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كؤمثانياي بةِرَيز بانطَيشتي هةموو ئةو كةسانة دةكات كةستافي كاركردنيان هةية لةبواري داناني ئاوو 
ئاوةِرؤو كارةباو كاشي و لةبغ و طةضكاري دةتوانن سةرداني كؤمثانيا بكةن بةمةبةستي وةرطرتني 

تةندةر بؤ خانووةكاني (طرين سيتي، بِروا سيتي، ضةرموو سيتي) 
دووا بةروار بؤ وةرطرتني تةندةر (٢٠٠٩/٦/٢٠) ية.

ناونيشاني وةرطرتني تةندةر :
ئؤفيسي سةرةكي كؤمثانياي بةِرَيز/ سلَيماني.
كةمثي ثرؤذةي ضةرموو ستي/ ضةمضةماَل.

كةمثي ثرؤذةي طؤران ستي/ هةَلةبجة.

ثـــةرلــــةمـانى (مـاوة بـةسـةرضوو) 
ت نيـَ دةسـتوور هـةلَـدةثـأوكيـَ

رؤذنامة

ـــان  ـــةم ـــةرل ســــةرؤكــــايــــةتــــى ث
لةطةَل  ثَيشنيازدةكات  (ماوةبةسةرضوو) 
كوردستانء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
لةسةر  راثــرســى  ــمــدا،  هــةرَي ســةرؤكــى 
بكرَيتء  كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى 
ــوارى  ــى ب ــان ثــارلــةمــانــتــارانء شــارةزاي
دةستووريش ثةسةندكردنةكة لةم ماوةيةدا 
كؤمسيؤنيش  ناودةبةنء  «هةَلثإوكاندن»  بة 

داواى ٦٠ رؤذ دةكات بؤ خؤئامادةكردن بؤ 
ئةنجامدانى ريفراندؤم.

 (٢٥) ــردوو  راب ضوارشةممةى  رؤذى 
داوايان  روونكردنةوةيةكدا  لة  ثةرلةمانتار 
تــادواى  كــرد،  ثةرلةمان  لةسةرؤكايةتى 
ياسايةك  هيض  ثــةرلــةمــان  ــبــذاردن  هــةَل
(بةتايبةت دةستوور) جطة لة ثةسةندكردنى 
بودجة، ثةسةند نةكات، ضونكة لةوبإوايةدان 
ياسايىء  شةرعيةتَيكى  هيض  ثةرلةمانة  ئةم 
بةوتةى  ــةروةك  ه نــةمــاوة،  جــةمــاوةرى 

كةمةى  ماوة  لةم  «ئةطةر  ثةرلةمانتارَيك 
دةستوور  ثةرلةماندا  لةبةردةستى  ماوة  كة 
هةَلثإوكاندنَيكى  شَيوة  ئةوا  ثةسةندبكرَيت، 

ثَيوة ديار دةبَيت».
ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  رؤستايى  زانا 
لةوبإوايةداية  (ماوةبةسةرضوو)  ثةرلةمان 
دةستوور  ثــرؤذةى  بةرباسى  «خستنة 
ضاوةإواننةكراوة،  بةوشَيوة  ثةلةييةو  بةو 
طةمةيةكى  كة  دروستدةكات  ئةوة  طومانى 
طةمةكةش  هةبَيتء  لةثشتةوة  سياسى 

لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة دةكرَيت».
ثَيشووى  سةرؤكى  محةمةد  كوَيستان 
فراكسيؤنى سةوز بةهةمان شَيوة بؤضوونى 
واية، كة مةبةست لةثةسةندكردنى ثرؤذةكة 
دووةمى  خولى  تةمةنى  كورتةى  ماوة  لةو 
ثارتىء  سياسييةو  «طةمةيةكى  ثةرلةماندا، 
لةهةَلبذاردن  بــةر  دةيــانــةوَيــت  يةكَيتى 

تَيثةإَينن». ثرؤذةكة 
د.شؤإش حةسةن ثسثؤإى دةستوورى 
لةم  دةيانةوَيت  ثارتى  يةكَيتىء  ثَييواية، 

ثةرلةماندا  لةبةردةمى  كة  كورتةى  ماوة 
بيخةنة  ثةسةندبكةنء  دةستوور  مــاوة، 
نةشياوة،  كارَيكى  «كةئةمة  ريفراندؤمةوة، 
بةوة  ثَيويستى  خؤى  دةستوورةكة  ضونكة 
هةية كةخةَلكى لَيئاطادارء هؤشياربكرَيتةوة، 
لَيدةكةن،  ثةلةى  يةكَيتى  ثارتىء  بــةآلم 
مةبةستيانة  شتانةى  ــةو  ئ ــةوةى  ــؤئ ب

بيسةثَين». لةدةستووردا، 

وردةكاريى زياتر لة ل ٢و٣داية

شةماأل عةبدولوةفا:

ل ٤ء٥

سوَيندخواردن بؤ ئاشكراكردنى اليةنطرانى طؤإان بةكاردةهَينرَيت

ئَيمة لة ثَيناو 

طةإانةوة بؤ 

ناو خةَلك 

وازمان لة هةموو ثلةء 

ثايةيةك هَينا

ئاطاداريةك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ سةرجةم شارةزاياني بواري بيناسازي

بةبيانووى اليةنطيريي طؤأان، دوو ئةفسةرى ثؤليس دةطوازريَنةوةء 
ئةفسةرَيكى فةرماندةيى دةردةكرَيتء  (٩) سةربازيش وازدةهيَنن

رؤذنامة

ــؤى اليــةنــطــيــريــىء ثــةيــوةنــدىء  ــةه ب
ثشتطيرييان بؤ ليستى طؤإان، وةزارةتى  ناوخؤ 
فةرمانى طواستنةوةى دوو ئةفسةرى ثؤليسى 
ثؤليسى  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  بؤ  نــةوت 
بةرطرىء فرياكةوتن دةردةكاتء ئةفسةرَيكى 
فةرماندةيى طشتى هَيزى ثَيشمةرطة الدةدرَيتء 
مووضةكةى دةبإدرَيت، دواي ئةوةى هةإةشةى 
سةربازانى  ذمارةيةك  لة  سوَيندخواردن 

هَيزى  ئةركانى  سةرؤكايةتى  (٦)ى  كةتيبةى 
بزانرَيت  بــؤئــةوةى  دةكــرَيــت،  ثَيشمةرطة 
كوردستانى،  يان  طؤإانن  ليستى  اليةنطرى 
(٩) لة سةربازةكان واز لةكارةكانيان دةهَينن، 
كة  سوَيندبخؤن  داوايانلَيكراوة  لةبةرئةوةى 

دةنط بة ليستى كوردستانى دةدةن. 
طؤإان،  ليستى  لة  اليةنطيرييان  بةهؤى 
وةزارةتى  ناوخؤ لةنووسراوى  ذمارة (٨٣٥٣) 
كةريم   ئيمزاى   كة   (٢٠٠٩/٦/١٠) بةروارى  لة 
سنجارى وةزيرى ناوخؤى حكومةتى هةرَيمى 

لةسةرة، فةرماندراوة بةطواستنةوةى  موقةدةم 
ثؤليسى  بةإَيوبةرى  بَيطةرد  رةئوف  ئارى  
سلَيمان  داود  رائيد  سلَيمانىء  طازى  نةوتء 
طازى   نةوتء  ثؤليسى   بةإَيوبةرى  خةسرؤ 
ثؤليسى  طشتيى  بةرَيوةبةرَيتى  بؤ  طةرميان 

بةرطرىء فرياكةوتن.  
طشتيى  لةبةإَيوةبةرَيتى  سةرضاوةيةك 
راطةياند:  رؤذنــامــةى  بة  هةرَيم  ثؤليسى 
كةمتةرخةمييةكيان  هيض   ئةفسةرانة   ئةو  
لةكارةكانياندا نةكردووةء بإوانامةشيان  هةية، 

طؤإان   بؤليستى   كار   ئةوةى   بةهؤى  بةآلم 
دةكةن، جةالل  شَيخ  كةريم  بريكارى  وةزارةتى  
ناوخؤ  بانطهَيشتى  يةكَيك  لةو  ئةفسةرانةى 
كردووةو  ثَييإاطةياندووة، ئةطةر  اليةنطيريى 
ليستى  طؤإان بكةيت، لةثؤستةكةت  الدةدةين، 
ثَيداطيرييان  ئةفسةرانة  ئةو  ئــةوةى  دواى 
لةسةر بؤضوونةكانيان كردووة، دواتر  لةسةر  
داواى  بةرثرسانى  يةكَيتى  بإيارةكة  لةاليةن  

وةزارةتى ناوخؤوة دةرضووة.
 رؤذنامة ثةيوةنديكرد بة هةردوو موقةدةم 

ثؤليسى   بةإَيوةبةرى   بَيطةرد  رةئوف  ئارى  
نةوت و طازى  سلَيمانىء  رائيد داود  سلَيمان 
بةإَيوةبةرى  ثؤليسى  نةوتء طازى  طةرميان 
روونيانكردةوة،  طواستنةوةيان  بة  سةبارةت  
تائَيستا  ئةو  فةرمانة  نةطةيشتووةتة  اليانء  
ثَييانإاطةياندوون    بةآلم   جَيبةجَينةكراوة،  
بإيارَيكى  لةو  شَيوةية دةرضووة. هاوكاتيش 
عةقيدء  بةثلةكانى   ديكة   ئةفسةرى  دوو  

موقةدةم لةشوَينةكانيان  دانراون.
درَيذة...ل٢
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ريَبين فةتاح

دةستوورى ثرؤذةى هةية ئةوة نيازى
داهاتوودا لةماوةى كوردستان هةرَيمى
بكرَيتء ثةسةند ثةرلةمانةوة لةاليةن
ثَييانواية، لةثةرلةمانتارانيش ذمارةيةك
ثةلةيية، بةو ثرؤذةكة «ثةسةندكردنى
ثارتىء لةثشتةوةيةو سياسى مةبةستَيكى
ثإوثاطةندةى وةك دةيانةوَيت يةكَيتى

بةكاريبهَينن». هةَلبذاردن

طةورةكة ثةراوَيزخستنى ثرؤذة

طةورةكانى هــةرة لةبةَلَينة  يةكَيك
بؤ يةكَيتى ثارتىء هاوبةشةكةى ليستة
ثةرلةمانى دووةمــى خولى هةَلبذاردنى
ثرؤذةى ثةسةندكردنى بةَلَينى كوردستان،
بوو. كوردستان هةرَيمى دةستوورى
ثةرلةمان، دووةمى خولى ثَيكهَينانى دواى
ثَيداضوونةوةو بؤ تايبةت ليذنةيةكى
ثَيكهات، دةستوور ثرؤذةى  داإشتنةوةى
رابردوودا ساَلى ضوار لةماوةى ليذنةكة
كة لَيدةطيرا ئةوةى رةخنةى ــةردةوام ب

كارةكانى تَيدةثةإَينَيت. بةسستى
ضةند لةماوةى كة ئاسك رَيكخراوى
لةشارةزايانى تيمَيكى ــردوودا راب ساَلى
بةَلَينةكانى ضاودَيريكردنى بؤ ياسايى
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
خؤيدا، كاركردنى لةماوةى ثَيكهَيناو
تَيروتةسةل راثؤرتَيكى ضةند توانى تيمةكة
كة بخاتةإوو، بةَلَينانةوة ئةو لةبارةى
يةكَيتى ثارتىء هاوبةشةكةى ليستة
هةرَيمى بةهاوآلتييانى لةهةَلبذاردن بةر
لةإاثؤرتةكانى ــوو، داب كوردستانيان
هاوثةيمانى «ليستى هاتووة،  تيمةدا ئةو
ثةرلةمانى كورسييةكانى  زؤرينةى  كة
نةطةياند بةجَي بةَلَينةى ئةو بةدةستهَيناوة،
دةستوورى ثرؤذةى ثةسةندكردنى بؤ كة
بةهاوآلتييانى دابوو». كوردستان هةرَيمى

سياسى ضاودَيرانى كة لةكاتَيكدا ئةمة
بةدرَيذايىئةوخولةىثةرلةمانثَيداطيريان
ثرؤذةكة ثةسةندكردنى ثَيويستي لةسةر

لةثةراوَيزخستنى باسيان كردووةتةوةو
ثةرلةمانةوة كردووة. لةاليةن ثرؤذةكة

بةثةلة بإيارَيكى

ضةند ــــروودا راب رؤذى لةضةند
ناإةسميى رةسميىء سةرضاوةيةكى
نيازى ثةرلةمان كة كــرد، ئاشكرايان
ماوةى كؤتاييهاتنى لةدواى هةية ئةوةى
ماوةكةيان، درَيذكردنةوةى كاركردنىء
كوردستان هةرَيمى دةستوورى ثرؤذة
ثةسةندكردنى دةنطؤى  بكات،  ثةسةند
ماوةكةى كة ثةرلةمانةوة ثرؤذةكة لةاليةن
ئةوةندة بةشَيوةيةكى بةسةرضووة،
ثةرلةمانتارةكانيش بؤ تةنانةت كتوثإبوو،
لةو ذمارةيةك نةبوو. ضاوةإوانكراو
ــردوودا راب لةماوةى ثةرلةمانتارانةى
جةخت كردووة، ثرؤذةكة لةسةر قسةيان
نيازى ثةرلةمان كة دةكةنةوة ئةوة لةسةر
ثةسةند ثرؤذةكة خولةدا لةم نيية ئةوةى
رابردوودا وةك لةضةند رؤذى بةآلم بكات،

بؤ نيازةى ئةو ثةرلةمان كتوثإ بوو، ئاشكرا
لةهةفتةى ضاوةإواندةكرَيت دروستبووةو
سةرؤكايةتى داهاتووةوة ثرؤذةكة لةاليةن
كارى بةرنامةى بخرَيتة ثةرلةمانةوة
بةر ــةوةو ــان ــةم ــةرل ث دانيشتنةكانى 
لةاليةن سَييةم خولى لةهةَلبذاردنى
ثةسةند دووةمةوة خولى ثةرلةمانتارانى

بكرَيت.

سياسى طةمةيةكى

لةثةرلةمانتاران كــةم ذمارةيةكى
ثرؤسة لةسةر قسة ــةردةوام  ب دةتوانن
ئةوةيان بوَيريى بكةنء  سياسييةكان
سياسييةكانى طةمة لةقةرةى خؤيان هةية
ناوى لةبةرئةوة بدةن، يةكَيتى ثارتىء
دووبــارة ــةردةوام ب ثةرلةمانتارانة ئةو 

دةبَيتةوة.
كاتَيك ثةرلةمانتاران  ــةى  ــن زؤري
ثَيوة ثةيوةنديان سياسى ثرسَيكى لةسةر
وةك الواز، ثاساوَيكى بةضةند دةكرَيت،

نةخؤشمء لةسةفةردام، نيية، «كاتم ئةوةى
خؤيان وانيم...هتد»، باسَيكى ئاطادارى
دةكةن. دةرباز رؤذنامةنووسان لةدةست
ئاماذةيةكى خؤشاردنةوانةش، ئةو هةموو
سياسى طةمةيةكى ــةوةى ب ئاشكران
نايانةوَيت ثةرلةمانتارةكان  لةئارادايةو 

بكةون. توخنى
ــتــارة ــةمــان ثــةرل لـــةونـــَيـــوةنـــدةدا
ثةرلةمانتارَيكى ضةند ئيسالمييةكانء
بةردةوامى قسةكةرى سةوز فراكسيؤنى

ناحيزبييةكانن. رؤذنامة رووثةإى سةر
ياسايى ليذنةى ئةندامى رؤستايى زانا
سةركردايةتي مةكتةبى ثــةرلــةمــانء
كة بــةوةدانــا، دانــى ئيسالمى، كؤمةَلى
ثةلةييةو بةو ثرؤذةكة  بةرباسى  خستنة
ئةوة طومانى ضاوةإواننةكراوة، بةوشَيوة
سياسى «طةمةيةكى كة دروستدةكات
لةاليةن طةمةكةش هةبَيتء لةثشتةوة

دةكرَيت». يةكَيتييةوة ثارتىء
سةرؤكى ثَيشووى كوَيستان محةمةد،
شَيوة بةهةمان ــةوز  س فراكسيؤنى
لةثةسةندكردنى «مةبةست واية، بؤضوونى
خولى تةمةنى كورتةى لةوماوة ثرؤذةكة
سياسييةو ثةرلةماندا، طةمةيةكى دووةمى
ثارتىءيةكَيتىدةيانةوَيتبةرلةهةَلبذاردن

تَيثةإَينن». ثرؤذةكة

ثإوثاطةندةى دةستوورو

هةَلبذاردن
ياسايى ليذنةى ئــةنــدامــةى ــةو  ئ
كؤمةَلى سةركردايةتي ثةرلةمانء
خستةإوو خؤى بؤضوونى ئيسالمى
ــرؤذةى ث ثةسةندكردنى كة ــةوةى ب
كورتةى لةوماوة هةرَيم  دةستوورى
بــؤئــةوة دووةمــــدا،  خــولــى تةمةنى 
حيزبة سةرةكييةكة «دوو دةطةإَيتةوة كة
ثإوثاطةندةى بؤ ثرؤذةكة دةيانةوَيت

بةكاربهَينن». سَييةم خولى هةَلبذاردنى
طرت ئةوةشى رةخنةى رؤستايي
ثةرلةمان كة لةوكاتةدا «ناكرَيت كة
دةست هةية، شةرعيةتى الوازتــريــن
تائَيستا كة ببات  ثرؤذة طةورةترين  بؤ

ثرؤذةى ضونكة نةبردووة»، بؤ دةستى
ناكرَيت هةيةو خؤى طرنطى دةستوور
كة بكات، ثةسةندى ثةرلةمان لةكاتَيكدا

هةية». الوازى «شةرعييةتَيكى

دةستووروثةرلةمانتارانى
داهاتوو

كة سياسى شارةزايةكى بةوتةى
ئاشكرا بكرَيت، ناوةكةى باش نةبوو ثَيي
ثــرؤذةى لةثةسةندكردنى ثةلةكردن
بؤئةوة كوردستان هةرَيمى  دةستوورى
يةكَيتى «ثــارتــىء كة ــةوة،  ــت ــةإَي دةط
لةو ئةطةر ثرؤذةكة لةوة هةية ترسييان
بؤ نةكرَيتء ثةسةند ثةرلةماندا خولةى
مادةو ئةو هةَلبطيرَيت، داهاتوو خولى
هةردوو كة  جَينةكرَيتةوة تَيدا بإطانةى 
ئةمةش دةيخوازن، حيزبة دةسةآلتدارةكة
بكةن ثةلة بكرَيت ثَييان ضةندى وادةكات
ضونكة ثــرؤذةكــةدا»، لةثةسةندكردنى
ثةرلةمان ثَيكهاتةى داهاتوو  هةَلبذاردنى
خولةدا لةم دةطؤإَيت كة ئةوةى بةجؤرَيك
رةنطة دةبَيت، مسؤطةر يةكَيتى ثارتىء بؤ

نةبَيت. مسؤطةر داهاتوودا لةخولى

نةكراوة يةكاليي دةستوورَيكى

دةستوورى ثرؤذةى ثةسةندكردنى
كة هَيشتا لةكاتَيكداية، هةرَيمى كوردستان
لةاليةنحيزبةسياسييةكانةوةرَيككةوتنى
ثَيشتر ثةرلةمانتاران نةكراوة، كة لةسةر
ئةوةيانخستبووةإووكةكؤمةَلَيكمادةو
لةليذنةىثَيداضوونةوةى بإطةىثرؤذةكة
لةسةر رَيككةوتنى  دةستوور ثرؤذةى 
اليةنة ضــاوةإوانــدةكــرَيــت نــةكــراوةو
ضارةسةرى بةإَيككةوتن سياسييةكان
باسيكرد، رؤستايى زانا وةك بةآلم بكةن.
رَيككةوتنيان هَيشتا بإطانة مادةو ئةو
لةسةرنةكراوةومةكتةبىسياسىثارتىء
لةطةألهيض يةكَيتيشجطةلةخؤيانتائَيستا
ثارتَيكى ديكةى سياسى لةسةر مةسةلةى
كؤبوونةوةيان ناكؤكييةكان دةستوورو

نةكردووة.
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ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
ِرةسميي بةنووسراوَيكي كةركوك
ئاطادار عَيراقى نةزاهةى دةستةى
ثارَيزطا ئةنجومةنى كة دةكاتةوة
كةركوكى نووسينطةى لةطةأل مامةَلة 
هةموويان ضونكة ناكات، دةستةكة
«اليــةنــةكــةش بةاليةنَيكنء  ــةر  س

ثارتيية».
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكي
دةطةإَينَيتةوة ئةوة هؤكارى كةركوك
عَيراقى نةزاهةى دةستةى بؤئةوةى
شارةكة بةئيدارةى راوَيــذى ثرسء
نووسينطةكة. لةكردنةوةى نةكردووة

لةنووسينطةى ســةرضــاوةيــةك
كــةركــوك دةســتــثــاكــى (نـــةزاهـــة)
عةلى رزطار راطةياند: بةإؤذنامةى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ســةرؤكــى
بةذمارة نووسراوَيكى كــةركــوك،

(٢٠٠٩/٥/٢٠) لــةبــةروارى   (١٦٨٨)
عَيراقى نةزاهةى  دةستةى ئاراستةى 
لةنووسراوةكةدا كة  لةبةغدا،  كردووة
ئةو لةطةأل مامةَلة «ئَيمة هاتووة:
هةموويان ضونكة ناكةين، نووسينطةية

بةاليةنَيكن». سةر
نــووســيــنــطــةى لــَيــكــؤَلــيــنــةوةى
لةساَلى لــةكــةركــوك  دةستثاكى
سةرؤكايةتى لةاليةن (٢٠٠٦)ةوة
عَيراقييةوة ــةى ــةزاه ن ــةى دةســت
ماوةيةكى كــراوةتــةوة. لةكةركوك
ئةنجومةنى بةإَيوةبةرى زؤريشة
بةبيانووى كــةركــوك ــزطــاى ثــارَي
ثرسى بَى  نووسينطةية  ئةو  ئةوةى 
لةطةأل مامةَلةيان كــراوةتــةوة، ئةو 
وتيشى: سةرضاوةية ئــةو ناكات.
سةربةخؤ دةبَيت نةزاهة «نووسينطةي
ثارَيزطاكانةوة لةإَيى نابَيت بَيتء
لةكةركوكدا هاوكاتيش دابنرَيت،
هةموويان كة هةية، فةرمانطة ضةندين

ياخود عةرةبنء كارمةندةكانيان 
لةطةأل ئيجرائاتيان هيض كة توركمان،
نووسينطةكةى بــةآلم ــراوة، ــةك ن
كــوردةء بةإَيوةبةرةكةى كة ئَيمة
عةرةبء لةكوردء كارمةندةكانيشى
بةوشَيوةية ثَيكهاتوون، توركمان

دةكرَيت». مامةَلةى لةطةأل
عةلى ــار رزط لةبةرامبةريشدا
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ســةرؤكــى
هؤكارى رةتكردةوة، ئةوةى كةركوك
بطةإَيتةوة كة ئةوة بؤ ئةو نووسراوة
وتى: بنء بةثارتى سةر ستافةكةى
راوَيذى ثرسء بَى نووسينطةية «ئةو
ثَيكهاتةى نازانين كراوةتةوةء ئَيمة
رةخنةكةى ــن، كــَي نووسينطةكة
عَيراقية نةزاهةى لةدةستةى ئَيمةش
ناكرَيت ضونكة نووسينطةكة، نةك
ئيدارة ثرسى ــَى ب فةرمانطةيةك
بةئارةزووى بيةوَيت ثَيكبهَيندرَيتء

بكات». هةَلسوكةوت خؤى

ثارتيية» نووسينطةكة «بةإَيوةبةرى

نةزاهةى لةطةأل مامةلَة عةلى رزطار
ناكات كةركوك

ت نـيـَ دةسـتـوور هـةلَـدةثـأوكـيـَ (مــاوة بـــةســـةرضــــــوو) ثـــةرلــةمـانى

هةلَبذاردنى سةرؤكايةتى هةفتةية بانطــــــــةشةى ئةم
دةكـات دةسـتثـيـَ هةريَـــــــــم

ــؤى ــةخ ــةرب س ــــاآلى ــى ب ــؤن ــســي ــؤم ك
ئةنجومةنى ئةمإؤ بإيارة هةَلبذاردنةكان
بؤ بانطةشة وادةى كؤمسيؤن ــاآلى ب
رابطةيةنَيت، هةرَيم سةرؤكايةتى ثؤستى
كؤمسيؤنى ــردوودا راب «لةهةفتةى وتى:
ثاَلَيوراوان ناوى لةسةر رةزامةندى باآل
تةوابوو ثاَلَيواراوان موسادةقةى دةربإىء
ئةنجومةنى ئةمإؤ بآلوكرايةوة، لةإاطةياندن
هةفتةيةشدا لةم كؤدةبَيتةوةو كؤمسيؤن
هةرَيم سةرؤكايةتى ثؤستى بانطةشةى

دةستثَيدةكات».
بانطةشةى وادةى دياريكردنى دةربارةى
كوردستان ثةرلةمانى ــبــذاردنــى هــةَل
رايطةياند: كؤمسيؤن باآلكةى بةرثرسة
ناوى وردبينيكردنى سةرقاَلى لةئَيستاشدا
«لةم سياسييةكانين قةوارة ثاَلَيوراوانى
هةفتةى تةواودةبَيتء وردبيني رؤذانةدا
ثةرلةمان هةَلبذاردنى بانطةشةى داهاتوو

دةستثَيدةكات».
باآل كؤمسيؤنى  كــة  ـــةوةى ئ دواى 
ثرؤسةى بؤ دياريكرد ٦/٩)ى بؤ   ٥/٢٥)
هةرَيمى دةنطدةرانى ناوى نوَيكردنةوةى
كؤمسيؤن رابــردوو هةفتةى كوردستان،
لَيدوانى بةثَيى هَيناو  بةثرؤسةكة  كؤتايى
هاوآلتييان زؤربةى كؤمسيؤن، بةرثرسانى
دةنطدةرانيان تؤمارى ناوةندةكانى سةردانى

كردووة.
دةَلَيت: لةوبارةيةوة حةيدةرى فةرةج
لةنيو مليؤن سةرؤك خَيزانى تائَيستا زياتر 
سةردانى كوردستان هةرَيمى هاوآلتى
دةنطدةرانيان تؤماركردنى ناوةندةكانى
دةنطدةران (٨٠٪)ى ئةو رَيذةيةش كردووة

دةبَيت.

وةك هةرَيم دةستوورى ثرؤذةى يةكيَتى ثارتىء
بةكاردةهيَنن ثأوثاطةندة
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ــاوة (م ثةرلةمانى ســةرؤكــايــةتــى
لةطةأل ثَيشنيازدةكات بــةســةرضــوو)
كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
لةسةر راثرسى  هةرَيمدا، سةرؤكى 
بكرَيت، كوردستان  هةرَيمى دةستوورى 
كؤمسيؤنى باآلى سةرؤكى بةآلم بةوتةى
هةَلبذاردنةكاننزيكةى(٦٠)رؤذءبةبإواى
(٦)مانط نزيكةى دةستووريش ثسثؤإَيكى

ثَيويستة. ريفراندؤم ئةنجامدانى بؤ
كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى فةرةج
لةعَيراق، هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى
سةرؤكايةتى راطةياند:  رؤذنامةى  بة
ثَيشنيازيان بةسةرضوو) (ماوة ثةرلةمان
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى كة لةطةأل كردووة
ريفراندؤم هةرَيمدا سةرؤكى كوردستانء
ئةنجامبدرَيت، هةرَيم  دةستوورى  لةسةر
دةستوور ثةسةندكردنى دواى ئةمةش
ئةنجامدانى «بؤ وتيشى: لةثةرلةماندا،
يان بةبإيارَيك ثَيويست ريفراندؤم
لةثةرلةمانةوة كة  دةكــات،  ياسايةك
تائَيستا بـــةآلم  بــطــات، بــةدةســتــمــان
لةوبارةيةوة رةسميمان شتَيكى هيض
سةرؤكايةتى نةطةيشتووةو بةدةست
ئةطةر كة راسثاردووة ثةرلةمانيشمان
دةرضوو، ريفراندؤم ئةنجامدانى بإياري

بكةنةوة». ئاطادارمان كات بةزوترين
دواى ــدةرى حــةي فـــةرةج بــةوتــةى 
بؤ ياسايةك يان بإيارَيك كة ــةوةى ئ
دةستوور لةسةر ريفراندؤم ئةنجامدانى
بودجةى دةركراو  ثةرلةمانةوة لةاليةن 
كؤمسيؤن لةوكاتةوة ئةوا  تةرخانكرا، بؤ
جَيبةجَيكردنى بؤ رؤذة (٦٠) بة ثَيويستى

ريفراندؤمة. ئةو
ـــرؤذةى ث (٢٠٠٦/٨/٢٢)ةوة ــة ل
هةرَيمى ــوورى  ــت دةس رةشــنــووســى
ثــةرلــةمــانــى ــان لـــةاليـــةن ــت ــوردس ك
دواى ــراوةو ــادةك ــام ئ كوردستانةوة 
طشتيى راى بةردةستى خراية ئــةوةى
بوارى شارةزايانى  ياساناسانء  خةَلكء 
حيزبء رَيكخراوةكانء دةستوورىء

لةليذنةى ليذنةيةك سياسييةكان،  اليةنة
فراكسيؤنء سةرجةم نوَينةرى ياسايىء
لَيكؤَلينةوة بؤ ثَيكهَينرا نةتةوةكان ليستء
لةسةر تَيبينيانةى ثَيشنيازء ــةو ل
بؤ داإشتنةوة تا هةبوو، دةستوورةكة
بخرَيتة ــر دوات بكرَيتء دةستوورةكة 
لةاليةن تــا طشتييةوة ريــفــرانــدؤمــى

بدرَيت. هاوآلتييانةوة دةنطى لةسةر
كوردستان ثةرلةمانى هةرضةندة
خولةيدا لةم بةنيازة بةسةرضوو) (ماوة
بيخاتة ثةسةندبكاتء هةرَيم دةستوورى

بةآلم سةرتاسةرييةوة، ريفراندؤمى
دةستوورى لةسةر دانيشتن كاتى تائَيستا

نيية. ديار هةرَيم
ياسايى ليذنةى ئةندامى جامباز تاريق
كوردستان بةسةرضوو)ى (ماوة ثةرلةمان
بةمزوانة راطةياند: «ثَيدةضَيت بةإؤذنامةى
هةرَيم دةســتــوورى  لةسةر دانيشتن
كارَيكى كة ثَييةى بةو ئةنجامبدرَيت،
ساَلة ضوار  نزيكةى تَيدانةماوةو ئةوتؤى 
زؤر ذمارةيةكى  تَيدادةكرَيتء كــارى 
ثَيدةضَيت وةرطيراوة، لةسةر بؤضوونى
بؤ بــةآلم  بكرَيت،  ثةسةند خولةدا  لةم
ئةوة لةسةرى ريفراندؤم ئةنجامدانى
ثةرلةمانء سةرؤكايةتى  لةدةسةآلتى 

ليذنةكان». ئةندامى نةك كؤمسيؤنداية،
ـــرانء ـــاودَي ض ـــإواى ـــةب بــــةآلم ب
ثةل ثةلة «ناكرَيت دةستوورى شارةزايانى
ئةنجامدانى دةستوورو لةثةسةندكردنى

بكرَيت». ريفراندؤم
ثسثؤإى ــةن  ــةس ح ـــؤإش ش د. 

ثارتى يةكَيتىء ثَييواية؛ دةســتــوورى
كة ــةى ــورت مــاوة ك ــةم ل ــت ــةوَي ــان دةي
دةستوور ماوة، ثةرلةماندا لةبةردةمى
ريفراندؤمةوة، بيخةنة ثةسةندبكةنء
ضونكة نةشياوة، كارَيكى ئةمة «كــة
هةية بةوة ثَيويستى  خؤى دةستوورةكة 
بكرَيتةوة، هؤشيار ئاطادارء لَي خةَلكى كة
لَيدةكةن، ثةلةى يةكَيتى ثارتىء بةآلم
مةبةستيانة شتانةى  ــةو  ئ ــةوةى ــؤئ ب
نةكةوَيتة بيسةثَيننء لــةدةســتــووردا
ضونكة ثةرلةمان، داهاتووى خولى دةست

ئةندامانى داهاتوودا، لةخولى ثَيدةضَيت
قبوأل ثَييان هةبَيت خاأل هةندَيك ثةرلةمان

بكرَيتةوة». جَيى لةدةستووردا كة نةبَيت
ثَييواية، دةستووريية  ثسثؤإة  ئةو
ريفراندؤم ئةنجامدانى بؤ «خؤئامادةكردن
هةية، مانط  (٦) بةنزيكةى ثَيويستى
بكرَيتةوةو بؤضوونى ئاطادار تاخةَلكى لَي
لةبةرئةوة وةربطيرَيت، لةسةر ديكةى
لةبةردةمى كة كورتةى ماوة لةو ئةطةر
بؤ كارانةى ئةو سةرجةم ثةرلةمانداية
ثرؤسةى نةشياوةو كارَيكى ئةوا بكرَيت
ئيفليجى تووشى لةهةرَيمدا ديموكراسى

دةكات».
ئةندامى بةحرى كةريم هــاوكــات
كوردستان ثةرلةمانى لة ياسايى ليذنةى
ئةوةى كوردستان بةسةرضوو)ى (ماوة
بؤ ثَيويستة كة روونكردةوة رؤذنامة بؤ
دةستوورى لةسةر ريفراندؤم ئةنجامدانى
ثةسةندكردنى (١٦)ي ذمارة ياساى هةرَيم
لة كة بكرَيتةوة، هــةمــوار دةســتــوور 

كوردستان لةثةرلةماني (٢٠٠٨/١١/٢٦)دا
داناني ميكانيزمةكاني دياريكردني بؤ
هةرَيمي بؤ هةميشةيي  دةستوورَيكي 
مادة (١١) لة دةرضـــووةو كوردستان
باآل كؤمسيؤنى «ئةطةر وتيشى: ثَيكهاتووة،
لةبةردةستيدا كة لةوماوةيةى نةتوانَيت
ئةوا بكات، ريفراندؤم بؤ ئامادةكارى ماوة

ناكرَيت» ريفراندؤمة ئةو
تةوابووني دواي  ياساية ئةو  بةثَيي
دةستوور ثَيداضوونةوةي  كارةكاني 
بةرنامةي دةيخاتة ثةرلةمان سةرؤكايةتي

بةدةنطي ثةسةندكردني دواي كارةوةو
ثةرلةمان ئةنداماني لةسةرسَيي دوو
كوردستان نةتةوةكاني زماني بةهةموو
راثرسي دةخرَيتة ثاشان بآلودةكرَيتةوةء
باآل كؤمسيؤني ســةرتــاســةريــيــةوةء
ثرؤسةي بةسةرثةرشتي هةَلدةستَيت
هةرَيمي دةســتــووري بــؤ ــي  ــرس راث

كوردستان.
هةرضةندة حةيدةرى فةرةج بةوتةى
لةماوةى ثةرلةمان سةرؤكايةتى  بإيارة
ئايا كة بكاتةوة يةكاليى ئةوة (٢)رؤذدا
سةرؤكى ثةرلةمانء هةَلبذاردنى لةطةأل
دةستوور لةسةر  ريفراندؤم هةرَيمدا 
كاتى بــةآلم ــا، ن ــان ي ئــةنــجــامــدةدات
داإشتنةوةى ليذنةى داهاتووى دانيشتنى
ديار ثةرلةمان سةرؤكى دةستوورو
طشتى دانيشتنى  ثَيش بإيارة كة نيية، 
دةستوور مةسةلةى  لةسةر ثةرلةمان 

ئةنجامبدرَيت.
رةشيد ســةالم ــةشــةوة  ــارةي ــةوب ل

سةرؤكى نووسينطةى بةإَيوةبةرى
وتى: رؤذنامة بؤ لةلَيدوانَيكدا ثةرلةمان
هةية لةثةرلةماندا ئةوة  دةنطؤى «راستة
لةطةأل دةستوور لةسةر ريفراندؤم كة
بةآلم بكرَيت، ثةرلةماندا هةَلبذاردنى
لةطةأل تايبةتمةند ليذنةى دانيشتنى كاتى
مةسةلةى لةسةر ثةرلةمان سةرؤكى
عةدنان لةئَيستادا  نييةو  ديار دةستوور 
لةسلَيمانيية ثةرلةمان سةرؤكى موفتى
مةكتةبى لةكؤبوونةوةى ئامادةبوونى بؤ

يةكَيتيدا». سياسى
لــةمــاوةى هــةرضــةنــدة بــإيــاربــوو
حيزبة لةطةأل هةرَيم سةرؤكى رابردوودا
بؤ دابنيشَيت كوردستاندا سياسييةكانى
دةستوورى مادانةى ئةو  تاووتوَيكردنى
تائَيستا بةآلم ناكؤكين، كةجَيى هةرَيم
هاوكات ئةنجامنةدراوة، دانيشتنة ئةو
هيض ثـــرؤذةكـــةش ثــةســةنــدكــردنــى
نةديوة، بةخؤوة بةرةوثَيشضوونَيكى
ثرؤذةياساى سياسى ضاودَيرانى بةبإواى
زؤرى «كةموكوإى هةرَيم  دةستوورى
مافء كة ئةوةية  طرنطترينيان كة تَيداية، 
بــةدةزطــاى داوة زؤرى سةآلحيةتى
هةرَيم، سةرؤكى  بةتايبةتى تةنفيزى، 
لةثةسةندكردنى ثةلة ثَيويستة لةبةرئةوة
داهاتووى خولى بؤ هةَلبطيرَيت نةكرَيتء
بؤ ثَيداضوونةوةى دووبارة تا ثةرلةمان»،
تَييداية كة الوازانة»ى ئةو «خاَلة بكرَيتء
خولةدا لةم ئةطةر ضونكة ضاكبكرَيت،
هةمواركردنةوةى دوايى ثةسةندبكرَيت،

قورستردةبَيت.
رةشيد ــةر ــوم ع تــةهــا بــةبــإواى 
ئةو ياساى طشتىء دةستوور، شارةزاى
رةشنووسةكةى ساَلة كةسَي دةستوورةى
هةية كة بةمشَيوةيةى ئــامــادةكــراوة
ضونكة باشترة، ريفراندؤمةوة نةخرَيتة
هاوكات تَيداية». زؤرى «كةموكوإيى
دةستوورةكة بةخاَلى خاَل لةإيفراندؤمدا
بةكؤ بةَلكو ناكرَيتةوة،  شى  خةَلكى بؤ
«لةبةرئةوة دةدرَيـــت،  لةسةر دةنطى
دةستوورء ثةسةندكردنى هةم ثَيويستة
دوابخرَيت لةسةرى ريفراندؤميش هةم

ثةرلةمان». داهاتووى خولى بؤ

ت نـيـَ دةسـتـوور هـةلَـدةثـأوكـيـَ (مــاوة بـــةســـةرضــــــوو) ثـــةرلــةمـانى

ئةفسةرء طواستنةوةى ...دةركــردنء
كة لةكاتَيكداية حكوميى   كارمةندانى
وةزيرانى ئةنجومةنى   سةرؤكايةتى  
رةتدةكةنةوة ئةوة كوردستان  هةرَيمى
بيروإاى لةسةر حكوميى كارمةندَيكى هيض

دوورخرابَيتةوة. دةركرابَيتء جياواز
بةختيار  رائيد  ديكةشةوة لةاليةكي   
راطةياند: رؤذنامةى بة ساَلح رةئوف
مةَلبةندى لَيثرسراوى ضاوإةش مستةفا
فةرماندةى نوَينةرى بةناوى ثَيشمةرطة
بؤ بانطةشةت (تؤ ثَييوتم، طشتييةوة
ئةفسةرانء لةناو كردووة طؤإان ليستى
ئــةوانــى، اليةنطرى ثَيشمةرطةكانء
خوات نابَيتةوةء جَيت  ئَيمة  لةناو بؤية
جار سَى «ثَيشتر وتيشى: بَيت). لةطةَل
بؤئةوةى ــَى دراوةت تموحم بانطكراومء 
من بةآلم  بَينم، جياواز بؤضوونى لة واز
تا بيروإايةء  ئةو لةسةر  سوربووم هةر 
دةريانكردم، بانطكرامء ضوارةم جارى
يةكَيتمء ثَيشمةرطةى ساَلة (١٩) لةكاتَيكدا
مةرط لةكةنارى برينداربوومء جار سَى

طةإاومةتةوة».

