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رؤذنامة

ديموكراتى  ثارتى  سياسيى  مةكتةبى 
كؤبوونةوةيةكةوة  ضةند  لةإَيى  كوردستان 
دةعوةى  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى  لةطةأل 
كَيشة  ضارةسةركردنى  هةوَلى  ئيسالمى 
هةرَيمء  نــَيــوان  هةَلثةسَيردراوةكانى 
ئةو  لةكاتَيكدا  دةدات،  ناوةندى  حكومةتى 
نةك  ئيدارين،  كَيشةى  لةئارادان  كَيشانةى 
ئةركى دةزطاى  يةكالييكردنةوةيان  حيزبىء 

ئيداريية، نةك حيزب. 
سكرتَيرى  مةحمود  حاجى  محةمةدى 
ديموكراتى  سؤسياليست  حيزبى  طشتيى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  لةلَيدوانَيكيدا  كوردستان 
بةغدا  هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى  «ئةطةر 
نابَيت  دةعوةداية،  حيزبى  ثارتيء  لةنَيوان 
كوردو  ميللةتى  بةناوى  حيزبة  دوو  ئةو 
حيزب  دوو  كَيشةى  قسةبكةنء  عةرةبةوة 

بكةنة كَيشةيةكى نةتةوايةتى».
عَيراقةوة  رذَيمى  رووخانى  ــةدواى  ل
تةوةرةيةك  ضةند  لةسةر  بةغدا  هةرَيمء 
ناكؤكنء دواى ضةندين دانيشتنء ثَيكهَينانى 

لةنَيوان  ناكؤكى  تائَيستا  ليذنة،  ثَينج 
سةرؤكى هةرَيمء سةرؤك وةزيرانى عَيراقدا 
ضاودَيرانى  ــةروةك  ه بــةآلم  بــةردةوامــة، 
ثَيدةضَيت  دةكــةن  بؤ  ئاماذةى  سياسيى 
لةناكؤكييةكانى  طوزارشت  تةنيا  ئةوكَيشانة 
لةو  بكةن،  ثارتي  دةعــوةو  حيزبى  نَيوان 
ضةند  رابــردوودا  لةماوةى  ضوارضَيوةيةدا 
لةنَيوان  قؤَليى  دوو  كؤبوونةوةيةكى 
بةغدا  لةهةولَيرو  دةعوةدا  حيزبى  ثارتىء 

بةإَيوةضوو.
بةطومانةوة  مةحمود  حاجى  محةمةدى 
بةإؤذنامةى  كؤبوونةوانةو  ئةو  دةإوانَيتة 
خةَلكدا  لةناو  طومانى  «ئــةوةى  راطةياند: 
كؤبوونةوةكانى  ئةوةية  دروستكردووة، 
دةعوةو  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى  نَيوان 
ديموكراتى  ثارتى  سياسيى  مةكتةبى 
كوردستانة، كة لةهةولَيرو بةغدا زنجيرةيةك 
كَيشة  باسى  ئةنجامداء  كؤبوونةوةيان 
هةَلثةسَيردراوةكانى نَيوان هةرَيمء بةغدايان 
ديكةى  ثارتةكانى  ئامادةبوونى  بةبَي  كرد، 

عَيراقء كوردستان.
وردةكارى لة ل٣داية

ناكرَيت بةبآ ريفراندؤم دةستوورى 
هةرَيم ثةسةند بكرَيت
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بإيارةكانى  جَيبةجَيكردنى  لةدرَيذةى 
بؤ  يةكَيتى،  سكرتَيرى  تاَلةبانى  جــةالل 
لةناو  طؤإان  ليستى  اليةنطرانى  دةركردنى 
ستافى  دوَينى  يةكَيتيدا،  رَيكخستنةكانى 
بةلَيثرسراوى  ئــازادى  (٣)ى  كؤميتةى 
كؤميتةء جَيطرةكةىء (٩) ئةندامى كؤميتةكة، 

ناضاركران دةست لةكاربكَيشنةوة.
لَيثرسراوى  مةحمود،  كةريم  عومةر 
بــةرؤذنــامــةى  ـــازادى  ئ سَيى  كؤميتةى 
راطةياند: « ئَيمة لةهةَلبذاردنى ساَلى ٢٠٠٦دا 
هةر  هةَلبذَيردراوين،  ريفؤرم  باَلى  لةسةر 
حسابى  رَيكخستةكاندا  لةناو  لةوكاتةوة 

ئةوةى  تا  بؤكراوة،  دوومــان  ثلة  كاديرى 
ــوردة  ك ئةحمةد  ـــةرزان  ب ــاك  ك ــآ  ــن دوَي
داوايكرد  سلَيمانى  مةَلبةندى  لَيثرسراوى 
لةطةَل ئةنجومةنى كؤميتةكةمان دابنيشَيتء 
دواتر داواى خؤ يةكالييكردنةوةى لَيكردين، 
بؤ  ئيش  دةرةوةء  بَيينة  بإيارماندا  ئَيمةش 
ليستى طؤإان بكةين. وتيشى: «هةر يةكَيتى 
ئَيمة  بةآلم  دةمَينينةوة،  بةيةكَيتيش  بووينء 
لةناو  يةكَيتيدا بإوامان بةطؤإان هةية  لةناو 
كوردستانيش،  ئاستى  لةسةر  حيزبةكةء 
بوو  ئةوة  خةَلك،  خزمةتكردنى  بةئامانجى 
لةيةكَيتى،  دةرةوة  بضينة  ثَييانإاطةياندين 
ئَيمةش بةشانازييةوة كار بؤ ليستى طؤإان 

دةكةين».

جَيطرى  كؤميتةكة،  لةلَيثرسراوى  جطة 
كؤميتةكة  ئةنجومةنى  ئةندامى   (٩) يةكةمء 
لةكؤى  لةكاركَيشاوةتةوةء  دةستيان 
ئةندامة  لةطةَل  كةرت   (١٠) كــةرت،   (١٢)

دةستلةكاركَيشراوةكانة.
ثَيشتريش لَيثرسراو ء (٧) كاديرى كؤميتةى 
لةكاركَيشايةوة،   دةستيان  محَيدين  شَيخ 
بــةرزان  هةَلوَيستةشدا،  ئةو  لةبةرامبةر 
يةكى  لَيثرسراوى مةَلبةندى  ئةحمةد كوردة 
«ئَيمة  راطةياندبوو  بةإؤذنامةى  سلَيمانى 
ئةوةى  هةية،  خؤمان  ثإؤطرامى  و  ثةيإةو 
لةو ضوارضَيوةيةدا ئيش بكات سةرضاومان، 
ئةوةشى دذ بة ثةيإةو ئيش بكات لةدةرةوةى 

يةكَيتيية».

دةركردنى ئةندامانى باَلى ريفؤرمى يةكيَتى 
بةردةوامة

د. هادى مةحمود: 

ئةطةر هةية هةَلبذاردن 
ثاشةكشة بة هةندَيك

هَيز بكات

«ئةطةر كَيشةكان لةنَيوان ثارتيء حيزبى دةعوةداية، نابَيت 
كَيشةى دوو حيزب بكةنة كَيشةيةكى نةتةوايةتى»

بةرهةم خاليد

ناوى  تؤماركردنى  وادةى  دوا  ئةمإؤ 
بةشداربووةكانى  ليستة  نَيو  ثاَلَيوراواني 
كوردستانةء  ثةرلةمانى  هــةَلــبــذاردنــى 
نــاوةكــان،  وردبينيكردنى  دواى  بــإيــارة 
رؤذنامةوانيدا  لةكؤنطرةيةكى  كؤمسيؤن 
هةَلمةتى  رابطةيةنَيتء  ثاَلَيوراوةكان  ناوي 

هةَلبذاردن بؤ هةَلبذاردنةكان دةستثَيبكات.
عةلي قادر، بةرثرسى دةستةى هةَلبذاردن 
بةإؤذنامةى  لةلَيدوانَيكدا  لةكوردستان 
وةرطرتنى  رؤذى  دوا  ئةمإؤ  راطةياند: 
قةوارانةية،  ئةو  ثاَلَيوراوانى  ناوى  ليستى 
داهاتووى  لةهةَلبذاردنى  بةشداريى  كة 

بإيارة  كة  دةكةن،  كوردستاندا  ثةرلةمانى 
(٢٥)ى تةمموز بةإَيوةبضَيت.

هةَلبذاردنةكانى  دةستةى  سةرؤكى 
هيض  بؤ  كة  ئةوةشكرد،  بؤ  ئاماذةى  هةرَيم، 
ليستء قةوارةيةك نيية ناوى ثاَلَيوراوةكانى 
خؤى  وردبينى  تاكؤمسيؤن  بكات  ئاشكرا 
تةواودةكات، وتيشي: «ثاش ئةوةى كؤمسيؤن 
بةمةبةستى  دةكــات  ناوانة  ئةو  وردبينى 
ياساييةكان  مةرجة  لةبوونى  دَلنيابوون 
لةكؤنطرةيةكى  ثاَلَيوراون،  كة  لةوكةسانةدا 
رؤذنامةوانيدا ناوةكان ئاشكرا دةكةينء هةر 
ئةو رؤذةش دةبَيتة سةرةتاى دةستثَيكردنى 
ليستء  لةاليةن  هةَلبذاردن  هةَلمةتةكانى 

قةوارةكانةوة».

كؤمسيؤن وردبينى ثالََيوراوانى 
ليستةكان دةستثَيدةكات

شارا عةبدوإلةحمان

هةَلؤ  ثَيشكةوتن،  ليستى 
ئيبراهيم ئةحمةدى وةك كانديدى 
هةرَيم  سةرؤكى  بؤ  ليستةكةى 
هةَلبذاردنةكانى  بؤ  دياريدةكات 

(٢٥)ى تةمموزى ئةمساأل.

كة  لةإاطةيةندراوَيكياندا 
نَيردراوة،  رؤذنامة  بؤ  كؤثيةكى 
هةَلؤ  بةكانديدكردنى  ئاماذة 
بؤ  دةكـــات  ئةحمةد  ئيبراهيم 
ــم،  ــةرَي ثــؤســتــى ســةرؤكــى ه
بةوةشكراوة،  ئاماذة  هاوكات 
ثؤستى  بؤ  ثَيشكةوتن  ليستى  كة 

كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى 
ثالنَيكى  تؤكمةو  بةرنامةيةكى 
كاركردنى تةواوى بؤ ئةو ثؤستة 

ئامادةكردووة.
ئةحمةد  ئيبراهيم  ــؤ  ــةَل ه
ثةرلةمانى  ــبــذاردنــى  هــةَل بــؤ 
بةناوى  ليستَيكى  كوردستان 

ثَيكهَيناوةو  ثَيشكةوتن  ليستى 
بؤ  لةكَيبإكَيكردن  جطة  بإيارة 
كورسييةكانى  بةدةستهَينانى 
ــى كــوردســتــان،  ــان ــةم ــةرل ث
خؤى  بإياريشيداوة  لةهةمانكاتدا 
كانديد بكات بؤ ثؤستى سةرؤكى 

هةرَيم.

هةلَؤ ئيبراهيم ئةحمةد
خؤى بؤ ثؤستى سةرؤكى هةرَيم كانديد دةكات

يةكَيتىء ثارتى رووبةإووى 
ركابةرَيتييةكى قورس دةبنةوة
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فةالح نةجم 

ديموكراتى  ثارتى  سياسى  مةكتةبى 
كؤبوونةوةيةكةوة  ضةند  لةإَيى  كوردستان 
دةعوةى  حيزبى  سياسى  مةكتةبى  لةطةأل 
كَيشة  ضارةسةركردنى  هةوَلى  ئيسالمى 
هةرَيمء  نــَيــوان  هةَلثةسَيردراوةكانى 
ئةو  لةكاتَيكدا  دةدات،  ناوةندى  حكومةتى 
نةك  ئيدارين،  كَيشةى  لةئارادان  كَيشانةى 
ئةركى  كــردنــةوةيــان  يةكاليى  حيزبىء 
سكرتَيرى  حيزب.  نةك  ئيداريية  دةزطاى 
حيزبى سؤسياليستى كوردستانيش دةَلَيت: 
بةغدا  هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى  «ئةطةر 
نابَيت  دةعوةداية،  حيزبى  ثارتيء  لةنَيوان 
كوردو  ميللةتى  بةناوى  حيزبة  دوو  ئةو 
حيزب  دوو  كَيشةى  قسةبكةنء  عةرةبةوة 

بكةنة كَيشةيةكى نةتةوايةتى».
لةماوةى رابردوودا ضةند سةركردةيةكى 
سةرؤك  ماليكى  نورى  كة  دةعوة،  حيزبى 
دةكات  سةرؤكايةتى  عَيراق  وةزيــرانــى 
راطةياند:   هةواَليان  ئاذانسةكانى  بةكةناألء 

لةطةأل  حيزبةكةيان  سياسي  مةكتةبى 
ديموكراتى  ثــارتــى  سياسى  مةكتةبى 
تاوتوَيكردنى  بؤ  كؤبووةتةوة  كوردستان 
«طرنط»  بة  ئةوان  كة  مةسةلةيةك  ضةند 
يةكاليى  مةسةلةى  وةك  بــردووة،  ناويان 
كردنةوةى كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانى نَيوان 

بةغداء هةرَيمى كوردستان.
حةيدةر عةبادى يةكَيك لةسةركردةكانى 
حيزبى دةعوةى ئيسالمى بةئاذانسى هةواَلى 
رؤذى  راطةياند:  ئةلعَيراق)ى  (ئةسوات 
مةكتةبى  هةردوو  لةبةغدا  رابردوو  هةينى 
ديموكراتى  ثارتى  دةعوةء  حيزبى  سياسى 
تاوتوَيكردنى  بؤ  كؤبوونةتةوة  كوردستان 
بوون  بريتى  كة  «طرنط»  دؤسييةى  سَى 
نَيوان  ثةيوةندى  وآلت،  سياسى  لةإةوشى 

بةغداء هةرَيم لةطةأل مةسةلةى كةركوك.
سةبارةت بة مةسةلةى ثةيوةنديى نَيوان 
بةغداء هةرَيم عةبادى وتى: «طفتوطؤ كراوة 
بةغداء  هةرَيمء  نَيوان  ثةيوةندى  لةبارةى 
هةوَلدان بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةى 
هــةردووالدا  لةنَيوان  بةهةَلثةسَيردراوى 

ماونةتةوة».

مةحمود عوسمان ئةندامى ئةنجوومةنى 
نوَينةرانى عَيراق لةسةر ليستى هاوثةيمانى 
(ئةسوات  بؤ  لةلَيدوانَيكدا  كوردستانيش 
دةعوة  حيزبى  «وةفدَيكى  وتى:  ئةلعَيراق) 
دةكــات  كوردستان  هةرَيمى  ســةردانــى 
حيزبة  لةطةأل  كؤبوونةوة  بةمةبةستى 
بؤ  ئامادةكارييةك  وةك  كوردستانييةكان 
ضارةسةركردنى كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانى 
كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى  نَيوان 

حكومةتى ناوةندى».
عَيراقةوة  رذَيمى  رووخانى  ــةدواى  ل
تةوةرةيةك  ضةند  لةسةر  بةغدا  هةرَيمء 
ناكؤكنء دواى ضةندين دانيشتنء ثَيكهَينانى 
ثَينج ليذنة تائَيستا ناكؤكييةكان بةردةوامن.

سةبارةت  مةحمود  حاجى  محةمةدى 
دةعوة  حيزبى  ثارتىء  بةكؤبوونةوةكانى 
طومانى  «ئــةوةى  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
ئةوةية  دروســتــكــردووة،  خةَلكدا  لةناو 
سياسى  مةكتةبى  نَيوان  كؤبوونةوةكانى 
ثارتى  سياسى  مةكتةبى  دةعــوةو  حيزبى 
ديموكراتى كوردستانة، كة لةهةولَيرو بةغدا 
زنجيرةيةك كؤبوونةوةيان ئةنجامداء باسى 

هةرَيمء  نَيوان  هةَلثةسَيردراوةكانى  كَيشة 
بةغدايان كرد، بةبَي ئامادةبوونى ثارتةكانى 
هةروةها  كوردستان».  عَيراقء  ديكةى 
ئةطةر  ثَييشيواية:  سؤسياليست  سكرتَيرى 
ئةو كَيشانةى لةئارادان لةنَيوان هةرَيمء بةغدا 
كَيشةى نَيوان حيزبة دةسةآلتبةدةستةكانى 
كوردستانء بةغداية، نابَيت بكرَينة كَيشةى 
نةتةوةيى كوردء عةرةب. لةوبارةيةوة وتى: 
بةغدا  هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى  «ئةطةر 
نابَيت  دةعوةداية،  حيزبى  ثارتيء  لةنَيوان 
كوردو  ميللةتى  بةناوى  حيزبة  دوو  ئةو 
حيزب  دوو  كَيشةى  قسةبكةنء  عةرةبةوة 

بكةنة كَيشةيةكى نةتةوايةتى».
لةيةكترةوة  بةهؤى دوورى بؤضوونيان 
نَيوانيان،  كَيشةكانى  لةضارةسةركردنى 
طفتوطؤ لةنَيوان حكومةتى هةرَيمء حكومةتى 
راطيرا،  بةتةواوى   ٢٠٠٨/١٠/٤ لة  ناوةنديدا 
ديكة  هةوَلي  ضوار  بةروارةوة  ئةو  لةثاش 
بؤ كردنةوةى دةرطاى طفتوطؤكانى نَيوانيان 
جارَيكى ديكة شكستيهَيناء تائَيستا هؤكارى 

راطرتنى طفتوطؤكان نةزانراوة.
مةحمود  حاجى  محةمةدى  بةبإواى 

سؤسياليست  حيزبى  طشتى  سكرتَيرى 
قوَلبوونةوةى  كوردستان،  ديموكراتى 
ماليكى  بــارزانــىء  نَيوان  ناكؤكييةكانى 
لةسةر  دةبَيت  راستةوخؤى  كاريطةرى 
نَيوان  ناكؤكييةكانى  ئاطرى  خؤشكردنى 
جَيناكؤكةكاندا،  لةناوضة  عةرةب  كوردو 

بةتايبةت لةموسألء كةركوك.
وتيشى:  مةحمود،  حاجى  محةمةدى 
كَيشة  ــى  ــردن ــةرك ــارةس ــةض ل ــت  ــَي ــاب «ن
نةتةوايةتيةكاندا حساب بؤ كَيشةى شةخسى 
نورى  هةرَيمء  سةرؤكى  ثَيويستة  بكرَيتء 
سياسييةكان  ثارتة  بةخةَلكء  ئةوة  ماليكى 
ثشتطوَي  كَيشةكان  بؤضى  رابطةيةنن، 

دةخرَين؟».
ثاش طةرمبوونى هةواَلى كؤبوونةوةكةى 
وةزيرانى  ســةرؤك  ماليكى  نورى  نَيوان 
عَيراقء مةسعود بارزانى سةرؤكى هةرَيم، 
عَيراقىء  بةرثرسَيكى  ضةند  ــةزارى  ل كة 
كوردستانى بآلوكرايةوة، بةآلم فوئاد حسَين 
هةرَيمى  سةرؤكايةتى  ديوانى  سةرؤكى 
«ناإاست»  بة  هــةواَلــةكــةى  كوردستان 

لةقةَلةمدا.

ثشتيوان سةعدولَآل

درَيذكردنةوةى  لة  مانط  دوو  دواى 
(٢٣)ى  مادةى  ليذنةى  كارةكاني  ماوةى 
ضةند  تةنيا  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
رؤذَيكى لةبةردةوامدا ماوة، لةطةأل ئةوةشدا 
ثَيكهاتةكانى نَيو ليذنةكة لةسةر هيض يةكَيك 
دةكةن،  لةسةر  كارى  كة  مةسةالنةى  لةو 

نةطةيشتوونةتة رَيككةوتن.
بةثَيي مادةي (٢٣)ي ياساي هةَلبذاردني 
٢٠٠٨دا  ساَلى  كؤتايى  لة  ثارَيزطاكان، 
بؤ  ثَيكهَينرا  كةسي  حــةوت  ليذنةيةكي 
لَيكؤَلينةوة لة بارودؤخي كةركوك، لة دوو 
يةك  توركمانء  عةرةبء  كوردء  نوَينةري 
تشرينى  مانطي  كة  مةسيحي،  نوَينةرى 

دووةمى ٢٠٠٨ بإياري دةستبةكاربوونيان 
لة ئةنجومةنى نوَينةراني عَيراق بؤ دةرضوو، 
ثَيويستبوو تا كؤتايي مانطي ئازاري ئةمساأل 
دابةشكردني  لةسةر  ئامادةبكةن  راثؤرتَيك 
ثَيداضوونةوة  كةركوكء  دةسةآلتةكاني 
دةنــطــدةرانء  رةطةزنامةو  تؤماري  بة 
داناني  كؤتاييشدا  لة  زيادةإةوييةكان، 

ياسايةكي تايبةت بة هةَلبذاردني كةركوك.
تائَيستا  دةستبةكاربوونيدا  لةماوةى 
دانيشتنى  كؤبوونةوةو  ــان  دةي ليذنةكة 
شكستى  لةئةنجامى  بــةآلم  ئةنجامداوة، 
بةهؤى  ثــَيــكــهــاتــةكــانء  ــى  ــةكــان هــةوَل
ليذنةكةوة  ئةندامانى  بَيئومَيدبوونى 
بةرةو  طرفتةكان  ضارةسةرى  لةئَيستادا، 

هةوَلة دةرةكييةكان دةضَيت.
مادةى  ليذنةى  ئةندامى  شوانى،  خاليد 

بةمةبةستى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة   ،(٢٣)
ئيرلةنداى  وآلتى  ئةزموونى  لة  بةئاطابوون 
باكوورء ضؤنَيتى دابةشكردنى دةسةآلتةكان، 
ئةو  سةردانى  ثةرلةمانييةكة  لةليذنة  ئَيمة 
سوود  دةدةيــن  هةوَليش  كردو  وآلتةمان 
رؤذَيكة  ضةند  وةربطرين،  ئةزموونة  لةو 
دةستثَيكردووةو  كؤبوونةوةكانمان 
ميكانيزمةكانى  لةسةر  طفتوطؤ  لةئَيستادا 
لةسةر  دةكةين،  دةســةآلت  دابةشكردنى 

زؤربةى خاَلةكان رَيككةوتن هةية.
عةرةبء  (كورد،  ثَيكهاتةكانى  نوَينةرى 
توركمان)ى نَيو ليذنة ثةرلةمانييةكة، لةسةر 
جياوازيان  راى  ثؤستةكان  دابةشكردنى 
ليذنةكة  بةوهؤيةوة  ثَيدةضَيت  هةيةو 

هةَلبوةشَينرَيتةوة. 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى 

ليستى  ــو  وةك «ئَيمة  وتيشى:  ــراق  عــَي
ئةنجومةنى  داوامانكردووة،  هاوثةيمانى 
دةربكات،  ياسايةك  عَيراق  نوَينةرانى 
دةسةآلتةكان  دابةشكردنى  بــؤئــةوةى 
زةمانةتى  بطرَيتةوةو  فةرمانطةكان  هةموو 
ئةندامة  بةآلم  بدرَيت،  تةنفيزى  تةشريعىء 
داواكاريية  بةو  ليذنةكة  نَيو  عةرةبةكانى 
بةوشَيوةيةى  ئةطةر  ــوون،  ــةب ن رازي 
ليستى  داواكارييةكةى  عةرةبةكان  ئَيستا 
هاوثةيمانى قبوَلنةكةن، ئةوكاتة ئَيمة وةكو 
ثؤستة  دةستبةردارى  هاوثةيمانى  ليستى 

باآلكانى كةركوك نابين».
لة  مــاوةكــة  تــةواوبــوونــى  دواى 
٢٠٠٩/٣/٣١دا، ماوةى دوو مانط بؤ كارةكانى 
ليذنةكة زيادكرا، وَيإاى ئةو كاتةش ليذنةكة 

هيض هةنطاوَيكى ئيجابى نةناوة.

شوانى ئةوةشى راطةياند: لة مةسةلةى 
زيادةإؤييةكاندا،  دةنــطــدةرانء  تؤمارى 
بإطةى  ئةطةر  ناوة،  هةنطاومان  هةندَيك 
كؤتايى  ــان  ــةك دةســةآلت دابــةشــكــردنــى 
بإطةيةى  دوو  ئةو  سةر  دةضينة  ثَيبَيت، 
كؤبوونةوةكةى  لــة  ثَيدةضَيت  ديــكــة، 
وةآلمى  عةرةبةكان  ليذنةكةدا  دوَينَيى 
داواكارييةكةى ليستى هاوثةيمانى بدةنةوة، 
ئةوكاتة  قبوَلكرد،  داواكارييةكةيان  ئةطةر 
لةسةر درَيذكردنةوةى وادةكة قسةدةكةين، 
داواكارييةكةيان  عةرةبةكان  ئةطةر  بةآلم 
كاتَيكدا  هيض  ــة  ل ئـــةوا  ـــردةوة،  ـــك رةت
ضونكة  تةواوناكرَين،  ليذنةكة  كارةكانى 
هةَلوَيستة  بة  ثةيوةستة  هَيندة  مةسةلةكة 
سياسييةكانةوة، ئةوةندة ثةيوةست نيية بة 

زؤريىء كةميى كاتةوة.
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خاليد شوانى: ئةطةر عةرةبةكان داواكارييةكةى ئَيمة 

قبولَنةكةن، دةستبةردارى ثؤستة باآلكانى كةركوك نابين

محةمةدى حاجى مةحمود: ئةطةر كَيشةكان لةنَيوان ثارتيء حيزبى 

دةعوةداية، نابَيت كَيشةى دوو حيزب بكةنة كَيشةيةكى نةتةوايةتى

ئايا كَيشةكان لةنَيوان بةغدا هةرَيمداية؟

دةربارةى 
ليذنةى مادةى 
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ئةحمةد بالَةكى

دوَينَى دةوامى دوو بةشي ثةيمانطاى تةكنيكى 
(١٠)ي  لقى  بةرثرسى  كؤإَيكى  بؤ  ســؤران 
ثارتى راطيرا، كة تيايدا عةلي حسَين، بةرثرسي 
ليستى  بؤ  بانطةشةى  هةَلبذاردنء  باسى  لقةكة 

كوردستانى يةكَيتىء ثارتى كردووة.
ضةند خوَيندكارَيكى بةشى ياسا لةثةيمانطاى 
تةكنيكى سؤران رايانطةياند: رؤذى ثَيشتر لةاليةن 
ئاطاداركراونةتةوة،  بةشةكةيانةوة  سةرؤكى 
هةإةشةى  كؤإةببنء  ئةو  ئامادةى  دةبَيت  كة 

شكاندنى (١٠) نمرةى رؤذانةيان لَيكراوة، ئةطةر 
ئامادةنةبن، ئةو خوَيندكارانة كة لةبةر مةترسى 
نةهَينرَيت  ناويان  داوايانكردووة  لَيثرسينةوة 
ئاماذةيان بؤ ئةوةكرد: «دوَينَى دةوامى ئاسايي 
هةردوو بةشى ياساء كاري ئَيواران لةثةيمانطا 

بؤ ئةو مةبةستة راطيرا».
ثةيمانطاى  راطرى  ساَلح،  محةمةد  شةهاب 
راستة  راطةياند:  بةإؤذنامةى  سؤران  تةكنيكى 
وةستَينراوة،  ثةيمانطا  دةوامى  كؤإة  ئةو  لةبةر 
بةآلم كؤإةكة لةدةرةوةى ثةيمانطا بووةو زؤر 

لةهيض كةسَيك نةكراوة كة ئامادة ببَيت.

دةوامى ثةيمانطاي تةكنيكى سؤران

بؤ كؤأَيكى حيزبيي رادةطيرَيت

شارا عةبدوإلةحمان

وةزيرى هةرَيم بؤ كاروبارى ثةرلةمان 
ئاماذة بةوة دةكات، كة لةم خولةى ثةرلةماندا 
دةكرَيت،  ثةسةند  هةرَيم  دةســتــوورى 
بؤ  رَيوشوَينَيكى  هيض  ثةرلةمان  هاوكات 
ئةو مةبةستة نةطرتووةتةبةرء بةمزوانةش 
بةبإواى  ناكرَيت،  لــةبــارةوة  دانيشتنى 
ثرؤذةكة  دةستووريش  شــارةزايــةكــى 
خولةدا  لةم  ثَيويستة  تَيدايةو  كةموكوإيى 

ثةلة لة ثةسةندكردنى نةكرَيت.
بؤ  ــم  هــةرَي ـــرى  وةزي خــالــد،  سةعد 
بة رؤذنــامــةى  ثــةرلــةمــان،  ــارى  ــاروب ك
ثةرلةمانى  خولةى  لةم  بإيارة  راطةياند: 
هةرَيم  دةستوورى  ثرؤذةى  كوردستاندا 
كة  خاآلنةى  ئةو  ضونكة  بكرَيت،  ثةسةند 
جَيى ناكؤكى بوون ضارةسةركراونء هيض 
ثةسةندكردنى  تا  نةماوة  ئةوتؤى  كارَيكى 

دوابخات.
دةستووري  رةشنووسي  ثــرؤذةي 
ديباجةيةكء  لة  كة  كوردستان  هةرَيمي 
-٢٠٠٦/٨/٢٢ لة  ثَيكهاتووة،  مادة   (١١٥)
راي  بةردةستي  خراية  ئامادةكراو  ةوة 
شارةزاياني  ياساناسانء  خةَلكء  طشتيي 
رَيكخراوةكانء  دةستوورييء  ــواري  ب
حيزبء اليةنة سياسييةكانء تا ناوةإاستي 
وةرطيرا،  لةسةر  ثَيشنيازى   ٢٠٠٧ ساَلي 
ليذنةى  بةناوى  كاتى  ليذنةيةكى  دواتــر 
ثةرلةماني  لة  دةستوور  ثَيداضوونةوةى 
لةو  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ثَيكهَينرا  كوردستان 
لةسةر  تَيبينيانةي  سةرنجء  ثَيشنيازء 
ساَلَيكيشة  لة  زياتر  هةبوو،  دةستوورةكة 
تةواوكردووة،  كارةكانيان  ليذنةية  ئةو 
سةرؤكايةتى  لة  ثرؤذةكة  تائَيستا  بةآلم 

هةرَيم طلدراوةتةوةو ثةسةند نةكراوة. 
ليذنةى  ئةندامى  ئيبراهيم،  خةليل 
دةستوور  ثــَيــداضــوونــةوةى  ياسايىء 
بؤ  ــةوةى  ئ كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
كة  ئةوةى  بةهؤى  روونكردةوة،  رؤذنامة 

ناكؤكى  جَيى  ثرؤذةكة  مــادةى  هةندَيك 
هةرَيم  سةرؤكايةتى  رةوانةى  بؤية  بوو، 
هةرَيم  سةرؤكى  «بإياربوو  وتيشى:  كرا، 
كوردستان  سياسييةكانى  حيزبة  لةطةأل 
مادانةى  ئةو  تاوتوَيكردنى  بؤ  دابنيشَيت 
دانيشتنة  ئةو  تائَيستا  بةآلم  ناكؤكين،  جَيى 
لةسةر  هةر  بإياريشة  ئةنجامنةدراوة، 
لةطةأل  ثةرلةمان  سةرؤكى  مةسةلةية  ئةو 
ليذنةى دةستوورى كؤببَيتةوة، هةرضةندة 
هةفتةيةدا  لةم  دانيشتنة  ئةو  بإياربوو 
ئةو  بؤ  تائَيستا هيض رؤذَيك  بكرَيت، بةآلم 
ثةسةندكردنى  ديارينةكراوةو  مةبةستة 
بةرةوثَيشضوونَيكى  هيض  ثــرؤذةكــةش 

بةخؤوة نةديوة».
هةَلبذاردنى  ــوازى  شــَي مةسةلةى 
نةتةوةكانى  ناونانى  هةرَيم،  سةرؤكى 
(ئاشورىء كلدانء سريان)، ئايينى ئيسالم 
وةك يةكَيك لة سةرضاوةكانى داإشتنةوةى 
ــى  ــدن ــةزران ــم، دام ــةرَي دةســتــوورى ه
ئةنجومةنى ئاسايشى نيشتمانى ئةو خاآلنة 
ناكؤكى بوونء  ثَيشتردا جَيى  لة  بوون كة 
لةئَيستادا  بةآلم  نةكرابوونةوة،  يةكاليى 
جطة لة دامةزراندنى ئةنجومةنى ئاسايشى 
نيشتمانى كة تائَيستا يةكاليى نةكراوةتةوة، 
زؤربةى  ضارةسةركراون  سةرجةميان 
رَيككةوتنيان  رةشنووسةكة  مادةكانى 
وةزيرى  هؤيةوة  بةو  ــراوة،  ك لةبارةوة 
ثَييواية،  ثةرلةمان  كاروبارى  بؤ  هةرَيم 
هةرَيم  دةســتــوورى  ثةسةندكردنى  كة 
ــت،  ــةوَي ــاك ــتء دوان ــَي ــةدا دةب ــةم خــول ل
ياسايىء  شارةزايةكى  بةبإواى  بــةآلم 
زؤرى  كةموكوإى  ثرؤذةكة،  دةستوورى 
تَيدايةو ثَيويستة ثةلةثةل لة ثةسةندكردنى 

نةكرَيت.
ـــارةزاى  ــد، ش ــي تــةهــا عــومــةر رةش
رؤذنامةى  بة  دةستوور،  طشتىء  ياساى 
راطةياند: ثرؤذة ياساى دةستوورى هةرَيم 
طرنطترينيان  كة  تَيداية  كةموكوإيى زؤرى 
زؤرى  سةآلحيةتى  مــافء  كة  ئةوةية، 
بةتايبةتى  جَيبةجَيكردن  دةزطاى  بة  داوة 

ثةلة  ثَيويستة  لةبةرئةوة  هةرَيم،  سةرؤكى 
بؤ  هةَلبطيرَيت  نةكرَيتء  ثةسةندكردنى  لة 
دووبارة  تا  ثةرلةمان،  داهاتووى  خولى 
خاَلة  ئةو  بكرَيتء  بؤ  ثَيداضوونةوةى 
ضونكة  ضاكبكرَيت،  تَييداية  كة  الوازانــةى 
دوايى  بكرَيت،  ثةسةند  خولةدا  لةم  ئةطةر 

هةمواركردنةوةى قورستر دةبَيت.
ثَيشيواية،  دةستووريية  شــارةزا  ئةو 
لة  ثةلة  خولةدا  لةم  يةكَيتى  ثارتىء  كة 
ضونكة  دةكةن،  ثرؤذةكة  ثةسةندكردنى 
ثرؤذةكةدا  لة  دةيانةوَيت  خؤيان  ئةوةى 

جَييان كردووةتةوة.
كوردستان  ثةرلةماني   ٢٠٠٨/١١/٢٦ لة 
٢٠٠٨ي  ساَلي  (١٦)ي  ــارة  ذم ياساي 
(ياساي ثةسةندكردني دةستووري هةرَيمي 
كوردستاني) ثةسةند كرد، كة لة (١١) مادة 
ميكانزمةكاني  دياريكردني  بؤ  ثَيكهاتووة، 
بؤ  هةميشةيي  دةستوورَيكي  دانــانــي 
ياساية  ئةو  بةثَيي  كوردستان،  هةرَيمي 
دواي تةوابووني كارةكاني ثَيداضوونةوةي 
دةستوور، سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةيخاتة 

ثةسةندكردني  دواي  كارةوةو  بةرنامةي 
ئةنداماني  سَيي  لةسةر  دوو  دةنطي  بة 
نةتةوةكاني  زماني  بةهةموو  ثةرلةمان 
كوردستان بآلودةكرَيتةوة، ثاشان دةخرَيتة 
راثرسي سةرتاسةرييةوةء كؤمسيؤني باآل 
ثرؤسةي  سةرثةرشتي  بة  هةَلدةستَيت 
راثرسي بؤ دةستووري هةرَيمي كوردستان، 
كوردستان  ثــةرلــةمــانــى  ــة  ل ــات  ــاوك ه
هةَلبذاردنى  لةطةأل  كة  هةبوو  بؤضوونَيك 
لةسةر  ريفراندؤم  كوردستاندا  ثةرلةمانى 
كارى  بةآلم  بكرَيت،  هةرَيم  دةستوورى 

ثَينةكراو ئةو بؤضوونة رةتكرايةوة.
كة  بةوةكرد،  ئاماذةى  ئيبراهيم  خةليل 
كارى  ثَينةدراوةو  ثةرةى  بؤضوونة  ئةو 
لةطةأل  ريفراندؤم  ئةنجامدانى  ثَيناكرَيت، 
هةَلبذاردنى ثةرلةماندا تةنيا بؤضون بووةو 

باس نةكراوةتةوة تا كارى ثَيبكرَيت.
هاوكات كؤمسيؤنيش لةوة ئاطادار نيية 
ئةنجامبدرَيت،  ريفراندؤم  بةمزوانة  ئةطةر 
ــةى  ــت ــــادر، ســـةرؤكـــى دةس ــى ق ــةل ع
وت:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم،  هةَلبذارنةكانى 

سةرؤكى  ثةرلةمانء  هةَلبذاردنى  «تةنيا 
ريفراندؤم  لة  باس  لةثَيشةو  هةرَيممان 
نةكراوة بؤ دةستوورى هةرَيم، بةآلم ئةطةر 
ئةوا  دةربضَيت،  ئةنجامدانى  بؤ  بإيارَيكيش 
ئَيمة ليذنة ثَيكدةهَيننء ئامادةكارى دةكةين، 
دةركردنى  بؤ  درةنطة  كات  هةرضةندة 

بإيارَيكى لةو شَيوةية».
دةوَلةتى  كة  ئةوةى  بةهؤى  هةرضةندة 
ثَيويستة  فيدراَليية،  دةوَلةتَيكى  عَيراق 
دةستوورَيكيان  دةوَلةتة  ئةو  هةرَيمةكانى 
كاروبارةكانى  راثةإاندنى  بؤ  هةبَيت 
هةرَيمى  لةئَيستادا  بةآلم  هةرَيم،  ناوخؤى 
كاروبارةكانى  دةستوورةو  بآ  كوردستان 
ئةو  رَيــطــاى  لة  تةنيا  هــةرَيــم  نــاوخــؤى 
ثةرلةمان  كة  بةإَيوةدةضن  ياسايانةوة 
دةريدةكات، زؤربةى ئةندامانى ثةرلةمانيش 
دةسةآلتدارةكةى  حيزبة  هةردوو  لةاليةن 
ثــارتــى)ةوة  (يةكَيتىء  كوردستانةوة 
ئاراستة دةكرَيت، هاوكات دةستوور دةبَيتة 
طرةنتييةكى ئايندةيى بؤ دةستاودةستكردنى 

دةسةآلتء ثاراستنى مافى مرؤظ.

