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ئايا كؤمسيؤن سزاى  ليستى كوردستانى دةدات؟ 

«ثَيويستة كاتى زيادكراوى ثةرلةمان بؤ دةستوور بةكار نةهَينرَيت»

 «خروقات كةس ناطةيةنَيتة دةسةآلت»

 فاخير تةالنى 

بةنووسراوى  سلَيمانى  ئاسايشى 
ئةفسةرو  ئـــاطـــادارى  رةســمــيــى 
كارمةندةكانى دةكاتةوة، بةبَي هَينانى 
دةنطدان  ناوةندةكانى  ثسوَلةى 
ناكةنء  ســـةرف  بــؤ  مــووضــةيــان 
ئؤفيسى سلَيمانى كؤمسيؤنيش ئاماذة 
بةوةدةكات، ثسوَلةى لةوجؤرة نادةنة 

هاوآلتييان. 
ئاسايشى  ــى  ــت ــةرَي ــوةب ــةإَي ب
بةنووسراوى  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
ذمارة/١٠١٤٠ لة ٢٠٠٩/٥/٢٧سةرجةم 
بنكةو  ياريدةدةرَيتى  بةإَيوةبةرَيتىء 
ئاطاداركردووة،  ئاسايشى  بةشةكانى 
دةنطدان  ناوةندةكانى  سةردانى  كة 
بكةن، هةركارمةندَيك ثسوَلةى دةنطدان 
لةو ناوةندانة نةهَينَيت مووضةكةى بؤ 
دةرضوونى  لةدواى  ناكرَيت  سةرف 

سلَيمانيش،  ئاسايشى  بإيارةى  ئةو 
ســةردانــى  ئاسايش  كارمةندانى 
كــردووة،  دةنطدانيان  ناوةندةكانى 
بَيئةوةى لةاليةن ناوةندى دةنطدانةوة 

هيض ثسوَلةيةكيان بدرَيتَى. 
تاهير محةمةد ئةمين بةإَيوةبةري 
كؤمسيؤنى  سلَيمانى  ئؤفيسى  طشتى 
ــةوةى  ــبــذاردنــةكــان، ئ بــاآلى هــةَل
رةسميى  ثسوَلةى  ــردةوة،   ــك رةت
فةرمانبةرانء  هاوآلتييانء  بدةنة 
«لةكاتى  وتيشى:  ئاسايش،  ثؤليسء 
تةنيا  هاوآلتييان  سةردانيكردنى 
دةدةيــنــَى،  ســادةيــان  وةرةقةيةكى 
شوَينى  نـــاوى  تــةنــيــا  ــةش  ــةم ئ
ئةو  دةنووسرَيت.  لَى  دةنطدةرةكةى 
ــةدةرةوةى  ل ئاسايش  نووسراوةى 
دةسةآلتى ئَيمةيةو هيض ثةيوةندييةكى 
بةئَيمةوة نيية. لةطةأل ئةوةشدا هةموو 
هاوآلتييةك ثَيويستة تةئكيد لةإاستيء 

دروستى ناوةكةى بكاتةوة».

بَي ثسولَةى ناوةندةكانى 
دةنطدان، ئاسايش مووضة 

بة كارمةندانى  نادات

رؤذنامة

بة بإيارى مةكتةبى سياسى يةكَيتى 
رَيكخستنى  مةَلبةندى  لَيثرسراوَيتى 
محةمةد  حاجى  جةمالى  لة  دةرةوة، 
سةندرايةوة، كة ئةندامى سةركردايةتى 

سةر بةباَلى ريفؤرمة.
بــةطــوَيــرةى زانــيــاريــيــةكــانــى 
كليلى  دوَينَى  بةرثرس،  سةرضاوةيةكى 

مةَلبةندةكةيان كة ئيشوكارةكانى لةناو 
هةَلبذاردنى  دةزطاى  ذوورَيكى  ضةند 
لةثَيشمةرطةكانى  بةإَيدةكرا،  يةكَيتى 
مووضةى  ســةنــدووةتــةوةء  مةَلبةند 
ثثَيشمةرطةكانى بةرثرسى مةَلبةنديشيان 
بإيوة، ئةوةش لةكاتَيكداية كة ماوةيةكة 
ضينة  ــى  ــةوآلت ل مــحــةمــةد  ــال  ــةم ج
نةشتةرطةريى  ئةنجامدانى  بةمةبةستى 
برينةكانى كةساَلى ١٩٩٦ لةشةإى نَيوان 

دوَينَيش  برينداربووة.  ثارتى  و  يةكَيتى 
نةشتةرطةريى بؤ ئةنجامدراوة.

بــةطــوَيــرةى زانــيــاريــيــةكــانــى 
ئـــةوســـةرضـــاوةيـــةى رؤذنـــامـــة، 
زياتر  يةكَيتى،  دةرةوةى  مةَلبةندى 
هَينراوةتةوة  ئةوروثاوة  لة  لةساَلَيكة 
مةَلبةندةكة  ستافى  تةواوى  سلَيمانى، 
ئةوةى  بةثاساوى  هةَلوةشَينراوةتةوة 

سةربةباَلى ريفؤرمن.

ليَثرسراويَتى مةلَبةندى دةرةوة 
لةباَلى ريفؤرم سةنرايةوة

ل ٢

ثاسةوانى  نانبإين 

بةرثرسانيش 

دةطرَيتةوة

سامان بةشارةتى 

هةولَير،  شارى  تايةفرؤشانى  بازاإى 
تَيكدةدرَيتء  دوكانة،   (١١١) نزيكةى  كة 
مةكتةبى  ئةندامى  دةدرَيتة  زةوييةكةى 
قايمقامي  لةبةرامبةريشدا  ثارتى،  سياسى 
بةإؤذنامةى  هةولَير  نــاوةنــدى  ــةزاى  ق
خؤيةتى  ئــارةزووى  «حكومةت  راطةياند: 
ناتوانَيت  كةس  هيض  دةدات،  بةكآ  زةوى 

ئــةوبــازاإةش  دةبَيت  لَيبكاتء  رَيطريى 
تَيكبدرَيت».

بةهؤى  هةولَير  شارى  تايةفرؤشانى 
خؤثشاندانَيكيان  بازاإةكةيانةوة  تَيكدانى 
حكومةت  لةسةرؤكى  داوايــان  سازكردء 
رَيطةنةدات  بَيتء  داواكةيانةوة  بةدةم  كرد، 
زةويية  ئةو  ضونكة  تَيكبدرَيت،  بازاإة  ئةو 
بةدياريى  حكومةت  سةرؤكى  خؤى  كاتى 
خؤثيشاندةرةكان  بةقسةى  ثَييداون، 

مةكتةبى  ئةندامَيكى  دراوةتة  زةويية  ئةو 
بةوةشكرد  ئاماذةيان  ثارتى،  سياسى 
كةسَيك  تاكة  بةرذةوةندى  لةبةر  «نابَيت 
لةم  تَيكبضَيت  خَيزان  هةزار  ثَينج  بذَيويى 
ضؤنةء  دوكانةكانمان  ناشزانين  بازاإةدا، 
لةتيف  (نيهاد  بةرماندةكةوَيت».  ضؤن 
هةولَير،  ناوةندى  قةزارى  قايمقامى  قؤجة) 
ــامــةى راطــةيــانــد: «كــاتــى خؤى  بــةإؤذن
تايةفرؤشانة  ئةو  دراوةتــة  زةوييانة  ئةو 

حكومةت  ئَيستاش  ســاأل،  دة  بــؤمــاوةى 
وةربطرَيتةوةء  لَييان  دةزانَيت  بةباشى 
باشوورى  ثيشةسازيى  ناوضةى  لةثشت 

هةولَير دوكانيان بؤ دروست بكات».
زةويية  ئةو  طواية  بــةوةى  سةبارةت 
سياسى  مةكتةبى  ئةندامَيكى  دةدرَيــتــة 
تَيكدةدرَيت،  ئةوبازاإة  ئَيستا  بؤية  ثارتى 
ئةوان  موشكيلةى  «ئةوة  وتى:  قؤجة  نيهاد 
كةس  دةدات،  بةكآ  زةوى  حكومةت  نيية 

ئةو  دةشبَيت  لَيبكات،  رَيطريى  ناتوانَيت 
ئةو  بؤ  بطوازرَينةوة  تَيكبدرَينء  دوكانانة 

جَيطايةى بؤيان دياريكراوة». 
لة  ثَيكهاتووة  تايةفرؤشان  ــازاإى  ب
شةقامى  سةر  دةكةوَيتة  دوكــان،   (١١١)
لةثَينج  زياتر  كة  هةولَير،  كؤية_  سةرةكى 
ئةم  لةسةر  ذيانيان  بذَيويى  خَيزان  هةزار 
بازاإةية، بةآلم ئَيستا بةبإيارَيك ئةو بازاإة 

تَيكدةدرَيت.  

زةوي بازاأَيك دةدريَتة ئةندامَيكى مةكتةبى سياسى ثارتى 
ل ٤

ل ٧

دووإيان
يان

سآ؟
ئاودَير شَيخ عومةر

ل ٣

 زاخؤ: ليستى كوردستانى ثَيش ماوةى ياسايى، هةَلمةتى بانطةشةى هةَلبذاردنى دةستثَيكردووة 
 فؤتؤ: سايتى يةكطرتوو 

www.ne
tew

e.c
om



فةالح نةجم

ياسايى وادةى دياريكردنى ثَيش
هةَلبذاردن بانطةشةى دةستثَيكردنى
هةَلبذاردنةكانةوة، كؤمسيؤنى لةاليةن
بانطةشة كةوتوونةتة  ثارتى يةكَيتىء 
هاوكات كوردستانى،  بؤليستى 
كؤمسيؤنى باآلى دةستةى ئةندامَيكى
بةسةرثَيضى هةرَيم هةَلبذاردنةكانى
«هةرليستَيك دةَلَيت: دةداتء لةقةَلةمى
بانطةشةبكات دياريكراو وادةى ثَيش

سزادةدرَيت».
ئةمساأل (٧/٢٥)ى هةرضةندة بإيارة
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
بةإةسميى تائَيستا بةآلم بةإَيوةبضَيت،
بؤئةو بانطةشةى كاتى كؤمسيؤن
ضونكة ديارينةكردووة، هةَلبذاردنة
ليستةكان لةكانديدى لَيكؤَلينةوة
تةواوبوونى دواى تــةواونــةبــووة،
دةستثَيكردنى كؤمسيؤن لَيكؤَلينةوة
رادةطةيةنَيت، هةَلبذاردن بانطةشةى
ثارتى يةكَيتىء لةكاتَيكداية ئةمة
ناياساييدا لةدةسثَيشخةرييةكى
بؤليستة بةبانطةشة دةستيانكردووة

هاوبةشةكةيان.
عةبدولكريم سةردار  وتةى  بةثَيى
ئةندامىدةستةىباآلىهةَلبذاردنةكانى
كة ئةوليستانةى كوردستان هةرَيمى
لةإَيطةى كؤمسيؤن دةكةن سةرثَيضى

لةثارَيزطاكاندا ئؤفيسانةى ئــةو
بةدوو ثَيشَيلكارييةكانيان  هةيةتى 
كؤمسيؤن يةكةم: تؤماردةكات، شَيوة
طةورةء بضووكى سةرثَيضييةكة بةثَيى
دةبإَيت مليؤنة  (٢٥) لةو ثارة  بإَيك 

كؤمسيؤن لةالى هةرقةوارةيةك كة
دادطــاوة لةإَيطةى دووةم دايناوة،
ياسايى دواى دةتوانن قةوارةكان
كة تؤماربكةن، ئةوليستة  لةسةر
دادطاوة لةإَيطةى  كردووة سةرثَيضى 

دةكرَيتةوة. يةكاليى
ئةو ئةودروشمانةى ــةرةإاى س
كوردستانى بؤليستى دووحيزبة
لةبةرثرسانى بةشَيك  هةَليدةواسن، 
ئةوليستة بــؤ بانطةشة  حيزبيى

تاَلةبانى جةالل نموونة بؤ  دةكــةن،
٣٤ساَلةى لةيادى يةكَيتى سكرتَيرى
«وةكو وتى: دامةزراندنى حيزبةكةيدا 
ئَيوة كة داوادةكةم يةكَيتى ئةندامَيكى
يةكَيتىء ليستى  بؤئةوةى خةباتبكةن 
بةآلم بهَينَيت،  دةنط زؤرترين ثارتى 
بكةم تايبةتى داوايةكى دةمةوَيت
لةدؤستةكانى يةكَيتى لةئةندامانى
لةوانةى لةثاَلَيوراوةكانى،  يةكَيتىء 
هةر نةك خؤشدةوَيت، يةكَيتييان
بؤ بةَلكو كوردستانى، بؤليستى
وةكو بارزانى مةسعود كاك جةنابى

بدةن» دةنط هةرَيم سةرؤكى
ياساى بةثَيى تاَلةبانى وتانةى ئةم
رَينماييةكانى هــةَلــبــذاردنــةكــانء
ــتــة دةضــَي كــؤمــســيــؤنــى هـــةرَيـــم
هةَلبذاردنةوة بانطةشةى ضوارضَيوةى
وتةى بةثَيى كة كوردستانى، بؤليستى
لَيثرسينةوة ئةطةر ســةردار حاكم
ليستى بؤ  سةرثَيضييةك وةك بكرَيت 

قةَلةمدةدرَيت. لة كوردستانى
ــــى ــــوون ــــــــــــــةرةإاى ب س
ليستى ئــةوثــَيــشــَيــلــكــاريــيــانــةى
كؤمسيؤن بـــةآلم كــوردســتــانــى، 
هيض تائَيستا ــةوة ــؤي خ ــةن ــةالي ل
بةإةسميى ثَيشَيلكارييةكى جؤرة
ــةاليــةن ل ــة ك تــؤمــارنــةكــردووة،
كرابَيت، سياسييةوة قةوارةيةكى
داهاتووى هةَلبذاردنى بةشدارى كة

دةكةن. كوردستان ثةرلةمانى
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ئةنجامداوة ثَيشيَلكاريي ضةندين

دةدات؟ سزاى ليستى كوردستانى كؤمسيؤن ئايا

قادر هةستيار

هةَلمةتى ثَيشوةختى دةستثَيكردنى
كوردستانييةوة ليستى لةاليةن هةَلبذاردن
نيطةران مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
هةَلمةتى بـــوارى ثسثؤإَيكى ـــاتء دةك
بةخروقات «ئةواليةنةى دةَلَيت: هةَلبذاردنيش

دةبَيت». طةندةأل دةسةآلت وةربطرَيت
ــاآلى ب كؤمسيؤنى ئـــةوةى ــةأل ــةط ل
بةهؤى ــبــذاردنــةكــان هــةَل ســةربــةخــؤى 
ثاَلَيوراوةكانةوة وردبينى نةهاتنى كؤتايى
هةَلبذاردنى هةَلمةتى دةستثَيكردنى وادةى
كوردستان ثةرلةمانى ليستةكانى بــؤ
(يةكَيتىء ليستى كوردستانى ديارينةكردووة،
بةهةَلمةتى دةستيانكردووة ماوةيةكة ثارتى)
الفيتةى هةَلواسينى لةإَيطةى هةَلبذاردنء
حيزبيىء بةرثرسة لَيدوانى جؤراوجؤرو

حكومييةكانةوة.
رَيكخراوى بةإَيوةبةرى جةمال، ئارام
(KIE) بؤهةَلبذاردن كــوردى ثةيمانطاى
هةَلبذاردنةى هةَلمةتى ئةو دةستثَيكردنى
ياساى بةثَيشَيلكردنى كوردستانى ليستى
دةسةآلتدار وتى: «دةبواية حيزبى لةقةَلةمداو
ئةوهةنطاوة بطرتايةء لةوهةَلمةتانة  رَيطةى
لةثشتةوةية سايكؤلؤذى هؤكارَيكى
ناشرينكردنى خؤيانء هَيزى بؤنيشاندانى

اليةنى ــت  ــانــةوَي دةي بــةرامــبــةرء اليــةنــى 
ــةوةء دؤخ ئــةو  بخةنةناو بةرامبةريش

بكةن». دروست فةوزايةك
ئاماذةى (KIE) رَيكخراوى بةإَيوةبةرى 
تؤإَيكيان رَيكخراوةكةيان كة بةوةشدا،
ئةوثَيشَيلكارييانةء بؤتؤماركردنى ثَيكهَيناوة
دةستثَيكردنى كــة روونــيــشــيــكــردةوة،
كاريطةريى هةَلبذاردن هةَلمةتى ثَيشوةختى

هوشيار. دةنطدةرى لةسةر نابَيت
طــازنــدةى  ليذنةى لــةطــةأل هــاوكــات   
هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى
هةَلبذاردنى ثَيشَيلكارييةكانى تؤماركردنى بؤ
رَيكخراوى كوردستان، ذمارةيةك ثةرلةمانى
كوردستان لةهةرَيمى  مةدةنى كؤمةَلطةى 
هةَلبذاردنيان ضاودَيرى سةربةخؤى تؤإى
لةإَيكخراوةكانى هةريةك كة ثَيكهَيناوة،
(DHRD) (DHRD)ء  (CSI)ء  (KIE)ء 
لةخؤدةطرَيتءبةثَيىقؤناغةكانىتؤماركردنى
رؤذى هةَلبذاردنء هةَلمةتى دةنطدةرانء
هةَلبذاردنيش دواى قؤناغى  هةَلبذاردنء
بؤضاودَيريكردنى دابةشكردووة كارةكانيان
ثَيشَيلكارييةكان تؤماركردنى ثرؤسةكةو
رؤذنامةء راطةياندنء كةناَلةكانى  لةإَيطةى

ديكةوة. اليةنةكانى سايتء
دةســتــةى ئــةنــدامــى ئةمين  شـــؤإش 
دةستثَيشخةرى رَيكخراوى بةإَيوةبردنى
دةستثَيكردنى (CSI) مةدةنى كؤمةَلطةى

ثَيشوةختىهةَلمةتىهةَلبذاردنلةاليةنليستى
دةطةإَينَيتةوة، دووهؤكار بؤ كوردستانيةوة
باآلى كؤمسيؤنى بَيهَيزيى ئةوانيش كة
هةستكردنى هــةَلــبــذاردنء سةربةخؤى
خاوةنى بةتةنيا كة بةوةى ثارتيية يةكَيتيء
كؤمسيؤن «بَيدةنطبوونى دةَلَيت: كوردستاننء
دةخاتة كؤمسيؤن بةوثَيشَيلكارييانة بةرامبةر
يةكَيتىء لةهةمانكاتيشدا ثرسيارةوةء ذَير
دةسةآلت ئاَلوطؤإى تةسةورناكةن  ثارتى
دةزاننء كوردستان بةموَلكى خؤيان بكةنء
داموودةزطاكانى هةَلبذاردندا لةهةَلمةتى
ثَيضةوانةى ئةمةش بةكاردةهَينن حكومةت
لةحكومةت». حيزبة جياكردنةوةى بيرؤكةى

بؤضوونى كة بةوةدا، ئاماذةى شؤإش
كة ــةوةى ب ســةبــارةت ثارتى  يةكيَـتىء 
خودى دذبة دةمَيننةوة، هةرلةدةسةآلتدا
«يةكَيتىء وتيشى: ديموكراسيةء سيستمى
ئةوان ثَييانواية هةيةء عوقدةيان ثارتى
هةرخؤيان رزطاركردووةء كوردستانيان

بةإَيوةبةرن» وآلت دةتوانن
هةَلبذاردنيش هةَلمةتى ثَيشَيلكاريى
ثةيوةندى ئــةوبــوارة ثسثؤإَيكى ــةإاى ب
وةك هةية كوردييةوة كؤمةَلطاى بةكةلتوورى
حةمةساَلح، ئاشتى خؤرهةآلتى، كؤمةَلطايةكى
هةَلبذاردندا بانطةشةى  لةبوارى  ثسثؤإ
كوردى «كؤمةَلطاى راطةياند: بةإؤذنامةى
تائَيستا خؤرهةآلتى، كؤمةَلطايةكى وةك
تةقةبولى كة ئاستَيك  نةطةيشتووةتة 
مةدةنيانةى ملمالنَيي ديــمــوكــراســىء 
لةقؤناغى كوردستانيش بكاتء دةســةآلت
نةدةسةآلتء بؤية نةخةَلكء وةرضةرخانداية،
رَيكوثَيك بةشَيوةيةكى  ناتوانن حيزبةكانيش 

بكةن». هةَلبذاردن بانطةشةى
بانطةشةى ـــوارى ب ثــســثــؤإةى ــةو  ئ
ثَيشَيلكاريى ئةنجامدانى ثَييواية، هةَلبذاردن
دةشكَيتةوةو كورد بةزيانى لةهةَلبذاردندا
هةَلبذاردن، ثَيشَيلكارييانةى ئةو تؤماركردنى
وتيشى: دةخاتة ليستى رةشةوة، كوردستان
هةَلبذاردن ثَيشَيلكاريى اليةنَيك «هيض
دةسةآلتيش بطاتة طةر دةسةآلتء نايطةيةنَيتة
ــردا دوات لةهةَلبذاردنى دةبَيتء طةندةأل

دةيدؤإَينَيت»

دةسةآلت» ناطةيةنيَتة كةس «خروقات
دةطرن هةَلبذاردن هةَلمةتى لةثَيشَيلكردنى رةخنة رَيكخراوةكان

رؤذنامة

بةناوى ئةنجومةني وتةبَيذَيك 
رايطةياند، سلَيمانييةوة، ثارَيزطاي
سلَيماني ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
كردووة سثي حكومةتي رووي
جياجياكاني ناوضة لةسةرجةم
بةهؤى سلَيماني، ثارَيزطاي
خزمةتطوزارييء ثَيشكةشكردني
دابةشكردني يةكسان هةروةها
ثارَيزطاكان. ثةرةثَيداني بودجةي
وتةبَيذةكةى لَيدوانةى ئةم
ئةنجومةنلةدواى ئةووتارةىضيا
(٤٨٨٥)ى ذمارة دَيت كة لة هةوار
(٢٠٠٩/٦/١)ى دووشةممة رؤذى
نوَيدا كوردستاني (٤)ي الثةإة
نووسيويةتى بآلوكراوةتةوةو
خزمةتطوزاريي «كةموكوإيي
ئةنجومةني سلَيمانيء ثارَيزطاي

بةرثرسن». لَيي ثارَيزطا
ئةنجومةنى وتــةبــَيــذةكــةى
ئــةوةش سلَيمانى ثــارَيــزطــاى
بودجة ئةو كة رووندةكاتةوة، 
بووة، لةبةردةستياندا كةمةى
سلَيماني ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
ثرؤذةي دياريكراو خشتةي بة
نــاوضــةكــانــي ــؤ ســـةرجـــةم ب
سلَيماني ثارَيزطاي سنووري
الي «ئةمةش جَيبةجَيكردووة
دةستخؤشي جَيطاي هةم خةَلكي
سةرسوإمان جَيطاي هةم بووة،
بةوشَيوةية حكومةت كة بووة،
لة ـــاوإ ئ ــة ــاَل س  (٤) ـــاوةي م

هاوآلتييان دةداتةوة».

ــاي ــزط ــارَي ث ئــةنــجــومــةنــي
٢٠٠٥/١/٣١دا لــة سلَيماني
ــةكــةم ي ـــردراوةو ـــذَي ـــب ـــةَل ه
٢٠٠٥/٣/٥دا لة كؤبوونةوةي
ساَلي ناوةإاستي لة ئةنجامداوة،
(٧٩٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) بإي ٢٠٠٦دا
بةدةستطةيشتووة، ديناري مليار
بةسةر خؤراك فؤرمي بةثَيي كة
بؤ دابــةشــكــراوة، هاوآلتيياندا
هــةزار  (٥٧٠٠٠) تاكَيك هــةر
سةد ــووةو ــةوت ــةرك ب ديــنــاري 
ثآ بضووكي طــةورةو ثــرؤذةي

بإي   ٢٠٠٧ ساَلي جَيبةجَيكراوة،
مليار دينار، (١٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
هةزار (٨٩٠٠٠) تاكَيك هةر بؤ
(٢٥٠) بــةركــةوتــووة، ديناري
ثآ بضووكي طــةورةو ثــرؤذةي

 ٢٠٠٨ ساَلي بؤ جَيبةجَيكراوة،
(٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ــإي ب
بؤ تةرخانكراوةو دينار مليار
هةزار (١٠٤,٠٠٠) تاكَيك هةر
(٢٧٥) بــةركــةوتــووة، ديناري
ثآ بضووكي طــةورةو ثــرؤذةي

جَيبةجَيكراوة.
«بةو وتيشى: وتةبَيذةكة
نووسيوة وتــارةكــةى كةسةى
٦/١دا يادي لة دةبواية  دةَلَيين 
ثــيــرؤزبــايــت ــي ــوَل ضــةثــكــة ط
حيزبةكةت نوَينةراني ئاراستةي
ئةنداماني زؤرينةي كة بكرداية،
سلَيماني ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
بة بنَييت تفةنط نةك  ثَيكدةهَينن،
ئةوةي ئامانجي بة تاريكييةوة

بطريت». بَيذنط بة خؤر بةري

وتةبَيذَيك: ئةنجومةني 

رووي سلَيماني ثارَيزطاي

كردووة سثي حكومةتي
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كؤمةَلى و لةيةكطرتوو هةريةكة
وتةكانى ــان، كــوردســت ئيسالمى
نَيضيرظان رؤذنامةواني سكرتَيرى
حكومةت ســـةرؤكـــى  ـــى ـــارزان ب
ئاماذةى تيايدا كة  رةتدةكةنةوة،
ئيسالميةكانء حيزبة بةوةكردووة
وآلتانى بةفيتى راطةياندنةكانيان
داواش هاوكات كاردةكةن، دراوسَى
بةَلطةيان ئةطةر دةكةن، لةحكومةت

بآلويبكاتةوة. ثَيويستة لةبةردةستة
بؤإؤذنامة لةإوونكردنةوةيةكدا
رؤذى (٤٧٨)ى ـــةذمـــارة ل ــة  ك
محةمةد بآلوكراوةتةوة، ثَينجشةمةدا
رؤذنامةوانى سكرتَيرى خؤشناو
حكومةت، سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان
بةشَيك تَيوةطالنى  ئةطةرى لةبارةى
بــةكــارى ـــوردى ك لــةإاطــةيــانــدنــى
هةواَلطرييةكان، دةزطا سيخوإيىء
رؤذنامةيةك ضةند بةناوى ئاماذة
بزووتنةوةيةكى وةك كة ــات، دةك
دروستبوونء شـــاراوة نهَينىء
دراوسَى وآلتانى موخابةراتى بةفيتى

حيزبة ناوى بةتايبةتيش ئيشدةكةنء
هَيناوة. ئيسالمييةكانى

وتةبَيذى وتةكانى لةبةرامبةر
مةكتةبى هةرَيم، حكومةتى سةرؤكى
ئيسالمى يةكطرتووى راطةياندنى

بةتوندى لــةإوونــكــردنــةوةيــةكــدا
تيايدا رةتــدةكــاتــةوةء ئةوتؤمةتة
زؤرينةى «تاوانباركردنى هاتووة:
ميدياى كوردى ئازاد، بةوةى دةستى
دةوروبةريان وآلتانى موخابةراتى

حيزبة ناوهَينانى لةثشتةوةيةو
ــدةداو ــوةن ــَي ــةون ل ئيسالمييةكان
لةاليةن ئَيمة تؤمةتباركردنيان.
ثةيوةندى ــدةى ــةوةن ئ خؤمانةوة
كوردستانةوة بةيةكطرتووى ئيسالمى
ناإةواية ئةوتؤمةتة بةتوندى هةية،
رةتدةكةينةوةو داواش لةسةرؤكايةتى
ياسايى بةَلطةى دةكةين حكومةت
هةية دةزطايةك  هةركةسء لةسةر 
ياسايى رَيوشوَينى بكاتةوةو بآلوى

بطرَيتةبةر». لةدذى
وتةبَيذى ديكةشةوة، لةاليةكى
ئيسالمى كؤمةَلى  سياسى مةكتةبى 
تؤمةتباركردنى حيزبة ئيسالمييةكانء
سيخوإيى بةكارى راطةياندنةكانيان
ــبــذاردن» هــةَل بــة «ثــإوثــاطــةنــدةى
لةجياتى «حكومةت كة ناودةباتء

بةإَيوةيدةبات». حيزبةكان
وتةبَيذء مةجيد، عةبدولستار
كؤمةَلى سياسى  مةكتةبى كارطَيإى 
راطةياند: بةإؤذنامةى ئيسالمى
نزيكبوونةوةى ــةســةروبــةنــدء ل
ثإوثاطةندةء هةَلبذاردنةكان كاتى
بةآلم زيــاددةكــات، تؤمةتباركردن
ثَيضةوانةى ناإَيكء سةيرء «ئةوةى

ــةكــة، ــاســاي ي هــةمــوو عــــورفء
بةبانطةشةكردن هةستَيت  حكومةت
ديكة». اليةنَيكي دذى بؤاليةنَيك
وتةبَيذةكةى بوو «ثَيويست وتيشى:
كةسء ئةو ناوى حكومةت سةرؤكى
سيخوإيى كة  دياريبكات اليةنانة 
نةك دةرةوةن، دةستى ــةنء دةك
ناوي ناوزإاندن بؤ بةثَيضةوانةوة

بهَيندرَيت». ئيسالميةكان حيزبة
ئيسالمى كــؤمــةَلــى وتــةبــَيــذى
ثَيويستة بــةوةشــكــرد، ــاذةى ــام ئ
بثارَيزَيتء خؤى بَياليةنى  حكومةت
وابكات بــةإَيــوةبــبــاتء  ياساكان 
بةشَيوةيةكى هةَلبذاردن بانطةشةكانى
كةسء ئةو  بةإَيوةبضَيت، دروست 
دةستى دةكةنء سيخوإيى اليةنانةى
ياسا بةثَيى دادطاء بدرَينة دةرةوةن،
حكومةت بكرَيت، لةطةأل ئيجرائاتيان
دةسةآلتم بَلَيت  هاوآلتى نةبووةتة
وتيشى: مةجيد عةبدولستار نيية!؟
ئةوتؤمةتانةرةتدةكةينةوةء «لةكاتَيكدا
ئَيمة رادةطةيةنين راطةياندنى ئةوةش
ئيسالمى نةتةوةيىء راطةياندنَيكى
ناوجةماوةرء هةَلقوآلوى رةسةنةء

خؤمانة» نيشتمانى

وآلتانى  موخابةراتى ياسايى لةسةر بةلَطةى باحكومةت يةكطرتوو: كؤمةألء
بآلوبكاتةوة دراوسَى

عةبدولخالق دلَير

لةمافى داكؤكيكردن دةســتــةى
توند رةخنةى سياسيةكان، زيندانيية
دةكةنء هةرَيم حكومةتى ئاراستةى
«ثةرلةمانء كة  دةدةن، بةوة  ئاماذة
رةواى مافى  لةبةرامبةر حكومةت 
تاسةرئَيسقان سياسيى زيندانيانى
سياسى داإمــانــى بــةرةوطــةنــدةَلــى
١٧٪ى لةبودجةى دووساَلة ضووةو
طرتووة دةستيان  كوردستان هةرَيمى 
دينارء مليار بيستءثَينج بةسةر
بةزيندانيانى دينار  يةك  ئامادةنين

سياسيى بدةن».
داكؤكى دةستةى لةبةياننامةيةكى
رؤذى كة سياسيةكان، زيندانيية لةمافى
وَينةكى بآلويانكردووةتةوةء (٥/٣١)
هاتووة: تيايدا رؤذنامة، طةيشتووتة
طشتى بةداهاتى هةرَيم «حكومةتى
نفوسى خةَلكء قووتى  كة ١٧٪كةى
باجء هةموو لةو بَيجطة كوردستانة،
بةسةر سةثاندوويةتى كة خةراجةش
بإيوةتة ضاوى هَيشتا هاوَالتيياندا،
بؤ كة سياسيةكان، زيندانيية مافى
لةجَيبةجَيكردنى نزيكدةبَيتةوة دووساأل
عَيراق وةزيرانى ئةنجومةنى بإيارَيكى

 ٢٠٠٦ ساَلى (٤)ى ذمــارة لةياساى

تَيكؤشانى خةباتء بؤ  رَيزلَينان وةك
عَيراق سةرجةم سياسيى زيندانيانى
قةرةبوو كوردستانيشةوة بةهةرَيمى
مووضةيةكى بةثَيدانى كراونةتةوة،
هــةزار ثَينجسةد بةبإى مانطانة
هةرَيم حكومةتى مخابن بةآلم دينار، 
تايبةت تةرخانكراوى ــارةى ث بإى
هةرَيمى سياسيى بةزيندانيانى
مليار بيستوثَينج بِرى  كة كوردستان،
سةر خراوةتة ساَلَيكء  بؤهةر  دينارة
كوردستان، هةرَيمى  ١٧٪ى بودجةى
ئامادةنين بةسةرداطرتووةء دةستيان
سياسيى». زيندانيانى بدةنة دينار يةك
بةياننامةكةدا ديكةى لةبةشَيكى

ناهةقيء ئــةم «لةكاتَيكدا هــاتــووة:
رةواى زيندانيانى سووكايةتيية بةمافى
بةبةرضاوى كةضى دةكرَيت،  سياسيي
هةمووانةوةجاشدةكرَيتةثَيشمةرطةى
رَيكخستنى دةكرَيتة جاسوس دَيرين،
بؤ شةهيدانةى ئةنفالضى نهَينى،
خيانةتيان ئةوانةى دةبــإدرَيــتــةوة،
دةستبةسةر كردبوو نيشتمان بةطةلء
بوون هةرئةوانيش طيراء فايلةكانياندا
ئَيمةيان وةك  زينداني بــةهــةزاران 
كرد، بةعس طرتووخانةكانى رةوانةى
بإياردانى لةناوةندى ئَيستا كةضى
حكومةتىهةرَيمن، بؤ زياترزةوتكردنى
لةهةموو دوور دةسةآلتيان ثايةى

ديموكراسىء ئينسانىء بةهايةكى
دةمانضةو ئؤتؤمبَيلء نةتةوةيى
ديوةخانى بةسةر دةفــتــةرةدؤالر
ئةنفالضيةكانء جاشةكانء  سةرؤك

دةبةخشنةوة». فايلدارةكان
لــةكــؤتــايــى بــةيــانــنــامــةكــةشــدا
لةزيندانيانى سياسيى داواى دةستةكة 
دةَلَيت: هةبَيتء هةَلوَيستيان كردووة،
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى «لةسةروبةندى
ناإةزايى بؤ مةيدان بَينة كوردستاندا،
خؤثيشاندانء لةإَيطةى دةربإين،
مافة سةندنةوةى بةئامانجى مانطرتن،
خةمساردى لةحكومةتى رةواكــان

هةرَيم».