بةرضاو ذمارةيةكى دةركردنى دواى
بة حيزبى حكوميىء كارمةندانى لة
لةسنوورى جياواز بؤضوونى بيانووى
هةرَيمى وةزيرانى ئةنجومةنى يةكَيتيدا،
دةركردنى لةبةياننامةيةكدا كوردستان
ئينتيماى لةسةر حكوميى كارمةندانى
ئَيستاش لةكاتَيكداية رةتكردةوة، سياسى

كَيشاوة. درَيذةى سياسةتة ئةو
لةوبارةيةوةئةوئةفسةرةىفةرماندةى
وتى: بةياننامةكةطرتء لة رةخنةى طشتى
لةو بضن دةتوانن، هةرَيم حكومةتى »
بثرسن طشتى فةرماندةى بةرثرسانةى
سةربازى ئةفسةرَيكى  وةك من  بزانن

مووضةم بإاوة». ضى دةركراومء لةسةر
ئةوةشى رةئـــوف بةخيتار رائــيــد
سةربةخؤى طؤإانء  بة بإواى راطةياند: 
خوازيارة هةيةء شةفافيةت دةسةآلتةكانء
ثاراستنى هــَيــزى ثَيشمةرطة هــَيــزى
نةك بَيت، كوردستان طةلى حكومةتء

هَيزى ثاراستنى حيزب.
ئةوةى دواي ضوارضَيوةيةدا لةو هةر
ذمارةيةك لة سوَيندخواردن هةإةشةى

سةرؤكايةتى (٦)ى كةتيبةى سةربازانى 
دةكرَيت، ثَيشمةرطة هَيزى ئةركانى
ليستى طؤإانن اليةنطرى بزانرَيت بؤئةوةى
لة سةربازةكان واز (٩) كوردستانى، يان
هةموويان كة دةهَينن،  لةكارةكانيان 
ئةنفالكراوةكانى شةهيدانء كةسوكارى

طةرميانن.
بة سةربازانة لةو يةكَيك

راطةياند: رؤذنــامــةى
بــــةهــــؤى ئـــــةوةى
كةتيبةكة، ئةفسةرانى
ذمارةيةكى لة طومانيان
ــازانــى ســةرب ــة  ل زؤر 
شــةشــى كــةتــيــبــةى
ئةركانى سةرؤكايةتى
كة ثَيشمةرطةبوو، هَيزى
طؤإانن، ليستى  اليةنطرى 
ســوَيــنــدتــان ثــَيــيــانــوتــن
بزانين بــؤئــةوةى دةدةيــن
يان طؤإانن بةليستى  سةر
ذمــارةمــان كة  ئَيمةش ــا،  ن
سوَيندمان سةبازبوو  (٩)
دةرةوة، هاتينة  نــةخــواردء 
نةبوو بةطؤإان  سةر ئةوةشى 

كَيشة. بَى مانةوة
بارةطاى كة ســةبــازة ئــةو 
(سةرمةيدان) لة كةتيبةكةيان
نزيكقةزاىدةربةنديخانة،وتيشى:
دووساَلة ماوةى بؤ ئةوةى «لةطةأل

كةسوكارى هةمووشمان  سةربازينء 
بةآلم شةهيدءئةنفالكراوةكانىطةرميانيان،
ليستى بؤ اليةنطيرييمان بةداخةوة بةهؤى
بَيزاريان كردينء ناإةحةتيان زؤر طؤإان
بةناضاريى ئَيمةش لةكارةكانمانء كردين

وازمــان نــةخــواردء  سوَيندمان
هَينا».

ل١ ثاشماوةى

اليةنطيرييان... بيانووى بة

رؤذنامة

كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج
عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلى
هةفتةيةدا ــةم  ل راطــةيــانــد: بــةإؤذنــامــةى
ثاَلَيوراوانى بؤ هــةَلــبــذاردن بانطةشةى
هةفتةى دةستثَيدةكاتء هةرَيم سةرؤكى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى بانطةشةى داهاتووش

دةستثَيدةكات. كوردستان
كؤمسياران ئةنجومةنى (٧/٦) رؤذى
ــؤى ــةخ ــةرب س ــــاآلى ب ــى ــؤن ــةكــؤمــســي ل
لةسةر دا رةزامةندى بإيارى هةَلبذاردنةكان
هةرَيمى سةرؤكايةتى ثاَلَيوراوانى ناوى
لةخؤدةطرَيت ناوانة ئةم كة عَيراق، كوردستانى
ئةحمةد، ئيبراهيم هةَلؤ ميراودةلى، كةمال د. )
سةفين طةرميانى،  حسةين بارزانى، مةسعود 

محةمةد) شَيخ
بإيارةهةَلبذاردنىثةرلةمانءسةرؤكايةتى
ئةنجامبدرَيت، (٧/٢٥) لة كوردستان هةرَيمى
ثرؤسةكة، ئةنجامدانى بؤ ماوة رؤذى (٤١)
هةَلبذاردن بانطةشةى ئَيستا تاكو بةآلم

ثَينةكردووة. دةستي بةإةسميى
سةرؤكى حةيدةرى، فــةرةج بةوتةى

هةلَبذاردنى سةرؤكايةتى هةفتةية بانطــــــــةشةى ئةم
دةكـات دةسـتثـيـَ هةريَـــــــــم

هةلَبذاردنى لةطةأل دةستوور لةسةر ريفراندؤم ثَيدةضَيت
ئةنجامبدرَيت ثةرلةماندا

مانط هةية، (٦) بةنزيكةى ثَيويستى ريفراندؤم ئةنجامدانى بؤ «خؤئامادةكردن

لةبةرئةوة وةربطيرَيت، لةسةر ديكةى بؤضوونى بكرَيتةوةو ئاطادار لَي تاخةَلكى

بؤ كارانةى ئةو سةرجةم ثةرلةمانداية لةبةردةمى كة كورتةى ماوة لةو ئةطةر

ئيفليجى تووشى لةهةرَيمدا ثرؤسةى ديموكراسى نةشياوةو كارَيكى ئةوا بكرَيت
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 يةكَيتى نةدةبوو ءا مامةَلة لةطةأل سلَيمانيدا 

بكات، ئيحتيرامء ئيرادةى خةَلكى ئةم دةظةرة 

نةطرَيتء لة هةموو دةسةآلتةكانى حكومةتء 

حيزب ءةاليان بخات

شةماأل عةبدولوةفا، ئةندامى سةركردايةتى يةكَيتى:

ئَيمة لةثيَناو طةأانةوة بؤناو خةمى خةَلكء داخوازيى خةَلك، وازمان لةهةموو ثلةو ثايةيةك هيَناوة
لةوانة  ديارينةكراوةو  كؤنطرةيةكي   *
ئةطةر  ببةسترَيت،  كؤنطرةية  ئةو  نيية 
كؤنطرةي  لة  ثَيموانيية  بشبةسترَيت، 
كؤنطرةيةكي  تةنيا  باشتربَيت،  دوو 
«ئيستيعرازي» ضةثَلةإَيزان دةبَيتء هةموو 
شتةكان حازردةكةنء رتووشَيكي دةكةنء 

تَييدةثةإَينن.
رؤذنامة: ئةو هةَلبذاردنة ض ثةيوةنديء 
يةكَيتي  ناوخؤي  لةسةر  كاريطةرييةكي 
ءاقيعي  طؤإيني  بؤ  هةَلبذاردن  ئايا  هةية، 
يةكالييكردنةوةي  يان  ئيداريية  سياسيء 
ضونكة  يةكَيتي،  ناوخؤي  خيالفاتةكاني 
هةندَيك لة رةخنةطرانء ضاودَيران ثَييانواية 
بة  ثةيوةندي  ئَيستا  خيالفاتةي  ئةو  كة 
بةرذةوةنديء ملمالنَيي ناوخؤي يةكَيتييةوة 
هةية، نةك دابينكردني خزمةتطوزاريي بؤ 

خةَلكي كوردستان؟
ءانيية،  بؤضوونةكة  موتَلةقي  بة   *
ــدارةي  ــي ئ دةمــانــتــوانــي  ئَيمة  ضونكة 
ئةو  يةكَيتيدا،  لةناو  بكةين  ملمالنَيكانمان 
يةكَيتيء  ليستي  لة  جياوازة  كة  ليستةي 
لةثَيناوي  ئَيمة  طؤإان،  ليستي  دةَلَين  ثَيي 
ثاَلثشتيكردني ئةو ليستةو طةإانةوة بؤ ناو 
ءازمان  خةَلك،  داخوازيي  خةَلكء  خةمي 
خؤمان  ثلةوثايةيةكي  ئيمتيازو  هةموو  لة 
خةمي  دةمانةوَيت  ئَيمة  ئةوةي  هَيناوة، 
ثةرلةمان،  ناو  بيبةينة  هةَلطرينء  خةَلك 
يةكَيتييةوة  ناوخؤي  بة  ثةيوةندييةكي  ض 
بةرامبةر  خةَلكة  ليستى  ليستة  ئةم  هةية، 

دةسةآلتَيك كة خراث بةكارهَينراوة.
رؤذنامة: ئةطةر يةكَيتي كةمتر لةئاستي 
ضاوةإواني خؤي دةنطي بةدةستهَينا، ئةوكات 
ءةزعي يةكَيتيء رَيككةوتني لةطةأل ثارتي 

بةرةو كوآ دةضَيت؟
سياسييةكان  هاوكَيشة  سةرتاثاي   *
بةدَلنياييش  دةطؤإَيتء  كوردستاندا  لة 
طؤإانكاريي  يةكَيتيشدا  نــاوخــؤي  لة 
ئةو  يةكَيتي  دةبَيت  ئةوكات  روودةدات، 
دةنطي  بؤضي  كة  بكات  لةخؤي  ثرسيارة 
كةمي بةدةستهَيناوة، ئةطةر ئةو ثرسيارةي 
ئةوكات  ءةآلميشيدايةوة،  كردو  لةخؤي 
رووخسارى يةكَيتي رؤشندةبَيتةوة، ئةطةر 
ءةآلميشي نةدايةوة، ئةوكات زياتر يةكَيتي 

طلؤر دةبَيتةوة.
نيوةي  ثارتي  كة  ــةوةي  ئ ــامــة:  رؤذن
كورسييةكاني ليستةكةياني داوة بة يةكَيتي، 
يةكَيتيء  بؤ  نيية  ثشتيواني  لة  جؤرَيك 
لةم  بؤئةوةي  نيية  لة اليةنطري  جؤرَيكيش 
نةيارةكانيدا سةركةوتن  ناوضةيةدا بةسةر 

بةدةست بهَينَيت؟
بة  بةَلكو  راناطيرَيت،  تةوازن  بةوة   *
مام  كؤبوونةوةي  رادةطيرَيت،  ديكة  شتي 
بة  قؤَلي،  دوو  بة  مةسعود  كاك  جةاللء 
كؤبوونةوةية  ئةو  بإيارةكاني  راسثاردةو 
ليستي  بة  كة  ئــةوان  راطــيــراوة،  ــةوازن  ت
ثاراستني  بؤ  ئايا  دابــةزيــون،  هاوبةش 
بةرامبةر  يان  ستراتيذييةكةية  رَيككةوتنة 

بة شتَيكي ديكةية؟
ضي  بة  بةرامبةر  ئَيوة  بةإاي  رؤذنامة: 

ديكةية؟
كؤبوونةوةكة  ــي  ءردةكــاري ئَيمة   *
ئةو  بؤ  خوَيندنةوةم  ــةآلم  ب نازانين، 
كؤبوونةوةية ئةوةية كة رَيككةوتن لةسةر 

سياديي  ثؤستي  هةندَيك  كة  كراوة  ئةوة 
بدرَيتة ثارتيء سازش كراوة.

رؤذنامة: ئايا ئةوة سازشكردني يةكَيتيية 
يان قةبارةء مافي راستةقينةي خؤيةتي؟

قةبارةى  هةم  سازشكردنةو  هةم   *
راستةقينةي خؤيةتي.

كة  ئَيستا  نانبإينةي  ئةو  رؤذنامة: 
ئةنجامي  خؤي  هةظاَلةكاني  لةدذي  يةكَيتي 
لةسةر  دةبَيت  كاريطةرييةكي  ض  دةدات، 

سومعةي يةكَيتيء داهاتووي ئةو حيزبة؟
قةناعةتي  ئيرادةو  بة  ئةطةر  يةكَيتي   *
خؤي هاوإَيكاني خؤي دةردةكاتء نانيان 
دةبإَيت، ثَيياندةَلَيت يان ثاكانة بكة يان خؤت 
ثاسةوانةكانيان  مووضةي  ساغبكةرةوةو 
ئةطةر  بةآلم  سةرضاوان،  ئةوة  دةبإَيت، 
ئةوة  بةإاستي  ثارتيداية،  فشاري  لةذَير 
شتَيكي جوان نيية بؤ يةكَيتيء هيض قيةمَيكي 

تَيدا نامَينَيت.
لةسةر  هةية  زانيارييةك  هيض  رؤذنامة: 
ئةوةي كة ئةو ئيجرائاتانةي يةكَيتي لةذَير 

فشاري ثارتيدا بَيت؟
ــدا  ــان دوك ــةي  ــةوةك ــوون ــؤب ك ــة  ل  *
كة  ئــةوةي  لةسةر  تةئكيدكراوةتةوة 
فةرماندةييء  ئاسايشء  لة  ئَيمة  برادةراني 

ثؤستةكاني ديكةدا دةربكرَين.
يان  ئَيوةية  بؤضووني  ئةوة  رؤذنامة: 

زانياريي وردة؟
برادةرَيكي  لة  دةقيقةو  زانياري  ئةوة   *
كة  ــووة  ــرت ــط ءةرم سياسي  مةكتةبي 

بةوشَيوةية ئيجرائات بكةن.
ئَيوة  يةكَيتي  بؤضي  كةواتة  رؤذنامة: 
دةردةكات، بةتايبةت لةم كاتةدا بؤضي ئةو 

فشارة دروستدةكات؟
* ئَيستا ئةمانة ثارة بة تةكيةو سةرؤك 
بؤ  ثاسةوانيان  دةدةنء  عةشيرةتةكان 
دابيندةكةن، ثارة بة هةموو حيزبةكان دةدةن 
ثاسةوانةكانيان  ئيسالمييةكانيشةوةو  بة 
ناوخؤية،  ءةزارةتـــي  لةسةر  مووضةي 
نةبَيت  هيض  دةمانةوَيت  ئَيمة  كاكة  ئآ 
بكةن،  لةطةَلدا  مامةَلةمان  ئةوانة  هةرءةك 
ثاسةوانى  مووضةي  تةنانةت  بضن  نةك 
ئةوة  كة  بإيوة  ثةرلةمانةكانيشيان  ئةندام 
ثةرلةمانتار  ضونكة  ناقانوونيية،  ئةوثةإي 
لة كؤمةَلَيك  ئَيمة  تايبةتي هةية.  حةسانةي 
يةكَيتي،  دروستكردني  لة  شةريكين،  شتدا 
لة خوَينء سةنطةرو خةباتء سةركةوتنء 
ض  بة  ئَيستا  شتَيكدا،  هةموو  قوربانيدانء 
مةنتقَيك ئةو برادةرانة ءا مامةَلةمان لةطةَلدا 
لؤذيكيشي  مسقاأل  يةك  ئةطةر  دةكــةن، 

تَيدابَيت هةر قةينا.
رؤذنامة: ئايا ثارتي بةوجؤرة سياسةتة 
لة  سةدةيةك  ضارةكة  لة  زياتر  تؤَلةي 

ملمالنَيي خوَيناويي لة يةكَيتي دةكاتةوة؟
تؤَلةكردنةوةية؟  كــةي  ــةوة  ئ جا   *
ئةطةر ثارتي ءا بيربكاتةوة كة بةو رَيطاية 
دةكةوَيتة  خؤي  ئةويش  تؤَلةبكاتةوة، 
سةر  بَيينة  بــا  طــــةورةوة.  هةَلةيةكي 
راستييةكة، ئةطةر يةكَيتى رازى بَيت لةذَير 
طوشارى ثارتيدا ئةو ئيجرائاتانة بكات، ئاخؤ 
ذَيربةذَير  سةثاندووة،  بةسةردا  ضيترى 
لَيكدانةوةيةكى  ئةمة  هةَلبذاردن،  دواى  بؤ 

مةنتيقيانةية بؤ دواى هةَلبذاردن.
ئةو  هةَلةوةو  دةكةوَيتة  رؤذنامة: ضؤن 

هةَلةية ضيية؟
خيالفي  يةكَيتي  ءةك  حيزبةش  ئةو   *
ئَيمة  الي  ــةوةي  ئ ءةك  ــةآلم  ب تَيداية، 
هةَلنةتؤقيوة، ئَيستا ئَيمة كؤمةَلَيك هاوإَيين 
لةطةأل  هةية  خيالفمان  كة  يةكَيتيدا  لةناو 
لةطةأل  ئامادةية  ئَيمة  لة  بةشَيك  يةكتردا، 
ثةيوةندي  بكاتء  ءتووَيذ  دنيا  هةموو 
دؤستانةي هةبَيت، كةضي لةطةأل هاوإَيكاني 
ماَلةكةي  ئةوانة  هةقة  نايكات،  خــؤي 
لةبري ئةوةي هةندَيك  خؤيان ضاك بكةن 
ئيجرائاتي نةشياوء ناياسايي ئةنجامبدةن، 

كة ئةنجامَيكي زؤر خراثي دةبَيت.
رؤذنامة: ئةو شةإةي كة بة ثارةي ميللةت 
لةدذي طروثَيكي دياريكراو دةكرَيت، ضةند 

شةإَيكي شةرعيية؟
يةكَيتي  ئَيستا  كة  ثــارةيــةي  ئــةو   *
يان  كةسَيكة  تةنيا  هي  ئةطةر  هةيةتي، 
ئةم  بودجةي  ئةوة  بةآلم  قبوَلة،  طروثَيكة، 
سلَيماني  هةرَيمي  ثَييدةَلَين  كة  هةرَيمةية 
ناوضةي  لةطةأل  ناحيةكانيةوة  قةزاو  بة 
ــةي  زؤرب ــةوةشــدا  ئ لةطةأل  طةرميان، 
ثارَيزطاى  خةَلكي  لةطةأل  ئيجرائاتةكان 
سلَيمانيدا كراوة، ءاتة ئةوةي ناني بإاوةو 
البـــراوة،  ثؤستةكةي  لــة  ــــراوةو  دةرك
كة  سلَيمانين  ثارَيزطاى  خةَلكي  زؤربةيان 
سلَيمانيية،  خةَلكي  هي  بودجةكة  لةكاتَيكدا 
ئاخر ئةوة ض لؤذيكَيكي تَيداية بة بودجةي 
سلَيماني  خةَلكي  شةإي  سلَيماني  خةَلكي 
بكةيت. يةكَيتي لة هةر جَيطايةكي دنيابَيت، 
مةكاتيبةكانييةوة،  كةسايةتيء  حيزبء  بة 
بؤ  كة  دةخؤن  بودجةية  لةو  هةموويان 
خةَلكي سلَيماني هاتووةو لةسةر بودجةي 
ئةم شارة دةذين، تؤ ئةوة بهَينة بةرضاوي 
ئةوة  دةكةيت،  تةسةوري  ضؤن  خؤتء 

شتَيكي قورسة. 
شارةية  ئةم  سةرةكى  ثَيطةى  يةكَيتى 
ئةم  طرنطيى  ناحيةكانييةوة،  قــةزاو  بة 
كوردو  بؤ  دروستبوونييةوة  لة  شارةش 
زؤربووة،  بايةخى  جَيطاى  جوآلنةوةكةى 
يةكَيتى نةدةبوو ءا مامةَلة لةطةأل سلَيمانيدا 
ئةم  خةَلكى  ئيرادةى  ئيحتيرامء  بكات، 
دةظةرة نةطرَيتء لة هةموو دةسةآلتةكانى 

حكومةتء حيزب ءةاليان بخات.
ئَيستا كة بودجة دةدرَيت بة حيزبةكان، 
كة  ئيسالميي  يةكطرتووي  نموونة  بؤ 
 (٣٠٠) نزيكةي  خؤيةتي،  ئيستحقاقي 
كةمترة  زؤر  كة  دةدةنآ  دؤالري  هةزار 
ئةوة  خؤي،  ئينتيخابيي  ئيستحقاقي  لة 
يةكَيتي  موئةسةسةي  كة  لةكاتَيكداية 
دينار  مليار   (٢) نزيكةي  مانطانة  هةية 
ءةردةطرَيت، ئةو بودجةيةي كة رَيكخراوة 
ديموكراتييةكان لة حكومةتي ءةردةطرَيت، 
نزيكةي  لةوةي  جطة  دؤالرة،  مليؤن  يةك 
طشتي  ئيدارةي  لة  ديناريش  مليؤن   (٢٧٠)
لة مليارو  ءةردةطرَيت، كة ئةوةش زياترة 
نيوَيك دينار، ئةوة جطة لةو بإة ثارةيةي كة 
يةكَيتي لة حكومةتي دةسةنَيت كة مانطانة 
يةكطرتووي  دؤالرة.  مليؤن   (٣٥ بؤ   ٣٠)
ئيستحقاقي  خاوةني  حيزبَيكة  ئيسالميي 
لة  هةية  نوَينةري  خؤيةتيء  ئينتيخابيي 
ثَينجي  لةسةر  يةك  كةضي  ثةرلةماندا، 
رَيكخراوة ديموكراتييةكان ثارةي دةدةنآ.

مةكتةبي  بةرثرسي  ئَيوة  رؤذنامة: 

بوون،  يةكَيتي  دةرةوةي  ثةيوةندييةكاني 
رازي  جَيطاية  لةو  ئيشكردن  لة  كة  ءتت 

نةبوويت، بؤضي؟
بؤ  نامةيةكم  مــانــط   (٢) ثــَيــش   *
سكرتَيري طشتي نووسيوةو باسي ئةوةم 
كة  من  مةكتةبةي  ئةو  كة  ــردووة  ك بؤ 
ثةيوةندييةكاني دةرةوةية، تةنيا ثةيوةندي 

بة ثةيوةندييةكاني دةرةوة نيية.
رؤذنامة: ضؤن؟

دةرةوة  ثةيوةندييةكاني  مةكتةبي   *
لةئاستي  يةكَيتي  سياسةتي  دةبــَيــت 
لة  ئاطام  من  ئآ  دابإَيذَيت،  دةرةوةدا 
ئيشةكان  نةبووةو  مةكتةبةكان  زؤربةي 
لةثشتةوةي من كراوة، هةندَيك مةكتةبيش 
هةبووة  بضووكيان  ثةيوةندييةكي  كة 
قةناعةتي  ــذدانء  ءي لة  ئةوة  ثَيمانةوة، 
خؤيانةوة بووة. من دووجار نامةم بؤ مام 
باسي  ثرؤذةيةكيش  بة  نووسيوةو  جةالل 
ئةوةم كردووة كة دةبَيت ئيشء رؤَلي ئةو 
مةكتةبة بةوجؤرة بَيت، بةآلم تائَيستا هيض 
دواجار  نةداومةتةوة،  ءةآلميان  جارَيك 
ثَيموت كة من لةو مةكتةبة البةو كةسَيكي 
ديكة بخةرة ئةوآ كة جَيي متمانةي خؤت 
يةكَيتيء  بةرذةوةنديي  بؤ  ئةويش  بَيت، 
رَيكخستني ثةيوةندييةكان، بةآلم ئةوةشي 

نةكرد.
زيان  نانبإينة  هةَلمةتى  ئةو  رؤذنامة: 
ناطةيةنَيت  يةكَيتي  ئيعتباري  ثَيطةو  بة 

لةنَيو سؤسيال ديموكراتةكاندا؟
ئَيستا  نين،  جاران  ءةك  ئةوانيش   *
حيزبةكاني  لة  ثإبووة  رَيكخراوة  ئةو 
كة  ئاسيا،  ئةفريقاو  التينيء  ئةمريكاي 
سؤسيال  سيفةتَيكي  هيض  ثَيدةضَيت 
تايبةتمةندييةكاني  تَيدانةبَيت.  ديموكرتيان 
مافي  لة  بريتيية  ديموكرات  سؤسيال 
كة  ديموكراسي،  دادثةروةرييء  مرؤظء 
نة  طروثانة  لةو  بةشَيك  تةسةوردةكةم 
مافةكاني  لة  ئاطايان  نة  بنء  ديموكراسي 
دادثةروةرييةوة  بةتةنط  نة  بَيتء  مرؤظ 

بن.
طؤإانكاريية  ئةو  لةكةيةوة  رؤذنامة: 

لةنَيو ئةو رَيكخراوةدا دروستبووة؟
ئةو  دةبَيت  ساَلَيك   (١٠) نزيكةي   *
طؤِرانكارييانة درووستبووةء بووةتة هؤي 
ئةوةى بةو ئاقارةدا بِروات، ئةو رَيكخراوة 
ئَيستا  جاران قورساييةكي زؤري هةبوو، 
هةية  موعارةزة  رَيكخراوةكةشدا  لةناو 
دةبرَيتء  خراثةدا  ئاقارة  بةو  كة  لةوةي 
لةو  ئةندام  بة  بوون  جاران  رؤشتووة. 
رَيكخراوةدا زؤر قورس بوو، بةآلم ئَيستا 
ترسَيكي  هيض  ئَيستا  بؤية  نيية،  بةوجؤرة 

لةو رَيكخراوة نيية كة سزاي بدات.
رؤذنامة: كةناَلَيك هةية كة ئَيوة شكات 
ئةو  نانبإينء  لةسةر  بكةن  يةكَيتي  لة 
شتانةي ئَيوة بة خروقاتي دةزانن، ضونكة 
يةكطرتوو  بارةطاي  هةرضي  خؤي  كاتي 
سووتانديء  ثارتي  بادينان،  لة  هةبوو 
شوَينَيك  هيض  بة  حيزبةش  ئةو  دةنطي 

نةطةيشت؟
ضونكة  بةسةرضوو،  سةردةمة  ئةو   *
لةو ثرؤسةيةي  نة  ئَيستا  ئةم ثرؤسةيةي 
ئةوكاتة دةضَيت، نة كاتةكةشي ئةوكاتةية، 

بؤية بةراورد ناكرَيت.
بةراورد  يةكطرتوو  ناتوانيت  رؤذنامة: 
بكةيت بةم برادةرانةي يةكَيتي، يان تةنيا 
تَييدا  مامةَلةية  شَيوة  ئةو  كة  زروفةكةية 

قابيلي قبوأل نيية؟
راستن،  ثَيكةوة  هــةردووكــيــان   *
ضاودَيري  زؤرةو  جياواز  ليستي  ئَيستا 
كاك  لــةوةش  جطة  زؤرة،  نَيودةوَلةتي 
سةرؤكي  ببَيتة  دةيةوَيت  ئَيستا  مةسعود 
ناكرَيت  بؤية  كوردستان،  خةَلكي  هةموو 
يةكطرتووي  لةطةأل  مامةَلةيةي ٢٠٠٥  ئةو 
ض  بة  بيكات،  ئةطةر  بكات،  ئيسالميي 
ببَيتة  دةيةوَيت  ئةو  دةيكات،  مةنتيقَيك 
سةرؤكي هةموو ئةو خةَلكانةي لة هةرَيمي 
ديموكراسيةت  باسي  كوردستاندانء 
يةكطرتووي  لة  دةتوانَيت  ضؤن  دةكات، 
ئيبراهيم  هةَلؤي  مقةإي  بداتء  ئيسالميي 
دةنطت  خةَلكي  ضؤن  دابخةيت،  ئةحمةد 
مافي  ءةك  خةَلكي  نةهَيَليت  تؤ  دةدةنآ؟ 
بــارزانء  سنووري  لة  خؤي  سروشتي 
بؤ  بانطةشة  بادينان  مَيرطةسوورو 
ءاقيعدا  لة  تؤش  ئآ  بكةن،  ليستةكانيان 
كوردستانء  هةرَيمي  سةرؤكي  نابيتة 

تةنيا سةرؤكي ثارتي دةبيت.
ئةو  بارزاني  مةسعود  ئايا  رؤذنامة: 
ءةك  دةتوانَيت  تَيثةإاندووةو  حاَلةتةي 
كوردستان  خةَلكي  هةموو  سةرؤكي  يةك 

بَيت؟
حاَلةتة  ئةو  دةبَيت  مةسعود  كاك   *
تائَيستاش  ئةو  ضونكة  تةجاوزبكات، 
هةر  كوردستانةو  هةرَيمي  سةرؤكي 
يةكةمة  مةسئولي  ئةو  رووبدات،  شتَيك 
تةنانةت  مَيذووييةوة،  لةإووي ءيذدانيء 
سلَيماني  لة  ئَيستاش  نانبإينةي  ئةو 
ئةويش  نةكات،  قبوَلي  ئةو  دةبَيت  هةية، 
بةرثرسيارَيتى بةردةكةوَيت، ضونكة ءةك 
طوشارى  لةذَير  يةكَيتى  كردةوة  تةئكيدم 
بَلَيى  تؤ  دةكات،  ئيجرائاتانة  ئةم  ثارتيدا 
مةرجانةى  لــةم  ئاطاى  مةسعود  كــاك 

حيزبةكةى نةبَيت، بةتةئكيد ئاطادارة.