ناكرَيت بةبآ ريفراندؤمى جةماوةريى دةستوورى هةرَيم ثةسةند بكرَيت

«ثارتىء يةكيَتى ئةوةى دةيانةوَيت لة دةستووردا جيَيان كردووةتةوة»

 (٤٦٨) ذمارة  لة  رؤذنامة  رؤذنامةي 
ضاوثَيكةوتنَيكي   ٢٠٠٩/٥/١٤ ثَينجشةممة 
حةمةي  ــاك  ك ــز  ــةإَي ب بـــراي  ــةطــةأل  ل
حيزبي   سكرتَيري  مةحمود،  حاجي 
كوردستان  ديموكراتي  سؤسيالست 
مانشَيتَيكي  لةذَير  بــآلوكــردووةتــةوة، 
سةرةكي بة ناونيشاني (مةترسي لةسةر 
وآلتاني  نةماوةء  كوردستان  هةرَيمي 
بؤ  بةرةكةتيان  خَيرو  تةنيا  دراوسَيش 
لة  يةكَيك  وةآلمي  لة  هةية)،  كوردستان 
بؤضي  بةوةي  سةبارةت  ثرسيارةكاندا 
نةكرد؟  ثآ  بةشداريي  شيوعيتان  حيزبي 

ضوار  ليستي  لة  ثرسيارةكة  (مةبةستي 
دةَلَيت  بةإَيزي  وةآلمدا  لة  حيزبةكةية)، 
ئَيمة  كرد،  ثةيوةندييان  ئةوان  (كاتَيك 

تةواوكردبوو). ليستةكةمان 
لَيدةكرَيت:  ثرسياري  ئةوةش  ثاش 
سؤسياليست  لةطةأل  ويستبووي  شيوعي 
بةإَيزي  حيزبةكة؟  ضوار  يان  بَيت  ثَيك 
دةَلَيت (يةكةمجار لةطةأل ئَيمة، بةآلم دواتر 
لةإَيي كاك قادر عةزيزةوة ويستبوويان 

بَينة ناو ضوار حيزبةكة).
وةآلمانة،  ئةو  بآلوكردنةوةي  دواي 
نةبوو،  لةسةريان  تَيبيني  هيض  بةإَيزي 
بة  ثَيويستي  زانياريية  دوو  ئةو  بؤية 

روونكردنةوة هةية.
شيوعي  ــزبــي  حــي نــيــســبــةت  بــة 
دانيشتني  رؤذي  لة  كوردستانةوة، 
ثةرلةمان بؤ راطةياندني كاتي  هةَلبذاردن 
حةمةي  كاكة  كة  فةرمي،  شَيوةيةكي  بة 
لةاليةن  بــوو،  ئامادة  مةحمود  حاجي 
بةإَيزي  لةطةأل  قسة  ئَيمةوة  هاوإَييةكي 
كرا بؤئةوةي يةكتر ببينين، دواي ئةوةي 
كة  سؤسيالست لة هةواَلةكاندا رايطةياند 
كة بةتةنيا دةضَيتة هةَلبذاردنةوة، ئَيمةش 
وةك حيزبي شيوعي ئةوةمان راطةياندبوو 
هاوثةيماني  ليستَيكي  بؤ  كارمان  كة 
كردووة، ئاماذة بؤ ئةو اليةنانة درا كة لة 

مةبةستة  ئةو  بؤ  هاوبةش  كؤبوونةوةي 
ثةيوةندييةش  لةو  مةبةست  ئامادةبوون، 
ئةوة بوو، كة حيزبي سؤسياليست لةطةأل 
كؤمةآليةتيدا  عةدالةتي  ئازادييء  ليستي 
لةطةأل  ثةيوةندي  لةكاتي  ئَيمة  كة  بَيت، 
بؤ  مةحمود  حاجي  حةمةي  كاكة  بةإَيز 

ئةو مةبةستة هةنطاوي جديمان نابوو.
ثةيوةندييةي  ئةو  بةإَيزي  ئةطةر 
ئةوا  خوَيندووةتةوة،  ديكة  بةجؤرَيكي 
لةوة  باس  بةرَيزي  كة   بةآلم  ئاسايية، 
كاك  بةإَيز  لة  داوامان  ئَيمة  كة  دةكات 
بمانةوَيت  بؤئةوةي  كردبَيت  عةزيز  قادر 
ئةوة  حيزبةكة،  ضوار  ليستي  نَيو  بَيينة 

دةزانــيــن،  ســةيــري  مةسةلةيةكي  بــة 
كاك  لةطةأل  ثةيوةندي  يةكةم  ضونكة 
مةبةستة  ئةو  بؤ  شَيوةيةك  بةهيض  قادر 
حيزبي  لة  ئَيمة  دةمَيكة  دووةم  نةكراوة، 
خؤمان  هةَلوَيستي  كوردستان  شيوعي 
حيزبةكة  ضوار  هاوبةشي  هةلوَيستي  لة 
جياكردووةتةوة، لةوة دةضَيت لة هةندَيك 
جياوازمان  خوَيندنةوةي  ئةجَيندةو  خاَلدا 

بؤ رةوشي كوردستان هةبَيت. 

راطةياندني ناوةندي حيزبي شيوعي 
كوردستان

٥/١٨

ئاوارة حةميد

ــى  ــووان ــةدةرض ذمـــارةيـــةك ل
هةولَير،  تةكنيكى  ثةيمانطاى 
دامةزراندن  (طةر  دروشمى  لةذَير 
ضيية؟)  ــؤ  ب ــان  ــادةم ــةه ش نيية 
بــةردةم  بــؤ  خؤثيشاندانَيكيان 
سازكرد  كوردستان  ثةرلةمانى 

دامةزراندنيان. بةمةبةستى 
ــةد، يــةكــَيــك  ــةم ــح ــان م ــام س
خؤثيشاندانةكة  لةبةشداربووانى 

دواى  ــد:  ــان راطــةي ــةى  ــام ــةإؤذن ب
تةكنيكي  ثةيمانطاى  ئَيمة  ئــةوةى 
هةولَيرمان تةواوكرد، تائَيستا لةهيض 
وتيشى:  دانةمةزراوين،  شوَينَيك 
بةمةبةستى  خؤثيشاندانةمان  «ئةم 
كةضى  دامــةزرانــدن ســازكــردووة، 

كةس وةآلممان ناداتةوة».
ئــةوةى  دواى  خؤثيشاندةران 
ثةرلةمان  لةبةردةم  ماوةيةك  بؤ 
نةدانةوة،  وةآلمى  كةس  وةستانء 
دواتر بؤ ماوةى (٢) سةعات شةقامى 

ثةرلةمانيان  بةردةم  مةتريى   (٦٠)
طرت.

عـــةبـــدوَلـــآل،  ـــن  ـــَي ـــةه ش  
ــةى  ــك ـــةكـــى دي ـــووي ـــةشـــدارب ب
«من  وتــى:  بــوو،  خؤثيشاندانةكة 
سَييةم  بةشةكةمان  ئاستى  لةسةر 
دانةمةزراوم،  تائَيستا  كةضى  بووم، 
ـــةوة لــةكــاتــَيــكــدايــة بــإيــاربــوو  ئ
تةكنيكيةكان  ثةيمانطا  دةرضووانى 
دووةمء  يةكةمء  ئاستى  لةسةر 

سَييةم دابمةزرَين». 

دةرضووانى ثةيمانطاى تةكنيكى هةولَير 

خؤثيشاندان دةكةن

روونكردنةوةيةك لةحيزبى شيوعى كوردستانةوة: 

www.neدةمَيكة هةلَوَيستى خؤمان لة هةلَوَيستى هاوبةشى ضوار حيزبةكة جياكردووةتةوة
tew
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سازدانى: ريَبين فةتاح

مةكتةبى  ئةندامى  مةحمود،  د.هادى 
سياسيى حيزبى شيوعى كوردستان، ثَييواية 
ئةو هةلومةرجةى ئَيستا هاتووةتةكايةوة 
ثةرةسةندنَيكى  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 
ئاسايى هَيزة سياسييةكانء ئةو ناكؤكيية 
سياسيانةية كة لةنَيوان هَيزة سياسييةكاندا 
هةية، بؤضوونى خؤى دةخاتةإوو بةوةى 
كؤمةَلَيك ئةطةر لة هةَلبذاردنى داهاتوودا 
هَيزى  رةنطة  ئــةوةى  وةك  لــةئــارادان، 
هَيزةكانى  ثَيشةوةو  بَيتة  نوآ  سياسيى 
كؤمةَلَيك  يان  بكةن،  ثاشةكشة  ديكةش 
كة  ببنةوة  نزيك  لةيةكتر  اليةن  هَيزو 

ثَيشتر ناكؤكيان هةبووة. 

قؤناغى  كة  هةية  بؤضوونَيك  رؤذنامة: 
قؤناغى  وةك  كوردستان  هةرَيمى  ئَيستاى 
تةماشادةكرَيت،  راثةإين  سةرةتاى  ساآلنى 
لةنَيوان  نزيكايةتييةك  دةكةن  هةست  ئَيوة 

ئةم دوو قؤناغةدا هةبَيت؟  
هةرَيمى  ئَيستاى  هةلومةرجى   *
ئاسايية،  هةلومةرجَيكى  كــوردســتــان 
ئةزموونى  كةَلةكةبوونى  رةنطدانةوةى 
رابردووة، واتة ئةم ثةرةسةندنة سياسييةى 
كوردستانء  سياسيى  رةوشى  لة  ض  هةية، 
سياسييةكاندا،  هَيزة  ريزبةندى  لة  ض 
هةية،  ثَيشووةوة  قؤناغى  بة  ثةيوةندى 
رةنطدانةوةى ئةو ناكؤكىء ملمالنَييةش كة 
بةوةى  هةية،  كوردستانيشدا  كؤمةَلطاى  لة 
سياسى  ملمالنَيى  ناكؤكىء  لة  جؤرَيك  كة 
تايبةتمةندييةكانى  هةية،  بوونى  تَييدا 
هةلومةرجى ئَيستاى كوردستان بةجؤرَيكة 
لة  دادةنرَيت،  طواستنةوة  قؤناغى  بة  كة 
ديكة،  قؤناغَيكى  بؤ  سياسييةوة  قؤناغَيكى 
ئةطةر  ديموكراسيية،  بؤ  ديكتاتؤريةتةوة  لة 
كوردستان  هةرَيمى  طؤإانكارييةكانى 
لةناو  بةهةمانشَيوة  راثــةإيــن  لـــةدواى 
ثرؤسةكان  هةبواية،  طؤإانى  عَيراقيشدا 
ئةو  ئَيستا  دةضوون،  بةرةوثَيشةوة  زياتر 
ثرؤسةيةى كة هةية، ثرؤسةى بنياتنانة، لةم 
ثرؤسةيةشدا هةلومةرجَيك دروستدةبَيت كة 
ديموكراتيةتى تةوافوقى ثَيدةوترَيت، ئةمةش 
بارودؤخَيكى  نييةو  ــةردةوام  ب حاَلةتَيكى 
راثةإينةوة  لةدواى  دروستيدةكات،  تايبةت 
بةجؤرَيك  كوردستان  سياسيى  بارودؤخى 
ثَيكبهَينَيتء  دةسةآلت  اليةنَيك  كة  نةبوو 
اليةنَيك  هيض  بَيت،  ئؤثؤزسيؤن  اليةنَيك 
ئةوةى قبوَلنةكرد كة اليةنَيك دةسةآلت بَيتء 
ئةو  ثَيموانيية  بَيت.  ئؤثؤزسيؤن  اليةنَيكيش 
حاَلةتةى ئَيستا دروستبووة، حاَلةتَيكى دابإاو 
لةوةى ثَيشوو بَيت، وةك بوترَيت كة ئَيستا 
هاتووةتةكايةوة،  تازة  زؤر  بارودؤخَيكى 
هَيزة  ئاسايى  ثةرةسةندنَيكى  هةية  ئةوةى 
سياسيانةية  ناكؤكيية  ئةو  سياسييةكانء 
كة لةنَيوان هَيزة سياسييةكاندا هةية، طرنط 
ئةوةية كة ئةو هةلومةرجة سياسييةى ئَيستا 
طؤإان  قابيلى  كة  نيية  هةلومةرجَيك  هةية، 
هةَلبذاردنةكانى  لةئاكامى  لةوانةية  نةبَيت، 
سياسيى  نوَيى  هةلومةرجَيكى  كوردستاندا 
بَيتة  نوآ  سياسيي  هَيزى  ثَيشةوةو  بَيتة 
ثَيشةوةو هَيزةكانى ديكةش بكشَينةوة، يان 
كؤمةَلَيك هَيزو اليةن لةيةكتر نزيك ببنةوة 

لةثَيشتر ناكؤكيان هةبووة.
كؤمةَلَيك  روودانــى  لة  باست  رؤذنامة: 
داهاتوودا،  هةَلبذاردنةكانى  لة  كرد  ئةطةر 
ثَيتانواية كام لةم ئةطةرانة زياتر ضاوةإوانى 

روودانيان دةكرَيت؟
* ئاكامى هةَلبذاردنةكان كاريطةرى دةبَيت 
داهاتوودا،  لة  سياسى  ريزبةنديى  لةسةر 
خةَلكةوة  ئيرادةى  بة  ثةيوةندى  مةسةلةكة 
كؤمةَلَيك  كاريطةرى  لةذَير  خةَلكيش  هةية، 
ئَيمة  هةَلبذاردنى  دةدات،  دةنط  فاكتةردا 
وةك هةَلبذاردنى وآلتَيك نيية كة ضةند سةد 
ساأل ثرؤسةى مؤدَيرنيزمء ديموكراسيةتى 
تَيدا سةقامطيربووة، ئَيمة لة وآلتَيكدا دةضينة 
ناو هةَلبذاردنةكانةوة كة تائَيستا ثةيوةنديية 
خؤيان  كارتَيكردنى  تراديسيؤنييةكان 
كؤنةكان  ثةيوةنديية  هةية،  خةَلك  لةسةر 
كاريطةرييان هةيةو ثةيوةنديية مةدةنييةكان 
بةتةواوى طةآلَلة نةبوون، ملمالنَيى ناوخؤى 
لةسةر  هةبووة  رةنطدانةوةى  حيزبايةتيش 

دةرةكيش  ئةجَينداى  هةَلبذاردنةكةو 
بةآلم  جَيهَيشتووة،  خؤى  كارتَيكردنى 
خيارَيك  هةَلبذاردنةكةدا  لة  ئةوةية  طرنط 
دروست ببَيت بة رةنطء دةنطى جياوازةوة 
خزمةت بة ئاراستةيةكى مةدةنىء عةلمانىء 

ديموكراتء ثَيشكةوتنخواز بكات.
بة  كوردستان  لةوةدةكةن  باس  رؤذنامة: 
قؤناغى طواستنةوةدا دةإوات، ئةمةش يةكَيكة 
لة طوزارشتة باوةكانى دةسةآلتى سياسيى لة 
كوردستانء وا خوَيندنةوةى بؤ دةكرَيت كة 
جَيبةجَيكردنى  لة  خؤدزينةوةية  جؤرَيك 

ئةركةكان؟
ئةرك  كؤمةَلَيك  طواستنةوة  قؤناغى   *
حَيبةجَيبكرَين،  دةبَيت  كة  دروستدةكات 
ناكةم،  طواستنةوة  قؤناغى  باسى  من 
قؤناغى  لــةبــةرئــةوةى  كــة  ــؤرةى  ــةوج ب
بَيتء  بَيدةنط  خةَلك  دةبَيت  طواستنةوةية 
لة  نموونة  بؤ  جَيبةجَينةكرَيت،  شتَيك  هيض 
هةية  مةسةلةيةك  طواستنةوةدا  قؤناغى 
ئةم  ثَيدةوترَيت،  ئينتقالى  عةدالةتى  كة 
ضةمكة بةوجؤرة نايةت كة مادام مةسةلةى 
نيشتمانى تةواونةبووة، مافةكانى خةَلك يان 
بةشَيك لة خةَلك فةرامؤش بكرَيت، قؤناغى 
دروستمان  ئَيمة  نيية  ضةمكَيك  طواستنةوة 
بةكارهَينانى  جيهانيية،  ضةمكَيكى  كردبَيتء 
لة  خؤ  نيية  ئــةوة  ماناى  ضةمكةش  ئــةم 
بشاردرَيتةوة،  ئةركةكان  جَيبةجَيكردنى 
لةم  ئةرك  كؤمةَلَيك  بةَلكو  ئةوة،  هةر  نةك 
بة  بؤ  دةكةن  خؤش  رَيطا  هةنء  قؤناغةدا 

ديموكراتيزةكردنى كؤمةَلطاو دةسةآلت. 
ثَييواية  كة  هةية  تَيإوانينَيك  رؤذنامة: 
ديموكراتء  هَيزة  نَيوان  توندى  ملمالنَيى 
هَيزة  قازانجى  بة  ثَيشكةوتنخوازةكان 
ض  ئَيوة  ــت،  ــَي ــةواودةب ت ئيسالمييةكان 

بؤضوونَيكتان هةية؟
*  ئةوةى تؤ باستكرد شتَيكى ئاسايية، 
لةنَيوان  نيية  دروستكراو  شتَيكى  ملمالنَيكة 
ئةطةرضى  هةية،  بوونى  هَيزانةداو  ئةم 
ملمالنَيكة  بةآلم  تَييدا،  نين  تــةرةف  ئَيمة 
خولياى  ــدىء  ــةرذةوةن ب رةنــطــدانــةوةى 
قازانجى  بة  سبةى  رةنطيشة  دةسةآلتة، 

اليةنى ديكة بشكَيتةوة. 
بة  تايبةت  زياتر  ثرسيارةكة  رؤذنامة: 

هَيزة ئيسالمييةكان بوو؟
زياتر  ئيسالمييةكان  هَيزة  ثَيموانيية   *
طةشة بكةن، ضونكة ئةو اليةنانةى دةنط بؤ 
دياريكراون،  دةدةن  ئيسالمى  ثرؤذةيةكى 

ئةو خةَلكانةى دةنط بة ثرؤذة ئيسالمييةكان 
بؤ  دةنط  نايانةوَيت  كة  ئةوانةن  دةدةن، 
بدةن.  عةلمانى  ديموكراتى  ثرؤذةيةكى 
ئيسالمييةكان  ثرؤذة  بة  دةنط  كة  خةَلكَيك 
اليةنةكانى  نَيوان  ملمالنَيى  ئةطةر  دةدات، 
ثرؤذةية  بةو  دةنط  هةر  نةبَيت،  ديكةش 
كة  ديكة  دةنطدانةى  ئةو  بــةآلم  دةدات، 
بضن،  ئيسالمييةكان  ثرؤذة  بؤ  ئامادةنين 

دابةشبوونَيك لةو دةنطانةدا دروستدةبَيت. 
ليستانةى  ئةو  زؤرينةى  ئةطةر  رؤذنامة: 
ئامادة  ثةرلةمان  سَييةمى  خولى  بؤ  خؤيان 
ئامادةييان  دووةمـــدا  خولى  لة  دةكــةن، 
هةبووبَيت، تا ضةند ضاوةإوانى ئةوة دةكرَيت 
هةمان ئةو هَيزانة بارودؤخَيكى باشتر لةوةى 

ئَيستا بهَيننة ئاراوة؟ 
يةكةمء  ساآلنى  بــةراوردى  ئةطةر   *
بكةين،  ثــةرلــةمــان  ئَيستاى  دووةمء 
دواييدا  لةساآلنى  ثةرلةمان  دةبينين 

دووةمي،  يةكةمء  لةساآلنى  جياوازبووة 
زياتر  ئةزموونى  لةبةرئةوةى  ئةمةش 
وةرطيراوة، طرنط ئةوةية كة ثةرلةمان وةك 
دامةزراوةيةك بتوانَيت باشتر بة ئةركةكانى 
ضونكة  دةبَيت،  باشتريش  هةستَيت،  خؤى 
ثةرلةمانى  ئةركى  لة  زياتر  ئةزموونى 
دةبَيتء  فرةإةنطى  ثَيمواية  كةَلةكةبووة، 
دةدات،  لةسةر  بإيارى  خةَلك  ئةمةش 
داهاتوو  ثةرلةمانى  بَيت  هةرضؤنَيكيش 

لةوةى ثَيشوو يان ئَيستا كاراتر دةبَيت.   
بةرةوثَيشةوةضوونى  ئةطةر  رؤذنامة: 
ثةرلةمان لة ئةنجامى كةَلةكةبوونى زياترى 
ئةزمووندا بَيت لة ئةركى ثةرلةمانيدا، ئةمة 
نيية  لةوةدا  حيكمةت  كة  ناطةيةنَيت  ئةوة 

كة ليستةكان ض بةرنامةيةكيان هةية، بةَلكو 
حيكمةت لةوةداية كة ئةزموونى ثةرلةمانيى 
نيية  ضةند كةَلةكةبووة، ئةمة كةمكردنةوة 

لة ئةجَينداى ليستةكان؟
نيية،  بةمشَيوةية  مةسةلةكة  نةخَير   *
مةبةستم  ــةم،  دةك ــؤإان  ط باسى  كة  من 
طؤإانكاريى كؤمةآليةتيية، لَيرةوة كؤمةَلَيك 
هَيز هةن، كة بةشَيكيان هَيزةكانى طؤإانكاريى 
كؤمةآليةتىء ئةوانى ديكة كؤسثن لةبةردةم 
طؤإانكارييةكةدا، لةاليةكى ديكةوة هةردوو 
طؤإانكاريى  كة  ئــةوةى  هةم  ئاراستةكة، 
كة  ــةوةش  ئ هــةم  دةوَيـــتء  كؤمةآليةتى 
خةَلكةوة  بة  ثةيوةندى  رووبدات،  نايةوَيت 
هةية. ثاشان ئةطةر باس لة ثةرلةمان بكةين، 
ثةرلةمان  تةشريعةوة  ــةإووى  ل راستة 
بةآلم  كؤمةآليةتيية،  طؤإانكاريى  ئامرازى 
نابَيت شةقام فةرامؤش بكةين، ضونكة ئةوة 
دةكاتء  ثةرلةمان  رةوانةى  شةقامة خةَلك 

دروستدةكات،  ثةرلةمان  لةسةر  فشار 
لةبةرئةوة ملمالنَيى نَيوان ئةو دوو ئاراستةية، 
كؤتايى  ثةرلةمان  بؤ  نةضوون  ضوونء  لة 
نايةت، ضونكة شةقام دةتوانَيت رؤَلى خؤى 
ثةرلةماندا  لة  بةهَيزيش  فشارى  ببينَيتء 
ثرؤذةيةك  هةر  لةبةرئةوة  دروستبكات، 
بةَلكو  ثةرلةمانةوة،  ببرَيتة  تةنيا  نيية  كافى 
ثرؤذةية  ئةو  ئاراستةى  بة  خةَلك  دةبَيت 

لةناو شةقامدا هانبدرَيت. 
رؤذنامة: ئَيوة تَيبينى ئةوة ناكةن كة لة 
ليستةكان  ئةجَينداى  كوردستاندا  هةرَيمى 
خةَلكةوة  بةسةر  ئةوةندةى  كاريطةرييةكى 
نييةو خةَلك لةسةر بنةمايةكى ديكة دةنط 

دةدات؟ 

بةرنامة  ئَيمةدا  كؤمةَلطاى  لة  راستة   *
كؤمةَلطاى  ضونكة  نيية،  شتَيك  هةموو 
كؤمةَلَيك  تةقليدييةو  كؤمةَلطايةكى  كوردى 
خزمايةتىء  برادةرايةتىء  وةكو  مةسةلةى 
عةشيرةتطةرايىء ئينتيماى سياسيى كؤنء 
كؤمةَلَيك شتى ديكة رؤَلى زؤر دةبينَيت، بؤ 
بؤ  ليستَيك  كاتَيك  ئةوروثى  كؤمةَلطايةكى 
نموونة رايدةطةيةنَيت كة باج كةمدةكاتةوة، 
رةنطة ئةمة هؤكارَيكى كاريطةربَيت بؤئةوةى 
لة  بةآلم  بهَينَيت،  بةدةست  دةنط  زؤرترين 
بةرنامةى  ماوة  زؤرى  هَيشتا  كوردستاندا 
ئَيمة  بَيت.  يةكالييكردنةوة  خاَلى  ليستةكان 
كة باس لة طؤإانكاريى كؤمةآليةتى دةكةين، 
دةبَيت وابكةين بنةماى دروست بؤ دةنطدان 
بةو  بدةين،  خةَلك  نيشانى  ليستةكان  بة 
مانايةى كة خةَلك كاتَيك دةنطدةدات، دةنط 
شتَيكى  نةك  بدات،  ليستةكان  بةرنامةى  بة 

ديكة. 

رؤذنامة: بؤضوونَيك هةية بةوةى حيزبى 
شيوعىء ئةو حيزبانةش كة ليستى ئازاديىء 
لة  ثَيكدةهَينن،  كؤمةآليةتى  عةدالةتى 
لة  نةبووة  جياوازيان  طوتارَيكى  ثةرلةماندا 
لة خولى  ثَيتواية  طوتارى اليةنةكانى ديكة، 
داهاتوودا ئةطةر ذمارةيةك كورسى بةدةست 

بهَينن، طوتارَيكى جياوازيان دةبَيت؟
مةبةستمان  بزانين  لةثَيشةوة  دةبَيت   *
طوتارى  ديارة  ضيية،  جياواز  طوتارى  لة 
ئةطةر  دروستنابَيت،  هةَلضوون  بة  جياواز 
شيوعى  حيزبى  نوَينةرايةتيى  لة  بــاس 
سياسيى  طوتارى  بكةين،  ثةرلةمان  لة 
حيزبى  سياسةتى  دةربإى  ئَيمة  برادةرانى 
شيوعى كوردستانة، جارى وا هةية طوتارى 
نوَينةرانى شيوعى لةطةأل اليةنةكانى ديكةدا 
طوتارَيكى هاوبةشة، بؤ نموونة كاتَيك باس 
لةناو  دةكرَيت  فرةذنى  قةدةغةكردنى  لة 
ثةرلةماندا، نابَيت بة هةَلضوون خؤم لةوانى 
لة  كةسانَيك  رةنطة  جيابكةمةوة،  ديكة 
ليستةكانى ثارتىء يةكَيتيش دذ بة فرةذنى 
طوتارى  نةبوونى  رةنطة  بووةستنةوة، 
دروست  زؤر  ئَيمة،  برادةرانى  بؤ  جياواز 
ياساى  بؤ  دةنطمان  ئَيمة  نموونة  بؤ  نةبَيت، 
كة  ئةوةية  ماناى  ئةمةش  نةدا،  وةبةرهَينان 
طوتارى جياواز هةبووة، لة مةسةلةى ياساى 
رؤذنامةطةريدا بةهةمانشَيوة طوتارى خؤمان 
كة  رَيكدةكةوَيت  وا  زؤرجار  بةآلم  هةبوو، 
هةمان  ديكةش  ليستةكانى  ناو  ئةندامانى 
ئةو طوتارةى ئَيمةيان هةية، ئةمةش طرنطة 
كاتَيك ثشتطيريى ئةندامانى ليستةكانى ديكة 

بؤ طوتارةكةى تؤ هةبَيت. 
رؤذنامة: لة وةآلمى ثرسيارةكاندا ضةمكى 
ــارة  دووب زؤر  كؤمةآليةتى  طؤإانكاريى 
لة  نيية  خؤدزينةوة  ئةمة  دةكةيتةوة، 

طؤإانكاريى سياسيى؟ 
ذيانى  كَيشةكانى  لة  يةكَيك  نةخَير،   *
سياسيى ئَيمة دابإينى سياسةتة لة كؤمةَلطا، 
ملمالنآ  بؤ  كورتكردووةتةوة  سياسةتمان 
بَيت،  دةســةآلتــدا  لة  كآ  ــةوةى  ئ لةثَيناو 
تةماشاى  نوَيوة  روانطةيةكى  لة  تؤ  ئةطةر 
ملمالنَيية  ئةو  بكةيت،  سياسيى  ملمالنَيى 
ثةيوةندييةكى بةهَيزى بة بوارَيكى طرنطةوة 
ئةو  ثَيدةوترَيت،  سؤسيؤلؤذياى  كة  هةية 
ضةمكةى من باسيدةكةم، بةشَيكة لة ميتؤدى 
سياسةت  ضةمكى  ئَيمة  الى  بيركردنةوةم. 
ليستةكان  حيزبء  سياسيى  الفيتةى  لة 
فراوانترة، سياسةت هةَلوَيستة بةرامبةر بة 
ذن، بةرامبةر بة كؤمةَلطاو بوارةكانى ديكة.  
ـــةآلم ئــامــانــجــى هــةر  ـــة: ب ـــام رؤذن
بة  طةيشتن  سياسيى،  بزووتنةوةيةكى 
بة  ثةيوةندى  ديكة  ــةوةى  ئ دةســةآلتــة، 
كة  هةية  كؤمةآليةتييةكانةوة  بزووتنةوة 
كؤمةآليةتى  طؤإانكاريى  لةسةر  ثَيداطيريى 
كار  دةبَيت  سياسييةكان  بزووتنةوة  دةكةن، 

لةسةر دةسةآلتء رةوشى سياسيى بكةن؟ 
لة  بير  نيية  سياسيى  حيزبَيكى  هيض   *  
بةآلم  نةكاتةوة،  طرتنةدةست  دةســةآلت 
ــارةزووى  ئ لةنَيوان  زؤر  جياوازييةكى 
لة  دةسةآلت طرتنةدةستء ئةوةدا هةية كة 
واقيعدا جَيبةجَيدةكرَيت، اليةنى ديكة هةية تؤ 
ئايا  وةربطريت،  دةسةآلت  نةتوانيت  ئةطةر 
دةكةيتةوة  كؤمةآليةتى  طؤإانكاريى  لة  بير 
ئةوة  لةسةر  ثَيداطيريى  بؤية  من  نا؟  يان 
ــةآلت  دةس نةتوانيت  ئةطةر  كة  دةكــةم 
وةرطريت، لةئاستى كؤمةَلطادا دةبَيت هةوَلى 
ئَيستا  من  بدةيت،  كؤمةآليةتى  طؤإانكاريى 
ناَلَيم زياتر لةنيوةى كورسييةكانى ثةرلةمان 
تَيإوانينَيكى  ئةوة  ضونكة  دةهَينم،  بةدةست 
هةوَلدةدةم  من  دةَلَيم  بةآلم  نيية،  واقيعى 
بؤئةوةى  بةدةستبهَينم  كورسى  ذمارةيةك 

قورساييم لة ناوةندى بإياردا هةبَيت.
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ضــــاوثَيكةوتن

د.هادى مةحمود، ئةندامى مةكتةبى سياسيى حيزبى شيوعى كوردستان:

ئةطةر هةية هةلَبذاردن ثاشةكشة بة هةندَيك هَيز بكات

ئةو هةلومةرجة سياسييةى ئَيستا هةية، هةلومةرجَيك 
نيية كة قابيلى طؤإان نةبَيت، لةوانةية لةئاكامى 

هةَلبذاردنةكانى كوردستاندا هةلومةرجَيكى نوَيى 
سياسيى بَيتة ثَيشةوةو هَيزى سياسيي نوآ بَيتة ثَيشةوةو 

هَيزةكانى ديكةش بكشَينةوة

د.هادى مةحمود
كــةركــوك  ــة  ل  ١٩٥٨ ــى  ــاَل س  -

لةدايكبووة.
بة  ــووة  ب هةشتاوة  لةساآلنى   -

ثَيشمةرطة.
- خاوةن بإوانامةى دكتؤراية لةبوارى 

ئيسالمناسيدا.
ئةندامى مةكتةبى سياسيى حيزبى   -

شيوعى كوردستانة.
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بـةدواداضــــوون

هةستيار قادر

بانطهَيشتكردنى  لةكاتى 
ــؤ بـــةردةم  وةزيــــرى نـــةوت ب
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
طفتوطؤ  كوردةكان  ثةرلةمانتارة 
ثةيوةنديدارةكانى  كَيشة  لةسةر 
دةكةن،  ــة  وةزارةت ئةو  هةرَيمء 
جةخت  وةزارةتةكةش  وتةبَيذى 
نابَيت  كة  دةكاتةوة  ئةوة  لةسةر 
كَيشة  بةئاراستةى  طفتوطؤكان 

سياسييةكاندا ببرَين.
 (١٤٠) ئيمزاى  ئةوةى  ثاش 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندام 
بةمةبةستى   كؤكرايةوة  عَيراق 
حسَين  بــانــطــهــَيــشــتــكــردنــى 
نةوتى  ــرى  وةزي شةهرستانى، 
ئةنجومةنى  بــةردةم  بؤ  عَيراقى 
لَيثرسينةوةى  ــةران،   ــن ــوَي ن
ئةنجومةنى  ســةرؤكــايــةتــيــى 
ئةو  لةسةر  قايلبوو  نوَينةران 
نزيكانة  بــةم  بــإيــارة  ـــةو  داواي
دانيشتنى  ئامادةى  شةهرستانى 

ئةنجومةنى نوَينةران بَيت.
سةرؤكى  بةلوو،  د.عةلى   
ليذنةى نةوتء طاز لة ئةنجومةنى 
رؤذنامةى  بة  عَيراق،  نوَينةرانى 
لَيثرسينةوةية  ئــةو  راطةياند: 

دةبَيت  تايبةت  شةهرستانى  لة 
ـــذةى  ــةوةى رَي ــوون ــب ــةم ــة ك ب
عَيراقداء  لة  نةوت  بةرهةمهَينانى 
ئاراستةى  كة  رةخنانةى  ئــةو 

وةزارةتى نةوت دةكرَيت. 
ئةندامى  كة  بةلوو  د.عةلى 
ليستى هاوثةيمانى كوردستانيشة، 
ثرسيارةكان  كة  بةوةدا  ئاماذةى 
ليذنةى  ــاردةرى  ــإي ب لــةاليــةن 
نةوتء طازةوة ئاراستةى حسَين 
دووريش  دةكرَيت،  شةهرستانى 
الوةكــيــدا  طفتوطؤى  ــة  ل نيية 
ثةرلةمانتارة كوردةكان ثرسيارى 
لةبارةى كَيشةكانى هةرَيمء بةغدا 

لةسةر كةرتى نةوت لَيبكةن.
زانيارييانةى  ئــةو  بةثَيى 
ــوون،  ــة كــةوت ــام دةســت رؤذن
باسكردنى  ــةوةى  ئ ســـةرةإاى 
ناوةند  هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى 
نةوتييةكانى  طرَيبةستة  لةسةر 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
نَيو  ــة  نــةخــراوةت راســتــةوخــؤ 
ليذنةى  ثرسيارةكانى  كارنامةى 
ئةنجومةنى  ـــازى  ط نـــةوتء 
بإيارة  كة  عَيراق،  نوَينةرانى 
بكةن،  شةهرستانى  ئاراستةى 
بةآلم ضةند ثةرلةمانتارَيكى ليستى 
هاوثةيمانى خؤيان ئامادةكردووة 
تايبةت  ثرسيارى  ــةوةى  ــؤئ ب

هةرَيم  نةوتييةكانى  كَيشة  بة 
ئاراستةى شةهرستانى بكةن.

ئةندامى  ئةحمةد،  ثشتيوان   
لة  كورستان  هاوثةيمانى  ليستى 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لةوجؤرةى  بيرؤكةي  بوونى 
رايطةياند:  كردةوةء  ثشترإاست 
ثــرســيــارى  خـــؤم  وةك  ــن  م
شارى  ثــاآلوطــةى  ضارةنوسى 
خانةقين لة وةزيري نةوت دةكةم.

وتةبَيذى  جيهاد،  عاسم 
لةسةر  نةوت، جةختى  وةزارةتى 
شةهرستانى  كة  ــردةوة  ك ئةوة 
ثَيية  يةكالييكةرةوةى  وةآلمــى 
ثرسيارانةى  ئةو  سةرجةم  بؤ 
نوَينةراندا  لةئةنجومةنى  بإيارة 
وتى:  بةآلم  بكرَيت،  ئاراستةى 
طفتوطؤكان  ثرسيارو  «ثَيويستة 
بوارى  هونةريي  ضوارضَيوةى  لة 
كَيشة  بةئاراستةى  بَيت،  نةوتدا 
هةرَيمء  نَيوان  سياسييةكانى 
كةرتى  لةسةر  نةبرَيت  بةغدادا 

نةوت».
ــة ئــةطــةرى   ســةبــارةت ب
باسكردنى طرَيبةستة نةوتييةكانى 
دانيشتنةدا،  ــةو  ل هةرَيميش 
نةوت  ــى  وةزارةت وتةبَيذةكةى 
ــــى  ـــى: «وةزيــــرو وةزارةت وت
طرَيبةستةكانى  ئاطادارى  نةوت 

نينء  هةرَيم  نةوتى  دةرهَينانى 
تا قسةى  نازانن  وردةكارييةكةى 
ئةطةر  بـــةآلم  بــكــةن،  لــةســةر 
دةرطاى طفتوطؤ لةسةر ئةو بابةتة 
نةوت  وةزيرى  ئةوكاتة  كرايةوة، 

قسةى خؤى دةبَيت».
وةزيــرى  بانطهَيشتكردنى   
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بؤ  نةوت 
بإيارة  كة  لةكاتَيكداية  عَيراق 
بؤ  داهــاتــوو  مانطى  ســةرةتــاى 
دةرهَينراوى  نةوتى  يةكةمينجار 
رَيطاى  لة  كوردستان  هةرَيمى 
بةغداو بة سةرثةرشتيى وةزارةتى 
دةرةوةو  ببرَيتة  عَيراق،  نةوتي 
خؤشيدا  لَيكؤَلينةوةى  لةدوايين 
كة ئاذانسى ئةسيؤشةيتد ثرةيس 
بآلوكردووةتةوة،  لَي  بةشَيكى 
حكومةتى  نــةوتــى  وةزارةتــــى 
داهاتى  بةهةدةردانى  بة  هةرَيم 
دةَلَيت:  دةكاتء  تؤمةتبار  عَيراق 
«حكومةتى هةرَيم رَيذةى ١١٪ بؤ 
٢٨٪ى داهاتةكانى نةوتةكةى دةداتة 
ئةو كؤمثانيايانةى كة طرَيبةستى 
هاوبةشي بةرهةمهَينانيان لةطةَلدا 
ئيمزاكردووة، لةكاتَيكدا كة بةثَيى 
بؤ   ٪٣ رَيذةى  لَيكؤَلينةوةكةيان 
ئاسايية كة وةك  ١٦٪ رَيذةيةكى 

قازانج بدرَيتة ئةو كؤمثانيايانة».