سياسيى: زيندانيانى لةمافى داكؤكيكردن دةستةى

دةست هةرَيم خةمساردي لةحكومةتى مافةكانمان، بؤسةندنةوةى
دةكةين مانطرتن بةخؤثيشاندانء

رةتدةكةنةوة بارزانى نَيضيرظان رؤذنامةوانى سكرتَيرى لَيدوانةكانى

خاليد بةرهةم

ــروودا راب لةماوةى ــةوةى ئ ثاش 
مووضةى يةكَيتى ــى ــداران دةســةآلت
بــإى ــان ــةي ــران ــادي ئــةوئــةنــدامء ك
دةكـــةن، ـــؤإان ط بؤليستى  كــةكــار 
ئةندام ئــةو ثاسةوانانى مــووضــةى
كة ــــإرا ب ــةش ــان ــي ــةت ــرداي ــةرك س
بكةن، بؤلستى طؤإان بإياريانداوة كار
تةنيا مووضةية ئةو لةكاتَيكداية ئةوة
ئةوكةسانةء بذَيويى ســةرضــاوةى

خَيزانةكانيانة.
يةكَيتى سياسي مةكتةبي ئةوةى ثاش
بؤ دواوادة وةك ٢٠٠٩/٦/٢ى رؤذى
دياريكرد سةركردايةتى ئةوئةندامانةى
بؤئةوةى ناسراون ريفؤرم بةباَلي كة
ئةوانيش بكةنةوةو يةكاليي خؤيان
دوَينَي ثشتطوَيخست، ئةوداوايةيان
ئةندامانة ئةو لةثاسةوانانى ذمارةيةك
سةردانى وةرطرتن مووضة بةمةبةستى

بةآلم كــردووة، خؤيان شوَينةكانى
يان ثَييانوتوون ثَينةداونء مووضةيان
ئةطينا بَينن، لةوبرادةرانة واز دةبَيت

ثَينادرَيت. مووضةتان
ساَلة كةماوةى(١٤) سةيوان رةسوأل،
لةثاسةوانةكانى يةكَيكة ثَيشمةرطةيةو
لَيثرسراوى محةمةد، حاجى جةمال
يةكَيتى، دةرةوةى رَيكخستنةكانى
مووضة وةرطرتنى بةنيازى  دوَينَى
بةإَيوةبةرَيتييةكةيان بارةطاى سةردانى
ثَينةداوة، مووضةيان بةآلم كــردووة،
كة دةكات، بؤئةوةش ئاماذة سةيوان
سةرةكى سةرضاوةى مووضةية ئةو
ثاسةوانانةيةو لةو  ــك  زؤرَي بذَيويى
كةسين (٢٢) نزيكةى «ئَيمة وتيشي:
بةآلم وةربطرين، مووضة ويستمان
راطيراوة مووضةكةتان ئَيوة وتين ثَييان
بــرادةرانــة ئــةو لةطةأل لةبةرئةوةى
ــن ــةردةوامــب ــةطــةرب كـــاردةكـــةنء ئ

ثَينادرَيت». مووضةتان

بةرثرسانيش ثاسةوانى نانبأين
دةطريَتةوة

يةكَيتى يادى بؤ تاسَلوجة بنةإةتى لة حةسارؤستى قوتابخانةى
دادةثؤشرَيت الفيتةى يادةكة بة قوتابخانةكة تابلؤى

عةبدوإلةحمان فؤتؤ:

بارزانى نَيضيرظان

www.ne
tew

e.c
om
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بةرهةم خاليد

 ٢٠٠٩ لةساَلى  مانط  ثَينج  هةرضةندة 
كوردستان  ثةرلةماني  بةآلم  تَيثةإيوة، 
هَيشتا بودجةى ئةمساَلى هةرَيمى ثةسةند 
نةكردووة، ثسثؤإَيكى ئابووريش هؤكارى 
ثسثؤإء  كةسي  «نــةبــوونــى  بــؤ  ــةوة  ئ
دةطةإَينَيتةوةو  دةسةآلتدا»  لة  شــارةزا 
بودجة  ثةسةندكردنى  دواكةوتنى  ثَييواية، 
لةسةر  ــت  ــَي دةب ـــةورةى  ط كــاريــطــةرى 
حكومةت،  دارايــي  ثالنى  ــانء  ــرؤذةك ث
ثةرلةمانيش  دارايــي  ليذنةى  ئةندامَيكى 
بودجةكة  ثةرلةماندا  خولةى  لةم  دةَلَيت، 

ثةسةند دةكرَيت.
رؤذى ٢٠٠٩/٥/٦ ثةرلةمانى كوردستان 

ثرؤذةياساى  بؤ  يةكةمي  خوَيندنةوةى 
بودجةى ئةمساَلى هةرَيم كردو ليذنةكانى 
خؤيان  راثــؤرتــى  بــؤئــةوةى  راســثــارد 
بؤئةوةى  ئامادةبكةن،  لــةوبــارةيــةوة 
بةمةبةستى  كــارةوة  بةرنامةى  بخرَيتة 
مانط   (٥) لةكاتَيكداية  ئةوة  ثةسةندكردن، 

لةساَلى ٢٠٠٩ تَيثةإيوة.
سةرؤكى  جَيطرى  مةجيد،  جوتيار 
ئابوورى  ــيء  داراي كــاروبــارى  ليذنةى 
لةلَيدوانَيكدا  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
دواكةوتنى  راطــةيــانــد،  ــامــةى  رؤذن بة 
يةكَيكة  عَيراق  بودجةى  ثةسةندكردنى 
بودجةى  دواكةوتنى  هؤكارةكانى  لة 
كة  نةشاردةوة  ئةوةشى  بةآلم  هةرَيم، 
هةبووة»ء  خةمسارديى  هةرَيميش  «لة 
وتيشي:  دواخستووة،  ثةسةندكردنةكةى 

دواكةوتنى بودجة كاريطةريى زؤر لةسةر 
هةرَيم جَيدةهَيَلَيت، ضونكة دةبَيت حكومةت 
ثالنى دارايي هةبَيتء ئةو بإة ثارةية خةرج 
كاريطةريى  دواكةوتنى  بة  بةآلم  بكات، 
وةبةرهَينانء  بــوارى  لــةســةر  ــراث  خ
بازاإء ثرؤذة خزمةتطوزارييةكان دةبَيت، 
دارايي  سياسةتى  ناتوانَيت  «حكومةت 
خؤى  ئامانجةكانى  جَيبةجَيبكاتء  خؤى 

بثَيكَيت». 
ئةندامةكةى ليذنةى دارايي ئاماذةى بؤ 
ئةوةشكرد، كة ئةوان وةك ليذنةى دارايي، 
لةسةر  خؤيان  راثؤرتى  رابردوو  هةفتةى 
سةرؤكايةتيى  تةواوكردووةو  بودجةكة 
ئاطاداركردووةتةوة،  لَي  ثةرلةمانيان 
سةرؤكايةتيى  ــن  ــي ضــاوةإَي «ئَيستا 
ثةرلةمان رؤذَيك دياري بكات بؤ طفتوطؤ 

لةسةركردنى، بؤئةوةى بودجةكة دابةشى 
ثةسةند  بكرَيتء  جياجياكان  كةرتة  سةر 
خولةى  ــةم  ل ــةم  ــدةك ــاوةإَي ض بكرَيت، 
ثةسةند  ئةمساأل  بودجةي  ثةرلةماندا 

بكرَيت».
زياتر  كوردستان  هه رَيمي   بودجه ي    
مليارء   (٨٥٧) دينارء  تريليؤن   (٨) له  
بؤ  تريليؤني   دوو  دينارةء  مليؤن   (٢٦٣)
ته رخانكراوه،  وه به رهَينان  پرؤژه كاني  
لةسةر  كاريطةريى  دواكةوتنى  هةربؤية 
خزمةتطوزارييةكان  ثــرؤذة  كةمبوونى 

جَيدةهَيَلَيت .
ئابوورى،  ثسثؤإى  دةلؤيي،  د.خاليد 
وآلتانى  «لة  كة  دةكــات  ئةوة  بؤ  ئاماذة 
ديكة ثَيش ضةند مانطَيك حساب بؤ بودجة 
بتوانن  وةزارةتةكان  بؤئةوةى  دةكرَيت، 

بودجةية  ئةو  لةسةر  خؤيان  بةرنامةى 
دابنَين».

دواكةوتني  ئابووريية  ثسثؤإة  ئةو 
ــك دةزانـــَيـــت بؤ   ــارَي ــة هــؤك ــودجــة ب ب
كةمبوونةوةى ثرؤذة خزمةتطوزارييةكان، 
بودجه ي   په سه ندكردني   لةبةرئةوةى 
دواكةوتووة،  زؤر  په رله مان    له   هه رَيم 
لــه ســه ر  سلبي   ــه ري   ــگ ــاري ك ئـــه وه ش 
هيچ  چونكه   دروستكردووة ،  وه زاره ته كان 
وه زاره تَيك نازانَيت بودجه ي  وه به رهَيناني  
وه زاره ته كه ي  چه نده ء بوارى وةبةرهَينان 
بؤضوونى  «بة  وتيشي:  كةمدةكاتةوة، 
شارةزا  ثسثؤإء  كةسانى  نةبوونى  من 
بة  ثابةندبوونمان  باآلكانء  ناوةندة  لة 
ناوةندةوة، هؤكارى دواكةوتنى  حكومةتى 

بودجةية لة هةرَيمدا».

ثيَنج مانط تيَثةأيوة، ثةرلةمان بودجةى ساَلى ٢٠٠٩ي ثةسةند نةكردووة

بةدواداضــــوون

محةمةد سالَح حةمةالو

نةوتي  ــةدةرةوةي  ــاردن ن رَيوإةسمي   
ئامادةبووني  بــَي  كوردستان  هةرَيمي 
عَيراق  نــةوتــي  وةزارةتــــي  بةرثرساني 
دارايــي  ليذنةي  ئةندامَيكي  بةإَيوةضوو، 
«ثةرلةمان  دةَلَيت  كوردستانيش  ثةرلةماني 

ئاطاى لة ناردنة دةرةوةى نةوت نيية». 
هةرضةندة تائَيستا  رَيكةوتنَيكي  رةسميي 
لةنَيوان هةولَيرو بةغدا نيية بؤ ناردنةدةرةوةي 
لةإَيوإةسمَيكدا  دوَينَي  بةآلم  هةرَيم،  نةوتي 
بَي ئامادةبووني بةرثرساني وةزارةتي نةوتي 
كوردستان   هةرَيمي  خاوي  نةوتي  عَيراق، 

رةوانةي دةرةوةكرا.
 هيوا ميرزا سابير، ئةندامي ليذنةي دارايي 
راطةياند:  بةإؤذنامةي  هةرَيم  لةثةرلةماني 
شةرعيةتدان بةطرَيبةستة نةوتييةكاني هةرَيم 
شتَيكي باشةو دةتوانرَيت لةإووي سياسيةوة 
سةيري  هةرَيم  بؤ  لةحةسانة  جؤرَيك  وةك 

بكرَيت، 
نةوتي  «نــاردنــةدةرةوةي  ثَيشيوابوو:   
لةساردوسإي  كة جؤرَيك  لةئَيستادا  هةرَيم 
تَيدا بةديدةكرَيت، ئةوةش بؤ دةستتَيوةردان 
دةطةإَيتةوةو  نيشتمانييةكان  سامانة  لة 
ــوودا  ــات داه لةقؤناغةكاني  هــيــواداريــن 

ئةودةستتَيوةردانة نةمَينَيت»
 بة وتةى هيوا ليذنةي دارايي ثةرلةماني 
هةرَيم بَيئاطاية لةناردنةدةرةوةي نةوتي هةرَيم 
ناردنةدةرةوةكةي  لةإَيوإةسمي  تةنيا  و 
كةناَلةكاني  لةإَيطةي  ئةوةش  ئاطادارين، 
راطةياندنةو ئاماذةي بةوةشكرد «هةرضةندة 
هيض شةفافيةتَيك نيية لةوةي كة ئايا داهاتي 
جارَيكي  دةرةوة  دةنَيردرَيتة  نةوتةي  ئةو 
ديكة دةطةإَيتةوة بؤ هةرَيمي كوردستان يان 
ئةوةي ضةسثاندووة كة  نا، بةآلم دةستوور 
هةرَيمي  بؤ  نةوت  داهاتي  ٪١٧ي  ثَيويستة 

كوردستان بَيت».
كؤمثانيا  بةرثرسانى  ــةرانء  ــن ــوَي ن
لة  كاردةكةن  هةرَيم  لة  كة  نةوتييةكانيش 
نةوتةكةدا  هةناردةكردنى  مةراسيمى  كاتى 
بؤ  ــكــردةوة  ــات دووث خؤيان  سووربونى 
طةياندنى  بةئةنجام  لةسةر  بةردةوامبوون 
ثإؤذةى طةورة، هةروةك نوَينةرى كؤمثانياي 
»بةردةوام  كرد:  باسى  نةرويجى  ي   DNO
دةبين لة طةإان بةدواى نةوتدا لةم ناوضةية 

بؤ ئةوةى هةموواليةك سوودمةندبن لَيي». 
عَيراق سةرطةرمي  لةئَيستادا حكومةتي   
نةوتيية  طرَيبةستي  ذمارةيةك  راطةياندني 
نةوتييةكاني  كَيَلطة  لةناويشياندا  لةعَيراقدا 
وةزيري  هةورامي  ئاشتي  بةآلم  كةركوك، 
ئاماذة  هةرَيم  سروشتييةكاني  سامانة 
كورد  دةسةآلتداراني  دةبَيت  بةوةدةكات، 
حكومةتي  لةوبإيارانةي  بةشداربكرَين 
ئةوطرَيبةستانةي  دةربارةي  دةيدات  عَيراقي 
ئيمزا  كةركوك  نةوتييةكاني  كَيَلطة  بؤ 
طرَيبةستَيك  هيض  «نابَيت  وتيشي:  دةكرَيت»، 
هةرَيم  حكومةتي  بَيئةوةي  ئةنجامبدرَيت 

ئاطادار بكرَيت».
وةزيري سامانة سروشتييةكاني هةرَيمي 
كة  «ئةوطرَيبةستانةي  وتــي:  كوردستان 

كؤمثانياكان  لةطةأل  ناوةندي  حكومةتي 
لةبيرة  نةوت  دةرهَيناني  بؤ  ئةنجاميدةدات 
خراثبن،  ئةطةر  كــةركــوك،  نةوتييةكاني 
بةلو  عةلي  هةَلياندةوةشَينينةوة»،  ئَيمة  ئةوا 
لةئةنجومةني  طاز  نةوتء  ليذنةي  سةرؤكي 
نوَينةراني عَيراق بةإؤذنامةي راطةياند: «ئةو 
هةرَيمي  سنووري  دةكةونة  نةوتانةي  بيرة 
بَي  ناوةندى  حكومةتي  نابَيت  كوردستان 
ئاطاداريء هةماهةنطي حكومةتي هةرَيم هيض 

كاروضاالكيةكي تَيدا ئةنجام بدات».
وتيشي، لةحاَلةتَيكدا ئةطةر طرَيبةستةكان 
لةبةرذةوةندي كورددا نةبَيت كورد دةتوانَيت 
ضونكة  نةكات،  كؤمثانياكان  بؤ  كارئاسانيي 
ثاراستني ئةمنيةتي بيرة نةوتييةكاني كةركوك 
ــةإووي  ل ئةطةر  ــةو  كــوردداي لةئةستؤي 
ئةوكؤمثانيانة  بؤ  كارئاساني  ئةمنيشةوة 
ئامادةنيية  كؤمثانيايةك  ئةواهيض  نةكرَيت، 
لةوشوَينانةدا وةبةرهَينان بكاتء بةوثَييةش 
طرَيبةستةكان لةإووي ثراكتيكيةوة شكست 

دةهَينن.
بيرة  بارودؤخي  زانيارييةكان  بةثَيي 
خراثةو  زؤر  بةسرة  ناوضةي  نةوتييةكاني 
ئَيستا نزيكةي (٥٠٠) بيرةنةوت لةبةرهةمهَينان 
لةهةوَلي  عَيراقيش  حكومةتي  كةوتوونء 
نةوتييةكاني  بيرة  لةإَيطةي  كة  ئةوةداية 
لةكةرتي  كة  بؤشايةي  ئةو  كةركوكةوة 
بةئةنجامداني  دروستبووة  عَيراقدا  نةوتي 
كةركوك  نةوتييةكاني  لةبيرة  وةبةرهَينان 
نةوتي  طرَيبةستي  ذمارةيةك  ثإيبكاتةوةو 

ئةنجامبدات.
ثترؤليؤمى  ئةداكس  كؤمثانياى  نوَينةرى 
هةرَيمى  نةوتي  هةناردةكردني  كةنةدي 
وتي:  وةسفكرد،  طةورة  دةستكةوتَيكى  بة 
لة  كة  هةَلكةندوة  بيرمان  هةشت  «نزيكةى 
نةوت  بةرميل  هةزار   ٤٤ بإى  توانايانداية 
لةاليةكى  رؤذَيكدا»،  لة  هةبَيت  بةرهةميان 
ئَينَيرجى  كؤمثانياي  نوَينةرى  ديكةوة 
توركىش ئاماذةى بة كارى كؤمثاينياكةياندا 
كة دانانى ثاآلوطةيةكى طةروة كة لة توانيايداية 
بةرهةمة  لة  بةرميل  ــةزار  ه  ٦٠ رؤذانــة 

نةوتييةكان بثاَلَيوَيت. 
 ثَيشتر حكومةتي عَيراق ويستي لةإَيطةي 
كؤمثانيايةكي هندييةوة لةكَيَلطة نةوتييةكاني 
طؤمؤر طرَيبةستي نةوتي ئةنجام بدات، بةآلم 
بةوتةي سةرؤكي ليذنةي نةوتء طاز بةهؤي 
هةرَيم  حكومةتي  كؤمثانياكة  ئاستي  نزمي 
رَيطةي  هةَلوةشاندةوةو   طرَيبةستةكةي 
وةبةرهَينان  كاري  هندية  ئةوكؤمثانيا  نةدا 
لةوكَيَلطانةدا ئةنجامبداتء ئَيستا لةجياتي ئةوة 
دةرهَيناني  سةرطةرمي  دانةطاز  كؤمثانياي 

نةوتة لةوكَيَلطةيةدا، 
هيض  تائَيستا  ئايا  كة  ئةوةش  دةربارةي   
هةرَيمء  حكومةتي  لةنَيوان  هةماهةنطيةك 
ناردنةدةرةوةي  بؤ دةرهَينانء  ناوةندا هةية 

نةوت لةكةركوك.
هةماهةنطيانة  ئةو  هةموو  وتــي:  بةلو 
طــازةوةو  نــةوتء  بةياساي  ثةيوةستة 
لةنَيوان  لةملمالنَيداية  ياساكة  تائَيستاش 

هةرَيمء  بةغدا.
حكومةتي  ــو،  ــةل ب عــةلــى  ــةى  ــةوت ب  
نةوتييةكاندا  طرَيبةستة  لةبةستني  عَيراق 

ساَلي  لةسةرةتاي  سةركةوتوونةبووةو 
 ٢٠٠٧ ساَلي  تاناوةإاستي  ٢٠٠٦-ةوة 
بةستني  سةرطةرمي  عَيراق  حكومةتي 
ضةندين طرَيبةست بوو لةطةأل (٦) كؤمثانياي 
بؤئةوةي  نةوت،  بواري  بةتواناي  طةورةو 
تواناي بةرهةمهَيناني نةوتي عَيراقي لةكَيَلطة 
رومَيلةي  باكوورو  رومَيلةي  نةوتييةكاني 
زياد  زةربولقورنة  كةركوك  بــاشــوورو 
تيؤريي  ئةوهةوآلنة  بةآلم سةرجةم  بكرَيت، 
نةهَيناو  بةدةست  سةركةوتنيان  بــوونء 

كؤمثانياكانيش ثاشةكشةيانكردووة.
ئةوةشي   طاز  نةوتء  ليذنةي  سةرؤكي 
حكومةتي  طازيشدا  لةبواري  روونكردةوة، 
كَيَلطةي   (٦) يةكةمدا  لةقؤناغي  عَيراقي 
ثَيشنيازكرد تاكؤمثانيا بيانيةكان وةبةرهَيناني 
كؤمثانيايةك  هيض  بةآلم  ئةنجامبدةن،  تَيدا 
ئامادةنةبوو وةبةرهَينان لةوكَيَلطانةدا بكاتء 
 (٦) عَيراق  حكومةتي  دووةميشدا  لةقؤناغي 

كَيَلطةي ديكةي ثَيشنيازكرد، بةآلم ئةمجارةش 
نيشاننةدا  ئامادةيي  كؤمثانيايةك  هيض 
دةربارةي  بكات،  لةوكَيَلطانةدا  وةبةرهَينان 
هؤكاري ئةنجامنةداني ئةوطرَيبةستانةش بةلو  
ياسايي  بنةمايةكي  تائَيستا  روونيكردةوة، 
لةعَيراقدا نيية بؤ ضؤنَيتي هةَلسوكةوت لةطةأل 
ئةو كؤمثانيايانةدا، ضونكة تائَيستا حكومةتي 
عَيراق ياسايةكي نيية لةبواري نةوتء طازداو 
هةروةك مةرجي داناني (٣٥) مليؤن دؤالريش 
بؤبةشداريكردني وةبةرهَيناني نةوتي عَيراقي، 
نيومليؤن  نزيكةي  بؤ  ثارةية  ئةوبإة  ئَيستا 
دؤالر زياديكردووةو ئةوةش يةكَيكيترة لةو 
ناوةندي  حكومةتي  تائَيستا  كة  رَيطرييانةي 
نةيتوانيوة دةستي وةبةرهَيناني بياني لةبواري 

وةبةرهَيناندا بؤ عَيراق رابكَيشَيت. 
بةلو ثَيشيواية، تائَيستا عَيراق سياسةتَيكي 
جَيطيري نيية بؤ سياسةتي نةوتيي، هةربؤية 
(موجازةفة)  ئامادةنيية  كؤمثانيايةك  هيض 

بكات، ئةوةلةكاتَيكداية حكومةتي هةرَيم ئَيستا 
(١١٥ء  مادةكاني  طازو وةك  نةوتء  ياساي 

١١٩ء ١٢١) هةية.
بآلوبوونةوةي  هةواَلي  ثَيشيوابوو، 
بةستني طرَيبةستي نةوتي لةاليةن حكومةتي 
سياسيء  (ياريكردني  تةنيا  عَيراقيةوة 
ئَيستا  هةربؤية  راطةياندنة)،  بانطةشةي 
هةوَلَيك هةية بؤلَيثَيضينةوة لةوةزيري نةوتي 

عَيراق. 
وةزارةتــى  راوَيذكارى  ساَلح،  د.خاليد 
سةرضاوة سروشتيةكانى حكومةتى هةرَيم لة 
نوَينةرى  لةطةأل  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى 
لة هةوَلى  ئةو كؤمثانيايانة رايطةياند، ئةوان 
بةرهةمى  بإى  ئةمساأل  كؤتايي  تا  ئةوةدان 
تاوكي  تةقتةقء  نةوتي  كَيَلطةى  هــةردوو 
رؤذَيكداء  لة  بةرميل  هةزار   ١٠٠ بطةيةننة 
هةروةها لة دوو ساَلى ئايندةدا بتوانن رؤذانة 

بإى ١ مليؤن بةرميل نةوت بةهةم بهَينن.
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شارا عةبدولرةحمان

كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامانى 
ثةسةندكردنى  لةبارةى  جياوازيان  راى 
هةية،  كوردستانةوة  هةرَيمى  دةستوورى 
كة  ثةرلةماندا  خولةى  لةم  كة  بــةوةى 
يان  ثةسةندبكرَيت  ماوة  ضةندإؤذَيكى 
خولى  بؤ  بهَيَلرَيتةوة  لَينةكرَيتء  ثةلةى 

داهاتووى ثةرلةمان.

ثَيويستة ثةلة لةثةسةندكردنى 
دةستوور نةكرَيت

دةستووري  رةشنووسي  ــرؤذةي  ث
لةديباجةيةكء  كة  كوردستان  هةرَيمي 
 ٢٠٠٦/٨/٢٢ لة  ثَيكهاتووة،  مادة   (١١٥)
راي  بةردةستي  خراية  ئامادةكراو  ةوة 
شارةزاياني  ياساناسانء  خةَلكء  طشتي 
رَيكخراوةكانء  دةستوورييء  بــواري 
تاناوةإاستي  سياسييةكان  اليةنة  حيزبء 
وةرطيرا،  لةسةر  ثَيشنيازى   ٢٠٠٧ ساَلي 
ليذنةى  بةناوى  كاتى  ليذنةيةكى  دواتر 
لةثةرلةماني  دةستوور  ثَيداضوونةوةى 
لةئةو  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ثَيكهَينرا،  كوردستان 
لةسةر  تَيبينيانةي  سةرنجء  ثَيشنيازء 
لةساَلَيكيشة  زياتر  هةبوو  دةستوورةكة 
تةواوكردووة،  كارةكانيان  ئةوليذنةية 
ثةسةندنةكراوةو  ثرؤذةكة  تائَيستا  بةآلم 
ــردن  ــةك ــةل ث ــةر  ــةس ل جـــيـــاواز  راى 
لةثةسةندكردنى لةم خولةداو هَيشتنةوةى 
بؤ خولى داهاتوو الى ئةندامانى ثةرلةمان 

دروستبووة.
ئةندامى  مــاوةتــى  كــةريــم،  رةشــيــد 
ثَييواية:   ــان،  ــت ــوردس ك ثــةرلــةمــانــى 
لةم  هةرَيم  دةســتــوورى  رةشنووسى 
ثةسةندنةكرَيتء  ثةرلةماندا  خولةى 
ــووى  ــات داه لةخولى  تــا  هةَلبطيرَيت 

لةبارةوة  زياترى  طفتوطؤى  ثةرلةماندا 
لةم ضةندإؤذةى  «ئةطةر  وتيشى:  بكرَيت، 
كةماوة لةبةردةستى ثةرلةماندا دةستوور 
ثةسةندبكرَيت، ئةوا شَيوة هةَلثإوكاندنَيكى 
ثَيوةدياردةبَيت، راستة كة ثَيشنيازى زؤرى 
لةوماوة  كة  بةآلم  وةرطيراوة،  لةبارةوة 
بووة  لةبةردةستماندا  ـــذةى  دوورودرَي
ضةندإؤذةدا  لةم  ئةطةر  ثةسةندنةكراوة، 
ثةسةندبكرَيت ئةوا ثةلةى لَيدةكرَيت، بؤية 
خولى  بخرَيتة  ثةسةندكردنى  ثَيمباشة 

داهاتوو».
ثةرلةمانة  ــدام  ــةن ئ ــةو  ئ ــإواى  ــةب ب

دةستوور  لةثةسةندكردنى  «ثةلةكردن 
بةيةكَيتىء  نابَيت  اليةكدا  هيض  لةقازانجى 
هةرقابيلى  ــر  دوات ضونكة  ثارتيشةوة، 

طؤإانكارىء هةمواركردنةوة دةبَيت».
هةَلبذاردنى  ــوازى  (شــَي مةسةلةى 
نةتةوةكانى  ناونانى  هةرَيم،  سةرؤكى 
(ئاشورىء كلدانء سريان)، ئايينى ئيسالم 
وةك يةكَيك لةسةرضاوةكانى داإشتنةوةى 
ــى  ــدن ــم، دامــةزران ــةرَي ــوورى ه ــت دةس
نيشتمانى)  ئاسايشى  ئةنجومةنى 
جَييناكؤكى  ثَيشتر  كة  ئةوخاآلنةبوون 
بةآلم  نةكرابوونةوة،  يةكاليى  بــوونء 
ئةنجومةنى  دامةزراندنى  لةئَيستادا جطةلة 
يةكاليى  تائَيستا  كة  نيشتمانى  ئاسايشى 
ئةوخاآلنةى  زؤربـــةى  نــةكــراوةتــةوة، 
رَيكةوتنيان  ضــارةســةركــراونء  ديكة 
بإيارواية  بةوهؤيةوة  كراوة،  لةبارةوة 
لةم خولةى ثةرلةماندا دةستوورى هةرَيم 

ثةسةندبكرَيتء دوانةكةوَيت.
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى 
ئةوإةشنووسةى  كة  بةوةدةكات  ئاماذة 
«بةشَيك  ئامادةية  ئَيستا  كة  دةستوور 
نةيانبينيوة».  ثةرلةمان  لةئةندامانى 
كوَيستان محةمةد دةَلَيت: «دةستوورَيك كة 
بةشَيك لةئةندامانى ثةرلةمان نةيانديبَيتء 
ثَيداضوونةوةى  لةئةندامانى  ذمارةيةك 
دةستووريش ئاطادارى نةبن، ضؤن دةبَيت 
بدرَيت؟  لةسةر  دةنطى  ثةسةندبكرَيتء 
ثةلة  خولةدا  لةم  ثَيمباشة  لةبةرئةوة 

لةثةسةندكردنى نةكرَيت».
راى  ثةرلةمان  لةئةندامانى  ذمارةيةك 
بإطةيةكى  ضةندمادةو  لةسةر  جياوازيان 
هةية،  هةرَيم  دةستوورى  رةشنووسى 
زؤر  دةسةآلتَيكى  دياريكردنى  بةتايبةت 
بؤسةرؤكى هةرَيمء شَيوازى هةَلبذاردنىء 

مةسةلةى دةزطاكانى ئاسايش.
يةكَيتىء  محةمةد،  كوَيستان  بةبإواى 
دةسةآلتى  دياريكردنى  مةسةلةى  ثارتى 
هةَلبذاردنىء  شَيوازى  هةرَيمء  سةرؤكى 
ثإ  ئاسايشيان  دةزطاكانى  مةسةلةى 

لةبةرئةوة  دووريـــوة،  خؤيان  بةباآلى 
هةبووة  تَيبينيمان  لةسةرةتاوة  هةر  «ئَيمة 
لةثةسةندكردنى  ثةلةكردن  لةسةرىء 

مةرامى سياسى لةثشتةوةية».
بةثَيى بإيارَيك، ثةرلةمانى كوردستان 
 ٢٠٠٩/٦/٤ لة  خؤى  ياسايى  ماوةى  كة 
كؤتايى دَيت، درَيذكردةوة تاكو هةَلبذاردنى 
يةكةم  ئةنجامدانى  نوَيء  ثةرلةمانَيكى 
ئةندامَيكى  بةبإواى  بةآلم  كؤبوونةوةى، 
كاركردنى  بؤ  كة  «ئةوماوةيةى  ثةرلةمان 
ثةرلةمان درَيذكراوةتةوة كاتييةو ناكرَيت 
طرنطى  ثرؤذةياسايةكى  بؤثةسةندكردنى 

وةك دةستوور بةكاربهَينرَيت».
ثةرلةمانى  ئةندامى  حةكيم  محةمةد 
بةإؤذنامةى  بارةيةوة  لةو  كوردستان 
ــةدواى  ــةى كــة ل ــةومــاوةي راطــةيــانــد: ئ

ياسايى  ماوةى  سةر  خراوةتة  ٦/٤ةوة 
ثةرلةمان فةترةيةكى ئينتيقاليةو ثةرلةمان 
لةوبارةيةوة،  كــردووة  رؤتينى  كارَيكى 
«لةبةرئةوة بةبإواى من ئةوماوةية نابَيت 
وةك  طرنطى  ثرؤذةى  ثةسةندكردنى  بؤ 
دةستوور بةكاربَيتء ثَيويستة هةَلبطيرَيت 

بؤ خولى داهاتووى ثةرلةمان». 

لةم خولةدا دةستوور ثةسةند 
دةكرَيت؟

لـــةاليـــةكـــيـــتـــرةوة ثــةلــةكــردن 
يةكَيك  وةك  دةستوور  لةثةسةندكردنى 
لةبنةماكانى لةاليةن ذمارةيةك لةئةندامانى 
ثةرلةمانةوة بةثَيويست دةزانرَيتء ئاماذة 
نةماوة  ئةوة  كاتى  ئيتر  كة  بةوةدةكةن 

هةرَيمى كوردستان بَي دةستوور بَيت.
ثةرلةمانى  ئةندامى  شاكر،  ئةسعةد 
كوردستان ثَييواية، كة دةبوو هةرلةزووةوة 
بةهؤى  بةآلم  ثةسةندبكراية،  دةستوور 
كَيشةى ناوضة جَيناكؤكةكانةوة دواخراوة، 
نةتةوةكانى  كة  «ئــةوةى  وت:  ئةوةشى 
توركمان  ســريــانء  كــلــدانء  ئــاشــورو 
ضةسثيوة  لةدةستووردا  دةيانويست 
بةشَيوةيةك كة لةدةستوورى عَيراقدا ئةوة 
بؤ نةتةوةكانى عَيراق نةكراوة، لةبةرئةوة 
ثَيويستة  زؤرباشةو  هةرَيم  دةستوورى 
لَيبكرَيت  ثةلةشى  هةتا  ثةسةندبكرَيت، 
بَي  كورد  ضيتر  ناكرَيت  ضونكة  باشترة، 

دةستووربَيت».
لة ٢٠٠٨/١١/٢٦ ثةرلةماني كوردستان 
ياساي ذمارة ١٦ي ساَلي ٢٠٠٨ي (ياساي 
هةرَيمي  دةســتــووري  ثةسةندكردني 
كوردستاني ثةسةندكرد) كة لة (١١) مادة 
ميكانزمةكاني  دياريكردني  بؤ  ثَيكهاتووة، 
بؤ  هةميشةيي  دةستوورَيكي  داناني 
ياساية  ئةو  بةثَيي  كوردستان،  هةرَيمي 
ليذنةى  كارةكاني  تةوابووني  دواي 
سةرؤكايةتي  دةستوور  ثَيداضوونةوةي 
كارةوةو  بةرنامةي  دةيخاتة  ثةرلةمان 
ثةسةند دةكرَيت، بةآلم زياتر لةساَلَيكيشة 
تةواوكردووةو  كارةكانيان  ئةوليذنةية 
ثةسةندنةكراوة،  ثــرؤذةكــة  تائَيستا 
مةخمورى  غةفور  بةبإواى  لةبةرئةوة 
ياسايى  كةلَينَيكى  دةستوور  نةبوونى 

لةهةرَيمى كوردستاندا دروستكردووة».
غةفوور مةخمورى ئةندامى ثةرلةمانى 

كوردستان بةإؤذنامةى راطةياند: ثَيويستة 
ثةسةندبكرَيت،  دةستوور  خولةدا  لةم 
ضونكة نةبوونى دةستوور كةلَينَيكى ياسايى 
دروستكردووةو  كوردستان  هةرَيمى  بؤ 

جطةلةوةى  ئةمة  ثإبكرَيتةوة،  ثَيويستة 
داإشتنةوةى دةستوور تةواوبووةو تةنيا 
ميكانيزمى جَيبةجَيكردنةكةى ماوة، ئةطةر 
ثةرلةمان بيةوَيت بةئاسانى دةتوانَيت لةم 
خولةدا ثةسةندكردنةكةى جَيبةجَي بكات.

ناوضةجَيناكؤكةكان 

لةدةستووردا

ثةسةندكردني  ــاســاي  ي بــةثــَيــى 
دواى  كوردستان،  هةرَيمي  دةستووري 
بةدةنطي  دةســتــوور  ثةسةندكردنى 
ثةرلةمان  ئةنداماني  سَيي  لةسةر  دوو 
كوردستان  نةتةوةكاني  زماني  بةهةموو 
دةخرَيتة  ثــاشــان  ــتــةوةء  بــآلودةكــرَي
كؤمسيؤني  سةرتاسةرييةوةء  راثرسي 
بةسةرثةرشتي  هةَلدةستَيت  ــاآل  ب
ثــرؤســةي راثــرســي بــؤ دةســتــووري 
طةإانةوةى  بةآلم  كوردستان،  هةرَيمي 
ـــارة  دووب ناوضةجَيناكؤكةكانيش 
ئةندامانى  الى  ــاوازى  جــي ــروإاى  ــي ب
ئةنجامدانى  بؤ  ثةرلةمان دروستكردووة 

هةرَيم،  دةستوورى  لةسةر  ريفراندؤم 
كوردستان  لةثةرلةمانى  هةرضةندة 
بؤضوونَيك هةبوو كة لةطةأل هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى كوردستاندا ريفراندؤم لةسةر 
دةستوورى هةرَيم بكرَيت، بةآلم بةهؤى 
هةرَيم  دةســتــوورى  تائَيستا  ــةوةى  ئ
بةوبؤضوونة  كاركردن  ثةسةندنةكراوة 

روون نيية.
كة  ثَييباشة،  محةمةد  كوَيستان 
دةستوورى هةرَيم نةخرَيتة ريفراندؤمةوة 
نةطةإَينةوة  ناوضةجَيناكؤكةكان  تاكو 
وتيشى:  كوردستان،  هةرَيمى  ســةر 

دةستوور  لةسةر  ريفراندؤم  «دةكرَيت 
كَيشةى  كة  تائةوكاتةى  هةَلبطيرَيت 
دةبَيتةوةو  يةكاليى  ناوضةجَيناكؤكةكان 

مادةى ١٤٠ جَيبةجَي دةكرَيت».
ئةو ثةرلةمانتارة ثَييواية، كة ثَيويستة 
جديتر  هةوَلى  سياسى  سةركردايةتى 
ناوضةدابإاوةكانى  طةإانةوةى  بؤ  بدات 
«ئةطةر  كةركوك  بةتايبةت  كوردستان 
كوردستان  سياسى  سةركردايةتى 
ئةوةندة  ناوضةجَيناكؤكةكان  مةسةلةى 
بةطرنط دةزانن با ريفراندؤمى دةستوور 
ئةو  كردنةوةى  يةكاليى  دواى  بخةنة 

مةسةالنة».
مةخمورى  غةفور  بةبإواى  هاوكات 
يةكاليى  كوردستان  سنوورى  ثَيويستة 
بكرَيتةوةو ناوضةجَيناكؤكةكان بخرَينةوة 
ريفراندؤمَيكى  ثاشان  ســةرهــةرَيــم، 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  سةرتاسةرى 
لةسةر  دةنطى  خةَلكى  ئةنجامبدرَيتء 
هةموار  بوو  ثَيويست  ئةطةر  ــداتء  ب

بكرَيتةوة
ــاوةى رابـــردوودا  ــةم بــإيــاربــوو ل
حيزبة  ــةأل  ــةط ل ــم  ــةرَي ه ــى  ــةرؤك س
دابنيشَيت  كوردستاندا  سياسيةكانى 
جَيى  ئــةومــادانــةى  تاوتوَيكردنى  بؤ 
ئةودانيشتنة  تائَيستا  بةآلم  ناكؤكين، 
هةرلةسةر  بإياريشة  ئةنجامنةدراوة، 
ثةرلةمان  ســةرؤكــى  ئةومةسةلةية 
كؤببَيتةوة،  دةستوورى  ليذنةى  لةطةأل 
ئةودانيشتنة  بإياربوو  هةرضةندة 
لةناوةإاستى مانطى ئاياردا بكرَيت، بةآلم 
ئةومةبةستة  بؤ  رؤذَيــك  هيض  تائَيستا 
ديــاريــنــةكــراوةو ثــةســةنــدكــردنــى 
بةرةوثَيشضوونَيكى  هيض  ثرؤذةكةش 
بةبإواى  هاوكات  نــةديــوة،  بةخؤوة 
ثرؤذةياساى  سياسى  ــرانــى  ضــاودَي
زؤرى  كةموكوإى  هةرَيم  دةستوورى 
كةمافء  ئةوةية  طرنطترينيان  كة  تَيداية 
بةدةزطاى  داوة  زؤرى  سةآلحيةتى 
هةرَيم،  سةرؤكى  بةتايبةتى  تةنفيزى 

لةبةرئةوة ثَيويستة ثةلة لةثةسةندكردنى 
نةكرَيتء هةَلبطيرَيت بؤ خولى داهاتووى 
بؤ  ثَيداضوونةوةى  تادووبارة  ثةرلةمان 
تيايداية  كة  الوازانةى  ئةوخاَلة  بكرَيتء 
خولةدا  لةم  ئةطةر  ضونكة  ضاكبكرَيت، 
هةمواركردنةوةى  دوايى  ثةسةندبكرَيت 

قورستردةبَيت.
ــران  ــةآلم شــارةزايــانء ضــاودَي  ب
خولةدا  لةم  يةكَيتى  ثارتىء  كة  ثَييانواية 
دةكةن،  ثرؤذةكة  لةثةسةندكردنى  ثةلة 
دةيــانــةوَيــت  خــؤيــان  ئـــةوةى  ضونكة 

لةثرؤذةكةدا جَييان كردووةتةوة.
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ثةلةكردن لةثةسةندكردنى دةستوور لةبةرذةوةندى هيض اليةكدا نيية