قةراربوو كؤنطرة ببةسترَيت، 

كةضي ئةو كؤنطرة ئيستعرازييةشيان 

بؤ نةبةسترا، ءتيان ثلينيؤم دةبةستين، 

كةضي ئةوةشيان ثَينةكرا. دواتر ءتيان 

كؤبوونةوةي كؤميتةي سةركردايةتي 

دةبةستين، كة بإياربوو ئَيمةش بانط 

بكةن، كةضي ئةوةشيان نةكرد، ئةم 

ماوةية كؤمةَلَيك بإياريانداوة بة 

ثةلةثروزآ، نازانم ئةم ثةلةثروزَيية 

بؤضي؟

ضـــــاوثَيكةوتن
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سازدانى: فازأل نةجيب
محةمةد شَيخ فاتيح

ئَيستا  سياسييةي  دؤخة  ئةو  رؤذنامة:   
سياسييةكاني  ثَيكهاتة  ديكة  جارَيكي  كة 
خانةيةكي  ضةند  بؤ  دابةشكردووةتةوة 
بضووكتر، ئايا لةسةر بنةماي دابةشبوونَيكي 
تةندروستي سياسيانةية يان لةسةر ئةساسي 
تؤَلةكردنةوةو رقلَيبوونةو ض كاريطةرييةكي 

ئيجابي دةبَيت؟
دةرئةنجامي  جياواز،  ليستي  بووني   *
ئيجابي دةبَيتء ئةو جياوازييء تةحالوفانة 
ثارتيداو  لةناو  هةم  يةكَيتيء  لةناو  هةم 
خةَلكيشدا  ديكةو  حيزبةكاني  لةناو  هةم 
هةَلبذاردنةكان  دةرئةنجامي  دروستبووة، 
ئةم  ئيجابياتي  لة  بَيت،  هةرضؤنَيكيش 
كةمناكاتةوة،  دروستبووة،  كة  ءاقيعةي 
دةسةآلتةو  بؤ  ملمالنَيكان  هةموو  راستة 
هةر  ــةآلم  ب تَيدانيية،  طومانَيكي  هيض 
دةكرَيتء  ملمالنآ  بةجؤرَيك  سةردةمةو 
ئاراستةكةي دةطؤإَيت، ثرسيار ئةوةية، كة 
ئايا ئَيمة دةمانةوَيت ئةو دةسةآلتةي ئَيستا 
دةسةآلتَيكمان  جؤرة  ض  بطؤإينء  ضؤن 
دةزطا  حكومةتء  ثةرلةمانء  بؤ  دةوَيت 
قةزاييةكان، ضؤن تةنزيمي بازاإ دةكةينء 
زانكؤو  رَيكخستني  بؤ  ضيية  تَيإوانينمان 
ثةيوةنديية ناوخؤييء دةرةكييةكان. ئةطةر 
ديكة  ئةواني  بؤ  دةسةآلت،  طةيشتينة  ئَيمة 
تةرجومةي  ثةيامَيك  ض  كة  رووندةبَيتةوة 
ءاقيع دةكةينء دنيابينيمان بؤ مةسةلةكان 

ضؤنة.
ئَيوة  كة  زؤرةي  مــاوة  ئةو  رؤذنامة: 
بوون،  يةكَيتيدا  لةناو  كة  ريفؤرم)  (باَلي 
دنيابينييةكي  ثةيامء  تَيإوانينء  ئايا 
جياوازتان هةبووة تا ئَيستا ئَيمة ضاوةإواني 
جياوازبوونتان لَيبكةين، هةستدةكةين ئةوة 
ئَيوة  ءةآلمي  ضاودَيرَيكة،  هةموو  ثرسياري 

ضيية؟
طؤإانةو  سةرةتاي  ثرسياركردن   *
هةموو كةس مافي خؤيةتي ئةو ثرسيارةمان 
لَيبكات، ماوةي (٥) ساَلة ئَيمة لةناو يةكَيتيدا 
دةكةين،  طؤإانكاريي  ريفؤرمء  داواي 
بةجؤرَيك كة لة هةموو ميدياكاندا ئةو باَلةي 
ناو يةكَيتي بة باَلي ريفؤرم ناسرابوو، ديارة 
خوَيندنةوةي  ثَيشوودا  ساَلةي  ثَينج  لةو 
ريفؤرمء  باَلي  بؤ  هةبوو  جياواز  زؤر 
نَيوةندةشدا  لةو  داواكانيان،  ثةيامةكةيانء 
قسةي زؤر كراوة، يةكَيك لةوانة ئةوةية كة 
طواية ئَيمة بةرنامةمان نيية، كة ئةوة راست 
ثرؤذةمان  ياداشتء  ضةندين  ضونكة  نيية، 
مةكتةبي  طشتيء  سكرتَيري  تةسليمي 
داواكارييةكانيشمان  كــردووةو  سياسي 

يةكَيتي  ضونكة  نةبووة،  قورس  زؤر  شتي 
بؤ  داواكاريانة  ئةو  ئةوةدابووة  لةئاستي 
ضاكسازيي جَيبةجآ بكات، كة نةيكردووة، 
بةرثرسيارَيتي مَيذوويي دةكةوَيتة ئةستؤي 

ئةوان.
رؤذنامة: بةآلم د.فوئاد مةعسوم دةَلَيت، 
بة  نــةدراوة  نووسراو  مةشروعَيكي  هيض 
قسانة  ئةو  كردبَيتةوةو  رةفزي  تا  يةكَيتي 

هةمووي بؤ بانطةشةي هةَلبذاردنة؟
شتةكانمان  دؤكيومَينت  بة  دةكرَيت   *
بآلوبكةينةوة بؤ ءةآلمي قسةكاني ئةو، من 
ئةنداماني  لة  يةكَيك  ءةك  خؤم  شةخسي 
ساَلةدا   (٥) ئةو  لةماوةي  ريفؤرم  باَلي 
زياتر لة (١٥) ءتارم لةسةر ئةو مةسةالنة 
بووة  ئَيمة  تَيإوانيني  كة  بآلوكردووةتةوة، 
ئةوة  ئةطةر  ضاكسازيي،  طؤإانكارييء  بؤ 

ثرؤذةو قسةي جديي نةبَيت، ئةي ضيية؟
دةَلــَيــت  مةعسوم  فــوئــاد  ــة:  ــام رؤذن
كؤميتةي  لة  ئايا  ءاتة  يةكَيتيدا،  لةناو 
سةركردايةتيء مةكتةبي سياسيدا مةسةلةي 

ضاكسازييء طؤإانكاريي مةترةح بووة؟
كؤميتةي  ٢٠٠٧دا  كؤتايي  ــة  ل  *
كؤبوونةوةيةكمان  ضةند  سةركردايةتي 
لة  خؤي  مةعسوم  فوئاد  كاك  كة  كــرد، 
ئةوةبوو  ئةو  راي  بوو،  كؤبوونةوةكاندا 
يةكَيتيدا  لةناو  مةسئوليةتم  من  ءتي  كة 
زؤر بينيوة، بةآلم تائَيستا كؤبوونةوةي ءا 
باشء شةفافء راشكاوانة نةبووة، ضونكة 
سةر  خراية  بوو،  بــةإةدا  لةذَير  ئــةوةي 
بةإةو هيض شتَيك نةما باسي لَيوةنةكرَيت، 
طشتي،  ئامادةبووني سكرتَيري  بة  ئةويش 
لةدواي  نةوشيروان  كاك  لــةوةش  جطة 
طرنطي  نووسراوي  زؤر  ٢٠٠١-ةوة  ساَلي 
حكومةتء  زانكؤو  لةسةر  بآلوكردةوة 
ثةرلةمان،  بــازاإو  ــيء  دادوةري دةزطــاي 
ضيية؟  نةبَيت،  بةرنامة  ــةوة  ئ ئــةطــةر 
سةرةإاي ئةوانةش برادةراني باَلي ريفؤرم 
لة مةكتةبي سياسي هةم موزةكةرةيةكيان 
طشتي،  سكرتَيري  سياسيء  مةكتةبي  داية 
ثرؤذة  ئةوانة  ئةطةر  ثرؤذةيةكيش،  هةم 

نةبن، ئةي ضين؟
داواي  يةكَيتي  سةركردايةتي  لة  ئَيمة 
سةروةريي  دادثةروةرييء  شةفافيةتء 
ثالني  يةكَيتيء  بةدامودةزطاكردني  ياساو 
حكومةتَيكي  هةرَيمايةتيء  ناوخؤييء 
ئةوة  ئةطةر  باشة  بةرنامةدارمان كردووة، 
ئةوان  باشة  ضيية؟  نيية،  بةرنامة  ثرؤذةو 
زؤر  شتي  كة  بكةن  شتانة  ئةو  خؤيان  با 
تائَيستا  يةكَيتي،  بؤ  سةرةتايين  بةديهيء 
كام سةركردةي يةكَيتي ضووةتة حكومةتء 
يةكَيتي نيشتماني بةرنامةيةكي  ثةرلةمانء 
ثَيداوةو ثَييءتووة فةرموو جَيبةجَيي بكة؟

ــةوداو  م نزيك  ئامانجة  ــامــة:  رؤذن  
سةركردايةتي  كؤميتةي  دوورمةوداكاني 

ضاوةإواندةكرَيت  ضييةو  ريفؤرم  باَلى 
يةكَيتي  ئةم  ناو  بطةإَينةوة  ديكة  جارَيكي 

نيشتمانييةي ئَيستا؟
ـــك  رووداوَي هةموو  بؤ  دةكــرَيــت   *
هةبَيت،  تــازة  قسةيةكي  خؤيدا  لةكاتي 
كؤمةَلَيك  دةكرَيت  هةَلبذاردن  ــةدواي  ل
هةية  ئةوةي  ثَيشةوة،  بَيتة  نوآ  ئةطةري 
ئةندامَيتي  بةإةسميي  كة  ئةوةية  ئَيستا، 
ضيية،  راطرتن  نازانم  من  راطيراوة،  ئَيمة 
سةيرةو  زؤر  مةفهومَيكي  ئةوة  ضونكة 
راطرتن  يةكَيتيدا  ثرؤطرامي  ثةيإةوء  لة 
تةسريحَيكى  بة  ئَيمة  ئَيستا  ئةوةي  نيية، 
لة  كة  كراوين  تةجميد  بةختيار  مةال  كاك 
نوَيدا  يةكي رؤذنامةي كوردستاني  الثةإة 
نَيردراوة  كة  نامةيةي  ئةو  بآلوبووةتةوة، 
ئةوةش  رادةطيرَيت»،  «ئةندامَيتيتان  دةَلَيت 
تةوقيفةو  بةَلكو  تةعليقة،  نة  تةجميدة  نة 

ئةوةش لة ثةيإةوو ثرؤطرامدا نيية.
رؤذنامة: ئةطةر طريمان ئةو دةستةواذةية 
لة ثةيإةودا هةية، ئايا بإيارةكة شةرعيةتي 

هةية؟
* شةرعيةت نة الي ئةوانةو نة الي ئَيمةية، 
كؤنطرةمان  ساَلة   (٩) ماوةي  ئَيمة  ضونكة 
د.كةمال  مــاوةيــةك  ثَيش  نةبةستووة، 
بؤ  دَين  ءتي  كردينء  لةطةأل  قسةي  فوئاد 
سةركردايةتي،  كؤميتةي  كؤبوونةوةي 
ئةوةبوو  ءةآلممان  برادةرةكانم  منء 
دةكةين،  كؤبوونةوةكة  بةشداريي  كة 
طؤإيء  خؤيان  هةَلوَيستي  ئةوان  بةآلم 
ثَينةكردين،  كؤبوونةوةكةيان  بةشداريي 
نازانم بؤضي هةَلوَيستيان طؤإاوةو ترسي 
كة  طرتووة  ضييةوة سةرضاوةي  لة  ئةوان 
نةكةين،  ئةو كؤبوونةوةية  بةشداريي  ئَيمة 
كةس  كؤمةَلَيك  دةكرد،  ضيمان  ئَيمة  خؤ 
ئيتر  دةكرد،  خؤمان  قسةي  هةر  بووينء 
شتَيك  هةر  يان  دةرماندةكةن  ئةوة  دواي 

ئارةزووى خؤيانة.
ــوو  ــةرارب ق ــكــةم،  ب كؤنطرة  بــاســي 
كؤنطرة  ئةو  كةضي  ببةسترَيت،  كؤنطرة 
ءتيان  نةبةسترا،  بؤ  ئيستعرازييةشيان 
ئةوةشيان  كةضي  دةبةستين،  ثلينيؤم 
ثَينةكرا. دواتر ءتيان كؤبوونةوةي كؤميتةي 
بإياربوو  كة  دةبةستين،  سةركردايةتي 
ئةوةشيان  كةضي  بكةن،  بانط  ئَيمةش 
بإياريانداوة  كؤمةَلَيك  ماوةية  ئةم  نةكرد، 
ثةلةثروزَيية  ئةم  نازانم  ثةلةثروزآ،  بة 
موئةسةساتي  زؤر  دةبوو  ئةوان  بؤضي؟ 
ناو  ئَيستا  خؤي  ضونكة  بكرداية،  ئيشيان 

يةكَيتي موعارةزةي فيعلي تَيدا نةماوة.
رؤذنامة: هؤكارةكةي ضيية، ئايا يةكَيتي 
لة هيض قؤناغَيكي ديكةدا ئاوا شثرزةبووة؟

* يةكَيتي شكستي زؤر طةورةي بينيوةو 
زؤر ئاسايى بووة بةاليةوة، ءةك كارةساتي 
ئاوا شثرزة  كةضي  ئاب،  (٣١)ى  هةكاريء 

نةبووةو هةَلساوةتةوة، دةبَيت ئةو ثرسيارة 
لةوان بكةيت كة بؤضي ءا شثرزةن. ئَيستا 
مةكتةبي  باسبكةم،  بؤ  نموونةت  با  من 
رَيكخستن دةَلَيت (٥٠٠ هةزار) ئةندامم هةية، 
مةكتةبي ريكخراوةكان دةَلَيت (٥٠٠ هةزار) 
ثَيشمةرطةو  لة  جطة  ئةمة  هةية،  ئةندامم 
نيوةى  ئةم ذمارةية  ئةطةر  ئاسايشء هتد، 
ذمارة  هةمان  ثارتيش  الى  راستبَيت، 
ذمارةكةى  هةردوو  نيوةى  ئةطةر  هةية، 
هةردووال راستبَيت، بةوثَيية زياتر لة يةك 
مليؤن ئةنداميان هةية، هةريةكة كاريطةريى 
لةسةر خَيزانةكةى خؤشى بَيت دةكاتة دوو 
بوونء  سةغَلةت  ءا  بؤ  ئيتر  دةنط،  مليؤن 

خؤيان شثرزةكردووة.
كةَلةكةكردني  دةوتــرَيــت  رؤذنــامــة: 
ضارةسةري  ديارينةكردني  كَيشةكانء 
بنةإةتي بةشَيك بووة لة سياسةتي يةكَيتي 
ئةو  هؤكاري  حيزبةدا،  ئةو  تةمةني  لة 

حاَلةتة ضيية؟
* نةبةستني كؤنطرة، واتا كةَلةكةكردني 
شؤإشطَيإان  كؤمةَلةو  راستة  كَيشة، 
لة  ئَيمة  بةستووة،  خؤيان  كؤنفرانسي 
مَيذووي يةكَيتيدا تا ساَلي ١٩٩٢ كؤنطرةمان 
كؤنطرة  ساَلةوة  ئةو  لةدواي  نةبةستووة، 
ئةوةش   ،٢٠٠١ ساَلي  تا  نةبةستراوةتةوة 

(٩) ساَلي ديكةية كؤنطرةمان نةبةستووة.
كؤنطرة  كة   ١٩٩٢ ــةدواي  ل رؤذنــامــة: 
نةبةسترا، ئايا ئةو رةخنانةي ئَيستا هةبوو، 

كة بؤضي كؤنطرة نابةسترَيت؟
بةآلم  بوو،  زؤر  خيالف  ئةوكاتةش   *
شةإي ناوخؤء (٣١)ى ئابي بةسةردا هات، 
ئةوةش طرتني كؤنطرةكةى دواخست، جطة 
طؤإاوة، ضونكة  ملمالنَيكة  لةوةش ءةجهي 
نةدةكرا  دةكرَيت،  ئَيستا  ملمالنَييةي  ئةو 
ئةوكات  بكراية،  راثةإيندا  لةسةرةتاي 
ــوو،  ــةزراب دام ــةواوي  ــةت ب حكومةت  نة 
دامودةزطاكان بَلبوون، ئابَلوقةي ئابووريمان 
ناوخؤي  شةإي  مةسةلةي  بوو،  لةسةر 
هةبوو،  دةرةكيمان  دوذمني  بةسةرداهات، 
حكومةتي  ٢٠٠٣دا  لة  ئةوةي  دواي  بةآلم 
ضةسثاندني  هةوَلي  دةإووخَيتء  بةعس 
جؤرَيك  دةستوورداو  لة  دةدةيت  مافةكان 
ترس  دروستدةبَيت،  كورد  بؤ  حةسانة  لة 
كوردستان  ثةرلةماني  حكومةتء  لةسةر 
ملمالنَيكان  ئاراستةي  ئَيستا  بؤية  نةماوة، 
ثَيويستمان  ئَيمة  ئَيستا  ديكةية،  بةجؤرَيكي 
كوردستانة،  نــاوخــؤي  رَيكخستني  بة 
رَيكبخرَيتء  هاوآلتيبوون  كة  بةجؤرَيك 
ئةم  هــاوآلتــي  كــة  هةستبكات  خةَلكي 
ئةوة  ئةطةر هةستيكرد هاوآلتيية،  ءآلتةية، 
دةكات،  خاكةكةي  حكومةتء  لة  بةرطريى 
ئةطةر هةستي نةكرد، هةَلبةت كة بةرطريى 
دابينكردني  بة  هاوآلتيبوونيش  ناكات، 
داخوازييةكان  دادثةروةرييء  مافةكانء 

كةمي  اليةني  دةبَيت  حكومةت  دةبَيت، 
سةرو  بكاتء  دابين  هاوآلتييةكاني  ذياني 
سامانيشي بثارَيزَيت، ئةطةر ئةو ئةركةشي 

بةجَينةهَينا، دةبَيتة حةسحةسي شةو.
بؤ  مافةي  دوو  ئةو  حكومةت  رؤذنامة: 

هاوآلتييان دابينكردووة؟
ئةطةر  نــةكــردووة،  دابيني  نةخَير   *
نةدةبوو،  ناإةزايية  ئةو  بكرداية،  دابيني 
خةَلك داواي شةفافيةتي بودجةو طرَيبةستة 
نةوتييةكانء شيريني طرَيبةستةكاني نةوت 
كوآ  بؤ  ءآلتة  ئةم  خةراجي  باجء  دةكات، 
كــراوةو  تةنزيم  ضــؤن  ــازاإ  ب دةإوات؟ 
رَيكخستني  لة  ضيية  حكومةت  فةلسةفةي 
بازاإدا؟ يةكَيتي كة فةلسةفةكةي سؤسيال 
ديموكراتة، دةبَيت ضاودَيريي بازاإ بكاتء 
رَيكي بخاتء هاوسةنطي بكات، بةآلم ئةوة 
ئةوروثا  لة  قؤرخكراوة،  بــازاإ  ناكاتء 
لة  باج  رَيكدةخاتء  بــازاإ  كة  حكومةت 
دةيداتةوة  ءةردةطرَيتء  سةرمايةدارةكان 
ئةوانيش  هــةذارةكــة،  فةقيرو  خةَلكة  بة 
دةضنةوة بؤ بازاإ بؤ شت كإينء ئةوةش 

جوَلةيةكي ديكة دةدرَيتة بازاإ.
رابردوودا  ساَلي  ثَينج  لة  ئايا  رؤذنامة: 

ئةم قسانةتان كردووة؟
ثَيشوومدا  ــي  ــان ــارةك ءت ــة  ل مــن   *
لة كؤميتةي  باسمكردووةو ضةندينجاريش 

سةركردايةتيدا باسكراوة.
ئَيوة  بآ  يةكَيتييةي  ئةو  رؤذنــامــة: 
يةكَيتييةكةو  ضؤن  دةبةستَيت،  كؤنطرة 
ئةطةر كؤنطرة بةبآ ئَيوةش ببةسترَيت، ئايا 

شةرعيةتي دةبَيت؟
ئةنجامةكاني  بة  بةستراوةتةوة  ئةوة   *
بةإةسميي  ئةوان  ئَيستا  هةَلبذاردنةوة، 
ئَيمة بة يةكَيتي نازانن، بةآلم ئةو بإيارةيان 
سنووري  لة  يةكَيتي  ئةطةر  نيية،  شةرعيي 
بهَينَيت  زؤر  دةنطي  خؤيدا  تةواجودي 
زؤر  شتي  دوو  بهَينَيت،  كةم  دةنطي  يان 
جياواز دةبَيت بؤي. ئَيمة لة باَلي ريفؤرمدا 
لةدواي  كؤنطرة،  تا  راطيراوة  ئةندامَيتيمان 
ئَيستاو  ثَيش  ساأل   (٣) هةَلبذاردنةكاني 
بةستني ثلينيؤم، بةإاستي لةذَير طوشارَيكي 
حاَلةي  ئةم  طةيشتووةتة  تا  بووين  زؤردا 
دةرماندةكةن.  ئيحترامةوة  بة  كة  ئَيستا، 
من لة كؤميتةي سةركردايةتيدا ثؤستةكةم 
بؤ  بكةن  بانطم  بَيئةوةي  بةآلم  ثَيدراوة، 
ثؤستةكةيان  سةركردايةتي،  كؤميتةي 
من  كة  لةكاتَيكدا  لَيسةندوومةتةوة، 
مةكتةبة.  ئةو  بةرثرسي  ببمة  نةمويستووة 
بانطيان  كةمةوة  بةاليةني  ئةوان  دةبوو 
ئيعتبارة  ئةو  لةبةر  بيانوتاية  بكردمايةو 
ضيية،  رات  تؤ  لَيدةسةنينةوة  ثؤستةكةت 

ئةوكاتيش منيش راي خؤم ثَيدةوتن.
داهاتووي  كؤنطرةي  ثَيتواية  رؤذنامة: 

يةكَيتي ببةسترَيت؟
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شةماأل عةبدولوةفا، ئةندامى سةركردايةتى يةكَيتى:

ئَيمة لةثيَناو طةأانةوة بؤناو خةمى خةَلكء داخوازيى خةَلك، وازمان لةهةموو ثلةو ثايةيةك هيَناوة

ضـــــاوثَيكةوتن

يةكَيتيي  سةركردايةتي  ئةندامي  عةبدولوةفا،  شةماأل 
سةركردايةتي  لة  دةَلــَيــت،  كوردستان،  نيشتمانيي 
سةروةريي  دادثةروةرييء  شةفافيةتء  داواي  يةكَيتي 
ناوخؤييء  ثالني  يةكَيتيء  بةدامودةزطاكردني  ياساو 
كردووة،  بةرنامةداريان  حكومةتَيكي  هةرَيمايةتيء 
سةبارةت بة سزادانيشيان ئاماذة بةوةدةكات بة رةسميي 
ئةندامَيتيان راطيراوةء نازانن راطرتن ضيية، ضونكة ئةوة 
مةفهومَيكي زؤر سةيرةو لة ثةيإةءو ثرؤطرامي يةكَيتيدا 
كة  كراون  تةجميد  تةسريحَيك  بة  ئةوان  نيية،  راطرتن 
نووسراوَيكيش  بة  بآلوبووةتةوة،  نوَيدا  كوردستاني  لة 
ثَييانإاطةيةنراوة كة «ئةندامَيتيتان رادةطيرَيت»، ثَييواية 
ئةوةش نة تةجميدة نة تةعليقة، بةَلكو تةوقيفةو ئةوةش 

لة ثةيإةوو ثرؤطرامي ناوخؤي يةكَيتيدا نيية.
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ئيختيار جةمال 

ثَيشبينييةكان،  هةموو  ثَيضةوانةي 
ــود ئـــةحـــمـــةدي نــــةذاد،  ــم ــةح م
دةيةمي  خولي  هــةَلــبــذاردنــةكــانــي 
ـــردةوةو  ســةرؤكــايــةتــي ئــَيــرانــي ب
بردنةوةكة  ئيسرائيليش  حكومةتي 
خؤي  بةرذةوةندييةكاني  خزمةتي  بة 

دةزانَيت.
 ١٢) هةينى  رؤذى  سةرلةبةيانى 
ضوونة  ئَيران  دةنطدةرانى  حوزةيران) 
ــطــدانء  دةن سندوقةكانى  ـــةردةم  ب
لةوة  باسيان  ــةواَل  ه ئاذانسةكاني 
بةرضاو  زؤر  بةشدارى خةَلك  كة  كرد 
بووةو لةطةَل ئةوةشدا كة ماوةي كاتي 
ذمارةيةكي  درَيذكرايةوة،  دةنطدان 
فرياى  نةيانتوانيوة  خةَلك  زؤري  

دةنطدان بكةون. 
سةرنجى  ئَيران  هةَلبذاردنةكانى 
راكَيشا  جيهانى  ناوةندةكانى  هةمو 
لةئاستى ناوخوييشدا طرنطيةكةى كةمتر 
ئةحمةد  مةحمود  كؤتاييدا  لة  نةبوو. 
بؤ  دةستهَيناو  بة  سةركةوتنى  نةذاد 

جارى دووةم هةَلبذَيردرايةوة.
ئَيراندا  هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى  لة 
ركابةرَيتي  سةرةكى  كانديدى  ضوار 
(مير  ئةوانيش  دةكـــرد،  يةكتريان 
وةزيرانى  سةرؤك  موسةوى  حوسَين 
ريفورمخواز،  كانديدى  ثَيشوترو 
سةرؤكى  نــةذاد  ئةحمةدى  مةحمود 
ئَيستاو كانديدى موحافيزكاران، مةهدى 

كةروبى سةرؤكى ثَيشوترى ثةرلةمانء 
كانديدى ريفورمخواز، موحسن رةزايى 
فةرماندةى ثَيشوى سوثاى ثاسدارانء 

كانديدى موحافيزكاران).
نيطةهبان»ى  شوراى   » وتةبَيذي   
كةدخودايى  عةلى  عةباس  ئــَيــران 
ئَيرانى  دةنطدةرانى  رايطةياند: ذمارةى 
كةسء  مليون   ٤٦ لة  زياتر  دةطاتة 
 ٪٨٢ دةنــطــدةران  بةشدارى  ــذةى  رَي
براوةى  وةكو  نةذاد  ئةحمةدى  بووة، 
دةنطةكانى   ٪٦٤ هةَلبذاردنةكان 
بةدةستهَيناوةو سةرةكيترين ركابةرى 
  ٪٣٢,٢٥ موسةوى  ميرحوسَين  ئةو 

دةنطةكانى بة دةستهَينابوو.    
هةَلبذاردنةكانى  ئةنجامدانى  لة  بةر 
دةرةوةو  اليةنةكانى  زؤربةى  ئَيران 
كة  دةكرد  ئةوةيان  ثَيشبينى  ناوخؤ 
ركابةرييةكى  موسةوى،  ميرحوسين 
ــةذاد  ــةَل ئــةحــمــةدى ن ــةط بــةهــَيــز ل
ئةنجامبدات، تا ئةو ئاستةى كة ثؤستى 
دةربَينَيت،  ئةو  ضنط  لة  سةرؤكايةتى 
زؤر  هةَلبذاردنةكان  ئاكامى  بــةآلم 
ثَيشبينى  كة  ــةوةى  ل بــوون  جياواز 

دةكرا. 
ميرحوسَين  ريفورمخواز  كانديدى 
موسةوى درةنطانى ئَيوارةى هةينى لة 
كؤنفرانسَيكى رؤذنامةطةريدا رايطةياند 
كارى  هةَلبذاردنةكةيةو  بــراوةى  كة 
لةهةَلبذاردنةكاندا  ياسا  ثَيضةوانةى 

زؤركراوة. 
ئاذانسى (ئةى ثى) بآلويكردةوة، كة 
سةرلةبةيانى رؤذى هةينى هاوآلتييانى 
تازةكانء  دةنطدةرة  زؤربةيان  ئَيران، 

ناوةندةكانى  روويانكردة  طةنجةكان 
دةنطدانء وا دانرابوو  كة ناوةندةكان، 
دابخرَين،  ئَيوارة  شةشى  كاتذمَير  لة 
بةشدارى  كة  ئــةوةى  هؤى  بة  بةآلم 
نزيكى  تا  بوو  بةرضاو  هاوآلتييان 
كراوةيى  بة  ناوةندةكان  نيوةشةو 

مانةوة. 
تةوةرى سةرةكى ملمالنَيكان ثَيش، 
ناوخؤيىء  سياسةتى  هةَلبذاردنةكان 
ريفورمخواز   اليةنى  بــوو  ــى  دةرةك
نةذاديان بةوة  تؤمةتبار دةكرد كة  «لة 
ئاستى ناوخؤييدا ئابوورى ئَيرانى بةرةو 
داإمان بردووةو لة ئاستى دةرةوةشدا 
لة  ئَيران  ثةراوَيزخستنى  هؤى  بووةتة 

نَيودةوَلةتيدا».  كؤمةَلى 
كة  نةذاد  ئةحمةدى  بةرامبةردا  لة 
لة ثشتيوانى رَيبةرى باآل سودمةندبوو 
ئابوورييةكانى  سياسةتة  لة  بةرطرى 
لة هةوَلى ئةودا بوو كة  خؤى دةكردو 
بكات  ئَيران  ئةتؤميةكانى  دةستكةوتة 
جوآلندنى  بة  خــؤىء  بةدةسكةوتى 
خةَلكى  سةرنجى  نةتةوةيى  هةستى 

ئَيران بة الى خؤيدا رابكَيشَيت. 
سةرةتاييترين ئاكامة ناوخؤييةكانى 
هةَلبذاردنةكانى ئَيران نارةزايى خةَلكة،  
بردنةوةى  لة  طومانيان  دةوترَيت  كة 
لةسةر  هــةيــةو  ـــةذاد  ن ئــةحــمــةدى 
شةقامةكانء شوَينة طشتيةكان خؤيان 

دةرخستووة. 
بةطوَيرةى هةواَلى ئاذانسى هةواَلى 
بآلوةيان  ئَيران  ثؤليسى  (ضاينانيوز) 
ئَيرانى  خؤثيشاندةرى  ــةســةدان  ب
كردوة كة ناإةزايةتييان دةربإيووة لة 

بردنةوةى ئةحمةدى نةذاد. 
سةدان  كة  دةنووسَيت،  ضاينانيوز 
كةس لة اليةنطرانى موسةوى لة شوَينى 
هةَلبذاردنةكة،  بانطةشةي  كةمثةينى 
لةناوةندى تاران كؤبوونةوةو دروشمي 
ــةوة،  دةوت موسةوى  بؤ  ثاَلثشتيان 
دواتر ثؤليس رَيطريى لةخؤثيشاندةران 

كردووةو بآلوةى ثَيكردوون. 
بة  خؤثيشاندةران   لــة  يةكَيك 
«هةَلبذاردنةكة  وتــووة  ضاينانيوزى 
ئةوان  بــووة»و  درؤ  لة  ثر  يارييةكى 
لة  طومانيان  نابنء  رازى  ئاكامانة  بةو 

ئاكامة راطةياندراوةكان هةية. 
هةروةها ذنَيك بة ئاذانسةكة دةَلَيت 
«ئَيمة لَيرة ناتوانين شتَيك بكةين، بةآلم 
كةس  قةناعةتى  جَيطاى  ئاكامةكان 
ئاكامانة  ئةو  كةس  نينء  راست  نييةو 

قبوَل ناكات.» 
ثَييان  ســةربــةخــؤ  ــى  ــران ضــاودَي
موسةوى  نةذادو  ئةحمةدى  كة  واية، 
جيََبةجَيكارى  هــةر  هــةردووكــيــان 
ئَيراننء  ئيسالمى  كؤمارى  ثرؤطرامى 

جياوازيةكى ئةوتؤيان نية. 
ـــرو  ــــاوة مــوحــســنــى ضـــاودَي ك
لة  فةرةنسا  لة  ئَيرانى  رؤنامةنووسى 
تةلةفيزيؤنى  لةطةَل  ضاوثَيكةوتنَيكدا 
رايطةياند:  فةرنسا  ٢٤)ى   (كةناَل 
بةإَيوةبردنى  رووى  لة  كانديدةكان 
ئَيران  دةرةوةى  ناوخؤو  سياسةتى 
ــار دةكـــةنء   ــت ــواز رةف ــَي بــةيــةك ش
سةرةكى  سياسةتى  لةضوارضَيوةى 

كؤمارى ئيسالمى ئَيران دةرناضن.  
ــة بــةرامــبــةر  كـــاردانـــةوةكـــان ل
دنياى  لة  ئــَيــران  هةَلبذاردنةكانى 
دةرةوةدا زؤر جياواز و طرنطتر بوون، 

بةبةراورد بةناوخؤي ئةو وآلتة.
يةكطرتووةكانى  وياليةتة  سةرؤكى 
جيهانى  بؤ  وتارَيكدا  لة  ثَيشتر  ئةمريكا 
دةكرَيت  كة  رايطةياندبوو،  ئيسالم 
طــؤإان  نــاوةراســت  خؤرهةآلتى  لة 
ئاكامى  ضاودَيرانيش  ـــداتء  إووب
بةوة  لوبنانيان  هةَلبذاردنةكانى 
جَيطاى  ئةو  ثةيامةكةى  كة  لَيكدايةوة 
ئَيران  دةربارةى  بةآلم  طرتووة،  خؤى 
بوونء  ثَيضةوانة  ضاوةإوانييةكان 
بوونةوةى  دووبــارة  هةر  ــةرؤك  س
زؤر  كة  ثَيشوة  دةموضاوى  هةمان 

نيية.  نائاشنا 
كاردانةوةكان  ضوارضَيوةى  لة 
ئَيران  هةَلبذاردنةكانى  بة  بةرامبةر 
يةكطرتوةكانى  وياليةتة  سةرؤكى 
هــةَلــبــذاردن  رايــطــةيــانــد:  ئةمريكا 
ئةوان  ئَيرانةو  ناوخؤى  مةسةلةيةكى 
دةطرن،  ئَيران  خةَلكى  لةئيرادةى  رَيز 
ــةوة،  كــردووةت ــةوة  ل جةختى  ــةآلم  ب
لةبةرنامة  واز  ــران  ــَي ئ ــت  دةبــَي كــة 

بهَينَيت.    ئةتؤمييةكةى 
لةوانى  ئيسرائيل  ــةوةى  ــاردان ك  
بةرثرسة  بوو،  راكَيشتر  سةرنج  ديكة 
كة  رايطةياندبوو،  وآلتة  ئةو  باآلكانى 
باشتر  ــةذاد  ن ئةحمةدى  بــردنــةوةى 
دةتوانَيت خزمةت بةبةرذةوةندييةكانى 
ئةو وآلتة بطةيةنَيتء يارمةتى ئيسرائيل 
بةكؤمةَلى  بــإوا  بتوانَيت  تا  دةدات 
زياتر  طوشارى  بهَينَيت  نَيودةوَلةتى 

بخةنة سةر ئَيران. 
زؤرى  بانطةشةى  نةذاد  ئةحمةدى 
داواى  دةكــردو  ئيسرائيل  دذى  لة 
لة  كردبوو  وآلتــةى  ئةو  سإينةوةى 
هةروةها  زةوىء   نةخشةى  ســةر 
درؤ  بــة  جــولــةكــةى  هؤلؤكؤستى 
بوونة  ئةوانةش  هةر  وةسفدةكردو 
لة  ئَيران  زياترى  ثةراوَيزخستنى  هؤى 

نَيودةوَلةتيدا.  كؤمةَلطةى 
ئوسترةيليةن»  «زة  ــامــةى  رؤذن
لةسةر زارى بةرثرسى بةشى فارسى 
ئةمير،  منةشة  ئيسرائيل  راديـــوى 
باآل  رَيبةرى  ثَيدةضَيت  بآلويكردةوة: 
دابَيت  ثاسداران  سوثاى  بة  فةرمانى 
وةربدةن  هةَلبذاردنةكان  لة  دةست  كة 

نةذاد  ئةحمةدى  بردنةوةى  ئةوةى  بؤ 
بَيت».  مسؤطةر  هةَلبذاردنةكاندا  لة 
بردنةوةى  ئيسرائيلية  ضاودَيرة  ئةو 
بينيوة،  ئيسرائيل  قازانجى  لة  نةذادى 
لة  ــوســةوى  م «قسةكانى  وتيشى 
هةَلبذاردنةكة  و  دوورنين  راستييةوة 

هةَلبذاردنَيكى بَيطةرد نةبووة». 
هةَلبذاردنةكاندا  ضوارضَيوةى  لة 
بانطةشةى  كانديدةكان  لة  هةندَيك 
ـــرد كـــة ئـــةطـــةر بة  ـــان ك ـــةوةي ئ
ثَيناوى  لة  هةَلبذَيردرين،  ســةرؤك 
كةمينة  مــافــى  دةســتــةبــةركــردنــى 
كاردةكةنء  ئَيراندا  نةتةوةييةكانى 
لةوانةى  بوو  يةكَيك  كةروبى  مةهدى 
كرد،  كةمينةكانى  مةسةلةى  باسى  كة 
دةنط  كةمى  زؤر  رَيذةيةكى  بــةآلم 

بةدةستهَيناوة. 
لةناوضةكانى  كة  ئــةوةي  طةَل  لة 
وةكو كوردستان و شوَينةكانى ديكةى 
كةمينة نةتةوةييةكان، رَيذةى بةشدارى 
زؤر كةم بووة، لة ثارَيزطا كوردييةكانى 
كورد  شارى  حةوت  ئَيران  خؤرئاواى 
هةبووة  بةشدارييان  رَيذةى  كةمترين 

لة هةَلبذاردنةكاندا.
ــة بة  ــيــانــوايــة، ك ـــران ثــَي ضـــاوَي
ئةحمةدى  هةَلبذاردنةوةى  دووبــارة 
سياسةتة  طوإينى  ئةطةرى  ــةذاد،  ن
دةبَيتء  كةمتر  ئَيران  توندإةوةكانى 
ئَيراندا  طةورةكانى  كَيشة  ناوةندى  لة 
بةدووبارة  كة  ئةتؤميية،  مةسةلةى 
هاتنةوةى ئةحمةدى نةذاد ئاسؤى ئةو 
مةسةلةكة  ضارةسةرى  ناكؤكيانةو 

بةرةو نادياريى زياتر دةإوات. 

ئةنجامى هةلَبذاردنةكان...