وةزارةتى نةوت: نابَيت طفتوطؤكان بةئاراستةى سياسييدا ببرَين

ثةرلةمانتارة كوردةكان خؤيان بؤ 
رووبةأووبوونةوةى شةهرستانى ئامادةدةكةن

ثشتيوان سةعدولَآل

وةزيرى  لة  لَيثرسينةوة  دواى 
ئةنجومةني  ــراق،  ــَي ع بــازرطــانــى 
وةزيرَيكى  ضةند  بةنيازة  نوَينةران 
بانطهَيشت  ماليكي  حكومةتى  ديكةى 
لَيثرسينةوةيان  رووبةإووى  بكاتء 
ليذنةى  ئةندامَيكى  هاوكات  بكات، 
باس  نوَينةران  ئةنجومةنى  نةزاهةى 
نزيكدا  ئايندةيةكى  لة  دةكــات،  لةوة 
وةزيرَيكى  ضةند  لةطةأل  لَيثيرسنةوة 
دةيةوَيت  ثةرلةمان  دةكرَيتء  ديكةدا 
خؤى  بؤ  سومعة  رَيــطــايــةوة  ــةو  ل

بطَيإَيتةوة.
بارودؤخى  رابردوودا  لةماوةى 
تَيكةوتوو  ئاَلؤزيى  عَيراق  ئةمنيى 
(٤)ى  مانطى  لة  تةنيا  هؤيةوة  بةو 
لة  كةس   (١٢٠٠) نزيكةى  رابردوودا 
قوربانيى،  بوونة  عَيراق  شارةكانى 
لةسةر  طفتوطؤكردن  بةمةبةستى 
رؤذي  ــراق،  ــَي ع ئةمنيى  رةوشـــى 
٢٠٠٩/٥/١٨ هةردوو وةزيرى ناوخؤو 
ئةنجومةنى  بانطكرانة  بــةرطــرى 
نهَينيدا  كؤبوونةوةيةكى  لة  نوَينةران، 
هةردوو وةزير وةآلمى ثرسيارةكانى 
هةروةها  دايــةوة،  ثةرلةمانتارانيان 
ئيداريى  بة تؤمةتى طةندةَلى دارايىء 

سودانى،  عةبدولفةالح   ٢٠٠٩/٥/١٦
وةزيرى بازرطانى عَيراق بانطهَيشتى 
(١٧)ى  كراو  نوَينةران  ئةنجومةنى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  مانطيش 
ناوبراو  لةطةأل  لَيثرسينةوةى  عَيراق 
ئيمزاى  كؤكردنةوةى  دواى  كــرد، 
وةرطرتنةوةى  بؤ  ثةرلةمانتار   (١١٠)
داهاتوو  هةفتةى  بإيارة  متمانة، 
لةسةر  دةنط  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ئةوةش  دواى  بداتء  مةسةلةية  ئةو 
ضةند وةزيرَيكى ديكةى حكومةتةكةى 
طفتوطؤكردنء  بةمةبةستى  ماليكى 
ئةنجومةنى  بهَينرَينة  لَيثرسينةوة 
نوَينةران، هةروةها لة كؤبوونةوةيةكى 

نَيوان سةرؤكى ئةنجومةنى نوَينةرانء 
سةرؤكء بإياردةرى ليذنةى نةوتء 
غاز لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقدا، 
بةإةسميى  غــاز  نــةوتء  ليذنةى 
شةهرستانى،  حسَين  كــرد  داواى 
وةزيرى نةوت بانطبكرَيتة ئةنجومةنى 
لةطةأل  لَيثرسينةوةى  نوَينةرانء 
بكرَيت، لةاليةكى ديكةوة زياتر لة سةد 
لَيثرسينةوة  بؤ  ئيمزايان  ثةرلةمانتار 

لةطةأل شةهرستانى كؤكردووةتةوة.
ليذنةى  ئةندامى  ضــاالك،  ئــازاد 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  نةزاهة 
راطةياند:  ــامــةى  رؤذن بة  عــَيــراق، 
بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤو دةستوورى 

لةذَير  حكومةت  بةرثرسانى  عَيراق، 
ضاودَيرييةكاندانء  دةزطا  ضاودَيرى 
ئةنجومةنى  داواكارييةكانى  ملكةضى 
عَيراق  نةزاهةى  ليذنةى  نوَينةرانن، 
لةطةأل  لَيثرسرينةوة  رَيــثــَيــدراوة 
رؤذى  ضةند  لة  بكات،  وةزيرةكاندا 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  رابــردوودا 
وةزيرى  لةطةأل  لَيثرسينةوةى  عَيراق 
بازرطانى كردو لة هةفتةى داهاتوودا 
دةنط لةسةر وةرطرتنةوةى متمانة لة 
ثَيرآ  لةوةش  جطة  دةدرَيت،  ناوبراو 
بةرطرى  ناوخؤو  وةزيرى  هةردوو 
نوَينةران  ئةنجومةنى  بانطهَيشتى 
هةوَلدةدرَيت  ــةوةش  ل جطة  كــران، 
نةوت،  شارةوانى،  (كار،  وةزيرةكانى 
بكرَينة  بانط  طواستنةوة،)  ئةشغال، 
رووبةإووى  نوَينةرانء  ئةنجومةنى 
ببنةوة،  ثةرلةمانتاران  لَيثرسينةوةي 
بةهؤي جَيبةجَينةكردني ئةركةكانيانء 
لة  وةزارةتةكانيانةوة  كةمتةرخةمي 

خزمةتكردني هاوآلتيياندا.
ليذنةى  ئةندامةكةى  وتةي  بة 
ئةنجومةني  «هةوَلةكانى  نةزاهة 
بؤ  لةئَيستا  ــراق  ــَي ع نــوَيــنــةرانــي 
طَيإانةوةى سومعةى ئةنجومةنةكةية، 
هةروةها بؤ كةمكردنةوةو نةهَيشتنى 

طةندةَليية لة دةزطاكانى حكومةتدا».
«لةئَيستادا  وتى:  لةوبارةيةوة 
ئةنجومةنى  لةناو  طشتيى  رايةكى 
لَيثرسينةوةى  بؤ  هةية  نوَينةراندا 
ــةوةش  ئ حكوميى،  بــةرثــرســانــى 
ئةنجومةنى  كة  مةبةستةية  بــةو 
خؤى  بؤ  متمانة  دةيةوَيت  نوَينةران 
خؤى  بؤ  هةيبةت  بطةإَينَيتةوةو 
ئةركى  طرنطترين  ئةمةش  ثةيدابكات، 
ئَيستا  ئةوةى  نوَينةرانة،  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق دةيةوَيت 
ثيادةى بكات، ثَيشووتريش هةنطاوى 
بؤ نراوة، بةآلم بةهؤى ئةو تةوافوقة 
سياسييةى كة هةبووةو خراثى ئةداى 
نوَينةران،  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
ئةنجومةنى  تائَيستا  نــةتــوانــراوة 
ضاودَيريكردن  رؤَلــى  نــوَيــنــةران 

سومعة،  دةستكةوتنةوةى  بؤ  ببينَيت 
داوامان  نةزاهة  ليذنةى  وةكو  ئَيمة 
نوَينةران  ئةنجومةنى  سةرؤكى  لة 
مــاوةيــةدا  ــةم  ل بتوانين  ـــردووة،  ك
كؤمةَلَيك كارى ئيجابى ئةنجامبدةين، 
نوَينةرانيش  ئةنجومةنى  سةرؤكى 

ثشتطيري كردووين».
بتوانين  «ئةطةر  وت:  ئةوةشى 
بــازرطــانــى  وةزيــــرى  ــة  ل متمانة 
بسَينينةوة، ئةوكاتة وةزيرةكان زياتر 
نوَينةرانيش  ئةنجومةنى  دةترسنء 
سةركةوتووانة دةتوانَيت لةماوةيةكى 
ديكة  وةزيرةكانى  لة  متمانة  نزيكدا 

وةربطرَيتةوة».
لةماوةي رابردووشدا ئةنجومةنى 
نوَينةران بانطهَيشتي ضةند وةزيرَيكي 
لَيثرسينةوةو  ــؤ  ب ــرد  ك ــكــةي  دي
وةآلمدانةوةي ثرسياري ثةرلةمانتاران 
ئاستي  وةزارةتةكانء  ئةداي  لةسةر 

بةجَيطةياندني كاروبارةكانيان.
ئـــازاد ضـــاالك ئــامــاذةى بؤ 
ئةوةشكرد، بانطكردنء لَيثرسينةوة لة 
رابردوودا،  لةماوةى  وةزيرَيك  ضةند 
وةزيرةكانى  الى  دَلةإاوكَيى  ترسء 
بةشَيكيان  دروستكردووةو  ديكة 
كةمبوونةوةى  ضاكسازيىء  هةوَلى 

طةندةَلى دةدةن».  
ئةم  وادةى   ٢٠١٠/٣/١٥ لــة 
خولةى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق 
كؤتاييدَيتء دةبَيت (٤٥) رؤذى ثَيش 
خولي  بؤ  هةَلبذاردن  ــة  وادةي ئةو 
رايطةياندنَيكي  بةثَيي  بكرَيتةوة،  نوآ 
سةرؤكايةتي ئةنجومةني نوَينةرانيش، 
سةرجةم ليستةكانء كوتلةكان كؤكن 
 ٢٠١٠/١/٣٠ رؤذي  ئــةوةي  لةسةر 
هةَلبذاردن بؤ خولي نوَيي ئةنجومةني 
ياسايي  وادةي  لة  بكرَيت  نوَينةران 
دةيانةوَيت  وادةيةش  لةو  بةر  خؤيدا، 
بارتةقاي كةموكوإييةكاني ثةرلةمان 
ــي  ــةدواداضــوون لــة ضــاودَيــريء ب
تا  بكةنةوةو  حكومةت  كارةكاني 
رادةيةك متمانةي هاوآلتييان بةدةست 

بهَيننةوة.

ئةنجومةنى نويَنةران بة ليَثرسينةوة لةطةأل وةزيرةكان، سومعة بؤ خؤي دةطةأيَنيَتةوة

    وةزيرى بازرطانى لةكاتى لَيثرسينةوةى لة هؤَلى ثةرلةماندا
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رؤذى  (٤٦٨)ى  ــــةذمــــارة  ل
رؤذنامةدا  رؤذنامةى  ٢٠٠٩/٥/١٤ى 
ــان  ــةك (الَل بةناونيشانى  بــابــةتــَيــك 
هةرضةندة  بآلوكراوةتةوة،  قسةدةكةن)، 
بةآلم  بدةمةوة،  وةآلم  نةدةكرد  حةزم 
دواتر بةثَيوستم زانى بَلَيم مرؤظ الأل بَيت 

باشترة لةوةى قسةى ناإاست بكات.
بةمةبةستى  لةوآ  لَيرةو  ماوةيةكة 
توركمانة  لةثةرلةمانتارة  تانة  تايبةت 
دةيانةوَيت  دةدةن،  كوردستانييةكان 
ئَيمة  كة  بكةن  ضةواشة  راستيية  ئةو 
دةكةين  كوردستان  خةَلكى  نوَينةرايةتيى 

بةتوركمانء كوردو كلدؤئاشورةوة.
 بةإاستى بةالمةوة سةيرة كةسانَيكى 
ديكة  كةسَيكى  صائغء  ــازم  (ن ــو  وةك
نازانم)،  بةدروستى  كةناوهَينانيشيان 
دَلسؤزيى  رؤألو  بايةخى  لة  دةيانةوَيت 
توركمانةكان  ثةرلةمانتارة  ئَيمةى 
بؤ  ضوونمان  لةثَيش  ض  كة  كةمبكةنةوة، 
رؤذَيك  هةرطيز  دواتــر،  ض  ثةرلةمانء 
نيشتمانى  هَيَلى  لــةســةر  لــــةإؤذان 
المان  توركمان  نةتةوةى  كوردستانء 
نةداوةء لة خزمةت درَيغيمان نةكردووة.

كوردستاندا  ثةرلةمانى  لةناو  ئَيمة 
بؤ  براكانمان   خوشكء  شانبةشانى 
كَيشاوة،  ئةركمان   وآلتة  ئةم  دواإؤذى 
ناتوانَيت  كةس  توركمانيش  مافى  بؤ 
زؤرمان  خزمةتى  كة  لةوةبكات  نكؤَلى 
كردووةء بةوثةإى دَلنياييةوة توانيومانة 
بةبارى  ثةيوةنديان  ياسايانةى  لــةو 
تايبةتمةنديى  هــةيــة،  نــةتــةوةيــيــةوة 
نموونة  بة  جَيطيربكةين،  نةتةوةكةمان 
لةياساى وةزارةتى رؤشنبيرى، وةزارةتى 

ثةروةردة... تا دوايى.
ئايا ئةو بةإَيزانة ضؤن دةتوانن  ئةو 
هةنطاوانةى لةهةرَيمى كوردستان نراونء 
نواندومانة،  ئَيمةش  دَلسؤزييةى  ئةو 
نةتةوةكانى  مافى  هاوسةنطكردنى  بؤ 

كوردستان ناديدة بطرن؟
ئيمة بةشانازييةوة دةَلَيين توركمانى 
بةرذةوةنديى  بؤ  تةنيا  كوردستانيينء 
هةر  كــاردةكــةيــن،  نيشتمانةكةشمان 
خؤى  ــةركــى  ئ بــيــةوَيــت  كةسَيكيش 

خؤيدا  نةتةوةكةى  نيشتمانء  لةبةرامبةر 
ئَيمة  وةك  ثَيويستة  بكات،  جَيبةجآ 
لةمةيدانى كاردا رؤأل بطَيإَيت بةبآ ئةوةى 
ياخود  بكاتةوة،  سنوور  لةدةرةوةى  بير 
راسثاردةى ئةمالو ئةوال بؤ بةرذةوةنديى 
خَيريان  هةرطيز  اليةنانةى  ئةو  خؤيء 
توركمانء  نةتةوةى  كوردستانء  بؤ 

عَيراقَيكى سةقامطير ناوَيت.
كةسانَيك  لةطةأل  نامانةوَيت  ئَيمة 
بابةتى  قسةو  شــةإة  مةيدانى  بضينة 
بيةوَيت  كةسَيكيش  هةر  بةآلم  نابةجآ، 
بةئاسانى  زؤر  تَيبطات،  راستييةكان  لة 

هةَلوَيستى  نَيوان  بــةراوردى  دةتوانَيت 
ئَيمةء  نةتةوةثةروةرانةى  نيشتمانء 
يان  اليةنَيك  بةفيتى  كةسانةى  ئــةو 
لةناتَيطةيشتنةوة خةَلكى ضةواشة دةكةن، 

بكات.
ضةند نووسراويكى ديكةش دةرضوون 
لةدآلنةى  ئةوقين  بؤ  نةدا  وةآلممان  ئَيمة 
سةرةكييةى  هؤ  دوو  ئةم  لةبةر  ثَيشوو، 

خوارةوة بوو:
يةكةم: ئَيمةى توركمان لة ثةرلةمانى 
تيرو  بــؤ  رَيــطــانــادةيــن  كــوردســتــانــدا 

كؤمةَلطاى  لةناو  طرتن  بةيةكتر  توانج 
توركمانيدا.

دووةم: بة قةناعةتةوة دةَلَيم هةروةكو 
باووباثيرانمان ئاماذةيان كردووة (بةرى 
رؤذ بة بَيذينط ناطيرَيت)، طةلى توركمان 
بةمجؤرة  كة  هؤشيارترة  ــةوة  ل زؤر 

نووسينة بَيبنةمايانة هةَلبخةَلةتَين. 
بةآلم بإيارمانداوة لةمةودوا بة وردى 
بوةستينء  مةسةلةكان  طشت  لةسةر 
هةموو راستييةكانيش بؤ طةلى توركمانى 

سةربةرز بة بةَلطة روونبكةينةوة.
توركمان  كام  دةثرسم  كؤتاييدا  لة 

نةتةوةكةى  لةطةأل  ئةوانةى  بكةن؟  قسة 
خؤيان  نةتةوةى  بةرذةوةنديى  خؤياننء 
دةثارَيزن، يان ئةو بةناو توركمانانةى بة 
ئاماذةى دةرةوة بؤ بةرذةوةنديى تايبةت 

دةجوَلَينةوةء دةنووسنء قسةدةكةن؟ 

* ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان
ليستى توركمان

جَيطرى ليذنةى ثةروةردةء خوَيندنى 
باآل- ئةندامى ليذنةى مافى مرؤظ

كوردستانء طؤأانكاريي سياسي

ذمــارة (472) ضوارشةممة 2009/5/20
birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

هةروا  كارَيكي  سياسي  طؤإانكاريي 
لة  قورسة  كارَيكي  بةَلكو  نيية،  ئاسان 
بووني هةلومةرجي  ئامادةييء  رووةكاني 
ئةو  ئةنجامداني  بــؤ  زاتــي  بــابــةتــيء 
طؤإانكاريكردن  ئــةوةي  طؤإانكاريية، 
زياتر قورس دةكات، نةبووني كةناَلةكاني 
دةستووريية  ديموكراسيء  دامةزراوةي 
هةتاوةكو  كــؤمــةَلــطــادا،  هــةنــدَيــك  لــة 
ئاشتيء  ديــمــوكــراتء  بةشَيوةيةكي 
لة  خؤي  سياسي  طؤإانكاريي  ئاسايي 
لةجياتي  بةَلكو   ئةنجامبدات،  رَيطايانةوة 
ئةوانة كؤمةَلطا بؤخؤي سةربةزخانةيةكي 
هاونيشتمانييةكاني  ـــة،  ـــةورةي ط
كة  ءاقيعَيك  ءةكــو  ثإضةكن  ثإضةكن، 
ءةكو  لةهةمانكاتدا  تفةنطن،  هةَلطري 
ثةرضةكرداري  بة  ضةكدارن  بيروباوةإ 
ءآلتاني  لة  هةربؤية  توندوتيذئامَيز، 
سياسي  طؤإانكاريي  سَييةمدا  جيهاني 
موجازيفة،  طــةورةي  نةشتةرطةرييةكي 
لةكاتي  ئـــةوةي  لةجياتي  بــةجــؤرَيــك 
بةرهةمةكةي  سياسييةكاندا  طؤإانكاريية 
ئةوةي  كاتدا  هةندَيك  لة  كةضي  بضنةوة، 
ئةم  مةترسييةوة،  دةيخةنة  هةشيانة  كة 
ثاساو  ببَيتة  نيية  ئةوة  بؤ  شيكردنةوةية 
طؤإانكاريي  لة  ترس  دروستكردني  بؤ 
سياسي، ضونكة مانةوةي دؤخَيكي خراثي 
سياسي هيض قةدةرَيكي ديكةي لةبةردةمدا 
بةآلم  طؤإانكاريي،  ئيرادةي  لة  جطة  نيية، 
مةبةستمانة  شرؤظةكردنةدا  لةو  ئةوةي 

سَييةم  دونــيــاي  ــةي  ــان ءآلت ــةو  ل ضــؤن 
مؤدَيلي  دواكــةوتــوويــي  قوربانيي  كة 
راستتر  بكرَيت؟  طؤإانكاري  سياسين، 
بكرَيت؟  طةورةكة  نةشتةرطةريية  ضؤن 
قسة  كة  هــةن  زانستي  تَيزي  ضةندين 
طؤإانكاريي  شَيوازةكاني  يان  لةبارةي 
(شــؤإش،  لةوانة  ــةن،  دةك سياسييةوة 
لة  جطة  ديموكراتي)،  هةَلبذاردني  كودةتا، 
كؤدةنطييةكي  كة  ديموكراتي  هةَلبذاردني 
ثؤزةتيظي لةسةر هةية ءةكو طونجاوترينء 
شةرعيترين ثرؤسةي طؤإانكاريي سياسي، 
تايبةتمةنديي  بووني   بةهؤي  هاوكات 
هةَلكةوتةي  حوكمإانيء  خةسَلةتي  لة 
كؤمةَلطادا،  هةندَيك  ذيــاري  كلتوريء 
شؤإش  ءةكو  ديكةي  شَيوازةكاني  ئةوا  
بة  سةبارةت  دةطرنةبةر.  كودةتا  يان 
سياسي  طؤإانكاريي  كوردستان  هةرَيمي 
ئومَيدء  طريمانةيةكي  ضةند  لةبةردةم 
قةلةقيدا، ئومَيدي هةية بؤئةوةي سيستمي 
كة  بكاتةوة  ضاك  كوردستان  حوكمإانيي 
دوضاري كَيشةي طةورةي سيستماتيكيء 
دووبارة  هةمانكاتدا  لة  هاتووة،  فيكري 
خاوةني ئومَيدة، ضونكة خاوةن زةمينةيةكي 
زةمينةيةكي  ئةوةية  مةبةست  بابةتيية، 
ثشتيوانيكردني ميللي هةية. هاوكات قةلةقي 
طؤإانكاريي  ثرسي  مانايةي  بةو  هةية 
رةهةندييةوة   تةنيا  ديدَيكي  لة  ءآلت 
لةبةر  طؤإانكاريي  بةَلكو  سةيرنةكرَيت، 
ستراتيذي  دونيابينييةكي  رؤشنايي 

طؤإانكاريي  ثرؤسةي  كؤي  بؤ  سياسي 
ئةوةية  مةبةستمان  دابإَيذرَيت،  سياسي 
ضةند  كوردستان  لة  سياسي  طؤإانكاريي 
بةشَيوةيةك  هةية،  بوارَيكي  ــةزء  رةط
طؤإاوةكان لة كؤي هاوكَيشة سياسييةكةدا 
بةجؤرَيك  بةردةوامدان،  كارلَيكردنَيكي  لة 
رةطــةزة  ــةو  ئ ـــةواوي  ت بينيني  بةبآ 
نابَيت.  هاوسةنط  هاوكَيشةكة  طؤإاوانة، 
طؤإانكاريي  رةوشـــي  بــة  ــارةت  ــةب س
هــةرءةك  كــوردســتــانــدا،  لــة  سياسي 
بإيار  دروستكردني  كةناَلةكاني  ئاشكراية 
(سةرؤكايةتيي  ئةمانةن  كوردستاندا  لة 
ءةزيران،  ئةنجومةني  ثةرلةمان،  هةرَيم، 
كوردستاندا  لة  دادوةريــي)،  دةسةآلتي 
لةإووي قانوونيء بونيادييةوة ئةو ضوار 
ءاقيعيء  لةإووي  بةآلم  هةية،  دةسةآلتة 
ثراكتيكييةوة دةسةآلتةكاني (سةرؤكايةتي 
هةرَيمء ئةنجومةني ءةزيران)، دوو شَيرة 
بةجؤرَيك  سةرةكييةكةن  دةســةآلتــة 
هةيمةنةيةكي تةواوةتيان بةسةر زؤربةي 
سياسييء  بإياري  دروستكردني  كؤي 
لةو  يةكَيك  هةربؤية  كــردووة.  ئيداريدا 
لة  سياسي  طؤإانكاريي  بؤ  سياسةتانةي 
كوردستان دةكرَيت طريمانةي لةسةر بكةين، 
هاوسةنطيية  لة  جؤرَيك  دروستكردني 
لةنَيوان ثةرلةمانء حكومةتدا، كة ئةوةش 
دةكرَيت.  ثةرلةمانييةوة  رَيطاي شةإي  لة 
طؤإانكاريي  سةرةتاي  من  ــاوةإي  ب بة 
كاراي  هَيزَيكي  لة  كوردستان  لة  سياسي 

ئؤثؤزسيؤني ثةرلةمانيدا خؤي دةبينَيتةوة، 
خؤي  نةك  بةهَيزبَيت  ضاودَيرَيكي  كة 
ءاتة  لة حكومةت،  بضووك  بةشَيكي  بكاتة 
طريمانةي قاضَيكت لة ثةرلةمانء ئةوةكةي 
ئةزموونَيكي  بَيت،  حكومةتدا  لة  ديكةيانت 
هةربؤية  نةبوو،  سةكةوتوو  تاقيكراوةي 
طرنطة ئةو ئةزموونة دووبارة نةكرَيتةوة. 
لة  سياسي  طؤإانكاريي  ئةنجامداني  بؤ 
درَيذييء  نةفس  دةبَيت  كوردستاندا، 
بةرنامةإَيذي تؤكمة هةبَيت، هةميشة ئةو 
طؤإنكاريانةي بة هَيواشي دةإؤن بةإَيوة، 
خةياَلي  بة  جدينء  لةهةناوياندا  بةآلم 
نةشونماكردني  ثاشان  نةمامَيكء  ضاندني 
سياسي  رؤمانسييةكي  ءةكو  كاردةكةنء 
هَيواشيية  ئــةو  بةَلكو  رةفتارناكةن، 
ئاراستةيةكي  بــة  طؤإانكارييةكان 
لةو  ديكة  يةكَيكي  ــات.  دةب سروشتيدا 
طؤإانكاريي  ثرسي  بؤ  سياسةتانةي 
كوردستان طرنطة،  دروستكردني طوتاري 
ئةوةية  مةبةست  طؤإانكاريية،  طشتيي 
ثَيكهاتة  بيروباوةإي  جياوازيي  لةطةأل 
هَيزة  مــَيــذووي  بةرنامةو  سياسييء 
كؤمةآليةتييةكاندا،  سياسييء  جياوازة 
لةسةر  نَيوانيان  هاوبةشةكاني  خاَلة 
طةآللة  طؤإانكاريي  طشتييةكاني  ثرسة 
بكةن، بؤ نموونة هةموو اليةك هاوبةشن 
طةندةَليء  بنةبإكردني  طوتاري  لةسةر 
جياكردنةوةي حيزبء حكومةت،  ضونكة 
لة  طؤإانكاريي  ثرؤسةي  خةسَلةتة  ئةم 

هةمانكاتدا  لة  دةكاتء  ئاسان  كاتدا  يةك 
ثشتيوانييةكي  سياسيء  كؤدةنطييةكي 
ـــةورةي بــؤ فــةراهــةم  ــي ط جــةمــاوةري
كؤمةَلطاي  سياسييةوة  لةإووي  دةكات. 
كوردستان كؤمةَلطايةكي جةماوةريية نةك 
ءاقيعي  بةهؤي  نوخبة  هَيزي  نوخبةويي، 
ببَيتة  سايكؤلؤذيء كلتوورييةوة ناتوانَيت 
فريادإةسي  تةنياي  بةهَيزي  ياريكةرَيكي 
سةرةكيء  خاَلَيكي  سياسي،  طؤإانكاريي 
طؤإانكاريي  ثرسي  بةردةم  جةوهةريي 
سياسي، ثرؤذةي دةستووري كوردستانة، 
لة  دونيا  كؤمةَلطايةكي  هةموو  بؤ  كة 
شاإَيطاكاني  لةوَيوة  دةضَيت  مانيفَيستَيك 
مــافء  ـــةركء  ئ حوكمإانيء  جــؤري 
دياري  لَيوة  ئازاديية كةسيء طشتييةكاني 
دةكرَيت، ئةلفء باي طؤإانكاريي سياسي 
كوردستانةوة  دةستووري  ثــرؤذةي  لة 
خةوني  ئةوةي  هةربؤية  دةستثَيدةكات، 
سيستم  شــةإي  ــةوةي  ئ هةية،  طؤإاني 
منداَلة  ئةو  لةسةر  ضاوي  دةبَيت  دةكات، 
ناشرين  نةبووةء  لةدايك  هَيشتا  كة  بَيت 
خةوني  ضونكة  ماوة،  دةرفةتي  نةكراوةء 
رَيطاي  لة  سةرةتا  سياسيي  طؤإاني 
هَيزي  ــر  دوات دةكــرَيــت،  ــوورةوة  دةســت
ءيستة  ئةو  دةوَيت  كؤمةآليةتي  سياسيء 

ءةربطَيإَيتة سةر رةفتارء كار.

Hawre_81@yahoo.com

بآ  هونةرء  بى  مرؤظة  زؤرجــار 
مانةوةي  بة  درَيذةدان  بؤ  بةهرةكان 
هونةريء  بآ  شاردةنةوةي  خؤيانء 
بآ بةهرةييان، كَيشةو فةوزا دةنَينةوة، 
بؤئةوةي اليةني بةرامبةر بؤي ئاشكرا 

نةبَيت كة بآ بةهرةء بآ هونةرن. 
بآ  بؤ شاردنةوةي  ئةو سياسةتة 
هونةريء بآ بةهرةيي ثيادة دةكرَيت، 
كاتي  لَيرةدا  كة  دةطرَيتةوة  بوار  زؤر 
نيية باسيان بكةين، بةآلم ثيادةكردني 
بةإَيوةبةراني  لةاليةن  سياسةتة  ئةو 
ترسناكترةء  هةموويان  لة  ءآلتةوة 
زيانةكاني بةر هةموواليةك دةكةوَيت، 
ئاطاداري  هةموومان  ثَيويستة  بؤية 
بةهرةء  بآ  نةدةين  ــةت  دةرف بينء 
لةإَيى  تا سةر  بتوانن  بآ هونةرةكان 
بة  درَيذة  فةوزاوة  كَيشةء  نانةوةي 

مانةوةي خؤيان بدةن. 
زةرةرمــةنــدتــر  هةمووشي  لــة 
ثيادةكردني  فةوزاء  كَيشةء  نانةوةي 
هةَلبذاردنةي  ــةو  ل توندوتيذيية 
بكرَيت،  كوردستاندا  لة  ءابــإيــارة 
ئةو  ــت  دةكــرَي ـــاوةإوان  ض ضونكة 
سةرةتايةكي  ببَيتة  هةَلبذاردنة 
طةلةكةماندا،  مَيذووي  لة  ثرشنطدار 
سةربةخؤ  ليستي  ثــَيــيــةي  بــةو 
ــدا دةكـــات،  ــَي ـــاراي ت ــداري ك ــةش ب
ديكة  هةَلبذاردنةكاني  بةثَيضةوانةي 
هةَلبذاردنةكة  ئةنجامداني  ثَيش  كة 
كآ  ئــاشــكــرابــوون  ئةنجامةكاني 
هةَلبذاردنة  ئةم  بــةآلم  دةيباتةوة، 
طؤإان  ليستي  دةكرَيت  ــاوةإوان  ض
رَيرةوي  بكاتء  بنةإةتي  طؤإانكاري 
ئةو سياسةتةي  بةإَيوةبردني ءآلتء 

تائَيستا ثيادةكراوة بطؤإَيت،
هةر  ــةوةي  ــان ن لةهةمانكاتدا 
بة  توندوتيذييةك  كَيشةو  جــؤرة 
دَيت،  كؤتايي  هةموواليةك  زياني 
دةكــرَيــت،  ثَيشبيني  ءةك  ضونكة 
لةناوخؤدا  ضةند  هةَلبذاردنة  ئةم 
اليةنة  ئةوةندة  سةد  ثَيدراوة،  طرنطي 
لة  بدةنء  ثآ  طرنطي  دةرةكييةكان 

بكةن،  ضاودَيري  نزيكةوة  دوورء 
هةروةها دةكرَيت بكرَيتة سةرةتايةك 
ناشرينيانةي  ئةو  جوانكردنةوةي  بؤ 
كة لة روخسارء ناوةإؤكي ئةزمووني 
بةديدةكرَيت،  كوردستاندا  هةرَيمي 
كردةوة  لة  بةرطرتن  لةإَيي  ئةويش 
نةداني  ئةنجام  توندءتيذييةكانء 
ضاوسوركردنةوةو  ساختةكاريء 
هةمووشي  لة  خةَلكي،  نانبإيني 
ئةنجامةكانيء  قبوَلكردني  طرنطتر، 
كة  كةسانةي  بةو  ــةت  دةرف ثَيداني 
باشتر  بةشَيوةيةكي  ءآلت  دةتوانن 

بةإَيوةبةرن.
ئةوةية،  ديكةش  طرنطي  خاَلَيكي 
بآ  بةهرةء  بآ  بة  نةدرَيت  دةرفــةت 
كَيشةء  نانةوةي  لةإَيي  هونةرةكان، 
بآ  هــونــةريء  بآ  توندوتيذييةوة 
رَيطربن  بشارنةوةء  خؤيان  بةهرةيي 
خــاوةن  كةسانةي  ئــةو  ــةردةم  ــةب ل
بةهرةء هونةرن لة سياسةتداء خةَلكي 
بةإَيوةبردني  لة  دةكات  ثآ  متمانةيان 
جؤرة  هةر  نانةوةي  ضونكة  ءآلتــدا، 
ثلةي  بة  هةَلبذاردنةدا  لةو  ئاشوبَيك 
يةكةم بة زياني دةسةآلت كؤتايي دَيت، 
تاكةكاني  سةرجةم  سةرئةنجاميش 

ئةم هةرَيمة زةرةرمةند دةبن تَييدا.
ءتــاري  ســةردةمــي  ئَيستادا  لة 
هةستء  جــوآلنــدنــي  حــةمــاســيء 
كاتي  بةسةرضووة،  جةماوةر  سؤزي 
بةنيازن  ليستانةي  ئةو  هاتووة  ئةوة 
بكةن،  هةَلبذاردنةكةدا  لة  بةشداري 
بكةن،  كورد  تاكي  عةقَلي  مخاتةبةي 
متمانةيانء  جَيطاي  ببنة  بتوانن  تا 
لة  بةرنامةكةيان  كة  بيسةلمَينن 
ساَلي  ضوار  بؤ  هةرَيم  بةإَيوةبردني 
داهاتوو لة بةرنامةي ليستةكاني ديكة 
باشترء شايستةترةء سوود بة ئايندةء 
نةوةكاني داهاتوو دةطةيةنَيت، نةك لة 
رَيطاي نانةوةي فةوزاء توندوتيذييةوة 
سةر لة جةماوةر بشَيوَينن، تا نةتوانن 
خاوةن  لة  هونةرةكان  بآ  بةهرةء  بآ 

هونةرء بةهرةدارةكان جيابكةنةوة.

هةلَبذاردنء 
توندوتيذيي

ئاريان كاميل

مافناس: هاوإآ تؤفيق

ئيمة بة شانازييةوة دةَلَيين توركمانى 
كوردستانيينء تةنيا بؤ بةرذةوةنديى 

نيشتمانةكةشمان كاردةكةين، هةر كةسَيكيش 
بيةوَيت ئةركى خؤى لة بةرامبةر نيشتمانء 
نةتةوةكةى خؤيدا جَيبةجآ بكات، ثَيويستة 

وةك ئَيمة لة مةيدانى كاردا رؤأل بطَيإَيت بةبآ 
ئةوةى بير لةدةرةوةى سنوور بكاتةوة

دةبَيت كام توركمان قسةبكةن؟!
ئةسعةد ئةربيل*
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قاسم خدر محةمةد *

چاوه إوانده كرَيت هه َلبژاردني په رله مان و 
ســه رؤكــايــه تــيــي هــه رَيــمــي كــوردســتــان 
به إَيوه بچَيت،  داهــاتــوو  ٧/٢٥ي   رؤژي  
بؤ  هه َلبژاردنه دا و  له م  پَييانوايه   چاودَيران 
سه ره كييه كان  هَيزه   باآلده ستي   يه كه مينجار 
ده نگي   هه ندَيك   كه   به تايبه ت  كه مده بَيته وه ، 
گؤإان و  بانگه شه ي   به رزبووه ته وه  و  نوآ  

شه فافيه تي  زياتر ده كات. 
قه واره ي   (٤٢) ئه مجاره دا  له  هه َلبژاردني  
زؤربه يان  كه   جياواز  به  ليستي  سياسي 
هــه َلــبــژاردن  بــه شــداريــي   يه كه مينجاره  
چوونه   بؤ  ئاماده كردووه   خؤيان  ده كــه ن، 
 (١١١) به ده ستهَيناني  ركابه رايه تي   نَيو 
كه   كوردستان،  په رله ماني  كورسييه كه ي 
هه رَيم  ياساي  به گوَيره ي  كورسيان   (١١)
ته رخانكراون  ديكه   كه مه نه ته وه كاني  بؤ 
بؤ  كورسي   ٥ توركمان،  بؤ  كورسي   ٥)
مه سيحييه كان، ١ كورسيش بؤ ئه رمه نييه كان)، 
به مه رجَيك رَيژه ي ئافره تان له  په رله ماندا ٣٠٪ 

كه مترنه بَيت. 
باآلي  كؤمسيؤني  ئاماره كاني   به پَيي  
هه َلبژاردني سه ربه خؤش له  عَيراقدا، نزيكه ي 
(٢) مليؤن و نيو هاوآلتي  مافي  ده نگدانيان هه يه ، 
ده ره وه ي   به  كورده كاني   رَيگا   ئه وه ي   به بآ 
له  به شداريي   بدرَيت  كوردستان  هه رَيمي  
(كورده كاني  بكه ن  ده نگدانه كةدا    پرؤسه ي  

كه ركوك و موسأل). 
له  گفتوگؤي   گــوآ   له ئَيستادا  ئةگه ر 
ته ماشايه كي   بگيرَيت و  به  گشتي   هاوآلتييان 
رووثه ري  رؤژنامه كان بكرَيت، تَيبيني  ده كرَيت 
كه  په رؤشييه ك و گإوتينَيكي  زؤر له ئارادايه  له  
چاوه إواني  رؤژي  هه َلبژاردنه كان، به تايبه ت كه  
هه َلبژاردني  ئه مجاره يان هه لَيكه  بؤ هاوآلتييانى 
له  هَيزه   هه رَيمي  كوردستان كه  گؤإانكاريي  
ئه و  رووبــه إووي   بكه ن و  باآلده سته كاندا 
هه يه .  له  هه رَيمه كه دا  كه   ببنه وه   گه نده َلييه  
تاكسي   گه نجي   شؤفَيرَيكي   له مباره يه وه  
پَييوابوو، حيزبه  ده سه آلتداره كان كه وتوونه ته  
ده ستپَيكردني   بؤ  گــه وره وه   فشارَيكي   ژَير 
به ره نگاربوونه وه ي   چاكسازيي  و  پرؤسه ي  
«له  چاوه إواني   وتي:   شؤفَيره   ئه و  گه نده َلي ، 
چونكه   باشداين،  زؤر  هه َلبژاردنَيكي  

ركابه رَيتييه كي  راسته قينه ي  تَيدا به ديده كرَيت 
له نَيوان قةوارة سياسييه  جياوازه كاندا». 