«ئةوماوةيةى كة بؤ كاركردنى ثةرلةمان درَيذكراوةتةوة كاتييةو ناكرَيت 

بؤثةسةندكردنى ثرؤذةياسايةكى طرنطى وةك دةستوور بةكاربهيَنرَيت»

بةدواداضــــوون

رونكردنةوة
هةواَلى  بآلوكردنةوةى  لةكاتى  بةإَيزان 
مانطرتنى ذمارةيةك لة ثيشةوةرانى ناوضةى 
ثيشةسازيى، ضةندين هةَلةى زةق كراوة، كة 
بة مافى خؤمانى دةزانين ءةآلمى بدةينةوةو 
ئةو  روونبكةينةوةء  خةَلكى  بؤ  راستييةكان 
كراوة،  كؤمثانياكةمان  بة  كة  تةشهيرةشى 

راستبكةينةوة:
سةرةتا دةبَيت ئةوة راستبكةينةوة   .١
كؤمثانيايةكى  طةردين)،  (كؤمثانياى  ئَيمة  كة 

هةواَلة  ئةو  نازانين  لة سةدء  خؤماَلين سةد 
كة  دةستكةوتووة  لةكوآ  ناإاستةتان 
ديكةدا  بإطةيةكى  ئَيرانين.لة  كؤمثانياى 
 ٦) ثرؤذةية  ئةو  كة  باسكردووة  ئةوةتان 
ئةمةش  كة  دةكرَيت،  تَيدا  كــارى  مانط)ة 
كارةكةدا  تابلؤى  لة  نييةء  بنضينةيةكى  هيض 
رؤذى  لة  ثرؤذةية  ئةو  كة  نووسراوة  ئةوة 
٢٠٠٩/٣/٨ةوة دةستكراوة بة كار تَييدا، كة بؤ 
ئةو رؤذةى كة ئَيوة دةَلَين (٦ مانط)، دةكاتة 
دوو مانطء بيست رؤذى بآ كةمء زياد، كة 
ئَيمة ئَيستا  لةناو ماوةى ياسايى دياريكراوى 
ثرَوذةية  ئةو  ئةوةشدا  لةطةَل  خؤمانداين، 

٣٠٪زيادى كردوة.
ئَيمة ءةك كؤمثانيا ئةو ئةركانةى   .٢
كة بةإَيزان سةرثةرشتيارانمان لة (ثارَيزطاى 
ثَيمانيان  سلَيمانى)  شارةوانيى  سلَيمانى+ 
كةموكوإييةك  هيض  بآ  بةتةواوىء  داوة، 
بةرَيز  هـــةروةك  كـــردووة.  جَيبةجَيمان 
ثَى  ئاماذةى  سلَيمانى  شارةوانى  سةرَوكى 
نةنواندوة  كَومثانياكة كةمتةرخةمى  كة  داوة 

لة جَى بة جَيكردنى كارةكانيدا  .
ســـةبـــارةت بـــةو رســتــةيــةى   .٣
كةسَيكى  لة  طواية  كة  رؤذنامة  رؤذنامةى 
طواية  كة  بيستووة  خؤثيشاندانةكةيان  ناو 

نيية  (ثياو  ءتبَيتى  كؤمثانيا  بةإَيوةبةرى 
لة  دوورة  زؤر  بكاتةوة)،  ثآ  رَيطايةم  ئةو 
كؤمثانيا  بةإَيوةبةرى  ئةسَلةن  راستييةوةو 
نةبووة،  لة شوَينى رووداوةكة  ئةو رؤذةش 
ئةطةر  ناوةشَيتةوةء  ئَيمة  لة  وتةيةش  ئةو 

بةَلطة هةية دةبَيت بخرَيتةإوو.
دةبَيت ئةوةش بَلَين ئةو ثرؤذةية   .٤
كة سآ كيلؤمةترو هةشت سةد مةترةو زياد لة 
(٥١) بإطةى طةورةى تَيداية، ناكرَيت لة شةوء 
رؤذَيكدا تةواوبكرَيتء هةر دواكةوتنَيكيش كة 
بةرثرسيارَيتييةكةى بطةإَيتةوة بؤ ئَيمة، ئَيمة 
ياساييمان  ئيجرائاتى  توندترين  كة  ئامادةين 

لةطةَلدا بكرَيت.
ثاكى خَومان  و  باكى  بَى  لة  ئَيمة   .٥
(تحدى) راستى يةك ثارضة لةو هةواَلة لةطةَل 
تيدا  كَومثانياى  كة  دةكةين  كةس  هةموو 

تَومةتبار كراوة .
داواى  هاوَالتيان  سةيرة  ثَيمان   .٦
خزمةتطوزراى دةكةن , لة كاتَيكدا بةرذةوةندى 
شارةكة  بةرذةوةندى  ثَيش  خَويان  تةسكى 
دةخةن و تواناى دانبةخَودا طرتنيان نية لةبةر 
كارَيك كة ثاشان باشترين سودى بَو خَويان 

دةبَيت .
كَومثانياى طةردين

«ئةطةر سةركردايةتى سياسى كوردستان 

مةسةلةى ناوضةجَيناكؤكةكان ئةوةندة 

بةطرنط دةزانن با ريفراندؤمى دةستوور 

بخةنة دواى يةكاليى كردنةوةى ئةو مةسةالنة»

«ئةطةر لةم ضةندإؤذةى كةماوة 

لةبةردةستى ثةرلةماندا دةستوور 

ثةسةندبكرَيت، ئةوا شَيوة 

ثَيوةدياردةبَيت» هةَلثإوكاندنَيكى 

ثارتىء يةكَيتى لةم خولةدا ثةلة 

لةثةسةندكردنى ثرؤذةكة دةكةن، ضونكة 

ئةوةى خؤيان دةيانةوَيت لةثرؤذةكةدا 

جَييان كردووةتةوة
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يةكَيتى بة لَيشاو كاديرء ئةندامةكانى لة 
رةهةندة  ئةوةى  بَى  بة  دةتةكَينَيتةوة،  خؤى 
سياسىء ئةخالقىء ئينسانييةكانى ئةو كارة 
رةضاو بكاتء مةترسييةكانى لةسةر ئايندةى 

نزيكء دوورى حيزبةكة لَيكبداتةوة.
ئةم حاَلةتة (دةرثةِراندنى كاديرء ئةندامان) 
شَيلطيرانةوةء  هةَلسوكةوتَيكى  لة  هَيندةى 
هةَلضونء كاردانةوةيةكى كاتى، يان كاركردن 
لة  هَيندة  دةضَيت،  هؤشبةر  بةنجء  لةذَير 
كردارَيك ناضَيت كة بة ثالنء ثاش لَيكدانةوةى 
ئةنجام  دوورةكان  نزيكء  رةهةندة  هةموو 

بدرَيت.
يةكَيتى بة تةمةنَيكى زؤر كورتتر لة هى 
ثارتى، توانى لةرووى ئاستى جةماوةرييةوة 
هةرة  بةشى  كة  بكات،  فــراوان  طةشةيةكى 
تاكةكةسء  لة  دوور  جةماوةرةكةى  زؤرى 
بنةماَلة ثةرستى لة دةورى ضةند ئايديايةكى 
لة  يةكَيتى  كة  كؤبوونةوة،  دياريكراودا 
سةرةتاوة تا ضةند ساَلَيك لةمةوبةر ساباتى 
كؤكردنةوةى ئةو ئايديايانة بوو. ئةمةش  خاَلى 
يةكَيتى  خَيراى  طةشةكردنى  هةرةبةهَيزى 
بوو. ئةو خاَلة راستييةكى طةورةيةء خؤ لَى 
سةركردة  اليةن  لة  تايبةت  بة  كردنى  نةبان 
سةرةكييةكانى يةكَيتيةوة وةك خؤ نةبانكردنة 

لة رووناكى خؤر.
يةكَيتى  نسكؤوة  دواى  لــة  ئــةطــةر 
شائومَيدى خةَلكى رزطاريخواز بووبَيت، ئَيستا 
بووةتة شاهي ذيانء دةسةآلتء سةَلتةنةت 
بؤ ذمارةيةك كةسى دياريكراو. ئةوةى ئَيستا 
سةر  بخةينة  ثةنجةى  دروستتر  يان  يةكَيتى 
بِريارى  ضارةنووسء  كةسةى  ضةند  (ئةو 
دةكةن،  ثَيرةوى  دةست)  خراوةتة  يةكَيتيان 
ثةيكةرى  داتاشينى  بؤ  كاركردنة  دروست 
بةرذةوةندى  لة  شَيوازةى  بةو  يةكَيتيي 
لة  كة  دايــة.  دياريكراو  كةسى  ذمارةيةك 
ئةنجامى طةمةى(هةَلكَيشانء بةخاكدا رؤبردن 
اليةن  لة  يةكَيتى  مَيذووى  درَيذايى  بة  كة 
كةسى يةكةمى ئةو حيزبةوة بة بةشى هةرة 
حيزبة  ئةو  ثَيشكةوتووةكانى  كاديرة  زؤرى 
لوتكةى  براونةتة  ساَلةدا  ضةند  لةم  كراوة)، 
دةسةآلتى يةكَيتى. بةبَى طوَيدانة سةرئةنجامى 

هةم ئةوةى ئَيستا يةكَيتى تَييكةوتووةء هةم 
ضاوةِرَيى  ئايندة  ساَلى  ضةند  لة  كة  ئةوةش 

يةكَيتى دةكات.
ئةوةى ئَيستا لة ناو يةكَيتيدا دةطوزةرَيت 
ضارةنووسى  لة  نيية  مةترسى  تةنيا  بة 
تةواوى  لةسةر  مةترسيية  بةَلكو  يةكَيتى، 
هةرَيمى  بةدواى  لةئَيستا  سياسى  ثرؤسةى 
كوردستان. ثةيدابوونى رةوتى نوَيى سياسيي 
لة كوردستان لة نموونةى ئةو هَيزة نوَييانةى 
ثةرلةمانى  بؤ  هةَلبذاردن  كايةى  هاتوونةتة 
كوردستان بِرَيك لةو مةترسيية كةمدةكاتةوة 
، بةآلم ئةمةش تةنيا بةشَيك لةو مةترسيانة 
لة  خؤى  وةك  ديكة  بةشَيكى  رادةماَلَيتء 
مةترسى  تايبةت  بة  دةهَيَليتةوة،  مةيدانةكة 
كة  كوردستان،  لة  هَيز  باآلنسى  تَيكضوونى 
بة  ثَيويستى  سةرئةنجام  تَيكضوونة  ئةو 
ثَيداضوونةوة بة هةموو هاوكَيشة ناخؤييةكانى 
كوردستانء دةرةكييةكانيشة بةوانةشةوة كة 
ثالنء  عَيراقة  كوردستانء  ئةم  دةرةوةى  لة 
حوكمى  ثةرةثَيدانى  بؤ  هةية  ئةجَيندايان 
سةرئةنجام  ئةمةش  كة  ــوردان.  ك خؤجَيى 

خةَلكى  كوردايةتىء  بزووتنةوةى  باجةكةى 
هةموو كوردستانةكان دةيدةن.

نوَيى  ــى  رةوت بوونى  ــاَل  ث لة  كةواتة 
لة  كوردستان  ــى  ــازكــردن دةرب سياسى، 
مةترسى تَيكضوونى باآلنسى هَيز، هةرَيمةكة 
البــردن  ديكةى  ئامرازَيكى  بة  ثَيويستى 
هةية.   مةترسيية  ئةو  كةمكردنةوةى  يان 
ماَلى  ناو  لة  مةترسييةكة  كة  ثَييةش  بةو 
هةموو  دةطرَيتء  سةرضاوة  يةكَيتييةوة 
لة  يةكَيتى  بةخؤداضوونةوةى  بؤ  هةوَلةكان 
ضةند ساَلى شكستثَيهَينراون لة اليةن خاوةن 
بةشى  ئةنجام  سةر  بةرذةوةندييةكانةوة. 
داواكارانى رَيكخستنةوةى ماَلى يةكَيتى هةر 
يةكجارةكى  دةركردنى  دوورترخستنةوةء 
هةوآلنة  ئــةو  هةموو  يةكَيتىء  لة  ــووة  ب
بةرذةوةندىء  لة  رَيطرتن  مايةى  نةبوونةتة 
خواستى طروثى دةستبةسةرداطرتووء دةست 
ئاوةآلكراوى ناو يةكَيتى، بؤية ئومَيدةكان بة 
ماَلَيك  جياكردنةوةى  طةيشتوونء   بنبةست 
بؤكؤكردنةوة)ى  نةوايةك  (وةك  يةكَيتى  لة 
يان  تةكيونةتةوة  يةكَيتى  لة  ئةوانةى  هةموو 

ناو  لة  هةم  دوورخراونةتةوة  تةكَينراونء 
كوردستانء هةم لة دةرةوةش دةكرَيت وةك 
هةرة  لة  يةكَيك  يان  حةتمى  ثَيويستيةكى 
بكرَيت.  تةماشا  ضارةسةرةكان  لةباترين 
ماَلة  ئةو  راطةياندنى  جياكردنةوةء  دةكرَيت 
بؤ  سةرةكى  هةرة  ئةطةرَيكى  ئامرازء  وةك 
داهاتووى  يةكَيتىء  وةزعــى  ضارةسةرى 
كؤكردنةوةى  بؤ  بكرَيت.  سةير  كوردستان 
دةركراوينء  يةكَيتى  لة  ئةوانةى  هةموو 
ــةوة بــة هــةمــوو خــاوةن  ــةت ــن دوورخــراوي
دةكرَيت  جياوازةكانةوةء  ئايديا  بؤضوونء 
كة  بطرَيتةوة  يةكَيتيية  ئةو  شوَينى  ماَلة  ئةو 
هةموو ئاوازء دةنطء بؤضوونة جياوازةكان 
دةبَيتة  هةم  ئةمةش  دةبؤوة.  شوَينيان  تَييدا 
توانا  ئةو  بؤ طردكردنةوةى هةموو  ئامَيزَيك 
جياوازة سياسىء ئيداريىء جؤراوجؤرانةى 
سياسىء  ثــرؤســةى  لــة  ــراون  ــاردك ــس دَل
تةوذمَيكى  كوردستانء  هةرَيمى  ئيدارى 
ناو  دةهَينَيتةوة  جؤراوجؤر  تواناى  نوَيى 
ئاقارى  بةرةو  رةوشةكة  سياسىء  كايةى 
راستكردنةوةى هةَلةكان دةباتء تةكانَيكيش 

كوردستانء  سياسى  ثرؤسةى  بةر  دةداتة 
نوَيييةش  هَيزة  ئــةو  دروستبوونى  هــةم 
سِركراوةكان  سةركردة  لة  بةشَيك  رةنطة 
(رؤيشتنء  شــةوِرؤ  لةو  رابضةَلةكَينَيتء 
هةَلسوكةوت بةدةم خةوء بَيئاطايانة) خةبةر 

بكاتةوة. 
هــةوَلــةكــانــى  بةبنبةستطةيشتنى 
يةكَيتييةكى  بؤ  يةكَيتى  ــدنــةوةى  طــةإان
راستةقينة، هةموو سةركردةء كاديرة خاوةن 
يةكَيتىء  رَيكخستنةوةى  بؤ  ثــرؤذةكــان 
دوا  كة  ثَيشكةوتووانةى  كاديرة  ئةو  هةموو 
سةركردةيى  شةرعيةتى  يةكَيتى  كؤنطرةى 
كاديرة  ئةوانيشدا  دواى  بة  ثَيبةخشيونء 
ثَيشكةوتووء ناوةندييةكانى ديكة دةخاتة ذَير 
بريتيية  كة  مَيذووييةوة،  بةرثرسيارَيتييةكى 
لة هةَلبذاردنى رَيطةيةك لة دووِريانى ئةوةى 
ئةوان بة يةكَيتييةوة هَيزء سةنطنء لة دةرةوةى 
ضاو  هةَلدةبذَيرنء  بَيدةنطى  ناضارن  يةكَيتى 
لةو ئاشبةتاَلة لةسةرخؤية بثؤشن كة خةريكة 
بة يةكَيتى دةكرَيت ء يةكَيتييةكةى هةمووان 
دةكرَيتة ئةو تةيرة مةعقولةى هةندَيك وةهاى 
ضاوطرتنى  لةبةر  بةبَى  دةزانن  مةعقول  بة 
ثاش  ضةندةء  يةكَيتى  سةنطى  ئَيستا  ئةوةى 
سةنطى  ضةند  «مةعقولكردنيشى»  ــةواو  ت
دةمَينَيت لةسةر طؤِرةثانى سياسى كوردستان، 
ماَلء  تةنيا  يةكَيتى  كة  دووةم  رَيطةى  يان 
ثَيطةى سياسةتء ئيدارةدانى وآلتء خةبات 
ئَيستاش  يةكَيتييةى  ئةو  دةرةوةى   لة  نييةء 
نووسراوةكانيان  بؤضوونء  قسةء  ثرؤذةء 
كردارء  بكرَينة  دةتوانرَيت  كاغةز،  لةسةر 
ئةمرى واقيع. لة ئاست ئةو ضاوةِروانيةى ئةو 
خاوةن  سةركردة  بة  ئومَيدَيكيان  كةسانةبن 
هةية  دوورخراوةكان  شةرعيية  ثرؤذةكانء 
لةو  كوردستان  يةكَيتىء  دةربازكردنى  بؤ 

قةيرانة قوَلة.
شةورؤيى  دةستبةرداربوونى  ثاش   
بة  ــزء  هــَي ثَيطةى  لــة  ئــةوســا  ــت  ــرَي دةك
لةبةرضاوطرتنى بةرذةوةندى نةتةوةيى قسة 
بكرَيت،  يةكَيتييةكان  هةموو  يةكَيتى  لةسةر 
رَيطاى  رَيطةية  دوو  لةم  جطة  ئَيستا  بةآلم 

سَييةم هةية؟
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بةبنبةستطةيشتنى هةوَلةكانى طةإاندنةوةى يةكَيتى بؤ يةكَيتييةكى 

راستةقينة،  سةركردةء كاديرة خاوةن ثرؤذةكان بؤ رَيكخستنةوةى يةكَيتىء  

ئةو كاديرانةى كة دوا كؤنطرةى يةكَيتى شةرعيةتى سةركردةيى ثَيبةخشيون  

دةخاتة ذَير بةرثرسيارَيتييةكى مَيذووييةوة كة بريتيية لة هةَلبذاردنى رَيطةيةك 

لة دووِريانى ئةوةى؛ ئةوان بة يةكَيتييةوة هَيزء سةنطنء لة دةرةوةى يةكَيتى 

ناضارن بَيدةنطى هةَلدةبذَيرنء ضاو  لةو ئاشبةتاَلة لةسةرخؤية بثؤشن كة 

خةريكة بة يةكَيتى دةكرَيت، يان رَيطةى دووةم كة يةكَيتى تةنيا ماَلء ثَيطةى 

سياسةتءخةبات نييةء لة دةرةوةى  ئةو يةكَيتييةى ئَيستاش ثرؤذةء قسةء 

بؤضوونء نووسراوةكانيان لةسةر كاغةز، دةتوانرَيت بكرَينة كردارء ئةمرى واقيع

نييه،  حيزبَيک  هيچ  موَلکي  کوردستان 
ئارةزووي  ءيستء  به  هةريةکةيان  هةتا 
پارچه  تاپؤبکةنء  خؤياني  لةسةر  خؤيان 
به  بيدةن  ديــاريــي  خــةآلتء  به  پارچه 
نةيتواني  راپةإين  خؤيان.  هةوادارةکاني 
کوردي  تةنيا  بةَلکو  رزگاربکات،  کورد 
خستييه  ــاء  ــن دةرهــَي بةعس  ــةدةســت  ل
ديكتاتؤرى  نيمضة  دةسةآلتَيكى  دةستي 
نةيةته  راستةقينةش  ئازاديي  هةتا  ديكةوه، 
مامؤستاياني  ديكة  بةعسةي  ئةم  ئاراوه، 
فةرمانبةرانء  زانکؤکان،  قوتابخانهء 
چ  ــاتء  دةردةک چ  خؤشي  کاديراني  بگره 
نانبإاويش دةکات، سيستمي سةرمايةداريي 
ءةهايه، هةرگيز سةرمايةدارَيک رَيگانادات 
ءةهاي  زيانَيکي  ديكة  سةرمايةدارَيکي 
بؤ  زياني  چونکه  هةَلنةسَيتةوه،  لَيبکةوَيت 
هةردوو  هةربؤيه  دةبَيت،  ئةميش  سةر 
باشووردا  له  کورد  گةوره سةرمايةداراني 
(يةکَيتيء پارتي ديموکرات)، دةستي يةکيان 
ءةها توند گرتووه که به سانتيم لةيةکتري 
بوون  ءة ها  دووانه  ئةم  دوورنةکةونةوه. 
بةيةک، که ئةگةر چةقؤ لةميان بدةيت، ئةوي 
سياسييةکانيان  لَيدَيت.  خوَيني  ديكةيان 
پاراستني  بانگةشةي  مينبةرةکانيانةوه  له 
دةکــةن،  خَيزان  منداألء  ژنء  مافةکاني 
هةموو  لةپَيش  خؤيان  ئةنداماني  کةچي 
کةإةکرمانجَيکةوه دةستي خؤيان به خوَيني 
ژنء منداأل سووردةکةن، کةسيش نييه بَلَيت 

پشتي چاوتان برؤيه. 
مووچةي هةرجؤره سياسييةکي ئاوها 
له دةمي قسةکةرةکاني خؤيانةوه، مانطانةى 
مليؤن   (٣٠) هةرَيم  لةبودجةى  حيزب 
ثارتى.  يةكَيتىء  لة  هةريةكة  بؤ  دؤالره 

دؤالرتان  مليؤن   (٣٠) ناَلَين:  پَيمان  ئاخر 
ءةها  مووچةيةکي  هةقَيک  چ  به  چييهء  بؤ 
بؤخؤتان دةبإنةوه؟ کامتان زياتر خزمةت 
خةمي  له  رؤژنامةنووسةي  ئةو  دةکــةن، 
نيشتمانةکةيدا نان نييه بيخواتء بةر گوللةء 
هةندَيك  يان  کةوتووه،  ئَيوه  پالري  شةقء 
به  ئةوروپا  له  ئَيوة  بةرثرسى  كاديرو  لة 
شَيتء کةمئةندام خانةنشينکراو؟ ئةم شَيته 
پةرلةمانانه خاوةني  ئةندام  خانةنشينکراوه 
بؤ  دَينةوه  که  خانةنشينکراون،  پَيناسي 
له  ئينجا هةر  له هةموو شوَينَيکدا  ئةوروپا 
بةو  سوپةرمارکَيتَيک،  هةتا  بيگره  فإگةوه 
کارتي خانةنشينکراوييه ٥٠٪ي نرخةکانيان 
دادةبةزَيتء ٥٠٪کةي ديكةي حکومةت  بؤ 

بؤيان سةرفدةکات. 
داوا  ـــارةوه  ءت ــةم  ئ رَيــگــاي  له  من 
ـــةم که  ــه دةک ــام ــه رؤژنـــامـــةي رؤژن ل
بؤ  ئةوروپا  بؤ  بنَيرن  پةيامنَيرةکانيان 
کؤکردنةوةي زانياريي دروستء نووسيني 
من  لةسةريان،  ديکؤمَينتاري  راپؤرتي 
ئامادةم هاوکارييان بکةم  يةکةم کةسم که 
بةَلگةي  زانيارييء  کؤکردنةوةي  لةإووي 
ءآلتي  له  ئةوروپييةکانةوه،  فةرمانگا 
دانيمارکدا کؤمؤني هةر شارَيک بگريت به 
سوپاسيشةوه ئامادةيه هاوکاريت بکات بؤ 
دةرخستني ئةم راستيانه، چونکه ئةوه نةک 
له کورد، بةَلکو فَيَلَيکيشه له ءآلتي دانيمارک 
له  نموونه دةکرَيت. خانةنشينَيکي شَيت  به 
ءةردةگرَيت،  خانةنشيني  پارةي  ئةوروپا، 
پارةي  ٥٠٪ي  هةيهء  خانةنشيني  کارتي 
کإيني کةلوپةلةکانيء سةفةرةکاني دةدات، 
مانگي  پةرلةمانهء  ئةندام  کوردستانيش  له 
(٧) مليؤن دينار ءةردةگرَيت، گؤإان لَيرةوه 

دادپةروةريي  دةبَيت  که  دةستپَيدةکات، 
سةروةربَيتء يةکساني هةبَيت، هاوآلتييةک 
ئةندام  نةخواتء  گةرم  ئاوي  لةتکةنؤکء 
به  دَلي  بةري  تَيربَيت  هَينده  پةرلةمانَيکيش 
دؤالر گيرابَيت. با بچين تةماشاي کؤنتَينةي 
خؤَلي ماَلي ئةندام پةرلةمانَيک، لَيپرسراوَيک 
رؤني  تةنةکةي  ئةو  تةماشاي  بکةينء 
ڤيتاية بکةين که هي ماَله هةژارَيکه، بزانين 
کاميان  بزانين  دةدؤزرَيتةوه؟  تَيدا  چيان 
رؤژانه خاَليدةکرَيتةوهء کاميان به هةفتةي 

جارَيکيش پإنابَيت.
رؤژانه سةدان بگره هةزارةها کةستان 
تةنيا  گؤإانةوه،  بةرةي  دَينه  لَيدةبَيتةوهء 
ئةم  پَيوة ماوه،   خؤيان  زوإناژةنة  کاني 
له  رؤژگــاره  بةم  تؤقَينةرانه  سياسييه 
هــاواردةکــةنء  خؤيانةوه  مينبةرةکاني 
دةَلَين: ئَيوه ناني ئازاديي دةخؤن، ءاتا ناني 
ئازادييةمان  ئةم  ئَيمه  ئَيمه دةخؤن، چونکه 
بؤ ئَيوه بةرهةمهَيناوه. ئةوکاتانةي ئَيمه لةو 
شاخانه شةش مةخزةنء کآلشينکؤفَيکمان 
لوتتاندا  له  دةستتان  گةنج  ئَيوةي  پَيبوو، 
کةسوکارةکانتان  دةردةهَينا،  چَلمتان  بوو 
سکتان  دةخةوتنء  گةرمدا  جَيگاي  لةژَير 
ئةمإؤ  گةنج  ئةرکي  بؤيه  ئاخر  تَيربوو، 
ئةم  ءتارانةي  ئةمجؤره  ءةآلمــدانــةوةي 
به گؤإاني سياسي.  تؤقَينةرانةيه  سياسييه 
راپةإَيت،  دةبَيت  سةرلةنوآ  کوردستان 
گؤإاني  لةپَيناوي  مةعريفي  راپةإينَيکي 

سياسيدا، لةپَيناوي چةسپاندني ئازاديدا.
رَيگاگرتن  بؤ  يةکَيتي  سياسييةکاني 
هانا  ديموکراتي،  جوآلنةوةي  کؤمةَلَيک  له 
بؤسةر  توندإةوانة  هَيرشي  بةر  دةبةنة 
ليستي گؤإان، لةکاتَيکدا لةماوة ي سآ  ساَلي 

گؤإانخواز  کةسايةتيي  چةندين  رابردوودا 
لــَيــدراون،  ــةوان  ئ پياوةکاني  بةدةستي 
ئةوانةش  کةسوکاري  تةنانةت  رفَينراون، 
که  يةکَيتي،  هةإةشةي  بةر  کةوتوونةته 
رةخنةيان ئاراستةي سياسييةکاني يةکَيتي 
هةإةشةکةرةکاني  سياسيية  کــردووه. 
يةکَيتي زؤرينةيان ساآلنَيکي دوورءدرَيژ له 
ئةوروپادا ژياون، بگره هةتا ئَيستاش خاوةني 
ئةَلماني،  سويدي،  (بةريتاني،  رة گةزنامةي 
دانيمارکي، هوَلةندي... هتد)ن، کةچي دوور 
ديموکراتييةوه،  ئازادييء  ژياني  له  دوورن 
پرؤسةي  خؤيان  بةدَلنياييةوه  لةکاتَيکدا 
هةَلبژاردني ئةم ءآلتانةيان بينيوه، که چؤن 
خؤيان  ليستي  الواز  بةهَيزء  ديموکراتيانه 
دادةبةزَينن، براوهء دؤإاو پَيکةوه چةپَله بؤ 
سةرکةوتني پرؤسةي هةَلبژاردن لَيدةدةنء 
سياسييةکاني  دةکــةن.  پةسةند  يةکتري 
به  ديموکراتي  هةَلبژاردني  پرؤسةي  ئَيمه 
پرؤسةي دةرخستني هَيزء بازوو ء چةکء 
دةمانچه   (١٠،٠٠٠) جارَيک  دةزانن،  هَيرش 
پَيشمةرگه   (١٠،٠٠٠) جارَيکيش  دةکإنء 
دةنَيرنه شاخ. ئةگةر دة هةزار دةمانچه بؤ 
کوَيخايةتي هةَلبژاردن نةبَيت، بؤچي لةپَيش 
هةَلبژاردندا بيرتان لَيکردةوه؟ ئةگةر ناردني 
پالنَيکي  شــاخ،  بؤ  پَيشمةرگه  هــةزار  دة 
له  بؤچي  نةبَيت،  لةپشتةوه  هَيرشکةرانةي 
لَيکردةوه؟  بيرتان  هةَلبژاردندا  پرؤسةي 
سياسييةکي يةکَيتيمان نةبيني دةربکةوَيتء 
هةإةشه نةکاتء هَيزء بازوو پيشان نةدات، 
نةبوو  يةکَيتي  سياسييةکي  له  گوَيمان 
گؤإان  ليستي  ئاراستةي  هةإةشةيةک 
نةکاتء سوکايةتي به خةَلکةکاني نةکات، هةر 
رؤژةي يةکَيکيان ريکالمي هةإةشةلَيکردن 

بؤخؤيان دةکةن (ليستي گؤإان هةإةشةي 
کوشتني لَيکردوين، ليستي گؤإان پياوةکاني 
دةنَيرَيته سةرمانء... هتد)، لةکاتَيکدا ئةوةي 
ليستي گؤإان دةيکات تةنيا نووسينهء هيچي 
بريتييه  گؤإان  ليستي  هَيزي  ءاته  ديكة، 
تةواوي  نووسين.  بيرکردنةوهء  هَيزي  له 
مةکتةبي  سةرکردايةتيء  سياسييةکاني 
شَيوازي  يةک  خاوةني  يةکَيتي  سياسيي 
قسةکردنن، چ لةسةر نةوشيروان مستة فاء چ 
لةسةر ليستي گؤإان، تةواوي قسةکانيشيان 
هةإةشةئامَيزء  ءشةي  کؤيةک  له  بريتييه 
پارتي  يةکَيتيء  لةکاتَيکدا  عةنتةرايةتي، 
ئةم  ــةورةي  ــةرةگ ه بةشي  ديموکرات 
لة  هةر  زةوتکردووه،  بؤخؤيان  خاکةيان 
هةتا  بيگره  قةالچواالنةوه  رةشء  سةري 
مةسيفء دةباشان، کةچي تةنيا کؤمپانياي 
ءشه دياره، که دةيان ناوءناتؤرةيان لَيناوه 
«گردي ءشه، گردي کؤمپانياي فشه، گردي 

نةوشيروان ئاغا...هتد».
ئةگةر  بةعسيشدا  ــي  ــةردةم س لــه 
نةبوو،  کةم  هيچت  له  بوويتايه  بةعسي 
نةبوو،  هيچت  نةبوويتايه  بةعسيش  ئةگةر 
ئَيستاش به هةمان دةستوور، که تؤ يةکَيتي 
که  يةکَيتيت،  دوژمني  کةواته  نةبوويت 
دوژمني يةکَيتيش بوويت دةبَيت هةَلوَيستت 
بةرامبةر ءةربگيرَيت ئةى سياسييةکانيان له 
مينبةري ميدياکانيانةوه هاوارناکةن «ئَيمةي 
ئةندامَيکي  ئَيستا  يةکَيتي»،  ئَيمةي  پارتي، 
مةکتةبي سياسي يةکَيتي نيشتماني خؤي به 
ئةندامَيکي مةکتةبي سياسي پارتي دةزانَيتء 
هي ئةوانيش خؤيان به هي يةکَيتي دةزانن، 
ئةوةي دةنگ به ليستي کوردستاني نةدات 

نانبإاوه، دةرکراوه.

تؤقيَنةره سياسييةکان
لومه دةروَيشدوو هؤدهء هةيوانَيکيشي بخةنةسةر

دووأيـــان يـــان ســــَى؟
ئاوديَر شَيخ عومةر
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بـةدواداضــــوون

جةمال ئيختيار

لةميانةى سةردانَيكيدا بؤ الى بريندارانى 
ناوضةى هةكارى  لة  تةقينةوةكةى مين كة 
روويــدا،  توركيا  خؤرهةآلتى  باشوورى 
رةجةب تةيب ئةردؤغان، سةرؤك وةزيرانى 
توركيا رايطةياند، هيض جؤرة دذايةتييةك بؤ 
ئةو  ضارةسةرى كَيشةى كورد، حكومةتى 
وآلتة راناوةستَينَيتء لة ئيرادةى خؤى بؤ 

ضارةسةرى كَيشةكة بةردوام دةبَيت. 
زارى  لة  توركى  راديكاَلى  رؤذنامةى 
«هةموو  بــآلويــكــردةوة   ئــةردؤغــانــةوة 
كة  بكات  ئةوانة  دذايةتى  دةبَيت  كةسَيك 
هةوَلةكانى  لةبةردةم  رَيطربن  دةيانةوَيت 
ضارةسةرَيكى  مةسةلةى  ئةمة  ئاشتيدا، 
بؤ  هةية  ويستَيك  بةآلم  نيية،  سيحراوى 
لةو  ئَيستا  ئَيمة  كَيشةكةء  ضارةسةرى 
وتيشى  ئةردؤغان  نزيكترين»،  ضارةسةرة 
كؤبوونةوةيةكى  لة  من  داهاتوو  هةفتةى 
دامةزراندنء  ثرؤذةيةكى  رؤذنامةوانيدا 
سةرمايةطوزاريى بؤ ناوضةكة رادةطةيةنم، 
لةنَيوان  جياوازيى  كة  دةمانةوَيت  «ئَيمة 
ناوضةكانى خؤرهةآلتء خؤرئاوا نةمَينَيتء 
هةمووان  بة  ثَيشكةش  يةكسان  دةرفةتى 

بكرَيت».  
كةسَيك  بة  ئاماذة  بَيئةوةى  ئةردؤغان 
اليةنةكانى  لة  رةخنةى  بدات،  اليةنَيك  يان 
بَيئةوةى  «ئةوان  كة  بةوةى  طرتووة  ديكة 
سَيبةرى  لةذَير  ئةمإؤ  ضاندبَيت،  دارَيكيان 
ئةو دارانةدا حةساونةتةوة كة ثارتى دادو 

طةشةثَيدان ضاندوويةتى». 
رةخنةى  توركيا  وةزيرانى  ســةرؤك 
وتى  كردو  كورد  هاوآلتييانى  ئاراستةى 
توركيا  كوردى  رةضةَلةك  بة  «هاوآلتييانى 
هةَلطرى رؤحيةتَيكن كة دةيانبةستَيتةوة بة 

تيرؤريزمةوة، ئَيمة لة هةوَلى ئةوةداين كة 
ئةو رؤحيةتة لةناوببةين». 