ريفؤرمخوازو موحافيزكارةكانى تووشى شؤك كرد

بةدواداضــــوون
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نامؤ عةبدولَآل

ســةرؤك  جَيطري  هاشمي  ــارق  ت
دةكاتةوة  دَلنيا  توركيا  عَيراق،  كؤماري 
توركيا  بةهةمانشَيوةي  عَيراق  كة 
دروستبووني  بة  رَيطة  جؤرَيك  بةهيض 

كوردستاني سةربةخؤ نادات.
بةثَيي راثؤرتَيكي ئاذانسي ئةنادؤَلي 
 ،(٢٠٠٩ حوزةيراني  (١١ي  توركي 
ديدارةكانيدا  لة  قسانةي  ئةم  هاشمي 
سةرؤكي  طويلي،  عةبدوَلآل  لةطةَل 
ئةردؤغاني  تةيب  ــةب  رةج توركياو 

سةرؤك وةزيراندا، كردووة.
هاشمي هاوئامانجي دةوَلةتي عَيراقي 
وتويةتي  دةربــإيــوةو  توركةكان  بؤ 
دةوَلةتي  دروستبووني  بة  رَيطة  «ئَيمة 

كوردستاني سةربةخؤ نادةين».
دروستبووني  دذايــةتــي  توركيا 
ــي كـــوردي دةكـــات لــة هةر  ــةت دةوَل

دذايةتي  كوردستاندلو   ثارضةيةكي 
بةو  دةكــات  بةرةوثَيشضوونَيك  هةر 

ئاراستةيةدا.
لةساَلي  توركيا  تــرســةي  ــةم  ئ
بوو،  زياتر  كات  هةموو  لة  (٢٠٠٣)دا 
داطيركردني  بإياري  ئةمريكا  كاتَيك 
ترسي  بةهؤي  جَيبةجَيكرد،  عَيراقي 
دروستبووني كوردستاني سةربةخؤوة 
لة كاتى نةمانى سةدام حسَيندا، توركيا 
ئــةو كــات رةتــيــكــردةوة هــةر جؤرة 
زلهَيزترين  بة  ثَيشكةش  هاوكارييةك 

وآلتي جيهان، (ئةمريكا)، بكات.
كوردستاني  البــراو  ســةدام  بةآلم 
باس  ئَيستا  نةبوو،  دروست  سةربةخؤ 
لةوة دةكرَيت كة «جَيطرةوةكاني سةدام 
لة عَيراق لة بةرامبةر ئايدياي دةوَلةتي 
كورديدا، تةواوكةري بؤضووني سةدام-

ن». 
دةَلَيت  تةنانةت  هاشمي  ــارق  ت
ــان  ــوردةك ــردة ك ــةرك ــــةي س «زؤرب

يةكطرتوو  عَيراقَيكي  لة  ثشتطيري 
شانبةشاني  ــت  ــانــةوَي دةي ـــةنء  دةك
عةرةبء توركمانةكان وةكو بةشَيك لة 

طةلي عَيراق بذين».
خؤي  دذايةتي  هاشمي  لةكاتَيكدا 
دةردةبإَيت،  كوردستاني سةربةخؤ  بؤ 
جةخت لةهاوهةَلوَيستي عَيراق دةكاتةوة 
بةثارتي  بةرامبةر  توركيا  لــةطــةَل 

كرَيكاراني كوردستان (ثةكةكة).
سونةية،  عةرةبَيكي  كة  هاشمي، 
دةَلَيت «ثةكةكة مةترسيدارة بؤ هةردوو 
ثةكةكة  دةبَيت  توركيا،  و  عَيراق  وآلتي 
ناضاردةكرَين  ئةطةرنا  دابنَيت،  ضةك 

عَيراق بةجَيبهَيَلن».
بة  ــارةت  ســةب هاشمي  ـــار  دواج
شةإي توركياو ثةكةكة دةَلَيت: «ئةطةر 
باري  رووبــدات،  ضةكداري  ثَيكداداني 
ــاتء  دةك خراثي  لة  روو  ئــابــووري 
بارودؤخة  لةم  كوردةكان  سةركردة 

ئاطادارن».

تارق هاشمي: رَيطة بة دروستبووني 

كوردستاني سةربةخؤ نادةين

محةمةد سالَح حةمةالو

ئةنجومةني  ســةرؤكــي  جَيطري 
بةديلَيك  ثَيشنيازي  عَيراق  نوَينةراني 
دةكاتء  لةوةزيرةكان  لَيثيضينةوة  بؤ 
نوَينةراني  ئةنجومةني  ئةندامَيكي  
«لَيثيضينةوةي  ثَييواية  عَيراقيش 
كوتلة  الي  متمانةيي  بَي  وةزيرةكان 
ئةطةري  دروستكردووةو  سياسييةكان 

كاردانةوةي توندي لَيدةكرَيت».
سةرؤكي  جَيطري  عةتية  خاليد    
ــراق  عــَي ــي  ــةران ــن ــوَي ن ئةنجومةني 
كوتلةكاندا  سةرؤكي  لةكؤبوونةوةي 
لةبري  كــردووة،  ــةوةي  ئ ثَيشنيازي 
لَيثَيضينةوة  ــةوخــؤ  راســت ـــةوةي  ئ
سةرةتا  ثَيويستة  بكرَيت،  لةوةزيرةكان 
وةزارةتةكة  ئاراستةي  ثرسيارةكان 
بانطهَيشت  وةزيرةكة  دواتر  بكرَيتء 
بكرَيتء بةوشَيوةية لَيثَيضينةوة بكرَيت. 
ئةنجومةني  ئةندامي  ضاالك،  ئازاد 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةي  عَيراق   نوَينةراني 
ئاماذة  ناوخؤدا  لةثةيإةوي  خستةإوو، 
مةسةلةي  دةبَيت  كة  نةكراوة  بــةوة 
بــإوات،  قؤناغانةدا  بةو  لَيثيضينةوة 
ثَيشنيازةكةيدا  لة  عةتية  خاليد  كة 
مةسةلةي  وتى:  ثَيكردووةو  ئاماذةي 
ـــرةكـــانء  وةزي بانطهَيشتكردني 
ضاودَيريكردني ئيشوكارةكاني حكومةت 
مافي ئةنجومةني نوَينةرانة، بةمةرجَيك 

كارةكة بةبةَلطةوةبَيت. 

ئةو ئةندامةي  ئةنجومةني نوَينةران 
لَيثَيضينةوة  «مةسةلةي  ثَيشيواية 
لةبَي  جؤرَيك  ئَيستا  لةوةزيرةكان 
كوتلةسياسييةكاندا  لةنَيوان  متمانةيي 
اليةنيش  هةندَيك  دروســتــكــردووة. 
بؤسةر  كاريطةريي  كــة  ثَييانواية 
حكومةت  ئةدائي  سياسيء  ثرؤسةي 
دروستدةكاتء اليةنيش هةية وةك هةلَيك 
لَيثَيضينةوةي  هةَلبذاردن  بؤمةسةلةي 

وةزيرةكاني  قؤزتووةتةوة».
ئازاد ضاالك مةسةلةي بووني فشار 
بةشتَيكي  نوَينةران  ئةنجومةني  لةسةر 
دروستبووة  لةوكاتةوة  نازانَيتء  تازة 
لةطةَل  لَيثَيضينةوةي  نةزاهة  ليذنةي  كة 
دةستةي  ســةرؤكــي  رازي)  (رازي 
ترسَيك  لةوكاتةوة  ــردووة  ك نةزاهة 
دروستبوو،  ثةرلةمان  كوتلةكاني  الي 
بةوةي كة رةنطة ئةو لَيثَيضينةوةية ببَيتة 
هةموو  لة  بؤلَيثيضينةوة  سةرةتايةك 

وةزيرةكان.
ليستى  ــارةى  ــت ــان ــةم ــةرل ث ئـــةو 
كة؛  ــات  دةك ــةوة  ل بــاس  هاوثةيمانى 
ليذنةكانةوة  لةاليةن  ثَيشتر  هةرضةندة 
بؤلَيثَيضينةوة  ــوو  هــةب ــك  ــَي هــةوَل
«لةبةرئةوةي  ــةَالم  ب لــةوةزيــرةكــان، 
ئةوكاتة مةحمود مةشهةداني سةرؤكي 
لة  جؤرَيك  بوو  نوَينةران  ئةنجومةنى 
دواخستن و دةستي دةستي الي سةرؤكي 
ئَيستا دواي دةست  كوتلةكان هةبووةو 
بةكاربووني ئةياد سامةرايي هةموو ئةو 
بةطةندةَليةوة  ثةيوةنديان  دؤسيانةي 

بة  دؤسيةكانيش  هةَلدرانةوةو  هةبوو 
سوداني  عةبدولفةالح  لَيثَيضينةوةي 

وةزيري بازرطاني دةستيثَيكرد».
لةطةَل  لَيثَيضينةوة  ئــةوةي  دواي 
وابإياريشة  كرا،  بازرطاني    وةزيري 
وةزيري  ذمارةيةك  لةطةَل  لَيثَيضينةوة 
بَي  كــرد  واي  ــةوة  «ئ بكرَيت  ديكةدا 
دروست  كوتلةكاندا  لةناو  متمانةيي 

بَيت».
مةسةي  كة  ــةوةي  ئ ـــارةي   دةرب
لَيثَيضينةوة لةوةزيرةكان ئَيستا ضووةتة 
لــةدذي  بــةرةيــةك  كة  قؤناغةي  ئــةو 
ئازاد  دروستبووة،  ديكةدا  بةرةيةكي 
مةسةلةي  ســةرةتــا  ــت:  ــَي دةَل ــاالك  ض
ئةنجومةنى  مافَيكي  وةك  لَيثَيضينةوة 
مافي  ثَيكراوةكة  ــاري  ك نــوَيــنــةران 
ضاودَيريكردني ئيشوكارةكاني حكومةت 
و لَيثَيضينةوةي وةزيرةكانة، بةَالم ئَيستا 
ئةومةسةلةية بووةتة كاردانةوة.           

 هةربةهؤي لَيثَيضينةوة لةوةزيرةكان 
كَيشةو  نةزاني  بةدوورى  ضاالك  ئازاد 
بةإَيوةضووني  ــةردةم  ــةب ل لةمثةر 
نوَينةران  ئةنجومةنى  ئيشوكارةكاني 
اليةنة  كــة  ـــةوةي  ب دروستبكرَيت 
سياسييةكان بةشداريي كؤبوونةوةكاني 
ئةنجومةنى نوَينةران نةكةن، بؤ ئةوةي 
كارَيك  هةر  لةسةر  دةنطدان  مةسةلةي 
وةرنةطرَيتء  خؤي  ياسايي  شَيوازي 
بكةنء  دروست  لةبايكؤتكرن  جؤرَيك 
لةمثةر لةبةردةم ئةنجومةنى نوَينةراندا 

دروستبكةن.

ليَثَيضينةوةي وةزيرةكان بَي متمانةيي الي كوتلةكان دروستدةكات 

سؤران ثاآلنى

حكومةتى  نــاوخــؤى  ـــى  وةزارةت
عَيراق بة نووسراوى رةسميى داوا لةو 
دةكات،  ئَيران  كوردستانى  كوردانةى 
ئوردون  عَيراق-  سنوورى  لةسةر  كة 
نزيكى  بؤ  بطوازنةوة  نيشتةجَين، 
كةمثى  بة  تَيكةأل  سورياو  سنوورى 
ئاوارة فةلةستينييةكان بن، تا رةوانةى 
دةكــرَيــنــةوة،  كوردستان  هةرَيمى 
نيطةراننء  بإيارة  لةو  ثةنابةرانيش 
هةرَيمء  حكومةتى  بةرثرسانى  لة  داوا 
دةكــةن،  بةغدا  لة  كــورد  نوَينةرانى 
بةرثرسانى  لة  داوا  بكةنء  رَيطريى 
رَيكخراوى نةتةوةيةكطرتووةكان بكةن 

وآلتى  بةرةو  سياسي  ثةنابةرى  وةك 
سَييةم بةإَييان بكات.

ئةو  نوَينةرى  قـــادرى،  ئةكبةر 
عَيراق-  سنوورى  لةسةر  ثةنابةرانةى 
رؤذنامةى  بة  نيشتةجَين،  ــوردون  ئ
ثةنابةرةكان  بارودؤخى  راطةياند: 
لةذَير  ــةواو  ت ئَيستا  خــراثــةء  زؤر 
«رؤذانة  عَيراقدان  هَيزةكانى  فشارى 
بةهؤى  ثــَيــدةكــةن.  سوكايةتيمان 
ناوضةية  ــةو  ئ هــاويــنــةوة  طــةرمــاى 
بةهؤى  لةسةرةوةية،  طةرماى  ثلةى 
تةندروستييةوة  ثَيداويستى  نةبوونى 
دانيشتووانى كةمثةكة تووشى ضةندين 
ديكةوة  لةاليةكى  هاتوون،  نةخؤشيى 
لة  بــَيــكــارةو  خةَلكة  ــةو  ئ ـــةى  زؤرب
دةروونى  نةخؤشيى  تووشى  بَيهيوايدا 

هاتوون».
وةزارةتى  بإيارةكةى  دةربارةى 
وتــى:  ئةكبةر  عَيراقيش  نــاوخــؤى 
ــراوى  ــووس ــراق ن ــَي «هــَيــزةكــانــى ع
وةزارةتى ناوخؤى عَيراقيان هَيناوة كة 
ئةو  داهاتوودا  رؤذى  ضةند  لة  دةبَيت 
بؤ  بطوازرَيينةوة  بكةينء  ضؤأل  كةمثة 
تَيكةأل  سورياو  وآلتى  سنوورى  سةر 
بين،  فةلةستينييةكان  ئاوارة  كةمثى  بة 
دواتريش دةبَيت بة هةر شَيوةيةك بَيت 
بة  كوردستانء  هةرَيمى  بطةإَيينةوة 
لةو  مانةوةمان  مافى  شَيوةيةك  هيض 

سنوورةدا نيية».
بةرثرسانى  لة  داواى  ــةروةك  ه
بةغداو حكومةتى هةرَيم كرد  لة  كورد 
بؤ  فشار  بكةنء  بإيارة  لةو  رَيطريى 

حكومةتى بةغدا بهَينن، كة «مامةَلةيةكى 
شياوى مرؤيانةمان لةطةَلدا بكةن».

ئةندامى  عوسمان،  د.مةحمود 
لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
كوردستان،  هاوثةيمانى  ليستى 
راطةياند،  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة 
كؤضبةرانء  كؤضء  ليذنةى  لة  داواي 
ليذنةى وةزارةتى ناوخؤ لة ئةنجومةنى 
لةدةست  ضيان  كة  كردووة  نوَينةران 
لة  بــةردةوامــن  بكةنء  بؤيان  ــت،  دَي
هةوَلدانء هةرضييةكيان لةدةست بَيت، 

درَيغى ناكةن. 
وتيشى: كَيشةى ئةو ئاوارانة لةالى 
نةتةوةيةكطرتووةكانةء  رَيكخراوى 
رَيطرييةكى  هيض  هةرَيميش  حكومةتى 
هــةرَيــمــى  ــةوة  ــن ــةإَي ــط ب ــة  ك نيية 

كوردستان.
ــرى  وةزي ئيحسان،  د.مــحــةمــةد 
ناوضةكانى دةرةوةى هةرَيم لة حكومةتى 
خؤي  ئاطايي  بآ  كوردستان،  هةرَيمى 
دةبإيء  لةوشَيوةية  نووسراوَيكى  لة 
لةسةريان  ئامارَيكمان  «هيض  وتــي: 
ئاطادار  ئَيمة  شَيوةيةك  هيض  بة  نييةو 

نةكراوينةتةوة».
كةس   (١٩٠) نزيكةى  ئاوارانة  ئةو 
دةبنء نزيكةى (٤) ساأل زياترة لةسةر 
ئوردوندا  عَيراقء  نَيوان  سنوورى 
خؤرهةآلتى  خةَلكى  نيشتةجَينء 
لةاليةن  تائَيستا  بــةآلم  كودستانن، 
نةتةوةيةكطرتووةكانةوة  رَيكخراوى 
كة دةيانةوَيت رةوانةى دةرةوة بكرَين، 

هيض وةآلمَيك نةدراونةتةوة.

ئاوارةكانى كوردستانى ئَيران رَيطاى دةربازبوونيان دةوَيت
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ـــه ره   ه پرينسيپه   ــه   ل ــک  ــَي ــه ک ي
ئينته رناشناأل،  سؤشيال  سه ره تاييه کاني 
بــؤچــوون،  بيرو  ــي  ــازادي ئ ئــازاديــيــه . 
ده نگدانء  ئازاديي  راده إبإين،  ئــازادي 
هه َلوَيستوه رگرتنء هتد... نه ک هه ر تةنيا 
ئازادي  تاکةکان، به َلکو ئازاديي له  هه موو 
هه موو  له   جياوازيء  فه رقء  شَيوازَيکي 
پشتبه ستنَيکيش به  وانه وه  که  ئامرازه کاني 
به رهه مهَينانء بژَيوييان له  ده ستدايةو، له  
وانه ش که  ده سه آلتي سياسي بؤ مه رامه 

تايبه تييه کاني خؤيان به کار دَينن. 
سؤشيال  حيزبَيکي  هيچ  لــه نــاو 
حيزبء  ــووه    ب نه  دنــيــادا  ديموکراتي 
خاوه ني  حيزب،  نــاو  ده ســه آلتــدارانــي 
ئه نداماني  بژَيوي  سه رچاوه ي  داهاتء 
حيزبء خه َلک بن. ئه گه ر خاوه ن بن، ئه وا 
شوَينَيک بؤ پرينسيپي ئازاديي نامَينَيته وه . 
له   ديموکراته کان،  سؤشيال  حيزبه  
سه ر بناغه ي پَيکه وه  ژياني بيرو بؤچوونه  
بؤيه ش  هه ر  بــوون.  درووســت  جياکان 
حيزبانه دا  ئه و  له ناو  ئازاديي  مه سه له ي 
پانتاييه کي زؤري گرتووه و مه سه له يه کي 

ژيانييء هه ستياريشه . 
يه کَيتيي نيشتماني کوردستان، هه ر له  
سه ره تاوه و به ر له وه ش ئه ندامي سؤشيال 

ئينته رناشناَل بَيتء ته نانه ت ئه و کاتانه ش 
که  هَيشتا بإواي به ئامانجه کاني سؤشيال 
بنه ماي  سه ر  له   بوو،  نه   ئينته رناشناَليش 
بيرو  هه َلکردني  پَيکه وه   ژيانء  پَيکه وه  
دروست  جياوازه کان  بؤچوونه   باوه إو 
بوو  يه کَيک  خؤي  بؤ  ئه وه ش  هه ر  ببوو. 
له  خه سَله ته  هه ره  جياکه ره وه کاني يه کَيتي 
کاته ي  ئه و  رَيکخراوه کاني  ــارتء  پ له  
به   کوردستان،  سياسي  گؤإه پاني  ناو 
تايبه تيش له  پارتي ديموکراتي کوردستان. 
گشتي  به ر ژه وه ندي  يه کَيتيدا،  ناو  له  
پالتفؤرمي  نيشتماني،  نه ته وايه تيء 
بؤچوونه   بيروباوه إو  گردبوونه وه ي 
جياوازه کان بوو، نه ک به رژه وه ندي تاکء 

بنه ماَله و خَيَلء عه شيره ت.
تَيدا  خه سَله ته ي  ئه و  يه کَيتي  ئه گه ر   
ئينته رناشناَلي  نه بوايه ، ده رگاي سؤشياَل 

وا به ئاساني  به روودا  نه ده کرايه وه .
سؤشيال  حيزبه   هــه مــوو  لــه نــاو 
بؤچوونء  بيرو  دنيادا،  ديموکراته کاني 
هيچ  ــه ن.  ه جــيــاواز  سه کؤي  ره وتء 
حيزبانه دا  ئه و  ناو  له   ده سه آلتَيکيش 
ناتوانَيت داوا له  ئه ندامه کاني بکات، هه موو 
هه ر  له سه ر  بکه نه وه ء  بير  يه ک  وه ک 
مه سه له يه کيش يه ک هه َلوَيست وه ربگرن. 
حيزبييان  پله ي  ئه ندامانيش،  هه موو 
له گه َل  لــه وه ي  ئــازادن  بَيت،  هه رچيه ک 
سياسه تء هه َلوَيستي سه رکردايه تيه که يان 
گفتوگؤ  ناتوانَيت  که سيش  نا.  يان  دابن 
بکات،  نه بوونيان  يان  ئه ندامبوون  له سه ر 
ژيانء  بؤ سه رچاوه ي  ده ست  نه خوازه آل 

بژَيوييان ببرَيت. 
ــي شـــه إي دووه مـــي  ــه رده م ــه س ل
ئه وکاته    ،(١٩٤٠_١٩٤٥) جيهانييدا 
له سه ر  له به ريتانيا  پارَيزگاران  پارتي 
کرَيکارانيش  پــارتــي  ـــوون،  ب حوکم 
به ريتانياش  ئؤپؤزيسيؤندابوون.  له  
هاوپه يمانه   ده وَلــه تــه   له   يه کَيك  وه ک 
به ره نگاربوونه وه ي  له   سه ره کيه کان، 
بوو.  فاشيزمدا  بوونه وه ي  بآلو  مه ترسي 
بإياري  کرَيکاران  پارتي  سه رکردايه تي 
هاوپه يمانيدا،  حکومه تي  نــاو  چوونه  
بوو.  وه زيــرانــي  ــه رؤک  س چه رچَل  که  
پارتي  سه رکردايه تي  هه نگاوه ي  ئه و 
کرَيکاران،بووه  هؤي تووإه ييء ناإه زايي 
له   زؤر  هَيجطار  ژماره يه کي  تووندي 
له   ديار  ژماره يه کي  به   حيزب،  ئه نداماني 
ئه نداماني سه رکردايه تيء په رله مانيشه وه ، 
خؤپيشاندانء  به   که   وا  جؤرَيکي  به  
حيزبي  چاالکي  له   وه ستان  به   ته نانه ت 
هه رچه نده   ده ربإي.  خؤيان  هه َلوَيستي 
ئه و هاوپه يمانييه ، له  پله ي يه که مدا، له  دژي 
پاراستني  پَيناوي  له   فاشيزمء  مه ترسي 
نه ک  بوو،  نه ته وه ييدا  ئاسايشي  وآلتء 
دژي هَيزو حيزبه  نه يارو ئؤپؤزيسيؤنه کاني 
ناوخؤ! ريک به پَيچه وانه ي ئه و هاوپه يمانيه  
ستراتيژيه ي که  لةنَيوان يه کَيتيء پارتي-

پاراستني  بؤ  يه که م  پله ي  به   که   دا هه يه ، 
بنه ماَله ييه کانء  به رژه وه ندييه  شه خسيء 
بؤ  نه   ئؤپؤزيسيؤنه ،  دژايه تيکردني  بؤ 
نه ته وه ييء  به رژه وه ندييه   خزمه تي 

نيشتمانييه کان. 
جيايه ي  هه َلوَيسته   ئه و  به رامبه ر  له  
بةريتانيا،  کرَيکاراني  پارتي  ئه نداماني 
که سيشي  نه   ســزاداو  که سي  نه   حيزب 
ديكةشدا،  بواري  بؤنه و  زؤر  له   ده رکرد. 
ئه نداماني  به   ئــه نــدامــان،  له   ـــک  زؤرَي
پَيچه وانه   هه َلوَيستيان  په رله مانيشه وه ، 
بووه و  سه رکردايه تييه که يان  هه َلوَيستي 
نه   ئه ندامَيتيان  مه سه له ي  هه رگيزيش 

بووةته  مايه ي پرسيار. 
سؤشيال  حيزبه   ناو  له   حاَله ته ،  ئه م 
حاَله تَيکي  ــادا،  ــي دن ديموکراته کاني 
مه سه له ي  لَيره شه وه ،  هه ر  ته ندروسته . 
حيزبدا،  ناوخؤيي  ژياني  له   ديموکراسي 
چونکه   ده کـــات.  په يدا  خــؤي  بايه خي 
پَيکه وه   بؤ  بنچينه دا  له   ديموکراسي 
بيروبؤچوونه   قبووَلکردني  بؤ  هه َلکردنء 

به   پَيويستيه   ئه و  ئه گه ر  جياوازه کانه . 
ئه و  ديموکراسي  نه بوايه ،  ديموکراسي 
بايه خه  زؤره ي نه ده بوو. خؤ ديموکراسي 
کؤنگره دا  له   ئه ندامان  نيه   ئــه وه   هه ر 
سه رکردايه تي هه َلبژَيرنء له وَيش به  دواوه  
ئه و سه رکردايه تيه ، به  ناوي ئه وانه وه  وله  

بري ئه وان هه موو بإيارَيک بدات. 
يه کَيتيدا وه ک هه ميشه ،  ناو  له   ئَيستا 
بيرو بؤچوونء ئاراسته ي جيا هه ن. هه َلبه ته  
ئه مه  بؤ خؤي گرفت نييه ، به آلم گرفته که  
ئه وه يه  که  باَلَيک يان ژماره يه ک ده ستيان 
يه کَيتيدا  سه ره کيه کاني  جوومگه   به سه ر 
گرتووه و ده يانه وَيت يه کَيتي به و ئاقاره دا 
به رن که  ويستء به رژه وه ندييه کاني خؤيان 
يه کَيتي  که   وا  شَيوه يه کي  به   ده خوازَيت. 
سه ره تاييه کاني  خه سَله ته   پرينسيپء  له  
هَيَله   ئه و  هه موو  دوو رده خاته وه و  خؤي 
له گه َل  که   ده سإَيته وه   جياکه ره وانه ش 
هه يبوون.  کوردستاندا  ديموکراتي  پارتي 
ئه م هه وَله  الي زؤر له  ئه ندامانء کاديراني 
به   ورده   ورده   به   يه کَيتي،  دَلسؤزي 
که   لَيکده درَيته وه .  يه کَيتي  پارتيکردني 
يه کَيتييه   گَيإانه وه ي  خؤيدا  له   ئه مه ش 
هيچ  که   وا  به  شَيوه يه کي  خاَلي سفر،  بؤ 
سه رهه َلداني  دروستبوونء  بؤ  پاساوَيک 

يه کَيتي نا هَيَلَيته وه . 
ناو  ده ســه آلتــدارانــي  هه وَله ي  ئه م 
به   هه م  يه کَيتيء  زياني  به   هه م  يه کَيتي، 
زياني پرؤسه ي ديموکراسيش ده شکَيته وه . 
بؤيه  ناإه زاييء هه َلوَيستي پَيچه وانه ، الي 
کاديراني  ئه ندامانء  له   زؤر  ژماره يه کي 
سروشتيء  کاردانه وه يه کي  يه کَيتي، 
که   له وه دا  دروسته   دروسته . سروشتيء 
نايانه وَيت ده نگ به  ليستَيک بده ن که  ليستي 
ئه وان  خه ونه کاني  ئامانجء  به ديهَيناني 
نييه.. . ليستَيک که  له  پله  يه که مدا بؤ کؤسپ 
هَينانه  به رده م پرؤسه ي گؤرانه ، گؤران چ 
له ناو حيزبء چ له  ده ره وه ي حيزبيشدا... 
قؤرخکردني  ئامانجه کاني  که   ليستَيک 
زياتري ده سه آلتء هه َللووشيني زؤرتري 
سه روه تء ساماني کوردستانه ... ليستَيک 
که  به رژه وه ندييه  شه خسيء بنه ماَله ييه کان 
نيشتيمانيء  به رژه وه ندييه   پَيش  له   زؤر 
هه موو  که   ليستَيک  نه ته وه ييه کانيه وه ن... 
له   ديمؤکراتي،  سؤشيال  چه مکه کاني 
دادپه روه ريي  له   يه کسانيء  له   ئازادييء 

کؤمه آليه تي تَيدا ونن.
کاردانه وه ي  ئه مه شدا،  به رامبه ر  له  
ده سه آلت به رامبه ر به و کاديرو ئه ندامانه ، 
کاردانه وه يه کي نا سروشتيء نا دروستء 
نامرؤييانه يه ، به  تايبه تيش له ء شوَينه دا که  

ده گاته  مه سه له ي ده رکردنء نانبإين. 
خؤثَيساغكردنةوةو  ــــاردةى  دي
دةركردنء نانبإين ، ميراتَيکه  له  ميراته کاني 
به عس که  دژ به  نه ياره کاني خؤي په يإه وي 
کورد.  نه ياراني  دژي  به تايبه تيش  ده کرد، 
هه مان  به عس  لةئَيستا  به ر  ساَلَيک  چل 
گرته   فه يليه کان  کورده   به   دژ  سياسه تي 
البــردنء  کار  له سه ر  به   سه ره تا  بــه ر. 
ده ستيپَيکرد،  نانبإين  بإينء  کؤپؤن  به  
لــه  وآلت ده رکــردنــيــان  بــه   ــش  ــري دوات
کؤتاييهات.چه ند   شؤڤينيه که ي  سياسه ته  
سياسه تي  هه مان  ئه وه ش  دواي  ساَلَيک 
ته عريبکردني  له   نامرؤڤانه ي  شؤڤَينيء 
که رکوکدا دووباره  کرده وه . ئه و کورده ي 
ئَيستاش  وه ک  نه گؤإيباو  ره گه زي خؤي 
کار  له   ساغنه کردبايه وه ،  خؤي  ده َلَين، 
الده براو سه رچاوه کاني ژيانء بژَيويشي 
لَي ده بإدراو له  زؤربه ي حاَله ته کانيشدا له  
که رکووک ده رده کرا. ئَيمه  ئه و کاته، وه ک 
يه کَيتي، به و سياسه تانه ي به عسمان ده وت 

ره فتاري فاشيانه . 
ئَيستا  ــه   ک ره فـــتـــارانـــه ي  ـــه و  ئ
ده سه آلتداراني ناو يه کَيتيش ده ينوَينن، هه ر 
له و کاته وه  که  حوکميان گرتووةته  ده ست، 
زه مينه ي  سيستماتيک  شَيوه يه کي  به  
بؤئه وه ي   کردووه ،  ساز  بؤ  ئه نجامدانيان 
ده سه آلت جَيي خاوه ندارَيتي ئامرازه کاني 

بگرَيته  وه و  حکومه ت  به رهه مهَينانء 
خه َلک له  رووي داراييء بژَيويي ژيانه وه  
بؤ  ئه مةش   که   ببه ستنه  وه ،  خؤيانه وه   به  
خؤي پَيشَيلکردنَيکي زه قي  پرينسيپه کاني 
گوَيره ي  به   هه مانکاتيشدا  له   ئازاديه ، 
مرؤڤ  مافي  ١٩٥١ي  ساَلي  جاإنامه ي 
مرؤڤه.  مافه کاني  ئاشکراي  پَيشَيلکردني 
بؤ  خؤشکردنه   زه مينه   هه مانکاتيشدا  له  
حوکمي ديکتاتؤريء قايمکردني پايه کاني 

مافياي حيزبي. 
ئامرازه کاني  له   خه َلک  دابإيني 
کردنيان،  خؤر  به مووضة  به رهه مهَينانء 
هه ر له سه ره تاوه  بؤ ئه وه  بووه  که  نان بکه نه  
خؤيانه وه .  ده ستي  به   کوشنده   چه کَيکي 
هه َلوَيستي  هؤي  به   خه َلک  برسيکردني 
سياسييه وه  بَيت يان هه ر مه سه له يه کي دي، 
ده چَيته  خانه ي پاکتاوکردني مرؤييه وه ، جا 
با ئه و پاکتاوکردنه  له سه ر ئاستَيکي که مء 

دياريکراويش بَيت.
هه ر  سه ره تايي  مافَيکي  ده نگدان، 
مرؤڤ  حيزبيه وه ،  نا  حيزبيء  به   تاکَيکه ، 
ــَي ده دا.  ــؤنء بــه  ک ـــازاده  ده نــگــي چ ئ
ئاشکراکردني  له   خه َلک  ناچارکردني 
هه م  ــؤي،  خ ده نــگــه کــه ي  پَيشوه ختي 
ئه نداماني  به   خه َلکه   مافي  زه وتکردني 
په يإه وي  پَيشَيلکردني  هه م  حيزبيشه وه ، 
ناوخؤي يه کَيتيشه . به  گوَيره ي په يره وي 
ناوخؤي يه کَيتي، ئه ندامان مافي خؤيانه ، له  
هه َلبژاردندا، به  نهَيني ده نگبده نء ئازاديشن 
له وه ي چؤن ده نگ ده ده ن. نابَيت که سيش 
کَي  بؤ  ده نگ  بپرسَيت  لَييان  هه بَيت  بؤي 
ده ده ن، نه خوازه آل بگاته  ئه وه ي به سه رياندا 
بسه پَيندرَيت ده نگ بؤ کَي بده نء ئه گه ر نا 

لَيپرسينه وه يان له گه َلدا بکرَيت.
نانبإين، له  سه ر پراکتيزه کردني مافي 
هه َلوَيستي  هه بووني  له سه ر  ده نگدانء 
ئه وانه ي  ديکتاتؤرانء  ته نيا  چه کَيکه   جيا، 
مافي  ياساکاني  به هاو  بؤ  رَيزَيکيان  هيچ 
نانبإين  ــه ن.  ده ب بؤ  په ناي  نيه   مــرؤڤ 
هه يه ء  خؤي  په رچه کرداري  سياسه تَيکه  
زؤر  گَيژاوَيکي  ناو  راده کَيشَيته   يه کَيتيش 
ترسناکتر ، له  هه موو ئه و گَيژاوانه ي که  تا 

ئَيستا تووشيان هاتووه .
havalk@hotmail.co.uk
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نانبأين... ده رگا کردنه وه  به أووي 
گَيژاوَيکي قوولَتردا

هه ڤاأل کوَيستاني/ له نده ن

ئةفسوس 
خةيالَةكةم 
ءادةرنةضوو

مةجيد سالَح

عادل  رؤستةم،  مام  بة  (ثَيشكةشة 
شَيخ  ئاواتى  ضاوشين،  سةآلح  شكور، 

جةنابء ئةواني ديكة...)
ــوو بة  ــام جـــةالل ب ـــةى م ــةو دةم ئ
ءةك  منيش  عَيراق،  كؤمارى  ســةرؤك 
ثارضةكةى  ضوار  هةر  لة  كورد  مليؤنان 
ثَيموابوو  بوومء  شاطةشكة  كوردستان، 
كة ئيتر ئةو سةردةمة كؤتاييهات كة كورد 
لةاليةن دةوروبةريةوة بة ضاوى سوكةوة 
هةموو  ـــى  دةروون لة  تةماشابكرَيت، 
بةنزم  خؤ  بة  هةستي  ئةو  كوردَيكيشدا 
تةماشاكردنء كإوزانةوةية بؤ هةتاهةتاية 

بةم رووداوة مَيذوويية دةسإَيتةوة. 
ئةوكاتة لة نووسينَيكمدا دوايين شةإى 
شةإى  بة  تاَلةبانيم  ســةرؤك  ثيرؤزى 
طةإانةوةى كةركوك بؤ باوةشي نيشتمان 
كؤمارة  ســةرؤك  ثَيموابوو  لةقةَلةمدا، 
كوردةكةى عَيراق ئةو تةمةنةى كة ماويةتى 
ئةو  بؤ  دةكــات  تةرخانى  سياسةتدا،  لة 
شةإة ثيرؤزة، من ثَيموابوو ئةو دةتوانَيت 
كوردستان  (دَلى)ي  (قودس)ء  كةركوكى 
ثَييوابوو  كة  خؤى  ذيرانةى  حيكمةتى  بة 
نةشتةرطةريى  ءةك  كةركوك  «مةسةلةى 
ضارةسةر  ذيرانة  دةبيت  ءايــةو  مَيشك 
بَيوضانى  ترؤثكى خةباتى  بكرَيت»، دةكاتة 
خؤىء  دةروونى  تةمةنىء  ساَلةى  ثةنجا 

نةوةكاني ئَيستاو ئايندة شادمان دةكات.
تَيثةإبوونى  دواى  بةداخةوة،  بةآلم 
ساَلَيك بةسةر دةستبةكاربوونى بةإَيزياندا، 
ئةو كؤشكةى كة منء هةزارانى ءةك من 
لة خةياَلي خؤماندا دروستمانكردبوو، ءردة 
خؤمان  بةضاوي  تَيكةوتء  درزي  ءردة 
«طةإانةوةى  دروشمى  تادةهات  بينيمان 
دةبووة  نيشتمان»،  باوةشى  بؤ  كةركوك 
سةرابء نةشتةرطةرييةكة نةك هةر ئةنجام 
نةدرا، بةَلكو ثرؤسةى طةإانةوةى كةركوكى 
(١٤٠)يشى  مادةى  كردء  شةلةل  تووشى 
كرد بة مادةيةك تةنيا بؤ قةرةبووكردنةوةو 
كةركوك  طةإانةوةى  ديكة. شةإى  هيضى 
كة ثَيموابوو دوايين شةإى ثيرؤزى كوردة 
شةإى  بة  بوو  كوردستان،  باشوورى  لة 
دؤإانى  شةإى  كوردء  بَيئومَيدكردنةوةى 
بةَلكو  ديثلؤماسيانةى نةك هةر كةركوك، 

نيوةى باشوورى كوردستان.
ئةفسوس ئَيستا دةبينم دوايين شةإى 
دوَينى  هاوإَيكانى  لةطةأل  شةإة  تاَلةباني 
كة سةردةمانَيكء  هاوإَييانةى  ئةو  خؤي، 
ئامادةبوون  سةختةكاندا  ــارة  رؤذط لة 
سنطى خؤيان بنَين بةو طولةيةى كة بةرةو 
سةرؤك  ئةو  شةإى  دوايين  دَيــت.  ئةو 
كؤمارةى كة ضاوةإوانبووين قودسةكةمان 
ئةو  نانبإينى  لة  بريتيية  رزطاربكات،  بؤ 
ناني  رؤذطــارَيــك  كة  هاوسةنطةرانةى 
دةطَيإايةوة  منداَلةكانيان  خؤيانء  دةمي 
بة  ـــذة  درَي ــذىء  ب ثَيي  ــةو  ئ ــةوةى  ــؤئ ب
كوردايةتيى بدات. ئةفسوس ئَيستا ئةوانةى 
لة بنباَلى سةرؤكةوة كوردايةتى بة خةَلك 
دةفرؤشنةوة، ئةوانةى بازرطانيي بة خوَينى 
شةهيدانةوة دةكةن، ئةوانةن كة طةل بَيزارن 
لة  بَيزارة  طةندةَليان،  لة  بَيزارة  طةل  لَييان، 
بة هةرزان فرؤشتنى خوَينى هاوسةنطةرو 

هاوخةباتةكانيان.
هةزار ئةفسوس ئةو خةياَلة ثةمةييةى 
الى خؤم دروستم كردبوو، ءادةرنةضوو....