هه ردوو  سه رله نوآ   هه َلبژاردنه دا  له م 
كه   پارتي )  (يه كَيتي  و  ده سه آلتدار  حيزبي  
به يه ك  په رله مانن،  كورسيي    (٧٦) خاوه ني  
كوردستان)  (ليستي   ــاوي   ــه ن ب ليست و 
به شداريي  ده كه ن، به آلم ئه وه ي  به رگَيكي  نوآ 
كه  دوو  ئه وه يه   هه َلبژاردنه ،  ئه م  ده به خشَيته  
ده كه ن،  ركابه رَيتيان  به هَيز  جياوازي   ليستي  
يه كه ميان ليستي (گؤإان)ه  به  سه ركردايه تيي  
ليستي  دووه ميشيان  مسته فا)،  (نه وشيروان 
له  چوار  كه   چاكسازي )يه   (خزمه تگوزاري و 
(يه كگرتووي  پَيكهاتووه   ديكة  حيزبه كه ي  
ئيسالميي  كؤمه َلي  كوردستان،  ئيسالميي 
زه حمه تكَيشاني  سؤسياليست و  كوردستان، 

سه ربه خؤ (باَلي  قادر عه زيز)). 
ئه ندام   رؤستايي،  ــا  زان له مباره يه وه  
په رله مان و سه ركردايه تيي  كؤمه َلي ئيسالميي 
كورسيي   شه ش  خاوه ني   كه   كوردستان 
په رله مانن، به  نيقاشي راگه ياند: ليسته كه مان 
ليستي  چاكسازي)،  خزمه تگوزاري و  (ليستي 
چاكسازيي و  ــه دواي  ب كه   كه سانه يه   ئه و 
خزمه تي زياتردا ده گه إَين. له كاتَيكدا رؤستايي 

زؤرينه ي  يه كَيتي  «پارتي و  نا  به وه دا  داني 
ده نگه كان ده به نه وه »، به آلم له وه ش دَلنيابوو 
كوردستان  حيزبه  سه ره كييه ي   دوو  ئه و  كه  
ئَيستايان  كورسييه ي   ژماره   ئه و  «ناتوانن 
به ده ست بهَيننه وه ». ناوبراو ئاماژه ي  به وه شدا 
شتي  «چــاوه إَيــي  كوردستان  خه َلكي  كه  

نوَين». 
عوسماني،  عه دنان  خؤيه وه   له اليه ن 
به  (رؤژنامه )،  رؤژنامه ي  سه رنووسه ري 
له  ئه داي   كه سانه ي  ئه و  راگه ياند:   نيقاشى 
پارتي   يه كَيتي و  رابـــردووي   ساَلي    (١٧)
ده ده ن.  (گؤإان)  به  ليستي  ده نگ  نين،  رازي 
وه ك  گؤإان  ليستي  خه َلك  ناوبراو،  به وته ي 
ئه و  ته ماشاده كه ن و  ئؤپؤزسيؤن  ليستي 
ليسته  «هيوايه ك ده به خشَيته  كه سانَيك كه  له 

 سياسه تي پارتي و يه كَيتيان پآ باش نييه ». 
ليسته كه ي  پَييانوايه ،  چـــاودَيـــران 
له سه ر  كاريگه ريي  ته نيا  (نــه وشــيــروان) 
نابَيت،  يه كَيتي  پارتي و  ده نگه كاني  ژماره ي 
به َلكو كاريگه ريي له سه ر ژماره ي ليستي  چوار 
خزمه تگوزاري  و  (ليستي   ده بَيت  حيزبه كه ش 
(نه وشيروان)  ليسته كه ي  ئه گه ر  چاكسازي ). 
نه بوايه ، ئه گه ري ئه وه  هه بوو ئه و حيزبانه ي 

ده نگ  نين،  سه ره كييه كه   پارته   دوو  له گه أل 
ئَيستا و  به آلم  ئيسالمييه كان،  حيزبه   بده نه  
له گه أل هاتنه  ئاراي  ليستي  گؤإان، هه َلبژاردني  
سه رنووسه ري  له به رده مدايه ،  زياتريان 
بؤچووني  هه مان  (رؤژنامه )ش  رؤژنامه ي 

هه بوو. 
له گه أل نزيكبوونه وه ي  ئه م هه َلبژاردنه شدا، 
كَيشه  و  دروستبووني   له سه ر  قسه كردن 
به تايبه ت  زياديكردووه ،  فرتوفَيأل  ته زوير و 
سه رجه م  كؤنترؤَلي   پارتي   يه كَيتي  و  كه  
بواره كاني  ژيانيان كردووه  به  هَيزه  ئه منيي  و 
عه دنان  له مباره يه وه   سه ربازييه كانيشه وه ، 
له   ترسيان  كه   روونيده كاته وه   عوسمان 

خروقاتي  هه َلبژاردن هه يه . 
سه نته ري  به رپرسي  له  بــه رامــبــه ردا 
كوردستان  ديموكراتي  پارتي  هه َلبژاردني 
نه جمه دين  (قادر  سياسييه كان  قــه واره   بؤ 
به هيچ  پَييوايه ،  هه يه  و  جياوازي   راي   قادر)، 
شَيوه يه ك فرتوفَيأل له  هه َلبژاردندا روونادات، 
هه َلبژاردنه كه   راگه ياند،  به  نيقاشي   ناوبراو 
چاودَيري  كؤمه َلَيك  چاودَيريي  له ژَير 
نَيوخؤ و بياني به إَيوه ده چَيت ، لةهه مانكاتيشدا 
داواي  بارزاني)  (مه سعود  هه رَيم  سه رؤكي 

له  كؤمسيؤني باآلي هه َلبژاردن كردووه،  كه  
ئاگاداربوون  به مه به ستي  بياني  چاودَيراني 
هه َلبژاردنه كه ،  به إَيوه چووني  ره وشي  له  

بانگهَيشت بكه ن. 
قادر ده َلَيت يه كَيتي و پارتي «رَيگا خؤشكه ري 
ئه مه ش  بؤ  له  هه رَيم»،  بوونه   ديموكراسي 
١٩٩٢دا،  له  ساَلي  كه   به وه ده كات  ئاماژه  
له   به شدارييان  سياسيي  قه واره ي   (٧) ته نيا 
هه َلبژاردندا كردووه  ، له  ساَلي ٢٠٠٥دا، (١٣) 
قه واره ، به آلم ئَيستا (٤٢) قه واره ي سياسيي 
ئه وه   قادر  ده كه ن،  له  هه َلبژاردندا  به شداريي 
وه ك به َلگه يه كي په ره سه ندني ديموكراسيه ت 

له  هه رَيمي كوردستاندا ناوده بات. 
شؤفَيري  قسه كانيشيدا  لةكؤتايي  
تاكسييه كه  بإواي  وابوو، كه  پاش ته واوبووني  
له  خزمه تگوزاريي   ئاستي   هه َلبژاردنه كان، 
 كوردستاندا باشتر ده بَيت، چونكه  ئه و ليسته ي 
هه وَلده دات  ده هَينَيت،  به ده ست  سه ركه وتن 
زؤترين كاربكات، تا چوار ساَلي ديكه  دووباره  

ده نگه كان به ده ست بهَينَيته وه .

*  خزمةتطوزارى سايتى نيقاش

يه كيَتي  و پارتي  رووبه أووي  ركابه ريَتييه كي  قورس ده بنه وه 

جةمال ئيختيار

سريالنكا  حكومةتى  كة  ئــةوةدا  لةطةأل 
رةسميى  بة  رابردوو  دووشةممةى  رؤذى 
سةركةوتنى خؤى لةشةإ لةطةأل ثَلنطةكانى 
تاميل راطةياند، كوشتنى سةركردةى ثَلنطةكان 
بآلوكردةوة،  ثرابهاكاران)ى  (ظَيلوثيلةى 
بزووتنةوةى  لة  نزيك  سةرضاوةكانى 
رزطاريخوازى تاميل، بةركةوتنى سةركردةى 
رةتدةكةنةوة،  بزووتنةوةية  ئةو  بــاآلى 
باس  بةجؤرَيك  هةريةكةء  ئاذانسةكانيش 
بةركةوتن  تائَيستاش  دةكةن،  هةواَلة  لةو 
نيية،  روون  ثرابهاكاران  زيندووبوونى  يان 
ئةطةرضى حكومةتى سريالنكا وتوويةتى كة 

بة رةسمى كوشتنى ئةو رادةطةيةنَيت. 
تايمز  ئةنجلوس  ــوس  ل ــةى  ــام رؤذن
بة  سريالنكا  حكومةتى  نووسيويةتى: 
ئةو  هيندستان  ئيسرائيلء  ضينء  يارمةتى 
بــةردةوام  بةدةستهَيناوة،  سةركةوتنةى 
خــؤرئــاوا  رةخنةكانى  كــة  ــداوة  ــي هــةوَل
خؤى  ئيشةكةى  كاتَيك  تا  هَيوربكاتةوة 
تةنيا  مةسةلةكة  ــةآلم  ب تـــةواودةكـــات، 
راطرتنى  نيية،  شةإةكةدا  لة  سةركةوتن 
ئاشتى لةو ناوضانة سةرةكيترين بةشى ئةو 

ئةركةية.  
كةسيية  مليؤن   (٢٠) وآلتَيكى  سريالنكا 
لة  دانيشتووانى  ١٤٪ى  بــة  نزيك  كــة 
باكوورى خؤرهةآلتى ئةو وآلتة لة نةتةوةى 
بةدةستهَينانى  بؤ  دةيةية  ضةند  تاميلن، 
سريالنكا  دةوَلةتى  لةطةأل  سةربةخويى 
رزطاريخوازى  بزووتنةوةى  شــةإدان.  لة 
تاميل  ئازاديى  ثَلنطةكانى  لةاليةن  تاميلةكان 

ئةوةشدا  لةطةأل  دةكرَيت،  سةركردايةتيى 
كَيشةيةكى  خاوةنى  بة  خؤيان  ئةوان  كة 
كة  ئةوةى  بةهؤى  بةآلم  دةزانن،  نةتةوةيى 
 (٣٢) لةاليةن  بةكاردةهَينن،  توندوتيذيى 

وآلتةوة بة تيرؤريست ناسراون. 

 (٧٧) نزيك  دةطاتة  تاميلةكان  ذمارةى 
بة  نزيك  زؤرىء  بةشى  كة  كةس  مليؤن 
دةذين،  هيندستان  لة  كةسيان  مليؤن   (٦١)
مليؤن   (٣) لة  زياتر  سريالنكا  لة  ذمارةيان 

كةسة. 

لة  تاميل  رزطــاريــخــوازى  ثَلنطةكانى 
١٩٧٦دا دامةزراوةء لةنزيك بة سآ دةية لة 
شةإى نَيوان ئةوانء حكومةتى سريالنكادا 

زياتر لة (٧٠٠٠٠) كةس بوونة قوربانيى. 
باَلى سياسيى ثَلنطةكانى تاميل، هَيرشى 

ئةندامانى  ســةر  بؤ  سريالنكا  سوثاى 
ســةركــردايــةتــيــى طــروثــةكــةيــان كــة لة 
دوورطةيةكدا طةمارؤ درابوون، بة هةوَلَيكى 
لةطةأل  دةزانن،  شةإ  تاوانى  كؤمةَلكوذيىء 
خؤيان  بة  نزيك  سايتَيكى  لة  كة  ــةوةدا  ئ
لة  تاميل  نةتةوةى  نَيت،  تاميل  بةناوى 
ثرابهاكاران)  (ظَيلوثيلةى  زيندووبوونى 
دَلنياكردووةتةوة، داواى لة يةكَيتى ئةوروثاو 
كؤمةَلى نَيودةوَلةتى كردووة كة لَيكؤَلينةوة 
لة كؤمةَلكوذيى سةركردة سياسييةكانيانء 
سوثاى  ــةن  ــةالي ل كــة  ــى  مــةدةن خةَلكى 
شةإدا  لة  بَيئةوةى  كوذراون،  سريالنكاوة 

بةشداربووبن، بكات.
ثةيوةنديية  بةرثرسى  سان،  ثاسمانا 
نَيودةوَلةتييةكانى ثَلنطةكانى تاميل، بة تاميل 
درَيذة  سةركردةكةيان  راطةياندووة،  نَيتى 
بة شةإ دةدات بؤ ثاراستنى «سةروةريىء 

مافى نةتةوةكةى». 
لةسةر  ــاودذ  ه هةواَلى  ئاذانسةكان 
بــآلودةكــةنــةوة،  ثرابهاكاران  كــوذرانــى 
سريالنكا  حكومةتى  ئةمإؤى  راطةياندنى 
لةطةأل ئةوةى دوَينآ ثَيضةوانةيةء رؤذنامةى 
تةلةفزيؤنى  كة  دةنووسَيت،  لةندةن  تايمزى 
وتوويانة  كة  وَينةيةكى  سريالنكا  دةوَلةتى 
ثيشانداوة،  ثرابهاكارانة،  تةرمى  وَينةى 
وآلتة  ئةو  حكومةتى  ثَيشتر  كة  لةكاتَيكدا 
رايطةياندبوو كة تةرمةكةى لة ئؤتؤمبَيلَيكى 

فرياكةوتندا بة سةختيى سووتاوة. 
لةطةأل ئةوةدا كة بةركةوتن يان مانةوةى 
ضاودَيران  تارماييداية،  لة  ثرابهاكاران 
ثَييانواية كة مردن يان مانةوةى ئةو رؤَلَيكى 
يان وةستانى  بةردةوامى  لة  هةية  طةورةى 

شةإى ناوخؤ لة سريالنكا.

تاميليةكان داواى جيَبةجَيكردنى عةدالةت دةكةن 

www.ne
tew
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سةركةوت شةريف

حوكمإانيى  مــَيــذووى  ــة  ل
لة  ـــــورددا  ك ــارى  ــت ــوخ ــودم خ
تائَيستا  كوردستان،  باشوورى 
تَيدا  ثةرلةمانيى  هةَلبذاردنى  دوو 
يةكةمى  هةَلبذاردنى  ئةنجامدراوة، 
ئةوةبوو  ئةنجامةكةى   ١٩٩٢ ساَلى 
دوو  لــة  هيضكام  ـــةوةى  ئ ــاش  ث
دؤإانيان  ثارتى  يةكَيتىء  حيزبةكة، 
دانيان  هيضكاميشيان  نةكردو  قبوأل 
ديكةياندا،  ئةوى  بردنةوةى  بة  نةنا 
كورسييةكانى  ــجــام  ــةن ســةرئ
ءةكو  بةثةنجا  ثةنجا  ثةرلةمانيان 
دابةشكرد  شةريك  بازرطانى  دوو 
ئــةوةى   ءةكــو  خؤياندا،  لةنَيوان 
طةورةى  ئاَلوءَيرَيكى  ثَيشتر  كة 
كاتَيك  كــردبــَيــتء  بــازرطــانــيــان 
بــؤ قــازانــجــةكــةى كــؤبــوونــةوة، 
بة  ديكة  لةوي  خؤى  هةريةكةيان 
ثشكى  بؤئةوةى  ــى  دةزان ثَيشتر 
سةروكارى  بةركةوَيتء  زياترى 
ئةمةش  دةســت،  بطرَيتة  كارةكة 
هةردوواليةن  ضونكة  بوو،  ئةستةم 
دةزانــىء  موستةحةق  بة  خؤيان 
يةكترى  بؤ  تةنازول  ئامادةنةبوون 
سةرؤكء  ببَيتة  يةكَيكيان  بكةنء 
ئةو  بؤية  جَيطر،  ديكةشيان  ئةوي 
دابةشكردنة نيوة بةنيوة ناضاريةيان 
بؤئةوةى  رَيككةوتنَيك،  ــردة  ك
بــدةنء  شةراكةتةكة  بة  درَيـــذة 
يةكةم  بةرثرسى  بة  هةردوواليةن 
نةإةنجَيننء  يةكتر  دَلى  بمَيننةوةو 
بخؤن.  ــةك  ي ــو  ءةك قازانجةكة 
لةاليةكء  ناضاريدا  فشارو  لةذَير 
دةسةآلت  بة  دةستطةيشتن  تازة 
توانيان  ماوةيةك  ديكةوة،  لةاليةكى 
هاوبةش  حوكمإانَيكى  ثَيكةوة 
زؤرى  شةراكةتةكة  بةآلم  بكةن، 
طومانكردن  كةوتنة  نةخاياندو 
هةَلطيرساند،  شةإيان  لةيةكترىء 
ئةو شةإة نةطريسةى  كة ثريشكى 
ئةم  ماَلَيكى  هةموو  ئاطرةكةى 
لةشَيوةكان  بةشَيوةيةك  ءآلتةى 
بَيت  طيانى  زيانى  بة  ض  بةركةوت، 
ياخود زيانى ماديىء مةعنةوى، ئةو 
شةإةى يةكَيتىء ثارتى بةرثايانكرد 
دواتر بةشَيك لة حيزبةكانى ديكةى 
تَيوةطال، ض شةإى ثارتىء جيهاديية 
يةكَيتىء  شةإى  ض  ئيسالمييةكانء 
جوندو  ئيسالمىء  بزووتنةوةى 
ئةنسارولئيسالم، ض شةإى يةكَيتىء 
هَينانى  ثةكةكة،  لةطةأل  ثارتى  
لةشكرى ءآلتانى دراوسَيى دوذمن 
لَيدانى يةكترىء تؤمةتباركردنى  بؤ 
خيانةتكارو خؤفرؤشء..  بة  يةكدى 

تاد.
رووخاو  سةدام  رذَيمى  كاتَيك 
هاتةكايةوةو  تازة  بارودؤخَيكى 
ــو  ــان ءةك ــت ــوردس ـــراقء ك ـــَي ع
ءآلتانى  بــةإووى  دةروازةيـــةك 
ثاساو  ضيتر  ــةوة،  ــراي ك ــادا  ــي دن
نةما  ثارتييةوة  يةكَيتىء  بةدةست 
ئيدارةييةى  دوو  بةو  درَيذةدان  بؤ 
ــى  ــؤ دروســت ــاوخ ـــةإى ن ــة ش ك
شةإى  ثارتى  يةكَيتىء  كردبوو، 
بةقورسى  ــدة  ــةوةن ئ نــاوخــؤيــان 
هةركاتَيك  كردبوو،   يةكترى  دذى 
لَيبكراية،  يةكطرتنةوةيان  داواى 
دةهَينايةوةو  نالؤذيكيان  ثاساوَيكى 
دةكرد  ئةذمار  تاوان  بةبآ  خؤيان 
ئيدارةييةى  دوو  بــارودؤخء  لةو 
هةَلناطرَيت  خوا  دروستبووة،  كة 
(جؤرج  بوَيرانةكةى  بإيارة  ئةطةر 
بوش)ى سةرؤكى ثَيشووى ئةمريكا 
رووخانى حكومةتةكةى  بؤ  نةبواية 
ئةستةمبوو  زؤر  حسَين،  ســةدام 
يةكَيتىء  حكومةتى  يةكطرتنةوةى 
بةضاو  هةَلبذاردنمان  ثــارتــىء 
ءاقيع  ئةمرى  كة  بــةآلم   ببيناية، 
لةوانةية  بيكةيت،  ناضاريى  هات، 

بةخواستى خؤشت نةبَيت.
٢٠٠٥دا  ساَلى  لة  ئــةوةبــوو   

بؤ  عَيراق  هةَلبذاردنى  كةشتيى 
يةكةمجار بةشَيوةيةكى ديموكراسى 
كةوتةإآء  سةركردايةتيى كورديش 
باآليان  دةستَيكى  لــةبــةرئــةوةى 
عَيراقى  لة دروستكردنةوةى  هةبوو 
عروبةى ءَيراندا، كةشتييةكة ئَيمةى 
دووةمجار  بؤ  هةَلطرتء  كورديشى 
بةرةو كةنارى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
ديكةش  جارَيكى  ــةآلم  ب بــرديــن، 
يةكَيتىء ثارتى بة دروشمى سواوى 
بةرثرسيارَيتى   بة  هةستكردن 
مةترسى  نيشتمانىء  نةتةوةيىء 
كوردستانء  ئةزموونى  لةسةر 
ديكةش،  بَيبايةخى  قسةى  زؤر 
دروستكردةوةو  هاوبةشيان  ليستى 
حيزبةكانى  زؤرى  ذمــارةيــةكــى 
بارودؤخَيكى  تَيئاخنىء  ديكةشيان 
نيشانى  مةترسيان  ناسكء  ئةوةندة 
ناضاريانكردين  دا،  ميللةتيش  ئَيمةى 

دةنطيان ثَيبدةين. 
ئيسالميى  ــووى  ــرت ــط ــةك ي
حاَلةتَيكى  ءةك  ــان  ــت ــوردس ك
خؤى  ــةن،  ــم دةط ئيستسنائىء 
ليستى  هــةطــبــةى  ــاو  ن نةخستة 
سةنطء  ءيستى  هاوثةيمانييةوةو 
قورسايى خؤى بزانَيت ضةندة، بؤية 
بة ليستَيكى جيا دابةزى، بةآلم ضؤن 
ثَييانكرا  نةكرا  ئةوةى  دابةزينَيك، 

تؤمةت  ثارتييةوة،  يةكَيتىء  لةاليةن 
ئةو  سةرةإاى  ثاَلى،  نةيخةنة  نةما 
ئةندامء  لة  ذمارةيةك  تؤمةتةناش، 
لَيكوشتنء  دهؤك  لة  لَيثرسراويان 
يةكَيتىء  سووتَينرا،  بارةطاكةشيان 
ثارتى بةوةشةوة نةوةستانء كةوتنة 
دةنط كإينء ثارة بةخشينةوة بةس 
نةهَينَيت،  يةكطرتوو دةنط  بؤئةوةى 
بةآلم دةنطَيكى باشيشى هَينا، ئةطةر 
ضاوسووركردنةوة  ثةخشينء  ثارة 
زياتريشى  دةنطى  رةنطة  نةبواية، 
بهَيناباية. ئةو سيناريؤيانةى دةرحةق 
بؤ  تارمايى  كرديان،  يةكطرتوو  بة 
ئةم  سةربةخؤكانى  ليستة  سةر 

هةَلبذاردنةش دةركةوتووة.
ئَيستا لة سةروبةندى هةَلبذاردن 
ثاساوَيكى  هيض  بووينةتةوة،  نزيك 
بةهانةو  بكرَيتة  تا  نيية  شةرعى 
ئةمجارة  هةَلبذاردنى  نةكرَيت. 
شتَيكى حةتمييةو هةردةبَيت بكرَيت، 
عَيراقى  لة  عَيراق  عةرةبي  ضونكة 
ئةزموونى  دووةم  دامةزراودا،  تازة 
سةركةوتوويىء  بة  هةَلبذاردنيان 
تاقيكردةوةو  كَيشة  كةمترين 
ليستى  بةرضاويش  ذمارةيةكى 
ــان  ــســى خــؤي ــؤ ضــان ــةخ ــةرب س
تاقيكردةوة، هةندَيكيان سةركةوتنيان 
ئـــةوانـــةش كة  ــنــاو  بــةدةســتــهــَي

ئةنجامةكةيان  سةركةوتوونةبوون، 
ءاى  تةشةنوجى  ثةسةندكردو 

لَينةكةوتووة.
ــى ئــةمــجــارةى  ــذاردن ــب ــةَل ه
بةهؤى  كوردستان  ثةرلةمانى 
زؤرى  نــاإةزايــى  فرةليستىء 
طةندةألء  دةســةآلتــى  لة  خةَلكى 
ثارتى،  يةكَيتىء  نادادثةروةريى 
رؤشنبيرانء  ضينى  زؤرى  ئومَيدى 
خوَيندةوارانء كرَيكانء جوتيارانء 
خةَلكى  كؤمةآلنى  تــةواوى  ذنانء 
بؤ  ئومَيدَيكيشة  كــوردســتــانــة، 
ضةقبةستوو  دؤخة  لةم  رزطاربوون 
ساَلة  ضةندين  كة  ناعةدالةتةى  ء 
كَيشاوة،  كوردستاندا  بةسةر  باَلى 
فايلدارو  تَييدا  كوردستانةى  ئةو 
ئةنفالضى  جـــاشء  مستةشارو 
بوونةتة حاكمء تَيكوشةرى دَيرينء 
خاوةن مووضةى زؤرو تَيكوشةرى 
هةر  سواَلكةرو  بوونةتة  دَيرينيش، 
رؤذةى لة دةرطاى شوَينَيك دةدةن 
بؤ ثةيداكردنى بذَيويى ذيانيان، ئةو 
داهاتى  نازانَيت  كةس  كوردستانةى 
هةموو  بةو  نيية  كةسَيكيش  ضةندة، 
مليؤنةرانةى لةثإَيكدا بوونة خاوةنى 
لك  أين  (من  بَلَيت:  شتَيك،  هةموو 

هذا)؟. 
يةكَيتىء  ئةمجارةى  ترسى 

دوذمنَيكى  لة  نيية  تــرس  ثارتى 
ــى كـــة بـــــــةردةوام بؤ  ــي ــم ءةه
ضةواشةكردنى خةَلكى كوردستانء 
دروستيان  بارودؤخةكة  ناسكى 
ئةمجارةيان  ترسى  بةَلكو  دةكرد، 
شةثؤلة  لةو  ترسة  جديية،  ترسَيكى 
كؤمةآلنى  ـــة  رؤذان نــاإةزايــيــةى 
ترسة  دةيبَيذن،  كوردستان  خةَلكى 
لة ليستةكةى (نةوشيروان مستةفا)، 
حيزبةكة)  (ضوار  ليستى  لة  ترسة 
ترسة  سةربطرَيت،  بهَيَلن  ئةطةر 
عةبدولمسةوةر  (د.  ليستةكةى  لة 
ليستةكانى  لة  ترسة  ــى)،  ــارزان ب
ديكة  جارَيكى  لةوةى  ترسة  ديكة، 
بةدةست  دةنطةكان  رةهاى  رَيذةى 
برابةش  ــةوةى  ــؤئ ب نةهَيننةوة 
بودجةكةى  كوردستانء  داهاتى 
بةشبكةنء كةسيش نةبَيت ئاطادارى 
بضووكترين خاَلى بَيت، ترسة لةوةى 
ئةو دةسةآلتةى جارانيان نةمَينَيتء 
نةوتييةكان  رَيككةوتنة  بةندةكانى 
جارَيكى  لةوةى  ترسة  ئاشكراببن، 
بةرضاو  رَيذةيةكى  نةتوانن  ديكة 
ئةندامى خةواَلوو ناكاراى ثةرلةمانتار 
بإيارةكانى  ثةرلةمانء  ببةنةوة 
مةكتةبى سياسيى هةردوو حيزبيان 
لة  تــرســة  بسةثَينن،  ــةردا  ــةس ب
لةخؤيان  زؤرينةى  كة  ثةرلةمانَيك 

طةل  زؤربةى  نوَينةرايةتيى  نةبَيتء 
بكات، بإيارةكانى مةكتةبى سياسى 
لةطةأل   لَيثَيضينةوة  بكةنء  رةفــز 
بكةنء  طةندةَلدا  دزو  كاربةدةستى 

بانطيان بكةنة ثةرلةمان. 
لةدةستدانى  لة  ترسة  بةكورتى 
ئةو نازو نيعمةتةى بة درَيذايى ضةند 
بَيدةنطبوونى  سايةى  لة  ساَلَيكة 
كوردستانةوة  خةَلكى  كؤمةآلنى 
ئَيستاوة  لة  هةر  بؤية  دةيخؤن، 
هــــةردوو حــيــزب كــةوتــوونــةتــة 
ئةوانةى  دذى  طوإةشة  هةإةشةو 
بةشداريى  سةربةخؤ  ليستى  بة 
لَيرة  ئةميان  دةكةن،  هةَلبذاردنةكان 
بة ركابةرة سةرسةختةكةى دةَلَيت: 
بةطذ  ــةإوات  ن ءاضاكة  (مَيروولة 
ديكةشيان  ئــةوى  قافدا)،  قوللةى 
لةوال بة ئامؤزاكةى خؤى دةَلَيت: (لة 
خؤمدا  دةسةآلتى  ذَير  ناوضةكانى 
هةرضى  ناكةم  زةمانةتَيكت  هيض 
روويدا)، ءةك ئةوةى هةموو كةس 
دةسةآلتى  ئةودا  مةملةكةتةكةى  لة 
نةيارةكةى،  لةناوبردنى  بؤ  هةية 
هــةردوو  ديــكــةشــةوة  لةاليةكى 
حيزب كةوتوونةتة دةستخستنة ناو 
هاوثةيمانَيتى اليةنةكانى ديكةوةو بة 
هةموو شَيوةيةك ئامانجيان ئةوةية 
سةرنةطرَيت،  هاوثةيمانَيتييةكان 
راطةياندنةكانةوة  لة  ئةوةى  ءةكو 
هةردوو  بايةخدانى  باسدةكرَيت، 
باَلى  بة  راطةياندنةكانيان  حيزبء 
سياسيى  مةكتةبى  جيابووةوةى 
طومانة  ئةو  زةحمةتكَيشان،  حيزبى 

تؤختر دةكاتةوة.
ــى كــوردســتــان...  ــطــدةران دةن
هةإةشةو طوإةشة ءةكو جارةكانى 
حةملةى  يةكةمى  قؤناغى  ثَيشوو 
بؤية  حيزبة،  هةردوو  هةَلبذاردنى 
ءادةى  نزيكبوونةوةى  لــةطــةأل 
بةخشينء  ثارة  هةَلبذاردنةكاندا، 
ئؤتؤمبيلء زةوىء دةمانضة بةخشين 
دةستثَيدةكات. لَيرةدا مرؤظى خاوةن 
ءيذدانء زيندوو تاقي دةبَيتةوة، كة 
بضووكدا  ئيمتيازَيكى  لةثَيناوى  ئايا 
ــت، كة  ــَي ــرؤش ــؤى دةف دةنــطــى خ
بارودؤخَيكى  ميللةتء  ضارةنوسى 
هيض  ثةيوةستة،  ثَيوة  هةستيارى 
بةكةم  ــؤى  خ دةنــطــةكــةى  ــةس  ك
يةكةوة  لة  هةزار  ضونكة  نةزانَيت، 
دةستثَيدةكات، بَيطومان دةنطةكانيش 
دةستثَيدةكةن،  يةكةوة  لة  هــةر 
نيشتمانىء  ئةركَيكى  ئةمجارة  بؤية 
ئــةخــالقــيــشــة كة  نــةتــةوةيــيء 
ئيمتياز  ئاسودةبكةينء  ءيذدانمان 
ثَيمان،  بةخشرا  شوَينَيكةوة  هةر  لة 
بة  بدةين  دةنطمان  بكةينء  رةفزى 
نةبَيت  هيض  هةر  بؤئةوةى  ليستَيك 
طةندةَلىء  نــادادثــةروةريــىء  ئةم 
كةمبكرَيتةوةو  مشةخؤريية، 
دادثـــةروةريـــى كــؤمــةآليــةتــىء 
ديموكراسيى  ئازادىء  شةفافيةتء 
ثَيشمةرطةى  بضةسثَيتء  زياتر 
مستةشارو  ـــاشء  ج دَيـــريـــنء 
خؤى  مافى  هةريةكةو  فايلدار، 
زؤرى  بةشى  بَيطومان  ثَيبدرَيت، 
ثةرلةمانَيكى  رَيطاى  لة  ئةمانةش 
جا  دَيــتــةدى.  ضاالكةوة  ضوستء 
ضوستء  ثةرلةمانَيكى  بؤئةوةى 
بؤ  ئةوانةمان  هةبَيتء  ضاالكمان 
تؤى  دةنطى  بة  ثَيويستى  بَيتةدى، 
ثةرلةمانَيكى  ضونكة  دةنــطــدةرة، 
ئةكتيظ نوَينةرى راستةقينةى طةلة، 
زيندووَيتى  نيشانةى  ثاك  ءيذدانى 
بةهايةك  هيض  بة  مرؤظَيكةو  هةموو 
ناتوانرَيت بخةمَلَينرَيت، جا بؤئةوةى 
زيندووَيتى  بة  هةميشة  ءيذدانمان 
بمَينَيتةوةو كةسَيكى خاوةن باوةإو 
بإياربين، دةنطمان كة ضارةنوسمانة 
راستةقينةى  نوَينةرى  نةفرؤشينء 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  خؤمانى 
بإيارى  ئــازادىء  دياريبكةين،  ثآ 
تاكء  ئازاديى  لة  بَيطومان  طشتيش 
تاكةوة  سةربةخؤييانةى  بإيارى 

دةستثَيدةكات.

دةنطدةرانى كوردستان...
كاتى ئةوة هاتووة ءيذدانمان دادوةر بَيت

عةلى فةتاح مةجيد

ئيعترافى قةَلةمى سةركردةيةك
«جاران قةَلةمى راثؤرت بووم، ئَيستا قةَلةمى ثإ 
طاَلم، نوكتةيةك دةكةم بة ءآلت، بازنةيةك دةكةم 

بة ماَلم»
(ميديا حسَين)

بةربآلوةى  هةَلمةتة  ئةو  درَيــذةى  لة 
لة  ــك  زؤرَي هةَلبذاردن  ءادةى  دياريكردنى  ثَيش  كة 
سةرةإاى  ثَيكردووة،  دةستيان  دةســةآلت  ميدياكانى 
بَيئةوةى  كة  شثرزة  قةَلةمَيكى  ضةند  نووسينى  شاآلوى 
سَلبكةنةوة لةوةى كة رؤذَيك دَيت راستييةكان ئاشكراتر 
رووندةبنةوة لةوةى كة ئَيستا هةية، لة دادطاى مَيذوودا ئةو 
قةَلةم بةدةستانة ئاشكران كة بة رووسووريى دةردةضن، 
بةر  كة  دةكةون  بةدةر  قةَلةمانةش  ئةو  لةهةمانكاتيشدا 
جوآلندنى  ســةرةإاى  دةكــةون،  دادطا  هةمان  نةفرةتى 
ثرؤذةكانى هةَلبذاردن ءةك دابينكردنى (نةوتى هةَلبذاردن 
دواخستنى  هةَلبذاردن)،  ئــاوى  كارةباو  هاويندا،  لة 
كردنةوةى هةندَيك ثرؤذة ءةك (تونَيلى ئةزمةإ، ياريطاى 
سلَيمانى، كة زؤر لة وادةى ياسايى خؤيان دواكةوتوون... 
شَيواندنى  خةَلكء  ضاوى  خؤَلكردنة  ئاراستةى  بة  هتد)، 
لةكاتى  ثإوثاطةندة  ءةك  بةكارهَينانيان  راستييةكانء 
هَيندة  نادادثةروةرييةكان  كة  لةكاتَيكدا  هةَلبذاردندا، 
تازةى  قسةى  بةردةوام  بتوانَيت  كةس  ئةستةمة  زؤرن، 
ثَيبكاتء  دةسةآلتى  ميكياجى  ثَيبَيتء  جوانكردنيان  بؤ 
خودى  لة  جارةكانيش  زؤرينةى  بَيت،  بةردةواميش 
(تجميل)  جوانكاريية  ئةو  دةسةآلتةوة  ناو  بةرثرسانى 
دةبينين كة قسةى زؤرينةيان هةمان ئةو مةسجة كؤنةية 
سيانزة  ئَيستا  هةبوو،  زانكؤيةكمان  (جاران  دةَلَين  كة 
بوون،  كةم  باخضةكان  ذمارةى  جاران  هةية،  زانكؤمان 
جاران  هةية،  ياريمان  شارى  باخضةو  دةيان  بة  ئَيستا 
ئَيستا ضةندين  ضةند خوَيندنطاو نةخؤشخانةمان هةبوو، 
كارةكانى  لة  ئةمانة  ئةطةر  بةإاستى  هةية)،  ئةوةندةمان 
بؤشاييدا  لة  دةســةآلت  ئةوكاتة  دةركةين،  حكومةت 
ناكات  ثَيويست  ئةمانةش دةزانين بؤية  ئَيمة  دةمَينَيتةوة، 
كة خؤمان  بةضاوى خةَلكدا  بيدةنةوة  ثَيبَلَينء  ئةوانةمان 
كرانء  ضؤن  ئةمانة  بزانين  دةمانةوَيت  ئَيمة  دةيزانين، 
ضةنديان بودجة بؤ تةرخانكراوةو كآ جَيبةجَييكردوونء 
زيادكردنى  خراونةتة  شَيوةيةك  ض  بة  تةندةرةكانى 
دواخستنيان  كةمتةرخةمىء  لةسةر  تائَيستا  ئاشكراوةو 
كؤمثانياكانى  كراوةو  لةطةَلدا  لَيثَيضينةوةى  كةس  ضةند 
يان  خؤماَلىءسةربةخؤن  كؤمثانياى  جَيبةجَيكردنيان 
بةطشتىء  زانكؤكان  دةشزانين  حيزبن؟  كؤمثانياكانى 
ضةندى  دامةزرايةوةو  ضؤن  بةتايبةتى  سلَيمانى  زانكؤى 
منداآلنى  دةخيلةى  بة  ضةنديشى  ــةآلتء  دةس هةوَلى 
ــذةى  درَي لة  ــراوة،  ك دَلــســؤزان  هاوكارى  سلَيمانىء 
هةَلمةتةكةدا ءَينةى ئةو شارؤضكانةمان ثيشاندةدةن كة 
ضةند بينايةك يان شةقامَيكيان قيرتاو كراوةو بةراوردى 
دةكةن لةطةأل هةمان ئةو شوَينةدا لةثاش راثةإين، بةآلم 
ثَيمان ناَلَين لة دةوروبةرى هةمان شارؤضكة ضةند طوند 
ضؤأل كراوةو هؤكارى ضؤَلكردنةكةى ضيية؟ثَيمان ناَلَين، 
بةآلم خؤمان دةزانين كة ئَيوةش لةثاش راثةإين ضيتان 
هةبوو، ئَيستاش ضيتان هةية؟ دةزانين ئةوكاتة بة ض جؤرة 
ئؤتؤمبَيلَيك طةإانةوةو ئَيستاش ضةند مؤنيكاو ئؤتؤمبَيلى 
درعتان هةية؟ دةزانين كة ثاش راثةإين طةإانةوة ضةندتان 
باخضةو  هةية؟  ضةندتان  ئَيستاش  هةبوو،  ثول  ثارةو 
ظَيالكانى ئَيستاو ئةوساشتان دةزانين، طوزةرانى ئةوساو 
ئَيستا  دةزانين  دةزانين،  كؤرثةكانيشتان  ماألء  ئَيستاى 
هةمان  لة  دةرمان  بايعىء  خواردنى  ئَيمة  ءةك  ئَيوةش 
دةزانين  دةضين!  ئَيمة  كة  ءةردةطرن  نةخؤشخانانة  ئةو 
ئَيستاش جلة خاكييةكانى جارانتان لةبةردايةو سادةيىء 
طيانة نةتةوةييةكةى جارانتان تَيدا ماوة! دةزانين ئيستاش 
شاختانء  سةردةمى  هاوإَيكانى  بة  بةرامبةر  بةوةفان 
راتانةوة!  بيرو  جياوازى  بةتةواوى  دةطــرن  رَيزيان 
ئةنفالكراوو  شةهيدانء  كةسوكارى  ثاداشتى  دةزانين 
داوةتةوةو  بةزيادةوة  هةَلةبجةتان  بارانكراوةكانى  كيميا 
شةهيدةكانيان  خوَينى  كة  ناكةن  هةست  هيضيان  ئَيستا 
دايكانى  ضاوى  فرمَيسكى  كة  دةزانين  ضووة،  بةفيإؤ 
شةهيد ءشكبووةتةوةو ئَيستا لة بةرى رةنجء قوربانيدانى 
(حكومةتء  ثرؤطرامى  ديارة  دةحةوَينةوة!  رؤَلةكانياندا 
ئةم راستيانةى  بةراوردةكةدا  لة  ئاوةدانكردنةوة) دةبوو 
كامَلتر  بةراوردةكة  تا جياوازى  ثَيبداية،  ئاماذة  ديكةشى 
نووسينى  لة  كة  سةرةوة  شيعرةى  بروسكة  ئةو  بواية، 
بابةتةكةو  مانشَيتى  بؤ  طونجاوة  ثإاوثإ  (ميدياحسَين)ة 
ثإيةتى لة راستى، هةربؤية ءةك ئاماذةيةكى طرنط لةم 
بةراوردى  بابةتةكةشدا  كؤى  لة  بةكارمهَيناوة،  ءتارةدا 
ئاستى طوزةرانى بةرثرسانء خةَلكى ئاسايى كوردستان، 
بؤى  زؤرن  هَيندة  جياوازييةكانى  ناإاستةو  بنةإةتدا  لة 

هةية سنورى خةياَليش تَيثةإَينَيت.

alialifatah@yahoo.com

حكومةتء 
ئاوةدانكردنةوة!

بةراوردَيكى ناتةواو!