بؤ  ئةمريكا  طوشارةكانى  ئةنجامى  لة 
توركيا  لة  كورد  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
ثَيويستى  هةروةها  ئاشتيانة،  بةشَيوازَيكى 
بؤ  توركيا  ويستى  بةهؤى  ضاكسازيى 
ماوةيةكة  ئةوروثا،  يةكَيتى  ناو  ضوونة 
ناوةندة  ميدياء  بةربآلو  طفتوطؤيةكى 
داطيركردووة،  وآلتةى  ئةو  سياسييةكانى 
دوو  بةسةر  وآلتة  ئةو  سياسةتمةدارانى 
دةستةدا دابةشبوون، هةندَيكيان بة ئاشكرا 
باس لة ثَيويستى ضارةسةرى كَيشةى كورد 
مةسةلةكة  دذايةتيى  تاقمَيكيش  دةكــةن، 

دةكةن. 
اليةنى بةرهةَلستكار بريتين لة ثارتةكانى 
كؤمارى طةل بة سةرؤكايةتيى دةنيز بايكاألو 
سةرؤكايةتيى  بة  نةتةوةيى  بزووتنةوةى 
دةوَلةت باخضةلى، كة لةطةأل سوثادا بةيةك 
ئاراستة ئيش دةكةن (ئةطةرضى هةَلوَيستى 
نةرمتربووة)،  ــدا  جــاران لــةضــاو  سوثا 
بةشداريى ئةوان بؤ ضارةسةرى ثرؤسةى 
ضارةسةرى ئاشتيانةى مةسةلةى كورد لة 
دةزانرَيتء ضاودَيران  ثَيويست  بة  توركيا، 
ثَييانواية، كة بةشداريى ئةوان دةبَيتة هؤى 
لةناو  ئارامى  دروستكردنى  هاوسةنطىء 
كة  توركيا،  نةتةوةثةرستةكانى  ثَيكهاتة 
تواناى ئةوةيان هةية كَيشة بؤ ثرؤسةيةكى 
لةوجؤرة دروستبكةن، ئةطةرضى تائَيستا لة 
النيكةم  بةآلم  بةشدارنةبوون،  ضارةسةردا 

كَيشةيان بؤ دروست نةكردووة. 
ضاودَيرو  لَيكؤَلةرو  الضينةر،  سَيدات 
لَيكوَلينةوةى  نــاوةنــدى  بــةإَيــوةبــةرى 
لة  ئةنقةرة،  نَيودةوَلةتيى  ستراتيذى 
زةمانى  تـــودةى  بة  ضاوثَيكةوتنَيكدا 
ئَيستا  وةكو  كاتَيك  هيض  «توركيا  وتووة 
نزيك  كورد  كَيشةى  بؤ  ضارةسةرَيك  لة 

نةبووة»، بةآلم هؤشداريى ئةوةشيداوة كة 
هاوكاريى  بة  ثةكةكة  توركياو  لة  دةوَلةت 
دةرفةتةكة  دةدةن  ئــةوة  هةوَلى  يةكتر 

لةبارببةن.
لَيكؤَلينةوةى  سةنتةرى  بةإَيوةبةرى 
ستراتيذيى، راى واية «ئةطةر ئةرطةنةكؤنء 
ضارةسةرى  لة  توركيا  لَيطةإَين،  ثةكةكة 
بة  هةمووان  ثَيويستة  نزيكةء  ئاشتيانة 
ئيش  ئاشتيانة  ضــارةســةرى  ئاراستةى 

بكةن». 
ــورك  ــةوة ئــةحــمــةد ت ــؤي ـــةالى خ ل
سةرؤكى  كوردو  ناسراوى  ،كةسايةتيى 
ثارتى كؤمةَلطاى ديموكراتى، رايطةياندووة 
كة لةثَيناو ضارةسةرى ئاشتيانةدا ثَيويستة 
ضةكةكانيان  لة  دةست  اليةنةكان  هةموو 
راثــةإانــدنــى  بــة  هةستن  هةَلبطرنء 
لةثَيناو  خؤيان  مَيذوويى  بةرثرسيارَيتى 

ئاشتيدا. 
بةناوبانطى  نووسةرى  ضاندار  ضةنطيز 
بة  ئةردؤطانى  هةَلوَيستةى  ئةو  توركيا، 
وةسفكردووة،  جوامَيريى»  «شةهامةتء 
ئةو  «نابَيت  كة  داوة  ئةوةى  هؤشداريى 

شةهامةتة ثشتطوآ بخرَيت». 
ناكرَيت  كة  ثَييانواية،  ــران  ــاودَي ض
ثاأل  بدرَيتة  تيرؤريستى  تؤمةتى رؤحيةتى 
ثاساوى  بة  توركيا  كوردى  جةماوةرى 
دةكــةن،  ثةكةكة  ثشتيوانى  كة  ــةوةى  ئ
ناودَيركردنى  تيرؤريست  بة  لةإاستيدا 
ثةكةكةش شتَيك نيية جطة لة هاوكَيشةيةكى 
باآلدةستةكان  دةسةآلتة  بةرذةوةنديى 
كة  باشترواية  نَيودةوَلةتيدا،  لةئاستى 
توركيا لة جَيطاى هةَلسةنطاندنى لةوجؤرةء 
هةَلسوكةوتى تاكتيكى لةطةأل ئةو كَيشةية، 
بةثير ئةسَلى مةسةلةكةوة بضَيت كة شتَيك 
نيية بةدةر لة كَيشةى نةتةوةكة بة قةبارةى 

زياتر ٢٥٪ى دانيشتووانى توركيا.

هيض هةأةشةيةك توركيا ناوةستيَنَيت

دلَير عةبدولخالق

ثةيوةندييةكانى  رَيكخستنى  بؤ 
سةرؤك  ماليكى  نورى  وآلت،  هةردوو 
سةردانى  لةدوايين  عَيراق  وةزيرانى 
رَيككةوتننامةى  بيرؤكةى  بةريتانيا،  بؤ 
ــة  ــةأل ئـــةو وآلت ــةط ــةى ل ــةن ــةالي ــةم ه
خاَلةكانى  هةرضةندة   طةآلَلةكردووة، 
نييةء  روون  رَيككةوتننامةكة  ــاو  ن
بةطوَيرةى  بةآلم  تةواونةكراوة،  تائَيستا 
عَيراق  حكومةتى  هةواأل،  سةرضاوةكانى 
بةهؤى بوونى ضةند طرفتَيكةوة نايةوَيت 
ثةلةبكات لة ئيمزاكردنى رَيككةوتننامةكة، 
دةرةوةى  ليذنةى  ئةندامَيكى  هةروةك 
ثَييواية  عَيراقيش  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لة  بةزةحمةت  رَيككةوتننامةية  «ئــةو 
ئةنجومةنى نوَينةران دةردةضَيتء دةنط 

دةهَينَيت». 
ضاثى  سةباحى  رؤذنامةى  ثَيشتر 
عةتية،  خاليد  بآلويكردبووةوة،  بةغدا 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  جَيطرى سةرؤكى 
عَيراق لةطةأل باَليؤزى بةريتانيا لة عَيراق 
ثةيوةندييةكانى  ضؤنَيتى  دانيشتووة، 
ثاشةكشةى  لــةدواى  وآلتيان  هــةردوو 
ــة عــَيــراق  ــةوة ل ــةت ــرةن هــَيــزةكــانــى ف
تاووتوَيكردووة. هاوكات ئةو بةرثرسةى 
بةريتانيا  باَليؤزى  لة  داواى  عَيراق 
سةربازيى  كةمى  هَيزَيكى  كــردووة 
مةشقكردنى  بؤ  بمَينَيتةوة  بةريتانيان 
هَيزةكانى عَيراقى، ئةم داوايةى عةتيةش 
وةك يةكَيك لة خاَلةكان لة ضوارضَيوةى 
لةندةن  بــةغــدا-  نــَيــوان  رَيككةوتنى 

رَيكدةخرَيت.
رووخانى  دواى  ٢٠٠٣ء  لةساَلى 
رذَيمى بةعس، نزيكةى (٧٠٠٠) سةربازى 
بةسرة  ثارَيزطاى  سنوورى  لة  بةريتانى 
ذمارةية  ئةو  دواتريش  بآلوبوونةتةوة، 
ســةربــاز،   (٥٠٠٠) بــؤ  كــةمــكــرايــةوة 

ئةو  سةربازةكانى  ــارةى  ذم ئَيستاش 
لة  هاوكات  كةمتركراوةتةوة،  وآلتــة 
لة  ئةمساَليش  نيسانى  مانطى  كؤتايى 
بة  كؤتاييان  هَيزانة  ئةو  ئاهةنطَيكدا 
خؤيان  سةربازيى  ثرؤسةى  ضاالكيىء 
لة  يةكَيك  لَيدوانى  بةثَيى  هَينا،  عَيراق  لة 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
خراثى  بة  سنوورة  ئةو  دانيشتووانى 
ثةيوةندييةكانى  سروشتى  لة  باسيان 
دانيشتووانى  لةطةأل  كردووة  هَيزة  ئةو 
بةسةر  كاريطةريى  ئةمةش  ناوضةكة، 
ثارَيزطاكة  دانيشتووانى  نوَينةرى 
عَيراقةوة  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 

جَيهَيشتووة.
ئةو  زانــيــاريــيــةكــان  ــرةى  ــوَي ــةط ب
سةردانى  لةكاتى  كة  رَيككةوتننامةية 
نورى ماليكى سةرؤك وةزيرانى عَيراق بؤ 
بةريتانيا طةآلَلةكراوةء تةنيا لة سآ الثةإة 
ئيمزانةكردنيشى  هؤكارى  ثَيكهاتووة، 
وآلت  هــةردوو  بةرثرسانى  لةاليةن 
ضةند  دروستبوونى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
حةسانةى  مةسةلةى  لةوانة:  طرفتيك، 
كشانةوةى  لــةدواى  سةربازانةى  ئةو 
هَيزةكانيان لة عَيراق دةمَيننةوة، كَيشةى 
داإشتنى  ضؤنَيتى  لةسةر  ثَيكهاتن 
وايكردووة  ئةمةش  رَيككةوتننامةكة، 
سةرؤك وةزيرانى عَيراق حةزةر دةكات 

لة بةزوويى ئيمزاكردنى.
رَيككةوتننامةى  (٢٤)ى  مادةى  بةثَيى 
هَيزةكانى  عــَيــراق،  ئةمريكاء  نَيوان 
لة شارةكانء   ٢٠٠٩/٦/٣٠ لة  فرةنةتةوة 
دةكشَينةوة،  عَيراق  ئاوةدانةكانى  ناوضة 
ئةندامَيكى  ــةدا  ــوةي ــَي ــوارض ض لــةو 
بوونى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لةنَيوان  لةوشَيوةية،  رَيككةوتننامةيةكى 

هةردوو وآلت بةطرنط وةسفدةكات.
ليذنةى  ئةندامى  طلى،  تةلعةت  تانيا 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  دةرةوة 
بوونى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق، 

بؤ  باشة  شتَيكى  رَيككةوتننامةكة 
ثةيوةندييةكانى  سروشتى  دياريكردنء 
كة  بةتايبةتى  وآلت،  ــةردوو  ه نَيوان 
حوزةيراندا  مانطى  كؤتايى  لة  ثَيويستة 
هَيزةكان لة شارةكان بكشَينةوة. وتيشى: 
خاَلةكانى  زانياريىء  هَيشتا  «هةرضةندة 
روون  ئَيمةش  بؤ  رَيككةوتننامةكة  ناو 
نيية، بةآلم يةكَيك لة خاَلةكان ئةوة دةبَيت 
بمَينَيتةوة  بةريتانيا  هَيزةكانى  لة  بةشَيك 
عَيراق  هَيزةكانى  يارمةتيى  بؤئةوةى 

بدةن لة مةشقء كارى سةربازييدا».
ئةنجومةنى  ئةندامةى  ئةو  بةبإواى 
رَيككةوتننامةية  «ئةو  عَيراق،  نوَينةرانى 
دةنطى  بــكــرَيــت،  ــش  ــةواوي ت ــةطــةر  ئ
ناهَينَيتء  بةدةست  ئةنجومةن  ئةندامانى 
ــى ئــةنــجــومــةن لــةســةر  رةزامــةنــدي
دةبَيت».  زةحمةت  رَيككةوتننامةكة 
دواى  وتى:  لةوبارةيةوة  تةلعةت  تانيا 
وآلت  ــةردوو  ه نَيوان  ــدى  وةف ــةوةى  ئ
دواتريش  تةواودةكةنء  رَيككةوتننامةكة 
لة ئةنجومةنى وةزيران ثةسةند دةكرَيت، 
ئينجا دةنَيردرَيتة ئةنجومةنى نوَينةران بؤ 
«لةوانةية  بةآلم  ثةسةندكردنى،  طفتوطؤء 
ئةنجومةنى  لة  رَيككةوتننامةية  ئــةو 
ضونكة  نةهَينَيت،  ــط  دةن ــنــةران  نــوَي
ئةندامانى ئةنجومةن بإوايان واية، دةبَيت 
رَيككةوتننامةكان ضوارضَيوةيةكى طشتطير 
ئةمنى  لةبوارى  نةك  بطرَيت،  بةخؤيةوة 
ثَيويستة  بةَلكو  بَيت،  ئابووريدا  ياخود 

رَيككةوتننامةكان ستراتيذى بن».
 ثَيشتر بةريتانيا داواى رَيككةوتننامةى 
ئةمنى لةطةأل عَيراق كردبوو، هةربؤية ئةو 
ئةنجومةنى  دةرةوةى  ليذنةى  ئةندامةى 
«رَيككةوتننامةكة  ــَيــت:  دةَل نوَينةران 
نوَينةران  ئةنجومةنى  لة  بةزةحمةت 
ناهَينَيت،  بةدةست  دةنط  دةردةضــَيــت، 
نيية  ثةرؤش  بة  حكومةت  لةبةرئةوةشة 
ئةنجومةنى  بة  طةياندنى  ئيمزاكردنء  بؤ 

نوَينةران».

رَيككةوتننامةى عَيراقء بةريتانيا سروشتى ثةيوةندييةكان ضؤن دياريدةكات؟

«رَيككةوتننامةكة لة ئةنجومةنى نويَنةران دةنط ناهيَنَيت»

ئةردؤغان دةبَيتة ئةتاتوركى ئيسالمييةكانى توركيا

عَيراق لة ضاوةِروانى هَيزةكانى بةريتانياداية
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کوردستانء  پةرلةماني  هةَلبژاردني 
لةماوةي  کوردستان  هةرَيمي  سةرؤکي 
کؤإو  بابةتي  گةرمترين  ــوودا،  ــات داه
خؤي  سَيبةري  ميدياکانةو  کؤمةَلةکانء 
بوارةکاني ديكة،  خستووةتة سةر سةجةم 
ئةم  ئةم کايةيةي گةرمترکردووةء  ئةوةي 
پَيشوو،  لةوانةي  جيادةکاتةوة  هةَلبژاردنة 
نؤژةنکراوةو  کؤني  هَيزي  سةردةرهَيناني 
هَيزةکؤنة  نوَين،  هَيزي  سةردةرهَيناني 
هَيآلنة  سياسيء  ئةو  نوژةنکراوةکان 
دةسةآلتدارةکاندا  پارتة  لة  کة  دةگرَيتةوة 
دةســةآلت  کايةکاني  بةشداري  ــوونء  ب
بوونء بة هةر هؤيةکةوة بووبَيت، بازنةي 
دةسةآلتدارةکانيان  حيزبة  دةسةآلتي 
بةشَيوازَيکي  بـــةآلم  ــدووة،  ــةإان ــپ ــَي ت
حيزبةوة  بــازنــةي  لـــةدةرةوةي  ــوآء  ن
حيزب  شـــاردراوة  بةشَيوةيةکي  ــان  ي
نؤژةنکردنةوةي  ئةمة  بةکاردةهَينن، 
کة  مؤدَيلَيکة  بةإَيوةبردنةو  سياسةتء 
هةندَيک  لة  پَيکراوةو  کاري  ءآلتدا  زؤر  لة 
کؤنةکاني  حيزبة  سةرجةمي  ءآلتيشدا 
(پيم  هؤَلةندا  لة  نموونة  بؤ  هَينا،  بةچؤکدا 
نوآء  راگةياندنَيکي  بة  تواني  فؤرتاون) 
هةندَيک  بةرنا مةيةکي  پؤششي  لةژَير 
ناإةزايةتي  بةشَيکيش  ليبراألء  راستء 
کؤآلنء خةَلکةوة، بة رةخنةگرتن لة مؤدَيلي 
خةَلکيکردني  بة  مؤدَيلي  بة  سياسيء 
کاري  لة  رزگــارکــردنــي  سياسةتةوةء 
کورسييةکانةوةو  پشت  پياواني  نوخبةو 
داخراوةکانء  دةرگــا  پشت  بإيارةکاني 
ببَيتة  خةَلک،  ئيرادةي  چــاوو  لة  دوور 
کة  نةکراو  چاوةإوان  هَيندة  هةَلتؤقينَيکي 
بةخؤيةوة  خةَلکيشي  هَيزةکانء  سةرجةم 
مؤدَيل  بة  بوو  (فؤرتاونيزم)  سةرقاَلکرد . 
شةخسيةتةکان  خةَلکء  هاتنةدةستي  بؤ 
بــاوةوة ،  سياسةتي  کايةي  لــةدةرةوةي 
لَيکؤَلينةوة  تائَيستاش  تيرؤرکراو  فؤرتاون 
زؤربةي  راپرسيدا  لةدوايين  بةردةوامة، 
فؤرتاون،  تيرؤري  پَييانواية  هؤَلةندييةکان 
ئةوکاتة  حيزبةکاني  دةسةآلتء  کؤمپلؤي 
بووة، بةآلم ليستي فؤرتاون ءَيإاي نةماني 
عةقَلة بةإ َيوةبةرةکةيء سةرة گرنگةکةي، 
بةدةستهَيناو  کورسييةکاني  زؤرترين 
ــةوکــاتء  ئ سياسييةکاني  ــةم  ــةرج س
فؤرتاونيزم  هَينا،  بةچؤکدا  حيزبةکاني 
چةند  ليستةکةيء  نــةمــانــي  ءَيــــإاي 
مؤدَيلَيکي  هَيشتاش  بةآلم  پارچةبووني، 
خؤشةويستء گرنگة بةجؤرَيک بة هةر لة 

هةَلبإَينَيکي  دةنگ  ءةستانةوةو  بةرامبةر 
جيا، باس لة فؤرتاونيزم دةکرَيت.

کورديء  حيزبي  دةسةآلتي  فةشةلي 
خةَلکء  نَيوان  قةَلشتي  گةورةبووني 
ئةم  دوورکـــةوتـــنـــةوةي  ــــةآلتء  دةس
دةسةآلتة لة فةلةکي داخوازييةکاني خةَلکي 
ناإةزايةتييةکاني  زيادبووني  کوردستان، 
کؤمةآليةتيء  ــوارة  ب هةموو  لة  خةَلک 
ساَلي   (٦) لة  ئابوورييةکاندا  سياسيء 
ئةم  کامَلبوون،  گةيشتووةتة  رابــردوودا، 
بزووتنةوة ناإةزايةتيانة بةشَيوةي جياجيا 
جةماوةري  ناإةزايةتي  دةرخست،  خؤيان 
سةرةتاييةکان،  پَيداويستيية  لةسةر 
ئةهلييةکان،  ميديا   ئازادييةکانء  لةسةر 
ئةنفالکراوةکانء  کةسوکاري  خةَلکء 
ــةردا  ــب ــةرام ــة ب ــةبــجــةيــيــةکــان، ل هــةَل
لة  نةخشةکاني  ـــةآلتء  دةس فةشةلي 
تا  عَيراقةوة  دةوَلةتي  دروستکردنةوةي 
مادةي (٥٨)ء مةسةلةي ناوچةدابإاوةکانء 
سوإانةوةي دةسةآلتداراني کورد لة فةلةکي 
ئاسايشي  ئاراميء  عَيراقي،  حکومةتي 
قايمکردني  بؤ  هةوَلَيکيان  هةموو  عَيراقء 
مانةوة  دةسةآلتء  کورسييةکاني  ژَيرپَيي 
لة دةسةآلتداو دةستپَيوةگرتني دةسةآلتء 
سةرجةم  بةهؤي  تايبةتةکان،  دةستکةوتة 
بةر  کةوتبووة  دةســةآلت  فاکتةرانة  ئةم 
شةپؤلي ناإةزايةتيي خةَلک، حيزبء ژياني 
حيزبيي لةو چةند ساَلةدا بة کَيرڤَيکي خَيرا 
دةسةآلتدارةکانيش  حيزبة  دابــةزيــنء 
بةآلم  بــةرکــةوت،  بةشيان  گةورةترين 
اليةنء  هَيزو  ناإةزايةتيانة  ئةم  سةرجةم 
نةبوون  ءاقيعي  ئؤپؤزسيؤني  گروپَيکي 
هَيزو  بَيت،   تَيکةَليان  يان  رَيکيانبخاتء  کة 
سواربووني  هةوَلي  لة  کة  هةبوون  اليةن 
خةَلکء  بــةآلم  ــوون،  ب شةپؤالنةدا  ئةم 
کة  ءشيارتربوون  لةوة  ناإةزايةتييةکان 

بوار بةمة بدةن.
باشترين  خــؤبــةخــؤ  ــژاردن  ــب ــةَل ه
جارَيکي  خةَلک  تا  رووبةإووبوونةوةيةء 
پَيناسي دةسةآلت بکاتةوة، سةرجةم  ديكة 
ناإةزايةتييةکانء  ــيــةکــانء  داخــوازي
هــؤشــيــاريء  ئاستي  ــةري  ــةس ــوون چ
بةرچاوإوونييةکان، ئةم بارودؤخةيان زؤر 
بردووةتة پَيشةوة، دةسةآلتء بةتايبةتيش 
هَيمايانة  ــةم  ئ زوو  پــارتــي  يةکَيتيء 
زوو  ئيشارةتةکانيان  هةموو  تَيگةيشتء 
کةوتنةخؤ  هــةرزوو  بةوةش  خوَيندةوة، 
بؤ  رَيگاکان  هةموو  بةکارهَيناني  بؤ 

پاشةکشةپَيکردني سةرجةم دةنگة جياکان. 
رةوتي  هةية،  خؤي  گرنگي  کة  خاَلَيک 
سةرجةم  هاوکَيشةکانة،  گؤإاني  لة  روو 
هةوَلةکاني دةسةآلت نةيتواني بةو ئاقارةدا 
بإوات کة ئةم هةإةشةو پالنانة ئامانجيان 
بوو، ئةگةر بؤ (٦) ساأل لةمةوبةر دةوري 
کةم  ئَيستا  بواية،  چارةنووسسازيان 
شةإي  گؤپاَلي  هةَلسوإاندني  کاردةکةن، 
ناوخؤ بةشَيکي ديكةية لةم پرؤژةية، بةآلم 
ئةمةش خؤبةخؤ کةمبايةخة، بة کرانةوةي 
چوونة  دونــيــاداو  ــةإووي  ب کوردستان 
خةَلک  ءيستي  خةَلکء  دةسةآلتي  سةري 
عةدالةت،  ياساو  ديموکراتء  دةوَلةتي  بؤ 
ديكةشةوة  لةبارَيکي  ءاوةترن،  لةوة  زؤر 
خؤإَيکخستني هَيزةکاني ديكة ءةک ليستي 
ليستي  زؤر  ژمارةيةکي  حيزبةکةو  چوار 
ئاسانتر  تةحةدايةيان  ئةم  سةربةخؤ، 
فينؤمينَيکي  گؤإان  ليستي  کردووةتةوة، 
دةکات،  رابةرايةتي  نةوشيروان  کة  تازةية 
لة  رةخنةکان  سةرجةم  بووني  ــإاي  وَي
نةوشيروانء ليستةکةيء بةشَيك لةوانةي 
يان  ئةم رةخنانةء  لةگةَليدانء راستبووني 
لة  تةنيا  ئامانج  کة  بةمةرجَيک  گرنگيان، 
نةبَيت،  رةوتة  ئةم  بَيهَيزکردني  خستنء 
ئةم  کة  لةوةداية  رةخنانة  ئةم  بَيهَيزيي 
ياخييةي  کةسة  بةم  روو  تةنيا  قسانة 
ديكة  لةواني  بکةيتء  حيزبي  دةسةآلتي 
لةسةر  قسةيةک  هيچ  خاترجةمبيتء 
هةميشة  کة  نةکةيت،  بارزاني  تاَلةبانيء 
نةوشيروان  پَيدةبإَيت،  شَيريان  بةشي 
بَيت  کــوردي  سياسيي  ءرياترين  رةنگة 
ئؤپؤزسيؤنَيکي  نةبووني  لة  کةَلکي  کة 
ءاقيعي ءةرگرتء کؤمپانياي وشةي ءةک 
سةکؤيةکي رؤشنبيريي کارا بةکارهَينا، بؤ 
بة هَيزکردني بةرةي خؤي، ئةمة  سازدانء 
لةئاستَيکداية کة زؤرَيک خةَلکي دةرةوةي 
کة  کؤکردةوة  خؤيدا  لةگةأل  يةکَيتيشي 
پرؤژةکاني  بووني   پَيکهَينانء  پَيش 
ئامانجي  ءتا رة  ئةم  نة  وشة،  کؤمپانياي 
بةندةش  نة  ليستَيکة،  کةسء  جوانکردني 
هةية،  ليستةوة  بةم  پةيوةندييةکي  هيچ 
بةآلم راستييةک هةية ئَيمة لة دووإيانَيکي 
ياساييبوونء  بة  ئاراستةي  بة  توندداين 
بة  يان  موئةسةسات،  خاوةني  بة  بوون 
سةروةتء  زياتر  تاآلنکاريي  ئاراستةي 
هةيبةتي خةَلکي کوردستانء هةإاجکردني 
سياسييةکاني  دةستکةوتة  ســةجــةم 
سةرجةم  چاودَيريي  ءةک  بؤية  دةإؤين، 

ءيژدانةوة  ورديء  بة  دةبَيت  رةوةندةکان 
قسةبکةين .

هةيةء  هةَلبژاردنةدا  لةم  کة  شتَيک 
سةرجةم  بةپَيچةوانةي  سةرنجمة،  جَيگاي 
دونــيــاوة،  نؤرماَلةکاني  هــةَلــبــژاردنــة 
ــووي  ــات داه پــرؤژةکــانــي  باسي  ــةس  ک
هَيندةي  ناکات،  داواي  کةسيش  ناکاتء 
هَيندة  دةکرَيت،  باسيان  کةسايةتييةکان 
پرؤژةکان قسةيان  بةرنامةو  دةستکةوتء 
هةَلبژاردن  ئةوةي  ءةک  ناکرَيت،  لةسةر 
پةيوةندي  هيچ  بَيتء  دةموچاوةکان  بؤ 
خةَلکء  گوزةراني  سياسةتء  ژيانء  بة 
نازانَيت  کةس  نةبَيت،  هتد  ئةمنيةتء... 
هةريةک لةم ليستانة قسةو پرؤژةيان چيية 
قةَلشتة  ئةو  هةژارييء  چارةسةري  بؤ 
دابةشکردني  لة  هةية  کة  ــةي  گــةورةي
کةرکوکء  لةسةر  ساماندا،  دةستکةوتء 
مةسةلةي  دابإاوةکان،  ناوچة  خا نةقينء 
مةسةلةي  ناوخؤ،  تاوانباراني  ئةنفالء 
گرفتةکانيان،  خوَيندنء  سيستمي  الوانء 
مةسةلةي  ياساکان،  ــانء  ژن مةسةلةي 
ــوور،  ــام دةســت ــوورو ک ــت بــوونــي دةس
دةرةکــي،  ناوخؤو  دوژمناني  مةسةلةي 
کاروباري  ياساکاني  کــارو  ياساکاني 
شةخسي، مانةوة لة چوارچَيوةي عَيراقداو 
ريفراندؤم،  چارةنووسء  مافي  مةسةلةي 
بودجةو  دابةشکردني  بودجةو  مةسةلةي 
رستةدا  لةيةک  ناعةدالةتي،  عةدالةتيء 
ئةوانةي کة هةر کةسَيکي سادة  سةرجةم 
بةشداربَيت،  دةيةوَيت  هةَلدةبژَيرَيتء  کة 
بزانَيت دةنگ بة چي دةدات، لة هةمووشي 
بؤ  بوو  هةَلبژاردن  بة  بوارنةدان  خراپتر 
قإةو  بآ  زؤر  کة  دةرةوة،  کوردستانياني 
سةپاندو  ئةمةي  ــةآلت  دةس بةئاساني 

خةَلکيش قبوَلي کرد.
دةرةوةي  هَيزةکاني  ئؤپؤزسيؤنء 
ــإاي  ءَي رؤژةدا  چةند  ــةم  ل دةســـةآلت 
ئاَلؤزييةوة،  خراونةتة  پَيشإةوييان، 
هاوارء  هاوار  لةبةر  کة  ئةوةي  ئاَلؤزيي 
دةسةآلت، خةَلک خةريکة  نةعرةتةکَيشاني 
پرسي  ناکاتء  ناوةرؤکةکان  سةيري 
پرؤژةو چي دةکةيتء چةندت لةدةستدَيت 
ئةگةر هةَلبژَيردرَييت؟ چؤنء بة کةم تواناو 
ئاستَيک  تا  ئةمة  دةکةيت،  ئةوة  بودجة 
ميدياکانء  سةرجةم  کة  خوار  هاتووةتة 
تواناکان بةوةوة سةرقاَلن کآ دةرکراو کآ 

پةشيمانبووةوة!
سةرؤکايةتيي  تةحةداکاني  مةسةلةي 

مةسةلةي  لة  نين  کةمبايةختر  هةرَيم 
بارزاني  مةسعود  کوردستان،  پةرلةماني 
گــةورةوةء  تةحةدايةکي  خستة  خــؤي 
کاري  زؤر  ساَلةدا  چةند  لةم  بةتايبةتيش 
لة  ــيء  زارةک بة  النيکةم  ئــةوه  کــرد،  بؤ 
تاَلةباني  لة  نموونة  بؤ  کة  ميدياکاندا 
يان  تورکيادا،  بةرامبةر  لة  حاسمترة 
خةَلکي  چةندجار  ناوةنديداء  حکومةتي 
کوردستاني هةتا سةر رؤخي موجازةفةء 
شةإ برد، بارزاني پَييواية کة بةشي هَيندة 
دةنگةکاني  زؤرينةي  کة  خؤشةويستة 
خوازياري  بؤيةش  بهَينَيت،  سةرؤکايةتي 
لة  نــةک  بــوو  راستةوخؤ  هةَلبژاردني 
بةرامبةري  نةبووني  وَيإاي  پةرلةماندا! 
هةندَيک  بةآلم  لةسةرپآ،  هَينده  ناسراوو 
دةنگ هةن کة رةنگة ئةم خةونةي مةسعود 
لةناو  نموونة  بؤ  بکةن،  ناخؤش  بارزاني 
بةرامبةرةکانيدا ئةگةر د.کةمال ميراودةلي 
هةندَيک  بکاتء  باش  کةمپةينَيکي  بتوانَيت 
هةموو  يان  لةبةردةستدابَيت،  ميدياکاني 
پارتيء  ليستي  لة  جگة  ديكةي  ليستةکاني 
رؤشنبيرة  پياوة  ــةم  ب ــگ  دةن يةکَيتي 
هةموو  دةرةوةي  ناإازي  خةَلکي  بدةنء 
گةورةترين  پَيبدةن،  دةنگي  ليستةکانيش 
گؤإان  پرسي  کة  دروستدةبَيت  تةحةدا 
لةحاَلةتي  هةتا  دةکات،  زامنتر  دوواليةنةو 
زؤرينةي  کوردستاني  ليستي  کة  ئةوةشدا 
سةرؤک  بةآلم  بکات،  زامن  کورسييةکان 
کةسَيکي ديكةي سةر بة مةيلي ديموکراتيء 
کةوتن  تووشي  حکومةت  بَيت،  گــؤإان 
دةسةآلت  ئؤپؤزسيؤن  ءادةکات  دةکاتء 
پرؤژةکاني  النيکةم  يان  خــؤي،  بگرَيتة 
لةژَير  کارنامةيان  کوردستانيء  ليستي 
بةو  دةبَيتء  اليةنةدا  چةند  مايکرؤسکؤبي 
ئةدايةش کة تائَيستا پةرلةمانتارةکاني ئةم 
ليستة بوويانة، ئةرکَيکي يةکجار قورسيان 

تووش دةبَيت. 
نةک  جياوازة  ئةمجارة  هةَلبژاردني 
بةومانةيةي کة ئاَلوگؤإي زؤر گةورة زامن 
دةبَيت، بةوبارةدا کة کرانةوةو شةريکبوون 
بواريان  ئؤپؤزسيؤنبوون  دةسةآلتداء  لة 
خةَلکء  ناإةزايةتييةکانى  دةکرَيتةوة،  بؤ 
گةمةي  ــکء  خــةَل بةخؤبووني  بـــاوةإ 
کاية  ــةم  ــةرج س ــکء  ــةَل خ حــکــومــةتء 
نؤرماَلي  رةوتي  لة  ديكة  ديموکراتيةکاني 

خؤيان نزيکدةبنةوة.

hangau@gmail.com

هةلَبژاردن، تةحةدا کان، کَيشةو دةستکةوتةکاني

ديمةنى يةكةم
ساَلى  ــى  دووةم كانوونى  مانطى  مانط 
٢٠٠٥، كاكى ثاَلَيوراوى دياريكراو  خؤى ئامادة 
ثةرشء  رواَلةتييةوة  بة  هةَلبذاردن،  بؤ  دةكات 
ثةرؤشى ديارة، لةوة دةترسَيت جَيطاى متمانةى 
دةنطى  دةترسَيت  لــةوة  نةبَيت!  هاوآلتييان 
ءةدةست  ثةرلةمان  ناو  ضوونة  بؤ  دياريكراو 

نةهَينَيت...
كةسةى  ــةو  ئ ــةرثــرســةكــةى،  ب بـــةآلم 
دةستنيشانى كردووة بؤ ضوونة ناو ثةرلةمان، 

دَلخؤشيى دةداتةوةو ثَيى دةَلَيت:
تؤ  دامــاوة،  دةنطدةر  ئامؤزا،  مةترسة   +
بإؤ قسةى زلء بةَلَينى قةبةء هةر شتَيك دَيت 
بةَلَين  خؤتةوة  لة  هةر  كورة  بيدة،  بةدةمتدا 

بتةقَينة بة كؤمةأل، ئيتر هةقت نةبَيت!
لَيثرسينةوةم  كةسَيك  هيض  دوايى  ئةى   -

لةطةَلدا ناكات؟ كةس ثَيم ناَلَيت كوا بةَلَينةكانت؟
+ هاهاها، كورة كةسى ضى؟ لَيثرسينةوةى 

ضى؟ دةَلَيى لةم مةملةكةتةدا ناذيت؟!
- دة هةقت نةبَيت بزانة ضى دةكةم!؟

ديمةنى دووةم
كؤإَيكى  ناو  ضــووة  ــةرةوة  س بةإَيزى 
وتةيةكى  بؤئةوةى  هَينراو،  بةزؤر  جةماوةريى 
لةدَلى خؤيدا  مَيذووييان ثَيشكةش بكات، بةآلم 
بكةم  قسانة  ئةم  من  بَلَيى  تؤ  رةبى..  يا  دةَلَيت 
نةكات،  تةنطةنةفةسيان  ثَيكةنين  قاقاى  خةَلك 
ئابإووى  نةيانطرَيت،  ذان  ثَيكةنين  قاقاى  لةتاو 
منيش بضَيت... نا جةنابى (طةورةم) ءتى هةرضى 

دةَلَييت بيَلَي...
طوتارة مَيذووييةكة دةستيثَيكرد:

- هةى دةنطدةرة بةشةرةفةكان، بةَلَيندةدةم، 

بةَلَين .... كة دةضمة ناو ثةرلةمان دةنطى ئَيوةى 
بةإَيزبم (ئةى خواية ضيم كرد بةخؤم، خؤ كةس 
ثةرؤش نيية بؤ طوتةكةم، ضى بكةم، با شتَيكى 

قةبةتر بَلَيم).
ثةنجةشى  ــر،  ــةرزت ب دةنطَيكى  بــة   -
كة  ــدةدةم  ــَي ث بةَلَينتان  ــةوة:  ــردووةت ــةرزك ب
بيكةم  بةَلكو  قيرتاوبكةم،  بؤ  نةك  جادةكانتان 
هؤَلةكةدا  لة  هاوهؤ  (ضةثَلةء  ضوارسايد  بة 

بةرزبوويةوة).
بوو:  طةرم  زؤثا  ءةك  ثاَلَيوراو  كاكى   -
هةية  مامؤستا  هةرضى  ثــَيــدةدةم  بةَلَينتان 
هةموو  كورة  قةزايةك،  هةموو  دايمةزرَينم، 
تَيدابكةمةوة  ثةيمانطاى  زانكؤء  ناحيةيةك 
سةرثآء  هاستانةوة  ئةمجارة  (خةَلكى 

دةستيانكرد بة ضةثَلةيةكى ضةند دةقةيى!). 
- بةَلَينتان ثَيدةدةم مةوقيفى ثاسةكان ءةك 

مةتارى فإؤكةخانةكان لَيبكةم.
- بةَلَينتان ثَيدةدةم كارةباى (٢٤) سةعات، 
غازء  طازء  بؤرى  كورة  رؤذى،  شةوانة  ئاوى 
هوتاف  (جةماوةر  ماَلةكانتان  راكَيشينة  نةوت 
دةكَيشنء دةَلَين: بة خوَينء بة رؤح، بة دةنطء 

بة مؤخ... قوربانتين لةطةَلتاين).
ديمةنى سَييةم

كَيشةيةك  هيض  بآ  بةإَيزى  ئةوةى  ثاش 
ثَيدةكةنى،  لةناخةوة  خؤى  هَينا،  دةنطى  هَيندة 
دةنطى  ئاوا  خةَلكى  ئةوةم  من  كةى  دةيطوت: 
مَيطةلَيكى  خةَلكة  ئةم  راستة  بةخوا  بــؤداوم، 

نةزانن! ضاك خةَلةتاندمن....
لةناو  خؤى  تايبةتةكةى  ذوورة  لة  ئَيستا 
تةالرى ثةرلةمان دانيشتووةو قاوة دةخواتةوةو 

قاضى خستووةتة سةر قاض... ثرسيار دةكات:

- هةنطاوى داهاتوو ضيية؟
- ياريدةدةرةكةى: يةكةم شت ئؤتؤمبَيلَيكى 
لة  ءةردةطرين  كيلؤمةتر سفر  مواسةفاتى  فول 

جةنابى سةرؤكى حكومةت.
ثَيش  دةيزانم،  خؤم  ئــةوة  باشة  ئةى   -

ئةوةى بَيم هةر دةمزانى، دواى ئةوة؟
خةَلكى  با  بطؤإة  تةلةفؤنةكةت  رةقةمى   -
بؤ  تةلةفؤنت  ثَيدةدان،  بةَلَينةكانت  ئةوانةى 
نةكةنء ئيزعاجت بكةن، بةو هةموو داواكاريية 

قةَلبء قؤإانة قوربان! 
ئافةرم،  زيرةكانةية!  هةر زؤر  ئةمةيانت   -
يةكَيكيان  هةيانة،  داواكاريية  كةى  ئةوة  كورة 
نيية؟  ثآ  ثارةى  كةضى  بهَينَيت  ذن  دةيةوَيت 
كةضى  دامةزرَيت  دةيةوَيت  ديكةيان  ئةوى 

ءاسيتةى نيية! ئةم قسة قؤإانة؟!
+ ثةيوةندييةكى لة سكرتَيرى ئةنجومةنىء.... 
ثَيطةيشت: هةرضيمان وت تؤ دةست بةرزبكةوة، 
طةشتى  زةوى،  خةمى  نةبَيت،  حةقت  ئيتر 

تةرفيهى.... نةبَيت هةمووى لؤت ئامادةية.
متمانةى  جَيطاى  لة  دَلنيابة،  ــةواوة،  ت  -
قسةتان  هةية  حــةدى  كآ  دةبين،  جةنابتان 

بةرامبةر بكات؟
ديمةنى ضوارةم

ئؤتؤمبَيلة  لةناو  ثةرلةمان)  (ئةندام  بةإَيز 
فةخمء كيلؤمةتر سةفرةكةيداية، ئةوةى جةنابى 
كردووةء  ثَيشكةشى  ئةنجومةنى...  سةرؤكى 

لةثإ جةرةسى مؤبايلة تازةكةى لَيدا:
+ ها، ضؤنى....