«گرفته که  ئه وه يه  که  
باَلَيک يان ژماره يه ک 

ده ستيان به سه ر 
جوومگه  سه ره کيه کاني 

يه کَيتيدا گرتووه و 
ده يانه وَيت يه کَيتي 

به و ئاقاره دا 
به رن که  ويستء 

به رژه وه ندييه کاني 
خؤيان ده خوازَيت. 

به  شَيوه يه کي 
وا که  يه کَيتي له  

پرةنسيپء خه سَله ته  
سه ره تاييه کاني خؤي 

دوو رده خاته وه و 
هه موو ئه و هَيَله  
جياکه ره وانه ش 

ده سإَيته وه  که  له گه َل 
پارتي ديموکراتي 

کوردستاندا هه يبوون. 
ئه م هه وَله  الي زؤر له  

ئه ندامانء کاديراني 
دَلسؤزي يه کَيتي، 
به  ورده  ورده  به  

پارتيکردني يه کَيتي 
لَيکده درَيته وه . که  
ئه مه ش له  خؤيدا 

گَيإانه وه ي يه کَيتيه  بؤ 
خاَلي سفر»

«ديارده ي 
خؤثَيساغكردنةوةو 

دةركردنء نانبإين ، 
ميراتَيکه  له  ميراته کاني 

به عس که  دژ به  
نه ياره کاني خؤي 

په يإه وي ده کرد،  ئه و 
کورده ي ره گه زي 

خؤي نه گؤإيباو، وه ک 
ئَيستاش ده َلَين، خؤي 

ساغنه کردبايه وه ، 
له  کار الده براو 

سه رچاوه کاني ژيانء 
بژَيويشي لَي ده بإدرا. 

ئَيمه  ئه و کاته، 
وه ک يه کَيتي، به و 

سياسه تانه ي به عسمان 
ده ووت ره فتاري 

فاشيانه » 
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عومرَيکه  .   ئَيستا   تا  نه وه دويه که وه   له  
خؤمان  به شي  راپه إين،  پَيش  نه وه کاني 
به عسه وه   به ده ست إژَيمي  چه رمه سه ريمان 
نــه وه دويــه کــه وه   له ساَلي  کــورد  چه شت. 
هه واي ئازاديي هه َلمژي. ساَليک دواتر بووه  
راسته قينه ي  حکومه تي  پةرله مانء  خاوه ن 

شه إي  مؤته که ي  دوساَلَيک  پاش  خــؤي. 
ناوخؤ ده ستي خسته  بينه قاقاي خه َلک. دواي 
ديکتاتؤري  رژَيمي  راپه إين  له   ساَل   ١٢
خوَينإيژي  دإنده و  سوپاي  رووخا.  به عس 
(که   سه رکوتکه ره کاني  داوده زگــا  عَيراقء 
تائَيستا ش سه رؤکه کاني کورد به شانوباَلياندا 
به عسء  حيزبي  ته فروتوناکران.  هه َلده ده ن) 
مه ترسيبوون  گه وره ترين  که   ستراتيژه که ي 
هه َلکَيشران.   له بَيخه وه   گه له که مان،  له سه ر 
زياتر له  ١٨ ساَله کورد خؤي حوکمي خؤي 
ده کات. زياتر له  ٥ ساَليشه  به عس رووخاوه .

به عسء  حوکمإاني  که َلچه ري  به آلم   
جؤري حيزبايه تي کردنه که ي تا هه نوکه  له ناو 
ده سه آلتي کورديء  حيزبه کاني الي خؤماندا 

ئاماده ييه کي کوشنده ي هه يه .
ئه م  بَلَين  بکه نء   لؤمه م  هه بن  إه نگه  
قسانه  زياده إؤيين ؛ بَي ويژدانييه   به راوردي 
بکرَيت!  بائيد  عه هدي  به   کوردي  ده سه آلتي 
ئه ز ده بَيژم ئه وه  من نيم بوختانيان بؤ ده که م، 
ئه وه  خؤيانن له جياتي مؤديلَيکي نوَي دابهَينن، 
حيزبي  کردني  حيزبايه تي  شَيوازي  هاتوون 

به عسيان بؤ ته به ني کردووين . 
کردبوو  حيزبي  حسَين-يش  ســه دام 
له سه روو  خؤي  ئه و  حکومه ت.  به که َله گاي 
فه رماني  بوو.  وآلتــه وه   ياساکاني  هه موو 
که س  هه بوو،  قانووني  حوکمي  ســه رؤک 
نه يده وَيرا قسه  له قسه يدا بکات. به عسييه کان 
پلةبه ندي  خه َلکدا  له گه َل  له ناوخؤيانداء  
تکريتييه کان  کرابوو.  بؤ  بونييان  هاوآلتي 
به عسي  تکريتييه کي  بوون.  پله يه ک  هاوآلتي 
به عسييه کي  ئيمتياز.  پله ي  به   بوو  هاوآلتي 
هاکه زايي عه ره بي سوننه  مه زهه ب هاوآلتي 
پله  دوو بوو. به عسييه کي هاکه زايي عه ره بي 
شيعه  هاوآلتي پله  سَي بوو، کوردَيکي خائين 
هاوآلتي پله  چوار بوو، تَيکؤشه رَيکي کورد، 
شايه ني  بوو  گيانله به رَيک  به عس  لــه الي 

کوشتن.
 زيندانه کان جمه يان ده هات له  خه َلکاني 
بچووکء  ئينفرادي  ژووره کاني  سياسي. 
قسه وتنيک  له سه ر  کرابوونه وه .  بچووکتر 
ئه حمه د  له جياتي  مه حموديان  به سه رؤک 

باوک  ــراو،  ب له جَيي  برا  ــه دا.  ئ له سَيداره  
ده گيرانء  له شوَيني خزم  کوإ، خزم  له جَيي 
له   ونه کان  گؤإه   ده کران.  سه روشوَين  بَي 
تؤقاندن،  ترسء   زؤرتربوون.  ئاشکراکان 
وآلتيان  ــاي  ســه راپ گــه نــده َلــي  به رتيلء 
هه موو  له سه ر  ســه رؤک  کردبوو.  داگير 
ته الري  کؤشکء  وآلت  گرده  به رزه کاني 
له   دائيره کاندا،  له   دروستکردبوو.  بؤخؤي 
مه کته به کاندا  خوَيندنگه و  په يمانگا،  زانکؤو 
نوَينه ره کاني به عس، زابت ئه منه کان، بکوژو 
ببإ خؤيان بوون. ئه وسا سه روه تء  ساماني 
بوو!  حيزب  هي  هه مووي  هه ر  بازار  وآلت، 
به عسء  بَيت، هي  له جياتي هي عيراق  سوپا 
له ناو به عسيشدا هي سه رؤک بوو! سوپا نه ک 
هه ر بَياليه ن نه بوو، به َلکه  هه ميشه  ده ستي له  

کاروباري سياسي والت وه رده دا!
خوَيندني  له   بويتايه   به عسي  ئه گه ر 
به عسيه کان  خاس  قبوَل  وه رده گيرايت.  باآل 
هاوآلتيبووني  جَيي  بوون  به عسي  دايانهَينا. 
گرتبووه وه . سه رؤک کؤمه َليک ده ستوپَيوه ندي 
(ئه سديقائي  نابوون  ناوي  هه بوو  تايبه تي 
به   خؤي  به کيفي  سه رؤک  سه يدو إله ئيس). 
نووکه  قه َله مَيک فه رمانده ي ده کرد به سه رباز، 
عه ريفي ده کرد به  فه ريق روکن. ناحه زه کاني 
خؤي ده کرد به  خائين، ئه مري ره ميکردني بؤ 
ده رده کردنء له سه ر ته له فزَيؤنيش فرمَيسکي 

تيمساحي بؤ ده إشتن.
ـــوردي به   تــَيــکــؤشــه رانــي ک بــه عــس 
هه ر  ده برد،  ناو  خائين  عه ميلء  موخه ريب، 
ــردن.  ده ک له گه َل  إه فــتــاري  بــه وجــؤره ش 
ده کرد  بانگ  پَيشمه رگه يان  که سوکاري 
به زؤر  پإده کردنه وه .  پَي  پاکانه يان  به زؤر 
به زؤر  پَيده کرد.  حاشا  له باوک  کوإيان 
ته آلقنامه يان به  ژنه  پيشمه رگه  پإده کرده وه ء  
مَيرده کانيان پَي ته آلق ده دان. له  دائيره ، کارگه ، 
سه بازگه کان  قوتابخانه ء  زانکؤوپه يمانگا، 
فؤرمي به عسي بوونيان دابه شده کردء ته نها 
دوو هه َلبژارده ت له به رده مدا بوو، (ئه رغه ب) 
واته   ئه رغه ب)  (ال  به به عسي،  بوون   واته  
شه عبي.  جه يشي  يان  به عسي  به   نه بوون 
ئيراده ي ئه وکاتي تاکي کورد که  ئيراده يه کي 

بوو،  ئه رغه ب  ال  بوو،  نيشتماني  نه ته وه ييء 
خاوه نه که ي  زؤرجار  که   ئه رغه به ي  ال  ئه و 

توشي چاره نوسَيکي ناديار ده بوه وه .
له   که   گه نجانه يه   لــه و  ــم  ده م رووي 
به راوردَيکي  نه ژياون،  به عسدا  سه رده مي 
به عس  سه رده مي  ــردووه ي  راب به و  ئَيستا 
بکه ن، بزانن شتَيک هه يه  له سه ره وه  وترابَيء  
کوردييدا  حوکمإانيي  ساَله ي   ١٨ له م  ئَيوه  
نه کردبَيت؟  پَي  هه ستتان  نه تانديبَيتء  
پله به ندي  له   ته نانه ت  بزانن  سه يرکه ن 
هاوآلتيبوونيشدا چؤن کتومت السايي به عس 
تاَله بانيء   يه کَيتييه کي  به راوردي  ده که نه وه : 
نزيک  يه کَيتييه کي  بــارزانــي،  پارتييه کي 
له سه رؤک،  دوور  يه کَيتييه کي  ســه رؤکء  
يه کَيتييه کي گؤَيإايه َلء  يه کَيتييه کي ره خنه گر، 
يه کَيتييه کء   يه کَيتييه ک،  نا  يه کَيتييه کء  
هاوآلتي  چؤن  بزانن  بکه ن،  ناحيزبييه ک 
به ره وخوار  ئيمتيازه وه   به   له  هاوآلتي  بوون 
ده بَيته وه  بؤ پله  يه کء  پله  دوو...هه تا ده گات 

به  پله  شه شء  حه وتيش.  
له   هه ندَيک  رؤژانـــه دا،  له م  ئه فسوس 
ناشارستانييه کاني  دإنــده و  زؤر  ره فتاره  
اليه ن  له   پَيکردن،  پاکانه   نانبإينء   به عس: 
سؤسيال  به ناو  حيزبَيکي  ديكة وه ،  حيزبَيکي 
به آلم  شوَين،  هه مان  له   ديموکراته وه ، 
رَيبواراني  دژي  به عه ره بي،  نه ک  به کوردي 
ده وَله تي  کؤمه آليه تيء   عه داله تي  رَيگاي 

قانوونء  نيزام په يإه وده کرَيت. 
له   نامه يه م  ئــه م  ـــه دا   إؤژان لــه م  هــه ر 
يه کَيتيدا  ئه ليکترؤنييه کاني  سايته   رؤژنامه ء 

خوَينده وه :
ده قي  نامه كه 

سالوَيكي  گه رم..
سه ركردايه تي ،  ئه ندامَيكي   وه ك 
ئايا  كه   بكه ن  ئاگادارمان  بفه رموون 
هه َلبژاردني   ليستَيكي   هيچ  بؤ  ئَيوه  
داهاتووي  په رله ماني  كوردستان، جگه  له  
نيشتمانيي   كوردستاني  (يه كَيتيي   ليستي  
كوردستان+ پارتي  ديموكراتي  كوردستان) 
هيچ  بؤ  يان  ــردووه   ك كانديد  خؤتان 
ليستَيكي  تر كار ئه كه ن؟. ئه گه ر تا رؤژي  

كؤنگره ي   تا   نه بوو،  وه َالمتان   ٢٠٠٩/٦/٢
سَييه م ئه ندامَيتيتان إاده گيرَيت .

به رپرسي  ده سته ي  كارگَيري م.س 
٢٠٠٩/٥/٢٥

 که ئه م نامه يه م خوَينده وه  موچإکم پيا 
هات. رؤژاني (ئه رغه ب)ء  (ال ئه رغه ب)ه که ي 
به عسم  حيزبي  ــي  ده ســه آلت ــي  ســه رده م
ــي  وه آلم خؤشبه ختانه   ــه وه .  ــرکــه وت ــي ب
تَيکؤشه ره کان چؤن ئه وَي رؤژَي (ال ئه رغه ب) 
ئاخر  بوو.  ئه رغه ب)  (ال  هه ر  ئه مإؤش  بوو، 
خؤ زوَلمء  سته مء  ناهه قي ناسنامه يان نييه ، 
کورد بيکات، يان عه ره ب يان هه ر ره گه زَيکي 
ديكة، زوَلمء  سته مء  ناهه قي، هه مان شتن، 
ده شبَيت له  هه موو زه مانَيکدا به هه مان شَيوه  

به ربه ره کانَي بکرَين. 
هَيزي  گه له که م،  کوإاني  کچء  ئَيوه  
ده نگه    له و  گوَي  هه لومه رجه ن!  ئه م  گؤإاني 
نه شازو ناقؤآلنه  مه گرن که  پَيتان ده َلَين  ئيوه  
ده َلين  پَيتان  يان  نه ته قاندووه .  فيشه کَيکتان 
شه قتان له  به ردَيک هه َلنه داوه و هاتونه ته  سه ر 
حازري ، يان هه إه شه ي ئه وه تان لَي ده که نء 
پَيتان ده َلين جارَي زووه  به رؤکي نه وه کاني 
دواي إاپه إين بگرين  !!    ئه وانه  بؤيه  وا ده َلَين 
ئه به ديي  داگيرکردني  بؤ  پاساو  بؤئه وه ي 
کورسي ده سه آلت بدؤزنه وه . ئه و قسانه يان 
ئَيوه   مه کإن.  لَي  قوإاوي  توري  سه لکَي  به  
پَيشمه رگه ،  ببنه   نه بوو  ياوه رتان  ته مه ن  که  
بؤ خؤشبه ختي ته مه ن إيي پَي نه دان تاآلوي 
به عسيش بچَيژن، لَي به َلَي ئَيستا  نابَيت إازي 
به   به عسييه کان  تاوانانه ي  ئه و  هه مان  بن، 
زباني  عه ره بيء   مه چه کي  عه ره بيء   جلي 
که سوکارتان  خــَيــزانء  له گه َل  عه ره بي 
ده يانکردن ، ئَيستا کاربه ده سته  کورده کان به  
به رگي کورديء  مه چه کي کورديء  زباني 
کوردي له گه َل خؤتانء منداَلء  که سوکارتان 

دووباره يان بکه نه وه . 
(ال  هاواربکه ن:   ده نگ  به يه ک  هه موو 
به عس؛  به که لتوري  درَيــژه دان  به   ئه رغه ب) 
(ئه رغه ب) به  گؤإيني ئه م سيستمي ده سه آلته  
له إَيگه ي  داإزاوه ،  به هره ء   بَي  گه نده َلء  

سندوقه کاني ده نگدانه وه .

ئه رغه ب، ال ئه رغه ب
خاليد إه زا/ هؤآلند

حةمةى ئةحمةد رةسوأل

ئةوةية  سةيرة  بةالمةوة  زؤر  ئةوةي 
راپةإينةوة،  لةدواي  زؤرةو   ساآلنَيكي  كة 
ـــةژارانء  ه چيني  چةمكي  ناوهَيناني 
زؤر  كؤمةَلگا،  گرنگةي  چينة  ئةم  مةينةتيي 
بَلَيي  ءةكو  دَيتةگوَيمانء  لةجاران  كةمتر 
نةنگيء   بة  هةژاريي  نةماوةو  باوي  هةر 
لةميدياكانء  نة  دةكرَيت..  ناوزةد  شورةيي 
مرؤڤدؤستانةو  اليةكي  مزگةوتةكاندا  لة  نة 
كؤمةَلگا  زؤرينةيةي  چينة  لةم  دَلسؤزانة 

نةدراوةتةوة..
تةنانةت دةسةآلتء حيزبة گةورةكانيش 
دواي كةوتني كةريم قاسم، ناوهَيناني هةژارء 
مرؤڤي نةداريان لةبيركردووة، بةرژةوةنديي 
كوردستاندا  زةنگيني  چيني  لةگةأل  ئةوان 
گرَيدراوةو پشتيان بة ئاغاء بةگء دةرةبةگء 
دةوَلةمةندةوردة  خَيألء  سةرؤك  شَيخء 
كةپَيويستبوو  بةستووة..  ــان  ــؤرژواك ب
دؤخي  كةئيسالميية،  كؤمةَلگاكةماندا  لة 
چاكةخوازييء  خَيرخوازييء  مرؤڤدؤستي 
برايةتيء  يةكسانيء   بوايةو  لةبرةودا 
كؤمةآليةتيء   دادپةروةريي  هاريكاريء  
سةرفرازيدا  لةوپةإي  ياسا،  سةروةريي 
بواية، كة لة هةر گةإةكَيكدا (حاتةم تةييان 
لةشَيوةي  بةخشندةي  چاكةخوازو  پياواني 
كةريمي عةلةكةو عةليكةمالء  رؤبن هودو 
خَيرخواز،  پياوي  چةندةها  سةعاليك)و 
مزگةوتء   گــةورةي  ديوةخاني  هةروةها 
خاچي  كاريتاسء  (لةشَيوةي  كَلَيساكان 

سوور)، بؤ هةژارو برسييةكان، دةرگاكانيان 
نةبوايةساآلنة  هيچ  هةر  ءاآلبكردايةتةوة.. 
ئيسالميء   بؤنةيةكي  ــو  ءةك ــك،  جــارَي
مرؤڤدؤستانةي لَيبهاتاية، دياردةي برسَيتيء  
رَيژةيان  ئةمساأل  كة  هةژاريي  بَيكارييء  
هَيَلي  ژَير  مليؤن هةژاري  يةك  لةوپةإداية، 

هةژاريي لةكوردستاندا سةريانهةَلداوة.
بةرنامة  سياسةتء  هةمان  بةداخةوة 
ــدارةش  ــةآلت دةس حيزبة  دوو  ــةم  ئ الي 
(پَيشتريش  ساَلةو  هةژدة  بةرجةستةيةو 
لة شاخ)، هةر ئاغاو بةگء شَيخء سةرؤك 
پشكيشَيريان  سوودمةندبوونء  خَيأل 
زةقةي  چاويان  هةژاريش  بةركةوتووة، 
ــةمــةنــدةش  ــژة دةوَل ــةو تــوَي ــووة.. ئ ــات ه
نةبووة  هــةژار  چيني  الي  بيري  هةرگيز 
دةوروزةمانَيكيشدا  ســةردةمء  هةموو  لة 
هةميشة  هــةژار  بةآلم  سوودمةندبوون، 
لةبةخشيني  هــةبــووة  شَيريان  پشكي 

شةهيدو ئةنفالء زيندانيء  بريندارو شةإو 
قوربانيدا.. ئةوانيش ئةمإؤ فةرامؤشكراونء 
بآ پلةوپايةو بآ پشتوپةنان.. هةژاري كورد 
نةخوَيندةوارو  بَيكارو  كرَيچيء   هةزارانن، 
نيشتمان،  بة  بَيهيوان  دةردةدارو  نةخؤشء 
دةســةآلت..  لة  بَيزارن  ژيــانء  لة  تــوإةن 
سةدانجار  رؤژي  مووچةيةي  ئةو  تةنانةت 
بةمةكرةمة باسدةكرَيتةوة، بؤ هةژاران نيية.. 
بؤ چيني دةوَلةمةندي نزيك بة حةجةكةية، 
ــرسء ءةزيـــرو  ــةرپ ــؤ كــةســوكــاري ب ب
دةرئةنجامةكةي  كة  بةإَيوةبةرةكانة.. 
بةسةر  بارگرانيي  بــازاإو  نرخي  گرانيي 
كةسي  ئابوورييةو  هةآلوساني  بودجةوةء 
لةوالشةوة  دةداتـــةوة،  باجةكةي  هــةژار 
بةرهةمنةهَين  مووچةخؤري  لة  توَيژَيك 

دةستةبةر دةبن. 
كةرتي  ــةآلت  دةس كة  وتنة  شاياني 
ــشــةســازيء  تــوَيــژي  ــي كــشــتــوكــاألء پ

مامؤستاو كارمةنديشي وةكو چيني هةژار 
ئةم  ئاكامةكاني  وةلي  فةرامؤشكردووة.. 
كؤمةَلگاي  ئايندةي  بؤ  فةرامؤشكردنة 
تاوانء  رَيژةي  چونكة  كارةساتن،  كوردي 
دزيء  تةآلقء نةخوَيندةوارييء  نةخؤشيء 
لةشفرؤشيء  توندوتيژييء   پيسيء  
رق  بَيزارييء   كرَيچَيتيء   سواَلكردنء 
نيشتمان  لة  ياساو  لة  بَيإَيزيي  هةَلگرتنء 

تؤران، دةگاتة ئاسمانء عةرشي عةزيم..! 
بةمةش تاكي هةژار دوچاري حيرمانء 
كة  وآلتةكةي،  لةساماني  بووة  بَيبةشبوون 
(بؤية  دةزانَيت  خؤي  مةشروعي  هةقي  بة 
لةئاكامدا  باسيدةكات)،  جَييةكدا  هةموو  لة 
خؤشي  كاروكاسبييةكةي  بؤ  دَلسؤزيي 
ئةخالقء  ــژدانء  وي كَيرڤي  بؤية  نةماوة، 
لة  بإوابةخؤبوون،  متمانةو  بيروباوةإء 

نزمبوونةوةداية.. 
حكومةتء  دةســــةآلتء  پَيويستة 

دةوروبــةريــان،  شَيخةكاني  بةگء  ئاغاء 
چَيژي  پَيويستة  بكةنةوة..  هةژاران  لة  بير 
ئازاريبرسَيتيء  تينوَيتيي هةژارو برسييةكان 
دةستي  پَيبكةنء   هةست  كردارةكي  بة 
هاريكاريان بؤ درَيژبكةن، بة براي هاوتاي 
خؤيانيان بزانن.. ئةفسوس لةم كوردستانة 
نة  بةرپرسء   مةسئولء   نة  زةنگينةدا 
هيچيان  ئاييني،  نةپياواني  دةوَلةمةندو 
تاقة يةك  بةخشندةنين.. چونكة هيچكاميان 
هةژار تَيرناكةنء  تاقة يةك پةرداخ بةسةر 

هيچ تينويةكء هةتيوَيكدا نابةخشنةوة. 
رادةيةء  بةو  هةژاريي  دروستكردني 
نَيگةتيڤيء   ئاكامَيكي  فةرامؤشكردنيان، 
بإدةكات..  چةندان سةدة  دةبَيتء  تراژيدي 
شتَيكةبؤ  ئاسانترين  چــارةســةرةكــةي 
بكات..  بؤ  كاري  بيةوَيت  ئةگةر  حكومةت 
كشتوكاألء  كةرتي  زيــنــدووكــردنــةوةي 
بة  مووچةنةدان  كارگةكانء  كردنةوةي 
لةشكرَيك كارمةند كة لة ماَلةوة دانيشتوون، 
داهاتي  بودجةو  دابةشكردني  دادوةريي  بة 
كوردستان بةسةر دانيشتوواندا بةيةكساني، 
كةمكردنةوةي  بؤ  فاكتةرن  ميكانيزمنء 
نيشتةجَيكردني  هةروةها  هةژاريي،  رَيژةي 
هةژاران لةاليةن حكومةتةوة (نةك كؤمپانيا 
كارةساتي  دةتوانَيت  خوانةناسةكانةوة)، 
هةژارييء  بَيكاريي چارةسةربكاتء گلةييء  

گازندةيخةَلكانيش كةمتربكاتةوة.
لة كؤتاييدا پَيويستة ئةو سةرنجة بدةم 
زةنگين  لةعَيراقي  هةژار  ءشةي  هةر  كة 
زيتي  چاو  كفرَيكي  كانزاكان،  نةوتء  بة 

بَيوَينةية!
hemea.rasoeL961@yahoo.com

دةسةآلتى كوردىء ناعةدالةتيى دةرهةق بة هةذاران

 که ئه م نامه يه م 
خوَينده وه  موچإکم پيا 

هات. رؤژاني (ئه رغه ب)و 
(ال ئه رغه ب)ه که ي 

سه رده مي ده سه آلتي 
حيزبي به عسم 

بيرکه وته وه . خؤشبه ختانه  
وه آلمي تَيکؤشه ره کان 

چؤن ئه وَي رؤژَي (ال 
ئه رغه ب) بوو، ئه مإؤش 

هه ر (ال ئه رغه ب) بوو. 
ئاخر خؤ زوَلم و سته مء 

ناهه قي ناسنامه يان نييه ، 
کورد بيکات، يان عه ره ب 

يان هه ر ره گه زَيکي 
ديكة، زوَلمء سته مء 

ناهه قي، هه مان شتن، 
ده شبَيت له  هه موو 

زه مانَيکدا به هه مان شَيوه  
به ربه ره کانَي بکرَين. 

هةژار هةميشة پشكي شَيريان هةبووة لةبةخشيني شةهيدو ئةنفالء زيندانيء بريندارو 

شةإو قوربانيدا.. ئةوانيش ئةمإؤ فةرامؤشكراونء بآ پلةوپايةو بآ پشتءپةنان.. هةژاري كورد 

هةزارانن، دةردةدارو بَيهيوان بة نيشتمان، توإةن لة ژيانء بَيزارن لة دةسةآلت.. تةنانةت ئةو 

مووچةيةي رؤژي سةدانجار بةمةكرةمة باسدةكرَيتةوة، بؤ هةژاران نيية.. بؤ چيني دةوَلةمةندي 

نزيك بة حةجةكةية، كة دةرئةنجامةكةي گرانيي نرخي بازاإو بارگرانيي بةسةر بودجةوةء 

www.neهةآلوساني ئابوورييةو كةسي هةژار باجةكةي دةداتةوة
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
بةشارةتى ٠٧٥٠٤٩٨٩٨٥٣            سامان

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

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

ت ذمارة: كوردستان هةرَيمي حكومةتي
٢٠٠٩/٦/٧ بةروار: وةزارةتي داد 

دووةم سلَيماني/ دادنووسي
بآلوكردنةوة» «ئاطاداريء

تانجةرؤ خزمةتطوزاري ئوتومبَيل/ بؤ نوآ) (عصامي ئامَيري كؤمثانياي تؤماركردني
هاوبةشةكةي) جاسمء كاظم (عصام بةرَيز لةاليةن طوَيرةي داواكاري بة

تؤمار بؤ بة ناويةوة ئةم ئاميضرانةي خوارةوة داواي كردووة تيايدا كة (٢٠٠٩/٥/٦) رؤذي لة
تا بهينيت رةمي بةَلطةنامةي المان وة بَيتة با ثَييانةوة هةية ثةيوةندي جا هةركةس بكةين.
وة رابطرين كارةكة رؤذنامةدا تاوةكو لة ئةم ئاطاداريةوة بآلوكردنةوةي لة رؤذ (١٥) ماوةي
ياساي بة طوَيرةي ناويانةوة بة بكةين تؤمار ئامَيرانة ئةو كة ئةبين ناضار ثَيضةوانةوة ئَيمة بة

ئةدرَيتآ. تؤماركردني بإوانامةي وة (٢٥) ساَلي (١٩٥٢) ذمارة ئامَير، تؤماركردني
جاسم ٥٥٪ كاظم عصام ١ ـ
قادر ٤٥٪ أحمد ئاراس ٢ ـ

دووةم سلَيماني/ دادنووسي
جبار حمةصاَلح شنؤ

ئامَيرةكان:
ذمارة/ ٢١٠٠٠٤٠٢٩ ـ ئةَلماني جؤريـ  BOSCHـ  سيارة فحصي ١ـ  ئامَيري

.٥٠٠/٦٠٠ MOT ـ تايث
ـ  تايث  ـ  ـ ٣٢٠٠٤٤٠٨٩  ذمارة  أمريكي تجميحي ـ   BOSCH ـ جؤري  ميزانية ئامَيري ـ   ٢

.FD٨٦٣
.ZBKذمارةـ  ٧٨٦١ـ  تايثـ  ٢٥٠ جؤري/ Beckerـ  ئةَلماني هةوا كؤمثريسري ٣ـ 

ذمارة ـ ٥٤٠٠٥١٩٨٩ ـ تايث ـ  جؤري/ BOSCH ـ ئةَلماني ئوتومبَيل عةقلي فحص ئامَيري ٤ ـ
.DE ٥٠٠ KTS

.Tذمارةـ  ٧٩٧٩١ـ  تايثـ  ١١٤٠٩١١ جؤري/ STENOJـ  ئةَلماني هةوا كؤمثريسري ٥ـ 
ذمارة ـ ٧٩٢٨٥٧ ـ تايث ـ  جؤري/ WAP ـ ئةَلماني طةرم ئاوي بة ئوتومبَيل شتني ئامَيري ٦ ـ

. ٢٥ JUBILE
ـ  تايث  ـ   K٧٦٣٢١٢٢٦٣ ـ  ذمــارة  KV  ٦,٥ ـ  أمريكي  ـ   ONAN ـ  جؤري  مولدةي ـ   ٧

.٦٥NH١٣CR١٦٠٠٠J
ذمارة. بآ MASTECH /جؤري طةرمي ظؤَلتية كارةبايء فحصي بؤ مؤَلَيمةتري ديجيتال ٨ـ 
ذمارة. بآ ثاشكؤكان لةطةأل LONGUS  جؤريـ ئوتومبَيل ثلَيتي راستكردنةوةي ٩ـ  ئامَيري

.TKL  ذمارةـ  ٣٦٥٥٨ـ  تايثـ ـ دةمثا لةسةر ثابت ١٠ـ  جةكي
جؤري/ KONi عدد ٢. لة ثابت جةكي ١١ـ 

ثابت ـ ٣٥٧٥. ٤٠D٧٨٣٢ ـ  ـ ذمارةكةي ـ م
٤٠D٧٨٢٣ ـ تايث ـ ٣٥٧٥. ـ   = ـ   ب

ئةَلماني. /٧.MUF  ـ ٤٣٧٤١٣ـ  تايثـ جؤريـ  CeleTTe ذمارة شاصى تعديلي ١٢ـ  ئامَيري
ـ ٣٦E٠٢٠٠٤١٣ ـ تايث ـ  جؤري/ CEMB ذمارة ثنجري كردني تايةي ئوتومبَيل ئامَيري ١٣ ـ

.B٣٢٠
.Rـ  تايثـ  ٢LFRذمارة/ ٢٨١٩ SCHENCK /جؤري ئوتومبَيل ئيستؤثي فحص ئامَيري ١٤ـ 

ـ ٦٥٠٠٥٥٣٣٩ ـ تايث ـ  جؤري ـ BOSCH ذمارة ئةَلماني ـ ئوتومبَيل عقلى فحص ١٥ ـ ئامَيري
.٥٠٠ KTS ـ DE

ـ ٨٦٥. جؤريـ  AVLDISCOPE ذمارة ئوتومبَيل كارةباي فحص ١٦ـ  ئامَيري
.SGLK١٥٠PZ ـ جؤري/ AROـ  فرنسيـ  ذمارةـ  ٣٦٢٥ تايث لحيم مةكينةي ١٧ـ 

.Nـ ١٦٩ جؤري/ AROـ  فرنسيـ  ذمارةـ  ٩٠١٢١٢٨ تايث نقطه لحيمي مةكينةي ١٨ـ 
ـ  تايث  ـ  ـ ٦٩٠١٣  ذمارة  ئةَلماني ـ   Zippo ـ جؤري رةمثا ٣ طن ثابت لةسةر جةكى ١٩ ـ

.Z٤٢٠
ـ  تايث  ـ   RGAذمارة/ ١٠٨١  SCHENCK ـ جؤري  ئوتومبَيل تايةي  بالنصى  ئامَيري ـ ٢٠

.Rapidzo
.FUCHS ـ ذمارةـ  ٠٦٨٤١٠٠٩٠٢ تايث ـ جؤري/ BOSCHـ  ئةَلماني ئامَيري فحص اليت ـ ٢١

ذمارة ـ ٠٥٩١٨٧٢٦ ـ تايث ـ ٣٠٦٥  جؤري/ AHS ـ ئةَلماني لورى استوثى فحص ئامَيري ٢٢ ـ
.٢ –

ذمارة/ ٧٦٤,٠٧٢٧ ئةَلماني أكسل ZOT جؤري FUCHSـ  فحص ئامَيري ٢٣ـ 
دادنووس

حمةصالح جبار شنؤ

بَلَين: ئةطةر نةبَيت رؤيى زيادة رةنطة
هةرَيمى ماوةية، ئةم بةقةدةر هيضكاتَيك
دامودةزطاكانى جموجؤَلى كوردستان
هةاليةك بؤ  نةديوة، بةخؤوة حكومةتى 
هةر دةتةقَيت، بةثرؤذةيةكدا لوتت دةِرؤيت
بِريارء كؤمةَلَيك زمان دَيتة بةرثرسَيك
راطةياندنى كةناَلةكانى دةبةشَيتةوة، بةَلَين
بيستراوةوة) بةبينراوو  ) سةربةدةسةآلت 
بوونةتةسةكؤىنمايشكردنىئةوشانؤييانةى
شةقامةكانء لةسةر (برَيخت) بةشَيوازى
خةَلك ئاشتكردنةوةى بؤ لةناوجةماوةردا،
شةوو لةبةرضاوطرتنى بةبآ نووسراونء
راثــؤرت وَينةطرء جَيبةجَيدةكرَين، رؤذ
ثَيشتريش ئةطةر  كةناآلنة ئةم نووسةكانى
سةرقاَلىء بؤ ئَيستا ثَيبرابَيت،  حةسودييا
ضونكة دةبيت، خةفةتبار  ماندووبوونيان 
ثرؤذةكانء كارء راثؤرتى وَينةء ئةوةندة
ئةوةندة ئامادةدةكةن، بةرثرسةكان سةردانى
بةسؤزدارىء تا دةطوشن خؤيان مَيشكى
دَلى بورووذَيننء خةَلك هةستى رةوانبَيذى

«قسةى نةبَيت هةر يان بةئاو، بكةن بةردمان
بكةنة نامةسئول» رةخنةطرانى ناحةزانء
رازيبكةن تؤراو جةماوةرى سةرئاوء بَلقى

دةسةآلت. لةطةأل بة(رَيككةوتنةوة)
جموجوآلنة بةطشتى لةطورجءطؤَلى ئةم
داخراوى ذينطةيةكى كوردَيكى كةنيشكة
دةضَيت، ماألءحاأل تامةزرؤى  جوتيارى
لةكاتى خوازبَينيكارانء لةبةرضاوى كة
زؤرةوة بةدةستطةرمييةكى خوازبَينيكردندا،
لوتفى دةداتء كــاروبــارةكــان ثــةالمــارى
خوآ ثَيشكةشدةكات،  باش خزمةتى زؤرء 
دةردةخــاتء لَيهاتووييةكانى دةنوَينَيتء
ثَيناوى دةخاتة نةستى هةستء هةموو
لةهةَلبذاردنى راكَيشآء  سةرنجيان  ئةوةى

بن. سوثاسطوزار دَلخؤشء
رؤذانة ئةم  دةبينين ثَيودانطة بةم  هةر
خوازبَينى لةبيرى كوردستان خةَلكى كة
ئاو بووة، باش كارةبا داهاتوودان: دةسةآلتى
شؤستةكان قيردةكرَينء شةقامةكان هةية،
هؤكارةكانى شوينء ــةوة،  ــن ــرَي ــن دةِرازَي