فايلدارو مستةشارو جاشء ئةنفالضى 

بوونةتة حاكمء تَيكوشةرى دَيرينء خاوةن 

مووضةى زؤرو تَيكوشةرى دَيرينيش، 

بوونةتة سواَلكةرو هةر رؤذةى لة دةرطاى 

شوَينَيك دةدةن بؤ ثةيداكردنى بذَيويى 

ذيانيان، ئةو كوردستانةى كةس نازانَيت 

داهاتى ضةندة، كةسَيكيش نيية بةو هةموو 

مليؤنةرانةى لةثإَيكدا بوونة خاوةنى 

هةموو شتَيك، بَلَيت: (من أين لك هذا)؟
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رةند محةمةد خةليفة

ماوةى (١٨) ساَلة كورد  بةشَيوةيةكى 
دةكــات،  خؤى  حوكمإانيى  خؤبةخؤ 
بة  خؤى  دةسةآلتي  تائَيستا  لةوكاتةوة 
ديموكراسى لةقةَلةمداوة، بةآلم ثرسيار 
راستبووة  ئةوة  رادةيةك  ض  تا  ئةوةية  
ئةو  كوردستان  هةرَيمي  ئةزمووني  كة 
ديموكراسيية بووة كة ئَيمة بيستومانةو 
كةمَيك  ئــةوةي  دونيادا؟  لة  بينومانة 
شارةزاي فيكري سياسي بَيت، دةزانَيت 
يؤنانييةء  زاراوةيــةكــى  ديموكراسى 
ءاتة  دَيت،  خةَلك  حكومةتى  ماناى  بة 
ــاتء  دةك خــؤى  حوكمإانيى  خةَلك 
خةَلك بةشَيكة لة بإيارةكانى حكومةت. 
سةرهةَلدانى  سةرةتاى  لة  ئةطةرضي 
لةساَلى  كؤنء  يؤنانى  لة  ديموكراسي 
ناو  بة  تةنيا  سيستمة  ئةم  ث.ز)   ٥٠٨)
دةوَلةمةندء  كةسانَيكى  ضةند  بــوو، 
كردووةو  حوكمإانيان  ثؤست  خاوةن 
بوو،  خؤياندا  لةدةست  شتَيك  هةموو 
بوون،  هةذار  كؤيلةء  خةَلكةكة  ٩٧٪ى 
ئةم  كات  تَيثةإبووني  بة  دواتر  بةآلم 
ئةو  بةسةرداهاتء  طؤإاني  سيستمة 
كة  بةرهةمهات،  لَي  ديموكراسييةي 
ئةمريكا  ئةوروثاء  ءآلتاني  لة  ئَيستا 

يةكسانن  سوودمةندةء  لَى  كؤى  تاكء 
لةذَير سَيبةريدا.

ئايا  ئةوةية  ثرسيار  لَيرةدا  بةآلم 
حكومةتى هةرَيمي كوردستان كة خؤى 
لةكوَيي  لةقةَلةمدةدات،  ديموكراسى  بة 
ثرةنسيثي ديموكراسيي راستةقينةداية؟ 
ــــةي  ــى رؤذان ــان ــةك ــي ــي ــاالك ــاروض ك
ديموكراسيية؟ يان بةثَيضةوانةوةية تةنيا 
ديموكراسيمان ءةك زاراوة ءةرطرتووة 

بةواتاي يؤناني كؤن؟ 
بةخَيرايي  ئَيمة  ئةطةر  لةإاستيدا 
بكةين،  كوردستان  ءاقيعي  سةيري 
بؤضووني  راست  ءةآلمي  كة  تَيدةطةين 
دووةمة، ضونكة سةرباري بووني ءاستةء 
ئةداي حكومةتدا،  لة كارو  مةحسوبيةت 
كة هةمووى دذي ديموكراسين، هاوكات 
كة  سياسييةكانيش  حيزبة  زؤرينةى 
لةقةَلةمدةدةن،  ديموكراسى  بة  خؤيان 
كارياندا  ئةداي  لة  هةمانشَيوة  بة  ئايا 
راست  ئةمة  ئةطةر  ديموكراسين؟ 
هةزاران  بة  رؤذانــة  بؤضي  ئةى  نيية، 
ئةم  بةرامبةر  خؤيان   ناإةزايى  خةَلك 

ئةزموونة دةردةبإن؟ 
سةرةكييةكانى  لةبنةما  يةكَيك 
يةكسانيء  راستةقينة،  ديموكراسيي 
دابينكردني دادثةروةريي كؤمةآليةتييةو 
هةموو كةس بةيةك ئاست سةيربكرَيتء 

كة  كاتَيك  بةآلم  بكرَيت،   بؤ  حسابى 
خةَلكانَيك خاوةني ثؤستة حكومييةكانء 
لةيةك  بــوون  حيزبييةكانش  ثؤستة 
ديموكراسيية  ئــةو  ئةوكاتة  كــاتــدا، 
لةمانا  رةنطة  كة  قاَلبَيكةوة  دةضَيتة 
بمانطةإَينَيتةوة بؤ ئةو  سةرةتاييةكانيدا 
ئةزموونةي كة لة سةدةكاني ناوةإاستدا 
ضيني  ــت  ــةدةس ل تةنيا  دةســــةآلت 
بوو.  ئةرستؤكراتةكاندا  دةوَلةمةندو 
كوردستانى  ئَيستاى  ئةزموونةى  ئةم 
بة  بكةين  بــةراوردى  دةتوانين  عَيراق 
كؤن،  يؤنانى  لةمةوثَيشى  ساأل   (٢٥٠٠)
ئةزموونة  لةم  كؤن  يوناني  ثَيمواية  كة 
ئةزموونةى  لةم  ضونكة  باشتربووة، 
دةســةآلتء  بة  دةســةآلتــداران  ئَيمةدا 
ثؤستةكانيان دةوَلةمةند بوون، لة كؤندا 
كة  هةبوو  خوارةوة  ضيني  بؤ  بوارَيك 
مومارةسةي جؤرَيك لة دةسةآلتةكانيان 
كة  خؤماندا  ئةزمووني  لة  بةآلم  بكةن، 
ديموكراسي  دةسةآلتَيكي  بة  خؤمان 
ــدا لــةقــةَلــةمــدةدةيــن،  لــة خــؤرهــةآلت
بةشَيك  بة  كار  نةمانتوانيوة  تائَيستا 
ءةك  بكةين  ديموكراسى  بنةماكاني  لة 
كة  ئةوةي  ءةك  نةك  هةية،  كة  ئةوةي 
ئَيمة ديموكراسيمان بؤ خواستى خؤمان 
دةتوانين  لَيرةدا  بؤية  ثَيناسةكردووة، 
ئاماذة بةوةبكةين كة باوةإناكةم خودي 

تائَيستا  سياسييةكانيشمان  سةركردة 
ديموكراسي  راستةقينةي  جيهاني  لة 
ئةو  راستةقينة  تَيطةيشتبن. سةركردةى 
سةركردةيةية كة خزمةتى خةَلك بكات، 
خةَلك  لة  خزمةت  ضاوةإَيى  نــةوةك 
ثياهةَلداني  مةرايىء  ضاوةإَيى  بَيتء 
لةو  تائَيستا  كورد  سةرانى  بَيت،  خةَلك 
راستيية نةطةيشتوونء تائَيستا ئةوةيان 
لةماوةى  نةسةلماندووةء  خةَلك  بؤ 
خةَلك  ئةوةى  نةيانتوانيوة  ساَلدا   (١٨)
طةنجانَيكى  بهَيننةدى.  ضاوةإَييةتى 
بةهؤى  هةَلطرت  خؤيان  سةرى  زؤر 
لة  زؤريش  كةسانَيكى  ذيان،  نالةباريي 
دنيا دواكةوتن بةهؤى كةموكوإييةكانى 
ذيانةوة كة دابينكردنى ئةركى حكومةتء 

حيزبة سياسييةكانة بة ثلةي يةكةم. 
باسى  كاتَيك  باسة  جَيى  ــةوةى  ئ
مانا  ــة  ب ـــت  دةكـــرَي ــراســى  ــوك ــم دي
خؤى  خةَلكى  دةبَيت  راستةقينةكةي، 
ــارى  دي ــؤى  خ حوكمإانيى  مـــافء 
بَين  كةسانَيك  ضةند  ــةوةك  ن بكات، 
خزمةتء  بؤ  ثَيخؤشة  ضؤنيان  خؤيان 
كاربكةن،  تايبةتييةكانيان  بةرذةوةنديية 
لةنَيوان  هــةيــة  جــيــاوازيــي  ــرةدا  ــَي ل
لةطةأل  جيهانييةكةي  بةمانا  ديموكراسي 

ديموكراسيية الوازةكةى خؤمان!
ــةى كــوردســتــان  ــوون ــةزم ئــةم ئ

راستةقينة  ديموكراسيةتَيكى  بــة 
كةمترين  ـــت،  ـــرَي دةك ضـــارةســـةر 
ئيستاى  ــى  ــداران ــةآلت دةس كــة  شــت 
رةخساندنى  بيكةن،  دةتوانن  هةرَيم 
لةبارة  ديموكراسيانةي  زةمينةيةكى 
لة  دةستوةرنةدان  دةنطدانء  لةكاتى 
دةسةآلتدارانى  دةنطدان.  سندوقةكانى 
ئَيستاى هةرَيم بؤ ماوةى (١٨) ساَلة لة 
ءةرطرت  خؤيان  ضانسى  دةسةآلتدانء 
كوردستان،  هةرَيمي  حوكمإانيى  بؤ 
ضةند  تا  كة  ديارة  ئيشوكارةكانيشيان 
بوون،  لَيى سوودمةند  كؤمةآلنى خةَلك 
ئيتر بةإاستي كاتى ئةوة هاتووة ضانس 
ديكةو  قةوارةى  ديكةء  ليستى  بدرَيتة 
دةكةن،  ئةمان ضي  بزانين  نوآ،  نةوةي 
رابردوو  هةرءةك  هةرَيم  حاَلي  ئةطةر 
مايةوة، ئةوكات دةكرَيت قسةيةكي ديكة 
بكةين،  نوَيبوونةوة  طؤإانء  ماناي  لة 
لةم سؤنطةيةوة جَيطاي خؤيةتي خةَلكي 
نوَييةش  ئةزموونة  ئةم  كوردستان 
ئةم  حةقيقةتدا  لة  ضونكة  تاقيبكاتةوة، 
مانةوةي  بةمشَيوةيةء  ــارودؤخــة  ب
بَيبةشبوونى  لة  جطة  بازنةيةدا،  لةم 
رةنطة  دواجار  هةرَيمة،  ئةم  خَيرءبَيرى 
ساأل   (٢٥٠٠) ديموكراسييةى  ئــةو 
لة  ئَيستا  كة  ثَينةبإَيت  لةمةوبةريشمان 

ناوضةكةدا ثَيوةي دةنازين.

هةرَيمَيكي شةكةت لة ضاوةأواني ديموكراسيدا!

(ثرد)ى  ثاشكؤى  (٤٥٨)ى  ذمــارة  لة 
(جَيرى  ثرؤفيسؤر  بابةتَيكى  رؤذنامة، 
كوردستان  (خةَلكى  بةناوى  وَيينبةرطر) 
بَيزارن لة دةسةآلت) بآلوبووةتةوة كة دانا 
نةوزةر (حةتمةن لةبةر طرنطى) كردوويةتى 
بة كوردى، منيش لةبةر ترسناكى ثةيامةكةى 

هةندَيك اليةنى رؤشندةكةمةوة.
سةرةتا ثرؤفيسؤر جَيرى بؤ رابواردنء 
طاَلتةكردن بة كوردستان دةنووسَيت ( لةو 
بؤنكردنى  هةستَيكى  لةدايكبووم  كاتةوةى 
ريستؤرانتة  لة  ئةمةش  هةبووة،  بةهَيزم 
لة  نةك  بةآلم  باشة،  شتَيكى  راقيةكاندا 
كوردستانى  دةكةوَيتة  كة  سلَيمانى  شارى 
ذوورةوةمدا  ضوونة  يةكةم  لة  عَيراقةوة، 
لوتم  زمانء  دةمء  ئاثارتمانةكةم  نَيو  بؤ 
بة بؤنى نةوت كاس بوون، بةآلم نةمزانى 
ــةرةدا  دةوروب لةو  ضونكة  ضيية،  هؤكةى 
تَيدا  نةوتى  دةرهَينانى  ثرؤذةيةكى  هيض 
هةموو  كة  دةركــةوت  بؤم  دواتر  نةبوو، 
سووتةمةنى  كؤمثانيايةك  ئوتَيلء  ماألء 
باسى  دَيتةسةر  لَيرةوة  بةكاردةهَينَيت)، 
كارةباء خزمةتطوزارييةكانء  ئاوو  كةميى 
ضارةسةركردنياندا.  لة  دةسةآلت  بَيخةمى 
ئةم  هؤكارةكانى  لة  ئــةوةى  بةبآ  بةآلم 
(لة  بثرسَيت  وردبــَيــتــةوةء  بــارودؤخــة 
لة وآلتَيكى خاوةن نةوتء  سةدةى ٢١داء 
ئةطةر  كة  كوردستان،  عَيراقء  وةك  ئاوى 
دَلسؤزء خؤنةويستةوة  كةسانى  بةدةست 
بؤ ضةندين  ئاو  كارةباو  تواناى هةية  بَيت، 
سةرثةرشتى  لةسايةى  دابينبكات)،  وآلت 
لةذَير  (ئةمريكا)ء  دنيا  وآلتى  زلهَيزترين 
دةسةآلتى نزيكترينء دَلسؤزترين دؤستء 
بؤضى  ديموكراسى،  ئةمريكاى  اليةنطرانى 
بَيت،  بةمجؤرة  طــوزةران  ذيــانء  دةبَيت 
هةبَيتء  كاتذمَيرَيك  ضةند  كارةبا  بؤضى 
ئابوورى  بةرنامةى  بَيتةوة،  ثضإثضإ  ئاو 
سةرةتاييترين  بؤ  نةبَيتء  ستراتيذى 
سنوورةكان  لة  ضاومان  ثَيداويستييةكان 
خاشاك  خؤألء  خؤراكء  ثاشماوةى  بَيت، 
بكرَيتة  خةَلك  ذيانى  بة  نزيك  شوَينى  لة 
لَي دروست  مَيذووييان  زبَلدانى  خةرمانء 
بة  ثَيويستمان  دةبَيت  بؤضى  بكرَيت، 
بؤ  تا  بَيت،  جَيرى  وةك  ثرؤفيسؤرى 

هاونيشتمانييةكانى بمانكات بة نوكتة؟!
هةَلبةت ئةو وةآلمى خؤى بةم ثرسيارانة 
داوةتةوة، بةالى ئةوةوة تاكة هؤكار ئةوةية، 
بةإَيوةدةباتء  ناوضةية  ئةم  (ى.ن.ك) 
هؤكارى  سؤسياليستة،  حيزبَيكى  ئةويش 

رةسميى  تؤإى  تَيكئاآلنى  تَيكةَلبوونء 
كة  ئةوةية،  ناإةسميى  تــؤإى  كارةباء 
شارى سلَيمانى لةاليةن يةكَيتيى نيشتمانيى 
كوردستانةوة بةإَيوة دةبرَيت، كة شانازى 
دةكات بةوةى ئةندامى سؤشيال ديموكراتة، 
خوَينةرانى ئةمريكى سةريان سوإنامَينَيت 
ئةطةر ببينن حكومةتَيكى تةمةأل كة لةاليةن 
يةك ثارتى سؤسياليستةوة بةإَيوةدةبرَيت، 
ناتةواوبَيتء  نةوةشاوةء  لَي  حكومةتَيكى 
نةبن،  كارةكانيدا  لة  ئاشكرايى  روونــىء 
سؤسياليستداية  (ينك)ى  دةسةآلتى  لةذَير 
كة كارةبا رؤذى (٦) كاتذمَير هةيةء ئاويش 
ثضإثضإ دَيتةوة، هةر كةسَيك لة كوردستان 
ئةم  طوَيبيستى  نــةيــار)  ض  ــت  دؤس (ض 
لَيكدانةوةية بَيت، بآ ديقةتى هةستثَيدةكات، 

ضونكة 
يةكةم: هةموو كةس دةزانَيت (ي.ن.ك) 
سؤسياليست نييةء ئةطةر خؤشى بانطةشةى 
سؤشيال ديموكراسى دةكات (كة لةإاستيدا 
ناوةإؤكة)  بآ  فؤرماَلىء  بانطةشةيةكى 
ديموكراسى  سؤشيال  سؤسياليزمء  ئةوة 
ثَيطةى  بةرنامةى سياسىء  ئاستى  لةسةر 
كؤمةآليةتىء ئايدؤلؤذى دوو بزووتنةوةى 

بةتةواوى لةيةك جياوازن.
دووةم: دةسةآلتَيك كة لةسةر بةرنامةى  
هةموو  ئةم  بنياتبنرَيت  سؤسياليستى 
ناكةوَيتةوة، كةواية  داوَينى  لة  ناعةدالةتيية 
هؤكارى سةرةكى نةك سؤسياليستبوونى 
يةكَيتى، بةَلكو سياسةتى بازاإى ئازادة كة 
دةكاتء  بؤ  بانطةشةى  جَيرى  ثرؤفيسؤر 
(ى.ن.ك) زؤر تامةزرؤيةتى، ئةم سياسةتةية 
لةسايةى  ياساء  بآ  كؤمةَلطايةكى  لة 
بآ  تاآلنكارىء  خَيَلةكيدا،  دةسةآلتَيكى 
مافىء ناعةدالةتىء تؤتاليتاريزمى كردووة 
بة واقيعَيكى تاأل، نةك هةر لة سلَيمانى، بةَلكو 
بارودؤخ  ضونكة  كوردستان،  هةموو  لة 
ديموكراتى  ثارتى  دةسةآلتى  لةسايةى 
نيية،  باشتر  لَيرة  هيض  (ناسؤسياليست)دا 
كة  ئةوةية،  هى  ئَيرةش  خراثى  بةشَيكى 
بةهؤى  ثارتى  بؤرذوازيةكةى  عةدالةتة 
حيزبييةوة  ناوضةطةريىء  دةمارطيريى 
زياتر  دةوروبةرى  سلَيمانىء  ناوضةكانى 
ثرؤفيسؤر  كةواية  فةرامؤشكردووة، 
جَيرى بؤضى خؤى بواردووة لة باسكردنى 
بؤضى  ثارتىء  دةسةآلتى  ذَير  ناوضةكانى 
خستووةتة  ــةى  ــارودؤخ ب ئــةو  خةتاى 

ئةستؤى سؤسياليزم؟ 
سةتحىء  جَيرى  بابةتةكةى  ئةطةرضى 

مةبةستَيكى  ئامانجَيكء  بةآلم  كَلَيشةيية، 
دةيــةوَيــت  كــة  لةثشتةوةية،  ريشةيى 
دةسةآلتى  هةموو  يةكَيتىء  سةرنجى 
ئايندةى)  ئَيستاء  (هى  كوردستان  سياسى 
بؤ ئةوة رابكَيشَيت، كة زياتر ثةيوةست بن 
بة بازاإى ئازادء ثشت بة مؤدَيلى ئابوورى 
(ئابوورى  ثَييدةوترَيت  كة  ببةستن  ئازاد 
كوَير)، لةبةرئةوةى جطة لة قازانج شتَيكى 
خواستء  لةإاستيدا  ئةمة  نابينَيت،  ديكة 
بؤرذوازى  خولياى سةرمايةدارانء ضينى 
كوردستانة كة ثارتىء يةكَيتى ض وةك حيزبء 
سةرةكى  بةشى  بةرثرسةكانيان  وةك  ض 
ئةم ضينة ثَيكدةهَينن، لةسايةى ئةم بازاإة 
كةَلةكة  دؤالريان  تريليؤن  بة  بةرةَلآليةدا 
سةرضاوةكانى  هةموو  بازاإء  كردووةء 
دةوَلــةتء  كــردووةء  مؤنؤثؤأل  داهاتيان 
بةآلم  ثاسةوانى،  بة  كردووة  دةسةآلتيان 
كوردستانء  خةَلكى  خواستى  ثَيضةوانةى 
ناإةزايةتىء  مةيدانةكانى  لة  يةكَيك 
دةسةآلت،   لةطةأل  رووبةإووبوونةوةيانة 
خؤىء  بةرذةوةندى  كوردستان  خةَلكى 
ئايندةى وآلتةكةى لةوةدا دةبينَيت، دةوَلةت 
دابينكردنى  كَيشةكانء  ضارةسةرى  لة 
ثَيشكةشكردنى  لة  ذيان،  ثَيداويستييةكانى 
بازاإء  رَيكخستنى  خزمةتطوزارييةكانء 
راطرتنى باآلنسى دادثةروةرى كؤمةآليةتى، 
رؤَلى سةرةكىء راستةوخؤ ببينَيت، جَيرى 
لة(٥٠)  كة  ناكؤكة،  خواستة  ئةم  لةطةأل 
زؤر  بيستةمدا  سةدةى  ناوةإاستى  ساَلى 
بةربةستى بؤ قازانجثةرستى سةرمايةدارى 
ريشةكَيشى  دةيةوَيت  بؤية  دروستكرد، 
خؤرئاوايى  مؤدَيلى  جَيطاكةى  لة  بكاتء 

شةتأل بكات.
ئةو دةَلَيت (كوردةكان بةشةكةى خؤيان 
هَينانة  بؤ  بةكارهَيناوة  عَيراقدا  نةوتى  لة 
ناوةوةى بةرهةمهَينانى بيانى، بةآلم النيكةم 
سلَيمانى تائَيستا ملى كةض نةكردووة بؤ ياسا 
ئابوورييةكانى  سايكؤلؤذىء  بَيزاركةرة 
خؤرهةآلتى ناوةإاست)، كةضى سةرةإاى 
ئةمةش دةيةوَيت وانيشان بدات دةسةآلت 
بةرةء  ئابوورى  بةآلم  سؤسياليستيية، 
بازاإى ئازاد دةضَيت، بةآلم ئةم ناتةواويية 
ناطةيةنَيت  ئةوة  ماناى  بةإَيوةبردندا  لة 
ضونكة  ــداوة،  رووي ئابوورى  ئيفليجى  كة 
لةكاتَيكدا لةسةرةوة ثارتَيكى سؤسياليست 
ــرةوة  ــةذَي ل ــات،  ــوةدةب ــةإَي ب حكومةت 
ثرةنسيثةكانى ميلتؤن فريدمان لةكاردان.  

بةثَيى قسةكانى ئةو يةكَيتى (دةسةآلت) 

بة  ئابووريش  دةإواتء  ئاراستةيةكدا  بة 
كة  لةكاتَيكدا  ئةوة  ديكةدا،  ئاراستةيةكى 
بةرثرسةكان  كؤمثانياى  طشتىء  ئيدارةى 
وةك ئةختةبوت ثةليان بةسةر ئابوورى ئةم 
حكومةتيش  تةنانةت  كَيشاوةء  ناوضةيةدا 
دةكرَيت)،  ثَيناسة  طشتى  موَلكى  وةك  (كة 
بة كردةوة كراوة بة موَلكى تايبةتى حيزبء 
بة موساتةحة دراوة بة كؤمثانيا تايبةتةكان، 
ئيتر ئةم دةسةآلتة سؤسياليستيية لةكوَيى 
كوَيى  بؤضوونة  ئةم  هةرَيمةدايةء  ئةم 
راستة، ئةوة لةكاتَيكدا لةإووى زانستييةوة 
ذَيربيناى  ثاشكؤى  سياسى  رووبيناى 

ئابووريية، نةك بةثَيضةوانةوة.
كةرتة  ئةم  (بةرئةنجامى  دةَلَيت  ئةو 
تايبةتة ضاالكة، كوردستان كةثَيش ثرؤسةى 
ئازاديى عَيراق هةذارترين بةشى عَيراق بوو، 
تَيداية،  ذيانى  ستانداردى  بةرزترين  ئَيستا 
باشتر  لَيرة  حكومةت  ئةطةر  وادةزانم  من 
هَيواشتر  هاوآلتييان  ئةوا  بكرداية،  كارى 
تاكطةرايىء  بة  طــةشــةدان  لة  دةبــوون 
مةدةنيياندا)،  كلتوورى  سةرمايةداريىء 
واتة ئةو ثَيى خؤشة حكومةت باش كارى 
كةمتر  حكومةت  باشة  ثَيى  نــةكــردووة، 
بةشداريى بكات لة ذيانى خةَلكدا، بؤئةوةى 
كةرتى تايبةتء تاكطةرايىء سةرمايةداريىء 
هةذاريى)  هاوشانيشيدا  لة  (بَيطومان 
ئةم  ضوارضَيوةى  لة  بستَينَيت،  ثةرة  زياتر 
ثَيداويستييةكانى  هةموو  ئةودا  خواستةى 
جادةوبان،  تةلةفؤن،  كارةبا،  (ئاو،  ذيان 
كارء...  دابينكردنى  خوَيندن،  تةندروستى، 
تاد)، دةبَيت بدرَينة دةست كةرتى تايبةتء 
دةزطاكانى  بؤ  بضووكبكرَيتةوة  حكومةت 
زيندانةكانء  دادطاو  هةواَلطرىء  ثؤليسء 
ئةنجومةنى نوَينةرى كؤمثانياكانء هةندَيك 
دامةزراوةى ثةيوةنديدار بةمانة، بة بإواى 
كة  ثَيويستة  باشء  ئاَلوطؤإَيكى  ئةمة  ئةو 
خةَلك  ذيانى  بةرثرسيارَيتى  لة  حكومةت 
بةسةردَيت  خةَلك ضى  ئيتر  بَيت،  رزطارى 

طرنط نيية.
دةَلَيت  قسةكانيدا  درَيـــذةى  لة  ئــةو 
سلَيمانى،  فريدمانييةكةى  ميلتؤن  (بنيادة 
بؤ  كَيشة  ــازاد،   ئ بــازاإى  ئابوورى  واتة 
دروستدةكات،  سؤسياليستةكة  لوتكة 
دةردةخةن  ئةوة  راثرسييةكان  دوايةمين 
بَيزارن  دانيشتووان  نيوةى  نزيكةى  كة 
هَيواشى  حكومةتء  نةتوانايى  لةدةست 
دةَلَيت  هةوةها  بنياتنانةوة)،  دووبــارة 
لَيكترازان لةنَيو باَلة  (ضةندين ناإةزايةتىء 

ريفؤرمخوازء ليبراَلةكةى يةكَيتيدا روويداوة، 
من ئومَيدم واية كة لة داهاتوويةكى دووردا 
ريفؤرمخوازةكانى ثشتطيرى بازاإى ئازاد 
بطةيةننة لوتكة، هةر ئةوةش باشة، ضونكة 
لةنَيوان  طيريخواردووة  كوردستان  ئَيستا 
بة  ثَيويستى  ئةمةش  بةغدادا،  توركياو 
بزانَيت  كة  هةية،  لَيزان  زيرةكء  مَيشكى 
جَيى  دةَلةمةيةء  كورديةكة  سةربةخؤيية 
لةوة  زؤر  عَيراقيش  نةوتى  نةطرتووة، 
بةنرخترة كة لةثَيناو خةونة نةتةوةييةكاندا 

لةدةست بدرَيت). 
طواية  كولةكةكةية،  بنى  ئيتر  ئةمة 
ناكؤكيية سياسييةكانى ناو يةكَيتى، ناكؤكى 
ئابوورى  ئازادء  بازاإى  نَيوان  ئابوورى 
باَلى  ئةو  قسةى  بةثَيى  سؤسياليستيية، 
ريفؤرم اليةنطرى بازاإى ئازادء زاَلكردنى 
ضاوةإَين  خةَلك  لةكاتَيكدا  تايبةتة،  كةرتى 
رؤألء بةرثرسيارَيتى حكومةت بةقازانجيان 
كةرتى  ثةرةثَيدانى  نةك  بكرَيت،  فــراوان 
تايبةت، بةآلم ثرؤفيسؤر جَيرى بةإاشكاوى 
هانى باَلى ريفؤرم دةدات زيرةكء لَيزان بن 
بازاإى  تايبةتء  كةرتى  ضوارضَيوةى  لة 
بةنرختربَيت  بؤيان  عَيراق  نةوتى  ئازاددا، 
نةتةوةيى، ضونكة سةربةخؤيى  خةونى  لة 
دةَلةمةيةء  هَيشتا  كوردستان  هةرَيمى 

مسؤطةر نيية.
مةترسيدارة،  ثةيامَيكى  زةنطَيكء  ئةمة 
ريفؤرم  باَلى  دةبَيت  كةس  هةر  لة  بةر  كة 
وةآلمى بدةنةوةء نيشاني بدةن، ئايا ريفؤرم 
لة ذيانى سياسىء ئابوورى خةَلكدا دةكةنء 
بةديهَينانى  ئامرازى  دةكةنة  حكومةت 
ئامانجةكانيان، يا وةك جَيرى خوازيارَيتى 
بةرذةوةندييةكانى  ثــارَيــزةرى  بيكةنة 
ســةرمــايــةدارى  كؤمثانياء  كؤمةَلَيك 

ضاوضنؤك؟
ثرؤفيسؤرَيكى  وَيينبةرطر،  جَيرى   *
سياسييةكانى  زانستة  بةشى  لة  ئةمريكيية 
راوَيذكارء  ميشيطانء  وياليةتى  زانكؤى 
مامؤستاية لة زانكؤى ئةمريكى لة سلَيمانى.
ناسَيكى  ئابوورى  فريدمان،  ميلتؤن   *
دةكاتة  زؤر  جةختى  كــة  ئةمريكيية 
ـــازادء دذى  ـــازاإى ئ ــوورى ب ــاب ســةر ئ
كاروبارى  لة  دةوَلةتة  دةستتَيوةردانى 
مارطرَيت  ئابوورى  سياسةتى  ئابوورى، 
لة  رَيطان  رؤناَلد  بةريتانياء  لة  تاتشةر 

ئةمريكا، وَينةيةكن لة بؤضوونةكانى ئةو.

alimi968@yahoo.com

خةلَكى كوردستان لة دةسةآلت بَيزارن،
بةآلم خوازيارى مؤديَلى خؤرئاوا نين!

عةلى مةولود *

www.ne
tew

e.c
om



11 بؤضـــــــوونذمــارة (472) ضوارشةممة 2009/5/20 birura. rozhnama@gmail.com

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

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

اقليم كوردستان/ العراق هةرَيمي كوردستان/ عَيراق  
مجلس القضاء ئةنجومةني دادوةري   
رئاسة محكمة استئناف سةرؤكايةتي دادطاي تَيهةَلضونةوةي 

السليمانية منطقة  ناوضةي سلَيماني    
محكمة جنح فى طق طق دادطاي كةتن لة تةق تةق  

بةروار/ ٢٠٠٩/٥/٣
ذمارة/ ١٩/كةتن/٢٠٠٩

بؤ/ سةرؤكايةتي دادطاي تَيهةَلضونةوةي ناوضةي سلَيماني
بابةت/ ئاطاداري

بؤ/ تؤمةتباري راكردوو (رزطار عبدالرحمن حمدامين)
لةبةر ئةوةي نَيردراوي بؤ ئةوةي دادطايي بكرَييت بةثَيي ماددة 
بة  تايبةتة  كة  كَيشةيةي  لةو  عَيراقي  سزاداني  ياساي  لة   (٢٤٣)
بنكةي ثؤليسي تةق تةق وة لةبةر ئةوةي شوَين و جَيطةي دياري 
ئاطادارت  ناوخؤيي  رؤذنامةي  دوو  لة  بريارماندا  نيية  كراوت 
دادطاكةمان  لةبةردةم   (٢٠٠٩/٥/٢٦) رؤذي  لة  كة  بكةينةوة 
ئامادةبيت يان خؤت بطةيةنيتة نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ هَينانت 
ئامادةبونت  بةبى  دةكرَييت  دادطايي  ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا  لةو 

بةثَيي ياسا.
لةطةأل رَيزدا...

دادوةر
مجيد سعيد عبداهللا

دادطاي كةتن لة سلَيماني/ ١
ذمارة: ٤٤٥/ج/٢٠٠٢
رؤذ: ٢٠٠٩/٢/٢

بؤ/ تاوانبار لقمان عبدالرحمن
بابةت/ ئاطاداري

لةبةر ئةوةي ئامادة نةبووين لة رؤذي دادطايي كردنت لة رَيكةوتي ٢٠٠٩/٥/٣ 
دادطايي  ئةوة  لةبةر  ناوخؤدا،  رؤذنامةكاني  لة  كردنةوةت  ئاطادار  سةرةإاي 
وة   () ذمارة  تاواني  داواي  لة  ئاشكرا  بة شَيوةي  نةبوون)  (ئامادة  بة  كرايت 

بإياردرا تاوانبار بكرَييت بة طوَيرةي ماددةي ٤٣١ لة ياساي سزادان
حوكم درا بةسةرتا بة الفاء التهمة املوجه هذه واألفراج عنه و إلغاء الكفالة 
ً حضورياً قابالً  ً الى املادة ١٨٢/ج من االصول اجلزائية قرارا النأخوذة منه إستنادا

االعتراض و التميز وافهم علنا في ٢٠٠٩/٥/٣. 
وة فةرماني طرتنت درا وة بؤت هةية خؤت تةسليم بكةيت بةم دادطاية يان بة 
نزكترين بنكةي ثؤليس وة مافي (اعتراض)ت هةية لةم بإيارة بة طوَيرةي ياسا.

القاضي
عادل محمد توفيق

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي تاوانةكاني سلَيماني
ذمارة: ٤١٨/ج/٢٠٠٨
بةروار: ٢٠٠٩/٥/١٢

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو زانا لطيف رسول

لةبةر ئةوةي نَيردراوي بؤ ئةوةي دادطايي بكرَييت بةثَيي ماددةي (٢٨١) 
لة ياساي (سزادان) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي (ئاسايشي 
لة  بإيارماندا  نيية  كراوت  دياري  جَيطةي  ئةوةي  لةبةر  وة  سلَيماني) 
 ٢٠٠٩/٨/٥ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان  رؤذنامة 
بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة  يان خؤت  بيت  ئامادة  دادطاكةمان  لةبةردةم 
بةبآ  دةكرَييت  دادطايي  ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا  لةو  هَينانت  بؤ  ثؤليس 

ئامادة بوونت بةثَيي ياسا.
سةرؤكي دادطا

سةروةر ضرار رشيد

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي كةتني دوكان
ذمارة: ٦٤/ج/٢٠٠٩
بةروار: ٢٠٠٩/٣/٢٤

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو احمد ياسين رحيم

ماددةي  بةثَيي  بكرَييت  دادطايي  ئةوةي  بؤ  نَيردراوي  ئةوةي  لةبةر 
(١/٢١) لة ياساي (هاتوضؤ) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي 
بإيارماندا  نيية  كراوت  دياري  جَيطةي  ئةوةي  لةبةر  وة  (ثيرةمةطرون) 
 ٢٠٠٩/٥/٢٨ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان  رؤذنامة  لة 
بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة  يان خؤت  بيت  ئامادة  دادطاكةمان  لةبةردةم 
بةبآ  دةكرَييت  دادطايي  ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا  لةو  هَينانت  بؤ  ثؤليس 

ئامادة بوونت بةثَيي ياسا.
دادوةر

كامران حسن فرج

دادطاي كةتن سلَيماني/ ١
ذمارة: ٢٧٠٣/ج/٢٠٠٨
بةروار: ٢٠٠٩/٥/١٢

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو محمد احمد روستم

لةبةر ئةوةي نَيردراوي بؤ ئةوةي دادطايي بكرَييت بةثَيي ماددةي (٤٥٣) 
لة ياساي (مرور) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي (نةهَيشتني 
تاوان) وة لةبةر ئةوةي جَيطةي دياري كراوت نيية بإيارماندا لة رؤذنامة 
لةبةردةم   ٢٠٠٩/٧/٧ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
دادطاكةمان ئامادة بيت يان خؤت بطةيةنيتة نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ 
هَينانت لةو رؤذةدا بة ثَيضةوانةوة دادطايي دةكرَييت بةبآ ئامادة بوونت 

بةثَيي ياسا.