هةر  طــةورةم،  ثايةداربيت  سةالمةتء   -
جةنابتان باشبن ئَيمة باشين.

خستة  كضةكةتمان  ضؤن  دةزانيت  خؤ   +

بؤ  نمرةكةى  بةمةرجَيك  ثزيشكى،  كؤلَيذى  ناو 
ثةيمانطاش نةدةبوو؟

- قوربان نازانم بة ض زووبانَيك سوثاست 
بكةم، ضؤن جةزاى ثياوةتيت بدةمةوة.

+ ئةى خؤ ئةوةشت لةبيرة كة ضةند ثارةمان 
سةرفكرد،  منداَلةكةت  ماألء  طةشتوطوزارى  بؤ 
ساَلة  ضةند  هةية  كةس  ضةندين  ئةوةى  لةطةأل 
بةدةست كيمياييةوة دةناَلَينَيتء هةر طوَيشمان 

ثَينةداوة؟
من  كورة  بكات!  ثايةدارت  خوا  قوربان   -
طلَينةى  بة  جةنابتدام،  بإيارى  ئةمرو  لةذَير 

ضاوةكانم خزمةتت دةكةم!
ضةند  بةيانى  ئـــةوة  ــة...  ــاش ب دةى   +
ثةرلةمانتارَيكى طَيرةشَيوَين كة بة ثةنجةى دةست 
لةبةردةم  بكةن  رَيطريى  دةيانةوَيت  دةذمَيرَين، 
دةشيانةوَيت  ءابزانم  غازةدا،  نةوتء  ثرؤذةى 
لَيثرسينةوةو شت بكةن، ثرؤذةياسايةك تةقديم 
بكةن، نةهَيَلن، مةشغوليان بكةن بة شتى ديكةوة، 

لةبيريان بةرنةوة...
طيانيشم  بة  ئةطةر  جةنابتانة،  ئةمرى   -
قوربان،  نةبَيت  خةمت  لَيدةكةم،  رَيطريان  بووة 

راحةتولبالبة.  
ديمةنى ثَينجةم:

بؤ كرد)،  تةلةفؤنيان  دوَينآ  (ئةوةى  بةإَيز 
هؤَلى  لةناو  خــؤىء  كورسييةكةى  لةسةر 
ئةمرةى  ئةو  بؤئةوةى  دانيشتووة،  ثةرلةمان 
رَيطربَيت  بكات،  جَيبةجَيى  ثَييانكردووة،  دوَينآ 
لةوكاتةى  لةناكاو  شتةدا،  ضةند  ئةو  لةبةردةم 
ئةندامان خةريكى دةستكردن بة دةنطدان بوون، 
سةرؤكى  لة  داواى  بةثةلة  راضَلةكا،  خةو  لة 
ثَيبداتء  قسةى  رَيطاى  تا  كرد  كؤبوونةوةكة 

بةإَيز  ثَيدا،  رَيطاى  كؤبوونةوةكةش  سةرؤكى 
دةستيكرد بة قسة:

بؤ  زةرةرمــةنــدة  زؤر  داواكاريية  ئةم   -
بة  ثَيويستة  ءآلتةكةمانء  نةتةوةيى  ئاسايشى 

هةموومانةوة دذى بووةستينةوة!
+ سةرؤكى كؤبوونةوةكةش زؤر تةعةجوبى 
(ئةندام ثةرلةمانةكة):  بة  لةو قسانة هاتء وتى 
ثرؤذةية  ئةم  ثرؤذةيةيت؟  ئةو  دذى  بؤ  بةإَيز 

دةربارةى موخةسةساتء مووضةكانمانة؟
كؤتايى  تا  لةسةرةتا  كة   (...) بةإَيز   -
داواى  وتى:  بوو،  شؤك  تووشى  خةوتبوو، 
لَيبووردن دةكةم، داواى لَيبووردن دةكةم، هةر 
هيض ناإةزاييةكم نيية لةسةر ئةم ثرؤذةية، نا نا 
ئةمة بؤ ئاسايشى نةتةوةيمان زؤر باشة، قوربان 

ئةوة لَيم تَيكضوو، زلةتء ئةلليسان بوو.... 
ديمةنى كؤتايى

ثةرلةمانىء  خولى  كؤتاييهاتنى  دواى 
هةَلبذاردنىنوآ  هةَلمةتى  دةستثَيكردنى 
ساَلة  ئةو  كة  هؤَلةى  ئةو  هةمان  بؤ  طةإايةوة 
بةَلَينةكانى بة خةَلكةكة دابوو، ئةمجارة نازانَيت 

ضؤن قسةبكات، خؤى فةرمووى:
بة  دةكةم  بؤ  دوكانةكانتان  هةموو   -

سؤثةرماركَيت!
بةسةر  ئاَلتون  ثــارة،  نةك  كــورة   -

ماَلةكانتاندا دةإذَينم.
دةتانبةم بؤ ئاسمانء طةشتَيكى يةك   -

مانطى بؤ هةمووتان رَيكدةخةم بؤ سةر مانط!
شتَيك  بؤ  هَيما  ئَيوة  هةر  كــورة   -
بكةن، با من ءةك دَيوةكةى خاوةن شكؤ بؤتان 

جَيبةجآ بكةم .
ffarwk@yahoo.com

ثانؤراماى ئةندامانى ثةرلةمانى بةسةرضووى كوردستان!
ثَيشةوا عومةر تريفةيى

ئةمير قادر/ هؤلَةند
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ضةقى  جــةوهــةرء  ئــازاديــى 
ئةطةر  ثَيكدةهَينَيت،  ديموكراسى 
بةرايي  ذيــانــى  قؤناغةكانى  لــة 
بةشَيوة  ــى  ــازادي ئ مرؤظايةتيدا 
لةم  ئةوا  هةبووبَيت،  خؤرسكةكةى 
ئازاديى  بةدةستهَينانى  سةردةمةدا 
كارَيكى  ديموكراتييةوة  رَيطاى  لة 
ثَيويستة  مرؤظ  لةسةر  جياوازةء 
لةثَيناودا  هةوألو كؤششى  تَييبطاتء 
بؤ بدات، دواى دابينكردنيشى كار بؤ 
طةشةى  بةردةوام  بكاتء  ثاراستنى 

ثَيبدات.
بة  ــراســي  ــوك ــم دي ئــامــانــجــى 
شَيوة  ئاَلؤزكارييةكانىء  هةموو 
طرتنةبةرى  لة  جياوازةكانييةوة، 
رَيطاو رَيضكةى جياجيا بؤ بةديهَيناني، 
يةك  خاَلَيكدا  لة  كؤتاييةكةيدا  لة 
ئامانجة  ئةو  ئةويش  كة  دةطرنةوة 
بةومانايةى  ئازاديية!  كة  هاوبةشةية 
كؤمةألء  تاكء  ئازاديى  دابينكردنى 
ئازاديى دةوَلةت، سةربةستى هةموو 
كة  بةوجؤرةى  بإيارء  لة  تاكةكانة 

ئيرادةيان خوازياريةتى.
كؤمةَلَيك  تةنيا  ديموكراسي 

نيية  بريقةدار  سياسيي  دروشمى 
سياسييةكانء  سيستمة  زؤرجار  كة 
ــةوة  ــؤي ــةوه ــــداران ب ــــةآلت دةس
روخسارى خؤيانى ثآ دةإازَيننةوةء 
ــةى  ــان ــةش بــانــطــةشــةيــةكــى روك
لةإاستيدا  كة  دةكــةن،  بؤ  تيؤريى 
ثةراوَيزيان  ناوةرؤكةوة  لةإووى 
لةسةر  بةندة  ديموكراسي  خستووة! 
بة  ثةيوةندى  كة  بنةما،  كؤمةَلَيك 
بابةتء  ضةندين  بةرجةستةبوونى 
ثَيويستة  كة  هةية  ثرةنسيثةوة 
ثَيكهاتةوةو  لة  ثَيبكرَيتء  كاريان 
حكومةتء  سةرةكييةكانى  جومطة 
طرنطترين  لة  رةنطيدابَيتةوة،  كؤمةَلدا 

ئةو بابةتء ثرةنسيثانةش:
ضةمكى  بةرجةستةبوونى   -١
كة  بةومانايةي  طةل،  بؤ  سةروةريى 
ضارةنووسسازةكان  ثرسة  لة  بإيار 
طةلدا  ئيرادةى  ذَير  طةلء  لةدةست 

بَيت.
دةستوورَيكى  بــوونــى    -٢
ضوارضَيوةيةكى  كة  نيشتمانيى 
ــةآلتء  دةس بؤ  قانوونى  طشتيى 
دةسةآلتةكانى  سياسيء  ثرؤسةى 
دةسةآلتَيك  هيض  دياريكرابَيت،  تَيدا 
لةو باآلتر نةبَيتء سنوورى ياسايي 
تَيدا  ديــكــةى  دةســةآلتــةكــانــى  بــؤ 

دةستنيشانكرابَيت.
هاوآلتييان  يةكسانيى    -٣
دةستةبةركردنى  ياساداء  لةبةردةم 

مافة مرؤييء ئازادييةكان.
سآ  ــةوةى  ــردن ــاك ــي ج   -٤
لةيةكترىء  سةرةكييةكة  دةسةآلتة 
لةنَيوانيانء  هاوسةنطيى  بوونى 
ضاودَيريكردنيان بةسةر يةكترييةوة، 
سةرهةَلدانى  لــة  رَيطرييةك  تــا 
تةكةتولء بةحيزبيكردن، يا زاَلكردنء 
لة  دةســةآلتــَيــك  ثةراوَيزخستنى 

دةسةآلتةكان نةيةتة ئاراوة.
دةســتــاودةســتــكــردنــى    -٥

ئاشتيانةى دةسةآلتى سياسي.
٦-  سيستمى ثةروةردة دةبَيت 

سةربةخؤبَيت  ئــازادو  سيستمَيكى 
تةنيا  ثةيوةستى  كة  بةشَيوةيةك 
زانياريى  زانستء  طةشةثَيدانى  بؤ 
ئةكاديمى  زانستىء  رَيبازى  بَيت، 
لَيكؤَلينةوةكانيدا  توَيذينةوةو  لة 
ــى  ــةك ــةزراوةي بــطــرَيــتــةبــةرء دام
طروثَيك  اليةنء  هيض  سةربةخؤبَيت، 

دةست نةخاتة كارةكانييةوة.
كؤمةَلطاى  رَيكخراوةكانى   -٧
كاريطةرييان  ئةكتيظء  مةدةنى 
ـــازادء  ــراوى ئ ــخ ــك ــتء رَي ــَي ــةب ه
ءةك  بتوانَيت  كــة  سةربةخؤبن 
خةَلكء  نَيوان  ثةيوةندى  ئةَلقةى 
ــــةآلت رؤَلـــى مــةدةنــيــانــةء  دةس
ئةمانة  بطَيإَيت،  خؤى  هَيمنانةى 
ديموكراسي  سةرةكييةكانى  كؤَلةكة 
كة  بنةمايانةن  ئةو  ثَيكدةهَيننء 

ديموكراسي لةسةر بةندة. 
لة  نيية  فؤرمَيك  ديموكراسي 
ءةستاوةكان،  موجةرةدء  فؤرمة 
بةَلكو فؤرمَيكة بةردةوام لة طؤإانء 
هةميشة  جوآلنداية،  طةشةكردنء 
فراوانبوونداية،  نوَيبوونةوةو  لة 
طةشةكانى  روخسارة  هةموو  لةطةأل 

ئةم  سةركةوتنى  ديموكراسيء 
سيستمَيكى  ءةك  ض  ضــةمــكــة، 
كؤمةَلَيك  ءةك  ض  حوكمإانيى، 
لة  ــدراو  ــرَي ط ثَيكةوة  بؤضوونى 
بةرجةستةكردنى  رَيكخستنء 
لة  ــيــة  ــي بــةدةرن ــدا،  ــي ــةت كــؤمــةآلي
بآلوترينء  لةنَيو  رةخنةلَيطرتن، 
لة  كة  رةخنانةش  لةو  طرنطترين 
لة  بريتيية  طيرابَيت،  ديموكراسي 
زؤَلمء باآلدةستى زؤرينة لة بةرامبةر 
مافةكانى  دةســتــةبــةرنــةكــردنــى 
بيرمةندة  لــةو  يةكَيك  كةمينةدا! 
يةكةمجار  بــؤ  كــة  هؤشيارانةى 
زاراوةى  مةترسيي  دةربــــارةى 
زؤرينة دواوة، (ئةلكيس دى تؤكظيل) 
لة  (ديموكراتى  كتَيبي  لة  كة  بووة 
ئةمريكادا) كة لةساَلى ١٨٣١ى زاينى 
ثَيداوة،  ئاماذةى  بآلوكراوةتةوة، 
لةاليةن  زاراوةيــة  ئةم  دواتر  بةآلم 
ــر  زؤرت ميلةوة  ستيورات  جــؤن 
ثَيدراوةء  طةشةى  بةكارهاتووةء 
بةتايبةتى  بآلوبووةتةوة،  زؤرتــر 
ديموكراتى)دا  (دةربــارةى  لةكتَيبي 
بة  دايــنــاوة،  ١٨٥٩دا  لةساَلى  كة 
ءروذانــدووة،  بابةتةى  ئةم  روونى 
بؤ  ئاماذةى  ميل  ستيوارت  جؤن 
دةسةآلتى  لةبرى  كة  كردووة  ئةوة 
كؤمةآليةتى  طونجاندنى  ديموكراتى، 
ضونكة  هةبَيت،  االجتماعى)  (انسجام 
سيستمى  لة  زؤريــنــة  دةســةآلتــى 
ئيرادةو  رةنطدانةوةى  ديموكراسيدا 
ئةو زؤرينة رَيذةييةء  بؤضوونةكانى 
رةنطدانةوةى  ئــيــرادةو  دةربـــإى 
خةَلك  راوبؤضوونةكانى  ــةواوى  ت
رةنطء  دةنطء  كةمينة  بؤية  ناكات، 
مةبةستء  شوَينى  ناطاتة  ئيرادةى 
ناوةندى بإيار، ئةمةش ماناى ئةوةية 
كة مافء راى كةمينة ثَيشَيلدةكرَيتء 
دةســةآلتــى  لةسايةى  مافةكانى 

زؤرينةدا نةثارَيزراوة. 
كة  بةَلطةنةويستة  شتَيكى 
دوو  ديــمــوكــراســي  نـــاوةرؤكـــى 

سةرةكى  بنضينةييء  ثرةنسيثى 
ثراكتيزةنةكردنى  كة  لةخؤدةطرَيت 
ديموكراسي  ثةراوَيزخستنيان،  يا 
طشتييةكةى  نــاوةرؤكــة  ماناء  لة 
ثرةنسيثى  ئةوانيش:  بةتاَلدةكاتةوة، 
ثاراستنى  ــةو  ــن زؤري ــى  ــةآلت دةس
مافةكانى كةمينةية، جا ئةو كةمينةية 
يا  سياسي،  ئايينى،  كةمينةيةكى 
ثَيكهاتة كةمينةيةكى  نةتةوةيىء هةر 
تَيطةيشتنى  بؤضوونء  بَيت.  ديكة 
بينينى  بةءيست  تَيإوانينء  جياجيا، 
لةاليةن  ديموكراتى  (االنتقائى) 
زؤرينةوة، زؤرجار هؤكارَيك دةبَيت 
مافى  نةثاراستنى  ثَيشَيلكردنء  بؤ 
كارو  ضوارضَيوةى  كةمينةكانء 
دةكاتةوة،  بةرتةسك  هةَلسوإانى 
ــةرىء  ــةس ــةرم ـــــةإووى ض رووب
هةَلبذاردنى بَيدةنطىء هةندَيكجاريش 
بووة لة خةسَلةتء تايبةتمةندييةكانى 
خؤى داماَلراوة لةاليةن دةسةآلتةوة، 
ــةوةء  ــردن ــرك ــي لــَيــكــدانــةوةو ب
سيستمى  لة  لةوجؤرة  تَيطةيشتنى 
دةرئةنجامةكانى  ديموكراسىء 
هةَلبذاردن، كة زؤرينة دةسةآلتى ثآ 

كؤتاييدا  لة  دوورنيية  ثةيداكردووة، 
ديموكراسي  طشتييةكةى  هَيَلة  لة 
دووربكةوَيتةوةء لةطةأل تَيثةإبوونى 
ـــاتء مـــانـــةوةو ســووربــوون  ك
بؤضوونةكانى،  هةَلوَيستء  لةسةر 
ــاكــإةوء  ت سيستمة  ــة  ل ــة  ــن زؤري
نزيكدةبَيتةوة؟  تؤتاليتارييةكان 
رةنطء  هةر  لة  كةمينةكان  ضونكة 
ثَيكهاتبن،  ثَيكهاتةيةك  ــروثء  ط
ثَيويستة  كة  هةية  مافيان  كؤمةَلَيك 
لةبةرضاويان  زؤرينة  دةسةآلتى 
بداتء  دابينكردنى  هةوَلى  بطرَيتء 
دةسةآلتى  لةبةرئةوةى  بيانثارَيزَيت، 
كارى  رَيكخستنى  ئامرازي  زؤرينة 
بإيارى  ءةرطــرتــنــى  حــكــومــةتء 
طشتييةكاندا،  كاروبارة  لة  تايبةتة 
بَيت  هؤكارَيك  نةك  طرنطة  ئةمة  كة 
دةستى  لةسةر  كةمينة  بؤئةوةى 
ئـــةو رووبـــــةإووى مــةتــرســيء 
ضةوساندنةوةء ثَيشَيلكرنى مافةكانى 
ثَيويستيان  كةمينةكان  ببَيتةوة، 
بةوةية كة لةاليةن حكومةتةكةيانةوة 
مافةكانيان  زؤرينةوة)،  (دةسةآلتى 
بثارَيزرَين  بكرَيتء  دةستةبةر  بؤ 
خةسَلةتء  شــونــاسء  بتوانن  تا 
تايبةتمةندييةكانيان  بــؤضــوونء 
رؤألء  بة  هةست  ثَيبدةن،  طةشة 
لة ثرؤسةى  بةشداريي خؤيان بكةن 
ئابوورىء  كؤمةآليةتىء  سياسي، 
طشتيى  فةرهةنطي  كــلــتــوورىء 
ثةيوةندىء  رايةَلةكانى  ءآلتــدا، 
تــونــدوتــؤَلــيــيــةكــى تــةنــدروســت 
ثةيوةستىء  زؤريــنــةدا  ــةطــةأل  ل
نةك  دروستبكات،  ال  بةرثرسيارَيتى 
بةوةى  لَيكبدرَيتةوة  بةثَيضةوانةوة 
رَيذةى  لةبةرئةوةى  دةســةآلت  كة 
زياترى بةدةستهَيناوة لة هةَلبذاردنة 
هةَلبذاردنة  لة  يان  ثةرلةمانييةكان 
ـــةواوى  ت ئيتر  حــيــزبــيــيــةكــانــدا، 
خؤيدا  لةدةستى  ــان  ــارةك ــاروب ك
خؤشنودىء  رَيطاى  ضإبكاتةوةء 
كةمينة  مافةكانى  ثراكتيزةكردنى 

ــدى  ــاوةن ن ــة  ل كةمينة  ــــةداتء  ن
طشتييةكاندا  ــارة  ــاروب ك بــإيــارو 
دووربخاتةوةء رَيز لة رةنطء دةنطى 
نوَينةرايةتى  لةبةرئةوةى  نةطيرَيت، 
ئةو  ئــةطــةر  جــا  ـــات،  دةك كةمينة 
جياوازى  كةمى  رَيذةيةكى  كةمينةية 
هةَلبذاردنةكانيشدا  لــة  دةنــطــى 
هَينابَيت!  زؤريــنــةدا  بةرامبةر  لة 
مافة  ثرةنسيثى  بةهؤى  كةمينةكان 
خؤيانة  مافى  سةرةكييةكان،  مرؤيية 
بكرَيتء  دةستةبةر  مافةكانيان 
نيية  زؤرينة  دةسةآلتَيكى  هيض  بؤ 
هةَلنةبذَيردراو،  يا  بَيت  هةَلبذَيردراو 
لة  بــكــاتء  ثَيشَيل  مافانة  ــةو  ئ

كةمينةكانى زةوت بكات. 
بوونى  لة  بريتيية  ديموكراسي 
فرة رةنطىء فرة دةنطى، كارَيك نيية 
ريزةكانى  يةكطرتوويىء  يةكَيتيء 
ثةرتةوازةييء  تووشى  كؤمةَلطا 
لةسةر  مةترسيي  بكاتء  لَيكترازان 
سياسي  دةســـةآلتـــى  قـــــةوارةء 
بةثَيضةوانةوة  بةَلكو  دروستبكات، 
يةكإيزيى  يةكَيتيء  ديموكراسي 
كؤمةآليةتى ثتةوترء تؤكمةتر دةكات، 
ثَيكةوةذيانى  تةباييء  بؤ  كؤمةأل 
لة  كارةكان  هــانــدةداتء  ئاشتيانة 
دةكاتء  رزطار  ثةشَيويى  ئاَلؤزيىء 
رَيخستنَيكى نوآء رَيكخراوتريان بؤ 

دةستةبةر دةكات.
سياسيء  دةسةآلتى  كؤمةَلطاو 
كاتَيك  طــةل  ريزةكانى  يةكَيتيى 
لَيكترازانء  مةترسيء  رووبةإووى 
ــةوة، كة  ــت ــَي ــةوة دةب ــان ــوةش ــةَل ه
لة  كؤَلةكةيةك  يــا  ديموكراسي 
ديموكراسي  راطــرى  كؤَلةكةكانى 
ضةقى  لــة  السةنطى  ــتء  ــرازَي ــت ب
ضونكة  لَيبكةوَيتةوة،  ديموكراسي 
طشتىء  فؤرمَيكى  ديموكراسي 
توخمة  ـــةم  ـــةرج س هــةَلــطــرى 
ثةيوةنديدارو  كة  جؤراوجؤرةكانة 
مانا  ثَيكةوة  ــدراون،  ــرَي ط ثَيكةوة 
ثَيكدةهَينن،  ديموكراسي  تةواوةكةى 
لة  نــة  جياء  بــة  نــة  ديموكراسى 
ناكرَيتء  ثَيناسة  اليةنَيكةوة  تةنيا 
طشتييةكةيدا  شــَيــوة  لــة  ــت  ــَي دةب
ثَيشَيلكردنء  ببينرَيت،  لَيكبدرَيتةوةء 
لة  بنةمايةك  هةر  ثةراوَيزخستني 
ديموكراسي،  سةرةكييةكانى  بنةما  
هةموو  لةسةر  تــةواو  كاريطةريى 
دادةنَيتء  ديموكراسي  جةستةى 
دةيخاتة ذَير ثرسيارةوة! دواجاريش 
لةسةر  رةنطدانةوةى  مةترسيية،  ئةو 
تةواوى ذيانء ثَيكهاتة كؤمةآليةتىء 
ديكة  كةمايةتييةكانى  طـــروثء 
لَيكترازانء  بةرةو  كؤمةأل  دادةنَيتء 
ــات،  دةب ثةرتبوون  دابةشبوونء 
ــشــى بؤ  تــةنــطــذةى جــؤراوجــؤري
لَيدةكةوَيتةوة،  زؤرينة  دةسةآلتى 
بؤية دةسةآلتى زؤرينة كاتَيك جوانء 
سيمايةكى مرؤيي لة روودا دةبينرَيت، 
كةمينة  ئامانجةكانى  ــافء  م كــة 
دةستةبةربكاتء بيانثارَيزَيت، ضونكة 
بةرثرسيارَيتى  كة  نيية  كةمينة  ئةوة 
مَيذوويىء ئةخالقى لة حاَلةتةكانى بآ 
مافىء ثَيشَيلكردنى ئازادييةكانء ئةو 
دةكةوَيتةوة،  لَيى  كة  دةرئةنجامانةى 
بةثَيضةوانةوة  بةَلكو  ئةستؤ،  بكةوَيتة 
مَيذووييء  بةرثرسيارَيتيية  ئةو 
ئةخالقىء مرؤيية، كارَيكة لةئةستؤى 
ئةو  دةبَيت  زؤرينةدايةء  دةسةآلتى 
بضَيتة ذَيربارى ئةو بةرثرسيارَيتييةء 
لَيي  ــة  ك ــةى  ــان ــجــام ــةن دةرئ ئــةو 

دةكةوَيتةوة. 

سوود لةم سةرضاوانة ءةرطيراوة: 
ثالثية  السنوسي:  صالح   -١
استبداد السلطة وعجز األغلبية وعنف 

األقلية.
٢- من ويكيبيديا، املوسوعة احلرة. 

تأمني  ــي:  ــاحل ــص ال ــان  ــدن ع  -٣
التعددية.  الدميقراطية ومفهوم 

«ديموكراسي» 
دةسةآلتى زؤرينةء ثاراستنى مافةكانى كةمينة 

ضيمةن محةمةد رةشيد

طؤأان، ئةو 
ويستةى هيض 

هَيزَيك رايناطرَيت
هادى ئةكرةم

لةماوةى (١٨) 
دةسةآلتى  ساَلدا 
ــكــراو  كــؤنــتــرؤَل
ثارتىء  لةاليةن 
ــةوة  ــي ــي ــت ــَي ــةك ي
ــوة  ــي ــوان ــت ــةي ن
ثَيويست  وةك 
طؤإانكاريى بكات، 
ض لة حكومةتء ض 
لةناو خودى حيزبدا، لةناو هةردوو 
حيزبدا بةثَيى ثةيإةوةكانيان ماوةى 
بةسةرضووة،  زؤر  كؤنطرةيان 
ببةستاية،  كؤنطرةيان  دةبوو  كة 
طةورة  طرنطء  بةربةستى  هاوكات 
نةبةستنى  لة  رَيطربَيت  تا  نةبووة 

كؤنطرةيان.
حكومةتيش  دةسةآلتى  وةك 
تةنيا  كرابَيت،  طؤإانكاريي  ئةطةر 
بووة،  دةموضاوةكاندا  لة  طؤإان 
لة  ثسثؤإيى  رةضاوكردنى  بةبآ 
ئةم شَيوازة هةرطيز  بوارةكانياندا، 

ثَيى ناوترَيت طؤإانكاريى.
ئــةوةنــدةى  حيزب  هـــةردوو 
لةثَيناو  كــردووة  كؤبوونةوةيان 
ــى  ــي ــةردةوام ــة ب درَيــــــذةدان ب
ـــةوةى  ـــان دةســــةآلتــــيــــانء م
بةرذةوةندياندا،  لة  بارودؤخةكة 
ئةوةندة كاريان نةكردووة هةم بؤ 
ثرؤطرامء  ثةيإةءء  جَيبةجَيكردنى 
دةستنيشانكراوةكانيان  ئامانجة 
لةسةر كاغةز، هةم لةثَيناو ثالندانان 
بؤ خزمةتكردنى كؤمةآلنى خةَلك. 

ساَلى  ضةند  لة  حيزب  هةردوو 
حوكمإانياندا هَيندةى كاريانكردووة 
هةستى  كــاَلــكــردنــةوةى  ــؤ  ب
نيشتمان  بؤ  ئينتيما  نةتةوةيىء 
ــىء  ــوردةواري ك تاكةكانى  الى 
ئينتيما  نةتةوةيىء  هةستى  بردنى 
سةركردةيةك،  تاكة  حيزبء  بؤ 
كاريان  لةوةش  كةمتر  ضــارةكء 
بــةرزكــردنــةوةى  بؤ  نــةكــردووة 
هةستى نةتةوةيى الى تاكى كورد، 
ــةإووى  رووب لةوكاتانةى  تةنيا 
رةوشةكة  بوونةتةوةء  شكست 
كة  لَيذبووةتةوة،  ئاقارَيك  بةرةو 
خستووةتة  بةرذةوةندييةكانيان 
مةترسييةوة كةوتوونةتة جوآلندنى 
ــكء  ــى خــةَل ــةوةي ــةت هــةســتــى ن
ثشتيوانيكردنء  بؤ  هانيانداون 
بــةرطــريــكــردن لـــة مــةســةلــة 
راستكردنةوةى  بؤ  نةتةوةييةكانء 
ثارتىء  سياسةتى  شكستةكانى 

يةكَيتى.
ديموكراتيةتى  دةسةآلتَيك 
ئاَلوطؤإى  بة  باوةإى  تَيدانةبَيتء 
دةســــةآلت نــةبــَيــت بــةشــَيــوةى 
كؤمةآليةتى  عةدالةتى  ديموكراتى، 
سةرثؤشى  كردبَيت،  زيندةبةضاأل 
دابَيت،  شةفافيةتدا  بةسةر  ئةبةدى 
ــات  ــاوةإدةك ــاوةر ب ــةم ــؤن ج ض
ثَيش  كــة  ــارةكــان  ــإي ب ــَيــنء  بــةَل
ئةمإؤ  ــدةن،  دةي هةَلبذاردنةكان 
بةإَيوةية  طؤإان  هَيزَيكى  دةزانن 
رَيطاى  ناتوانَيت  هَيزَيك  هيض  كة 
ضةندين  بةثةلةى  هةوَلى  ثَيبطرَيت، 
بؤئةوةى  دةدةن   خزمةتطوزاريى 
بةآلم  بطؤإن،  ثآ  راى جةماوةرى 
قازانجى  بة  بدةن  هةوَلَيك  هةر 
ــتــةوة،  ــزى طـــؤإان دةشــكــَي ــَي ه
ثيتاك  ئامادةبَيت  جةماوةرَيك 
طؤإان،  ثشتيوانيكردنى  بؤ  بكات 
ئامادةبَيت  كادير  سةدان  هاوكات 
ض  بهَينن،  ذيانيان  بذَيويى  لة  واز 
بةهَيزو  بةرطريى  دةتوانَيت  هَيزَيك 
بؤية  بطرَيت،  جةماوةر  داخوازيى 
طؤإان لةثَيناو طؤإانكاريدا كارَيكى 

حةتميية.

ديموكراسي تةنيا كؤمةَلَيك دروشمى سياسيي بريقةدار 

نيية كة زؤرجار سيستمة سياسييةكانء دةسةآلتداران 

بةوهؤيةوة روخسارى خؤيانى ثآ دةإازَيننةوةء 

بانطةشةيةكى روكةشانةى تيؤريى بؤ دةكةن

www.ne
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om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
بةشارةتى ٠٧٥٠٤٩٨٩٨٥٣            سامان

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

دادوةرى ئةنجومةنى
هةولَير كةسيةتى بارى دادطاى

ذمارة/٣١/ت/٢٠٠٩
بةروار/٢٠٠٩/٥/٣١

جاردان

سالؤن), ئؤميطا (ئثل جؤرى هةولَير ذمارة(٤٤٢٨٩) ئؤتؤمبَيلى فرؤشتنى بة هةَلدةستى دادطاية ئةم
٢٠٠٩/٦/١٠كاتذمَير١٢دوانزةى رؤذى لة خضر) خواَليخؤشبوو(طة حمدامني بةناوى ١٩٩١كة مؤدَيل

شوَينى لةكات و دادطاية لةم ئامادةبَيت با بكات كرينى بةشدارى دةيةوَيـت جا هةركةس نيوةرؤ
بةبرى خةمَلَيندراوة ئؤتؤمبَيلةكة بيهَينَيـت خؤيدا دةكاتة١٠٪باَلةطةَل كة ثارةى ياسايى دياريكراوة

دينار. مليؤن ٦٠٠٠٠٠٠شةش

يةكةم قازى
عزيز عباس مصطفى

الرحيم الرحمن اهللا بسم
/ عَيراق هةرَيمى كوردستان

دادوةرى ئةنجومةنى
تَيهةَلضوونةوةى دادطاى سةرؤكايةتى

٢٠٠٩/ ش / ٢٢٩ : ذمارة سلَيمانى لة كةركوك ناوضةى
٢٠٠٩/ ١٤ / ٥ : بةروار ضةمضةماَل كةسَيتى بارى دادطاى

ئاطادارى

نجم فتح اهللا ئةظين داواكار /
داوالَيكراو / هةرَيم عابد حكيم    

ناديارة  ناونيشانت ئَيستا  كة
لةم (٢٠٠٩/ ش / ٢٢٩) ذمارة بة  داوايةكى  ( نجم اهللا فتح  (ئةظين داواكار 
خؤى دةركرد بِريارى دادطا دادطاية، وة سةرت لةم لة كردووة دادطاية تؤمار
ناديارى شوَينى بةر لة   ( جيابوونةوة  ) بة (١٤ / ٥ / ٢٠٠٩) لةبةروارى
رؤذنامةى دوو هؤى بة بكاتةوة ئاطادارت دا بِريارى دادطا . بوونت نيشتةجَي
يان لَيدانى تانة بة  هةَلنةسيت ياسايي لةماوةيي ئةطةر  ، رؤذانةوة ناوخؤى
حةقت بة وةردةطرَيت كؤتايي ثلةى بِريارةكة ئةوا ، بِريارةكة ثَيداضوونةوةى

. بةثَيي ياسا

دادوةر
شوان حبيب صالح

دةزطاى لةئَيستا  بةر ماوةيةك 
حيزبى ــــةردوو ه ــى  ــدن ــان ــةي راط
هةَلمةتَيكى لة كتوثإ دةسةآلتدار،
عةقَلَيكى بة نةكراوو ضـــاوةإوان
هَيرشكردنيان زمانى عةسكةرتاريانة،
قـــةرةوَلـــة لــة خــســتــة ســةرثــآ
كرا بؤيان تا ناديموكراتييةكةيانةوة،
ئةهلىء ميدياى ثَيطةى لة سَيرةيان
رؤذنامةنووسانى جياوازو  بيروإاى
ئايدؤلؤذياكانى عَيلى لة ــةدةر ب
لةسةر وتةكانيان بة طرت. خؤيان
ــدن ــاوزإان ن تةشهيرو ــوازى ــَي ش
لةناو جارجارةش ثَينةكرد، درَيغيان
داخراوةكانى كؤبوونةوة كــؤإو
هةَلمةتة بةم شانازييان خؤياندا
عورفء بَيطوَيدانة دةكرد، نةشازةوة
بةردةواميى مرؤظايةتى، عاداتى
جياواز بيروإاى بة بةرامبةر خؤيان
لةو ديدطايةوة بةهيوابوون، نيشانداو
دةستثَيكردنى كــةنــاَلــة ــةو  ل كــة 
جارَيكى بتوانن ناووناتؤرةيةوة
ئةو كؤمةَلطاو  نــاو بَينةوة ديكة
متمانةى لةإووى كة مةقامةي ثَيطةء
بةدةستى لةدةستياندابوو، ميللةتةوة

بهَيننةوة.
حيزب دةسةآلتى هةنطاوانةى ئةم
جياوازو بــيــروإاى بةرامبةر كة 
طؤإانةكان ئةهلىء ميدياى كارى
بة ــارةت ســةب طــؤإآ، هــاتــووةتــة
بطرة نيية، نوآ شتَيكى دةســةآلت

ئةم هزريانةوة منداَلدانى لة هةر
لةطةَلداية، بيرؤكراتيةتةيان عةقَلة
كة ــإن ــدةب دةري لةوكاتةدا ــةآلم ب
لةدةستدانى نزمبوونةوةى بة هةست
كؤمةَلطادا لةناو خؤيان بإوابوونى
ناتةندوستة جوآلنةوة لةئاست دةكةن،
ئةوجا ئيدارييةكانياندا  سياسيء 
حاَلةتى دةكةونة  كؤمةَلطا بةرامبةر 
بة دةيانةوَيت واوةيالكردن، شينء
دةنطى تةشهير ناوزإاندنء زةبرى
خةَلك كؤمةآلنى دلَيريى بوَيريىء
ثةك كةموكوإييةكانياندا لةئاست
خودى كة  لةوةى جطة  ئةمة بخةن، 
دةســةآلتــدار حيزبى دةزطــاكــانــى
ئةو ــى ــازدان ــؤس خ كــةوتــبــوونــة
كة بَيوَينةييةى ناشرينء شــاآلوة
لةهةمانكاتيشدا دةستياندابووية، 
تيظييةكانياندا بةرنامةى لة ضةندينجار
ميوانى بةناو كةسانَيكى ضةند
جياواز بيروإاى  لةسةر بةرنامة 
ناوزإاندنيان تةشهيرو  هةمان
بة هةركةسَيك دةستثَيدةكردةوة،
قسانة، ئةوجؤرة بيإوانياية  وردى
هَيَلنجى لة تةنيا كة دةكرد هةستى
جَيطا لةسةر كة دةضوو نةخؤشَيك

كةوتبَيت.
هــةمــوو ئـــةم  طشتى ــؤى  ــةك ب
ســةنــطــةرة ــة ل ــة ــةى ك ــرشــان ــَي ه
حيزبةوة شكستخواردووةكانى
دةطةإَيتةوة ئةوة بؤ سةرهةَلدةدات،