يان ــن زيــاددةكــرَي خزمةتطوزارييةكان
ثرؤذةكان، بؤ هةية ثارة نوَيدةكرَينةوة،
خاكىء نينء ــاأل ســةرق بــةرثــرســةكــان
سةردانى هةية بواريان خزمةتطوزارنء
وآلتانى ثرؤذةكانبكةنء لةطةأل خةَلكبدوَين،
ئاساييدا لةحاَلى هةرضةندة ) دراوسَيش
بةوثةِرى ئَيستا بةآلم بةدوذمندةذمَيردرَين)،
ثَيداويستى ئامَيرء رَيطادةدةن دَلفراوانييةوة
دَلتةنطىء ئةطةرضى  هةرَيمةوة، بَيتة  تازة
بةآلم دَلةِراوكَيىبةرثرسةكانبةرزبووةتةوة،
زياديكردووة سةرلَيوانيان زةردةخةنةى
خؤشةويستةياندا جةماوةرة ئةو بةإووى
دةسيسةى دوذمنانء بةفيتى  زوو زوو كة
ئاذاوةطَيِرء ثَينجةمء تابوورى دةبنة شاراوة

طشتيةكان. شوَينة تَيكدةرى
كاروبارانةى ئــةو هةموو بةكورتى
ساآلن بةدرَيذايى لةمةوبةرء مانط ضةند
ئاوخواردنةوةيان وةك ئَيستا بوون، ئةستةم
رَيثَيوانء بة داواكارييانةى  ئةو  لَيهاتووة.
ئَيستا لَينةدةطيرا، طوَييان  خؤثيشاندانيش

دةكــرَيــنء جَيبةجآ ــش ــاري داواك بةبآ 
لةطةأل لةكؤبوونةوةكانياندا بةرثرسةكان
بةفيزةوة خةَلك جؤراوجؤرةكانى بةشة
ثَيداويستييةكانى دةكةن، لةسةر ئيمزايان
كة طشتييةكان خزمةتطوزاريية خةَلكء ذيانى
رادةطيران بودجة نةبوونى بةبيانووى جاران
«سةربارى ئَيستا بةإَيوةدةبران، كيسةَلى يان
نةهاتووةء (٢٠٠٩) ساَلى بودجةى ئةوةى
دةســةآلت شرؤظةى راطةياندنء بةثَيى
كورتى كارةكان لةتةواوكردنى (٢٠٠٨)ش
بةسةرياندا ثارة قادر بةقودرةتى هَينابوو»

تاد. ... رذاوةء
جياوازيية ئةم كة زؤردةثرسن خةَلك
ئيمكاناتة ئةو هةموو هاتووة، ئةطةر لةكوَيوة
ضؤن ئةطةرنةبووة نيةء  وتراوة  بؤ هةبووة
بؤ ــران دةك كارانة ئةو  ئةطةر ثةيدابوو،
ئَيستا نةدةكران ئةطةر نةكراوةء ثَيشتر
ئةم وةآلمى هةَلبةت تاد. دةكرَينء... ضؤن 
دةزانرَيتء رؤشنةء خةَلك الى ثرسيارانة
لةكةمثةينى بةشَيكة كة ئاسانة زانينيشى

لةم كارةكانة ضِركردنةوةى هةَلبذاردن،
ياسايىء لةِرووى ئةمة ئةطةرضى كةمثةينةدا،
حكومةتء بةكارهَينانى ثَيشَيلكاريةء مافةوة
دياريكراودا، ليستَيكى لةخزمةتى تواناكانَيتى
دةبَيت لَيطةِرَيين اليةنةى ئةم ئةطةر بةآلم
هةموو كة بخوازين خؤزطة  خوازياربينء
بةئومَيدى بكرَيت، هةَلبذاردنَيك ساَلَيك
ساتَيكيش ضةند هةرَيم حكومةتى ئةوةى
رازاوةى لــةخــوانــى قـــوألء لةطيرفانى
«سةرَيك دووركةوَيتةوةء بةرثرسةكان

* بكَيشَيتة هةوارطةى وَيران»
لةماوةى ئةطةر بَلَيم ماوة ئةوة لةكؤتاييدا
دوو مانطة  ئةم بةثَيوانةى ١٨ ساَلى رابردوودا
ديكة ئَيستا كوردستان لةشوَينَيكى بكراية كار
ئةم دةسةآلتدارانى  لةبةرئةوةى بةآلم بوو.
كاريان  خؤيان بؤ ثَيودانطة بةم ساَلة  ١٨
كة هةرطيز لةشوَينَيكن خؤيان كردووة، ئَيستا

نةدةهات. بةخةياَلياندا بةخةويش

alimi1968@yahoo.com

دةكرا! هةلَبذاردن سالََيك هةموو خؤزطة
مةولود عةلى

كوردستان /عَيراق حكومةتى هةرَيمى
داد وةزارةتى

خانوبةرة طشتى  تؤماركردنى بةِرَيوبةرايةتى
كؤية بةِرَيوبةرايةتى  تؤماركردنى  خانوبةرةى

/العراق كوردستان اقليم حكومة
العدل وزارة

العقارى  التسجيل العامة المديرية  
كويسنجق فى العقارى التسجيل مديرية

٩٠٧ ذمارة/
رَيكةوت/٢٠٠٩/٦/١٠

اعالن
مجددا عقار التسجيل طلب

٢٠٠٩/٦/٧ التسجيل بتاريخ الدائرة هذة الى الطلب املقدم على بناء
سةرباغ (١٢٥) محلة تسلسل العقار متام

باعتبارة مجددا اسعد حويَز رمضان ورثة             باسم
متهيدا املذكورة امللكية تثبيت ولفرض القانونية، للمدة املالك بصفة لة حائزا

قانون احكام وفبق للتسجيل
من كل فعلى الطلب، هذا ١٩٧١ قررنااعالن لسنة (٤٣) رقم العقارى التسجيل
بينات من ية مي مالد تقد العقار هذا على معينة حقوق او يدعى بوجود عالقة 
العالن هذا  لنثرة التالى اليوم  من اعتبارا يوما ثالثني مدة خالل الدائرة هذا الى
التالي صباحا من اليوم العاشرة الساعة فى العقار احلضور فى موقع لك كذ
سيجرى الكشف الذي في موقعيا حقوقة الثبات لك وذ هذا العالن مدة النتهاء

العرض لهذا كور ملذ اليوم فى
على محمد   ديار 

تثبيت احملكية رئيس  جلنة
كويسنجق بداء محكمة قاضى

ونبوون

بةناوى (عوسمان بةغداد ذمارة كيا ئؤتؤمؤبَيل ئارمَيكى رَيطةثَيدانى

تةلةفؤنةوة ذمارة بةم دؤزيةوة  ثةيوةندى  هةركةسَيك  ونبووة تةيفور)

(٠٧٧٠١٣٠٩٣٣٠) بكات

دادوةرى ئةنجومةنى
دادطاى بةرايى دوكان
٢٥٣/ب/٢٠٠٩ ذمارة

رؤذ/٢٠٠٩/٦/٧
ئاطانامة

/ئابستين كورةناكامةكةى همزة/بةواليةنى على داواكار :نةذاد
كارةكةى وَيرالى لة بنطرد ستانى شاار تؤمارى بارى داواكار:راستطرى

كةمان ةدادطا ى سةرةوة ذمارةى )داواى همزة على :نةذاد داواكار
(كورةناكامةكةى) بؤناوطؤرينى تؤماكردوة

رؤذنامةيةكدا لة بةبالوكردنةوةى (محمد)بؤيةبريارماندا ئابتين)وةبؤ  لة(
رَيطرتنى مافى .جاهةركةسَيك شارستانى بارى ماددةى(٢١)لةياساى بةثَيى
ئاطانامةية ئةم بالوبونةوةى لةدواى (١٠)رؤذدا لةماوةى هةية (اعتراص)

ياسا. بةثَيى ئةبينرَى داواكةى بةثَيضةوانةوة بكات دادطاكةمان سةردانى

دادوةر
فرج حسن كامران

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
ناوخؤ وةزارةتي

سلَيماني ثارَيزطاي
هةَلةبجة) قةزاي (قائمقاميةتي

(١ ذمارة (بانطةوازي

نهَيني كردنةوةيةكي كةم شةهيد هةَلةبجةي قةزاي قائمقاميةتي
خوارةوة: الي ثرؤذانةي ئةم بؤ دةدات ئةنجام

تةندروستي مةَلبةندي نؤذةنكردنةوةي تةواوكاريء ثرؤذةي .١
هؤَلي زةردةهاأل و تةندروستي بنكةي وة ـ خورماأل لة شيعة على
بؤ ثزيشكي ثَيداويستي كردني دابين بيارةو لة طةنجام سةنتةري

شةهيد. هةَلةبجةي نةخؤشخانةي
(كــاذاوو طةرةكةكاني بؤ ئاو تؤري راكَيشاني ثــرؤذةي  .٢
بؤ بير لَيداني لةطةأل شةهيد هةَلةبجةي لة شار) دةروازةي

كون. دي سيروان و طوندي ناحيةي
شارؤضكةي لة ئاودَيري جؤطةي كردني (٤) دروست ٣. ثرؤذةي

تةوَيَلة.
كردني بةشداري نيازي دةرَيك بةَلَين كؤمثانيايةكء هةر جا ـ
قةزاي سةرداني قائمقاميةتي با لةم ثرؤذانةدا هةريةك لة هةية
هةر تةندةر بةرامبةر وةرطرتني بؤ دارايي بكات بةشي هةَلةبجة
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينارة هةزار ثةنجا (٥٠,٠٠٠) بإي تةندةرَيك
داخراوو زةرفَيكي بخرَيتة تةندةرةكة مةرجَيك بة خاوةنةكةي
لةسةر بانطةوازي ذمارةي كؤمثانياو ناونيشاني كة مؤركراو
(٦/٢٢) رؤذي تةندةرةكان طةإانةوةي بؤ كات دوا وة بَيت

نيوةإؤ. دوانزةي (١٢) كاتذمَير
تَيبيني/

بينايةي لة دوشةممة (٢٠٠٩/٦/١٥) تةندةر وةرطتنةوةي ١. رؤذي
دارايي. بةشي ـ هةَلةبجة قةزاي قائمقاميةتي

ساَلي (٢٠٠٩). كراوة بؤ نوآ ٢. ناسنامةي بةَليندةرايةتي
ساَلي بؤ ــةت دةرام باجي بةإَيوةبةرايةتي ئةستؤثاكي   .٣

.(٢٠٠٩)
يان دينار مليؤن ثَينج بإي (٥٠٠٠,٠٠٠) بة ياسايي ٤. بارمتةي

الضمان. خطاب ضةكي ثةسةندكراو يان
ثَيشكةش (٢٠٧٠) لةطةأل  كؤمثانياي دامةزراندني بإوانامةي .٥

كراو.
ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة تةندةرة ئةم بآلوكردنةوةي كرَيي .٦

دةردةضَيت. بؤ كردنةوةكةي كةم كة كؤمثانيايةي
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كؤمةَلطةيانةى ئةو هةموو لةناو
ضةمكةكانى كـــؤى  بةفيعلى ــة  ك
ئةمإؤ ثةيإةودةكةنء ديموكراسي
تةقليديان بةناو كــوردى دةسةآلتى
مومكين لةوجؤرة شتَيكى دةكاتةوة،
ثارةى رؤذةى تائةو حيزبَيك كة نيية
ــردنء دةرك دةسةآلتى دةنطكإينء
ناوحيزبء مةئمورةكانى نانبإينى
لةإةهاترين هةتاسةر هةبَيت حكومةتي

بمَينَيتةوة. حوكمإانيكردندا لوتكةى
لةبةر هاوكات لةمانةش  ــةدةر ب
لةئَيمة بةر ئةوانةى  هيضكات  ئةوةى
ــةوةى ن كــة تَيبطةن ــةوة ل ناتوانن
كةواتة دةوَيـــت، ضــي ئَيمة دواي 
بةدةستاودةستكردنى ثَيويستمان
نوَيء نةوةى بؤ لةباوكةوة دةسةآلتة
دواى نــةوةى بؤ لةشؤإشطَيإانةوة
شؤإشطَيإ ضونكة شؤإشطَيإان،
ثَيش دةسةآلتَيكى دذي لةسةردةمَيكدا
كــردووةء شؤإشي  خؤي  وةختةى
تيؤري كــة  تَيبطات  لــةوة  ــت ــَي دةب
دةبَيت بإناكاتء تاسةر شؤإشةكةى
هةستي نــوَيء تيؤري بؤ لَيطةإَيت
بةمجؤرة نوَيترء بــةإَيــوةبــردنــي
دةست فةرهةنطيةكان ثَيشكةوتنة
بةإَيدةكرَين، ثَيشةوةء دةضنة بةدةست
دةستاودةستكردنةى ــةم ئ بــةآلم
ساأل (١٨) دواى كة كوردى دةسةآلتى
دةيبينين ثارتييةوة يةكَيتىء بةدةست
لــةإاســتــيــدا ئـــاوةذووكـــردنـــةوةى
خؤيان كة ديموكراسيزمةية، ئــةو
بةَلكو ــوةدةكــةن، ــَي ل باسى وتــةنــى 
دةرةبةطايةتىء فةرمانإةوايكردنَيكى
دةستكةوتةكانى بةدرَيذاى كة خَيَلةكي
هاتووةتةبوون كة  ئةزموونةى  ئةو
ـــاتء داه ـــىء ـــةروةري ــوو س ــةم ه
لةاليةن قؤرغكراوة قودسيةتةكانى
(بةَلطةش دةسةآلتدارةوة،  حيزبى دوو

دةيان راستيية ئةم سةلماندنى بؤ
طؤظارة رؤذنامةو  رَيكخراو  راثؤرتى 

بيانييةكانن). بةناوبانطة
طوَيبيستى لةوَى لَيرةو  هةندَيجار
زؤرَيــك بَيبنةماى وشــكء وتافاتى
دةسةآلتدار حيزبى دوو لةبةرثرسانى
ــةى ــةمــةســةل ل ـــاس دةبـــيـــن كـــة ب
ثةيإةوكردنى ضؤنَيتى ديموكراسيء
ئـــةم ضــةمــكــة هــةســتــيــارة دةكـــةن
ئةمانيش طواية كورديدا لةكؤمةَلطةى
هةمان ستايلء هةمان تةبعء هةمان
بطرة هةيةو ئازادييان ئةزموونى

خؤشيان هةندَيكجار بةثَيضةوانةوة
لةكؤمةَلطةكانى زؤرَيك بةثَيشةنطى
نيشاندةدةن، ديموكراسيتر ناوضةكة
بينيويةتىء لــةئــَيــمــة كــَي ـــةآلم  ب
بةوضةشنة دةسةآلتَيك  بيستويةتى
ديموكراسي رةهاترين مومارةسةى
هةَلبذاردنةكاندا لةكاتى  كةضى بكات،

كؤى ثَيشةوةى لةإيزى دووحيزب
ديكةدابن قةوارةسياسييةكاني هةموو
تةنانةت ـــيء داراي هَيزء لـــةإووى
وةك ــشــةوة ــاوةري (جــةم ـــةإووى  ل
ئةم كةضى لَيوةدةكةن)، باسي خؤيان
بةشدارى ليست بةيةك حيزبة دوو
دةبواية ياخود بكةن؟!  لةهةَلبذاردندا 
بَيطوَيدانة تةواوى بةوثةإى شانازييء
بةتةحةداوة ركابةرةكانيان حيزبة
مةيدانى بهاتناية جوودا  ليستى بةدوو
ضــاوةإَيــى هــةريــةك ــذاردنء ــب هــةَل
بكرداية؟ خؤيان جةماوةرى قورسايى

بةشداريكردنةى ئةمجؤرة وةلــَى
ليست بةيةك  ثارتى يةكَيتىء ئةمإؤى 
بانطةشةيةكى يان لةهةَلبذاردن ترسة
دووبارة (هةَلبذاردنةوة)و بؤ ديكةية

دةسةآلت؟. قؤرغكردنةوةى
ساأل (١٨) لةماوةى دةسةآلتَيك
بآلوكردنةوةى كارى حكومإانيكردندا

(ديماطؤجيةت) طَيلكارى سيستمى
كــورديــدا كؤمةَلطةى بــةنــاو بَيت 
سياسيء عةدالةتى هةرلةنةبوونى
نةبوونى كؤمةآليةتى،  ــابــوورىء ئ
بودجةو لةدابةشكردنى شةفافيةت
باجء طومرطء داهاتى بزربوونى
ناشةفافى ــم، ــةرَي ه خــةراجــةكــانــى
كؤبوونةوة كؤى نةوتيةكان، طرَيبةستة
سةفةرة حكومةت، حيزبء نهَينييةكانى
نهَينييةكانى سياسيية ديبلؤماسيء
ـــرء وةزي ســــةرؤكء ســـةركـــردةو
تاوانبارانى ،داَلــدةدانــى طوزيرةكان

شةيتانةكانى بزركردنى ئةنفالء
ــةبــجــةو هــةَل كــيــمــيــابــارانــكــردنــى
ضةمكةكانى كؤى ئاوةذووكردنةوةى
ثةرلةمانَيك دروستكردنى ديموكراسي،
ئةندامةكةيةوة (١١١) بــةهــةر كــة 
نةبَيتء مةَلبةندَيكى لقء سوَلتةى
روو ياساكانى زؤرينةى دةرضوونى

لةجةماوةربَيت، ثشت لةدةسةآلتء
بةسةر حيزب هةيمةنةى زاَلبوونى
كؤمةَلطةدا دةسةآلتى  هةستيارترين
رَيطةطرتن دادوةرييةء دةسةآلتى كة

دادطاكان. لةسةربةخؤبوونى
كؤى بانطةشةى ــك ــَي دةســةآلت
ضةمكةكانىديموكراسيةتلةمهةرَيمةدا
كةوتؤتة وةك دةبينين ئةمإؤش بكاتء
ئةو نانء مووضةو بذَيوى هةموو بإينى
بإوايان نينء هاوبيريان كة كةسانةى
ساأل (١٨) دواى كة نةبَيت  بةليستَيك 
ذيان مافى سةرةتاترين نةيتوانيبَيت
بكاتء دابين هةرَيمةكةى تاكةكانى بؤ
دةنط سواَلى كةوتووةتة ئةمإؤش
سوَلتةو دةستى طرتنةوة دووبارة بؤ
قؤرغكاريى، هةمان دووبارةكردنةوةى
هةَلبذاردن بؤ بانطةشةكردنة ئةمة ئايا

(هةَلبذاردنةوة)؟!. يان
ئةوحيزبةى هةمان لةطةأل ئةمإؤ
ــازارى ئ هةموو بــوو  ــك  ــَي رؤذان كة 
ــوةى ــَي ــوارض ــةض ل ميللةتةكةيان
خؤياندا تايبةتةكانى بةرذةوةنديية
كوإى بــةهــةزاران كــؤكــردبــووةوةء
شــةوة سةرمةستى  بــؤ ــان ــوردي ك
بةآلم قوربانيى، كردة سوورةكانيان
ثَيش هاتووةتة  زةمينةيةك ئةمإؤ 
خةونةكانى هــةمــوو  ــن ــوان دةت كــة 
كوشتنء يةكتر بَي طيرفانثإكردنيان
شــةوو لةتةنيا  يةكترى قإكردنى 
بةدابةشكردنى بهَيننةدى رؤذَيكدا
ئةم خةَلكى سامانى ســــةروةتء
يةكتر بةشيربراى خؤيان هةرَيمةء
هاوثةيمانىء دةبَيذن نيشاندةدةنء
ئايا طــةرةكــة، ميللةتمان  يةكإيزي
يان بؤهةَلبذاردن  بانطةشةكردنة  ئةمة 

(هةَلبذاردنةوة)؟!.

Goran.dukani@yahoo.com
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حيزبى كوردىء ثرؤسةى طؤأان

رزطاربوون بؤ تَيدانية طومانى
سياسى ضةقبةستووى لةواقيعى
خةَلكى ساآلنَيكة كة كوردستان،
خةَلك طيرؤدةن، ثَيوةى وآلتة ئةم
هَيزَيكى دةركةوتنى تينووى بةطشتى
لةهيواو هةندَيك كة بوون ئؤثؤزسيؤن
ديارة بطةإَينَيتةوة، بؤ ئومَيديان
سةربةخؤء ليستى دروستكردنى
لةاليةن طؤإان دروشمى هةَلطرتنى
ئةوةشدا لةطةأل مستةفاوة نةوشيروان
كة ضوارحيزبةكة ليستى  دةركةوتنى
هةبوو ثَييان هيواى خةَلك ساآلنَيك
ئؤثؤزسيؤن بــةدةنــطــى ببووناية
ئَيستا ئيسالميةكان،بةآلم بةتايبةتى
وةك ئةوانيش طؤإانةوة  ليستى  لةثاأل
لةبةرةى دةيانةوَيت دةَلَين خؤيان
داواى كة دةنطانةدابن، ئةو جةماوةرو
تينوويةتى تاإادةيةك دةكةن، طؤإان
هةندَيك ئؤثؤزسيؤنى هةبوونى
ثةشيمانى شــكــانــدووةو لةخةَلكى
بَيهيواييةى ــةو ل ــةوة ــةت ــردوون ك
ثرؤسةى بةرامبةر هةيانبوو كة
دةكــرَيــت بؤية ــةر ه ــذاردن، ــب ــةَل ه
هةَلبذاردنى ثَييواية خةَلك بَلَيين
هةية زؤرى جياوازييةكى ئةمجارة
بةآلم ثَيشووتر، لةهةَلبذاردنةكانى
ئايا ثــرســيــارة  ـــةوةى كــة جــَيــي ئ
ليستَيك ضةند يان ليستَيك بوونى
ليستى ـــةدةرةوةى ل هةَلبذاردن بؤ 
بةدةستهَينانى ثاشان يةكَيتىء ثارتىء
ثةرلةمان لةكورسيةكانى ذمارةيةك
لةجؤرو ئةوتؤ طؤإانَيكى دةتوانَيت

يان فةرمانإةوايى سيستمى ضؤنَيتى
ئةنجام حكومةت ئةداى باشتركردنى
ناتوانين ثرسيارة ئةم بؤ وةآلمى بدات؟
بةَلَى يان بة بكةوينء ثَيش رووداوةكان
دةطونجَيت بدةينةوة، وةآلم بةنةخَير
يا بةبةَلَى بن رَيذةيى وةآلمــةكــان
بيخةمة دةمــةوَيــت  ــةوةى ئ نةخَير،
بة ئايا كة ئةوةية خوَينةر بةرضاوى
سةربةخؤ ليستى دروستكردنى تةنيا
دةتوانَيت دةسةآلت لةدةرةوةى ليستى
طرفتةكانى كَيشةو طةورةيى لةئاست
ثَيويستيةكانى ناإةزاييةكانء خةَلكء
ئةنجامدانى بؤ بَيت قؤناغةدا ئةم
هةوَلةكانى ئايا يان طؤإان؟ ثرؤسةى
لةثرؤسةى مستةفا  نــةوشــيــروان 
دروستكردنى سنوورى تا طؤإاندا
رؤَلى بينينى ثاشان سةربةخؤو ليستى
بإدةكات؟ لةثةرلةماندا  ئؤثؤزسيؤن 
ئةم دروستكردنى هةرطيز  ثَيمواية
بة ــةآلت دةس دةرةوةى ليستانةى
وةديهَينةرى هةَلطرو ناتوانن تةنيا
لةمةودايةكى بــن طـــؤإان خــةونــى 
دةتوانن بَيطومان ئةطةرضى نزيكدا،
ــت بــةســةر ــَي ــةب ــان ه ــةري ــط ــاري ك
ناضارى تــاإادةيــةك دةســةآلتــةوةو 
بؤ بكةن، لةبةخؤداضوونةوةى جؤرَيك
رؤَلى ثةرلةمان داهاتووى خولةى ئةم
دةزطاى بةسةر دةبَيت كاريطةريان
كوردستانةوة، هةرَيمى تةشريعى
طـــؤإانء ويستى ـــةونء خ بـــةآلم 
بةردةمى، قورسةكانى ئاستةنطة
نوَى حيزبى بةدروستكردنى ثَيويستى

غةمةكانى هةَلطرى بةإاستى كة هةية
رَيكخةرو ـــزاوتء ب بــَيــتء خــةَلــك 
خةَلك ناإةزايةتييةكانى ثَيشإةوى
بَيت جياواز مؤدَيرن، بةشَيوةيةكى بَيت
ئَيستاى تةقليدييةكانى ثارتة لةحيزبء
لةناوةإؤكء جياوازبَيت كوردستان،
لةفؤرمء بَيت جــيــاواز دنيابينيدا،
بةشَيوةيةك هةيكةليدا، ثَيكهاتةو
ضــارةســةركــردنــى ــؤ ب بطونجَيت 
كوردستانء ئَيستاى كَيشةكانى
بارى ضاكسازيى بةرنامةى هةَلطرى
ئةزموونى بؤ ئَيستابَيت، شَيواوى
دروستكرابَيت كوردستان حكومإانى
سةردةمى حيزبانةى ئةو وةك نةك
لةسةر كة ثارتيزانى خةباتى شاخء
ماركسييةكان ضةثة حيزبة شَيوازى
بؤ شــَيــوازةش ئةم دروستكراونء
دةوَلةتدارى حكومإانىء ئةزموونى
بةَلطةش طــةورةتــريــن ناطونجَيت.
ماوةى هةذدة حيزبانة ئةم ئةوةية كة
جوانى ئةزمونَيكى نةيانتوانى ساَلة
خزمةتَيكي ثَيشكةش بكةنء حوكمإانى
كَيشة إةواكةى بةرضاويش بةميللةتء
كة كوردستان حيزبانةى ئةم بكةن،
لةمةكتةب رَيكخستنيان هةيكةلى
ــةتــىء ســةركــرداي ــا ســيــاســيــةوة ت
شؤإدةبَيتةوة، خوارةوة ئؤرطانةكانى
لةبةرهةمهَينانء رَيطرن  طةورةترين
بؤشوَينى شياو كةسى دابينكردنى
كةسانة ضونكة دياريكردنى ئةم شياو،
زؤربــةى حكومةت ثؤستةكانى بؤ 
ئاستى حيزبى بةرزى بة ثَيوةرى كات

رادةى يان حيزب بؤ  دَلسؤزيان يان
خؤيان ــةرةوةى س بؤ طوَيإايةَليان
شياوى لَيهاتوويىء نةك دياريدةكرَيت
كوردستان حيزبةكانى كةسةكان، الى
ثةرلةمانء ئةندامى وةك ثؤستةكانى
حكومةت ديكةى طرنطةكانى ثؤستة
وةكثاداشتدةدرَيتبةتيكؤشةرةكانى
يان حيزبايةتى خةباتى ســاآلنــى
لَيثرسراوانى نزيكةكانى بةكةسة
كةسى كة لةوةى بةضاوثؤشى حيزبى،
دةشَيت شوَينة ئةو بؤ دياريكراو
لةبةرضاونةطرتنى هةروةها نا، يان
خةَلكن موَلكى ثؤستانة ئةو كة ئةوةى
خزمةتى ضــارةنــووسء  و طشتى بة 
لةكوردستاندا ثَيوةبةندة، خةَلكى
سةركردايةتى لةئاستى كةسَيك ئةطةر
ثشتطيرى يان سياسى مةكتةب يان
ناتوانَيت نةبَيت  دووانةى لةم  يةكَيك
وةزير يان  ثةرلةمان ئةندامى ببَيتة 
تةنانةت حكومى، باآلى ثؤستَيكى يان
بةرثرسى ئــةوةى طةيشتووةتة كار
سةرؤك يان ئاسايى فةرمانطةيةكى
تةزكيةى بةبَى لةفةرمانطةيةكدا بةشَيك
دانانرَيت،هةركةسَيكيش حيزب
بَيت حــزبــايــةتــيــكــردن ئـــاطـــادارى 
بة طةيشتن دةزانَيت لةكوردستاندا
سياسى مةكتةب يان سةركردايةتى
تاثؤية زياتر نييةو ئاسان حيزبةكان
دامةزرَينةرانء يةكةمء جيلةكانى بؤ
بةثلةكانى سةركةوتنيش بؤ ثيرةكان،
ــدا ــوردي ك حيزبى ــارى ــةرثــرســي ب
بةَلَيكردنء طوَيإايةَلىء ئةوةندةى

نيو ئةوةندة دةكرَيت دةروَيشى رةضاو
بؤناكرَيت، حسابى كةفائةت لَيهاتويىء
بةرزانةى حيزبايةتى بةو ثلة طةيشتن
لةتةمةنء زؤر ساآلنَيكى لةكوردستاندا
ــش ــاري زؤرج خــةبــاتــى دةوَيـــــتء
نييةو بةس  بةتةنيا تةمةن خةباتء 
لةاليةن تاضةندَيك طرنطتر لةهةمووى
ثشتطيريت حيزبةوة يةكةمى كةسى
سةربازَيكى تاضةندَيك  لَيدةكرَيتء 
كةمةوة بةاليةنى يان ئةوى، طوَيإايةَلى
نةبَيت بؤضوونت بيرو جياوازى دةبَيت
خةتةبيت، بةو  سةر يان لةطةَليدا 
ئةمة دةكـــات، رابــةرايــةتــى ئــةو  كة 
مةكتةب زؤرجــار كة ــةوةى  ل جطة 
حيزبةكان سةركردايةتى سياسىء
طرنطةكان بإيارة رووكةشةو تةنيا
حيزبةكانداية، يةكةمى كةسى لةدةست
كةسة نيية  مةرج زانراويشة  ئةوةى 
ميللةتء لَيهاتووةكانى دَلــســؤزو
كةسة كات هةموو نيشتمان، خاكء
حيزبةكان ناو لَيهاتووةكانى دألسؤزو
حيزبايةتى شَيوازى ئةم هةربؤية بن،
هةَلةيةو شَيوازَيكى كوردستان كردنةى
حكومةتداريةكى ناتوانرَيت هةرطيز
لَيرةدا لَيبكةوَيتةوة. سةركةوتووى
مافى ــان ــت ــوردس ك ـــاوةرى ـــةم ج
دةتوانَيت كَى ئايا كة بثرسن خؤيانة
حيزبايةتى ثرؤسةى بةسةر طؤإانَيك
بةرةو لةوَيشةوة بهَينَيتء كوردستاندا
هةنطاو حكومإانى ثرؤسةى طؤإانى

بنَيت.
Jamal١٩٧٤_hm@yahoo.com

حةمةإةشيد جةمال

دواى كة كوردى دةسةآلتى دةستاودةستكردنةى ئةم
لةإاستيدا دةيبينين ثارتييةوة يةكَيتىء بةدةست ساأل (١٨)

باسى وتةنى خؤيان كة ديموكراسيزمةية، ئةو ئاوةذووكردنةوةى
خَيَلةكي دةرةبةطايةتىء فةرمانإةوايكردنَيكى بةَلكو لَيوةدةكةن،
هاتووةتةبوون كة دةستكةوتةكانى ئةو ئةزموونةى بةدرَيذاى كة
لةاليةن قؤرغكراوة قودسيةتةكانى داهاتء سةروةريىء هةموو

دةسةآلتدارةوة حيزبى دوو

(هةلَبذاردنةوة)؟! يان هةلَبذاردن

دوكانى طؤران
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ثاوانخوازيى ثايزى
رةشيد سيروان

خةريكى سياسييةكان هَيزة لةبةردةم طؤإانكاريداية، كوردستان سياسيى هةرَيمى نةخشةى زياتر كات هةموو لة ئَيستا
كوردستان. هةرَيمى لة حوكمإانيى داهاتووى شَيوةى هةمبةر لة ضارةنوسسازن ملمالنَييةكى

داهاتووى مانطى هةَلبذاردنةكانى ضةند ئةنجامى ئاستَيكى زؤر تةحديدى تا كوردستان، داهاتووى ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
قةبارةى تائاستَيك كوردستان سياسييةكانى هَيزة كة دةكات، عَيراقيش ثةرلةمانى هةرَيمء ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى

دةبَيت. ئاشكرا راستةقينةيان
ملمالنَييةكى  ضوارضَيوةى لة ئةم هَيزةش كوردستان، لة هَيزى سَييةم لةدايكبوونى مَيذووى ببَيتة ٢٠٠٩/٧/٢٥ رةنطة رؤذى
لة ساأل (١٨) دواى حيزبدا، سةريهةَلداوةو ضوارضَيوةى لة نةك نوآ سياسيى بزووتنةوةيةكى سةختدا، وةك شارستانيانةى
طؤإانكاريىء هةوَلى نمايشكردووةء خؤى سياسى بةديلى يةكَيتييةوة، وةك ثارتىء لةاليةن ثاوانخوازيى مؤنؤثؤَلكردنء

دةدات. دةسةآلت طرتنةدةستى
لة دةسةآلت ئةداى باشكردنى كوردستانء هةرَيمى جؤرى حوكمإانى لة لة طؤإان مةسةلةى زياتر كات هةموو لة ئةمإؤ
ذيانيى هاوضةرخء حةتمىء بووةتة ثَيويستييةكى سياسى، شةفافيةتى كؤمةآليةتى، دادثةروةريى خزمةتطوزاريى، بوارةكانى:
ئةم دةإواننة حةماسةوة بة كوردستان هاوآلتييانى ئةمجارة  رابردوو، هةَلبذاردنةكانى  لة جياواز كة كوردستان، خةَلكى

لَيدةكةن. طةورةى طؤإانى ضاوةإوانى هةَلبذاردنةو
دةتوانرَيت كة بَيت، دةسةآلت ثاوانخوازى ثايزى ببينَيتء بةخؤيةوة ضؤنايةتى طؤإانكاريى هةَلبذاردنة ئةم  ثَيدةضَيت

بدرَيتةوة: لَيك روودةدات، هةرَيمدا سياسيى نةخشةى لة طؤإانةى ئةو ماناكانى بةمجؤرة
راستةقينةى ئؤثؤزسيؤنى سياسيى ئةزموونى حوكمإانيى،  لة ساأل (١٨) دواى  هةَلبذاردنة، ئةم  دةرهاويشتةكانى  لة  *
ناتوانين بَلَيين دنيادا شوَينَيكى هيض لة كة دةستثَيدةكات، كوردستان لة ديموكراسى ذيانى سةرةتاى رَيكخراو دروستدةبَيتء
بوونى ئَيستاشدا لة هةروةك نةكات، دةسةآلت بزَيو ضاودَيريى كارةكانى ئؤثؤزسيؤنَيكى ئةطةر هةية، بوونى ديموكراسيةت

ثَيويستة. ئَيمة بؤ زياتر هةناسة لة كوردستان، ئَيستاى واقيعةى ئةم بؤ ئؤثؤزسيؤنة ئةم
كة ببينَيت، زياتر ضاودَيريى رؤَلى بَيتء ئيجابى بةسةردا ضاوةإَيدةكرَيت طؤإانَيكى داهاتوو ثةرلةمانى سياسيى ديمةنى *
سةرؤكى لة لَيثَيضينةوة بضنةوةو دا حكومةت كةمتةرخةمييةكان بةطذ ضاونةترس، لةسةر بوَيرو ثةرلةمانتارى كؤمةَلَيك تَييدا

دةيبينين. ثةرلةمانى عَيراقدا لة ئَيستا ئةوةى وةك بكةن، باآلكان كاربةدةستة وةزيرةكانء حكومةتء
ثارتىء خزمةتطوزاريى دَيتةكايةوة، لةإووى دةسةآلت ئةداى بةضؤنَيتى سةبارةت نةوعى طؤإانَيكى * لةدواى (٧/٢٥)ةوة
ساآلنة دؤالرةى مليؤن سةدان ئةو دَيت، كوردستان بؤ لة بةغداوة ساآلنة كة زةبةالحةى بودجة ئةو ناتوانن ضيديكة يةكَيتى
نةوتييةكان كؤنتراكتة لة كة دراوسآء ئةوةشى وآلتانى بة قاضاخ بة نةوت فرؤشتنى لة ناشةرعيى بةشَيوةيةكى هَيزة دوو ئةم
دةشارنةوةو بةئارةزووى ميللةتى لة ئَيستا كة دةكرَيت، سنوردار زؤر تاإادةيةك وةريدةطرن، كؤمؤيشن (شيرينى) وةك