دادوةر
عادل محمد توفيق

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي تاوانةكاني سلَيماني
ذمارة: ٣٥٠/ج/٢٠٠٩
بةروار: ٢٠٠٩/٥/١٩

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو فةرهاد محمد احمد

 (٤٤٤) ماددةي  بةثَيي  بكرَييت  دادطايي  ئةوةي  بؤ  نَيردراوي  ئةوةي  لةبةر 
لة ياساي (سزادان) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي (نةهَيشتني 
تاوان) وة لةبةر ئةوةي جَيطةي دياري كراوت نيية بإيارماندا لة رؤذنامة 
ناوخؤييةكان ئاطادارت بكةينةوة كة لة رؤذي ٢٠٠٩/٩/٩ لةبةردةم دادطاكةمان 
ئامادة بيت يان خؤت بطةيةنيتة نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ هَينانت لةو رؤذةدا 

بة ثَيضةوانةوة دادطايي دةكرَييت بةبآ ئامادة بوونت بةثَيي ياسا.
سةرؤكي دادطا

سةروةر ضرار رشيد

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي كةتن سلَيماني/ ٣
ذمارة: ١٣/ج/٢٠٠٩
بةروار: ٢٠٠٩/٥/١١

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو شعالن خواز محمد

ماددةي  بةثَيي  بكرَييت  دادطايي  ئةوةي  بؤ  نَيردراوي  ئةوةي  لةبةر 
ثؤليسي  بنكةي  بة  تايبةتة  لةو كَيشةيةي كة  (هاتووضؤ)  ياساي  لة   (٢١)
لة  بإيارماندا  نيية  كراوت  دياري  جَيطةي  ئةوةي  لةبةر  وة  (بةختياري) 
 ٢٠٠٩/٧/٨ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان  رؤذنامة 
بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة  يان خؤت  بيت  ئامادة  دادطاكةمان  لةبةردةم 
بةبآ  دةكرَييت  دادطايي  ثَيضةوانةوة  بة  رؤذةدا  لةو  هَينانت  بؤ  ثؤليس 

ئامادة بوونت بةثَيي ياسا.
دادوةر

محمد محمد شريف

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي كةتن سلَيماني/ ٣
ذمارة: ٩٧١/ج/٢٠٠٩
بةروار: ٢٠٠٩/٥/١٢

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو عبدالرحيم محمد أمين رحيم

لةبةر ئةوةي نَيردراوي بؤ ئةوةي دادطايي بكرَييت بةثَيي ماددةي (٤٣٢) 
لة ياساي (سزادان) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي (ئازادي) 
رؤذنامة  لة  بإيارماندا  نيية  كراوت  دياري  جَيطةي  ئةوةي  لةبةر  وة 
لةبةردةم   ٢٠٠٩/٧/٨ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
دادطاكةمان ئامادة بيت يان خؤت بطةيةنيتة نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ 
هَينانت لةو رؤذةدا بة ثَيضةوانةوة دادطايي دةكرَييت بةبآ ئامادة بوونت 

بةثَيي ياسا.
دادوةر

محمد محمد شريف

دادطاي كةتن لة سلَيماني/ ١
ذمارة: ٢٦٣٩/ج/٢٠٠٨
رؤذ: ٢٠٠٩/٣/١٠

بؤ/ تاوانبار سةربةست حمة نوري محمد

بابةت/ ئاطاداري
لة رَيكةوتي ٢٠٠٩/٥/٦  ئامادة نةبووين لة رؤذي دادطايي  لةبةر ئةوةي 
ئةوة  لةبةر  ناوخؤدا،  رؤذنامةكاني  لة  كردنةوةت  ئاطادار  سةرةإاي 
تاواني  داواي  لة  ئاشكرا  بة شَيوةي  نةبوون)  (ئامادة  بة  كرايت  دادطايي 
ذمارة () وة بإياردرا تاوانبار بكرَييت بة طوَيرةي ماددةي ٢٢٩ لة ياساي 

سزادان
حوكم درا بة سةرتا بة دوو ساأل (٢)

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

طوَيرةي ياسا.
دادوةر

عادل محمد توفيق

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي كةتن/ ٢
ذمارة: ٧٥٦/ج/٢٠٠٨
بةروار: ٢٠٠٩/٥/٣

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو محمد باقى عثمان

لةبةر ئةوةي نَيردراوي بؤ ئةوةي دادطايي بكرَييت بةثَيي ماددةي (٤٧٧) 
لة ياساي (عقوبات) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي (سةرا) 
رؤذنامة  لة  بإيارماندا  نيية  كراوت  دياري  جَيطةي  ئةوةي  لةبةر  وة 
لةبةردةم   ٢٠٠٩/٧/٦ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
دادطاكةمان ئامادة بيت يان خؤت بطةيةنيتة نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ 
هَينانت لةو رؤذةدا بة ثَيضةوانةوة دادطايي دةكرَييت بةبآ ئامادة بوونت 

بةثَيي ياسا.
دادوةر

طةشاو محمد أمين
دادطاي كةتن لة سلَيماني/ ١

ذمارة: ٦٥٧/ج/٢٠٠٨
رؤذ: ٢٠٠٩/٣/١٧

بؤ/ تاوانبار نةورؤز قادر صوفى
بابةت/ ئاطاداري

رَيكةوتي  لة  كردنت  دادطايي  رؤذي  لة  نةبووين  ئامادة  ئةوةي  لةبةر 
ناوخؤدا،  رؤذنامةكاني  لة  كردنةوةت  ئاطادار  سةرةإاي   ٢٠٠٩/٥/١٢
لةبةر ئةوة دادطايي كرايت بة (ئامادة نةبوون) بة شَيوةي ئاشكرا لة داواي 
تاواني ذمارة () وة بريار درا تاوانبار بكرَييت بة طوَيرةي ماددةي ٤٣٢ 

لة ياساي سزادان
حوكم درا بة سةرتا بة ماوةي يةك ساأل

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

طوَيرةي ياسا.
دادوةر

عادل محمد توفيق

حكومةتي هةرَيمي كوردستان
وةزارةتي داد

دادطاي كةتني/ ٢
ذمارة: ٢٢٢٤/ج/٢٠٠٨
بةروار: ٢٠٠٩/٤/٢٦

«ئاطاداري»
بؤ تؤمةتباري راكردوو مسعود خضر قادر

لةبةر ئةوةي نَيردراوي بؤ ئةوةي دادطايي بكرَييت بةثَيي ماددةي (٢١) لة 
ياساي (مرور) لةو كَيشةيةي كة تايبةتة بة بنكةي ثؤليسي (ك. بةختياري) 
رؤذنامة  لة  بإيارماندا  نيية  كراوت  دياري  جَيطةي  ئةوةي  لةبةر  وة 
لةبةردةم   ٢٠٠٩/٦/٣٠ رؤذي  لة  كة  بكةينةوة  ئاطادارت  ناوخؤييةكان 
دادطاكةمان ئامادة بيت يان خؤت بطةيةنيتة نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ 
هَينانت لةو رؤذةدا بة ثَيضةوانةوة دادطايي دةكرَييت بةبآ ئامادة بوونت 

بةثَيي ياسا.
دادوةر

طةشاو محمد أمين

ونبون
بةناوى  عَيراقى  رةطةزنامةيةكى  و  شارستانى  بارى   ثَيناسةيةكى  
(ثشتيوان شةرةف نورةَلآل) ونبوون هةركةسَيك  دؤزيوتةوة  ثةيوةندى  

بةم  ذمارة  تةلةفؤنةوة  بكات.٠٧٧٠٧٧٣٠٠٧٦

ونبون
رةطةزنامةيةكى   و  أسماعيل  مستةفا)  (دانةر   بةناوى  و  بارى  شارستانى  ثَيناسةيةكى  
عَيراقى  بةناوى (روناك  عومةر  عةلى) و فؤرمَيكى  خؤراك  بةناوى (أسماعيل  مستةفا)  

ونبووة  هةركةسَيك  دؤزيةوة  ثةيوةندى  بةم  ذمارة  تةلةفؤنةوة  بكات. ٠٧٧٠١٢٣٢١٣٧ 
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ونبوون

بة  ذمَيرياري  بةشي  بازرطاني  كؤلَيذي  زانكؤ  باجَيكي 
ناوي (رَيبين شَيركؤ أحمد) ونبووة، هةركةسَيك دؤزييةوة 

ثةيوةندي بكات بةم ذمارة مؤبايلةوة (٠٧٧٠١٤٨٢٩٧٩)

* باجَيكي ئاسياسَيل بة ناوي (هؤشيار بكر عارف) ونبووة 
هةركةسَيك دؤزييةوة ثةيوةندي بكات بةم ذمارة مؤبايلةوة 

(٠٧٧٠١١٠٣٧٦٤)

بةناوي  كوردستان  ناساني  ئابووري  يةكَيتي  ثَيناسَيكي   *
دؤزييةوة  هةركةسَيك  ونبووة،  احمد)  ياسين  (نةرمين 
ثةيوةندي بكات بة شوَيني دةرضووني يا بة ذمارة مؤبايلي 

(٠٧٧٠١٥٦٢٢٣٨)

حكومةتي هةرَيمي كوردستان/ عَيراق
وةزارةتي كشتوكاأل

بةإَيوةبةرايةتي طشتي كشتوكاَلي طةرميان
(بةإَيوةبةرايةتي زةوي و زار) دةست بةسةراطرتن + كوذانةوة

ذمارة: ١٨٨٢
رَيكةوت: ٢٠٠٩/٥/١٧

«ئاطاداري»
موَلكي  مافي زةوي  داود) خاوةن  مصطفى  اهللا  فتح  (حيدر  داواي جووتيار  لةسةر 
مةبةستي  بة  ضةمضةماأل  ضاآلو)   /٦٤) كةرتي   (٣٣ ـ   ١٩ ـ   ٢٧ ـ   ٢١ ـ   ٢٣) ذمارة 
طؤإيني ناوي (حيدر فتحه مصطفى) بؤ ناوي (حيدر فتح اهللا مصطفى) كة ناوةكةي 
داواكاريةكةي  لة  لَيكؤَلينةوة  مةبةستي  بة  تةسويةكةي  برياري  لة  هاتووة  هةَلة  بة 
ليذنةي دةست بةسةراطرتن لة بةإَيوةبةرايةتي طشتي كشتوكاَلي طةرميان لة رؤذي 
(٢٠٠٩/٥/٢) هةَلسا بة ئةنجام داني كةشفى ثارضة زةويةكاني سةرةوة داواكارين هةر 
رةخنةيةكتان هةية خؤتان يان بريكارتان لة ماوة (١٥) رؤذدا ثَيشكةش بة ليذنةكة 

بكات بة ثَيضةوانةوة ليذنةكةمان هةَلدةستيت بة ئيجرائاتي ياساي.
لةطةأل رَيزدا...

وصفى خليل اسماعيل
بةإَيوةبةري طشتي

هةرَيمي كوردستان/ عَيراق
ئةنجومةني دادوةري

سةرؤكايةتي دادطاي تَيهةَلضونةوةي
ناوضةي كةركوك لة سلَيماني

دادطاي بةرايي ضةمضةماأل
ذمارة: ـ ٢٦٥/ب/٢٠٠٩
بةروار: ـ ٢٠٠٩/٥/١٧

ئاطاداري
لةسةر  دادطاكةمان  لة  ــردووة  ك تؤمار  داوايةكي  محمد  طيب  صباح  ــار  داواك
بؤ  كارةكةي  وَيراي  ضةمضةماأل  شارستاني  باري  رةطةزنامةي  بةإَيوةبةرايةتي 
باري  ياساي  لة   (٢١) ماددةي  بةثَيي  أمير،  بؤ  صدام  لة  كورةكةي  ناوي  طؤريني 
الري  هةركةسَيك  جا  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةي  بة  برياردرا  بؤية  شارستاني، 
هةية با ثةيوةندي بكات بةم دادطايةوة لة ماوةي (١٠) رؤذ ثاش بآلوكردنةوةي ئةم 

ئاطادارية، بة ثَيضةوانةوة ئةم داواية ئةبينرَيت بةثَيي ياسا.
لةطةأل رَيزدا....

دادوةر
صالح الدين احمد عارف

بودجةى هةرَيم لة مانشيَتى رؤذنامةكانةوة

داوةتة  دؤالرى  مليار  يةك  ئةمريكا   
نةوتى  لةطرَيبةستى  (رؤذنامة)،  هةرَيم 
اليةنَيكى  بؤ  داهاتةكةى   (٪٢٠) قةرةداغ 
لة  زياتر  ساَلة  دوو  (هاوآلتى)،  ناديارة 
(١٨) مليؤن دؤالرى ثرؤذةكانى سلَيمانى 
ثَيش  ثةرلةمانتارَيك:  (ئاوَينة)،  نيية  ديار 
يةكَيتىء  ثةرلةمان  بَيتة  بودجة  ئةوةى 
يةكَيتىء  (رؤذنامة)،  دابةشيدةكةن  ثارتى 
ثارتى مانطانة زياتر لة (٦٠) مليؤن دؤالر 

لةبودجةى هةرَيم دةبةن (هاوآلتى).
ئةمةى سةرةوة مانشَيتى ضةند مانطي 
كوردستانة،  رؤذنامةى  سآ  رابردووى 
لةكاتَيكدا ئةم زانيارييانة لةو رؤذنامانةوة 
زانيارى  وةرطرتنى  كة  بآلودةكرَيتةوة، 
كوردستاندا  وةك  ناشةفافى  لةوآلتَيكى 
هــةواألء  رادةستطةيشتنى  تائَيستا  كة 
كة  سةختترة  لـــةوة  زؤر  ــارى  ــي زان
بةتةنيا  ــؤى  خ بيةوَيت  ســةربــازَيــك 
طةورة  سةربازيى  هَيزَيكى  رووبةإووى 
ئةو  بةدَلنياييةوة سةربارى  بجةنطَيت، كة 
خةَلكىء  بةردةستى  زانيارييةكةمانةى 
طرَيبةستى  دةيان  دةكةون  رؤذنامةكان 
ــةورةو  ـــاراوةو ســةدان ثـــرؤذةى ط ش
بضووك كة خؤيان خاوةنء هةَلسوإَينةرى 
كؤمثانياكانى جَيبةجَيكردننء هةرخؤشيان 

بإياردةرى جَيبةجَيكردنى ئةو ثرؤذانةن، 
ميديا  ضاوي  ئةوةى  بةبَي  بةثةنهانىء 
مادييان  تةخليسى  بطات  ثَييان  بتوانَيت 

تَيداكراوة.
 ئَيستا لةدةزطاكانى راطةياندنى حيزب 
خزمةتطوزارييةكانى  بؤ  ثإوثاطةندة 
بانطةشةى  بــؤ  ــتء  ــرَي دةك حكومةت 
ئةمةش  كة  دَينن،  بةكارى  هةَلبذاردن 
بةنيسبةت دةوَلةتَيكى تؤتاليتارييةوة زؤر 
ئاسايية، بةآلم ئةوةى كة سنوورى ئاسايى 
كة  قةَلةمبةدةستانةى  ئةو  تَيثةإاندووة 
لةإابردوودا بةنووكى قةَلةمةكانيان زياتر 
شةإى ناوخؤيان جؤش دةدا، كة هةرجارةو 
قةَلةمةكانيان بؤ شوَينَيك ئاراستة دةكةن، 
تةبا  حيزبةكانياندا  سياسةتى  لةطةأل  كة 
ئةو  لة  روو  قةَلةمةكانيان  ئَيستا  نةبَيتء 
كوردستان  واقيعى  كة  رؤذنامانةكردووة 
ئةو  دةطوَيزنةوة،  هةية  كة  ئةوةى  وةك 
رةخنةكانيان  كة  رؤذنامةنووسانةى 
ئابوورى  سياسىء  دةسةآلتى  ئاراستةى 
ثيشاندةدةن  كةموكوإيانة  ئةو  دةكةنء 
دةكات  ناشيرين  شَيوةيةكى  خةريكة 
بةآلم  ــدا،  ــوردي ك بــةبــةرى دةســةآلتــى 
ثاَليانء  دةخةنة  تؤمةتَيك  هةرجارةو 
بةدةستى دةرةكى دةيانشوبهَينن، هةموو 

ئةمانةش تةنيا سنوورى تؤمةتباركردنيان 
هةردوو  دةسةآلتى  دةنا  تَينةثةإاندووة، 
حيزب قةت بَيدةنط نابن لةئاست هةريةك 
دروستيدةكةنء  كة  تؤمةتانةى  لــةو 
ئيجرائاتى  دةيان  ئَيستا  وابواية  ئةطةر 
دةزطاكانى  لةإَيطةى  ئاسايان  خؤيان 
زانيارىء ثاراستنةوة ئةنجام دةدا ثاشان 
رؤذ  هةموو  بةدةهؤَلَيكء  دةيانكرد 
رؤذنامانةى  ئةو  ئةوةى  بؤ  دةدا  لَييان 
دةسةآلتى  دةبوو  لةكاتَيكدا  ثَيبشكَينن، 
ئةو  لةسةر  كارى  بةجديى  زؤر  سياسى 
ساإَيذكردنى  هةوَلى  بكردايةء  رةخنانة 
بةسياسةتى  نةك  بداية،  برينانةيان  ئةو 
تابَيت  رةخنةطر  ئازادء  دةنطى  لةقاَلبدانى 
زياتر  خةَلك  خؤيانء  نَيوان  ــةى  دةالق

دةكةن.
ثرؤذة  ضةندين  لةكوردستاندا  ديارة 
كةس  هيض  باوةإناكةم  جَيبةجَيكراوة، 
نكوَلى لةمةبكات وةك ئةوةى كة دةوترَيت: 
هةر  بَيطومان  ناديدةدةكةن»  «ثرؤذةكان 
كة  وآلتَيكدا  لةهةر  سياسى  حيزبَيكى 
لةإَيطةى سندوقةكانى دةنطدانةوة دةضَيتة 
ثَيكدَينَيت  حكومةت  ــةآلتء  دةس سةر 
زؤرترين  ثَيشكةشكردنى  بنةماى  لةسةر 
ثَيدةدةن،  دةنطى  خةَلكى  خزمةتطوزاريى، 

ثَيشكةش  خزمةت  زؤرترين  دةبَيت  بؤية 
ثَيشكةشكردنى  لةبنةإةتدا  كة  بكات 
مةكرةمةى  هاوآلتيان  بؤ  خزمةتطوزاريى 
ئةو دةسةآلتة نيية بيبةخشَيء ثاشان منةت 
بةثَيضةوانةى  ئةمة  بكات،  ميللةتدا  بةسةر 
ديكتاتؤرييةكانة  تؤتاليتارىء  دةوَلةتة 
هةناسةدان  بؤ  هــةواش  هةَلمذينى  كة 
ئَيستا  ـــن،  دةزان ــةرؤك  س بةخشيشى 
لةبةرامبةر  ئةوةية،  جةوهةرى  ثرسيارى 
ئةم ثإؤذانةدا ضةند مليار دؤالر هاتووةتة 
بيانى  كؤمثانياى  ضةند  كوردستانةوة؟ 
توند  زةبةالحيان  ثرؤذةى  زؤرى  قيستى 
وآلتةيان  ئةم  توندكردو  لةطيرفانيان 
بةجَيهَيشت؟ ئةى ضةند كؤمثانياى حيزبى 
زؤر  بةثارةيةكى  نيوةناضَليان  ثرؤذةى 
ثاش  ثرؤذانة  لةو  ضةند  جَيبةجَيكرد؟ 
تةواوبوونيان ثَيويستيان بةنؤذةنكردنةوة 
نةك  تائَيستا  طرنطتر  لةهةمووى  هةية؟ 
ثةرلةمان  ئةندامى  كام  ئاسايى  هاوآلتى 
ضةندةء  كوردستان  داهاتى  دةزانَيت 
ضةند  ئةى  دةكرَيت؟  خةرج  لَي  ضةندى 
لةكاتَيكدا  دةمَينَيتةوة،  ساأل  لةبودجةى 
تَيدةثةإَيت  ساأل  نيوةى  جارَيك  هةموو 
ئةى  دةكرَيت؟  تةسديق  ميزانية  ئةوجا 
دةمَينَيتةوة  لةكؤتايى ساَلدا  بودجةى  ئةو 

ضى لَي بةسةردَيت؟ ئايا دةخرَيتةوة سةر 
بودجةى ساَلى داهاتوو؟ 

ثرسيارانةش  ئةم  هةموو  دةكرَيت   
ئةو  ناوهَينانى  لةطةأل  بكرَيت  هاوثَيض 
بةإَيوةبردنَيكة  جؤرة  ض  ئةمة  ثرؤذانةدا، 
كةموكوإيى  ناوهَينانى  تواناى  كةس  كة 
نةبَيت بةبآ ئةوةى تؤمةتَيكى بؤ دروست 
رةخنة  ئةوانةى  دَلنيام  من  كة  نةكةن، 
دةطرن وآلتى خؤيان زؤر خؤشتر دةوَيت 
خةريكى  كة  كةسانةى  ــةنء  الي تائةو 

ضةواشةكاريىء بةطةوجاندنى ميللةتن.
 وة هةموو ئةمانة زياتر راستى ضيرؤكى 
هيض  كة  دةسةلمَينَيت،  ئةروثايى  كابراي 
نةبووة  بةثةروةردطار  بإوايةكى  بيرء 
وآلتةكةى  رَيكخراوَيكى  لةطةأل  كاتَيك 
خؤيدا دَينة كوردستان، ثاش بةسةربردنى 
ضةند مانطَيك دةطةإَيتةوة بؤ وآلتةكةىو 
دواتر هاوةألء هاوإَييانى سةرنجى دةدةن 
دةبينن بإواى هَيناوةء بووة بةموسوَلمان، 
لَيى دةثرسن ضؤن ئةم طؤإانة طةورةيةت 
بةسةرداهات، لةوةآلمدا دةَلَيت: «رؤشتمة 
وآلتَيك كة سيستمى حوكمإانيم تَيدا بينى 
بؤم دةركةوت كة كةسَيك هةية ئةو وآلتة 

دةبات بةإَيوة ئةويش (خواية)».
arazdarbandi@gmail.com

دةنطدان لةنَيوان مافء ئةركء بةرثرسياريَتيدا

لةبنةما  يةكَيكة  ــذاردن  ــب ــةَل ه
هةر  لة  ديموكراسي،  سةرةكييةكاني 
بكرَيت  تَيدا  هةَلبذاردني  دنيا  وآلتيكي 
فإو  لة  دوور  ثــاكء  بةشَيوةيةكي 
فيألء لة كةشوهةوايةكي ئازادء دوور 
لةو  بَلَيين  دةتوانين  توندوتيذيي،  لة 
ءآلتةدا يةكَيك لة بنةما سةرةكييةكاني 
ئيتر  بووة،  بةرجةستة  ديموكراسي 
كراوة  ليستي  بة  هةَلبذاردنة  ئةو 
بووني  ــةآلم  ب ـــراو،  داخ ــان  ي بَيت 
ديموكراسيترةء  زياتر  كراوة  ليستي 
نوَينةري  ــن  ــوان دةت هــاوآلتــيــيــان 
راستةقينةي خؤيان هةَلبذَيرنء بزانن 
ثآ  دةنطيان  كة  كَين  كةسانة  ئةو 
دةدةنء دةبنة نوَينةريان لة ثةرلةمان، 
ئةو  شايةني  كةسانة  ئةو  ضةند  تا 
بةرطري  دةتوانن  بةرثرسيارَيتييةنء 
بكةن  داواكارييةكانيان  خواستء  لة 
لةليستي  لةناو هؤَلي ثةرلةمان، بةآلم 
نوَينةري  ناتوانن  هاوآلتييان  داخراو 
هؤَلي  ناو  ببةنة  خؤيان  راستةقينةي 
لة  زياتر  داخــراو  ليستي  ثةرلةمان، 

بةرذةوةندي حيزبة دةسةآلتدارةكانة 
خؤيان  ــارةزووي  ــةئ ب دةتــوانــن  كة 
كة  بكةن  كورسييةكان  بة  تةراتَين 
بةدةستي دةهَينن، كَييان بوَيت بيكةن 
ئةو  بةثَيي  ثةرلةمان  ئةندامي  بة 
كة  عةشايةرييةي  حيزبيء  ثَيوةرة 
بة  بوو  حيزبيبوون  كاتَيك  هةيانة، 
ثةرلةمان،  ئةنداماني  داناني  بؤ  ثَيوةر 
ثةرلةمان  ئةندامةي  ئةو  ئةوكاتة 
بةرذةوةندييةكاني  لة  بير  ئةوةندةي 
بير  ئةوةندة  نيو  دةكاتةوة،  حيزب 
ميللةت  باآلكاني  بةرذةوةنديية  لة 
قسانة  ئةم  بؤ  بةَلطةشمان  ناكاتةوة، 
ئةو ثةرلةمانةي ئَيستامانة كة تائَيستا 
بكاتء  بانط  ءةزير  يةك  نةيتوانيوة 
متمانةي  يان  بكات،  لةطةأل  ئيجرائاتي 
لَيبسةنَيتةوة بةهؤي خراث بةكارهَيناني 
ءةزيرَيكيشي  هــةر  ــةوة،  ــةآلت دةس
ضةند  ءةزيرةكة  تةنيا  كردبَيت،  بانط 
بة  كؤتاييان  باسكردووةء  رةقةمَيكي 
دانيشتنةكةيان هَيناوة، يان نةيتوانيوة 
سةرؤكي حكومةت بانط بكات لةسةر 

لةكاتي  ءةزارةتةكان  يةكنةطرتنةوةي 
كة  شتانةي  ئةو  لةسةر  يان  خؤيدا 
لة  لةسةري  بآلودةكرينةوة  رؤذانة 
نامةوَيت  طؤظارةكاندا،  رؤذنامةء 
بة  بكةم  ثةيوةست  بابةتةكة  زياتر 
دةمةوَيت  ثةرلةمان،  ئيشوكارةكاني 
بابةتةكةم،  جةوهةري  سةر  بَيمة 
بةرثرسيارَيتي  ــةركء  ئ مــافء  كة 

هاوآلتييانة لة هةَلبذاردني ئايندة.
لةطةأل  ــروظ  م كة  شتَيكة  مــاف 
لةدايكدةبَيت،  ئةويش  لةدايكبوونيدا 
ــك نــيــيــة بــة مــرؤظ  ــَي ـــاف شــت م
هةيةتي،  خؤي  بةَلكو  ببةخشرَيت، 
بَيت كة  مافيك  مافة هةر  ئةو  ئيتر  جا 
مافانة،  لةو  يةكَيكة  دةنطدانيش  مافي 
ئةو  هاوآلتييان  ثَيويستة  لةبةرئةوة 
ئةركي  بةكاربهَينن،  خؤيان  مافةي 
بةتايبةتي  طةنجان  هاوآلتييانء 
بة  كة  ئةوةية،  ئةمإؤدا  قؤناغي  لة 
لة  بةشداريي  زؤرةوة  طإوتينَيكي 
هةَلبذاردنةكاني ئايندةدا بكةنء دةنط 
بدةن بؤ طؤإيني دؤخي ضةقبةستووي 

بؤ  نيية  ثاساوَيك  هيض  كوردستان، 
بايكؤتكردني هةَلبذاردن، لةبةرئةوةي 
حيزبي  سةربةخؤو  ليستي  ضةندين 
بةدةستهَيناني  بؤ  ثيشبإكَيدان  لة 
ــي ثـــةرلـــةمـــان،  ــان ــةك ــي ــي ــورس ك
طةنجان  هاوآلتييانء  بةرثرسيارَيتى 
دةضنة  كاتَيك  ئةوةية،  بةتايبةتى 
دةنــطــدان،  سندوقةكاني  ـــةردةم  ب
دةنطدةدةن بؤ طؤإيني ئةم بارودؤخة 
هةمان  دووبارةبوونةوةي  بؤ  يان 
جارَيكي  هاوآلتييان  ئايا  سيناريؤ، 
بةَلَينة  قسةو  بة  هةَلدةخةَلةتَين  ديكة 
بريقةدارةكاني بةرثرسان؟ ئايا طةنجان 
ثَيويستيان  ئةمإؤ  بارودؤخةي  لةم 
بةوةية قسةيان بؤ بكرَيت يان طوَييان 
بةءةية  ثَيويستيان  بطيرَيت؟  لــَي 
يان  هةَلثةإَينرَين  بؤ سةيرانء  ببرَين 
ئايا  بكرَيت؟  ضارةسةر  كَيشةكانيان 
بؤ  دةكةن  هةَلسةنطاندن  هاوآلتييان 
جَيبةجَيكردني بةرنامةي ئةو ليستانةي 
هةَلبذاردني  لة  ثَيداون  دةنطيان  كة 
ضةند  تا  بزانن  بؤئةوةي  رابــردوودا 

كة  جَيبةجَيكردووة،  بةَلَينةكانيان 
جَيبةجَيكردنيان  بةَلَينانة  لةو  هةندَيك 
ءةك  نةبوو،  ئةواندا  دةسةآلتي  لة 
بؤ  دابإاوةكان  ناوضة  طةإاندنةوةي 
سةر هةرَيمي كوردستان، بةَلكو تةنيا 
بؤ راكَيشاني هةستء سؤزي خةَلكي 
ليستةكةيان؟  بةرنامةي  كردبوويانة 
ئَيستا  كابينةيةي  ــةم  ئ ضةند  تــا 
خزمةتطوزارييةكاني  توانيويةتي 
ــةواوي  ت بؤ  ــا)  كــارةب (ئــاوء  ءةك 
شــارء  لــة  دابينبكات  هاوآلتييان 
ضةند  تا  طوندةكان؟  شارؤضكةء 
بَيكاريء  نةهَيشتني  بؤ  كاريكردووة 
كؤمةآليةتيء  جياوازي  نةهَيشتني 
طةنجانء  كَيشةي  ضارةسةركردني 
لَيرةدا  سةكةن؟  ئةزمةي  نةهَيشتني 
ئةوةية،  هاوآلتييان  بةرثرسيارَيتي 
ليستَيك؟  ض  بة  دةنطدةدةن  ئايا  كة 
جَيبةجَيكردني  تواناي  ليستة  ئةو  ئايا 
بة  دةيــدات  كة  هةية  بةَلَينانةي  ئةو 
هاوآلتييان يان نيازي هةية جَيبةجَييان 

بكات؟ 

  موحسين كةريم عيساوةيى 

 ئاراز عةبدوإلةحمان

www.ne
tew

e.c
om



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٩ - ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٨ - ٣١٩٠٥١٩

ذمــارة (472) ضوارشةممة 122009/5/20 info. rozhnama@gmail.comدواالثــــةِرة

www.asiacell.com

ئازاديةكي بَى هاوتا

USB
Modem

www.ne
tew

e.c
om



(472 )                                                           ضوارشةممة 2009/5/20 aburi.rozhnama@gmail.comذمــارة

سلَيمانى: ئامارى بةإَيوةبةرى

هةزار (٢٠٥) لة زياتر سلَيمانيدا ثارَيزطاى سنوورى لة
هةية فةرمانبةرى حكومى

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

خواست بوونى دةطةإَيتةوة بؤ زياد ئةوةش
نةوت لةسةر

%0.21

بةرامبةر دؤالرى ئةمريكى لة بةهاى
(١١٨,٣٥٠)هةزار لة عَيراقي دينارى

بؤ بةرزبووةوة دينارةوة
دةطةإَيتةوة ئةوةش (١١٨,٥٠٠)دينار،
لة ناوةندى بانكى سياسةتةكانى بؤ

دؤالردا. بازاإى خستنة

% 0.001

ل٥ 

وةبةرهَينان يان هةرةسهَينان

دوادةخات عَيراقدا كوردستانء لة وةبةرهيَنان ثرؤسةى رؤتين،
ل٢-٣

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

بؤ بةرزبووةوة دينارةوة (١٥٤)هةزار
دةطةإَيتةوة ئةوةش دينار، (١٥٥)هةزار

ئاَلتوندا لة بةهاى ناجَيطيرى بؤ

% 0.006 

عةبدولَآلىحاجىسةعيد:

باج لة بازرطانةكان وةرطرتنى

نيية بؤ هيض طرنطييةكى

كةمكردنةوةىكاآلي

خراث هاوردةكراوي
ل٤ 
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دوادةخات عَيراقدا كوردســــــــتانء لـة وةبةرهــيَنان ثرؤســــــةي رؤتين،

بؤرى راكَيشانى بؤ ئةَلمانى وَلدن)ى (فيض لةطةأل كوردستانى ى (فريزةَلة) كؤمثانياى لةنَيوان طرَيبةستَيك

دةكرَيت واذؤ هةرَيم بؤ ماأل ناو طازى

ثَيداويستى مووضةء هاتووةء بودجة وةك ثارةية بإة
بإَيكى خزموتطوزارييةكان بةطةإخستنى بودجةو
دةكرا «خؤ  وتى: ئةو وةك بةآلم بــردووة،  باشيان
بكرَيت، خةرج وةبةرهَينان بوارى طةشةى بؤ ٪٢٥
ثيشةسازيى كةرتى ثةرةثَيدانى ثَيشخستنء بؤ
ئةوةتا بكرداية، خةرج بودجةية لةو باشيان بإَيكى
سلَيمانى، لة بةرهةمهَينةر كارطةى (٤٥٠) كؤى لة
لة بةردةوامى بة ئَيستا ماونةتةوة كارطة (٣٠) تةنيا

كاركردندان».
ثسثؤإة ئةو قسةكانيدا ديكةى بةشَيكى لة
عَيراق ئابووريى سياسةتى لة رةخنة ئابووريية
بمانةوَيتء كوردستان «هةرَيمى دةَلَيـت: دةطرَيتء
ناوةندى حكومةتى ئابووريى ثاشكةوتى بة نةمانةوَيت
فيدراَليةت طةشةى ئيدعاى  ئةطةرضى  ماوةتةوة،
ئةمإؤهةرَيمةكةثاشةكةوتى وآلتَيكة بةآلمتا دةكرَيت،
ضاالكييةكانى كارو بؤ بودجةكةى ٢٠٪ى تةنيا كة
بؤ عَيراق بودجةى ٨٠٪ى رؤيشتووة، وةبةرهَينان 
ئةم تةرخانكراوة، كارثَيكردن بودجةى مووضةو
سةفقة لةطةأل هاوكاتة بودجة بةكارهَينانةى خراث
٢٠٠٨دا ساَلى لة تةنيا  كة كإين، ضةك طةورةكانى 
لة زياد فرؤشراون، عَيراق بة كة ضةكةكانى نرخى
طشتيى كؤى  ١٢,٨٪ى واتة بووة، دؤالر مليار (١٢)

دةكات». جيهانى ضةكى كإينى
عَيراق بةمةش ثَيكرد، ئاماذةى نورى شةماأل وةك

وةرطرت ئةو وآلتانةى يةكةمى ثَيشةوةى ريزبةندى
ثاشةكةوتى هةرَيمَيكى بةمجؤرة لة كإيوة، ضةكيان كة
حكومةتَيكىناوةندىءخاوةنتةرخانكردنىزؤرترينء
كة ضةك، لة سةردةمَيكدا بودجة بؤ كإينى طةورةترين
ئابوورى قةيرانى طةورةترين رووبةإووى جيهان
سةحوةو ئيسنادء سةرقاَلى ناوخؤشيدا لة بووةتةوة،
بيانى وةبةرهَينانى ناكرَيت بووةتةوة، تايفةطةريى

طةشةبكات». ئابووريناسان خواستى ويستء بةثَيى
وةبةرهَينان  دةستةي سةرؤكي موحةإةم،  هَيرش
ثَيشووتريدا لَيدوانَيكى لة كوردستان، هةرَيمي لة
كاردةكةين، ياسا  بةثَيي راطةياند: إؤذنامةي  بة
وةبةرهَينةران يةكي بةهةموو وةك مافي ياساكةش
دروست مافانة لةو ناهاوسةنطييةك هةركاتَيك داوة،
هةركةسَيك ياساية، ثَيشَيلكردني واتا بَيت،
رووبةإووي بكات، ياسايةدا لةو ثَيشَيلكاري
بةوجؤرة شتَيكي ئةطةر دةبَيتةوة، لَيثرسينةوة

بكةين». لةسةر قسةي ئامادةين هةبَيت
«لة وتيشى: وةبةرهَينان دةستةى سةرؤكى
كةسةي ئةو نيية، باجي وةبةرهَينان بنةإةتدا
دة مــاوةي بؤ هةية، وةبةرهَيناني  مؤَلةتي
دةبةخشرَيت، طومرطي رةسمي باجء لة ساأل
ئامادةين هةبَيت بةمشَيوةية كةسَيك ئةطةر
ثَيشَيلكاري بكةين، ضونكة ئةمة لةسةر قسةي

ياساية».

سيروان محةمةد

هةرَيمى لةنَيوان قوأل ناكؤكييةكى ساَلَيكة ضةند ماوةى
ئةو ــةوت، ن مةسةلةى لةسةر  هةية  بةغدا كوردستانء
غاز نةوتء كؤمثانياكانى لةطةأل هةرَيم حكومةتى طرَيبةستانةى
ثةيوةندييةكانى كؤى سةر  كردووةتة كاري  كردووة، ئيمزاي
لةاليةن كوردستان هةرَيم، هةناردةكردنى غازى بةغداء نَيوان
بةغداء نَيوان كؤمثانيا، ثةيوةندييةكانى ذمارةيةك كؤنسؤتيومى
سةردانى ماليكى نورى بإيارة لةكاتَيكدا دةكات، ئاَلؤزتر هةولَير
نَيوان طرذييةكانى كَيشةء ضارةسةكردنى بؤ بكات كوردستان

هةردووال.
رةهةندة لة جطة ءآلتانى ئةوروثا، بؤ كوردستان سروشتى غازى هةناردةكردنى
كوردستان هةرَيمى هةية، ستراتيذيشى سياسىء طةورةى رةهةندَيكى ئابوورييةكانى،
دةكات، ثَيطةى جيهانييةكان ناوضةييء طةورة سياسيية ئابوورىء هاوكَيشة تَيكةأل بة

دةكات. بةهَيز
بؤ طــةورةى طرنطييةكى سروشتى، غازى بةتايبةتى سووتةمةنى مةسةلةى
ئةو يان ءآلتان ئاستى لةسةر طرذييةك ناكؤكىء كَيشةء هةر هةية، ءآلتانى ئةوروثا
ئةوروثا وآلتانى لَيكةوتووةتةوة، طةورةى قةيرانى  دةطوَيزنةوة، غاز كؤمثانيايانةى
بةتايبةتى بةناضارىلةسةرمةسةلةىسوتةمةنىرووبةإووىسازشكردنبوونةتةوة،
روسيا ئؤكرانياو  لةنَيوان رابردوو زستانى كَيشةيةى ئةو ءةك روسيادا، لةطةأل 
لَيرةوة بوونةوة، سووتةمةنى قةيرانى رووبةإووى ئةوروثا ءآلتانى روويدا، زؤربةى
طواستنةوة سوتةمةنيء ديكةى سةرضاوةيةكى بةدواى دةمَيكة زؤر ئةوروثا ءآلتانى
طفتوطؤى ٢٠٠٢ةوة ساَلى لة نابوكؤ هَيَلى ثرؤذةى دامةزراندنى دةطةإان، سوتةمةنيدا
دةرياى لة دانراوة ثالنةى ئةو بةطوَيرةى درَيذة، كلم (٣٣٠٠) كة دةكرَيت لةبارةوة
ئةوروثا ءآلتانى بؤ دواتر نةمسا بؤ  غاز رؤمانيا بولطارياء  توركياء بة قةزوينةوة
بطوَيزَيتةوة، غاز سَيجا ثآ مليار (١) دةتوانَيت رؤذانة يةكةمدا قؤناغى لة بطوَيزَيتةوة،
دذايةتى زؤر روسياش لَيدةكةن، ثشتطيرييان زؤر ئةوروثا ئةمريكاء طفتوطؤى ءآلتانى
رَيطاى لة كوردستان سروشتى غازى طواستنةوةى راطةياندنى دواى ئَيستا دةكات،
كرد، ئيمزا ستريم)ى (ساوس هَيَلى ثرؤذةى هةينى رؤذى بةثةلة روسيا نابوكؤوة، هَيَلى
سوَلتانؤظ، ئةلكسةندةر ءتةكةى ئةمةش ثَيضةوانةى بكات، نابوكؤى هَيَلى ثَيشبإكَيى تا
ثةراوَيزى لة كة ناوةإاست، خؤرهةآلتى كاروبارى بؤ روسيا سةرؤكى  نوَينةرى
بؤ ئامَيز نيية رووداوَيكى كارةسات طرَيبةستة «ئةو عةممان ءتى: مونتةداى ئابوورى
كة ئَيستا دابينبكات غازة بإة ئةو نَيوةى دةتوانيت كوردستان غازى روسيا»، لةكاتَيكدا

ءةردةطرَيت. روسياى لة ئةوروثا
روسيا، دةرةوةى لة ئةوروثا ءآلتانى بؤ غاز ديكةى سةرضاوةى دةستةبةربوونى
ئةوروثا ءآلتانى ضيتر رةنطة سياسييةكان، هاوكَيشة بؤ هةية طةورةى طرنطييةطى
روسيادا سازش بةرامبةر لة نَيودةوَلةتى مةحافلى لة سةربطرَيت، ثرؤذةية ئةطةر ئةو
هةندَيك لةسةر ثَيداطرى رةنطة روسياش  هةروةها نةكةن،  هةَلوَيستةكانيان لةسةر
بةرامبةر لة هةَلوَيست ئَيرانء ئةتؤمى دؤسَيى ءةك نةكات، نَيودةوَلةتى مةسةلةى

مةسةلةيةكى ديكةش. ضةند كؤرياى باكوورء
خؤى هةية طرنطى سروشتى كوردستانيش هةناردةكردنى غازي هةرَيمى ديارة بؤ
لةسةر ئاستىناوضةكةبةتايبةتىلةطةألتوركيا،هةروةهاهةناردةكردنى غازىسروشى
بةرذةوةندييةكى ءةك توركيا دةكرَيت ئةوروثا، خودى توركيا بؤ رَيطاى لة ئةوروثا بؤ
بؤ طرنط فاكتةرَيكى ببَيتة سةيربكرَيت، هةردووال بؤ هاوبةش ئابوورى طةورةى
ديارة طرفتةكان، كَيشةو ضارةسةرى هةردووالء نَيوان ثةيوةندييةكانى بةهَيزكردنى
لةاليةك طرنطة، زؤر غازى كوردستان (نابوكؤ)ء هةناردةكردنى هَيَلى توركياش بؤ
يةكَيتى ئةندامى لة بوونة ديكة لةاليةكى دةستدةكةوَيت، غازى نزيك سةرضاوةيةكى
(نابوكؤ)، ثرؤذةى لةبةردةم كؤسثن كة هةية مةسةلة هةندَيك دةبَيتةوة، نزيكتر ئةورثا
تَيثةإدةبَيت خاكةكةيدا ناو بة غازةى ئةو ٪١٥ داوادةكات كة توركياية داواكارييةكى

نةكردووة. قبوَليان تائَيستا دةزاننء بةزؤرى كؤمثانياكانيش ءةربطرَيت،
سةيرى بةطومانةوة ئابوورييةكانء توَيذةرة الى دوودَليية كة مايةى ديكة خاَلَيكى
بةغداية، كوردستانء هةرَيمى نَيوان ثةيوةندييةكانى نةوتء ياساى مةسةلةى دةكةن،
دةَلَيت: لة برؤكسأل ستراتيذييةكان توَيذينةوة ثةيمانطاى لة بروك جيرجك لةوبارةيةوة
بإواى بة بؤية مةترسيية»، ئةنجامبدرَيت، مايةى لة عَيراق ئَيستادا لة طرَيبةستَيك «هةر
يةكاليي بكرَيتةوةء عَيراق لة غاز نةوتء ياساى مةسةلةى زووة هةرضى ثَيويستة من
كَيشةو بكرَيتةوةء روون بةغدا حكومةتى ثةرلةمانء بؤ هةرَيم طرَيبةستةكانى نهَينى
ثرؤذة ئةو رَيطاى لة بؤئةوةى ضارةسةربكرَيت، هةرَيم بةغداء نَيوان طرفتةكانى
جيهانى ناوضةييء  ئاستى لةسةر كوردستان، ئابوورى سياسىء ثَيطةى طرنطةوة 