سياسيء رةخــنــةى ترؤثكى كــة 
داوَينى طةيشتة هةركاتَيك ئيداريى
مةترسيى سوورةكانء هَيَلة سنوورى
بــةرذةوةنــدى ــةر س بــؤ هةبَيت 
هـــةردوو ــى ــووري ــاب ســيــاســيء ئ
يةكَيتيء ناو زةرورةكــة»ى «قائيدة
رةخنة ئــةوان  لــةالى ئيدى ثارتى،
ميلى هةربؤية نابَيت، قبوأل قابيلى
بإشتى لة ضى دةهَيننةوةء زمانيان
ئةمإؤى ئاراستةى بَيت، قسةكانياندا
ئةهلىء ميدياى  جياوازو بيروإاى 
بةرةبابيان غةيرة رؤذنامةنووسانى
هؤكارى دةبَيتة ئةمةش  كة دةكةن،
ضةندين دةمامكى ــةوةى ــدان هــةَل
رَيضكةية بةم  دةيانةوَيت ساَلةيان، 
بترسَيننء رؤذنامةنووسان ضاوى
بةرذةوةندييةكانيان لة باس ضيدى
لةاليةك، هةمووى  ئةمة نةكرَيت، 
سةرنجء جَيطاى ئـــةوةى ــةآلم ب
ئةم كة ئــةوةيــة  بَيت، باسكردن
بةدةستة دةســـةآلت حيزبة دوو
بةرثرسةكانى بة  كة  لــةوةى جطة
بؤ راطةياندنةكانيان ـــاى دةزط
ئةهلى ميدياى سةر هَيرشكردنة
لةم بةَلكو ناوةستن، جياواز بيروإاى
حكومةتى سةرؤكى رؤذةدا ضةند
خؤى مةغزاى كوردستان هةرَيمى
ئةو ئةهلىء ميدياى  بة  بةرامبةر
بة ســةر كة رؤذنامةنووسانةى
روكنى زةوى ثَيدانى موكافةئةء

خاَلى نين، خؤى شارةوانييةكانى
ثاأل داية جاسوسى تاوانى كردةوةء
لَيرةدا رؤذنامةنووسانة. ميدياو ئةو
رؤذنامةنووسَيك ض بثرسين هةقة
بؤ تَيداية  تواناى هةرَيمةدا لــةم 
كــارى زلهَيز  ئيقليمء ــى  ــان وآلت
ثاَلثشتَيكى ئةطةر بكات؟! جاسوسيى
لةسايةى نةبَيتء حيزبيانةى بةهَيزى
ثــَيــنــةدرَيــت؟! تةوجيهى حيزبدا 
باس دةتانةوَيت فيعلى بة ئةطةر
رؤذنــامــةنــووســان جاسوسى لــة 
بةآلم باشة، كارَيكى ئةوا بكرَيت،
ئةو مةلةفى ثَيويستة ثَيشوةختة
كة هةَلبدرَينةوة رؤذنامةنووسانة
بة رؤذنامةنووسيدا كــارى لةثاأل
(موتوربة) حيزبيى جاسوسى دةزطاى
تةواوى ناو دةنَيردرَينة دةكرَينء
ئَيمة وانيية، ئةطةر كؤمةَلطا، كايةكانى
قسة داتا بة راشكاوانةء دةتوانين
ئيمتيازاتء جؤرى شَيوازو لةسةر
جاسوسييةكان كارة موكافةئاتء
بخةينة ثةنجة بةيةك يةك بكةينء

مةلةفةكانيان. هةَلدانةوةى سةر
ميدياى بة جاسوسيى ــارى ك
ثشتء بآ رؤذنامةنووسى ئةهلىء
قوآليى ئةم ناو ناشضينة ناكرَيت، ثةنا
هةردوو دةزطاكانى كة ساَلةى ضةند
نيشتمانيى مــزايــةدةى بؤ حيزب 
لة كارةساتَيكيان ض يةكتر، لةسةر
خوَلقاندووة، سياسيدا فةرهةنطى

نموونة تازةترين دةكرَيت بــةآلم
دةزطاكانى جاسوسيى  كارى  لةسةر
لة كاتَيك كة بكرَيت، حيزب هةردوو
قونسوَلطةرى ئةهلييةكاندا رؤذنامة
«ئَيمة دةَلَيت: راشكاوانة خؤى  ئَيران
كوردةكانمانةوة هاوكارة  لةاليةن
(ثــذاك) كة ئاطاداركراوينةتةوة،
ثَيدةكرَيت، مةشقى ئةمريكاوة لةاليةن
هةرَيمى سنوورى تؤثبارانكردنى
هَيزةكانى ــةن ــةالي ل كــوردســتــان
ئاطادارى بة ثاسدارةوة ئةرتةشء

بووة»! دةسةآلتدار هةردوو حيزبى
جةنابى بؤ  ثرسيارة ئةو لَيرةدا 
دَيتة هةرَيم  حكومةتى سةرؤكى 
كة حيزب ــةردوو ه باشة ئــاراوة،
زمانيان بنى زمانء سةرى هةميشة
ئايا نةتةوةيية، ئاسايشى ثارَيزطاريى
تؤثبارانكردنة جاسوسيكردنء ئةم
رؤذنامةنووسى ئةهلىء  ميدياى
بةرثرسةكانى يا دةيكةن، بَياليةن
حيزب؟؟!! هةردوو ناو مةقامى ئالى

دةكرَيت سةرؤكى حكومةت ثَيمان
جاسوسيى بخاتة زاتيكرد بَلَيت ضؤن
رؤذنامةنووسانى ئةهلىء ميدياى ثاأل
ئةو لةكاتَيكدا كة حيزبيى؟! غةيرة
بة ثَيويستى خستنةثاَلة تــاوان
بآ ــةرواو ه ناكرَيت  هةية،  بةَلطة
بداتةثاأل وا تاوانى ئاشكرا بةَلطةى

رؤذنامةنووسان!
awramanmhammad@yahoo.com

ذمارة٦٨/ب/٢٠٠٩ هةرَيمى كوردستان/ عَيراق/                         
رؤ/٢٠٠٩/٥/٣١ ئةنجومةنى دادوةرى                                          

       بابةت/جاِردان

«حسين» «كوِرة»ناكامةكةى بايزرسول)لةجياتى داواكار/(ابوبكر
كارةكةى) حاجياوا(سةرةراى شارستانى برى /ِراستطرى داوالَيكراو

حاجياوا شارستانى بارى ِراستطرى لةسةر (حسين)داوايةكى كوِرةناكامةكةى رسول)لةجياتى بايز داواكار/(ابوبكر
لة  دةكات ناوى كورةناكامةكةى دادطايةتؤماركردووة وتيليداداواى طؤِرينى ٦٨/ب/٢٠٠٩ لةم سةرةِرأى كارةكةى بةذمارة
لةِرؤنامةيةكى بةبالوكردنةوةى .برياردرا بارى شارستانى (١/٢١)لةياساى بةماددةى بةست بؤ(هَيدى)ثشت «حسين»ةوة
ياثةوةندى ئاطادارية ئةم دواىبَالوكردنةوةى «١٠»رؤذ لةماوةى ناوة لة»طؤِرينى»ئةم نةبَيت ِرةزامةند ,هةركةسَيك ِرؤذانة

ياسا. دةكاتةوةبةثَيى ساغ داواية ئةم دادطا بةمدادطاية,بةثيضةوانةوة بكات
دادوةر

خزر عثمان عبدهللا

بؤضــــوون birura. rozhnama@gmail.com

تؤمةتباركردنى ميدياو رؤذنامةنووسان
هةورامانمحةمةد

الرحيم الرحمن اهللا بسم
/ عَيراق هةرَيمى كوردستان

دادوةرى ئةنجومةنى
تَيهةَلضوونةوةى دادطاى سةرؤكايةتى

٢٠٠٩/ ش / ٢٨١ : ذمارة سلَيمانى لة كةركوك ناوضةى
٢٠٠٩/ ٢٥ / ٥ : بةروار ضةمضةماَل كةسَيتى بارى دادطاى

ئاطادارى

رسول جبار حمة عبدالرحمن / داواكار
احمد    داوالَيكراو / كوَيستان عبدالرحيم

ناديارة  ناونيشانت ئَيستا  كة
(٢٠٠٩/ ش / ٢٨١) ) داوايةكى بة ذمارة رسول حمة عبدالرحمن ( جبار داواكار 
ثةسةند داواى تَيدا كة هاتووة لةم داوايةدا و سةرت لة كردووة تؤمار دادطاية لةم
 ( ٢٠٠٩ /٣١ / ١) لةبةروارى دةرةوةى دادطا داوتة لة تةَالقة دةكات كة ئةو كردنى
بكاتةوة دا ئاطادارت بِريارى دادطا . بوونت نيشتةجَي ناديارى شوَينى بةر لة وة
ئةم لةبةردةم ئامادةبوونت بؤ ، رؤذانةوة ناوخؤى رؤذنامةى دوو هؤى بة

٩ ى  (٤ / ٦ / ٢٠٠٩) كاتذمَير  بةروارى دةكةوَيتة كة دادبينى رؤذى لة دادطاية
نةنَيريت بريكارَيك يان خؤت نةبيت ئامادة ئةطةر بةثَيضةوانةوة ، لةبةيانى سةر

. ياسا ثَيي بة دةبينَيت داواكة دادطا ئةوا
دادوةر

شوان حبيب صالح

بؤ خضر) عزيز (محمد كؤمثانياى

هةَلدةستَيت تاك طشتى/ بازرطانى

كؤمثانياكةى سةرمايةى بةكةمكردنةوةى

١٠٠٠٠٠٠يةك بؤ دينار ٣٠٠٠٠٠٠٠٠مليؤن لة

هةية الرى  كةسَى هةر جا دينار مليؤن

طشتى بةرَيوةبةرايةتى باسةردانى

لةماوةى بكات كؤمثانياكان تؤماركردنى

مانطدا. يةك

رَيطةثَيدراو بةرَيوةبةرى
خضر عزيز محمةد

www.ne
tew

e.c
om
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ضيية...؟! لةسةر هاوثةيمانيمان (ليستةكان) ئَيوة (جةماوةر)و ئَيمة

هةنووكة كوردستانيدا شةقامى نَيوةندى لة
تَيإامانى جَيطاى بووةتة هةَلبذاردنةكان دةنطؤى
ضةندين ثرسيارء ضةندين بةجؤرَيك هاوآلتييان،
جياوازى لَيوردبوونةوةى كةسةكان ئةطةرى
بةشَيوةيةك هةريةكةو  بةوةى دةكرَيت،  بؤ
هةَلبذاردنةكان ئةمجارةى دةرئةنجامى لة
رادةمَينَيت،هةركةسةولةئاراستةيةكىسياسىء
بؤ جياوازى وردطةرى ستراتيذى طؤإانَيكى
بَيت ئةوة بةشَيك رووكةشدا رةنطة لة دةكات،
خؤى، هةَلبذاردنةكان ثرؤسةى سروشتى لة
ئةوةى دةبينرَيت، قوآلييدا لة ئــةوةى بةآلم
راثَيضكردووة، خؤيدا بةالى كةسةكانى زؤرترين
هَينانةكايةىثرسىطؤإانءئةطةرىضاكسازيية،
دَيتةوةيةك جةماوةرييةدا دةنطؤ لةو ئةمةش
طؤإاندا ضــاوةإوانــى لة كةسةكان ــةوةى ب
ئةم رةنطة هةنطاودةنَين، ضاكسازيى بةرةو
بانطةشةكردنى لة ءةك جياوازبَيت  طؤإانةيان
لةمجارةى طؤإان تةوةرى ديكة، طؤإاندنةكانى
هةَلبذاردنةكاندا سايةى لةذَير طؤإاندا ثرسى
هزرَيكى ناسةنطينء بؤخؤى دةبينرَيت، ئةوةش
لةثشتى طــؤإاو ــاديــارى ن جَيطرةوةيةكى
دةهَينَيتةكايةوة، لةوديوى ئةمجارةى طؤإاندندا
كانديدكراوةكانى هَيزة بانطةشةكارى عةقَليةتى
دةبيسترَيت، ئةوة هةَلبذاردنةكاندا ئةمجارةى
طــؤإان تـــةوةرى هةَلبذاردنةكان لـــةدواى
كة طؤإانكارييةى ئةو جَيطرةوةى دةبَيتة
بةديار كةسةكانى  زؤرترين كاتء زؤرترين 
لةو مةبةست لَيرةدا ءابةستةكردووة، خؤيةوة
ضاوةإوانكردنيدا لة كة رابردووة طؤإانكارييةى
فةتاربوون، بردة هةرَيمةى ئةم تاكى ساأل هةذدة
ناسيؤنالى ــوردىء ك هــزرى ئاوابوونى لة 
ناديارى ءنى عةقَليةتَيكى نةتةوةييبووندا
جَيكةوتةى دةبَيتة  طــؤإان ءاتة ثَيبةخشين،
بيرؤكةيةكى ئةوة رةنطة ــردوو، راب طؤإانى
ئةمجارةى بانطةشةكارى ضةقبةستووى
ئةوةى لةئَيستادا بةآلم بَيت، هةَلبذاردنةكان
نيشتمانةوة ئةم كةسةكانى زؤرترينى بةالى
دةسةآلتء ذيانى ضؤنَيتى لة طؤإانكاريية طرنطة،
ضاكسازيية غةمطينة،  مةملةكةتة ئةم  هاتووى
لة نيشتمانة، ئةم مرؤظةكانى هاتووى ذيانى لة
بةإَيوةبردنى ضؤنَيتى لة طؤإانكاريية هةمانكاتدا
دةسةآلتة مامةَلةكردنى ضؤنَيتى دةسةآلتةكانء
ضؤنَيتى تــاك، عةقَليةتى كؤمةَلطاو لةطةأل
عةقَليةتى ثةروةردةكردنى لة ضاكسازيكردنة

ئةمجارةوة طؤإانةكانى لةثشتى مرؤظةكان.
ثرؤسةى لة تَيإامان تةوةرى دةبَيتة ئةوةى
كة خةَلكيية ثرسيارطةلةى ئةو هةَلبذاردنةكاندا،
هةَلبذاردنةكان بانطةشةى  لةوديوى  دةيكةن،
بةوةى هةَلبذاردن، دواى كردةكانى دةربارةى
ثَيدةكرَيت.. ضيتان هةَلبذاردنةكان ــةدواى ل
ضؤن بكةن.. ضى دةتوانن طؤإاندنةوة لةوديوى
دةستكةوتء دةســةآلتء بة مامةَلة دةتوانن
ءاتة بكةن..؟! هاونيشتمانييةكانتان هاوثةيمانة
ليستى ئَيوةى جةماوةرو ئَيمةى هاوثةيمانيى

ضى دةبَيت..؟! بانطةشةكار لةسةر
هةنووكةيىء ثرسيارطةلَيكى ئةمانة رةنطة
ءةآلمَيكى نةتوانن ئَيوةش رةنطة خَيرابن،
ضونكة ثَيببةخشن، يةكاليةنةمان هةنووكةيىء
فاأل هةَلبذاردنةكان دةزانين ئةوة هةموومان
هةَلبذاردن فاَلطرةوةكان ئَيمةدا لةنَيو بةآلم نين،
كةسء هيض لة مةبةست لَيرةدا بةإَيوةدةبةن،
لةو مةبةستمان بةَلكو نيية،  بينراو مرؤظَيكى
هزرة بة دةتوانَيت كة ضَينراوةية بيرؤكة
كةسةكان عةقَليةتى خؤى، ناسروشتييةكانى
هةَلبذاردنةكانى لة ئةمانةشمان  بطؤإَيت،
نيشتمانةدا لةم بينيوة، قوَلى بة ــردوودا راب
بةتةنيادووفؤرمى هةرضىهةَلبذاردنَيككرابَيت،
((هَيزى ئةوانيش كارابوون، تَييدا سةرةكى
بةوةى ثارة ئةخالق)ة.. هةَلسةنطاندنى ثارةء 
ثَيكإيونء فيكرينةكانيان  كورت كةسايةتيية 
ثَيبةخشيون، ليستةكانيان بة متمانةيان دةنطء
بةكارهَيناوة كةسانةشيان لــةو زؤرتــريــن
زيادةيان دةنطى ساختةو كارى دةتوانن بةوةى
ضةندين دةنطء ضةندين هةمانكاتدا لة ثَيبدةن،
هةبَيت، بآ بوونيان لةوةى بآ ناو تؤماركراوة
لة هةندَيكيشيان رةنطة كوردستانيبنء لةوةى
بةآلمكةسانَيكى ساختةكار لةبرى نةمابن.. ذياندا
فؤرمى بؤداون.. دةنطيان زؤريى، دةنط بؤ ئةوان
ئةخالقة، فرؤشتنةوةى بةكارهَينانى دووةميش
لة كة  نا مرؤظ دةستوورييةى ئةخالقة ئةو
عةقأل خاوةن مرؤظى مةعريفييةوة باكطراوندَيكى
ئةخالقَيكى مةبةست لة لَيرةدا دةيبزوَينَيت، بطرة
دةشتةكيية سةثَينةرى عةقَليةتَيكى كلتوورىء
تاكى ئةطةر بةوةى هاونيشتمانياندا، بةإووى
شؤإشطَيإةكانى هَيزة  بة خؤى  دةنطى كورد
ئةوا نةدات، كوردستانى طؤإةثانى رابردووى
ناوزةد نانةتةوةيى تَيكدةرو خائينء تؤمةتى بة
بنةما لة يةك هيض لةطةأل ئةمةش دةكرَيت، 

مرؤظدا هزرييةكانى تةوةرة ديموكراسييةكانء
لةوديوى لةم وتارةدا.. بةآلم لَيرةدا.. ناطونجَيت)..
قسةدةكةم، بةخشينةوة ثارة تةزويركردنء
ئةطةرة ئةم  ثاكةوة هةَلبذاردنَيكى لةمديوى 
لةبيربضَيت ئةوةمان نابَيت هةَلدةسةنطَينم،
ءردطةريىء بآ  هةَلبذاردنةكان لة  يةك هيض
جَيطرةوةى ئةطةرَيكى نابَيتة  هةَلسةنطاندن
تاكى ضونكة لة هةرَيمى ئَيمةدا، بةتايبةتى بةهَيز،
هةَلبذاردنةكان زؤرترينى هةرَيمة، ئةم كوردى
بةخشيوة، نوَينةرةكانيان بة متمانةيان دةنطء
ءاتايى ئةطةرَيكى بةَلَينء لة يةك هيض لةوةى بآ
ببينين كاردا لة طوتارانة ئةو لةوةى بآ ببينن،
زؤرترين دةنطؤى هةَلبذاردنةكاندا لةثَيش كة
كةسةكانى ثَيدةكإن..ئةوةشثاساوَيكى ثةسةندة
وردبوونةوةو زؤرترين بمانةوَيت ئةطةر بةوةى
بكةين.. كانديدكراوةكان ليستة بؤ هةَلسةنطاندن
ئةم سياسيى طؤإةثانى لةنَيو ئةطةرضى
بؤ بةتةنيا هةَلبذاردنةكان زؤرترينى هةرَيمةدا
كةسايةتيية هَيشتنةوةى دةسةآلتء ثتةوكردنى
شؤإشطَيإةكانى حيزبة  نَيو  ديــارةكــانــى
دةرئةنجامة بةآلم ئةمةش ئةو بووة، كوردستانى
بةوةى لَيكةوتووةتةوة،  ئةمإؤى خراثةى 
نةتوانراوةضاكسازيىلةبةإَيوةبردنىدةسةآلتى
ثالنى فؤرمء كارو لة بكرَيت هةرَيمى سياسىء
هَيزة بةو رَيطاش نة كؤمةَلطادا، هاوآلتييانء
دةتوانَيت كة  دةربكةوَيت دراوة ئؤثؤزسيؤنة 
هاونيشتمانيانى بة ضاكسازيى ديكةى ضانسَيكى
نةدراوة رَيطاش هةمانكاتدا لة ببةخشَيت، خؤى
لةنَيو كاتَيك ريفؤرمخوازةى  كةسايةتيية  بةو
ضاكسازيى خؤياندا دةيانويست ليستى حيزبء
جةماوةرةكةياندا خزمةتكردنى لــةإووى
ضةندة بؤضوونةدا لةم رةنطة  بكةن.. ثَيشكةش
ئةوةندةو بووبَيت، كةمتةرخةم ــةآلت دةس
ثشكى جةماوةرةكةيان هاوآلتييانء  زياتريش
جارَيكى بةربكةوَيت..دةبَيت كةمتةرخةمبوونيان
هزرة بانطةشةى هةَلبذاردنء  طرنطيى  لة ديكة
دةستبةكاربين، هةَلبذاردنةوة سةرنجبةرةكانى
دةتوانَيت كة  دةستثَيبكةين خاَلةوة لةو  دةبَيت
ءةك ئةو كردةيةى طرَيبدات، ئةوان ثَيكةوة ئَيمةو
بةكاريدةهَيننء طؤإةثانةكان نَيو بانطةشةيةكى
سندوقةكانى ــةردةم ب دةنَيرنة ثآ خةَلكى

دةنطدان..
طؤإانء كردةيةكى لة بةتةنيا خاَلةش ئةو
ئةو هةموو لة بطرة كؤنابَيتةوة، ضاكسازيدا

لةطةأل كة دَيتةوةيةك بانطخوازانةدا هزرة
بزوَينةر طؤإاوى عةقَليةتَيكى دةتوانَيت طؤإاندا
بؤ بةتةنيا طؤإانكاريى دةبَيت دروستبكات.
نةبَيت، كةسةكان روخسارو كورسىء طؤإينى
شوَينكةوتةو هَيزء هةَلسةنطاندنى بؤ بةتةنيا
عةقَليةتى جةماوةريىء هزرى بة ياريكردن
هةَلبذاردنةكان لةدواى  دةبَيت  نةبَيت،  كةسَيتى
ياسا بؤ بةتةنيا وآلت حاكميةتى دادثةروةريىء
لة ئةوةى دةبَيت ميليشيا، حيزبء بؤ نةك بَيت
خةَلكيدا بةإووى نووسيومانةو رؤذنامةكاندا
ــردووة، ك بؤ بانطةوازمان طوتارَيك ءةك
بيكةينة هةمانكاتدا لة ءاقيع،  ئةرزى بيهَينينة
هةرزوو روانطةيةوة لةو تا كارا كردةيةكى
لةطةأل بكةين، هاوآلتييانمان بة خزمةت 
هةموو ضاكسازيى، كردةيةكى بكرَيتة ئةوةشدا
هةَلبذاردنيان بانطةشةى بيرؤكانةى ئةوجؤرة
ئةطةر بهَينين، بةكارى حةقيقةتدا لة ثَيدةكرَيت،
حيزبىء دةستَيوةردانى هةَلبذاردنةكان ثَيش
هةبووبَيت، حوكمييةكاندا دامودةزطا لة كةسَيتى
ئةوجؤرة هةَلبذاردنةكان لةدواى خؤيةتى كاتى
دةتانةوَيت ئةطةر نةمَينَيت، دةستَيوةردانة
ــاوةر، ــةم ج ليستء ــوان ــَي ن هاوثةيمانى
دةبَيت بَيت، ئةلتةرناتيظ هاوثةيمانييةكى
سامانى زةوىء مووضةو ياسا، حاكميةتى
كةسَيتى نةك بكات، دابةش بةيةكسانى وآلت
ئةمةش حاكم،  ميليشياى  حيزبء  ســةرؤكء 
كارةكانى ياساييةوة كردة ئةو رَيطاى لة ءادةكات
بةوةش بإوات، رؤشناييدا بةكردةيةكى وآلت
وآلت لة كردة ئابوورييةكانى حيزب دةتوانرَيت
ياسايةك دةبَيتة هةمانكاتدا لة دووربخرَيتةوة،
رَيضكة لةو رَيكخراودا، حيزبء ــةإووى ب
تايبةتى ئابووريى كةرتى ياساييةوة دةتوانرَيت
دةسةآلت، تايبةتى كةرتى بة بكرَيتةوة حيزبى
دةكرَيت.. طؤشةطير ياسا بةثَيي ئةوةشدا لةطةأل
هاونيشتمانيان هاوثةيمانى دةتانةوَيت ئةطةر
يةكةم هةَلبذاردنةكان  دواى بهَينن، بةدةست 
هاونيشتمانياندا، بةإووى دةسةآلت هةنطاوى
جَيبةجَيكردنى دةســتــوورء دانانى دةبَيت
ضؤن نازانم بَيت.. هةرَيم دةستوورى كردةكانى
بةخؤماندةَلَيينكؤمةَلطاوخاوةنىدةستوورَيكى
لة هةريةكة ئةطةرضى نين..!؟ يةكانطير دانراوى
ئَيستادا لة سياسى بانطةشةكارى ليستى هَيزء
كوَيوة لة ئاخؤ دةكةن، طؤإانكاريى بانطةشةى
دانانى بدةن..؟!. لة طؤإاندن لة دةتانةوَيت دةست

تةواومان دةستوورَيكى بةرةو دةستوورةوة
حيزبيدا لةبةردةم دةستوورةكانى ياخود دةبةن،
ئةوةمان نابَيت  دةكةن..؟! حيزبيمان رةفيق  بة
ءةك دةستوور بآ طؤإاندنى لةبيربضَيت
كردةيةكى نةطؤإ دةردةكةوَيت، هةموو تاكَيكى
طؤإان كــردةى دةزانَيت ئةوة عةقأل خــاوةن
بووةستَيتء نيية كردةيةك نيية، سانا كردةيةكى
طوتافى ئةمإؤدا بانطةشةى  لة كاتَيك  بمةيَيت،
طؤإان ضؤن بزانين دةبَيت  لَيدةدةن،  طؤإاندن
مةحاألء قؤناغَيكى  لة طؤإان ضونكة دةكةين، 
هةَلبذاردنةكانى لة دةبينرَيت، ضةثَينراودا قاَلبَيكى
دةكةينة ئةوروثا، (كوردستان رابردوودا دةوترا
دةكةينة سلَيمانى دوبــةىء دةكةينة هةولَير
سياسى عةقَليةتَيكى ضى  نازانم  نيويؤرك..)..
ديكة، شارَيكى وَينةى بكاتة شارَيك توانيويةتى
بة مرؤظةكانى شارستانيى عةقَليةتى ئةطةر

كردبَيت... كةتمان سياسةت
بووةتة ئَيمةدا لةنَيو هةَلبذاردنةكان كردةى
بازاإيى، طوتارى بووةتة ئابوورى، كردةيةكى
دةستوورى سياسىء طوتارى لة لةوةى بآ
هةَلبذَيرة، من تؤش دةطؤإم، تؤ «من بضَيت..
نة جَيدةهَيَلم، نة دةسةآلت هةَلمنةبذَيرى، ئةطةر
نامؤن، طوتارطةلَيكى ئةمانة دةطؤإَييت».. تؤش
ناسةنطيندا عةقَليةتَيكى لة بةتةنيا طوتارطةلَيكن
بَيت كردةيى بةَلَينَيكى ئةوة دةبَيت دةردةضَيت،
جياوازييةكى هةَلبذاردنةكان  لةدواى  بةوةى
جةماوةريىء طؤإةثانى  نَيو بخةنة  ــةواو ت
بَيت بةشَيك  ئةوةش رةنطة كةسَيتى، ذيانى 
كورد كةسَيتى بةردةوام يؤتؤثيانةى هزرة لةو
باسى ثالندا ثَيشةوةى  هَينانة بانطةشةو  لة
بةتةنيا ئةوة عةقَلدا تةوةرى لة بةآلم دةكات،
طيرفانى ناضَيتة سةرزارةكييةو بانطةشةيةكى
عةقَلةوة، بةَلكو بنةماييةكانى هزرة يةك لة هيض
بةَلَينانة طفتء ئةو هةموو لة جةماوةر دةبَيت
جةماوةرى بة بانطةشةكار ليستى كة دَلنيابَيت
ءةك ضاكسازيى بةتةنيا ئةطةر دةبةخشَيت..
هةَلبذاردنةكان بانطةشةكارى كردةيةكى
ءةك بةتةنيا ئةطةر بزواندن، باسء بهَينرَيتة
بهَينرَيتة هةمةجى سةرزارةكىء راطةيةنراوَيكى
ناتوانن كات هيض بؤ ئةوا هاونيشتمانيان، بةردةم
دةسةآلتَيكىفرةدةنطءكؤمةَلطايةكىفرةضةشن
كورد نةتةوةى ثَيطةى لةوةش  بآ ثَيكبهَينن،

وندةكةن... جيهاندا نةتةوةكانى لةبةردةم
zmnakoplayer@yahoo.com

زمناكؤئيسماعيل

.. و كوردستان ئةمجارةى هةلَبذاردنى
طؤأان بؤ دةروازةيةك

لةساَلى ١٩٩١  كوردستان خةَلكى كاتَيك  
دةستى لةذَير بوو  رزطارى كردو  راثةإينى
لةكةرنةظاَلَيكىبَيوَينةدا ديكتاتؤرييةتىبةعس،
خؤى نوَينةرانى هةَلَبذاردندا ثرؤسةى لةيةكةم
دياريكردو كوردستان نيشتمانى بؤئةنجومةنى

دامودةزطاى حوكمإانى ثَيكهَينا.
ــووة  ب حكومةتة ــانء ــةم ــةرل ث ئــةو   
خواستء تةحقيقكردنى ئومَيدى جَيطةى
كوردستان، خةَلكى زةوتكراوةكانى مافة
هةرلةسةرةتاوة زؤرةوة بةداخَيكى بةآلم
ببَيتة نةيتوانى ثةرلةمانة ئةوحكومةتء
خواستةكانى دةستةبةركردنى نَيوةندى

خةَلك.
يةكَييتىءثارتىوةكدووحيزبىباآلدةست 
جومطةكانى تــةواوى  بةسةر دةستيانطرت
عةقَليةتى بيركردنةوةء بةهةمان حكومإانىء
شَيوازى دةيانإوانية شؤإشطَيإييةوة شاخء
بةشَيوةيةكى حيزب هةردوو فةرمانإةوايى،
دةكرد يةكتريان ملمالنَيى ناديموكراسيانة زؤر
ثاوانكردنىدةسةآلتةكانى لةثَيناوهةرضىخَيرا
تاسةرئةنجام، يةكترى سإينةوةى حكومإانىء
بيركردنةوةية، ثرؤسةى ئةوجؤرة رووحيةتء
ئةويش دؤخ ثإمةترسيترين طةياندة سياسى
براكوذيى، ناوخؤى شةإى هةَلطيرسانى
بةدةستى الواى طةنجء هــةزاران خوَينى
ئاسةوارةكانى ساتة تائةم رشت، يةكترى

هةرماون.

عَيراقةوة  ئازاديى ثرؤسةى ــةدواى ل  
حكومإانى، نوَيى سيستمَيكى ثَيكهَينانى
جارَيكي بؤ  كوردستان هةرَيمى هاوكاتيش 
ثةرلةمانء هةَلبذاردنى دووةمى خولى ديكة
بةآلم ئةنجامدايةوة، ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى
كارا بةهَيزء  ئؤثؤزسيؤنى  نةبوونى  بةهؤى 
بَيتةئاراوة، كاراتر ثةرلةمانَيكى نةتوانراوة
لةبةرامبةر جدى ئؤثؤزسيؤنى نةبوونى
كة وايكرد يةكَيتى، ثارتىء  هةذمونطةرايى
دؤخىسياسىءئيداريىءئابوورىكوردستان
جارَيكي بَيتء  الوازتر طةندةَلترو رؤذبةإؤذ
بؤ حسابكردن بةبَى حيزب هــةردوو ديكة

ميللةت. طشتيةكانى بةرذةونديية خواستء
هــةردوو  حيزبىء  تةسكى لةسؤنطةى   
خؤيان تةنيا تاَلةبانى بارزانىء بنةماَلةى
بةآلم زانيوة، خةَلكى نوَينةرى  بةفريادإةسء
لةإاطةياندنةكانيانةوة رؤذانة سةيردةكةين
خةَلك خواستةكانى سةيرى بةثَيضةوانةوة
رؤذانــة ــة ــان كــردووي ــةوةشــى ـــةنء ئ دةك
وةك لةميدياكانيانةوة بةخةَلكى دةفرؤشنةوة،
ئةركى كردوومانة ئةوةى بَلَين بةخةَلكى ئةوةى
ثياوةتى لةضاكةء ئَيمة بةَلكو نةبووة، ئَيمة

ئةوكارانةمانكردووة. خؤمانةوة
لةبةرثرسةباآلكانى  يةكَيك وتةى لَيرةدا
لةمةوبةر ساأل سَي حيزبةكة لةدوو يةكَيك
فراوانى لةكؤبوونةيةكى ياد دةَيهنينةوة
ئةطةر ميللةت بزانَيت كاديرانى حيزبدا وتويةتى،

ثارةء ضةندى هةردووحيزب ساآلنة حكومةتء
خةَلكى خزمةتى بةمجؤرة دةستء دَيتة ثولى
ناكاتء قبوأل  لَي ئةمةمان خةَلكى دةكةين،
طةندةَلىء كةواتة دةكــةن!!، بةردبارانمان 
ميللةتء ثارةوثولى بةهةدةردانى ناعةدالةتىء
فةرامؤشكردنىخةَلكىحةقيقةتطةلَيكنتةنانةت

بدزنةوة. لَي خؤشيانى ناتوانن
خولى  هةَلبذاردنى ــةوادةى ك ئةمإؤش   
نزيكدةبَيتةوة، كوردستان ثةرلةمانى سَييةمى
نفوسى خــاوةن بةهَيزء  ليستى  هاوكاتيش 
هةَلبذاردنى كَيبإكَيى بةشدارى جةماوةرى
بةجؤرَيك ثارتى يةكَيتىء دةكةن، ئةمجارة
كردووة!! وةستان شؤكء هةَلوَيستةء تووشى
بةدةستبهَينن خةَلكى بإواى ضؤن نازانن ،
ناتوانن دةيكةن هةرضى  دةيَلَينء  هةرضى
خةَلكى، بيرء هةستى كار بكةنةسةر تؤزقاَلَيك
ئةم راستةقينةى شوناسى ماهيةتء ضونكة
بووةء ئاشكرا هةموواليةك بؤ دووحيزبة
خةَلكيان هةَلبذاردنةكاندا لةكاتى تةنيا دةزانن
يةكَيتىء لةوةجهةكانى خةَلكى بيردةكةوَيتةوة،
دةخوازن بَيت بةهةرشَيوةيةك بَيزارن، ثارتى
طؤإانلةدؤخىسياسىءئةوواقيعةنةخوازراوة
كة بَيتةئاراوة، نوَيتر هةلومةرجَيكى بكرَيت،
دؤخة لةم جياوازتربَيت ثَيوةرةكان بةهةموو

كوردستان. ئةمإؤى ضةقبةستووةى
بةثارَيزةرى  خؤيان ثارتى يةكَيتىء  
ديكة طورثي ليستء دةزاننء هةرَيم ئةزمونى

هةرَيم دةستكةوتةكانى نةيارى بةنادَلسؤزو
لَيرةداطرنطةبثرسينتةنيادةستكةوتء دةزانن،
ئةزمونىهةرَيمى كوردستان هةرلةسةردةستى
هاتوونةتةدى حيزبيش هةردوو سةركردايةتى
دووحيزبةدا ئةو لةدةرةوةى ئَيستا ئةوانةى
بيروإايان جياوازةبةشَيكىطرنطى ئةوشؤإشة
هَيزةكانيان ئةوكاتة ناثرسن بؤ باشة نةبوون؟!
داخ جةماوةرى طةر بوون سنوورةكان لةوديو
يةك تةنيا دةيانتوانى نةبواية كوردستان لةدَلى
دةثرسين باشة بطرن؟ سةربازيش رةبايةى
داإشت؟ راثةإينى  ثالنى  بةرنامةى بوو كَي
يةكَيتى سياسى مةكتةبى كارطَيإى خودى
نابةو دانى تةلةفيزيؤنيدا لةضاوثَيكةوتنَيكى
ئةندازيارى مستةفا  نةوشيروان كة  راستيةدا
هةر بــووة، كوردستان ١٩٩١ى  راثةإينى
حكومإانى كايةكانى دةكات داوا نةوشيروانة
بةهةدةر كوردستان ثارةوثولى بكرَين باش
ئاوةدانكردنةو ئابوورىء لةبوارةكانى نةإوات
ئَيستا بةكاربهنرَيتء خزمةتطوزارييةكاندا
ئؤمَيدى دةكاتء طؤإان ليستى سةرؤكايةتى
كاريطةر فاكتى بشبَيتة لَيدةكرَيت زؤرى
سيستمى باشكردنى سياسىء دؤخى لةطؤإانى

حكومإانى هةرَيم..
بثرسين خــؤيــةتــى جــَيــطــةى دواتــــر 
بةدامةزارةوةكردنىدامودةزطاكانىحكومةتء
ياسادانانء دةسةآلتةكانى  جياكردنةوةى
بيناكردنةوةى دادوةرىء  جَيبةجَيكردنء 

لةشوَينى شياو بنةماى كةسى لةسةر حكومةت
دابينكردنى جةماوةرو ئاشتكردنةوةى شياوء
لةسةر مةترسيية خةَلك  خواستةكانى  مافء
خراثى يان دةستكةوتةكانمان؟ ئةزمونء
تةشةنةسةندنى فةرمانإةوايى سيستمى
دياردةىطةندةَلىبوونى ناعةدالةتىثَيشلكاريى
شةفافيةتء الوازبوونى مرؤظء نةبوونى مافى
جةماوةر دابــإانــى ديموكراسىء طيانى
رادةى بَيزاريىء لةدةسةآلتء بةرزبوونةوةى
مةترسيية بةطشتى خةَلكى نيطةرانيةكانى
ئاسانة زؤر ئةزمونةكةمان؟ وةآلمةكة لةسةر
دةستكةوتةكانمان لةسةر مةترسي كاميان
دؤستء دادةنَيتء كاميان رووى طةشمان بؤ
بةثَيضةوانةوة دةردةخــات، دوذمنةكانمان
كوردستان حكومإانى دزَيوى رووى كاميشيان
بؤ مةترسى مايةى دةبَيتة نيشاندةداتء
نَيوان دابإانى حكومإانىء ثَيطةى الوازكردنى