دةكةن. ثةخشانى تةخشانء خؤيان
سياسيمان ملمالنآو كَيبإكَيى فرةليستىء فَيرى وَيستطةيةك كة هةَلبذاردنة دةبَيتة ئةم جياوازةوة، ليستى بوونى بةهؤى *
بؤ ثارتىء دةبَيت باش ثرؤظةيةكى راهَينانء ئةمةش غايبةو هةرَيمدا سياسيى ثرؤسةى لة دياردةية ساَلة ئةم (١٨) كة دةكات،
يان لةبةردةمداية، رَيطايان دوو ئَيستادا لة هَيزة دوو ئةم كة بكةن، يةكترى كَيبإكَيى دابةزنء جيا ليستى بة سبةينآ كة يةكَيتى
بةيةك ببن يان بهَينن، نَيوانيان ستراتيذى رَيككةوتنى بة كؤتايى شارستانيانةء كَيبإكَيى ئةنجامدانى بؤ مل ديكة هَيزةكانى وةك

نةماوة. فيكرييان سياسىء هيض جؤرة جياوازييةكى ئَيستاياندا سياسةتى لة كة حيزب،
ناوضةى لة ثَيدَينَيت، هةروةك كؤتايى فةرمانإةوادا حيزبى تاك دةسةآلتى لةناو ثاوانخوازيى مؤدَيلى هةَلبذاردنة ئةم *
بةو كؤتايى بارزانى، د.عةبدولمسةوةر سةرؤكايةتيى  بة بارزانيدا بنةماَلةى لةناو جياواز  ليستَيكى بوونى بةهؤى بادينان
ليستة ئةم دروستيكردووة،  بادينان دهؤكء ثارَيزطاى لة  ساَلة (١٨) كة دَيت كوردستان ديموكراتى ثارتى مؤنؤثؤلييةى

بةدةستةوةية. بارزانيان شارةواني ئَيستا بةوثَييةى بباتةوة كورسى ذمارةيةك ثَيدةضَيت
سياسى ثرؤسةى تا ضاوةإَييةتىو كوردستان خةَلكى طؤإانكارييةى ئةو بؤ دَلخؤشكةرن ئيجابىو ئاماذةى ئةمانة هةموو
Serwan_rm@yahoo.com       .ببَيت دةربازى ئَيستا هةرَيم لةو ضةقبةستووييةى

ئاطاداري
مرؤظدؤستي  رَيكخراوَيكي نةرويجة، وآلتي بة سةر نَيودةوَلةتي رَيكخراوَيكي نةرويج ميللةتي فرياطوزاري
بة ثَيويستي بةشة ئةم ئةي، ثَي ئَين يةكَيكة لةبةشة سةرةكيةكاني كؤمةَل طةشةثَيداني بةشي نةويستة، قازانج

ثؤستةكةي دادةمةزرَيت ئةو كةسةي بةشة، ئةم ثرؤذةكاني بة تايبةت ثَيي ثةيوةستنامةي بة كةسَيكة دامةزراندني
خؤي تايبةتي (CV) كات بَيت ئةو تَيدا الي خوارةوةي ثَيشمةرجانةي ئةم ثَيويستة و ئؤفيسةر» «ثرؤطرام لة بريتية

دةكات. رَيكخراوةكةمان بة ثَيشةكةش

ئؤفيسةر» «ثرؤطرام ثؤستي بؤ (CV)ثَيشكةشكردني ثَيشمةرجةكاني

هةبَيت. فةرمي بروانانةي و بَيت ثةيمانطا) يان (زانكؤ باآل خوَيندني دةرضووي ثَيويستة .١
بةركارهَيناني كؤمثيوتةر. لة شارةزايي هةبَيت .٢

بزانَيت باشترة. تريش زماني ضةند نوسين)، و بزانَيت(قسةكردن زماني ئينطليزي .٣
مرؤظدؤستانةدا. كاري ضاالكي لة هةبووبَيت بةشداري و شارةزايي .٤

بضوك. و طةورة ثرؤذةى بةرَيوةبردني تاكتيكي و ستراتيذ رووي لة هةبَيت، ثرؤذةي بةرَيوةبردني تواناي .٥
و عَيراق. كوردستان هةرَيمي جَيطايةكي هةموو بة هةبَيت سةفةري تواناي بةبَي كَيشة .٦

كؤمةَلطاي مةدةني. بة تايبةت رَيكخراوةكاني لةطةأل بَيت كاركردن خبرةي شارةزايي و خاوةن .٧
هةبَيت. ئيدارةداني و بةرَيوةبردن كاري شارةزايي .٨

داواي كة كةسةداهةبَيت لةو ثَيشةمةرجةكان طةر ثؤستة، ئةم بؤ دةدات مَيينة ِرةطةزي هاني رَيكخراوةكةمان .٩
دةكات. ثؤستة ئةم

هةبَيت. شؤفَيري مؤَلةتي باشترة .١٠

ثَيشةكةش {CV} ثَيويستة ثؤستة، ئةم دةستةبةركردني بؤ ثَيشبركَي بَينة دةخوازن كةسانةي ئةو هةموو  
 ٢٠٠٩/٠٥/٢٤ رَيكةوتي شةممة يةك رؤذي (CV) وةرطرتني بؤ مؤَلةت دواهةمين و بكةن بةرَيكخراوةكةمان
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طةأةكًيک تةنيا هةواى هةية 

xalk.rozhnama@gmail.comذمــارة (489)           يةكشةممة 2009/6/14

ل  ٣

٨ الثةإة

سةربارى تةرخانكردنء سةرفكردنى بودجةيةكى زؤر

ضةندين ناوضةى كوردستان لة خزمةتطوزاريي تةندروستى بيَبةشن  

سوعاد ئيسماعيل:سوعاد ئيسماعيل:

 ئةنجومةنى ثارَيزطا  ئةنجومةنى ثارَيزطا 

٩٥٩٥٩٥٩٥٪ى ثرؤذةكانى ٪ى ثرؤذةكانى 

وةزارةتى شارةواني وةزارةتى شارةواني 

جيَبةجَيكردووةجيَبةجَيكردووة

ل ٣

ل ٢

ل٤

سةنديكاء حكومةت ضاو بة عيادةي سةنديكاء حكومةت ضاو بة عيادةي 

الكؤالنةكاندا دةخشَيننةوةالكؤالنةكاندا دةخشَيننةوة

مووضةى كةمئةندامانء نابينايانءمووضةى كةمئةندامانء نابينايانء

 شتي تريش... شتي تريش...

٨٣٨٣ طوندى سنوورةكة كَيشةى ئاويان هةية طوندى سنوورةكة كَيشةى ئاويان هةية

كـؤية تـرسـى وشـكةسـالَـيى هـةيةكـؤية تـرسـى وشـكةسـالَـيى هـةية

ل ٧ل ٥
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3 ذمــارة (489) يةكشةممة 2009/6/14
xalk.rozhnama@gmail.com

شارا عةبدوإلةحمان

بنكةى  نةخؤشخانةو  ضةندين 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  تةندروستى 
دانيشتووانى  بؤ  سوديان  داخــراونء 
لةكاتَيكداية  ئةوة  نيية،  ناوضةكانيان 
كة زؤرَيك لةدانيشتووانى ئةو ناوضانة 
كةرتى  كةموكوإيى  كَيشةو  بةدةست 
ناضارن  طرفتارنء  تةندروستييةوة 
كةرتى  كةموكوإيى  كَيشةو  بةدةست 
ناضارن  طرفتارنء  تةندروستييةوة 
كةرتى  كةموكوإيى  كَيشةو  بةدةست 

ديكة  لةناوضةكانى  روو  ضارةسةر  بؤ 
بكةن.

بةثَيى ئةو زانيارييانةى لةبةإَيوةبةرَيتى 
دةست  سلَيمانيةوة  تةندروستى  طشتى 
قةزاى  لةهةرسَي  كةوتوون،  رؤذنامة 

(ضةمضةماأل، شارباذَيإ، ثَينجوَين)،
بةهؤى  تةندروستى  بنكةى   (١٣)
نةبوونى ثزيشكء كارمةندى ثَيويستةوة 
دروستكردنيانةوة  لةدواى  يان  داخراون 
لَيوةرنةطيراوة،  سوديان  نةكراونةتةوةو 
سةدان  ساآلنة  كة  لةكاتَيكداية  ئةوةش 
ثزيشكى  بةشةكانى  كؤلَيجء  خوَيندكار 

زانكؤو ثةيمانطاكان تةواو دةكةن.
د. رَيكةوت حةمةإةشيد، بةإَيوةبةرى 
بةوةكالةت،  سلَيمانى  تةندروستى  طشتى 
نةخؤشخانةو  ئةو  لةداخستنى  نكؤَلى 

بنكة تةندروستيانة نةكردوو هؤكارةكةى 
ثزيشكء  ــةو  ئ ـــارةي  ذم كةميى  بــؤ 
طــةإانــدةوة  تةندروستيانة  كارمةندة 
ــةزراون،  دام سلَيمانيدا  لةسنوورى  كة 
ئةو  ضــارةســةرى  بؤ  «ئَيستا  وتيشى: 
كَيشانةو بةطةإخستنةوةى بنكةكان ناوى 
(٧٠٤) كةسمان ناردووة بؤ سةرؤكايةتى 
بةمةبةستى  وةزيـــران  ئةنجومةنى 
دادةمةزرَينء  بةمزوانة  دامةزراندنيانء 
طرَيبةستيان  كة  كةسانةش  ئةو  زؤربةى 

لةطةَلدا كراوة دادةمةزرَين».
ئةوةى  رَيكةوت  د.  ئةوةشدا  لةطةأل 
ثارَيزطاى  لةسنوورى  كة  خستةإوو 
سلَيمانى تةنيا (١٣) نةخؤشخانةو بنكةى 
نةبوونى  بةهؤى  كة  هةية  تةندروستى 
ئةوةى  داخراونء  كارمةندةوة  ثزيشكء 
تةندروستى  بنكةى   (١٥) كة  رةتكردةوة 
تةنيا لةسنوورى ضةمضةماَلدا داخرابَيتنء 
لةقةَلةمدا،  بةهةَلة  زانياريانةى  ئةو 
طشتى  بةإَيوةبةرى  وتانةى  ئةو  بةآلم 
لةكاتَيكداية  سلَيمانى  تةندروستى 
بةإَيوةبةرى  عوسمان  نازةنين  كة 
ضةمضةماأل  تةندروستى  راطةياندنى 
لةلَيدوانَيكى ثَيشتريدا ئةوةى بة (رؤذنامة) 
راطةياندبوو: كة «تةنيا لةسنوورى قةزاى 
تةندروستى  بنكةى   (١٥) ضةمضةماَلدا 
كارمةندةوة  ثزيشكء  نةبوونى  بةهؤى 

بؤ  كَيشة  بةوهؤيةشةوة  ـــراون،  داخ
دانيشتووانى ئةو ناوضانة دروستبووة كة 

بنكة تةندروستيةكانيان داخراون».
تةنيا  تةندروستى  بنكةكانى  داخرانى 
نييةو  سلَيمانيدا  ثارَيزطاى  لةسنوورى 
ثارَيزطاى هةولَيريش هةمان  لةسنوورى 
هاوآلتييان  بؤ  كَيشةى  كة  هةية،  طرفت 

دروستكردووة.
لةسنوورى  تةنيا  كة  بةشَيوةيةك 
كؤية،  تةندروستى  طشتى  بةإَيوةبةرَيتى 
ثزيشكى  كارمةندو  نةبوونى  بةهؤى 
تةندروستى  بنكةى   (١٠) ثَيويستةوة 
نةخؤشخانةى  بنكةو   (٦) داخـــراونء 
تائَيستا  تةوابووة  كةبيناكانيان  ديكةش 

نةكراونةتةوة.
ــةرى  ــوةب ــةإَي ــةم، ب ــت ـــارام رؤس ئ
لَيدوانَيك  لة  كؤية،  تةندروستى  طشتيى 
ثَيشووتريدا ئةو زانياريانةى بؤ رؤذنامة 
هؤكارى  رايطةياند:  ثشتإاستكردةوةو 
نةبوونى ثزيشكء كارمةندى تةندروستى 
دةطةإَيتةوة  نةخؤشخانانةدا  بنكةو  لةو 
ئيدارييةوة  لةإووى  ئةوان  كة  بؤئةوةى 
داراييةوة  لــةإووى  بةهةولَيرنء  سةر 
بؤ  كَيشةى  «ئةمةش  بةسلَيمانين،  سةر 
هةولَير  كة  ــةوةى  ب دروستكردووين 
ثزيشكمان بؤ نانَيرنء سلَيمانيش بةكةمى 

هاوكاريمان دةكةن».

ضةندين ناوضةى كوردستان 
لةخزمةتطوزاريي تةندروستى بيَبةشن

مووضةى ثزيشكء كارمةنديان نيية
كةمئةندامانء 

نابينايانء
 شتي تريش...

ئاسؤ جةبار

كـــةمـــئـــةنـــدامـــانء   
كــوردســتــان  نابينايانى 
ــةوة  ـــةن حــكــومــةت ـــةالي ل
بإينى  دةضةوسَينرَينةوة، 
كةمئةندامانء  مووضةى 
ــاى  دةزط بيناء  نةبوونى 
رؤشنبيرىء  فةرهةنطىء 
ــى ثــَيــداويــســتــى  ــوون ــةب ن
كةمئةندامانء  بؤ  طونجاو 
بةثَيى  ثَيكإا  نابينايان 
نَيودةوَلتييةكانى  ستانداردة 
بةثَيى  ثَيكإا  نابينايان 
نَيودةوَلتييةكانى  ستانداردة 
بةثَيى  ثَيكإا  نابينايان 

كةمئةندامان  خزمةتكردنى 
ناشارستانىء  نائينسانىء  كارطةلَيطى  وةك 

نائةخالقى حسابى بؤ دةكرَيت. 
سةرجةم مووضةى كةمئةندامان كؤبكةيتةوة 
ثةرلةمانء  ئةندام  مووضةى  بةرثَيى  ناطاتة 
سةرجةم  ساَلَيكى  مووضةى  ــان،  ــرةك وةزي
ثةرلةمانء  ئةندام  مووضةى  بةرثَيى  ناطاتة 
سةرجةم  ساَلَيكى  مووضةى  ــان،  ــرةك وةزي
ثةرلةمانء  ئةندام  مووضةى  بةرثَيى  ناطاتة 

مانطَيكى  مووضةى  بةقةدةر  كةمئةندامان 
مةسعود بارزانىء جةالل تاَلةبانى نيية. 

ئةم ثةيامة بَيجطة لةخةمَيكى طةورةء هاوبةش 
بةرطريكردن  ثشتيوانيكردنء  نيية،  ديكة  هيضى 
كةمئةندامانى  نابينايانء  رةواكانى  لةمافة 
قورس  هَيندة  ئيشَيكة  تَيناضَيت،  هيضى  نيشتمان 
نيية، ئَيمة كؤَليان بؤ ناكَيشين، كةس لةسةر ئةم 
ذياندؤستانةية  ئينساندؤستانةء  بةرطريكردنة 
هَيندة  كارَيكى  ناكرَيت،  زيندانى  ناكوذرَيتء 
نابينايةك  وةك  ساتَيك  بؤضةند  نيية  قورس 
بيربكةينةوةء بذينء وةك كةمئةندامَيكى دَل ثإ 

لةهيوا بيربكةينةوةء داواكاريمان هةبَيت.
لةمةسةلة  نيية  قسةكردن  تةنيا  ئَيمة  كارى 
ستراتيذىء نةتةوةيىء ديموكراسىء طةندةَلىء 
سياسةتء حكومإانىء هةَلبذاردنء ئةم ضةمكة 
طةورانة، وةك ضؤن كارى ئَيمة وةك نووسةرء 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  رؤذنامةنووسء 
نووسينء  تةنيا  ميديا  مرؤظء  مافى  مةدةنىء 
كؤإو  سيمينارء  ؤركشؤثء  بآلوكردنةوةء 
كارى  لةهةرشتَيك  بةر  بةَلكو  نيية،  كؤبوونةوة 
كؤإو  سيمينارء  ؤركشؤثء  بآلوكردنةوةء 
كارى  لةهةرشتَيك  بةر  بةَلكو  نيية،  كؤبوونةوة 
كؤإو  سيمينارء  ؤركشؤثء  بآلوكردنةوةء 

ئَيمة بةرطريكردنَيكى كرداريية لةئينساندؤستىء 
ذياندؤستى.

كوردستان  كةمئةندامانى  نابينايانء 
لَيكراوة  غةدريان  طةورةترين  كة  تائةوإؤ 
كؤمةآليةتىء  فةرهةنطىء  ئابوورىء  لةإووى 
لَيكراوة  غةدريان  طةورةترين  كة  تائةوإؤ 
كؤمةآليةتىء  فةرهةنطىء  ئابوورىء  لةإووى 
لَيكراوة  غةدريان  طةورةترين  كة  تائةوإؤ 

مووضةى  نموونة  بؤ  هةر  ذيانةوة،  بذَيوى 
دينارةء  مليؤن   (٦) لة  زياد  ثةرلةمانتارَيك 
كة  دينارة  هــةزار   (٣٠) نابينايةك  مووضةى 
ئةو  ناكات،  ئَيستاء بةشى هيض شتَيكى  نايدةنَى 
ناعةدالةتييةى بةرامبةر مووضةء بذَيوى ذيانى 
بَيوَينةء  لةدنيادا  دةكرَيت  كةمئةندام  نايبنايانء 

دانسقةية.
جــةبــار  ــاســؤ  ئ وةك  ــن  م ــةوة  ــةرئ ــةب ل
رؤذنامةنووسانء  لةنووسةرانء  ــارم  داواك
فيدراسيؤنى  مــرؤظء  مافى  رَيكخراوةكانى 
ميدياكان  مةدةنىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
بةرطريكارَيكى  ثشتيوانء  اليةك  هةموو  ثَيكإا 
راستةقينةبين لةمافء داواكارييةكانى نابينايانء 
كةمئةندامانء هةَلمةتَيكى جدىء ئينساندؤستانة 

لةثَيناو داواكارييةكانياندا.  بكةين  نةخؤشخانةيةكي سنووري كؤية كة تا ئَيستا نةكراوةتةوة
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هيَمن محةمةد
ئارام شَيخ وةسانى

هةرَيم  حكومةتى  تائَيستا 
ــكــخــراوى  بــةرنــامــةيــةكــى رَي
بؤ  نيية  مؤدَيرنى  تةندروستء 
عيادانةي   ئةو  رَيكخستنةوةى 
طةإةكةكانى  كــؤآلنــةكــانء  لة 
ــى  كــوردســتــانــدا هـــةنء زؤري
طةإةكةكانى  كــؤآلنــةكــانء  لة 
ــى  كــوردســتــانــدا هـــةنء زؤري
طةإةكةكانى  كــؤآلنــةكــانء  لة 

دياردة،  كردونيةتة  ذمارةكانيان 
ــة بة  ـــةوة لــةكــاتــَيــكــدايــة ك ئ
بــوارى  شارةزايانى  بؤضوونى 
ئةو  زؤرى  بةشَيكى  تةندروستى، 
عيادانة «تةندروست نينء وَيإاى 
نةبوونى  شوَينةكةيانء  بضووكيى 
عيادانة «تةندروست نينء وَيإاى 
نةبوونى  شوَينةكةيانء  بضووكيى 
عيادانة «تةندروست نينء وَيإاى 

دةرمانى  تايبةت،  ثَيداويستى 
بةسةرضووش دةفرؤشن».

تةندروستى  ضاودَيرى  هةندَيك 
نةبوونى  كة  بــةوةدةكــةن  ئاماذة 
عيادةى  لة  ساردكةرةوة  ئامَيرى 
سةرةكى  هؤكارَيكى  كؤآلنةكاندا، 
دةرمانانةية  ئةو  كاريطةريى  نةمانى 
ــن، جــطــة لـــةوةى  ــرؤش ــف ــة دةي ك
بإوانامةى  مــؤَلــةتء  زؤرَيكيان 
هةَلياننةواسيوة،  يان  نيية  ثزيشكيان 
بإوانامةى  مــؤَلــةتء  زؤرَيكيان 
هةَلياننةواسيوة،  يان  نيية  ثزيشكيان 
بإوانامةى  مــؤَلــةتء  زؤرَيكيان 

ئةطةرى  كــةمــوكــوإيــانــةش  ــةو  ئ
مةترسيان هةية، بؤ ضارةسةرى ئةو 
كارمةندانى  سةنديكاى  كَيشانةش 
بة  كوردستان  تةندروستى  ثيشةيى 
تةندروستى،  وةزارةتــى  هاوكاريى 
عيادانة  ئةو  رَيكخستنةوةى  هةوَلى 

دةدات.
لقى  كارطَيإى  حةسةن،  هــاوار 
كارمةندانى  سةنديكاى  هةولَيرى 
لةوةكرد  باسى  ثَيشةيى كوردستان، 
ـــردوودا  ــاوةى ســاَلــى راب ــةم كــة ل
كارمةندى   (٢٠٥) بة  مؤَلةتيان 
تةندروستى داوة بؤ كردنةوةى عيادة، 
سةردانى  عيادانانةى  ئةو  «بــةآلم 
ئَيمةيان كردووة طةيشتووةتة (٣٨٠) 
عيادة، هةرضةندة رَيذةكة زؤر لةوة 
ئةطةر دةوروبةرى  بةتايبةت  زياترة 

شارةكان هةذماربكرَين».
دواى  كة  دةكات  ثيشبينى  هاوار 
تةواوبوونى ثَيدانى مؤَلةت، ليذنةيةك 
سةرثةرشتيكردنء  بؤ  ثَيكبهَينرَيت 
وتى:  عيادةكانء  ضاودَيريكردنى 
بكات،  سةرثَيضى  ــةوةى  ئ ــر  «دوات
لَيوةردةطيرَيتةوة،  مؤَلةتةكةى 
كارمةندانةى  ئةو  ثَيويستة  ضونكة 
لة  دةكةنةوة،  عيادة  كة  تةندروستى 
خؤيانداء  ثيشةكةى  ضوارضَيوةى 
تةندروستى  وةزارةتى  رَينمايى  بة 

خستةإوو  ئــةوةشــى  كاربكةن». 
شَيوازى  ــارةو  ذم دةيانةوَيت  كة 
بةشَيوةيةك  عيادانة  ئةو  كاركردنى 
سيماى  ــةأل  ــةط ل ــة  ك رَيــكــبــخــةن 
مةرجة  بةثَيى  بطونجَينء  شــاردا 

كاربكةن. تةندروستييةكانيش 
تةندروستى  مةرجةكانى  بةثَيى 
دوكانانةى  ــةو  ل هيضكام  نابَيت 
كةمتر  ٤م)  بؤ   ٣) لة  عيادة  دةكرَينة 
(١,٥م)  بةرزيى  بة  ثَيويستة  بنء 
ئامَيرى  بَيتء  كاشى  ديوارةكةى 
تةختى  دةستشؤرء  ساردكةرةوةو 

تَيدابَيت.  نةخؤشى 
سةنديكاى  ــةي  ــةك ــرس ــةرث ب
ــةوةى  ئ تــةنــدروســتــى،  ثيشةيى 
ثَيكهاتووة  ليذنة  كة  خستةإوو 
وتى:  مةرجةكانء  ضةسثاندنى  بؤ 
«ئةطةر مةرجةكان جَيبةجَيكرابوون، 
بةردةوام  ثَيدةدةين،  مؤَلةتيان  ئينجا 
سةردانمان  عيادانةش  ئةو  خاوةنى 
بةآلم  مؤَلةت،  ثَيدانى  بؤ  دةكــةن 
تَيدانةبَيت،  مةرجةكانى  كةسةى  ئةو 
ثَينادرَيتء  مؤَلةتى  جؤرَيك  بةهيض 
دةكرَيـت  تةواو  فشارَيكى  لةمةودا 

ــارى  ــةو ك ــةس ــةرك بـــؤئـــةوةى ه
ئَيمةش  كارةكانى  بكات،  خــؤى 
ــى  وةزارةت رَينماييةكانى  بةثَيى 
كؤكن  هةموواليةك  تةندروستييةء 
الكؤآلنةكان  عيادةى  ئةوةى  لةسةر 
رَيك بخرَينةوة»، بةآلم بةإَيوةبةرى 
تةندروستى  ــارى  ــاروب ك طشتيى 
بوونى  بؤضوونَيكى جياوازى هةيةء 
ئةو عيادانة لة كؤآلنةكاندا بةشَيوةى 

هةإةمةكى، بة تةندروست نازانَيت.
بةإَيوةبةرى  عةلى،  د.جةميل 
لة  تةندروستى  كاروبارى  طشتيى 
ئةطةر  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا، 
بكةين،  باسيان  عيادة  وةك  ئَيمة 
ضونكة ثَيى دةَلَين عيادةى ثزيشكىء 
دةبَيت تةنيا ثزيشك بَيتء دةرضووى 
كؤلَيذى ثزيشكى بَيت، بةآلم ئةوانةى 
لةدةرةوةى  لَيوةدةكرَيت  باسى  كة 
دةتوانين  ئةوا  ثزيشكييةكان،  عيادة 
رَيطا  ناتوانين  بةآلم  بخةين،  رَيكيان 

بة هةموويان بدةين.
دةتوانن  كة  خستةإوو  ئةوةشى 
كردنةوةى  بؤ  بكةن  ئاسانكاريي 
كة  شوَينانةى  لــةء  عيادانة  ئــةو 

ثزيشكى تَيدانيية يان دوورةدةستء 
ئةوانةى  «بةمةرجَيك  هةذارنشينن، 
هةندَيك  بنء  ثزيشك  ياريدةدةرى 
ضارةسةرى سةرةتايى كة ثَيويستى 
بؤ  نيية،  ثزيشك  ــةى  رةضــةت بــة 
يان  لةفاف  وةك  ثَيداويستى  نموونة 
دةرمانة  ئةو  ثاراسيتؤألء  حةبى 
بكةن»،  تـــةداوى  سةرةتاييانةء 
تةندروستى  «وةزارةتـــى  وتيشى: 
ئةوجؤرة  ثَيدانى  بؤ  نيية  الريــى 
كردنةوةى  ئةطةر  بةآلم  مؤَلةتانة، 
طشتييةكانء  شةقامة  لة  بَيت  عيادة 
بؤ  تةنيا  ئــةوة  ئاشكرادا،  شوَينى 
ثزيشكي  كؤلَيذى  ــى  ــووان دةرض
كة  كةسانةش  ئةو  رَيطاثَيدراوةء 
ئةوانةى  ضونكة  دةفرؤشن،  دةرمان 
دةرمان دةفرؤشن دةبَيت دةرضووى 
بنء  ــى  ــازي ــس ــان دةرم ــذى  ــَي كــؤل
لةسةر  هةبَيتء  ساردكةرةوةيان 
تةندروستى  رَينماييةكانى وةزارةتى 

كاربكةن».
كَيشةو  ــةو  ئ ــى  ــوون ب ــةطــةأل  ل
بةإَيوةبةرى  بةآلم  كةموكوإيانةدا، 
تةندروستى  ــارى  ــاروب ك طشتيى 

نيية  ئاسان  بارودؤخةدا  لةم  ثَييواية 
بةآلم  دابخةن،  عيادانة  ئةو  هةموو 
رَيك  ثَيويستة  كؤنترؤَلكردنيان،  «بؤ 
بةآلم  دابخةن،  عيادانة  ئةو  هةموو 
رَيك  ثَيويستة  كؤنترؤَلكردنيان،  «بؤ 
بةآلم  دابخةن،  عيادانة  ئةو  هةموو 

بخرَين».
ــادةى  ــي ــن لـــة ع ــرت ــةط ــن رةخ
بةشَيك  كة  لةكاتَيكداية  كؤآلنةكان 
طرنطىء  بة  ئاماذة  هاوآلتييان  لة 
بةوثَيةى  دةكةن،  بوونيان  ثَيويستى 
فرياطوزاريى  ضارةسةرو  دةتوانن 
ئةو  دانيشتووانى  بة  ثَيشكةش  خَيرا 

طةإةكانة بكةن.
هاوآلتييةكى  عةبدوَلآل،  ئةحمةد 

طةإةكانة بكةن.
هاوآلتييةكى  عةبدوَلآل،  ئةحمةد 

طةإةكانة بكةن.

ثَييواية  دانيشتووى شارى هةولَيرة، 
كارَيكى  كؤآلنةكان  عيادةى  البردنى 
عيادانة  «ئــةو  دةَلَيت:  نييةء  باش 
هةندَيك  بؤ  طةورةن  ياريدةدةرَيكى 
خةَلك  ئاسايى،  نةخؤشيى  حاَلةتى 
سةردانى  ناتوانَيت  هةمووكات 
نةخؤشخانةكان بكاتء بؤ تةداوىء 
بإؤنة  سةرئَيشةيةك  دةرزىء 
بةآلم  ــةورة،  ط نةخؤشخانةيةكى 
بإؤنة  سةرئَيشةيةك  دةرزىء 
بةآلم  ــةورة،  ط نةخؤشخانةيةكى 
بإؤنة  سةرئَيشةيةك  دةرزىء 

دةكرَيت لة بةرذةوةنديى هاوآلتيياندا 
ثَيبدرَيتء زياتر ضاودَيريى  ثةرةيان 

بكرَين».
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ئارى سابير

طةرماو  وةرزى  هاتني  طةَل  لة 
كةمئاويي  كَيشةي  هــاويــنــدا 
كؤية  قةزاى  سنوورى  روودةكاتة 
رَيذةى  كةميى  بةهؤى  ئةوةيش 
سنوورةكةدا،  لة  بارانبارينةوة 
ئةو  دانيشتووانى  هاوآلتييانء 
سنوورةو طوندةكانى دةوروبةريشى 
دةكــةن  كؤية  ئــيــدارةى  لة  داوا 
ئاويان بؤ دابينبكرَيت، لَيثرسراوى 
لة  طوندةكانيش  ئاوى  فةرمانطةى 
كةمئاويى  كَيشةى  لة  نكؤَلى  كؤية 
دةَلَيت:  سنوورةكةيانداء  لة  ناكات 
طوند   (٨٣) طوند   (١٥٧) طوند   (١٥٧) طوند   ( ) كؤي  لة   »
داواى  هةيةء  كةمئاوييان  كَيشةي 
دينارمان  مليؤن   (٥٠٠) مليارء   (١) مليارء   (١) مليارء   ( )
ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ  كردووة 

كَيشةية».

ســاأل)،   ١٩) ـــادر  ق جومعة 
دانيشتووى طوندى ئؤمبةرطومةتى 
قـــةزاى كــؤيــة، باسى  بــة  ــةر  س
نةبوونى  بةهؤى  كة  لــةوةكــرد 
لةماوةى  ــةوةوة  ــواردن خ ــاوى  ئ
دةيان  ـــردوودا  راب ساَلى  ضةند 
طوندةكةيان  سنوورةكة  خَيزانى 
«ئةو  وتيشى:  بةجَيهَيشتووة، 
طوندةى ئَيمة يةكَيك بووة لة طوندة 
طةورةكانى سنوورى قةزاى كؤية، 
لة  زياتر  راثةإينةوة  لةدواى  كة 
طةإاوةتةوة،  بؤ  خَيزانى   (١٠٠)
بةهؤى  ماوةيةو  ئةو  دواى  بةآلم 
طةإاوةتةوة،  بؤ  خَيزانى   (
بةهؤى  ماوةيةو  ئةو  دواى  بةآلم 
طةإاوةتةوة،  بؤ  خَيزانى   (

ثــرؤذةى  كةمئاويىء  نةبوونء 
ــةى  زؤرب خزمةتطوزارييةوة، 
ــة شــارو  ــان روويــــان ل ــةك ــاَل م
دووبارة  شارؤضكةكانكردةوةو 
طــونــدةكــة بـــةرةو ضــؤَلــبــوون 

دةضَيت».
جومعة ئةوةشى خستةإوو كة 
لة  ئاوى  ئةوان  طوندةكةى  ئةطةر 
شوَينَيكى ديكةوة بؤ رانةكَيشرَيت، 
بَيئاوييةكةيان  كَيشةى  ناتوانرَيت 
بة  ئَيستا  كة  ضارةسةربكرَيت 
دابيندةكرَيت،  بؤ  ئاويان  تانكةر 
بةوشَيوةية  «ناتوانرَيت  وتيشى: 
طوندةكةمان  بَيئاويى  كَيشةى 
ثَيويستة  بكرَيت،  ــةر  ــارةس ض
بؤ  ئــاو  ثــرؤذةيــةكــى  حكومةت 
نا،  ئةطةر  رابكَيشَيت،  طوندة  ئةو 
ناضاردةبين ئَيمةش ضؤَلى بكةين».

وشكةساَليى  ــة  ســاَل دوو 
طرتووتةوة،  كوردستانى  هةرَيمى 
ــــةى  بـــةوهـــؤيـــةشـــةوة زؤرب
مةإو  طوندةكان،  هاوآلتييانى 
وازيان  فرؤشتووةو  ماآلتةكانيان 
مةإو  طوندةكان،  هاوآلتييانى 
وازيان  فرؤشتووةو  ماآلتةكانيان 
مةإو  طوندةكان،  هاوآلتييانى 

ئاذةَلداريي  لة كارى كشتوكاَليىء 
ساَلى  ضةند  لةماوةى  هَيناوة، 
هةزار  دوو  لة  زياتر  ــردوودا  راب
خَيزان لةو طوندانةوة بةرةو شارو 

شارؤضكةكان كؤضيان كردووة.
ـــةوتـــةى بـــةإَيـــوةبـــةرى  ب
بةنداوةكانء  بةإَيوةبةرَيتى 
رَيذةى  كؤية،  سةرزةويى  ئاوى 
قةزاى  سنوورى  لة  بارانبارين 
بووة،  (٢٥٠ملم)  ئةمساأل  كؤيةدا 
بارانةية  ــةو  ئ نــيــوةى  ئــةمــةش 
سنوورةكة  لة  ثَيويستبوو  كة 

ببارياية.
دانيشتووى  محةمةد،  دةريــا 
ئَيستا  كــة  باغةجنَير  طــونــدى 
ناحيةى  طــونــدى  طــةورةتــريــن 
ــةوةدةكــات  ب ئــامــاذة  تةقتةقة، 
ـــارةي  ــةأل ئـــةوةى ذم ــةط ــة ل ك
دانــيــشــتــووانــى طــونــدةكــةيــان 
ثرؤذةى  تائَيستا  بــةآلم   زؤرة، 
بة  «حكومةت  وتــى:  نيية،  ئــاوى 

دابيندةكات،  بؤ  ئاومان  تانكةر 
بةوهؤيةشةوة زؤربةى كات بَيئاو 
دةبين، ضارةسةرنةكردنى كَيشةى 
طوندةكةشماندا  لة  كةمئاويى 
ضةندين  ــةوةى  ئ هــؤى  بووةتة 
خَيزان بةرةو شار كؤض بكةن، جطة 
دانيشتووانةكةى  زؤربةى  لةوةى 
فرؤشتووةء  ماآلتةكانيان  مةإو 
كشتوكاَليىء  كــارى  لة  ــان  وازي
فرؤشتووةء  ماآلتةكانيان  مةإو 
كشتوكاَليىء  كــارى  لة  ــان  وازي
فرؤشتووةء  ماآلتةكانيان  مةإو 

بَيكاربوون»،  هَيناوةء  ئاذةَلداريي 
ئاوي  فةرمانطةكةي  لة  ــا  دةري
ئةطةر  كة  بإوايةداية  لةو  كؤية 
هةبواية،  ئــاويــان  ثرؤذةيةكى 
شار  بةرةو  طوندةكةيان  خةَلكى 
لة  ــان  وازي نــةدةكــردو  كؤضيان 
ماآلت  بةخَيوكردنى  كشتوكاألء 

نةدةهَينا.
لَيثرسراوى  فةقآ،  محةمةد 
طوندةكان،  ــاوى  ئ فةرمانطةى 
ــة بؤ  ـــةوةكـــرد ك ـــامـــاذةى ب ئ
رووبةإووبوونةوةى وشكةساَليى 
داوايان لةسةروو خؤيان كردووة 
كة ئةمساأل بإى (١) مليارو (٥٠٠) 
تةرخانبكرَيت،  بؤ  ديناريان  مليؤن 
 (١٥٧) لةكؤى  «تائَيستا  ــى:  وت
طوندى سنوورى قةزاى كؤية، (٨٣) 
طونديان كَيشةى كةمئاوييان هةيةء 
خواردنةوةو  ئاوى  بة  ثَيويستيان 
بةبؤضوونى  هةية».  ئاذةَلداريى 
ئاوى  فةرمانطةى  لَيثرسراوى 
داهاتوودا  لة  رةنطة  طوندةكان، 
ئةم  بؤ  زيادبكات،  رَيذةيةش  ئةو 
لةمةوبةر  ماوةيةك  مةبةستةش 
سةرووى  ثَيشكةشى  داوايةكيان 
تانكةر،  كإينى  بؤ  كردووة  خؤيان 
كإينى  لةسةر  رةزامةنديى  ئَيستا 
(٥) تانكةر دراوة بؤ دابينكردنى ئاو 
لةوةشكرد  باسى  طوندانة،  ئةو  بؤ 
بةشَيكيشيان  كَيشةى  بةنيازن  كة 

لة  ئاو  تؤإي  راكَيشاني  رَيطاى  لة 
زَيى بضووكةوة ضارةسةربكةن.