بةرزبكرَيتةوة.          
serwanmuhamad@yahoo.com                                                          

هةناردةكردنىغازى
بة تَيكةلَبوون كوردستانء
هاوكَيشةستراتيذييةكان

كوردستان هةرَيمى لة تائَيستا كة دانةغاز) (الهاللء كؤمثانياى هةردوو بةإاى
طازى ثَيويستى بإى نابؤكؤ، ثِرؤذةى ثَيداويسـتييةكانى ثإكردنةوةى بؤ كاردةكةن،

هةية. كوردستاندا هةرَيمى لة سروشتى
ئةو لةسةر هةية ناوةنددا هةرَيمء حكومةتى  لةنَيوان  كة ناكؤكيانةى ئةو بةهؤى
دةبةسترَيت، جيهانييةكان  كؤمثانيا لةطةأل نـــــةوتةوة طازء لةبارةى  كة طرَيبةستانةى
طرَيبةست ئةنجامدانى لةبةردةم كَيشة عَيراقى نةوتى وةزارةتى كة هةية ئةوة طومانى
طـازى سـروشتى دةرهَينانى ئةوروثييةدا بؤ كؤمثانيا ئةو دوو هةرَيمء لةنَيوان حكومةتى

دروستبكات. هةرَيم لة
لةطةأل طرَيبةستَيكيان ٢٠٠٧دا ساَلى لة الهالل) (دانةغازء كؤمثانياى ثَيشتريش هةردوو
بؤ (كؤرمؤر)، كَيَلطةى لة كاركردن بؤ كردووة واذؤ كـوردستــان هةرَيمى حكومةتى

تةواوبوونداية. لة كة ئَيستا كارةباييةى وَيستطة ئةو ثَيداويستى طازي دةستةبةركردني

بةئــــــةوروثـــــــــا هــةرَيمىكوردســـــتانطــازىسروشتــــــــــــــــــــــــــــىدةدات
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وةسانى شَيخ ئارام
هيَمنمحةمةد

هةولَير

كوردستاندا لة وةبةرنةهَينان تارمايى

ــراق، ــَي ع ئــازاديــى ــةى ــرؤس ث دواى 
بةإووى كرايةوة طــةورةء دةروازةيــةكــي
ئةنجامدانى ضةندين بؤ  هةرَيمى كوردستاندا 
بةتايبةتى وةبةرهَينان، طــةورةى ثــرؤذةى
بةهؤىئةو بارةئةمنييةلةبارةىكة كوردستان
ديكةى شارةكانى  بة ــةراورد ب بة هةيةتى
كوردستان هةرَيمى تائَيستا بةآلم عَيراق،

دةرفةتة وةربطرَيت. لةو نةيتوانيوة سوود
كؤمثانيا ــةو ئ ـــارةى ذم ئَيستادا لــة 
دةكةن وةبةرهَينان كــارى كة بيانيانةى
ئةمة كةمة، ذمارةيةكى كوردستاندا، لة
بةردةوام سياسييةكان اليةنة كة لةكاتَيكداية
بازرطانىء كةرتى بةرةوثَيشبردنى هةوَلى لة
بؤضوونى بة  بةآلم كوردستاندان، ئابووريى
دارايى ليذنةى ئةندامى ئةتروشى، سامى
طرفتى عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى لة
طشتى بة عَيراق كوردستانء وةبةرهَينانى
لة بيرؤكراتيةتةية رؤتينء هةموو ئةو بوونى

وةبةرهَيناندا. كارى
«ئةوةى سامىئةتروشىبةرؤذنامةىوت:
ئةوةى كةمة، شتَيكى كراوة كوردستان لة
ئةو تةنيا طةورة وةبةرهَينانى بيستومانة ئَيمة
كؤمثانيايةكى لةطةأل كة  رَيككةوتنةية دوو

بةستراوة». كؤرييةكاندا كؤمثانيا ئيماراتىء
«كَيشةى وتيشى: سامى ــا ــةروةه ه
عَيراقدا كوردستانء لة وةبةرهَينان سةرةكى
بيرؤكراسيية، هةبوونى  يةكةم  ثلةى بة
كارى ــت دَي كة كؤمثانيايةك هــةر ــة  وات
دةوَيت مانطى ضةندين دةكات، وةبةرهَينان
مؤَلةت تةواودةكاتء  ياساييةكانى  كارة  تا
دروستكردووة طرفتى ئةمةش وةردةطرَيت،
طؤإانانة ئةو بةنيازين وةبةرهَينةران، بؤ
عَيراقدا وةبةرهَينانى ياساى لة ئةنجامبدةين
رؤتينء هةموو ئةو كةمكردنةوةى بةتايبةت
بوونى عَيراق لة كؤنةوة لة كة بيرؤكراتيية

بةردةوامة». تائَيستاش كة هةية

هةرَيمء وةبةرهيَنانى ياساى
طرفتةكانى

هةرَيمىكوردستانخاوةنىياسايةكىتايبةتء
سةربةخؤيةبؤوةبةرهَينانءثةسةندكراوةلةاليةن
وةبةرهَينان ياساى  بة سةبارةت ثةرلةمانةوة، 
وتى: عَيراق ثةرلةمانتارةكةي  كوردستان،  لة
كوردستان وةبةرهَينانى ياساى «ثَيويستبوو
ئَيستا بةهؤى ضونكة بواية، فراوان مةوداى زؤر
دةرفةتَيكى ئةوبارةئةمنييةطونجاوةىكوردستان،
كوردستاندا لة زؤر وةبةرهَينانى بؤئةوةى باشة

بكرَيت». بكرَيت، بةآلم نةتوانراوة ئةوة
طرنطةكان ياسا وةبةرهَينان يةكَيكة لة ياساى
عَيراقة، وةزيرانى  ئةنجومةنى الى ئَيستا كة
طةإانةوةى ضاوةإَيى عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني
بكات، ثةسةندى بؤئةوةى دةكات ثرؤذةياساكة

رةوتى لة باش طؤإانَيكى ياساكة دةرضوونى بة
دروستدةبَيتء بةطشتى عَيراق لة وةبةرهَينان
هةرَيمى وةبةرهَينانى ياساى  بةسةر كاريطةريى

دةبَيت. كوردستانيشةوة
ئةنجومةنى نوَينةرانى ئةو ئةندامةى وتةى بة
عَيراق ثةسةند وةبةرهَينانى ياساى عَيراق، ئةطةر
ئةتروشى كاريطةريىلةسةر هةرَيمدةبَيت، بكرَيت،
بؤ ئامادةكاريية سةرقاَلى حكومةت «ئَيستا وتى:
نوَينةران ئةنجومةني رةوانةى بؤئةوةى ثرؤذةكة
بكرَيتء لةسةر طفتؤطؤى ــر دوات بكرَيتةوة، 
ئةنجومةني ئَيستادا لة هةروةها  بكرَيت. ثةسةند
ئةو ثةسةندكرنى بؤ تَيداية ئامادةباشى نوَينةران
بة ثةيوةندى طرنطةء ياسايةكى ضونكة ياساية،
لة ثةلة بؤية هةية، عَيراقةوة ئاوةدانكردنةوةى
ياساية ثةسةندكردنى ئةم ثةسةندكردنى دةكرَيت،
بةطشتى، عَيراق دةبَيت لةسةر باشى كاريطةريى
تايبةت هةرَيمى كوردستان ياسايةكى هةرضةندة
كاريطةريى الوة هةندَيك لة بةآلم هةية، بةخؤى

كوردستان». هةرَيمى لةسةر هةية

كةميى وةبةرهيَنانى بيانى

كارى بؤ لةبار ذينطةيةكى بوونى لةطةأل
كيلؤمةتر (٨٠٠٠٠) بوونى لةوانة بيانى، وةبةرهَينانى
هةشت بوونى كةسء (٤٥٠٠٠٠٠) خاكء لة دووجا
باشء كانزايةكى  كشتوكاألو  زةوى دؤنم مليؤن
وةبةرهَينانى رَيطاى لة نةتوانراوة كةضى طاز، نةوتء
بيانييةوة،وةبةرهَينانىطةورةلةهةرَيمىكوردستاندا

ئةنجامبدرَيت.
ذوورة بازرطانىء سةرؤكى جةليل خةيات، دارا
لَيدوانَيكى لة كوردستان، ثيشةسازييةكانى
سآ لةماوةى وتبوو رؤذنامةى بة ثَيشووترى
وةبةرهَينان ثرؤذةكانى هةموو رابــردوودا ساَلى
بووة، دؤالر مليار (١٦) نزيكةى كوردستان لة
واتا بوون، ناوخؤيى كؤمثانياكان زؤرينةى كة
زؤريان بةشى ئةوةش وَيإاى عَيراقى، كوردستانىء

نةبوون. دةستبةكار تائَيستا
ئابوورى، ــوارى ب ثسثؤإى ــورى، ن شةماأل
كةرتى زياتر وةبةرهَينانةكان كة لةوةدةكات باس
لةخؤطرتووة، بةَلَيندةرايةتى بازرطانىء خانووبةرةء
«بةوجؤرةكاركردنءبةطةإخستنىسةرمايةى وتى:
بيانىلةتةنياكةرتةكانىخانووبةرةءبةَلَيندةرايةتىء
لةبوارى ئابووريية كةموكوإييةكى بازرطانى،

بؤ زياتر وةبةرهَينانى ماناى ئةمةش وةبةرهَيناندا،
دةطةيةنَيت». نةتةوةيى داهاتى بؤ ناوخؤ بةرهةمى

شةماألنورى وتيشى: «ئةوة جطةلة بةطةإخستنى
دوو ضيمةنتؤء شيشء كارطةيةكى لة وةبةرهَينان
رَيطاى لة ئةويش كة كارةبا، بةرهةمهَينانى وَيستطةى
سةرجةم دةكرَيتء تةمويل ناوخؤوة وةبةرهَينةرى
وةبةرهَينةرةكانروويانكردووةتةكةرتىبازرطانىء

بةَلَيندةرايةتى».

كوردستان لة مليار دؤالر (٣٥)

كوردستان لة كة كؤمثانيانةى ئةو سةرجةم
مؤَلةتيان كاردةكةنء وةبةرهَيناندا بوارةكانى لة
كؤمثانيان، وةبةرهَينة ناوخؤييةكان (١٣٠) ثَيدراوة،
شةماأل زياترة. بيانى وةبةرهَينةرانى لة ذمارةيان
وةبةرهَينانى رَيذةى كة ئةوةكرد بؤ هَيماى نورى
بة بيانى وةبةرهَينانى دادةنرَيت، ٪٥٣ بة ناوخؤ
«ئايا دةثرسَيت: ئابووريناسة ئةو هةروةها ،٪٤٧
بثرسين، ئابووريناسانة ئَيمة نةهاتووة ئةوة كاتى
راوَيذ ثةيوةنديدارةكان  دةزطا هةرَيمء حكومةتى 
كةسانى ثرؤفيشناألء سةنديكاى ئابووريناسانء لة

بكةن. ئابوورى شارةزاى
زياتر  عَيراقء تائَيستا رووخانى رذَيمى  لةكاتى
ئةو راستة كوردستان، هاتووةتة دؤالر مليار (٣٥) لة
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واآلية كؤمثانياكانى روسياى فيدراأل بؤ كوردستان سةرؤكى هةرَيم: دةرطاى هةرَيمى

بةنيازن  كة رايانطةياند عةرةبى  ئيماراتى لة ئةوروثى  كؤمثانياى دوو  
ثإكردنةوةى بؤ هةرَيمى كوردستان، لة طاز دةرهَينانى بؤ ثَيكبهَينن  هاوثةيمانييةك

ئةوروثا. بة سروشتى طازى طةياندنى بؤ (نابؤكؤ) بؤرييةكانى ثرؤذةى ثَيداويستى
طةياندنى لة روسيا بة ثشبةستنة كةمكردنةوةى بؤ (نابؤكؤ) بؤرييةكانى ثرؤذةى
لَيطيراوة. رةخنةى مؤسكؤوة حـكومةتى لةاليةن ئةمةش ئةوروثا، بة سروشتى طازى

دؤالرء مليار (١٠) نزيكةى دةطاتة تَيضوونيان ثرؤذةية ئةم ئابوورييةكانى هَيَلة
بةردةست، خراوةتة كإيارةكانةوة لةاليةن ثَيشنيازيان زؤر ذمارةيةكى تائَيستا 
بة بةآلم بيفرؤشن،  بؤئةوةى سروشتى طازى لة نيية تةواويان بإى هةرضةندة 
لة سروشتى طازى  كةميى  كَيشةى كوردستان، هةرَيمى لة سروشتى طازى  دةرهَينانى 
لة دةتوانرَيت كة لة طاز بإى ثَيويست بؤ وةرطرتنى ضارةسةر دةكرَيت نابؤكؤ ثرؤذةى

وةربطيرَيت. كوردستان هةرَيمى

دوادةخات عَيراقدا كوردســــــــتانء لـة وةبةرهــيَنان ثرؤســــــةي رؤتين،
هةرةسهَينان يان  وةبةرهَينان 

عَيراقء  رذَيمى رووخانى  لةكاتى  
دؤالر مليار (٣٥) لة زياتر تائَيستا
ئةو راستة كوردستان، هاتووةتة
هاتووةء بودجة وةك  ثارةية بإة
بودجةو ثَيداويستى مــووضــةء
خزموتطوزارييةكان بةطةإخستنى
وةك بةآلم بــردووة، باشيان بإَيكى
طةشةى بؤ ٪٢٥ دةكرا «خؤ وتى: ئةو
بكرَيت، خةرج وةبةرهَينان بوارى
كةرتى ثةرةثَيدانى ثَيشخستنء بؤ
لةو باشيان بإَيكى ثيشةسازيى
لة ئةوةتا بكرداية، خةرج بودجةية
لة بةرهةمهَينةر كارطةى (٤٥٠) كؤى
ماونةتةوة كارطة (٣٠) تةنيا سلَيمانى،

كاركردندان لة بةردةوامى بة ئَيستا

بةئــــــةوروثـــــــــا هــةرَيمىكوردســـــتانطــازىسروشتــــــــــــــــــــــــــــىدةدات
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ئيبراهيم ئارا

بةإَيوةبةرى  تاَلةبانى، عوسمان  مةحمود
رؤذنامةدا لةديدارَيكى سلَيمانى، ئامارى
ورديان زؤر كارى كة دةكات لةوة باس

حكومةت. ئةنجامداوة بؤ
نرخى رؤذانة كة بةوةشكرد، ئاماذةى
وةردةطرن، بازاإدا لة مادة (٧٥٠) لة زياتر
دةردةكةنء تَيدا ثَيوانةيى ذمارةى دواتر

لَيدةردةكةن. خؤراكى سةبةتةى

يةكطرتنى لةدواى هةرضةندة رؤذنامة:
سلَيمانييةوة هةولَيرء ئيدارةى هةردوو
لة بةآلم دروستبوو،  ثالندانان  وةزارةتى
لة ثالنى بآ بَيبةرنامةيىء كوردستاندا

بةديدةكرَيت؟ وةزارةتةكاندا زؤربةى
بينيوة باآلى رؤَلى ثالندانان وةزارةتى *
هةموو طةشةثَيدانى بؤ هةرَيمدا لةئاستى
ئامار، بةتايبةتى داإشتن، ثالن دةزطاكانى
دةسةآلتةكانى هةموو ثالندانان وةزيــرى
لة بؤئةوةى  خوارةوة دابةزاندووةتة خؤى 
المةركةزيى كارةكان ثارَيزطاكةدا  هةرسآ
لة ئــازادبــيــن ــةوةى ــؤئ بــةإَيــوةبــضــَيــت، ب
كؤمةَلَيك بتوانين  زانياريداء كؤكردنةوةى 
بةردةست بخةينة ثَيويست ئامارى نيشانةى
وةزارةتى كة لةوماوةيةى وةزارةتى ثالندانان،
لة نةبووةء ثَيشتر دروستبووة، ثالندانان
ئةنجامداوة، زؤرى كارى دروستبوو، سفرةوة
كةوتنةوة ئامار فةرمانطةكانى نةبَيت هيض
كاديرى كة لةوةى ثشتيوانيكران سةرثآء
ئامَيرء دابينكردنى لة دابمةزرَينن، ضاالك
لةبارى كــراوة بةرنامةإَيذيى كؤمثيتةرء 
كوردستان هةرَيمى خَيزانةكانى كؤمةآليةتى
لة ئامار ناوةندى دةزطــاى هةماهةنطى بة 
نَيودةوَلةتىء رَيكخراوةكانى لةطةأل بةغدا،
ذنانء تةندروستى بارى نَيودةوَلةتى، بانكى
بارى خوَيندنء بــوارى عَيراقء  منداآلنى
كة ديكةية بذَيويى، كؤمةَلَيك كارى خؤراكء

كراون. ثَيويستبوونء هةموو
كوردستاندا لة نةبوونى هَيَلى رؤذنامة:
ثَيوانةيةك ض بة ئاستَيكدايةء ض لة

دياريكراوة؟
ــاوى وةزارةتـــى ــةن ب ــم ــوان * مــن دةت
وةك نةك بدةم زانيارييانة ئةو ثالندانانةوة
عَيراقدا لة نةبوونى هَيَلى سلَيمانى، ئامارى
لة مانطَيكدا كؤمةَلطا بؤ تاكَيكى هةزار (٧٧) بة
عَيراقء لة هةركةسَيك  واتة دياريكراوة، 
دينار هةزار (٧٧) لة كوردستاندا هةرَيمى
خوار دةضَيتة دةستبكةوَيت، كةمتر مانطانةى
هةزارء (٣٤) رَيذةية لةو نةبوونييةوة، هَيَلى
دياريكراوة، خؤراك بارى بؤ دينارى (٢٥٠)
ثارَيزطاى دانيشتووانى ٣٪ى دةركةوتووة
نةبوونيدان، هَيَلى لةذَير طةرميان سلَيمانىء
لة دوورة (٪١) رَيذةى بة خؤشبةختانة بةآلم
ثالنَيكى بة رَيذةية ئةو ، نةبوونييةكةوة هَيَلى
دَيتة كوردستاندا هةرَيمى لة ستراتيذيى

كوردستاندا هةرَيمى لة طشتى بة سةرةوة،
٪٤,٧ نةبوونيدان هَيَلى لةخوار ئةوانةى
كة عَيراق ديكةى ثارَيزطاكةى ثانزة لةضاو
٢٣٪ى عَيراق هةموو بؤ  ــووة، دةرض  ٪٢٦
لة تةنيا نةبوونيدان، هَيَلى لةذَير دانيشتووانى
دانيشتووانةكةى ٤٩٪ى موسةننا ثارَيزطاى
جياوازيمان بةإاستى نةبوونيدان، هَيَلى لةذَير

زؤرة.

رَيذةيةى ئةو ثَيتوانيية رؤذنامة:
كة لــةوةى زياترة كوردستان هةرَيمى
زؤر بَيكارييةكى ئَيستا ضونكة باستكرد،

هةية؟
كارى رَيكخراوى ئاطادارين ئَيمة *
كوردستاندا، كرد لة عَيراقء كارَيكيان جيهانى
لــةإووى كوردستان هةرَيمى ــةوت دةرك
ثارَيزطاكانى لة باآلترة  زؤر ثيشةسازييةوة 
ثارَيزطاية طةورةترين سلَيمانى عَيراق، ديكةى
ثرؤذةى (٣٠٣) كة ثيشةسازييةوة لةإووى
لة ــان (٢٨٠)ي كة تَيداية، ناوةندى طــةورةو
دياريكردنى بؤ ــةوت دةرك كاركردنداية،
بؤ هةية ثَيوةر  دوو عَيراق لة بَيكاريى 
ثَيوانةيىء ثَيوةرى  بَيكاريى، ئةذماركردنى 
كة ثَيوانةيى ثَيوةرى موتةراقى، ثَيوةرى
هةموو كة دةإوات، لةسةرى ناوةندى بانكى
تةمةنى كة ئةوةية دةإوات، لةسةرى جيهان
بَيكابوو، هةركةسَيك ذوور بةرةو ساألء (١٥)
بةو بكات، كارَيك هةموو بيةوَيت بــةآلم
كارَيكدا هةر  بةدواى كة  بَيكار دةَلَين كةسة
لة بةوشَيوةية ناكةوَيت، دةستى دةطةإَيتء
ساألء (١٥) ٦٪ى كة دةركةوتووة كوردستاندا
،٪١٢ عَيراقدا لة بةآلم سةروو بَيكارة، بةرةو
وآلتانى زؤربةى لة كة  ديكة  بةشَيوازةكةى
بة ئةوانةش بةكاردةهَينرَيت، خؤرهةآلتدا
كارَيك دةيانةوَيت دةكرَين كة ئةذمار بَيكار
بَيتء لةطةَلدا خؤيان ويستى بةآلم بكةن، 
ئةطةر بكةن، كارَيك هةموو ئامادةنين
بةدَلنياييةوة بكرَيت ئةذمار بةوشَيوةية

دةكات. زياد رَيذةكة
رَيذةى الية ئةوةتان ئامارى رؤذنامة:
كةرتى لة كــاردةكــةن كة  هاوآلتييان 

ضةندة؟ تايبةتدا كةرتى حكوميىء
حكومةتةوة كةرتى لةاليةن ئةوانةى  *
(٤٣٪)ية، دةستدةكةوَيت داهاتيان مووضةء
كةرتى لة كاردةكةنء بؤخؤيان ئةوانةشى

موَلكن خاوةنى ئةوانةى (٢٧٪)ة، تايبةتدان
بارى فةرمانطةكانى ٪٥,٤ رَيذةى بة (١٩٪)ية،
كة دةكةن، مادييان  هاوكاريي كؤمةآليةتي 
مادييان ثشتيوانى خَيزان هةزار (٧٠) زياد لة
ثَيداويستيية خاوةن ئةوانةش  لَيدةكرَيت،

هةذارن. كة ئةوانةن تايبةتييةكانء
فةرمانبةرانى رَيـــذةى ــة: ــام رؤذن
سلَيمانيدا ثارَيزطاى سنوورى لة حكومةت

ضةندة؟
هةزار لة (٢٠٥) من بزانم زياتر * ئةوةى
لة حكومةتدا دامودةزطاكانى  لة  فةرمانبةر
زؤرة، رَيذةية ئةم هةية، سلَيمانيدا ثارَيزطاى
لة دةَلَيت ئةوةندة نَيودةوَلةتى بانكى  ضونكة
بضؤ هاوآلتييان، بة مةدة داهات بودجةكةت
ئةنجامبدة، ثآ ثرؤذةى خزمةتطوزاريىء
نَيودةوَلةتى سندوقى نَيودةوَلةتىء بانكى
كرد، طران عَيراق نةوتيان بة بةنزينء بؤضى
ئةوةندة بة نةوتة ئةو  ضؤن  دةَلَين ضونكة
بةرامبةر بةبآ خؤت الى بكإمء دؤالر

دةكةيت. دابةشى
هةماهةنطيتان ضةند تا رؤذنامة:
هةَلبذاردنةكان باآلى  كؤمسيؤنى لةطةأل
تا ئَيوة ئامارةكانى ئايا هةية، عَيراقدا لة

وةرطيراون؟ بةهةند ضةند
كاتى ضونكة هةية، خؤيان ئامارى ئةوان *
داطيركرد، عَيراقى هاتء ئةمريكا كة خؤى
فؤرمى زانياريى بةسةر  طــرت دةستى
دواى هةنطاوةكانى دةيزانى ضونكة خؤراكدا،
دةستكاريى بؤئةوةى روودةدات، ضى ئةوة
بة ئةنجامدةدرَيت سةرذمَيريى تا نةكرَيت
لةسةر هةَلبذاردنيشةوة بة كارةكان هةموو
بَياليةنةء ئامارة ئةو دةكرَيت، خــؤراك
ئامارةدا لةطةأل ئةو مامةَلة خؤيان كؤمسيؤن
ديكة فةرمانطةكانى لة ئامارَيك هيض دةكةنء

وةرناطرن.
مانطى شةش لة كة بإيارة رؤذنامة:
كوردستانء لة سةرذمَيريى داهاتوودا
ئامادةكاريى ئايا ئةنجامبدرَيت، عَيراق

ئةنجامداوة؟ بؤ باشتان
راهَينانى بؤ كراوة  باش ئامادةكاريى  *
ثارَيزطاى لة تةنيا  ضونكة  كاديرةكانمان، 
هةزار (٣١) لة زياتر طةرمياندا سلَيمانىء
ثرؤذةى بضنة ثَيدةكةين راهَينانيان كادير
دانيشتووان سةرذمَيريى لَيدانةوةء ذمارة
كةسَيكمان خــَيــزانء بيست  هــةر بكةن، 
فؤرمةكة ثإكردنةوةى  ضؤنَيتى  بؤ ثَيويستة 
هةموو لة  هاتوضؤكردن رؤذةدا لةو  كة
هةموو ــتء ــرَي دةك قــةدةغــة نــاوضــةكــان 
دةبن، خؤياندا ماَلةكانى لة هاوآلتييان
دةكةن، ماآلن سةردانى دةضن بذمَيرةكان
ثرسيارى (١٠٠) لة زياتر تاكَيك هةموو لة
نزيكةى خزمةتطوزاريدا لةبوارى لَيدةكرَيت،
دةريايةك بةمةش دةكرَيت، ثرسيار (٢٥)
نيشاندةرى كة بةردةست دَيتة ئامار لة
ثالنى بتوانرَيت بؤئةوةى راستةقينةية،
دابإَيذرَيت لةسةر ستراتيذيى زانستيانةى

وآلت. طةشةثَيدانى بؤ

هةزار (٢٠٥) لة زياتر سلَيمانيدا ثارَيزطاى سنوورى لة
هةية حكوميى فةرمانبةرى

سلَيمانى: ئامارى بةإَيوةبةرى

لة   هةركةسَيك

هةرَيمى عَيراقء

لة كوردستاندا

دينار هةزار (٧٧)

كةمتر مانطانةى

دةستبكةوَيت،

دةضَيتة خوار هَيَلى

نةبوونييةوة

هةرَيم: دارايىحكومةتى وةزارةتى بريكاريى

كورتدةهَينَيت دينار تريليؤن كوردستان يةك هةرَيمى ئةمساَلى بودجةى
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عارف ستارة

ياريدةدةري سةعيد، حاجي عةبدوَلآلي
بؤ (ي.ن.ك) طشتي سكرتَيري  تاَلةباني،  جةالل
لةسةر باج داناني ثَييواية بازرطاني، كاروباري
نابَيت كاريطةرييةكي هيض هاوردة شمةكي كاآلء
شمةكي كاآلء هَيناني دياردةي كؤنترؤَلكردني بؤ
كوردستانء، هةرَيمي بؤ دةرةوة لة خــراث
هَينانة لة رَيطرتن  بازرطانانء لة لَيثرسينةوة 
دياردةية ضارةسةري ئةو بة كاآلي خراث ناوةوةي

دةزانَيت.

وةفدة لةاليةن زؤر سةردانَيكي رؤذنامة:
دةرةوةي بؤ هةية لة هةرَيمةوة بازرطانييةكانةوة
ئاستي لةسةر بةتايبةتي بةثَيضةوانةوة، وآلتء
سةردانانة ئةو ئةنجامي حكومةت، سةرؤكايةتيى
باشيان ئةنجامى ضةند  تا طةيشتوونء  بةكوآ

هةبووة؟
راستة، ثَيدا ئاماذةت ئــةوةي بَيطومان  *
لةسةر هةية ئاستةكاندا هةموو لة وةفد سةرداني
ذمارةيةكيزؤر ئاستيحكومةتءكةرتيتايبةت،
كؤمثانيايبيانيدَينةكوردستانةوة،كؤمثانياكاني
خؤشماندةإؤنةدةرةوةءبةشدارييلةكؤنطرةء
وةفدي ــةنء دةك ئابوورييةكاندا كؤنفرانسة
بايةخء سةردانانة ئةم ديارة دةضَيت، حكومةتيش
كوردستان ئاستي  لةسةر زؤريان طرنطييةكي 
بارودؤخي لة دَينة كوردستان، كة ئةوانةش هةية،
كارء دةرفةتي ئاسايشء لةإووي كوردستان
كة ئــةوان تَيدةطةن، ــةوة وآلت ئةم سروشتي 
بوارانةدا لةو باش زانياريي دةيانةوَيت دَين
تايبةتمةندييةكاني بةثَيي بَين ئينجا وةربطرن،
وايكردووة سةردانانةش ئةو كاربكةن، خؤيان
كةوتوونةتة كاركردنةوة، كؤمةَلَيك كؤمثانيا كة
شَيوازَيك شَيوازة، دوو بة كاركردنةش ئةو
دَينة خؤيان بيانييةكان كؤمثانيا كة راستةوخؤية
وةبةرهَينان ثرؤذةي ئيدي ثرؤذةكانةوة، ناو
خزمةتطوزارين، ثرؤذةي  كة حكومي  يان بَيت
بيناسازييء لةبواري كؤمثانيايانة لةو زؤرَيك
سةرجةم طشتيء بازرطانيي كشتوكاَليء
بواري كةوتوونةتة ئاوةدانكردنةوةدا بوارةكاني
بة هةم راستةوخؤ خؤيان هةم كاركردنةوة،
ئةو ناوخؤييةكاندا كؤمثانيا لةطةأل هاوبةشي
كارئاسانيان حكومةتي هةرَيميش دةكةن، كارانة
ثةيوةنديدارةكانةوة اليةنة رَيطاي  لة دةكات بؤ
دةستةي رَيطاي لة وةبةرهَينان بَيت كاري ئةوةي
ئاوةدانكردنةوةش ئةوةي كاري وةبةرهَينانةوة،
ثةيوةنديدارةكانةوة وةزارةتــة رَيطاي لة بَيت

بؤ دةكرَيت. كاريان
ضةند تا وةفدانة  ئةم  هاتوضؤي  رؤذنامة: 
هــاوردةء كةمكردنةوةي  لةسةر كاريطةريان 
بةرهةمي بة طرنطيى  هةبووةء بياني  شمةكي

ناوخؤيى زيادى كردووة؟
هةنطاونراوة، بازرطانييةوة ــةإووي ل  *
هةية، رؤَلي كاردةكاتء ثيشةسازي كةرتي
ماومانةء هَيشتا وةبةرهَينانةوة لةإووي بةآلم
بــازرطــانء ئاستة، ــةو ئ نةطةيشتووينةتة

بة ثيشةسازي كةرتي لة ثيشةسازييةكانمان
لةطةأل كؤمثانياكاني دةرةوة خةريكي هاوبةشي
دامةزراندني دامةزراوةيثيشةسازين لةهةرَيمي
بتوانين ئايندةدا لة ئَيمة بؤئةوةي كوردستاندا،

وةبةرهَينةر. وآلتَيكي ببينة
بؤ هؤكارن بازرطانةكان ضةند تا رؤذنامة:
هةآلوساني بةسةرضوو، شمةكي ناوةوةي هَينانة
داهاتي طرانيي نرخ وايكردووة، يان كةميي بازاإء
جؤريةتي ثإ كاآلي كإيني  تواناي  كة خةَلكة

نيية؟
دوو بة ثةيوةندي  مةسةلةية ئةم رةنطة  *
كؤنترؤَلي لةوةوثَيش ئَيمة  هةبَيت، جــؤرةوة
كؤنترؤَلي نةمانتوانيوة نةبووةء جؤريمان
كاآليانةي ئةو  بتوانين كة بكةين، سنوورةكان 
بكةينةوة، تاقي دةكرَيت،  هــاوردة  ــةدةرةوة ل
خراث، جؤري ناوةوةي هاتنة لة رَيطربين هةتا
جؤري كؤنترؤَلي  بةإَيوةبةرَيتي ئَيستا بةآلم 
دروستبووة كةلةسةرسنوورةكانرؤألدةبينَيتء
مةسةالنة ئةو كؤنترؤَلي تاإادةيةك توانيويةتي
بازرطانةكاني بؤ  دةطةإَيتةوة بةشَيكي  بكات،
داواي دةرةوة، ضوونةتة كة زؤرجار خؤمان
بةثَيي ــردووةء ك وآلتانيان ــاوردةي ه كاآلي
رةنطة داواكـــردووة،  شتيان خؤيان خواستي
باش جؤرةكةي ئةطةر بووبَيت، وا خواستة ئةو
بؤئةوةي بووة هةرزان نرخدا لة بةآلم نةبووبَيت،
ئَيستا ديارة هةبَيت، زؤريان دةستكةوتي بتوانن
كؤنترؤَلي كاركراوةء  بوارةكةدا  دوو  هةر لة
كراونء ئامؤذطاري بازرطانةكان هةيةء جؤري
باش جؤري دةرةوة دةضنة  كة  وتراوة ثَييان
وآلتةكةمان ذينطةي بؤئةوةي وآلتةوة، بهَيننة

تَيك هاوآلتييان تةندروستيي باري نةبَيتء ثيس
بطةإَين خؤراك باشي جؤرايةتي  بؤ نةضَيتء
دةإؤين ئةوة بةرةو تاإادةيةك ئَيستا خراث، نةك
اليةني لةاليةن بكرَيتء ضارةسةر مةسةلةية ئةم
حكومةتةوة بازرطاني ضاودَيري ثةيوةنديداري

دةطيرَيتةبةر. رَيوشوَينيش
ئةو لةطةأل لَيثرسينةوة ضةند تا رؤذنامة:
رةفتار بةوشَيوةية كة دةكرَيت بازرطانانةدا

دةكةن؟
ــت، دةكــرَي لــةطــةَلــدا لَيثرسينةوةيان  *
نةبين، لَيثرسينةوة دةزطايةكي رةنطة ئَيمة
لةطةأل ثةيوةنديمان زياتر  هاندةرين  دةزطايةكي
ئةو خؤماَلييةكانء كؤمثانيا تايبةتي كةرتي
هةية، نــاوةوة دَينة ــةدةرةوة ل كؤمثانيايانةش
بازرطاني هانداني هؤشياركردنةوةء رؤَلي بةآلم
ئاطاداري هؤشياربنء بــؤئــةوةي دةبينين،
بةرذةوةنديء تةنيا بن،  وآلتةكةيان  ميللةتء
بةرذةوةنديي رةضاوي لةبةرضاونةطرن  تةماح

بكةن. باآلش
تا بياني لةسةر شمةكي باج داناني  رؤذنامة:
خراث كاآلي هَيناني طرفتي ضارةسةري ضةند 
بة بايةخدان بؤ دةبَيت هاندةرَيك ــاتء دةك

ناوخؤيي؟ بةرهةمي
نةبَيت، كاريطةريي هيض باج رةنطة من بةإاي *
هؤشياركردنةوة سزادانء لَيثرسينةوةء بةآلم
بازرطانَيك كة بةوشَيوةيةي هةية، كاريطةريي
خؤي لة هةم نــاوةوة دةهَينَيتة خراث كاآلي
بطيرَيت، كاآلكةشي لة رَيطا هةم بثرسرَيتةوةء
حكومةت ئَيستا كة ضاكة زؤر رَيطاية ئةم
وايكردووة رَيطايةش ئةم هةر طرتوويةتةبةر،

هةرَيمي ناو بَيتة كةم خراث كاآلي مةسةلةي كة
كوردستانةوة.