.. دةسةآلت خةَلكء
هةَلبذاردنى  ئةمجارةى  سندوقةكانى   
بؤهةَلبذاردنى دةروازةيةكى طرنطة كوردستان
ئةوةى ــار دواج جياواز، ئاراستةى ضةند
بوونى ــات دةك بةديموكراتيزة ثرؤسةكة
جياجياكان ئاراستة دةنطييء فرة فرةليستىء
خةَلكى بةتاكى تاك ويذدانى ئيرادةو لةبةردةم
دؤخةى ئةم مانةوةى ئايا جا كوردستان،
يان دةكةنةوة قبوأل كوردستانيان  ئةمإؤى
هةرَيمدان؟ نةخوازراوى دؤخى طؤإانى لةطةأل

ذاذلَةيى سيروان
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كوردستانء طةلي ئةزموني
مؤطابي رؤبرت

مةجيد سالَح
بووةتة دَيإة ئةم ماوةيةكة كوردستان،  دةسةآلتدارى حيزبي هةردوو ئَيستاى بةرثرسةكاني
كؤتايي نةهاتووة»، كوردستان طةلي ئةزمووني  لةسةر ترس «هَيشتا بنَيشتةخؤشةى سةرزمانيان
ضين، كوردستان  ئةزموونى سةر مةترسيانةي ئةو ثَيناَلَين ئةوةمان لةقسةكانياندا هةرطيز بةآلم 
ئةوثرسيارانة وةآلمي ناتوانن كاتةكة حةساسييةتى  لةبةر ئةوان  طريمان دَين. لةكوَيوة ضةندنء
سةرضاوةى دانَيين واى با لةخةتةرداية. ئةزموونةكةمان راستةو ئةوان قسةكاني بدةنةوةء

بريتين: خةتةرةكانيش
وةزيرانء سةرؤك جَيطرى كؤمارو سةرؤك كة ئةوبةغدايةي بةغداوةية. لة يةكةم: خةتةرى
كوردبَيت، ئيدارةكةى ديكةى بةإَيوةبةرى وةزيرء دةيان سوثاساالرء ثةرلةمان سةرؤكى جَيطرى
بودجةكةى ٪١٧ ساآلنةش لَييةو بةرثرسةماني هةموو ئةو بترسين لةبةغدايةك بؤ كةواتة ئةى
دةسةآلتيان نييةو لةوَي ئةوان وةآل بَلَين ئةمانترسَينن، ئةوبةرثرسانةى ناشَي دةنَيرَيت. بؤ خؤيمان

بؤناكات؟ حسابيان ديكتاتؤريانة رةفتار دةكاتء ماليكى نورى
كوردستان بةرثرساني بةقسةى كة توركيايةى ئةو دَيت، لةتوركياوة دووةم: خةتةرى طريمان
ضوار بنكةى سةربازيي ١٩٩٧-ةوة لةساَلى كاركردننء مةشغولى لةكوردستاندا كؤمثانياى (١٠٠٠)
«دةوَلةتى دَلنيابَيت كة توركيايةك هةية. لةكوردستاندا دةسةآلت لةثارتةكانى يةكَيك لةسةرخواستى
لةكاتي بَيتء بةدَلى كة ئةزمونَيك بؤسةر هةإةشة دةبَيتة بؤ ئيتر شاعيرانةية»، خةونى كوردي

بؤبكات. شةإى ئامادةبَيت ثَيويستيشدا
بةقسةى كة دراوسَييةى ئةو رؤذهةآلتييةكةمانةوة، لةدراوسَي سَييةم: خةتةرى  وايدانَيين با
معارةزةو لةسةردةمي «ئَيران دةمانترسَينن دةرةكي بةهةإةشةى كة ئةوبةرثرسانةى بةرثرسي
لةإَيطةى كوردستانمان بودجةى ٪١٧ نيوةى كة ئةوئَيرانةى ثشتيوانمانة»، دؤستء لةئَيستاشدا

لَيدةكَيشَيتةوة. بةسةرضوو خواردنى ناردنى
يةكطرتووييء زياتر دةبنةهؤى بَين لةهةركوَيوة دةرةكييةكان هةإةشة سةلمَينراوة، شتَيكى ئةوة
بةآلم لةساَلى دةذى، ئةمريكا لةسةرئةوة باوةإثَيكراوةو ئةوة تيورييةكى خةَلك، كؤمةآلني يةكإيزيى
ئازادييء دةرةكي هةإةشةي بةبيانووي ئَيستا تاوةكو وةرطرتووة سةربةخؤيي ئةمريكا كة (١٨٦١)
نةبةستووةتةوة هةَلبذاردنى ئةنجامداني تاقةجارَيكيش بؤ نةكردووةء ثَيشَيل هاوآلتيبووني مافي
كورد دةسةآلتدارةكاني حيزبة  كة كاركردنةى ئةوشَيوازى لةإاستيدا دةرةكييةوة.  بةخةتةرى
يةكَيتى هةَلوةشانةوةى لَيك  رةشبينىء ئومَيدييء بَي هؤى بووةتة هةر  نةك دةكةن، ثةيإةوي
كوردستاني خاكى زياترى نيوة  بةَلكو بةحكومةتةكةيانةوة، خةَلك ثةيوةندي  طةلء ريزةكانى
كوردستان، بودجةى لةخةرجكردنى شةفافيةت نةبوونى خوارد. طورطانة داوةتة باشووريشيان
مانطانة ئاشكراى بةتاآلنبردنى بةياسا، بةرامبةر سادة هاوآلتييةكى بةرثرسَيكء لةنَيوان نابةرامبةرى
دروستكردنى لةهةموو ثرؤذةكانء حيزبةوة، بوون بةشةريك لةاليةن هةردوو دؤالر مليؤن (٣٥)
يان طةورةترة ئازارةكةى نيوةوناضأل، ثرؤذةى وةهمىء ثرؤذةى بؤ وةهمى كؤمثانياى دةيان
يان قةرةتةثة، طورضكبإترة جةلةوالء سةعديةو مةندةلىء ماليكى!. ضؤَلكردنى نورى هةإةشةيةكى
كؤستكةوتنة، كةركوك ئايندةى لةسةر سياسي مساومةكردني خانةقينةوة!. لةثشتى خؤطيظكرنةوة

كوردن. نيوةى كة (١٢) فيرقةى هةإةشةكاني يان
ئةوةية بؤ تةنيا مةترسيةوة، دةخاتة  كوردستان ئايندةى ديكة، ليستى  بةوةى خةَلكى ترساندنى
دونيادا لةكوَيي ضاومانةوة. بكةنة خؤأل بدةنء خةَلك موقةدةراتي بةسةراطرتنى بةدةست درَيذة
«رؤبرت لةالى مةطةر طةلَيك، ئايندةى بؤسةر هةإةشة بووةتة جياواز ليستى بوونى هةَلبذاردنء

كوردستان. سياسي سةركردايةتى لةمؤزةمبيقء مؤطابي»
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ئةمريكا خاوى نةوتى بةرميل يةك بةهاى
(٦١)دؤالرةوة لة جيهاندا بازاإةكانى لة

ئةوةش ئةمريكى، (٦٠)دؤالرى بؤ دابةزى
لةسةر خواست كةمبوونى بؤ دةطةإَيتةوة

نةوت.

%0.01

لةبةرامبةر ئةمريكى دؤالرى بةهاى
(١١٨,٥٥٠)هةزار لة عَيراقى دينارى

(١١٨)هةزار بؤ دابةزى دينارةوة
بؤ طؤإان دةطةإَيتةوة دينار، ئةوةش

لة دؤالر لةسةر خواست لة رَيذةى
بازاإةكاندا.

% 0.004

ل٢ 

نةوت دةرةوةي ناردنة
دةبات؟ كوَي بةرةو سياسييةكان ئامانجة

عةيارة  مسقاأل ئاَلتونى يةك نرخى
لة كوردستاندا بازاإةكانى لة (٢١)
بؤ دابةزى دينارةوة (١٥٩)هةزار

دةطةإَيتةوة ئةوةش دينار، (١٥٧)هةزار
ئاَلتوندا. بةهاى لة ناجَيطيرى بؤ

% 0.012 

كةريم محةمةد

هةرَيم «حكومةتى

هاوآلتيان نةيتوانيوة

بهَينَيتة هةذارى لةهَيَلي

دةرةوة»
ل٤ 

دةكرَيت كوردستان هةرَيمى ئؤمةرانةوة هاوردةى حاجى لةرَيطةى دةروازةى دَير) (ثيكاب ئؤتؤمبَيلى
بورهان نةوزاد  

دةكرَيت.  كوردستان هةرَيمى هاوردةى ئؤمةرانةوة، حاجى نَيودةوَلةتى دةروازةى لةإَيطةى دَير)، (ثيكاب جؤرى ضينى  ئؤتؤمبَيلى
لةإَيطةى  ضين دَير) لةوَالتى جؤرى (ثيكاب ضينى ئؤتؤمبَيلى ترانزَيت ١٧٠ بةسيستمى جارء يةكةم بؤ رايطةياند: ئؤمةران حاجى طومرطى كؤمةَلطةى ثةيوةندييةكانى بةرثرسى تةها، تةحسين  دةرسيم

كرا. كوردستان هةرَيمى هاوردةى ئؤمةرانةوة حاجى دةروازةى لة (موهةنةد)و كؤمثانياى لةاليةن بةندةرعةباسةوة
كوردستاندا. لةهةرَيمى ئؤتؤمبَيل نرخى داشكانى هةية لةسةر زؤرى كاريطةرى كوردستان هةرَيمى ثَيشكةوتو بؤ لةوَالتانى ئؤتؤمبَيل «هاتنى وتيشى دةرسيم

كراوة. كوردستان هةرَيمى هاوردةى بيجؤ سةنىء لةجؤرى ئؤتؤمبَيل زؤرى وئَيرانةوة ذمارةيةكى وفةرةنسا يابان لةوَالتانى دةروازةيةوة ئةو لةرَيطةى هةر ثَيشتريش
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مةرجانةى بةهؤى ئةو البدةين، عةقار سولفةى لةسةر سوود ناتوانين هةرَيم: دارايى وةزيرى
دايناوة نَيودةوَلةتى دراوي سندوقى

هيَمنمحةمةد
وةسانى شَيخ ئارام

كة لةوةدةكةن باس جوتياران
دانةوَيَلة كإينةوةى بإيارى تائَيستا
بةإَيوةبةرى نيية،  دةنطَيكى  هيض
كؤمثانياى هــةولــَيــرء سايلؤى 
ئاماذة دانــةوَيــَلــةش بازرطانىء
لةاليةن تائَيستا كة بــةوةدةكــةن
رَينماييةك هيض بةغداوة  حكومةتى
طةنمء كإينةوةى بؤ دةرنةكراوة

كوردستان. جوتيارانى جؤى
كشتوكاأل ــوارى  ب ثسثؤإانى
كَيشةية ئةو ضارةسةركردنى بؤ
لة ثةلةبكرَيت دةزانن ثَيويستى بة
دانةوَيَلة كإينةوةى  نرخء  دانانى
ئةطةر ثَييةي بةو جوتياران، لة
نةكات ثَيضةوانة ئةو كارة حكومةت
دروشمانةى «ئةو لةطةأل دةبَيتةوة 
بؤ دةيكات كشتوكاأل وةزارةتى كة 

كشتوكاأل». كةرتى بوذاندنةوةى
قادرمحَيدين،جوتيارَيكىدةشتى
طةنمى تةن (٢٥) لة زياد هةولَيرة، 
طةنمةكةى تائَيستا بــةآلم هةية،
داواى كةسَيك هيض  ضونكة  داناوة،

قــــــــادرناكاتءنافرؤشرَيت،
«ثَيويستة ـــى: توت مة حكو

بكإَيتةوة خؤماَليانة دانةوَيَلة ئةو
بَيتء بةردةوام كشتوكاأل بؤئةوةى

بإوات».بــةرةوثــَيــش
وتيشى:ئـــــــــةو جوتيارة 

دةبين ســةرســوإمــان  «تــووشــى 
بــوذانــةوةى باسى  حكومةت كة 
لةكاتَيكدا دةكات، كشتوكاأل كةرتى

ئةمساَلمان بةروبوومى ئَيمة ئةوةتا
لة نيية ــك ــطــَي دةن ـــةوة،  ـــاوةت م
ئةو ئةطةر بيكإَيتةوة، تا حكومةت
درَيذةبكَيشَيت، وا ئةمساأل شتة
لة دووردةكةوَيتةوة خةَلك ئةوا

كشتوكاَلكردن».
باسى رؤذنامة بؤ محَيدين قادر
ئةمساَلى بةروبوومى كة لةوةكرد
بووة، باشدا ئاستَيكى لة جؤ طةنمء
سوودَيكى ض نةبَيت، كإيار كة بةآلم
بةهؤى «جوتياران وتيشى: هةية،
دَلخؤشبوون بةهارةكةوة خؤشيى
دةبَيت باشتر بةروبوومةكةيان كة
با ــةآلم ب رابــــردوو، لــة ســاآلنــى
كة بَيت، باش بةروبوومةكةش
سوودَيكى ض نةثرسَيتةوة، لَيى كةس

هةية».
كــإيــنــةوةى ــة ســـةبـــارةت ب
جوتياران، ئةمساَلى دانةوَيَلةى
ــةرى ــوةب ــةإَي ب مةجيد، فـــارس 
دانةوَيَلةء بازرطانىء كؤمثانياى
رؤذنامةى بة هةولَير، سايلؤى
ئةمساأل بؤ «تائَيستا راطةياند:
بؤ عَيراقةوة حكومةتى لة بإيار
بة دةستبكةين تا نةهاتووة ئَيمة
بةتايبةت دانــةوَيــَلــة، كإينةوةى
ئةو ناتوانين ئَيمة بؤية جؤ، طةنمء
تا جوتياران وةربطرين دانةوَيَلةية لة

بؤنةيةت». بإيارمان
هةية دةنطؤ ئةوةي دةربارةي
وةستابَيـت، دانةوَيَلة كإينةوةى كة
جَيطا ثإبوونء سايلؤكان  ضونكة
دةنطؤيانةي ئةو مةجيد فارس نيية،
لة «كَيشةكة وتــى: رةتــكــردةوةو

ئَيستا ئَيمة  ضونكة  نيية،  جَيطادا 
جَيطاى هةولَير سايلؤى  لة تةنيا
لة سايلؤى بةتاَلة، هةزار تةن (١٦)
هةزار (١٠٠) جَيطاى مةخموريش 
بابةتة ثةيوةندى ئةو هةية، بؤية تةن
سايلؤكانةوة هةبوونى جَيطا بة

نيية».
طةنمى زانيارييةكان  بةثَيى 
كة وةردةطيرَيتةوة، عَيراق ناوخؤى
بةكاردةهَينرَيتةوة راستةوخؤ
ئةو ئـــارددا، دروستكردنى لــة 
بإيارى رَيــطــاى لة كة ئـــاردةى
نةتةوةيةكطرتووةكانى (٩٨٦)ى
دةدرَيت خؤراك بةرامبةر نةوت
ئةوة دةربـــارةى هاوآلتييان، بة 
بازرطانىء كؤمثانياى بةإَيوةبةرى
ئةو ــة ــت وتـــى: «راس ــة ــَل ــةوَي دان
ناوخؤوة بةرهةمى لة كة طةنمةى
بؤ دةينَيرين دةستماندةكةوَيت،
بؤئةوةى هةولَير، لة ئاشةكان
بةسةر دابةشبكرَيت ئاردء بكرَيتة
طةنمةى بإة ئةو بةآلم هاوآلتيياندا،
بؤية كةمة، هةيةتى، ناخؤ بةرهةمى
دةكرَيت تَيكةأل ديكة بإَيكى لةطةأل
نموونة بؤ دةهَينرَيت، لةدةرةوة كة

كةنةدا». لة
ئةوةى بةهؤى «ئَيمة وتى: فارس
ناوخؤى طةنمى  بةرهةمى تائَيستا 
مانطى لة نةكإيوةتةوة، ئةمساَلمان
طةنمى بة ثشت  تةنيا ــردوودا  راب
دابينكردنى بؤ بةسترا هاوردةكراو

ئارد».
لة باس هاوآلتييان لة بةشَيك 

لة كة ــةن دةك جــؤرى ئــاردةكــان
ديكة مانطَيكي بــؤ مانطَيكةوة
حاَلةتةش بةم سةبارةت جياوازة،
طةنمى «ئةطةر وتى: مةجيد فارس
طةنمى لة بةشَيك لةطةأل ناوخؤ 
ئةوا بكرَيت، تَيكةأل هاوردةكراو
دةبَيت». زؤرباش ئاردةكةى جؤرى
بؤ دواضارةسةر بة سةبارةت
جؤ، طةنمء نةكإينةوةى كَيشةى
بازرطانىء كؤمثانياى بةإَيوةبةرى
بؤ نرخمان «ئَيمة  وتى: دانةوَيَلة 
طةنمة ئةو ضةند بة كة نةهاتووة
ئَيمة بؤية بكإينةوة، خؤماَليية
٦/١-ةوة لة طةنمة ئةو ناضارين
ئةوةى لة جوتياران بةبآ وةربطرين
دواتر بكةين، ــارى  دي نرخةكةى
دياريكرد، نرخةكةى حكومةت كة
ئةطةر رازيبن، بةنرخةكة ثَيويستة

بكةن». ضاوةإآ دةبَيت نا،
كشتوكاأل ــوارى  ب ثسثؤإانى
حكومةتى ئةطةر بةوةدةكةن ئاماذة
دانةوَيَلة كإينةوةى  لة ثةلة  هةرَيم
كةرتى بة  ــةورة ط زيانى نةكات،
لةوبارةيةوة دةطةيةنَيت. كشتوكاأل
لة مامؤستا محةمةد، ــاد ــوئ د.ف
كؤية، زانكؤى كشتوكاأل لة كؤلَيذى
لةاليةن نرخ «ديارينةكردنى وتى:
ثَيضةوانةية هةرَيمةوة، حكومةتى
كة بةَلَينانةى دروشمء ئةو لةطةأل
هيض ضونكة جوتياران، بة دةيدات
حكومةتى ضاوةإَيى ناكات ثَيويست

بكات». ناوةندى
د.فوئاد وتيشى:«حكومةتى هةرَيم

بوذاندنةوةى بؤ هةية خؤى ثالنى
نرخَيكى دةبَيت كشتوكاأل،  كةرتى
بؤ دياريبكات بـــازاإ لــة زيــاتــر 
لة دانةوَيَلة تةن يةك كإينةوةى
باش هاندةرَيكى بة ببَيت تا جوتيارن،
لة كاركردن لة بةردةوامبن بؤئةوةى

كشتوكاَلدا». كةرتى
كؤلَيذى مامؤستايةى ــةو ئ
كؤية، ــؤى ــك زان ــة ل كشتوكاأل
كة هةرَيم حكومةتى هؤشياريداية
دانةوَيَلة كإينةوةى  لة  ثةلةبكةن
«ئةو وتى: هةروةها جوتيارين، لة
لةسةر ئَيستا كة  جوتيارانةى
كاردةكةن، كشتوكاَلييةكان زةويية
حكومةت ئةطةر كةمن، رَيذةيةكى
خؤى بةرنامةيةى ئةو دةيةوَيت
كةرتى بوذاندنةوةى بؤ جَيبةجَيبكات
تةواوى دةبَيت هاوكاريى كشتوكاأل،
طرنطيى نــةك بكات، جوتياران
ئةوان كة نــةدات بةرهةمانة بةو

ثَيوةىء ــانماندووبوون ــاري ك
كردووة». تَيدا

جوتياران دانةويََلة لة كأينةوة بؤ نرخَيك ديارينةكراوة «هيض

بةإَيوةبةرى كؤمثانياي بازرطانىء دانةوَيَلة:
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رابــردوودا  رؤذى  دوو لة  
نــاردنــة ــم ــةرَي ه حكومةتى 
كة ئةنجامدا، نةوتى  دةرةوةى
هةزار (١٠) لةسةرةتادا رؤذانة
دةكرَيتء ِرةوانة نةوت بةرميل
بؤسةد دةكرَيت زيــاد ــر دوات

لةإؤذَيكدا. بةرميل هةزار
هةفتةيةك ضــةنــد  ثــَيــش 
سروشتيةكانى سامانة وةزيرى
نــاردنــة ــم ــةرَي ه حكومةتى 
لةكَيَلطةكانى نةوتى دةرةوةى

كرد. ئاشكرا تةقتةق تاوكيء
هةولَيري لة كة لةبؤنةيةكدا
ئةنجامدرا، هةرَيم ثايتةختي
بارزانى لةتاَلةبانىء هةريةكة
ناردنة ــةوةى ــردن ك قوفَلى
ثَيكةوة نةوتيان دةرةوةى

كردةوة.
بـــارزانـــى تــاَلــةبــانــىء
جةختيان لــةوتــةكــانــيــانــدا
طرَيبةستة كة ــردةوة، ــةوةك ل
ــى ــم ــةرَي ه ــى ــان ــةك ــي ــي ــةوت ن
لةضوارضَيوةى كوردستان
لةبةرذةوةندى دةستووردايةء

عَيراقة. طةالنى هةموو
سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان
كوردستان هةرَيمى حكومةتى
ئــةم ــة ك ـــةوةكـــرد، ــاســى ل ب
مَيذووى بؤ دةرةوةية ناردنة
عَيراق كوردستانء  هةرَيمى 
«ئَيمة وتيشى  طرنطة، رؤذَيكى 
هةرَيمى حكومةتى وةك
دةستوورى بةثَيى كوردستان
طرَيبةستةكانمان ــراق ــَي ع
ئةو ــى ــات داه ــجــامــداوة، ــةن ئ
دةرةوة كةدةنَيردرَيتة نةوتةى
نةك عَيراقة طةالنى هةموو بؤ

كورد». بؤ تةنيا
ئاشتى دكــتــؤر هــةروةهــا
سامانة وةزيـــرى  هــةورامــى
حكومةتى سروشتييةكانى
ــــةرةإاى «س هــةرَيــم وتـــى
ساَلى لةثَينج ــة ك ـــةوةى ئ
زؤرمان بةربةستى رابردوودا
ئةنجامدانى بؤ ِرَيطة هاتووةتة
بةآلم نةوتيةكان، طرَيبةستة
لةسةر بةردةوامبووين ئَيمة
بةو هةر ئَيستاش كارةكانمانء

دةكةين». كار شَيوةية
وةزيـــــــــرى ســامــانــة
بؤ ئاماذةي سروشتييةكان 
دةرةوةى ناردنة  كة ئةوةكرد، 
ئيجابى كــاريــطــةرى نـــةوت 
عَيراقء ئــابــوورى بؤ هةية 
هةناردةى ضونكة  كوردستان، 
ئةمةش دةكــات، زياتر نةوت
لةسةر كاريطةرى  بةطشتى 

هةية. ئابوورى عَيراق 
هةورامى، نةسرةدين لهؤن
نــةوتــدا، ــوارى ــةب ـــارةزا ل ش
«ناردنة وت: رؤذنــامــةى بة 
دةرةوةىنةوتزياترقازانجَيكى
ئابوورى لةوةى وةك سياسيية
كوردستان، هةرَيمى بؤ بَيت
رَيطايةوة لةو دةتوانَيت ضونكة
نَيودةوَلةتييةكانى ثةيوةنديية

بةهَيزبكات». زياتر
ــــى وةزارةت تــائــَيــســتــاش
طرَيبةستة ــراق ــَي ع نــةوتــى
بةناياسايى نــةوتــيــيــةكــان
لةنَيوان كَيشةية  ئةو دةزانَيتء 
ناوةندا هــةرَيــمء حكومةتى
ماوةتةوة، بةهةَلثةسَيردراويى
ِرةزامةندييان هاوكات بةآلم
نةوتى دةرةوةى ناردنة لةسةر

دةربِرى. كوردستان هةرَيمى
ــــؤن هـــــةورامـــــى ــــه ل

حكومةتى «ئــةطــةر وتيشى:
كَيشةى ــت ــةوَي دةي ــم هــةرَي
نــةوتــي ــبــةســتــةكــانــي طــرَي
ناوةندى حكومةتى لةطةأل
هةموو دةبَيت ضارةسةربكات،
بةشةفافىء طرَيبةستانة ئةو
بؤ ئاشكرابكات وردةكاريى بة
هيض بؤئةوةى نةوت، وةزارةتى
لةسةر وةزارةتةكة بةهانةيةكى
طرَيبةستانة ئةو ناياساييبوونى

نةمَينَيت».
نةوتى بةفةرمي هةرضةندة
نَيردراية كوردستان هةرَيمى
ضاودَيرانى ــةآلم ب دةرةوة،
ثَييانواية ئابوورى سياسىء
ــديــى ــاوةن ن ــة حــكــومــةتــى ك
نــاوة ــى دان بةناِراستةوخؤ
بةو نةوتييةكاندا، بةطرَيبةستة
هةرَيم نةوتي داوة رَيطاي ثَييةي

بكرَيت. دةرةوة هةناردةى
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كوردستان: هةرَيمى سةرؤكى
دادةنرَيت كوردستانء عَيراق خةَلكى بةِرؤذَيكى مَيذوويى بؤ نةوتى كوردستان هةناردةكردنى

مَيذوودا جار لة يةكةم بؤ
دةرةوة ــريَتة دةنيـَ نةوت كوردســــتان
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هاوردةكردنىخشتدادةنَيت لةسةر باجىزياتر حكومةتىهةرَيم بةرهةمىناوخؤيى، بة طرنطيدان ثَيناو لة

نيقاشةوة لةسايتى

هةرةج)، (سوق يان هةإاج، بازاإي
بةناوبانطانةي ناسراو و لةوبازاإة يةكَيكة
هةيةو شارةكاندا  لةسةرجةم كة عَيراق، 
دةفرؤشرَيت، كةلوثةلَيك  هةموو  تَييدا

بةكارهاتوو. كةلوثةلي بةتايبةت
ــةش ــازاإان ب ــةو ئ بةناوبانطترين
مةيداني لةناوضةي كة ئةوةية لةعَيراقدا،
بةغداي كؤني بةرطريي  وةزارةتي  نزيك

ثايتةختداية.
ئةوةية سةرنجة، جَيي ئَيستا ئةوةي
شةقامي لةسةر هــةإاج، بــازاإي  كة 
سةر طــواســتــراوةتــةوة شــارةكــانــةوة
لــةدووتــوَيــي كؤمثيوتةرو  شــاشــةي  
بةهةمانشَيوة، ئةلةكترؤنيدا، ثَيطةيةكي

كراوةتةوة.
نييةو  تازة بيرؤكةية ئةم ئةطةرضي  
هةبووة، ثَيشكةوتوودا لةوآلتاني ثَيشتر
لةعَيراقدا يةكةمجارة ئةمة بــةآلم
بةشَيوةيةك بنرَيت  لةوجؤرة هةنطاوَيكي 
ئةو ــةوة ــؤت خ لــةمــاَلــةكــةي بتوانيت 
هةإاجة لةبازاإو كة  بكإيت  كةلوثةالنة

نمايشكراون. ئةلكترؤنييةكةدا
ئةم بازاإة بةقسةي سةرثةرشتياراني
طرنطو لةخاَلة يةكَيك ئةلةكترؤنيية،
كة ئةوةية ماَلثةإة، ئةم بةسوودةكاني
بؤ نةضن دةدات  هاوآلتييان يارمةتي 
رووداوَيكي هةر لةمةترسي نَيوبازاإو
بةتايبةت دةطرَيت، بةدووريان توندوتيذيي
بةهؤي ضونكة خؤكوذييةكان، كردةوة
دةتوانَيت كإيار نوَييةوة، ماَلثةإة ئةم
شاشةي لةثشت خؤيدا لةماَلةكةي
ضاي خواردنةوةي بةدةم  كؤمثيوتةرو

خؤي بكإَيت. طةرمةوة، كةلوثةلةكاني
عَيراقييةو طةنجَيكي ئةجوةديي مةهدي
ئةم ديزاينةري ثرؤطرام كاردةكات. وةك
سةرثةرشتياري لةهةمانكاتدا كة طةنجة
ئةلكترؤنييةكةية، هــةإاجــة ـــازاإي ب
(٧٢٩) «بازاإةكة راطةياند: بةنيقاشي
لةاليةن ئَيستا هةيةو فيعلي بةشداربووي
بةإَيوةدةبرَيت، خةَلكةوة ذمارةيةك
ــازاإي ب بيرؤكةي  بؤ بةحةماسن كة 
ئةم ــةوةن ئ بةتةماي ئةلةكترؤنيي و
بازاإي نَيو بخةنة  نوَيية خزمةتطوزاريية 

عَيراقةوة».
بةم كار «لةوكاتةوةي وتيشي: ناوبراو
بةضةند ماَلثةإةكة دةكرَيت، بيرؤكةية
كردووة طوزةري ثةرةسةندندا قؤناغَيكي
بؤ عَيراق خةَلكي سروشتي زانيني لةثَيناو

بيرؤكةية. ئةم قبوَلكردني 
ئةلةكترؤنيية بازاإة ئةم ئةوةي لةبةر
نمايشكراوةكان شتومةكة  تازةية،  هَيشتا
رَيكخستني كةمنو تَييدا فرؤشتن بؤ
فرؤشياردان كإيارو لةنَيوان كارةكانيش

ئاسانن.
كاتي ــانــدنــي راطــةي بةمةبةستي
شمةكو فرؤشتني  بؤ ئاشكرا مــةزادي 
لةثَيطة تايبةت خشتةيةكي كةرةستةكان،
جؤرو كة ئامادةكراوة، ئةلةكترؤنييةكةدا
خاوةنةكةيو ناوي شمةكةكة و نرخي

لةخؤدةطرَيت. مةزادةكة دواكاتي
دياريكراويش شمةكَيكي ئةوةي ثاش

ئيدارةي دةكإدرَيت، كةسَيكةوة لةاليةن
ثةيوةندي تةلةفؤنةوة لةإَيي بازاإةكة
فرؤشيار كإيارو  اليةني  بــةهــةردوو
شمةكو ثارةكة طؤإينةوةي دةكاتو كاتي
لةعَيراقدا هَيشتا  ضونكة دياريدةكات، 
لةوئاستةدا بانكيي خزمةتطوزاريي
نرخي ئينتةرنَيتةوة لةإَيطاي كة نيية،

بدةيت. شمةكةكان
تةنيا بـــازاإةدا ــةم ل مامةَلةكردن 
عَيراقيو ديناري دراوي بــةهــةردوو
هيض ماَلثةإةكةش ئةمريكيية، دؤالري
نرخي ســةر ناخاتة باجَيك ـــادةو زي
ئيدارةي بةَلكو فرؤشتنةكة، كإينو
خؤيان طيرفاني  ــةثــارةي  ل ثــرؤذةكــة
تائةو دةردةكةن، بازاإةكةيان خةريجي 
دةرفةتي طةشةدةكاتو ماَلثةإكة كاتةي
بؤ باجي وةرطــرتــنــي ريكالمكردنو
سةرثةرشتياري لةمبارةيةوة دةإةخسَيت.
«ئَيمة دةَلــَيــت: (ئةجوةديي)  بــازاإةكــة

دةكةين». داهاتوو بؤ وةبةرهَينان
روونيدةكاتةوة، بيرؤكةكة خاوةني
هةية ياسايةكي ضةند هــةإاج ــازاإي  ب

بَيت ثةيوةست بةشداربوو ثَيويستة كة
ناوَيكي هةَلبذاردني ئةوانةش: ثَيوةي،
ــارة ذم ئيمةيَلو ــانــي دان نــاســانــدنو
لةخانةي راستةقينة  ناونيشاني  تةلةفؤنو 
بازاإةكةش سةرثةرشتياراني  ئةندامانو 
زانيارييانة ئةم  دةدةن ئــةوة  طرةنتي
بةشداربوو مةطةر بمَيننةوة، بةنهَيني

دةربخات. زانيارييانة ئةو بيةوَيت خؤي
هةموو فرؤشتني دةرفةتي بازاإةكة
(ئؤتؤمبَيل، دةإةخسَينَيت شمةكَيك
كــةرةســتــةي ــةي  كــارةبــا، ــت ــةرةس ك
كةرةستةي ثةيوةنديكردن، ئةلةكترؤني و
شمةكةكة بةمةرجَيك بةآلم ناوماأل ...هتد)،
نةبَيت، ياساغ ئيسالميدا لةشةريعةتي
طؤشتي كحوليو خــواردنــةوةي وةك 
قوماركردن ...هتد. بةرازو كةرةستةكاني

بةدوور خؤي بازاإةكة جطةلةوةش،
دزراوو ئاسةواري لةضةكو دةطرَيت
ديكةي شمةكانةي ئةو حكومييو شمةكي
ئيباحي. كتَيبي وَينةو وةك ئابإوبةرن، كة
خؤيان ــازاإة، ب ئةم بةإَيوةبةراني
هةية تايبةتيان ســزادانــي ياسايةكي 

فرؤشتنو هةوَلي  بةشداربوو كة  كاتَيك
حةرام ياساغو شمةكي ساغكردنةوةي

بدات.
لةسةر  ناإاست زانياري  لةحاَلةتَيكيشدا
ئيدارةي ئةوة بآلوبكرَيتةوة، شمةكةكان 
كةسةدا ئةو لةدؤسييةي سةرنجَيك بازاإ
ناوبانطي دةكاتةسةر كار كة دةنووسَيت
نيازي نادرَيت بةبَي لةبازاإةكةدا، رَيطاش
لةمةزادةكةدا، بكةيت بةشداري كإين
ياساغة»، «لةشةريعةتي ئيسالميدا ضونكة

ماَلثةإةكة. قسةي  بةثَيي
بازاإي موشتةرييةكي كازم، حةيدةر
خؤشي وةك ئةلةكترؤنيية، هةإاجكردني 
ضةندين ماوةيةدا لةم ثَيدةكات، ئاماذةي 
كإيوة، لةوبازاإة كةلوثةلي كةرةستة و
كةرةستةي كؤمثيوتةر و مؤبايل و وةك
ئاشكرا، مةزادي لةإَيطاي كاذَير ماألو
راســتــةوخــؤ. فرؤشتني كــإيــنو ــان  ي
«مةبةستي دةَلَيت: كازم لةمبارةيةوة
بازاإةدا لةم لةبةشداريكردن سةرةكيم
جطةلةوةي ئةمة  قازانجة»، دةستخستني 
كة رزطاردةكةم كةلوثةالنة لةو «خؤم

نةماوة. ثَييان كارم
بازاإةكة بآلوكراوةي  هةرضةندة،
ناونيشاني  هةزار (٥) نزيكةي دةطاتة
هةروةها لةهةفتةيةكدا، ئةلةكترؤنيي
ريكالمكردني مةزادو سازكردني وادةي
هَيشتا بــــةآلم  ــة،  ــداي ــَي ت زيـــاتـــري  
شمةكانةشي ئةو كةمنو سةردانكةراني
دةست لةثةنجةي دةخرَينةإوو هةفتانة

تَيناثةإن.
شــمــةكــيــان ـــةي ـــةوان ــك ل ــَي ــةك ي
نةيويست لةبازاإداو خستووةتةإوو
لةوةكرد باسي بكرَيت، ئاشكرا ناوي
داناوة كؤمثيوتةرَيكي  هةفتةية ثَينج كة
ناثرسَيتةوة، لَيي كةس فرؤشتنو بؤ
ماَلثةإة ئةم  ناكرَيت «هةرطيز وتي:  ئةو
باي- (ئي فرؤشتني كةرةستة بةماَلثةإي
بةآلم بكرَيت، بةراورد رؤذئاوايي (eBay

بكةمةوة. تاقي ويستم من
ــاري ــي ــةرشــت ــي  ســةرث ــوةدي ــةج ئ
سةردانكةر بةنيشانةي ماَلثةإةكة، كةمي
نازانَيتو بيرؤكةكةي  شكستهَيناني 
بازاإةكة بؤ ريكالمكردن دةَلَيت: «تائَيستا
دةبةستَيت، تاكةكةس بةئيمكاناتي ثشت
بةشداربووان ذمارةي ئةوةشدا لةطةأل
سورين ئَيمة  دةكةنو زياد هَيدي  هَيدي 
بؤئةوةي ماَلثةإةكة، ثةرةثَيداني لةسةر

هةبَيت. سةردانكةري زؤرترين
قسةكانيشيدا، ديكةي لةبةشَيكي
كةمي ديــكــةي  هؤكارَيكي  ــراو ــاوب ن
ئةوة بؤ بــازاإةكــةي سةردانكةراني 
لةسةرخؤ عَيراقيي  شةقامي كة طةإاندةوة
هؤكاري وةردةطرَيتو بيرؤكةية ئةم
بةكارهَيناني «سنوورداريي ئةمةش
خةَلكي زؤرينةي لةاليةن ئينتةرنَيتة
ريكالمكردنو هونةري الوازيي عَيراقو
ئةمة بانكيية»، خزمةتطوزاريي الوازيي
وةها لةبارةي  متمانةيي «بَي لة جطة
هةروةها لةعَيراق». بيرؤكةيةكةوة
سورة بــازاإ «ئيدارةي روونيكردةوة
خزمةتطوزاريي زيادكردني لةسةر
راكَيشاني هؤي ببَيتة دةشَيت كة نوَي،

زياتر. سةردانكةري

لةعَيراق بازاأى ئةلةكترؤنى يةكةم هةأاج،
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ئاكرَيى ئيحسان سازدانى.

ئابوورى مونتةداى ســةرؤكــى
بإيارةكانى بإياردةرى كوردستان،
دةزانَيت بةنةشارةزا ئيداري ئابوورى
بإيارةكانداء لةدروستكردنى
بــودجــةى كــة بــاســلــةوة دةكـــات،
خةرجدةكرَيتء ثالنى بةبَى  هةرَيم
بةوةى دةطرَيت لةحكومةت  رةخنة
لةهَيَلى هاوآلتييان كةنةيتوانيوة

هةذاريى بهَينَيتة دةرةوة.

مونتةداى سةرؤكى كةريم، محةمةد
«بودجة ــى:  وت كوردستان ئــابــوورى
ــارى دووض كوردستاندا لةهةرَيمى
قةيرانى ثالنيء بَي  سياسيء  قةيرانى 
بووةتةوة، بةفيإؤضوون ئابوورىء
قةيرانى لةطةورةترين يةكَيك بــةآلم
لةقةيرانى بريتيية هةرَيم بودجةى

كؤمةآليةتى».
«كاتَيك وتيشى: كةريم، محةمةد
بةشَيكى ثالن خةرج دةكرَيت بةبَي بودجة
ساآلنة دةإواتء  بةفَيإؤ  طـــةورةى 
بةشَيك دوادةكــةوَيــتء مانطَيك ضةند 

بةإَيدةكرَيت». بةناياسايي لةبإطةكانى
هةرَيمى بودجةى ــةوةى ئ لةطةأل
ناضَيتة خــؤيــدا  لةكاتى كــوردســتــان
لةسةر طفتوطؤى كوردستانء ثةرلةمانى
لةبودجة كةم  ثشكَيكى بةآلم ناكرَيت،

لةطةأل دةضَيت، وةبةرهَينان بوارى بؤ
مانط دةتوانرَيت ضوار تةنيا سَي ئةوةى
وةرزى بكرَيتء وةبةرهَينان كــارى

دةستثَيدةكات. بارانبارين
ئابوورى مونتةداى سةرؤكى هةروةها
ساآلنى «لــةمــاوةى وتــى: كوردستان
لةبودجةى طةورة  فةراغَيكى رابردوودا 
وةبةرهَيناندا لةبوارى هةبووة هةرَيمدا
ثيشةسازييء لةبوارى بةتايبةتيش
بودجةيةكى كة ضونكة كشتووكاَلدا،
تةرخان وةبةرهَينان بــوارى بؤ باش
دةبَيتء خراثي كاريطةريى نةكرَيت
لةبوارى ئاقار ــةدوو ب رةنطدانةوةى
لةوانة يةكَيك دةبَيت، كؤمةآليةتيدا

هةلى ناتوانرَيت دةبَيتء زؤر بَيكاريى
هاوآلتييان، بؤ بإةخسَينَيت كاركردن
هةذاريى هَيَلى  ديكةشةوة لةاليةكى 
رؤذ بةرضاو بةشَيوةيةكى لةكؤمةَلطادا،

بةرزدةكاتةوة». رؤذ لةدواى
ثةيوةندييةكى بَيكاريى هةذاريىء
ضونكة هــةيــة، بــةيــةكــةوة  ثــتــةويــان 
بَيبةش واتــة دةبَيت بَيكار كةيةكَيك

لةداهات. دةبَيت

«كاتَيك بَيكاريى وتى: وةك ئةو بةآلم
هةذاريى لةطةَليدا هَيَلى دةبَيت واتة زؤر
هَيَلى بةرزبوونةوةى بةرزدةبَيتةوة،
لةحاَلةتَيكى لَيدةكات  وامان  هةذاريى
كؤمةآليةتي حاَلةتَيكى بؤ ئابوورييةوة
ـــات وادةك ــةمــةش ئ ــةوة، ــت ــوازرَي ــط ب

بثوكَيتةوة». ناوةند ضينى وردةوردة
بةدوو وتى: «كؤمةَلطا دةكات هةروةها
زؤر زؤر بةآلم كةم، بةشَيكى بةشةوة، 
هةذارء بةآلم زؤر، بةشَيكى دةوَلةمةند،
دروستبوو دةستكورت، كة ئةمةش داماو
روودةداتء لةكؤمةَلطا ناجَيطيرى
هةنطاو دواكةوتوويى بةرةو كؤمةَلطا

دةنَيت».

ئةوةكرد، كةريم ئاماذةى بؤ محةمةد
بؤ طوازرايةوة لةئابوورييةوة سيستم كة
دةطوازرَيتةوة ديكة جارَيكى كؤمةآليةتى
«توندوتيذيىء لةئةنجامدا سياسيء بؤ
لةكؤمةَلطادا سياسي ــةتــةإوفــي ت
سةروةريى ــات وادةك دةخولقَينَيتء
بةرةو وردةوردة كةمببَيتةوةو ياسا
ديكتاتؤرييةت بنَيتء هةنطاو نةمان

دروستببَيت».

ــوورى ــاب ئ ــةداى ــت ــى مــون ــةرؤك س
بودجة بةكارهَينانى ــان كــوردســت
ناودةبات، كاريطةر زؤر بةضةكَيكى
سةركردةى «ئةطةر وتى:  لةوبارةيةوة
بةكارى ئةكتيظ بةشَيوةيةكى سياسي
كــاركــردن هةلى ــت  ــَي ــوان دةت بَينَيت 
لةسةروةتء بةتايبةتى بإةخسَينَيت،

سروشتيدا». سامانى
ــة ســةرمــايــةى ك ئــةو وآلتــانــةى
وةبةرهَيناندا لةبوارى هةيةء سروشتييان
بةكاربردن لةبوارى تةنيا بةكاريناهَيننء
سروشتييانة سامانة ئةو دَينَيت، بةكارى
ثَيدَيت كؤتايي ساَلَيكدا ضةند لةماوةى

طاز. سامانى نةوتء وةك

دةزانَيت بةثَيويستى كةريم محةمةد
دووربإوانَيتة سياسي طوتارى كة
سامانانة ئــةو سةيرى شتةكانء
داهاتوو بؤ ستراتيذى ثرؤذةى بكاتء
ئابوورى ذَيرخانى كؤمةَلَيك  هةبَيتء

دابينبكات. داهاتوو نةوةى بؤ
«ئةطةر دةَلــَيــت: ئةو وةك بــةآلم
لةهةرَيمى دةبينين ئةوا سةيربكةين
هةذدةساَلى لةماوةى كوردستاندا
بإيارى كة كورديدا، دةسةآلتدارَيتى
لةدةست ئابوورى بإيارى سياسيء
١٩٩٦دا ساَلى بووة، بةتايبةت لة خؤى
خــؤراك بةرامبةر ــةوت ن بــإيــارى
هةرَيمى روويكردة باش داهاتَيكى
رذَيمى رووخانى لةدواى كوردستان،
بودجةيةكى باشء ثارةيةكى بةعس
حكومةتى بةآلم  هةرَيمةوة، هاتة زؤر
بةكاريبهَينَيت». باش نةيتوانيوة هةرَيم

ساَلى  تا  ٢٠٠٣ ساآلنى لةماوةى
دؤالر مليار (٣٥) لة زياتر ٢٠٠٨
هــاتــووةتــة هــةرَيــمــى كــوردســتــان،
مونتداى ســةرؤكــى ــةوة ــارةي ــةوب ل
ئةم قةبارة ئابوورى وتي: «سةرةإاي 
هةرَيم حكومةتى  لةثارة،  طةورةية 
طةورة طؤإانكارييةكى نةيتوانيوة
هةرَيم كؤمةَلطاى توَيذةكانى يان بكات،
ياخود دةرةوة بَينَيتة هةذارى لةهَيَلي
طونجاو حاَلةتَيكي بؤ بيطوازَيتةوة
هاتووةتة زؤر كةثارةيةكى لةكاتَيكدا

كوردستانةوة». هةرَيمى
ئةوكارة نةبوونى كةريم، محةمةد
ئةوة بؤ هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن
سةرةكى هؤكارى كة دةطةإَينَيتةوة،
عةقَلى ئابوورىء  «عةقَلى نةبوونى 
لةجومطةكانى ئةكاديمى زانستى
«بإياردةرى فرامؤشكراوة، دةسةآلتدا
ئيداريش ــوورى ــاب ئ بــإيــارةكــانــى
لةدروستكردنى دةزانَيت بةنةشارةزا
لةذوورى كة ثَيشيواية بإيارةكانداء

دةردةكرَين». بإيارةكان داخراودا
ئابوورى مونتةداى ســةرؤكــى
ــرد: ــةوةك ب ــاذةي ــام كــوردســتــان ئ
ــةداوى ل ــةدةرةوة ــن ــات ــرادةى ه ــي «ئ
هــاتــنــةدةرةوة ـــيـــرادةى ــز، ئ ــَي م
لةالى تائَيستا ــراو، داخ ــةذوورى  ل
لةكوردستاندا سياسي سةركردةى
قؤناغة ئةم بةآلم نةبووة، دروست
بودجةى ضيتر ئيدى كة وادةخوازَيت
نةدرَيت، بةهةدةر كوردستان هةرَيمى
كورد تاكى مافَيكى وةك ثَيويستة
كوردستان كؤمةَلطاى هةرَيمى مافَيكى
خاوةنةكانيان بؤ بطةإَيندرَيتةوة
لةخزمةتى كوردء  لةتاكى كةبريتيية 
ئةمء نةك خةرجبكرَيت، هاوآلتيياندا

ئةو».

42009/6/3 ضوارشةممة (482) ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.com

لةهيََلي هاوآلتيان نةيتوانيوة هةرَيم حكومةتى
دةرةوة بهيَنيَتة هةذاريى

نةزاهةوة ليذنةى بةَلطةكانى لةطةندةَليء تَيوةطالنى بةهؤى عَيراق، بازرطانى وةزيرى سودانى فةالح
دةكرَيت دادطايى سةماوة لةشارى

كوردستان  ئابوورى مونتةداى  سةرؤكى

ئابوورى بإيارى سياسيء بإيارى كة كورديدا، دةسةآلتدارَيتى لةماوةى هةذدةساَلى

داهاتَيكى خؤراك بةرامبةر نةوت بإيارى ١٩٩٦دا لة ساَلى بةتايبةت بووة، لةدةست خؤى

باشء ثارةيةكى بةعس رذَيمى رووخانى لةدواى كوردستان، هةرَيمى روويكردة باش

بةكاريبهَينَيت. باش نةيتوانيوة هةرَيم حكومةتى هاتة هةرَيمةوة، بةآلم زؤر بودجةيةكى
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عارف ستارة

شارستاني  ئةندازيارَيكى  
كةميى كــة لــةوةدةكــات ــاس  ب
شــارةزايــى نةبوونى بــودجــةء
كةرتى لةبةردةم سةرةكين طرفتى
دةستةيةكي ثَيكهَينانى كشتوكاَلدا،
دةزانَيت ثَيويست بة باآل شارةزاء
كشتوكاأل. كةرتى بوذاندنةوةى بؤ

بةردةم كَيشةكاني رؤذنامة:
كشتوكاأل كةرتى طةشةنةكردنى
ضي بؤ كوردستاندا هةرَيمي لة

دةطةإَينيتةوة؟ 
لة ــةإ ش ــاأل ســي س * مـــاوةي
كة ــوو ــوةض ــةإَي ب وآلتــةكــةمــانــدا
بوارةدا لةم خراثي ثاشماوةيةكي
ئةطةر ئَيستاش بةجَيهَيشت،
بةمشَيوةية هــةرَيــم كشتوكاَلي
لةناوضوون بــةرةو كة بمَينَيتةوة
نامَينَيت، دةبَيتء خراثتر دةضَيت،
دةكةوَيتة طةشةثَيدانةوةي ئةركي
ئةم هاوآلتييةكي هةر سةرشاني
بؤ خؤشةويستييةك وةك دةظةرة،
هةوَلي هةموومان بة كة خاكة، ئةم
شَيوازى سةر بيهَينينةوة بدةينء بؤ
بةردةم كَيشةكانى خؤى، جارانى
كةميى بوونى لة كشتوكاأل كةرتى 
لةم شارةزايداية، نةبوونى بودجةء
بة شتة دوو  ئةو ثَيويستة بــوارةدا 
ئةو هةوَلبدرَيت  وةربطيرَيتء  طرنط 
كشتوكاأل ضارةسةربكرَيت، كَيشانة
كة وآلتة، ئةو ثشتي بإبإةي واتة
لةناوضوو، نةماء كشتوكاَلي وآلتَيك
بة ئَيمة  ئَيستا دةبَيت، بَيهَيز زؤر 
وةك ناسراوين بةكاربةر هةرَيمَيكى
ئةوةش بةرهةمهَينةربين، لــةوةى
ضارةسةرى ثَيويستة خاَلَيكى الوازةء

بكةين.
كةرتى ضةند تا  ــامــة: رؤذن
بة ثيشةسازيى كشتوكاألء
بكرَيت تَيدا كاريان هةماهةنطى
ئابوورى؟    طةشةثَيدانى بؤ باشترة
ــيء ــاَل ــوك ــت ــش ك ـــي  ـــةرت ك  *
يةكترين، تةواوكةري  ثيشةسازيي 
باسبكةم، نــمــوونــةيــةك ــةطــةر  ئ
واتة هةبَيت،  دارستانمان كة ئَيمة 
كاردةكات، ثيشةسازيش كةرتي
هةبَيت كشتوكاَليمان بةرهةمي كة
بةكارهَينانةوةء لة دةتــوانــرَيــت
سوودي ثيشةسازيشدا كارثَيكردني
تواناي هةمانكاتدا لة لَيوةربطيرَيتةوة،
كاآليانةشمان ئةو دةرةوةي ناردنة
ئاودَيريي ــرؤذةي ث ئَيمة دةبَيت،
حةفتاكاندا لةساَلي كةركوكمان
كارم ئةندازيار وةك من كة هةبوو،

كؤمثانياي لةطةأل ــداكــردووة، ــَي ت
كاتي كة دةكرد كارمان فةرةنسيدا
ثرؤذةيةدا لةو زةوييةمان ئةو خؤي
دؤنم مليؤن يةك زةوييةكة  ذمارد،
كةركوكةوة ــز- دوب لةنزيك بــوو،
زةوى ــووى ــةم ه ــم، ــوزَي ع هــةتــا 
كة زةويية ئةم  بــوو، كشتوكاَليى
بةرهةمةكةي كشتوكاأل، بة دةكــرا
بة بوو يةكسان دةرماندةهَينا كة
عَيراق، هةموو نةوتي بةرهةمهَيناني
دؤنم مليؤن يةك بةرهةمي واتــة
ثارةي بة بوو يةكسان كشتوكاأل
كشتوكاأل بؤية عَيراق، هةموو نةوتي
دةبَيت زؤرةء طرنطيي ئَيمةدا وآلتي لة
تَيدا كارى وةربطيرَيتء بةسةرةكي

بوذاندنةوةى. بؤ بكرَيت
ساَلي (١٨) لةماوةي رؤذنامة:
تواناي حكومةت ــــردوودا راب

بــواري رَيــذةيــي بــوذانــدنــةوةي
ناوخؤييشي بةرهةمي كشتوكاألء
حــكــومــةت ــي ــةرك نـــةبـــوو، ئ
خزمةتطوزاريي ثَيشكةشكردني
تائَيستا بةآلم الدَيكان، بة بوو

نةكراوة؟ ئةوة
حكومةتء لة  رةخنة دةبَيت  *
ـــيء ـــاوآلت ه وةك خــؤشــمــان
ضونكة بطرين، رَيكخراوةكانيش
نةكردووة، ئةم بوارة لةسةر كارمان
خؤ بةرثرسيارين، لَيي هةموومان
جوتيارانيش كشتوكاَلييء سةنديكاي
نةيانتوانيوة كــة هةية بوونيان
بؤ بطَيإن  خــؤيــان  ـــةي رؤَل ــةو  ئ
كشتوكاأل، كةرتى بــوذانــدنــةوةى
رؤَلى حكومةت ديكةشةوة لةاليةكي
نةكردووة بؤ كاري طرنطي  نةبووةء
خزمةتطوزاريي نةكردني ثَيشكةش لة
كةرتى طةشةثَيدانى دَيهاتةكانء بة
بآ هةموومان دةرئةنجام كشتوكاأل،
بؤ هيوادارم بوارةدا، لةم بووين رؤأل
ثشتطوآ ثَيبدرَيتء  طرنطيي لةمةوال 

نةخرَيت.
داهاتوودا لةئَيستاء رؤذنامة:
كةرتى بــؤئــةوةى بكرَيت ضي 
كشتوكاأل طةشةثَيبدةينء بةرهةمى

زيادبكةين؟ ناوخؤمان
من ثَيكهَينانى دةستةيةكي بةإاي *
شارةزاءباآل ثَيويستةبؤ بوذاندنةوةى
كةساني هةروةها كشتوكاأل،  كةرتى
ئةندازياريش ئاودَيرييء ــواري ب
كشتوكاَلةوة بة ثةيوةندييان كة
ئةو بسثَيردرَيت، ثآ ئةركيان هةية،
لَيكوَلينةوة لةسةرةتادا دةستةية
بكةن، كشتوكاأل كةرتي لةسةر دؤخي
لَيكؤَلينةوةي لة دةبَيت سةرةتا واتة
لةدواييدا دةستثَيبكةين، كةرتةكةوة
سةرةتايةكي بكرَيتة لَيكؤَلينةوانة ئةو
حكومةت، بــة ــت ــدرَي ب ــادةء ــام ئ

سوود حكومةتيش لةوبإوايةدام
بكرَيت، بــةراورد كة دةبينَيت لةوة
كاميان باشةء رَيطاضارة كام بزانرَيت
ئةو ئةنجامي ئةوكاتة نيية، باش
ديزاينء بة دةدرَيــت لَيكؤَلينةوةية
ئةنجامة ئةو ثاشان نةخشةسازييء

بةكاردةهَينرَيت. كرداريدا لةبواري
دةبَيت ثَيتوانيية رؤذنامة:
ــة ــةي ــت دةس ـــةو ــةت ئ ــوم ــك ح

دروستبكات؟ 
دةستةية ئةم دروستكردني  *
دةستة بووني طرنطة، ثَيويستةء زؤر
هةر لةبواري نةك هةموو بوارَيكدا لة
لة كة بوارَيكدا هةر لة كشتوكاَلدا،
ثَيكهاتبن شارةزا ثسثؤإء كةساني

دةزانم. ثَيويستي طرنطء بة زؤر
سةرضاوة بوونى  رؤذنــامــة: 
ضةند تا كوردستاندا لة ئاوييةكان
كةرتى بوذاندنةوةى لة هةية رؤَلى
بةإَيزتان بةتايبةت كشتوكاَلدا،
ئةمريكاء لة راوَيذكاريتان كارى
شارةزاييتان هةبووةء ئةوروثادا

هةية؟ بةنداوةكاندا لةبوارى
دةبَيت ــم ــةرَي ه حكومةتى  *
ــاتــر زي ـــداوى ـــةن هـــةوَلـــبـــدات ب
بة ــدات ب طرنطيى  دروستبكاتء 
كوردستان، ئاوييةكانى سةرضاوة
رابردوو ساَلى بينيمان وةك ضونكة
كوردستاندا هةرَيمى لة وشكةساَلى
ضاوةإَيى هةر ئَيمة ناكرَيت هةبوو،
ئةو هةموو  بؤية  بين،  باران  ئاوى 
دةتوانرَيت ئاويانة سةرضاوة بةنداوء
ئاودانى بؤ ببينرَيت لَى ســوودى
حكومةتى كشتوكاَلييةكان، زةويية
ساَلةى ثَينج ثالنى  ئَيستا هةرَيم 
دةبَيت كشتوكاأل، كةرتى بؤ داناوة 
كردبَيت ئةوةى رةضاوى ثالنةيدا لةو
ئاوى بة ثَيويستيان زةوييانة ئةو

زؤرة.
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دةكات زياد لةوآلتاندا هةآلوسان بَيكاريىء دَيت تا جيهان دارايى قةيرانى ئابوورى: ثسثؤِرانى

بة يةكسان بوو كشتوكالَيي زةوى دؤنم مليؤن بةرهةمي يةك
عَيراق هةموو نةوتي ثارةي

: خةفـاف ئةندازيار وريا 

www.ne
tew

e.c
om



62009/6/3 ضوارشةممة (482) ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.com

دةبات ناو سوودمةند بةكارَيكى بؤ ئةوروثا كوردستان غازى هةناردةكردنى ئَيران

بورهان نةوزاد

جؤريى كؤنترؤَلى بنكةى بةرثرسى
كارمةندةكانيان رايطةياند، ئؤمةران حاجى
دةستيان رابردوودا، مانطى ضوار لةماوةى
بةسةرضوودا خؤراكى تةن (١٣٠) بةسةر
ِرةوانةى تَيكإاى ئةو خؤراكانة كة طرتووة،

كراونةتةوة. ئَيران
كؤنترؤَلى بنكةى بةرثرسى رةشاد، رَيبين
وت: رؤذنامةى بة ئؤمةران، حاجى جؤريى
جؤريى كؤنترؤَلى بنكةى «كارمةندةكانى
دةستيان رابردوودا مانطى  ضوار لةماوةى
خواردنةوةدا خؤراكء  تةن (١٣٠) بةسةر
دةروازةي رَيطاى ويستراوة لة كة طرتووة،

كوردستان». بهَينرَيتة ئؤمةرانةوة حاجى
خـــؤراكء ــةو ئ ــكــردةوة، ــشــي ــي روون

كَيك، (شعرية، بريتي بوون لة خواردنةوانة
وشك، شيرى خاو، فستقى جثس، ثةنير،
بيبسىء شةربةت، ضوكلَيت، كرَيم، ئايس
نةبوونى «بةهؤى وتيشى: هةروةها ئارد)،
بازرطانةكانى بؤ كة ئَيمة مةرجانةى ئةو
ئَيران بؤ مادةكان هةموو دةخةينةإوو،
بةروارى نةبوونى وةك طةإَينراوةتةوة،
هةروةها عةرةبىء ئينطليزى لةسةر كاآلكان،
هاوردةى خواردنء خواردنةوانةى كة ئةو
ماوةى مةرجة دةكرَيت كوردستان هةرَيمى
مابَيت، كاتى بةسةرضوونى سَيى لةسةر دوو
دةدةين». بة هاوردةكردنى رَيطا ئَيمة ئينجا

ئؤمةران حاجى  نَيودةوَلةتيى دةروازةي 
جؤريىء كؤنترؤَلى بنكةى هةرسآ بة
نموونةى وةرطرتنى يةكةى كةرةنتينء
ئةو ثشكنينى سةرقاَلى رؤذانــة خــؤراك، 
ئَيرانةوة لة كة خؤراكانةية خــواردنء

دةكرَين. كوردستان هةرَيمى هاوردةى

ئَيران بؤ طةأيَنراوةتةوة بةسةرضوو خؤراكى تةن (١٣٠)

بالَةكي ئةحمةد
سؤران

بؤ بَيخاأل هــايــدرؤثــاوةرى ثــرؤذةى
كارةبا وةزارةتى كة كارةبا، بةرهةمهَينانى
بةإَيوةبةرَيتى ئةندازيارانى رَيطاى لة
ــةوة ــؤران س ــى كـــارةبـــاى ــردن ــةشــك داب
ثةنجاى ســةدا لة ــات، دةك سةرثةرشتى

تةواونةبووة. تَييدا كاركردن
بةإَيوةبةرى موختار، ئازاد لةوبارةيةوة
رايطةياند: سؤران، كارةباى  دابةشكردنى
لةسةر كة  بَيخاأل هايدرؤثاوةرى ثرؤذةى
(٧) مليؤنء (٥٠٠) بة كؤريا كؤيكاى بودجةى
٥٠٪ى لة ثتر دةكات، جَيبةجَيى دؤالر هةزار
هةردوو تةواوبووة، ثرؤذةكة كارةكانى
هةريةكةى كَيشى كة ثرؤذةكة تؤرباينةكةى
كؤمثانيايةكى  كيلؤطرامة،  ٥٠٠ تــةنء   ٧
طةيشتووةتة دروستيدةكاتء نةمسايى

بَيخاأل.
«لة وتــيــشــى: هــةروةهــا نــاوبــراو
دانانى لة جطة ثرؤذةكة  ثَيويستييةكانى 

وزةى بةرهةمهَينانى بؤ تؤرباين (٢)
لةطةأل رَيطاكة دروستكردنى كارةباء
رووبارى هةردوو كة ثةإينةوة، ثردَيكى
دةبةستَيتةوة بةيةكةوة بَيخاأل رةواندزء
هةروةها مةتر، (٣٥٠) نزيكةى درَيذايى بة
بة ثرؤذةكة كة كارةبا طواستنةوةى هَيَلَيكى
ظى كةى (١٣٢) كةى ظىء (١١) وَيستطةى

دةبةستَيتةوة». سؤران قةزاى
بة دةتوانرَيت ثرؤذةكة، تةواوبوونى بة
(١,٢) بإى بَيخاأل، ئاوى لة سوودوةرطرتن
طرنطيى بهَينرَيت، بةرهةم كارةبا مَيطاوات
بةهؤى بــةردةوام كة لةوةداية ثرؤذةكة
كارةباية وزة بإة ئةو بَيخاَلةوة، ئاوى

دةهَينرَيت. بةرهةم
سنوورى لة هايدرؤثاوةر ثرؤذةكانى
كارةباى دابةشكردنى بةإَيوةبةرَيتى
لة كارةبا، بةرهةمهَينانى  بؤ  سؤرانةوة
رَيطاى سةرضاوةى ئاوى طوندةكان سوودى
ضؤمان قةزاى سنوورى لة لَيوةرطيراوة،
طوندةكانى لة هايدرؤثاوةرى ثرؤذةى سآ
لةسةر ئاغا، برايم رَيزانى راياتء ئازاديىء
حكومةتى كارةباى ــى وةزارةت بودجةى

كوردستان جَيبةجَيدةكرَيت. هةرَيمى

ثرؤذةى كارةكانى  ٥٠٪ى
بَيخاأل هايدرؤثاوةرى

تةواونةبووة

نةوزاد بورهان

هاوردةكردنى هةفتة  يةك  ماوةى بؤ
نَيودةوَلةتيى دةروازةي لة سووتةمةنى
رؤذانة كة لةكاتَيكدا راطيرا، ئؤمةران حاجى
بةنزينء طازوايل ليتر مليؤن لة يةك زياتر
لةوبارةيةوة دةكرا، كوردستان هاوردةى
طومرطى بةإَيوةبةرى جَيطرى عارب، سةالم
راطةياند: رؤذنامةى بة ئؤمةران، حاجى
سووتةمةنييةكة هاوردةكردنى راطرتنى
مــاوةى تــةواوبــوونــى بؤ  ــتــةوة دةطــةإَي

طرَيبةستةكة.
ئَيستادا لة ئاماذةى بةوةكرد، كة ناوبراو
هاوردةكردنىسووتةمةنىدةستثَيدةكاتةوة،
لةطةأل طرَيبةستةكة كراو موزايةدة دووبارة

ئةنجامدراوة. ديكة كؤمثانياى سآ

حاجى طومرطى بةإَيوةبةرى جَيطرى
سووتةمةنيية «ئةو وتيشى: ئؤمةران
 ٥٠٠ مليؤنَيكء تا مليؤنَيك رؤذانــة كة 
هاوردةى بةنزين طازوايلء لة ليتر هةزار
لةئَيستادا دةكــرا، كوردستان هةرَيمى

راطيراوة».
بةنَيو سووتةمةنيية بإة ئةو ثَيشتر
طومرطى رَيــطــاى لة توركياو خاكى 
هةرَيمى هــاوردةى  خةليلةوة ئيبراهيم
لة لةئَيستادا بةآلم دةكــرا، كوردستان
(ئةرمةنستانء وآلتى هةرسآ  رَيطاى
سيستمى بة ئازةربايجان)، توركمانستانء
بؤ (ئةنزةليك) بةندةرى رَيطاى لة ترانزَيت
هاوردة ئؤمةران حاجى سنوورى خاَلى
مليؤنَيكء تا مليؤنَيك رؤذانةش دةكرَيت،
طازوايلء  لة سووتةمةنى ليتر ٥٠٠ هةزار
كوردستانةوة. هةرَيمى دةهَينرَيتة بةنزين

مليؤن ليتر يةك زياتر لة
هاوردةى طازوايل بةنزينء

دةكرَيت كوردستان

ثؤزش

باس  هةرَيم، سةبارةت بةبودجةى لةإاثؤرتَيكدا ثاشكؤى ئابووريداو دووى لةالثةإة
سازيانكردبوو، تايبةت بةبودجة كوردستان خاوةنكارانى كة يةكَيتى كراوة كؤنفرانسة لةو
ناردنكرانى يةكَيتى  نووسراوة برابَيت، خاوةنكاران يةكَيتى ناوى ئةوةى لةبرى  بةآلم
داواىلَيبووردنلةخوَينةرانىبةإَيزويةكَيتىخاوةنكارانىكوردستان هةرَيمىكوردستان،

دةكةين.
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وةسانى شَيخ ئارام
ئيبراهيم ئارا

فرؤشتىئؤتؤمبَيلبةرةوالوازيىدةضَيتء
ئؤتؤمبَيل ثَيشانطايةكى خاوةنى وتةى بةثَيى
دووهةزار نزيكةى ئؤتؤمبَيل هةندَيك نرخى
بوارى دابةزيوة، هاوكات ثسثؤإَيكى دؤالر
هاتنةناوةوةى بؤ هؤكارةكةى  ئابوورى
قةيرانى كوردستانء بؤناو زؤر ئؤتؤمبَيلَيكى

دةطةإَينَيتةوة. جيهانى دارايى
رؤذنامة دةست ئامارانةى ئةو بةثَيى
ئؤتؤمبَيل (٥٠٠)هــةزار نزيكةى كةوتووة
كوردستاندا لةهةرَيمى جؤرةكان لةهةموو
سنوورةكان دةرطــاى كة لةكاتَيكدا هةن،

زياتر. ئؤتؤمبَيلى هَينانى بؤ واآلكراوة
بؤ كاروان لةثَيشانطاى حسَين محةمةد
مانطَيك ضةند «ثَيش وتي: ئؤتؤمبَيل فرؤشتنى
بةآلم لةبةرزبوونةوةدابوو، ئؤتؤمبَيل نرخى
ئؤتؤمبَيل بازاإةكة وةستاووةء نرخى ئَيستا
ئؤتؤمبَيلى بةتايبةت دابةزيووة بةطشتى

مؤدَيل بةرز».
كة ئؤتؤمبَيالنةى «ئةو وتيشى: محةمةد
زياد نرخيان ٢٠٠٧وةية مؤدَيليان لةسةرووى

دؤالر دابةزيوون». هةزار لةدوو
كة هَينايةوة،  ــةوةى ئ نموونةى ئــةو
لةسةروو  نرخى  ٢٠٠٨ ئةظيؤى «ئؤتؤمبَيلى
ئَيستا ــةآلم  ب ــووة، ب دؤالرةوة  دةهـــةزار

دةكإدرَيت». دؤالر هةزار بةهةشت
ثَييواية،  كــاروان ثَيشانطاى خاوةنى   
حكومةتء لةاليةن ئؤتؤمبَيل دابةشكردنى
ئةو قيست  بةشَيوةى تايبةتةوة كةرتى 

وتيشى: دروستكردووة، هؤكارةى
بةقيست فــرؤشــتــن ــردنء ــك ــةش «داب

تايبةتةوة كــةرتــى حكومةتء لــةاليــةن
ضةندين ئَيستا ضونكة سةرةكيية، هؤكارى
دةدةنة بةقيست ئؤتؤمبَيل هاتوون كؤمثانيا
سةربازاإ لة كاريطةريى ئةمةش هاوآلتييان

دروستكردووة».
لةثَيشانطاكانى كة جةبار، شَيخ عامر
ئؤتؤمبَيل فرؤشتنى كإينء كارى سلَيمانى
ئؤتؤمبَيل نرخى «دابةزينى وتى: دةكــات،
بةطشتى بةآلم ئؤتؤمبَيلةكانة، جؤرى بةثَيى 
دؤالر هةزار سَي بؤ دووهةزار دؤالر لةنَيوان

دابةزيوة». ئؤتؤمبَيلى مؤديل بةرز نرخى
بؤ ــةى ــن ــةزي داب ــةو ئ ــارى  ــؤك ه عامر 
زؤر «ئؤتؤمبَيلَيكى  كة طــةإانــدةوة ئــةوة 

كوردستانةوةء هةرَيمى ناو دةهَينرَيتة
هةرَيمى هاتوضؤى بةإَيوبةراَيتى لةاليةن
بةنرخَيكى ثَيدةدرَيت ذمارةيان كوردستانةوة

دياريكراويشة».
لةبةشى   ٢٠٠٨/٥/٢٦ لة كة ئامارَيك بةثَى
هةولَيرةوة هاتوضؤى بةإَيوةبةرَيتى ئامارى
ئةو ــذةى  رَي كــةوتــووة، رؤذنامة دةست 
هةية هةولَير شارى  لةناو كة ئؤتؤمبَيالنةى 
هةزار (١٨٦) لة زياد طشتى بةشَيوةيةكى

 ١٠٤ تايبةت ئؤتؤمبَيلى بةمجؤرة ئؤتؤمبَيلة،
بارهةَلطر ٢٣ هزارء ٣٣٣، تةكسى ،٥٥ هةزارء

كشتوكاَلى ئؤتؤمبَيلى ،٨٠٠ ٥٣هـــةزارء
بيناسازيى ئؤتؤمبَيلى ،٦٩٢ ـــةزارء ٣ه

.(١١٥٨)
بةإَيوةبةرَيتى ئامارَيكى لة هةروةها
ئةو طشتى كؤى هاتووة دهؤكدا هاتوضؤى
ئؤتؤمبَيالنةىكةتؤماركراونلةبةإَيوةبةرَيتى
هةزار (١١٠) ذمارةيان دهؤك هاتوضؤى

ئؤتؤمبَيلة.
ئؤتؤمبَيل لةشارى هةزار  (٢٣٠) لة زياتر
هةزار تاكسىء لة(٢٠) زياتر هةنء سلَيمانيدا
هةزار (١٣) تايبةتء  ئؤتؤمبَيلى هةزار  (٣٠)
ئؤتؤمبَيلى تراكتؤرء بارهةَلطرء ئؤتؤمبَيلى

هةن. بيناسازيى

لةوة باس ئابوورى  بوارى ثسثؤإَيكي 
جيهانييةوة دارايى  قةيرانى بةهؤى  دةكات
بةرضاو بةشَيوةيةكى ئؤتؤمبَيل نرخى

دابةزيوة.
مونتةداي ئةندامي دةلؤيى، خاليد د.
دارايى «قةيرانى  وتى:  كوردستان  ئابوريي 
هةية، راستةوخؤى كاريطةريى جيهانيى
ئؤتؤمبَيل لةسةر خواست رَيــذةى ضونكة
ئؤتؤمبَيل كؤمثانياكانى بؤية كةمبووةتةوة،

داشكاند». نرخةكانيان ناضار
لةهاتنة بــةوةكــرد، ئــامــاذةى د.خاليد 

بؤ لةئؤتؤمبَيل زؤر رَيذةيةكى ــاوةوةى ن
وايكردووة كوردستان هةرَيمى ناوخؤى
ئةمةش ــت، ــَي ب زؤر  خــســتــنــةإووى كــة 
لةطةأل دروستكردووة ناهاوسةنطيةكى
لةاليةن ئؤتؤمبَيل كإينى بــؤ خــواســت

هاوآلتيانةوة.
قةيرانى «بــةهــؤى وتيشى: ــؤيــى دةل
كةمبووةوةء ثارة خستنةإووى داراييةوة
ضونكة ناكةن، خةرج ثارةكانيان هاوآلتيان
دروستكرد». زؤرى بَيكارييةكى قةيرانة ئةو

ئــةوةشــى ئــابــووريــيــة ثسثؤإة  ــةو  ئ
ئؤتؤمبَيل نرخى دابةزينى كة روونكردةوة،
قةيرانى كاتةى تائةو دةكَيشَيت ــذة درَي
دةضَيت، ضارةسةر بةرةو جيهانيى دارايى
مانطَيكى تاشةش دارايى قةيرانى » وتيشى:
تاضارةسةرَيكى بؤية دةبَيت، بةردةوام ديكة
بةرةو ئؤتؤمبَيل نرخى  دةدؤزرَيتةوة،  بؤ

دةضَيت». دابةزين

وةك مةجيد ئيسماعيل اليةكيترةوة لة
كرانةوةى «بةهؤى وتى: ئابووريناسَيك
وآلتانى بــةإووى عَيراق سنوورةكانى
زؤرى رَيــذةيــةكــى هاتنى ــــةرء دةوروب
هةرَيمى بؤناو بــةرز مؤدَيل ئؤتؤمبَيلى 
بةطشتى ــةى ــةت ــاَل ح ئــةو ــان  ــت ــوردس ك
زؤربوو كة هةرشتَيكيش دروستكردووة،

كةمدةبَيتةوة». نرخى
ئؤتؤمبَيل  بةرهةمهَينةرى وآلتــانــى  
فرؤشتنى بؤ رازيبوون جؤرَيك بةهةموو
قةيرانة ئــةو بةهؤى ئةويش ئؤتؤمبَيل، 
ئيسماعيل طرتووةتةوة، جيهانى ئابوورييةى
ئةو بَيطومان كة  بةوةكرد، ئاماذةى  مةجيد
ئؤتؤمبَيلى بةرهةمهَيناني كارطةكانى قةيرانة

كردووة. ئيفالس بوون تووشى

82009/6/3 ضوارشةممة (482) ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.com

هةية ئؤتؤمبَيل لةهةرَيمدا سةد هةزار ثَينج نزيكةى

دةضَيت دادةبةزين بةرةو ئؤتؤمبَيل نرخى لةكوردستاندا

سةرثةرشتيار
ئيبراهيم ئارا

٩٠٣٢ ١٥٠ ٠٧٧٠ 
فاتح شَيخ محةمةد

٦٠٠٦ ١٤١ ٠٧٧٠ 

هةرَيمى بؤناوخؤى لةئؤتؤمبَيل زؤر رَيذةيةكى هاتنةناوةوةى

ئةمةش زؤربَيت، خستنةإووى كة وايكردووة كوردستان،

ئؤتؤمبَيل كإينى بؤ خواست لةطةأل دروستكردووة ناهاوسةنطييةكى

هاوآلتييانةوة. لةاليةن
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