دؤالر مليار سآ لة زياتر ساآلنة رؤذنامة.
توركياء عَيراقء  لةنَيوان بازرطانيي مامةَلةي 
دةضنء كوآ بؤ داهاتانة ئةم دةكرَيت، ئَيراندا

بةغدا؟ ناضَيتةوة بةكاردَيتةوة، ئايا ضيدا لة
جؤرن، جؤرَيك سآ مامةآلنة ئةو ديارة *
بؤ طشتي بارزطاني طشتيية، بازرطاني هةية
دةطةإَيتةوة، كوردستان هةرَيمي بازرطانةكاني
توركيا وةبةرهَينراوي جؤراوجؤري كاآلي كة
بَيطومان كوردستانةوة، بازاإةكاني دةهَيننة
كة توركيا  بازاإةكاني  كؤمثانياء كارطةء  الي 
ثوختة دةفرؤشن، ئَيمة بازرطانةكاني بة كاآل
بةبإي ئَيمة بازرطانةكاني ساآلنة كة هةية
بازاإةكاني دةيهَيننة ــإنء دةك كاآل ضةند
دةَلَين ثَيي كة بةشَيكَيتي ئةمة كوردستانةوة،
طشتييةش بازرطانيية  ئةم طشتي، بازرطاني 
بازرطانةكاني راستةوخؤ هةية، اليةني دوو
هةية واش جاري دةكةن، بازرطانيي توركيا
خؤماندا بازرطانةكاني لةطةأل بةهاوبةشي
ثــرؤذةي ــي دووةم بةشي بةإَيوةيدةبةن.
داهاتانة ثارةء لةو بةشَيك كة وةبةرهَينانة،
شت كؤتا وةبةرهَينانةوة، بواري دةكةوَيتةوة
بؤ حكومةتةء ثرؤذةي كة تايبةتة ثرؤذةي
رَيطاي لة حكومةتة ثرؤذةكاني جَيبةجَيكردني
هةم بةَلَيندةرايةتييةكةش بةَلَيندةرايةتييةوة،
بةَلَيندةري واتة  هةم راستةوخؤية، هاوبةشةء
ثرؤذة بَيت راستةوخؤ دةتوانَيت توركي
بة دةتوانَيت بةَلَيندةرايةتيء بة وةربطرَيت
كاربكات. خؤماندا بةَلَيندةري هاوبةشيش لةطةأل
بةشَيوةيةكيطشتي لةطةألكؤمثانيايدةرةوة
طشتيء بازرطاني  هةية: كارمان جؤر  سآ
داهاتانة ئةم وةبةرهَينان، طشتيء بةَلَيندةرايةتي
ئةو زؤري بةشَيكي دةردةضَيتء بوارة سآ لةم
بةَلَيندةرايةتييةوة وةبةرهَينانء لةإووي ثارانة
خؤمان ناوخؤي بؤ دةكةوَيت، دةستمان كة
دةطةإَيتةوةء ئةوةيثةيوةنديبة كوردستانةوة
ثارانةش ئةو بةشَيكي بةغدا، ناضَيتةوة هةبَيت،
قورسمان دراوي طشتييةوة بازرطاني رَيطاي لة
ضونكة دةرةوة، بضَيتة رةنطة صعبة) (عملة
بة دةكإدرَيت،  ــةدةرةوة ل كة  كاآليانةي ئةو
لةبةرئةوةي طرانتريشة، دةكإدرَيتء ثارة
كة ئاستةي ئةو نةطةيشتووينةتة خؤمان ئَيمة
ناوخؤييء بةرهةمي ثَيداويستييةكاني بتوانين

بكةين. جَيبةجآ بازاإةكانمان

42009/5/20 ضوارشةممة (472) ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.com

بازرطانى: كاروبارى بؤ تاَلةبانى ياريدةدةرى سةعيد، حاجى عةبدوَلآلى

طرنطييةكي هيض بازرطانان لة باج وةرطرتني
خراث» هاوردةى كةمكردنةوةى بؤ نيية

لة ئيمزا (١٤٠) عَيراقدا زيادبكات، لة نةوت بةرهةمى نةيتوانيوة نةوت، وةزيرى شةهرستانى لةبةرئةوةى حسَين

لَيثرسينةوة لةطةَليدا بؤ كؤكراوةتةوة ئةنجومةنى نوَينةران
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كيدؤ ريَكخراوى ئا:

ــارةى دةرب زانياريى  دةزانين ثَيويستى  بة 
ئامادةكرنى بــؤ ئــةنــجــامــدراوةكــان ضاالكيية 
بضووك) ثرؤذةى ثشتطيريى (ياساى رةشنووسى
ثَيويستة ثةيوةنديدارةكان، اليةنة بؤ بنَيرين
قؤناغةكانى سةر بخةينة رؤشنايى لةسةرمان
بةشدارانء بؤ رةشنووسة ئةو ئامادةكردنى
رؤَليانبةرزبنرخَينينلةئامادةبوونء هاوبةشةكان،
سوودبينينمان ضاالكيانةداء لةو بةشداريكردنيان
بة ياخود بةشدارييان، ئاسانكاريىء تَيبينىء لة
ئةوةى ضاالكيي ثةيوةنديدار، هةوألء بآلوكردنةوةى
ئابووريى طةشةثَيدانى (رَيكخراوى رَيكخراوةكةمان
ثرؤذة ناوةندى ثشتطيريى بة (KEDO كوردستان/
هةستاوة، ثَيى (CIPE) تايبةتةكان نَيودةوَلةتيية
رَيكخستنى ثالندانانء دةستثَيشخةريىء لة
طرنطيى بة ثةيوةستة ثةيوةندييةكان، ضاالكييةكانء
هةرَيمدا، ئابووريى لة  رؤَلى  بضووكء ثرؤذةى
بة تايبةت ياسايةك دةرضوونى طرنطيى هةروةها
دةبين بةردةوام ثرؤذانة، ئةوجؤرة ثشتطيريكردنى
هاوكاريىء بة ثشتبةستن بة هةوآلنةماندا لةو
دةرضوونى ياساكةء كاتى تا بةشداريي بةهادارتان،
ثَيشنيازَيكتان تَيبينىء هةموو جَيبةجَيكردنىء
طرنطء بةشدارييةكى  ءةكو ءةردةطرين بةهةند 

ثرؤسةكة. سةركةوتنى بؤ ثَيويست
ضاالكييةئةنجامدراوةكان:

بؤ ــك ــراوَي ــووس ن ــى ــردن ــادةك ــام ئ  -١
بؤ كؤمةآليةتى، كاروبارى كارء ءةزيرى بةإَيز
ياساي رةشنووسى طةياندنى لة هاوكاريكردنمان
ثرؤذةى دامةزراندنى لة دةستثَيشخةريى بة تايبةت

ثةرلةمانى هةرَيم. بضووكدا بؤ
كــارء ـــرى ءةزي ــز ــةإَي ــى ب ــةردان س  -٢
٢٠٠٨/٦/١٦دا، رؤذى لة كؤمةآليةتى  كاروبارى
هاوكاريكردنى بؤ دةبإي ئامادةييان بةإَيزيان
طةياندنى ئــامــادةكــردنء لة رَيكخراوةكةمان
ئةو هةرَيمء ثةرلةمانى بؤ ياساكة رةشنووسى

زانى. خؤيان كارى بة هةوَلةى
رَيكخستنى ــؤ ب ــى ــاري ــادةك ــام ئ  -٣
اليةنة بــة تايبةت ـــراوان ف كؤبوونةوةيةكى
بَيكاريىء الوانء كَيشةى بة ثةيوةنديدارةكان
دةستةى ثَيكهَينانى لةطةأل بضووك، ــرؤذةى  ث
ياساي ثرؤذةى لة ثشتطيريكردن بؤ راوَيذكاريى

بضووك. ثرؤذةى
ــراوان ف كــؤبــوونــةوةى رَيكخستنى  -٤
(٤٣) كة ٢٠٠٩/٨/١٤دا، رؤذى لة سلَيمانى لة
ئةندامانى بــةإَيــزان لة ئــامــادةبــوون، بةشدار 
ســةرؤك يــاريــدةرى نووسينطةى ثةرلةمانء
كؤمةَلةكانى ءةزارةتــةكــانء نوَينةرى كؤمارء
كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى زانكؤء نوَينةرانى كارء
ثَيشنيازء تَيبينىء راطةياندن، دةزطاكانى مةدةنىء
زؤربةيان ئامادةيى لةطةأل خستةإوو راسثاردةكانى
بؤ راوَيذكاريى دةستةى لة بةشداريكردن بؤ
بؤكراو. ئاماذة ياساى دةرضوونى لة ثشتطيريكردن
لةطةأل كرا كؤبوونةوة ثةيوةندىء -٥
سلَيوة)، (ئةمير بةإَيز كار  ءةزارةتى راوَيذكارى
هاوشَيوةى فراوانى كؤبوونةوةيةكى رَيكخستنى بؤ
ئةنجامدرا سلَيمانى لة كة فراوانةكةى كؤبوونةوة
بازنةى فراوانكردنى بةمةبةستى ٢٠٠٩/٨/١٤دا، لة
هاتنَيكى بةدةنطةوة  بةداخةوة بةآلم ثشتطيريي،

ضةند لةثاش بةإَيزيانةوة، لةالي نةبينى روونمان
رةزامةندبوو زؤر، كاتى بةفيإؤدانى هةوَلَيكء
بؤ بضووك كؤبوونةوةيةكى رَيكخستنى لةسةر
بازرطانىء ذوورى ثةيوةنديدارةكانء ءةزارةتة

٢٠٠٩/٩/١٨دا. رؤذى لة هةولَير ثيشةسازيى
رَيكخستنى كؤبوونةوةى٢٠٠٩/٩/١٨ لة  -٦
خوارةوة الى ثةيوةنديدارانةى اليةنة كة ئةم هةولَير

بةشدارييان تَيداكرد:
كار ءةزارةتى راوَيذكارى بةإَيز

كشتوكاأل راوَيذكارى ءةزارةتى بةإَيز
بازرطانى ءةزارةتى راوَيذكارى بةإَيز

ثالندانان بةإَيوةبةرى طشتيى ءةزارةتى بةإَيز
ءةزارةتــى لة ثالندانان بةإَيوةبةرى بةإَيز

ثيشةسازيى
ثيشةسازيى بازرطانىء ذوورى نوَينةرى بةإَيز

هةولَير
ديوانى طشتيى بةإَيوةبةرى  جَيطرى  بةإَيز

كار ءةزارةتى
(KEDO) رَيكخراوى نوَينةرانى

ثَيشنيازى تَيبينىء بةشداران ئــةوةى ثاش
لةسةر رَيككةوتين خستةإوو، ثَيويستيان
سةرثةرشتيى لةذَير ــراوان ف كؤبوونةوةيةكى 
بةإَيز بةداخةوة ديسان بةآلم كاردا،  ءةزارةتــى
لةو ثةشيمانبووةوة كار  ءةزارةتــى  راوَيذكارى
ياساية ئةو كة تَيمانبطةيةنَيت هةوَليدا بةَلَينةى،
ثَيويستيان كردووة كارى ءةزارةتيان ثَيويست نييةو
هةموو دابينكردنى طةنجانء بةكارخستنى بؤ
دامةزراندنى بؤ دةستثَيشخةران ثَيداويستييةكانى

ثرؤذةى بضووك.
طشتيى بةإَيوةبةرى بةإَيز سةردانى -٧
رؤذى كرد الوانمان ءةرزشء ءةزارةتى ديوانى
ئامادةكردنء لة هاوكاريكردنمان بؤ ،٢٠٠٩/١١/٢٠
ثةرلةمان، بؤ ياساكة رةشنووسى طةياندنى

شياوبوو. بةدةنطةوةهاتنيان لةبارو
توَيذينةوةيةكى ئةنجامدانى بؤ ئامادةكاريى -٨
سةركةوتنء هةلةكانى ـــارةى دةرب مةيدانيي
سلَيمانىء لة بضووك ثرؤذةى نوشستى هؤيةكانى

هةولَير.
بة توَيذينةوةكة تايبةت ئامادةكردنى فؤرمى -٩

ئةكاديمييةوة. راوَيذكارانى لةاليةن
سلَيمانىء لة فؤرمةكان ثإكردنةوةى -١٠
سةردانيكردنى بة مةيدانييةوة تيمى لةاليةن هةولَير

بضووك: ثرؤذةى (٢٥٨) خاوةنى
ثرؤذانةى بةو تايبةت فؤرمى ثإكردنةوةى -

هَيناوة. نوشستيان
ثرؤذةكانى بة تايبةت فؤرمى ثإكردنةوةى -

خانمان.
فؤرمةكانةوة لة زانيارييةكان طوَيزانةوةى -١١
زانيارييةكان رَيكخستنى لةطةأل كؤمثيوتةر  بؤ
(هادى بةإَيز توَيذةرةوة ياريدةدةري لةاليةن

ئةمين).
بةإَيز لةاليةن زانيارييةكان شيكردنةوةى -١٢

سلَيمان)ةءة. (د.محةمةد
لة (CIPE) نوَينةرانى  لةطةأل كؤبوونةوة  -١٣
هةنطاوةكانى دةربارةى طفتوطؤكردن  بؤ هةولَير

ياساكة. رةشنووسى ئامادةكردنى
سلَيمانى لة كار ءةرشةيةكى رَيكخستنى -١٤
بةرضاوخستنى بؤ ٢٠٠٩/٢/١٨دا رؤذى لة
بةإَيزان مةيدانى، توَيذينةوةى ئةنجامةكانى
كؤمار سةرؤك ياريدةدةري ثةرلةمانء ئةندامانى
ءةزارةتةكان، نوَينةرى بازرطانىء كاروبارى بؤ
كارء كؤمةَلةكانى نوَينةرانى زانكؤء مامؤستايانى
رَيكخراوةكانى نوَينةرانى راطةياندنء دةزطاكانى
(٤٧) ذمارةيان كة ئامادةبوون، مةدةنى كؤمةَلطاى
راسثاردةى ثَيشنيازو ئةنجامدا لة بوو، بةشداربوو

خستةإوو. بةنرخيان
كة ثشت لة (CIPE)ةءة ثَيطةيشت ١٥- رَينمايمان
كارى رَيكخراوى ثَيناسةى مةرجةكانى بة ببةستين
هةروةها بضووك، ثــرؤذةى بؤ  (I.L.O) جيهانى

بضووك. ثرؤذةى بة تةنيا بدرَيت طرنطيى
هةولَير لة كار  ءةرشةيةكى رَيكخستنى  -١٦
ئةو بةهةمانشَيوةى ٢٠٠٩/٢/٢٦دا رؤذى لة
بةرضاوخستنى بؤ رَيكخرا سلَيمانى لة ءةرشةيةي
بة تايبةت مةيدانى توَيذينةوةى ئةنجامةكانى
ليذنةى سةرؤكى بةإَيزان بضووك، ــرؤذةى ث
بةإَيز كــوردســتــانء ثةرلةمانى ئــابــووريــى
لةطةأل ئامادةبوون،  الوان ءةرزشء ــرى ءةزي
طشتييةكانء بةإَيوةبةرة راوَيذكارانء بةإَيزان
مامؤستايانى بةإَيزان ءةزارةتةكانء بةإَيوةبةرانى
دةزطاكانى كارء كؤمةَلةكانى نوَينةرانى زانكؤء
كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى  نوَينةرانى راطةياندنء 

بوو. بةشداربوو (٨٣) كة ذمارةيان مةدةنى،
وآلتَيكمان ضةند بضووكى ثرؤذةى ياساي -١٧
سوود بةمةبةستى سايثةوة، لةاليةن ثَيطةيشت

ياساي رةشنووسى ئامادةكردنى لةكاتى لَيبينيان
هةرَيم. بة تايبةت

بؤ ـــذكـــاران راوَي كــيــدؤء ــدانــى هــةوَل  -١٨
وآلتان ياساي لة زياتر ذمارةيةكى بةدةستهَينانى

بضووكدا. ثرؤذةى لةبوارى
مةيدانيى توَيذينةوةى لة كؤثييةك ناردنى -١٩

بؤ سايث. ثرؤذةى بضووك
ياساكة يةكةمى رةشنووسى ئامادةكردنى -٢٠
لة ئةنوةر) (كةمال ياساناس مامؤستاى لةاليةن

٢٠٠٩دا. شوباتى مانطى
ياساكة دووةمى رةشنووسى ئامادةكردنى -٢١

٢٠٠٩دا. مانطى ئازارى لة لةاليةن كيدؤوة
بؤ ئةكاديمييةكان ــةوةى ــوون ــؤب ك  -٢٢
دووةمــى يةكةمء رةشنووسى هةَلسةنطاندنى
بةإَيزان لة ثَيكهاتبوون كة ٢٠٠٩/٣/٣١دا، لة ياساكة
د.خاليد قةرةداغىء  د.كاوة مةعروفء د.نةرمين 

حةيدةر.
لةاليةن سَييةم رةشنووسى ئامادةكردنى -٢٣
ثَيشنيازةكانى تَيبينىء رؤشنايى لةبةر كيدؤوة
رؤذى ــةوةى ــوون ــؤب ك ــة ل ئةكاديمييةكان 

٢٠٠٩/٣/٣١دا.
بةإَيزان بؤ سيَيةم رةشنووسى ناردنى -٢٤
د.خاليد قةرةداغىء  د.كاوة مةعروفء د.نةرمين 
كةمال مامؤستا سلَيمانء د.محةمةد حةيدةرء

ئةنوةر.
بةإَيزان ياساناسان كــؤبــوونــةوةى  -٢٥
د.ئةنوةرومامؤستارَيبازبةمةبةستىهةَلسةنطاندنى

٢٠٠٩/٤/١دا. لة ياساكة رةشنووسى هةرسآ
بةإَيز ثَيشنيازةكانى تَيبينىء طةيشتنى -٢٦

رةشنووسى ياساكة. دةربارةى رةسوأل د.ياسين
بازرطانىء ذوورى بة ثةيوةنديكردن -٢٧
بةإَيوةبةرَيتى هةولَيرء سلَيمانىء ثيشةسازيى
بضووك ثــرؤذةى ذمــارةى ءةرطرتنى  بؤ ئامار
لة ثةيوةنديدار، زانياريى لةطةأل هةرَيمدا لة 
هةردوو لة ثَيطةيشتةوة زانياريمان ئةنجامدا
بةمةبةستى ثَيكراوةوة ئاماذة بازرطانيى ذوورى
مةيدانى توَيذينةوةيةكى نموونةى دياريكردنى
لة بضووك ثرؤذةى ثَيناسةى بة طةيشتن بؤ ديكة
كارو دةستى سةرمايةء بإى  لةإووى هةرَيمدا،

هتد... زيدةبايىء
بة تايبةت فــؤرمــَيــك رَيكخستنى  -٢٨
سةرمايةء بإى لةسةر زانياريى  كؤكردنةوةى
د.نةرمين بةإَيز لةاليةن زيدةبايى كارو دةستى

مةعروفةوة.
ــزان ــةإَي ب ــؤ ب ــة ــةك ــؤرم ف ــى  ــاردن ن  -٢٩
زانينى بؤ  قةرةداغى د.كــاوة حةيدةرء د.خاليد

راوبؤضوونيان.
(٥٠) توَيذينةوةى  نموونةى دياريكردنى  -٣٠
ديكة ثرؤذةى (٥٠) سلَيمانىء لة بضووك ثرؤذةى

هةولَير. لة
بضووكةكان ثــرؤذة خــاوةن سةردانى  -٣١
لة كة ثارَيزطا هةردوو لة مةيدانييةوة تيمى لةاليةن

دياريكراون. نموونةكةدا
ياساكة ضوارةمى رةشنووسى ئَيستا -٣
راوبؤضوونى ءةرطرتنى لةثاش ئامادةكراوة،
تةنيا م.رَيباز، د.ئةنوةرو ياساناسان ثَيشنيازى
داهاتوويةكى كة لة ماوة ثرؤذةى بضووك ثَيناسةى
دووةمين ئةنجامةكانى بةدةستهَينانى ثاش نزيكدا،
ضوارةميدا رةشنووسى لة  مةيدانى  توَيذينةوةى

دةكرَيت. جَيطير
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كرد كوردستانى هةرَيمى سةردانى

ثأؤذةى بضووك) ثشتطيرى (ياساى هةوَلي رةشنووسى
ئابوورى كوردستان  بؤ هةية رؤَلى طرنطى  كة
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لةسةر طومرط باجى
خشت

نةوزاد بورهان ئا:

دارايى وةزارةتى نوسراوَيكى بةثَيى
باجى طومرطى لةمةودوا حكومةتى هةرَيم
دينارةوة (١٥٠٠) لة بيناسازيى  خشتى 
تةنَيك، هةر بؤ دينار هةزار (١٥) دةكرَيتة
كارطةكانى ثةرةثَيدانى بةمةبةستى ئةويش
بازرطانانى هؤيةشةوة بةو هةرَيم، ناوخؤى
ناإازينء حاجى ئؤمةران سنوورى خاَلى
بإيارةيدا بةم دةكةن  حكومةت  لة داوا

بضَيتةوة.
خاَلى بازرطانَيكى بابةكر، فايةق
باسى ئـــؤمـــةران، حــاجــى  ــوورى  ــن س
ئةم جَيبةجَيكردنى بةهؤى لــةوةكــرد،

كوردستانةوة هةرَيمى حكومةتى بإيارةى
ضونكة دةبن، زةرةرمةند زؤر بازرطانَيكى
ضةند لةطةأل طرَيبةستيان بازرطانان
هاوردةكردنى بؤ كردووة كؤمثانيايةكدا
نرخةى ئةو ديكةشةوة، لةاليةكى خشت،
كــراوةو ــاد زي زؤر باجةكةى دانـــراوة
لة خشت بةرزبوونةوةى سةر كاردةكاتة

كوردستاندا. بازاإةكانى
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ئـــةدوةر جــةبــةلــى،
بةوةدا ئاماذةى ئؤمةران، حاجى طومرطى
بةدةست جؤرةيان لةو بإيارَيكى كة
دارايــى وةزارةتــى لةاليةن طةيشتووة
مةبةستيش كوردستان، هةرَيمى حكومةتى
ثةرةثَيدانى بؤ  دةطةإَيتةوة طرانبوونى  لة
كوردستان. هةرَيمى ناوخؤى كارطةكانى

نرخةى ـــةو  «ئ وتــيــشــى: جــةبــةلــى 
لة ـــان داواي بؤية زؤرة، ديــاريــكــراوة
هةر بؤ باجةكة كردووة دارايى وةزارةتى

دينار». هةزار (٥٠٠٠) بكرَيتة تةنَيك

بارهةَلطر ئؤتؤمبَيلى شؤفَيرانى

دةكةن مانطرتن هةإةشةى

بارهةَلطرى ئؤتؤمبَيلى شؤفَيرانى
ئؤمةران، حاجى نَيودةوَلةتى دةروازةى
خؤثيشاندانيان ناإةزايىء ضةندينجارة
ثةيرةوكردنى بةرامبةر لة ئةنجامداوة
ئَيرانء نَيوان ترانزَيتى ثرؤتؤكؤلى
مةرزى بةفةرميبوونى  لةطةأل كة هةرَيم
اليةنى ـــراوة، واذاؤك ئؤمةران حاجى
ئةم رةتدةكةنةوة ئةوة ثةيوةنديداريش

جَيبةجَيكرابَيت. ثرتؤكؤَلة
لةوة باس سنوورة ئةو شؤفَيرَيكى
رؤذَيكة ضةند «مـــاوةى كة دةكـــات،
ئَيرانى بارهةَلطرةكانى ئؤتؤمبَيلة
ترانزَيت بةشَيوةى شتومةك كــاآلء
دةكةن، كوردستان  هةرَيمى هاوردةى 
كاسبكارانى شؤفَيرانء هؤيةشةوة بةو
رؤذ (١٠) بة بوونء بَيكار كوردستان

بةردةكةوَيت». بارَيكيان جارَيك
روونيشيكردةوة، شؤفَيرة ــةو ئ
لةاليةك هةرَيم حكومةتى بةرثرسانى
راطيراوةء ثرؤتؤكؤلة ئةم ثَيماندةَلَين

ديكةشةوة لةاليةكى ثَيناكرَيت، كارى
ضةندين رؤذانـــة ئَيمة لــةبــةرضــاوى
دَينة ئَيرانى بارهةَلطرى ئؤتؤمبَيلي
«ئةطةر وتيشى:  كوردستانةوة، هةرَيمى 
بة دةست  رانةطيرَيت، ثرؤتؤكؤلة ئةم 

دةكةين». مانطرتن
بةإَيوةبةرى جةبةلى، ئةدوةر هاوكات
رؤذنامةى بة ئؤمةران، حاجى طومرطى
شتومةكانةى ــاآلء ك ئــةو راطــةيــانــد:
ـــاوردةى ه ئــَيــرانــى كــة شــؤفــَيــرانــى
بة ثــةيــوةنــدى دةكـــةن كوردستانى 
وآلتى روسياوة لة ضونكة نيية، ئةوانةوة
لةوَيشةوة ئةنزةلى، بةندةرى دَيتة
ثاشان وةريــدةطــرنــةوة، ئَيرانييةكان 
وتيشى: دةكرَيت،  كوردستان  هاوردةى 
كاسبكارانء ــدى ــةرذةوةن ب «لــةبــةر
لةبةردةم رَيطربوون  هةرَيم شؤفَيرانى 

ثرؤتؤكؤَلةدا». ئةم جَيبةجَيكردنى
ئؤتؤمبَيلي (٢٠) لة زياتر ــة رؤذان
(تةختة، ئَيرانى بارهةَلطرى طــةورةى
كوردستان هـــاوردةى ــوأل) ط ــؤرى، ب
زؤرى كاريطةريى ئةمةش دةكــةن،
هةرَيمى شؤفَيرانى بَيكاريى لةسةر

دروستكردووة. كوردستان
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بودجةى طشتيى دابــةزيــنــى بــةهــؤى 
هةرَيمةكان، طةشةثَيدانى بودجةى عَيراقء
بةشَيوةيةكىبةرضاوجَيبةجَيكردنىثرؤذةكان
كة ــردووة ــك واي ئةمةش كــةمــبــووةتــةوة،
ثرؤذةكان بؤ ثارَيزطاكان ثالنةكانى زؤرينةى
ئةوة ئابووريش ثسثؤإَيكى هةَلبووةشَيتةوة.
بودجةى ثةسةندنةكردنى كة رووندةكاتةوة
لةسةر نةرَينى كاريطةريى كوردستان،

داناوة. ثرؤذةكان
بة ثشت ثارَيزطاكان ثرؤذةى زؤربةى
دةبةستَيت هةرَيمةكان طةشةثَيدانى بودجةى
طةشةثَيدانى بودجةى وةزارةتةكان، نةك
لة زياد رابردوودا لةساَلى دهؤك ثارَيزطاى
بةثَيى بودجةى دينار بووة، بةآلم مليار (٢٠٠)
تةنيا ئةمساأل دانراوة، هةرَيم بؤ كة طشتيى 

بةردةكةوَيت. دينارى مليار (٧٥)
سةرؤكى عومةر، فــازأل لةوبارةيةوة
رؤذنامةى بة  دهؤك، ثارَيزطاى ئةنجومةنى 
طشتيى بودجةى ئةوةى بةهؤى راطةياند:
هاتووةتة نةوتيش نرخى نةوتةء لةسةر عَيراق
بودجةى طشتيى بةشَيوةيةكى ــوارةوة، خ
بودجةى كةمبووةتةوة، بةوهؤيةشةوة عَيراق

كةمبووةتةوة. ثارَيزطاكانيش
ثالندانانى بةشى لة  كة  ئامارَيك  بةثَيى
كةوتووة، رؤذنامة  دةست دهؤك ثارَيزطاى 
ثةرةثَيدانى بــودجــةى لة ــووة ــةوت دةرك
دهؤك قةزاى ناو رابردوو، ساَلى هةرَيمةكان
زاخؤ ،(٥٧) ئاكرآ ،(٧١) ئامَيدى ،(١١٢)
لة هةروةها ،(٢٩) شَيخان ،(٤٣) سيمَيل ،(٨٧)
ثرؤذة (٣) سنجار زومارو تلكَيفء قةزاكانى

بودجةى كةمبوونةوةى بةهؤى ئةنجامدراون،
يةك تةنيا ئةمساأل بؤ هةرَيمةكان ثةرةثَيدانى

ئةو ثرؤذانة ئةنجامدةدرَين. سَيى لةسةر
حكومةتى دارايى وةزيرى  تاَلةبانى،  بايز
بةرؤذنامةى لةلَيدوانَيكيدا هةرَيمىكوردستان،

بةغدا  حكومةتى  ٢٠٠٩ ساَلى «بؤ راطةياند:
تةرخانكردووة دينارى مليار (٣٢٢) بإى
رَيذةية لةو  هةرَيم، ثارَيزطاكةى  هةرسآ  بؤ
مليارةوة (١١٥) لة دهؤك ثارَيزطاى بودجةى

مليار دينار». (٧٥) بؤ كةمكراوةتةوة

المةركةزيةت سةركةوتنى
هةرَيمةكان ثــةرةثــَيــدانــى ــودجــةى  ب
خستةإوو، المةركةزيةتى باشى ئةزموونَيكى
ئةنجومةنى ياساى لة ئَيستا مةبةستةش ئةو بؤ
ئةو ثَيويستبوونى لةسةر جةخت ثارَيزطاكاندا

دةكرَيتةوة المةركةزيةتة
كة  لةوةشكرد، باسى  عومةر،  ــازأل ف  

كة لةوةداية المةركةزى سيستمى طرنطيى
خزمةتطوزاريى دةتوانَيت باشتر ثارَيزطار
سنوورى شوَينةكانى زؤرترين  بطةيةنَيتة
قةزاكان طوندو ناحيةو زؤرينةى ثارَيزطاكة،
بودجةيان خؤيان ثَيويستى ثَيوةرو بةثَيى
بودجةى لة ئةزموونةش ئةم دادةنرَيت، بؤ
سةلماندو خؤى هةرَيمةكان طةشةثَيدانى

بةدةستهَيناوة. طةورةى سةركةوتنَيكى

وةستاون ثرؤذةكان مانطة ثَينج
 ٢٠٠٩ لــةســاَلــى مانط ثَينج ـــاوةى  م
تائَيستا كة ئةوةى بةهؤى بةآلم رؤشتووة، 
وةستاونء ثرؤذةكان ثةسةندنةكراوة، بودجة

دةضن. كةمبوونةوة بةرةو بةتةواويى
ئــابــوورى،  ثسثؤإى  ــورى،  ن شةماأل  
ثارَيزطاكان بودجةى «كةمبوونةوةى وتى:
ئاستى ــةر ــةس ل ــدى  ــون ت ـــةوةى ـــاردان ك
ضونكة دةبَيت، ثرؤذةكان خزمةتطوزاريىء

بؤ زياتر ثارَيزطاكان ثةرةثَيدانى بودجةى
خةرج ثرؤذانة خزمةتطوزاريىء كارة ئةو
ذيانى طوزةرانء بة ثةيوةندى كة دةكرَيت

هةية». كؤمةَلطاوة ناو تاكةكانى
خستة ئةوةشى ئابووريية، شارةزا ئةو
جيهانىء دارايى قةيرانى «بةهؤى كة روو
لةسةر كاريطةريى ثةترؤأل، بةهاى دابةزينى
دؤالرةوة مليار (٩٤) لة عَيراق طشتيى بودجةى
كةمبوونةوةى دابةزى، جطة لة مليار (٦٧) بؤ
ئةنجامدانى ئةهلىء سةرمايةى وةطةإخستنى
تايبةتء كةرتى رَيطاى لة كار ــرؤذةو ث
كوردستان هةرَيمى طشتيى بودجةى مانةوةى
بة ثَيويستى ساَلَيك هةموو ضونكة زيادة، كة
زياتر ضاالكيى كارء  ثرؤذةو جَيبةجَيكردنى 
بودجةى لة ضاوةإواندةكرَيت  بؤية  هةية،

بكرَيتةوة». قةرةبوو تةواوكاريى
ــاذةى بــةوةشــدا ــام ئ ـــورى، شــةمــاأل ن
بــةردةم ديكةى  كَيشةكانى لة يةكَيك  كة 
ضاالكييةكانء كارو ثــرؤذةو ثةرةثَيدانى
خزمةتطوزارييةكان،دواكةوتنىثةسةندكردنى
لةسةر كار  «نَيطةتيظانة كة هةرَيمة بودجةى 
دةكات، خزمةتطوزارييةكان ثرؤذة دواكةوتنى
ثةسةندكردنى دواكةوتنى  بةهؤى  ئةوةتا
مانطة ثَينج  مــاوةى هةرَيمةوة، بودجةى
كةميى لة رووى خزمةتطوزارييةكان ثرؤذة

كردووة».
ثالنى ثرؤذةكانى تَيكضوونى بة سةبارةت
بؤ ئــامــاذةى عومةر ــازأل  ف  ،٢٠٠٩ ساَلى
بودجةية لــةو جطة «ئَيمة  كــة: ئــةوةكــرد
ثشتى كة نيية ديكةمان ذَيرخانَيكى هيض
ثرؤذةكانمان، ئةنجامدانى  بؤ  ثَيببةستين
ئةوا بودجةكةش، بةكةمبوونةوةى بؤية

ثرؤذةكان تَيكدةضَيت». ثالنى بةهةمانشَيوة

ثارَيزطاى دهؤك لة بودجةوة، بةهؤى كةمبوونةوةى
دةكرَين ساَلى رابردوو جيَبةجآ ثرؤذةكانى
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سابير ئارى
ئيبراهيم ئارا

هةرَيمى حكومةتى ساَلة ثَينج مــاوةى
قــةرةبــووى كــة بةَلَينيداوة كــوردســتــان
بة ســةر طةرمكى طوندى  جوتيارى ضل 
تائَيستا بــةآلم بكاتةوة، تةقتةق ناحيةى
وايكردووة ئةمةش قةرةبوونةكراونةتةوة،
لة دووربكةونةوة ناوضةكة لة جوتيار دةيان

كشتوكاَلدا. كةرتى لة كاركردن
كشتوكاألء ــةى ــؤب ه ــرســراوى ــث ــَي ل
ثشتطيريى تةقتةق، ناحيةى بةإَيوةبةرى
لةطةأل ــةن،  دةك جوتياران داواى ــةواوى ت
حكومةت كة  بةوةدةكةن، ئاماذة ئةوةشدا 
شارةزايةكى ثَيبدات، زةوييان  بةَلَينيداوة
حكومةتى «دةبَيت دةَلَيت: كشتوكاأل كةرتى
جوتياران طةإاندنةوةي بؤ هاندةربَيت هةرَيم
نةك كشتوكاَلييةكانيان، زةويية سةر بؤ

وةربطرَيتةوة». لَى زةوييةكانيان
طوندى جوتيارَيكى عــومــةر، جومعة
ذيانيان ئةوان كة لةوةدةكات باس طةرمكةو
لةسةرئةوزةوييانة بووةء حكومةتىهةرَيمبة
خَيزان «دةيان وتى: دةريكردوون، «زؤرةملَي»
كارماندةكرد، دةذياينء زةوييانة ئةو لةسةر
سنوورةكةمان زؤرى بةرهةمَيكى  ساآلنة
ثةلةوةرةوة ثرؤذةيةكى  بةهؤى دابيندةكرد، 
زةوييةكانمان لةسةر ــةزؤر ب حكومةت
شتةكانيان ء خانوو  هةموو  دةريانكردين، 
زيانَيكى رةزو باخةكانيان بإينء سووتاندينء

لَيداين». زؤريان
ئةو لةناو زةوييان دؤنم ضةندين كة جومعة
وتيان دةركرد ئَيمةيان «كة وتى: ثرؤذةيةداية،
بةآلم زةوى، ثارةو دةكةينةوة بة قةرةبووتان

كةميان ثارةى بإَيك تةنيا ساَلة ثَينج ئةوة
ساَلمان، يةك بةرهةمى ناكاتة كة ثَيداين
وةرمان تائَيستا ثَيبدةن،  زةويمان  بإياربوو
جوتيارين زؤر  ذمارةيةكي كة نةطرتووة، 

ناثرسَيتةوة». لَيمان كةس
ديكةى جوتيارَيكى  محةمةد، ئةحمةد 
هةرَيمى حكومةتى لة رةخنةى طوندة، ئةو
لةسةر بةوشَيوةية كة طــرت، كوردستان 
قةرةبوويان دةريانكردوونء زةوييةكانيان
كَيشةكةمان «ئَيمة وتى: نةكردوونةتةوة،
زةوييانة ئةو لةسةر زؤربــةمــان ئةوةية
بيكةين، نيية  كارَيكمان هيض ئَيستا دةذياين، 
حكومةت بكةين، خةَلك بؤ جوتياريى دةبَيت
تائَيستا بةآلم ثَيبدات، زةويمان بةَلَينى ثَيماندا

بماندةنآ». بإواناكةم نةطرتووةء وةرمان
زةويمان دؤنم «هةشتا  وتيشى:  ئةحمةد
كة هةية تةقتةقدا ثةلةوةرى ثرؤذةى لةناو
وةرطيراوةتةوة، لَيمان حكومةتةوة لةاليةن
دةبووحكومةتىهةرَيمىكوردستانهاوكاريى
جوتيارانيانبكردايةتا بةردةوامبوونايةلةسةر
ثرؤذةكة نةك ثشتطيريى خاوةنى كارةكانيان،
دةيان بكاتء فةرامؤش جوتياران بكاتء

كشتوكاَليى». كارى لة بكات بَيبةش خَيزان
خؤرئاواى دةكةوَيتة طةرمك طوندى
بة دراون كة زةوييانةى ئةو تةقتةقء ناحيةى
سةر دةكةوَيتة تةقتةق، ثةلةوةرى ثرؤذةى
دةبَيت، دؤنم سةد ضوار لة زياتر تةقتةقء زَيى
عَيراقةوة حكومةتى لةاليةن راثةإين ثَيش
جوتيارانى دواتر طيرابوو، بةسةردا دةستى
زةوييةكانيانء سةر ضوونةتةوة سنوورة ئةو
دواى ضاندووةتةوة،  باخيان رةزو دةيــان 
ثــةلــةوةرى ـــرؤذةى  ث بةكارخستنةوةى
لةسةر جوتيارانة ئةو ديكة  جارَيكى تةقتةق،
وةزارةتى كشتوكاَلةوة لةاليةن زةوييةكانيان

زةويدا، ثَيدانى بةرامبةر  لة  دةركراونةتةوة
نةطرتووة. وةريان تائَيستا بةآلم

تةقتةق، كشتوكاَلى هؤبةى لَيثرسراوى
ميرينء مؤَلكي زةوييانة ئةو لةوةدةكات باس
ئةو كَيشةى لةبارةى تاثؤنين، كةس لةسةر
خةيروَلآل عةبدوَلآل، لَيثرسراوى جوتيارانةوة
زؤر «ئَيمة وتى: تةقتةق، كشتوكاَلى هؤبةى
لةطةأل زياتر نةبووة كَيشةكةوة بة ثةيوةنديمان
مافى طةرمك طوندى جوتيارانى بووة، ناحيةدا
بة بةرامبةر وةربطرنةوة قةرةبوو خؤيانة
باخةكانيان، رةزو زةوييةكانيانء ضؤَلكردنى
لةساآلنى ــووة وةرطــرت ثارةشيان بإَيك

كةمبووة». بةآلم ئةو بإة ثارةية رابردوودا،
لةطةأل ئةوةكرد، كة بؤ خةيروَلآل ئاماذةي
ئةو كة كةمبووة ثارةية بإة ئةو ئةوةداية
وتيشى: «حكومةتى جوتيارانة وةريانطرتووة،
زةوييان كة داوة جوتيارانة بةو بةَلَينى هةرَيم
نةطرتووة بؤضى وةريان بةآلم نازانم ثَيبدرَيت،
بةَلَينيان زؤرة ماوةيةكى ضونكة تائَيستا،

ثَيدراوة».
بةإَيوةبةرى ناحيةى كاكةخان نةسرةدين،
جوتيارانة «ئةو وتى: لةوبارةيةوة تةقتةق،
ساَلةكانى لة جارَيك ــراون، دةرك دووجــار
لةاليةن ديكة جارَيكى دةركران، هةشتاكاندا
بةرامبةر لة بةآلم كشتوكاَلةوة، وةزارةتــى 
كؤية لة كة هةية بإيارةكة بووة، زةويدا ثَيدانى
بةآلم بةهؤى ثَيبدرَيت، زةوييان تةقتةق لة يان
حكومةتةوة، لةاليةن زةوى ثَيدانى راطرتنى

جَيبةجَينةكراوة». بإيارة ئةو
تةقتةق ناحيةى  بةإَيوةبةرى هةروةها 
لةطةألهاوإابوونىثَيدانىزةوىبةوجوتيارانة،
«ليذنةيةك هاتنة وتى: ئةوةشى روونكردةوةء
بةو دا ثارةيان كةم بإَيكى يةكى ناوضةكةء
ثَيويستة حكومةت لةسةر  بةآلم  جوتيارانة،

زةوييةكانيانبداتآ،ضونكةبةَلَينىثَيداونء
كــردووة، بؤ بةدواداضوونمان ئَيمةش
حكومةتةوة لةاليةن زةوى ثَيدانى ئةطةر

وةريدةطرن». ئةوان هةبَيت،
يةكاليي كشتوكاأل كةرتى شارةزايانى
بة موَلكداريى كَيشةى نةكردنةوةى
ثَييانواية، دةزاننء طةورة مةترسييةكى
يارمةتيى هــةرَيــم حكومةتى دةبــَيــت
زةوييةكانيان لةسةر بداتء جوتياران
محةمةد، بيانهَيَلَيتةوة، لةوبارةيةوة د.فوئاد
زانكؤى كشتوكاَلى  كؤلَيذى لة مامؤستا 
لةاليةن موَلكداريى «كَيشةى  وتى: كؤية،
تائَيستا كوردستانةوة هةرَيمى حكومةتى
بةرضاوإوون من نةكراوةتةوة، يةكاليى
زةوى كة موَلكانةى ئةو كَيشةى لةسةر نيم
بة بدرَيتةوة دةبَيت ثَيمواية  كشتوكاَلين،
لة تا بدرَين ماديى يارمةتيى جوتيارانء

دوورنةكةونةوة». زةوييةكانيان
كشتوكاأل كؤلَيذى مامؤستايةى ئةو
بــةرةو الدَيــكــان «لةئَيستادا وتيشى:
ماَلَيكء واهةية الدَيى دةضنء ضؤَلبوون 
مةترسييةكى ئةمةش ماوة، تَيدا دووانى
ضونكة كشتوكاأل، كةرتى سةر بؤ طةورةية
هةيةء درَيذةى كؤضكردنة حاَلةتى ئةو

دروستكردووة». طةورةى مةترسييةكى
ــردةوة، ــك روون ــاد ئــةوةشــى ــوئ د.ف
كة ثالنةى ئــةو هةرَيم حكومةتى كة
لة يةكَيك دةبَيت  كشتوكاأل، بؤ دايناوة
موَلكانة ئةو يةكالييكردنةوةى كارةكانى 
رةضاوى كة زانى ثَيويستيشى بة بَيت،
حكومةت كة لــةوةى بكرَيت جوتياران
زةويية سةر ضوونةوة بؤ بَيت هاندةريان
موَلكةكانيان نةك كشتوكاَلييةكانيان،

لَيوةربطيرَيتةوة.
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