ــش:  ــي ــآ وت ــةق ــةد ف ــةم ــح م
رابردوودا  ساَلى  ضةند  «لةماوةى 
لة  ئيرتيوازيى  بيرَيكى  ضةند 
ئاودَيرىء  بةإَيوةبةرَيتى  رَيطاى 
سنوورى  لــة  ــةوة  ــان ــداوةك ــةن ب
ئَيمة،  دراوةتــةوة  لَيدراوةء  كؤية 

طوندَيك  ضةند  كَيشةى  توانيومانة 
ضارةسةربكةين، لةطةأل ريكخراوى 
بةرنامةمان  سووريشدا  خاضى 
بيرَيكى  ضةند  داهاتوودا  لة  هةية  
طوندةكانى  ــؤ  ب ئــيــرتــيــوازيــى 
باغةجنَيرو  ئؤمبةرطومةتء 
لة  ليَبدةين  ديكة  طوندَيكى  ضةند 

داهاتوودا».

٨٣ طوندى سنوورةكة كَيشةى ئاويان هةية

كـؤية تـرسـى وشـكةسـالَـيى هـةية

طوندَيكي سنوري كؤية
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هاوكار محةمةد

ـــى  ــــدة خـــةون ــــةن ــــةرض ه
دروستكردنى خانوو بؤ كةسوكارى 
دواى  كيمياباران،  شةهيدانى 
بةلَيَنى ضةند سالَةيى بووة راست، 
دواى  كيمياباران،  شةهيدانى 
بةلَيَنى ضةند سالَةيى بووة راست، 
دواى  كيمياباران،  شةهيدانى 

دلَخؤشيى  هــؤى  نــةبــووة  ــةآلم  ب
بةلَيَنى ضةند سالَةيى بووة راست، 
دلَخؤشيى  هــؤى  نــةبــووة  ــةآلم  ب
بةلَيَنى ضةند سالَةيى بووة راست، 

ــارى شــةهــيــدةكــانء  ــوك ــةس ك
سوودمةند  لَيى  تائَيستا  زؤريَكيان 
نةبوونء كرَيضين، ئةوةش بةهؤى 
كارةباء  ــاوةإؤو  ئ ئــاوو  نةبوونى 
قوتابخانةوة،  نةخؤشخانةو  ريَطاو 
كارةباء  ــاوةإؤو  ئ ئــاوو  نةبوونى 
قوتابخانةوة،  نةخؤشخانةو  ريَطاو 
كارةباء  ــاوةإؤو  ئ ئــاوو  نةبوونى 

ديواري  لة  بةشَيك  لةوةى  جطة 
خانووةكان لةئَيستاوة تةقيون. 

هاوآلتييان ثارةيان 

خستووةتة سةر
كيمياباران  شةهيدانى  طةإةكى 
نوَييةكانى  طــةإةكــة  لة  يةكَيكة 
يةكةى   (٥٠٠) لــة  كــة  هةَلةبجة 
نوَييةكانى  طــةإةكــة  لة  يةكَيكة 

) لــة  كــة  هةَلةبجة 
نوَييةكانى  طــةإةكــة  لة  يةكَيكة 

لةسةر  ثَيكهاتووة،  نيشتةجَيبوون 
بإيارى جَيطرى ثَيشووى سةرؤكى 
كوردستانء  هةرَيمى  حكومةتى 
ئةو  بؤ  دينار  مليار   (١٧) بةبإي 
خاوةنى  كة  دروستكراون  خَيزانانة 

دوو شةهيد يان زياترن.
ــة خــاوةن  ــك ل ــدَي ـــةآلم هــةن ب
بــةوةدةكــةن  ئاماذة  خانووةكان 
تَيضوونى  ـــى  زؤري بــةهــؤى  كــة 
كةموكوإييةكانةوة،  خانووةكانء 
هةندَيكيان بةناضاريى خانووةكانيان 
فرؤشتووةء  كةمتر  بةنرخَيكى 

داوة  خانووةكانيان  بةشَيكيشيان 
ناوضةكانى  لة  خؤيان  بــةكــرآء 

ديكةدا لة خانووى كرَيدان.
فةخرةدين حةمةسةليم، خاوةنى 
) شةهيدى كيميابارانى هةَلةبجةيةء 
فةخرةدين حةمةسةليم، خاوةنى 
) شةهيدى كيميابارانى هةَلةبجةيةء 
فةخرةدين حةمةسةليم، خاوةنى 

٥)
يةكَيكة لة خاوةن خانووةكان، باسى 
لةسةر  خانووةكانيان  كة  لةوةكرد 
بةشَيوةى  حكومةتء  بــودجــةى 
ـــردووة،  ــان ك ــي خــؤكــرد دروســت
بؤ  دؤالرى  هةزار   (١٦) حكومةت 
ثَييواية  دابينكردووة،  خَيزانَيك  هةر 
وتى:  كةمبووةو  ثارةيةش  بإة  ئةو 
خانوويان  طةإةكةدا  لةم  «ئةوانةى 
دروستكردووة، هةريةكةيان نزيكةى 
قةرزاربوون،  دؤالر  هــةزار   (١٠)
نةبوونى  بةهؤى  هةندَيكيشيان 
نةيانتوانيوة  تائَيستاش  ــارةوة  ث

خانووةكانيان تةواوبكةن».

خانووى بآ خزمةت
شةهيدان  طةإةكى  دانيشتووانى 
ئاماذة بة ضةندين طرفت دةكةن كة 
بوونةتة رَيطر لة سوودمةندبوونيان 
لة خانووةكان، كة ئةوانةش نةبوونى 
ثاس،  هَيَلى  ئــاوةإؤ،  ئاوء  كارةبا، 
تةندروستى،  بنكةى  قوتابخانة، 
ــك  ــدَي ــةن ــسء ه ــي ــؤل يـــةكـــةى ث

خزمةتطوزاريى ثَيويستى ديكةية.
لة  باسى  فةخرةدين  هــةروةك 
طةإةكةكةء  دانيشتووانى  طلةيى 
خاوةن شةهيدةكان كرد، بةوثَييةى كة 
طةإةكةكةيان ضةند طرفتَيكى ديكةى 
رَيطاوبانى  شةقامء  ئاوةإؤء  وةك 
«ثَيش  كة  ثَيويستيشيزانى  بة  هةية، 

دروستكردنى خانووةكان حكومةتى 
هةرَيم ئةو ثرؤذة خزمةتطوزاريانةى 
تائَيستاش  ضونكة  جَيبةجَيبكرداية، 
بةكةَلكى  كؤآلنةكانمان  شةقامء 
هاتوضؤكردن نايةنء ثرؤذةى ئاوى 
بةثَيي  ناوضةكةش  خــواردنــةوةى 
ثَيويستة  نيية،  هاوآلتييان  ثَيويستى 
دابينكردنى  بؤ  باشتربكرَيت  كارى 

ئاوى خواردنةوةى هاوآلتييان».
خدر كةريم، سةرؤكى شارةوانيى 
هةَلةبجة، نكؤَلى لة كةموكوإييةكانى 
خدر كةريم، سةرؤكى شارةوانيى 
هةَلةبجة، نكؤَلى لة كةموكوإييةكانى 
خدر كةريم، سةرؤكى شارةوانيى 

«لة  ــردو وتـــى:  ــةك ن طــةإةكــةكــة 
ثرؤذةكانى  ئةمساَلى  بةرنامةكانى 
«لة  ــردو وتـــى:  ــةك ن طــةإةكــةكــة 
ثرؤذةكانى  ئةمساَلى  بةرنامةكانى 
«لة  ــردو وتـــى:  ــةك ن طــةإةكــةكــة 

بة  طرنطى  ناوضةكةدا،  لة  حكومةت 
ئَيستا  دةدرَيتء  شةهيدان  طةإةكى 
دةرخستةو  تؤماركردنى  سةرقاَلى 
ئَيستا  دةدرَيتء  شةهيدان  طةإةكى 
دةرخستةو  تؤماركردنى  سةرقاَلى 
ئَيستا  دةدرَيتء  شةهيدان  طةإةكى 

هونةرييء  كاروبارة  تةواوكردنى 
ياساييةكانى ثرؤذةكانى ناوضةكةين، 
ثرؤذةى  داهاتوودا  مانطى  لةماوةي 
تــةواوى  قيرتاوكردنى  شؤستةو 
ــة بة  ــةإةك كــؤآلنــةكــانــى ئــةو ط
لةسةر  مةتر  هةزار   (٨) رووبةري 
هــاوضــةرخ  ديزاينَيكى  ــوازو  شــَي

جَيبةجَيدةكرَيت».
جطة  كة  بةوةشكرد  ئاماذةي 
دةطةيةننة  تةلةفؤن  هَيَلي  ــةوة  ل
ــةكــانء ثـــرؤذةى  ــاَل ســةرجــةم م
جَيبةجَيكردنى  خواردنةوةو  ئاوى 
ــةواوى  ت بؤ  سندوقي  ـــاوةإؤى  ئ
بةدرَيذيى  ناوضةكة  كؤآلنةكانى 
ــةواوى  ت بؤ  سندوقي  ـــاوةإؤى  ئ
بةدرَيذيى  ناوضةكة  كؤآلنةكانى 
ــةواوى  ت بؤ  سندوقي  ـــاوةإؤى  ئ

كارةباى  طةياندنى  كيلؤمةترء   (٨)
جَيبةجَيدةكةن،  ناوضةكة  نيشتمانيى 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  «لةثاأل  وتيشى: 
ثرؤذة سةرةكيانةدا، طرنطى بةبوارى 
طةإةكة  ئةو  سةوزكردنى  باخضةو 

دةدرَيتء لة ضوارضَيوةى بةرنامةى 
ناوضةكةدا  ــةوةى  ــردن ــك ــاوةدان ئ
نموونةيي  باخضةى   (٧) ثــرؤذةى 
جَيبةجَيدةكرَيت،  طــةإةكــةدا  لةو 
ئةندازةى  بة  ماَلَيكدا  هةر  لةبةردةم 
جَيبةجَيدةكرَيت،  طــةإةكــةدا  لةو 
ئةندازةى  بة  ماَلَيكدا  هةر  لةبةردةم 
جَيبةجَيدةكرَيت،  طــةإةكــةدا  لةو 

ماَلة  ئةو  شةهيدةكانى  ــارةى  ذم
ئةندازةى  بة  ماَلَيكدا  هةر  لةبةردةم 
ماَلة  ئةو  شةهيدةكانى  ــارةى  ذم
ئةندازةى  بة  ماَلَيكدا  هةر  لةبةردةم 

شةهيدةكان  ناوى  دةنَيذينء  نةمام 
لةسةر  هــاوضــةرخ  ديزانَيكى  بة 

نةمامةكان دةنووسين».
كة  لةكاتَيكداية  وتــانــة  ــةو  ئ
ــزان لة  ــَي ــدة دةيـــان خ ــةن ــةرض ه
شةهيداندا  طةإةكى  خانووةكانى 
تائَيستا  ــةآلم  ب نيشتةجَيبوون، 
شةهيداندا  طةإةكى  خانووةكانى 
تائَيستا  ــةآلم  ب نيشتةجَيبوون، 
شةهيداندا  طةإةكى  خانووةكانى 

نةطةيةنراوة  نيشتمانيى  كارةباى 
طرفتى  ــةوةش  ئ كة  طةإةكة  بــةو 
طةورةى لةبةردةم ئاوةدانكردنةوةى 
زؤرَيك  دروستكردووة،  ناوضةكةدا 
لة خاوةن خانووةكانيش نةضوونةتة 
سوودمةند  لَيى  خانووةكانةوةو 

نةبوون.
هاوآلتييةكى  فـــةرةج،  خةليل 
هةرضةندة  هةَلةبجةيةء  دانيشتووى 
هاوآلتييةكى  فـــةرةج،  خةليل 
هةرضةندة  هةَلةبجةيةء  دانيشتووى 
هاوآلتييةكى  فـــةرةج،  خةليل 

كيمياباراندا  شةهيدانى  طةإةكى  لة 
تايبةت  خــانــوويــةكــى  ــى  ــاوةن خ
نةبوونى  بةهؤى  «بةآلم  بةخؤيةتى، 
ثرؤذة  كةميى  نيشتمانييء  كارةباى 
نةيتوانيوة  خزمةتطوزارييةكانةوة»، 
وتى:  خــانــووةكــةىء  ــاو  ن بضَيتة 
خانووى  لة  ساَلة   (١٧) ــاوةى  «م
لة طةإةكى شةهيدان  ئَيستا  كرَيدام، 
ــكــراوة،  دروســت بــؤ  خانوويةكم 
هيض  كارةباو  طةإةكةدا  لةو  بةآلم 
نيية،  خزمةتطوزاريي  ثرؤذةيةكى 
ناو  بضمة  نةمتوانيوة  هةربؤية 
لة  هــةر  ئَيستاش  خــانــووةكــةمء 

حكومةتء  ئةطةر  كرَيدام،  خانووى 
لة  ئــاوإ  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة 
نةدةنةوة،  طةإةكة  ئةو  طرفتةكانى 
ئةوا هاوآلتييان ناتوانن تَييدا بذين».

نةدةنةوة،  طةإةكة  ئةو  طرفتةكانى 
ئةوا هاوآلتييان ناتوانن تَييدا بذين».

نةدةنةوة،  طةإةكة  ئةو  طرفتةكانى 

هةمان  ديكةى  هاوآلتييةكى 
نةبوونى  بــة  ــاذةى  ــام ئ طـــةإةك 
«ئةو  وتى:  كردو  قوتابخانة  بيناى 
ئةو كةسانةى  تةنيا جَيطاى  طةإةكة 
بة  ثَيويستيان  كة  دةبَيتةوة  تَيدا 
ئاوى  نةخؤشخانةو  قوتابخانةو 
شؤستةو  ــاوةإؤو  ئ خــواردنــةوةو 
قيرو رَيطاوبان نةبَيت، لةبةرئةوةش 
ــةى  بؤ زؤرب ــان  طــوزةرانــدنــى ذي
هاوآلتييان لةوَيدا كارَيكى ئةستةمة، 
ضونكة ئةو ثَيداويستيانةى تَيدانيية».

ديواري خانووةكان 

لةئَيستاوة دةتةقن
طةإةكةكة  دانيشتووانى  بةشَيكى 
لةئَيستاوة  كة  لةوةدةكةنةوة  جةخت 
تةقيونء  خانوو  هةندَيك  ــواري  دي
درزيان بردووة، هؤكارى ئةوةش بؤ 
تةرخانكردنى  شوَينء  «نةطونجاويى 

زةوييةكان دةطةإَيننةوة».
وتى:  حةمةسةليم  فةخرةدين 
خانووةكاني  زةويــانــةى  «ئـــةو 
زةوى  ثَيشتر  دروستكراوة،  لةسةر 
بةشَيكى  ئَيستا  بوونء  كشتوكاَليى 
رةنطة  تةقيونء  خانووةكان  لة  زؤر 
داهــاتــوودا  ساَلى   (١٠) لــةمــاوةى 
هاوآلتييان  نيشتةجَيبوونى  بةكةَلكى 

نةيةن».
دانيشتوويةكى  ساَلح،  عوسمان 
لة  رةخنةى  طةإةكةكةية،  ديكةى 
وتى:  ــرتء  ط خــانــووةكــان  زةوي 
ثرؤذةيةكى  هيض  ئةوةدانيم  «لةطةأل 
خزمةتطوزاريى لةم طةإةكةى ئَيمةدا 
لة  ثَيدةضَيت  ضونكة  جَيبةجَيبكرَيت، 
ئةو  ــةواوى  ت ئايندةدا  ساَلى  ضةند 
دروستكراون،  خانووانةى  بيناو 
نيشتةجَيبوون  بةكةَلكى  بتةقنء 
تائَيستا كة ثرؤذةكة  نةمَينن، ضونكة 
نةهاتووة،  كؤتايى  بــةتــةواوةتــى 
(٥٠) خانوويان  لة  ديوارةكاني زياتر 
كة  ثَيويستيشيزانى  بة  تةقيون». 
اليةنةى  ئةو  حكومةت  لةسةرةتاوة 
لةبةرضاو بطرتايةء جَيطاى طونجاوى 

بؤ ثرؤذةكة دياريبكرداية.
جؤرى  خراثيي  بة  ســةبــارةت 
لةسةر  خانووةكانى  زةويانةى  ئةو 
ــراوة، ئــةنــدازيــارَيــكــى  ــك ــت دروس
شارةوانيى هةَلةبجة كة نةيويست ناوى 
زةوييةكانى  «هةموو  وتى:  بهَينرَيت، 
زةوى  هةَلةبجة  ـــــةرى  دةوروب
كشتوكاَلين، رةنطة زؤربةيان بؤ ئةوة 
نيشتةجَيبوونيان  يةكةى  نةطونجَين 
ــةآلم  ــت، ب ــةر دروســتــبــكــرَي ــةس ل
كة  ليذنةيةى  ئةو  ئةوةشدا  لةطةأل 
كردووة،  كارةكةيان  سةرثةرشتي 
دةيانتوانى وةك ثَيويست لَيكؤَلينةوة 
لةبارةى زةوييةكانةوة بكةن، دةبواية 
خانووةكان،  دروستكردنى  لة  بةر 
كارةكةيان  ئةنجامدانى  ئاكامةكانى 

تاووتوآ بكرداية».

ذمــارة (489) يةكشةممة 42009/6/14
xalk.rozhnama@gmail.com

ئةو طةأةكةى تةنيا هةواى هةية 

خانووةكاني كةسوكارى شةهيدان 

طةإةكي شةهيدان لةهةَلةبجة

www.ne
tew

e.c
om



7 ذمــارة (489) يةكشةممة 2009/6/14
xalk.rozhnama@gmail.com

 ئةنجومةنى ثارَيزطا ٩٥٪ى 
ثرؤذةكانى وةزارةتى شارةواني جيَبةجَيكردووة

سوعاد ئيسماعيل، ئةندامى ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى:

عةبدوإلةحمان ئةبوبةكر

ئةندامى  ئيسماعيل،  سوعاد 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانىء 
ضةمضةماأل  سنووري  نوَينةري 
ديدارَيكى  لة  ئةنجومةنةكة،  لة 
كارو  بة  ئاماذة  ــةدا  ــام رؤذن
دةكات  ئةنجومةن  ثرؤذةكانى 
لة  ثَييواية،  ســنــوورةداء  لةء 
زياتر  حكومةت  وةزارةتةكانى 
داوةو  ناوضةكة  بة  طرنطيان 
ثارَيزطا  «ئةنجومةنى  دةَلَيت: 
داوةو  ناوضةكة  بة  طرنطيان 
ثارَيزطا  «ئةنجومةنى  دةَلَيت: 
داوةو  ناوضةكة  بة  طرنطيان 

شارةواني  ثرؤذةكانى  ٩٥٪ى 
جَيبةجَيكردووة».

رؤذنامة: ئةو ثرؤذانة ضين كة 
دةستبةكاربوونتانةوة  لةماوةى 
ضةمضةماأل  ــووري  ــن س ــؤ  ب

جَيبةجَيتانكردوون؟
ئةنجومةنى  وةك  ئَيمة   *
ــرؤذةى  ث سلَيمانى  ثارَيزطاى 
زؤرمــــان جــَيــبــةجــَيــكــردووةو 
لةساَلى  تؤماركراوة،  هةمووشيان 
ثرؤذةمان   (١٨) نزيكةى  ٢٠٠٦دا 
جَيبةجَيكردووة،  سنوورة  لةو 
شَيوة  دوو  بة  ٢٠٠٧يشدا  لةساَلى 
بودجةى  هاتووة،  بؤ  بودجةمان 
ثةرةثَيدانى هةرَيمةكانء بودجةى 
يةكةم  بودجةى  لة  تةواوكاريى، 
جَيبةجَيكردووة،  ثرؤذةمان   (٢٤)
ثرؤذةمان   (٢٢) دووةميش  لة 
ــرؤذةى  ث كة  جَيبةجَيكردووة 
ــوونء  ب ستراتيذيي  ـــةورةء  ط
كاتيي  شتى  بؤ  هةندَيكيشيان 

بوون.
ــى ٢٠٠٨يـــشـــدا بة  ــاَل ــة س ل
ـــةش  ــة دووب هــةمــانــشــَيــوةء ب
لة  ئةنجامداون،  بؤ  ثــرؤذةمــان 
دووةميش  (٢٣)ء  جــاردا  يةكةم 
(٨) ثرؤذةى طرنطمان ئةنجامداوة، 
ديكةمان  ثــــرؤذةى  هــةنــدَيــك 
بوارى  نةضوونةتة  بةآلم  هةية، 
لةناو  لةوانةش  جَيبةجَيكردنةوة، 
 (٧) بؤ  ئاوةإؤمان  ضةمضةماَلدا 
كؤن  طةإةكى   (٢) نوآء  طةإةكى 
كردووة، جطة لةوةى تؤإى ئاوي 

(٨) طةإةكمان جَيبةجَيكردووة.
سةنتةرى  ئةوانةش  سةربارى 
ناحيةكانى  ــؤ  ب طــةنــجــانــمــان 
ضةمضةماأل  ناو  تةكيةو  شؤإشء 
ـــردووة، ثـــرؤذةى  ـــك ـــت دروس
سةرةكى  شةقامى  جوانكردنى 

ضةمضةماَليش لة ئيحالةداية. 
جوانكاريى  ئايا  رؤذنامة: 
سةنتةرى  ــان  ي شةقامَيك 
ثرؤذةى ستراتيذيى  بة  طةنجان 
ــان ثـــرؤذةى  ـــت، ي ـــرَي دادةن
هةموو  كة  ئةوةية  ستراتيذيى 
سنوورانة  ئةو  دانيشتووانى 

ثرؤذةى  يان  لَيببينن؟  سوودى 
بة  هةية  ستراتيذيى  طــةورةو 
وةزارةتة  دةبَيت  ناكرَيتء  ئَيوة 
ئةنجامى  ثةيوةنديدارةكان 

بدةن؟
ثــــرؤذةى  ــدا  ــي ــت ــةإاس ل  *
طةورانةن  ثرؤذة  ئةو  ستراتيذيى 
كة بؤ ماوةيةكى زؤر دوورودرَيذ 
سوود بةو كؤمةَلطاية دةطةيةنَيت، 
ئَيمة ثرؤذةي بةنداوي بانيمةقانء 
طةياندنى ثرؤذةى ئاوى طؤثتةثة- 
دةبوو  كة  هةية،  ضةمضةماَلمان 
بكراية، بةآلم لة تواناى ئةنجومةنى 
دةبَيت  نييةء  سلَيمانيدا  ثارَيزطاى 
هؤَلى  ــةآلم  ب بيكات،  حكومةت 
ستراتيذيى  بؤ  داخراو  وةرزشى 

طةنجان  ــــةى  زؤرب ــة  ك نيية 
سةنتةرى  يان  لَيدةبينن،  سوودى 
ضةمضةماأل  طةنجانى  كة  طةنجان 
جوانكردنى  يان  نيية،  شوَينيان 
شةقامةكانى ضةمضةماأل، لةكاتَيكدا 
لة  طَلؤث  ضةضةماَلدا  لة  تائَيستا 

سةرشةقامةكان وجودى نيية.
رؤذنامة: ضيتان بؤ ناحيةكانى 
جةباري،  تةكيةى  قادركةرةم، 
بةردةربةنء  تةكيةى  سةنطاو، 
بة  سةر  كة  كردووة  ئاغجةلةر 

قةزاى ضةمضةماَلن؟
بة  سةر  كة  كردووة  ئاغجةلةر 

قةزاى ضةمضةماَلن؟
بة  سةر  كة  كردووة  ئاغجةلةر 

تةكيةى  ــةرةمء  ــادرك ق لة   *
بؤنةكانمان  ــى  هــؤَل ــارى  ــةب ج
تةكيةى  ــةرةمء  ــادرك ق لة   *
بؤنةكانمان  ــى  هــؤَل ــارى  ــةب ج
تةكيةى  ــةرةمء  ــادرك ق لة   *

وةك  ئةويش  دروســتــكــردووة، 
سلَيمانى،  ثارَيزطارى  دياريى 
بة  سةر  ئيدارييةن  ئةوان  ضونكة 
بودجةيان  بــةآلم  ضةمضةماَلن، 

لةسةر سلَيمانى نيية.
كؤمةَلَيك  ديكة  ناحيةكانى  لة 
ئاوء  لةبوارةكانى  ثــرؤذةمــان 
فةرمانبةرانء  خانووى  ئاوةإؤو 
هؤَلى بؤنةكان ئةنجامداوة، ئةوةش 
فةرمانبةرانء  خانووى  ئاوةإؤو 
هؤَلى بؤنةكان ئةنجامداوة، ئةوةش 
فةرمانبةرانء  خانووى  ئاوةإؤو 

دانيشتووانى  ذمـــارةى  بةثَيى 
لة  ــةت  ــان ــةن ت ســـنـــوورةكـــان، 
بنكةى  خوَيندنطاو  طوندةكانيش 

تةندروستيمان كردووة.
ــةم  ــــةآلم ل رؤذنــــامــــة: ب
سةنطاو  دانيشتووانى  ماوةيةدا 
بةهؤى  كرد  خؤثيشاندانَيكيان 

نةبوونى ئاوى خواردنةوةوة؟

* ئَيمة تؤإي ئاومان بؤكردوون 
نةك ئاومان بؤ بردبَيتن، بؤرى ناو 
تةواوكردوون  بؤ  كؤآلنةكانمان 
بؤمان  طةورةدا  تانكييةكى  لةطةأل 

داناون.
ــؤ لة  رؤذنـــامـــة: بــاشــة ب
خةَلك  ــدا  ــان ــوارةك ب هــةمــوو 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  بؤ  ثةنا 
ئايا  ضيية،  هؤكارةكةى  دةبات، 
حكومةتء  بة  متمانةى  خةَلك 
ئايا  ضيية،  هؤكارةكةى  دةبات، 
حكومةتء  بة  متمانةى  خةَلك 
ئايا  ضيية،  هؤكارةكةى  دةبات، 

وةزارةتةكان نةماوة؟
ثــارَيــزطــاى  ئةنجومةنى   *
ســلــَيــمــانــى خـــؤى ثــةيــوةســت 
سَيكتةرَيكةوةء  بة  نــةكــردووة 
هةموو سَيكتةرةكانى طرتووةتةوة، 
ــةروةردة،  ث تةندروستى،  لةوانة 
ئةنجومةنى  ــةآلم  ب ــى،  شــارةوان
رَيطرنةبووة  سلَيمانيش  ثارَيزطاى 
ــدا، كة  ــان ــةك ــةردةم وةزارةت ــةب ل
هةيةء  خؤيان  بودجةى  ئةوانيش 
سةرفيان  ضؤن  ــن  دةزان خؤيان 

كردووة.
ــــة: بــودجــةى  ــــام رؤذن
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
هاوتاى بودجةى ضةند وةزارةتى 

حكومةتى هةرَيمة؟
ئةندامَيكى  هيض  بإواناكةم   *
البَيت،  وةآلمةيان  ئةو  ئةنجومةن 
ئةندامَيكى  هيض  بإواناكةم   *
البَيت،  وةآلمةيان  ئةو  ئةنجومةن 
ئةندامَيكى  هيض  بإواناكةم   *

ئةوة  بؤ  بةدواداضوونى  كةسيش 
وةكو  ئَيمة  ضونكة  نــةكــردووة، 
تائَيستا  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 

دةسةآلتى ياساييمان نيية، ئةويش 
لة  تائَيستا  ــةوةى  ئ حوكمى  بة 
ثةرلةمان ياسايةك بؤ ئةنجومةنى 
ـــووة،  ـــةض ــان دةرن ــاك ــزط ــارَي ث
كة  نيية،  ــان  ــم ــةآلت دةس بــؤيــة 
دةسةآلتيشمان نةبَيت، بؤمان نيية 
وةزارةتةكان  بؤ  بــةدواداضــوون 
بكةينء بزانين بودجةيان ضةندةء 

ضؤن سةرفى دةكةن.
ــة ســنــوورى  ـــامـــة: ل رؤذن
وةزارةتةكانى  ضةمضةماَلدا 
تةندروستىء  ثــــةروةردةء 
ثــرؤذةيــان  ضةند  ــى  ــارةوان ش

جَيبةجَيكردووة؟
خوَيندنطايةكى  ثَيمواية   *
ــراوة،  ــك ــت دروس ثؤليى   (١٨)
بيانى  رَيــكــخــراوَيــكــى  كـــة 
باسى  وةك  دروستيانكردووة، 
ديكةش  خوَيندنطايةكى  لَيدةكةن 
دةرضووة بؤ ضةمضةماأل، وةزارةتى 
نةخؤشخانةيةكيان  تةندروستيش 
لة  ثَيمواية  نؤذةنكردووةتةوةو 
بنكةيةكى  شؤإشيش  ناحيةى 

تةندروستييان دروستكردووة.
ــش  ــي ــارةوان وةزارةتــــــى ش
ضونكة  كـــردووة،  ضيان  نازانم 
نييةء  ياساييمان  ــى  ــةآلت دةس
بؤ  بكةين  بةدواداضوون  ناتوانين 
ئةندازيارَيكى  بةآلم  ثرؤذانة،  ئةو 
منى  بة  ضةمضةماأل  شارةوانيى 
بودجةيان  ســاَلــة  ســآ  كــة  وت 

جَيبةجَيبكةين،  ــرؤذة  ث تا  نيية 
بَلَيم  دةتوانم  من  ئةوةشدا  لةطةأل 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
وةزارةتـــي  ثرؤذةكانى  ٩٥٪ى 

شارةواني جَيبةجَيكردووة.
ئةو  نةدةكرا  ئايا  رؤذنامة: 
كابينةى  لةماوةى  وةزارةتانة 
ثرؤذةيةكى  ضةند  ثَينجةمدا 
ثَيويستيان لةو سنوورة بكرداية، 
طلةيى  بةوشَيوةية  خةَلكى  كة 
ثَيويستيان لةو سنوورة بكرداية، 
طلةيى  بةوشَيوةية  خةَلكى  كة 
ثَيويستيان لةو سنوورة بكرداية، 

نةبواية؟
هةر  ضونكة  ــرا،  دةك بةَلَى   *
وةزارةتةو بودجةى تايبةتى خؤى 
شوَينى  ثَيدةضَيت  بــةآلم  هةية، 
ثَيويستتر هةبووبَيت، بؤية نةكراوة، 

زياتريش بةرنامةى خؤيانة.
ـــة: كــةواتــة كآ  ـــام رؤذن
يان  وةزارةتةكان  كةمتةرخةمة 
بة  سةر  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 

وةزارةتةكان؟
بة  سةر  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 

وةزارةتةكان؟
بة  سةر  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 

* بةشَيكى كةمتةرخةمييةكة لة 
دةكرا  كة  فةرمانطةكانة  ئةستؤي 
داكؤكى زياتريان بكرداية، بةشَيكى 
خؤيانن،  وةزارةتةكان  ديكةشى 
فةرمانطةكان  ــت  ــرَي دةك ــةآلم  ب
يان  وةزارةتةكان  بنَيرنة  ثرؤذة 
ــان  ــةك وةزارةت دةينَيرن  ــةوان  ئ
وةآلمى  ئةمةش  نيية،  بودجةيان 

الى وةزارةتةكانة الى من نيية.
رؤذنامة: تؤ وةك ئةندامَيكى 
ئاطادارى  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 
كة  هةيت  بةرثرسانة  ــةو  ئ
ئةو  ضةمضةماألء  ســةردانــى 
ــوورة دةكــــةن، وةزيـــرى  ــن س
تةندروستىء  شـــارةوانـــىء 
سةردانيان  ضةندجار  ثةروةردة 

كردووة؟
قايمقام  كــات  ــك  هــةنــدَي  *
كاتيش  هةندَيك  دةكات،  ئاطادارم 
ناَلَين،  ثَيم  ضونكة  بزانم،  ناتوانم 
كاتيش  هةندَيك  دةكات،  ئاطادارم 
ناَلَين،  ثَيم  ضونكة  بزانم،  ناتوانم 
كاتيش  هةندَيك  دةكات،  ئاطادارم 

بةآلم ثَيمواية وةزيرى تةندروستى 
ــةروةردةش  ث وةزيــرى  هاتووةء 
ئاطادارنيم، نةشم بيستووة وةزيرى 

شارةوانى هاتبَيت.
رؤذنامة: تا ضةند ئَيوة وةك 
سلَيمانى   ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
كارتان  وةزارةتةكان  لةجياتى 

كردووة؟
نين،  وةزارةت  بةديلى  ئَيمة   *
خؤى  بودجةى  وةزارةت  ضونكة 
هةية، بةآلم هاوكارَيكى زؤرباشى 

وةزارةتةكان بووين.

سوعاد ئيسماعيل محةمةد 
)ة.١٩٧٢)ة.١٩٧٢)ة. - لةدايكبووى ساَلى (
سوعاد ئيسماعيل محةمةد 

- لةدايكبووى ساَلى (
سوعاد ئيسماعيل محةمةد 

- دةرضووى كؤلَيذى ياساية.
ئةنجومةنى  ئــةنــدامــى   -
ثارَيزطاى سلَيمانييةء نوَينةري 
لةو  ضةمضةماَلة  سنووري 
ثارَيزطاى سلَيمانييةء نوَينةري 
لةو  ضةمضةماَلة  سنووري 
ثارَيزطاى سلَيمانييةء نوَينةري 

ئةنجومةنةدا.

ئَيمة بةديلى وةزارةت نين، ضونكة وةزارةت 

بودجةى خؤى هةية، بةآلم هاوكارَيكى زؤرباشى 

وةزارةتةكان بووين
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جةمال ئيختيار

شارةزاياني  بةشَيكى  بــةبــإواى 
خةَلكي  تَيإوانيني  كؤمةَلناسي  بواري 
شارةزاياني  بةشَيكى  بــةبــإواى 
خةَلكي  تَيإوانيني  كؤمةَلناسي  بواري 
شارةزاياني  بةشَيكى  بــةبــإواى 

هةَلبذاردنةكان  بةرامبةر  كوردستان 
خةَلكي  تَيإوانيني  كؤمةَلناسي  بواري 
هةَلبذاردنةكان  بةرامبةر  كوردستان 
خةَلكي  تَيإوانيني  كؤمةَلناسي  بواري 

خةَلك  ئَيستا  ثَييةي  بــةو  ـــؤإاوة،  ط
بةشداريي  جــيــاوازةوة  تَيإوانيني  بة 
دةكاتء دةنط دةداتء كاري رواَلةتيش 
بةشداريي  جــيــاوازةوة  تَيإوانيني  بة 
دةكاتء دةنط دةداتء كاري رواَلةتيش 
بةشداريي  جــيــاوازةوة  تَيإوانيني  بة 

بةرامبةر  تَيإوانيان  لةسةر  كاريطةريي 
قةوارةو اليةنةكاني بةشداري هةَلبذاردن 
بةرامبةر  تَيإوانيان  لةسةر  كاريطةريي 
قةوارةو اليةنةكاني بةشداري هةَلبذاردن 
بةرامبةر  تَيإوانيان  لةسةر  كاريطةريي 

ناطؤإَيت.
بةراورد بة وآلتانى دراوسَيى هةرَيمى 

ناطؤإَيت.
بةراورد بة وآلتانى دراوسَيى هةرَيمى 

ناطؤإَيت.

ضاالكيان  بةشداريى  خةَلك  كوردستان، 
لة  بةشَيك  وةكو  هةيةو  هةَلبذاردندا  لة 
ئاراستةكردنى وآلتةكةى خؤيان سةيري 
هةرَيمى  لة  شَيوةش  هةمان  بة  دةكةن، 
كوردستان طؤإانكاريى بةسةر تَيإوانينى 
خةَلكدا هاتووة، هةندَيك لة هاوآلتييانيش 
كوردستان طؤإانكاريى بةسةر تَيإوانينى 
خةَلكدا هاتووة، هةندَيك لة هاوآلتييانيش 
كوردستان طؤإانكاريى بةسةر تَيإوانينى 

تاقيكردنةوة  كــة  ــةن  ــةوةدةك ل ــاس  ب
لة  زؤر  بةشَيكى  بةَلطةية،  باشترين 
كة  قةناعةتة  ئةو  طةيشتوونةتة  خةَلك 
طواستنةوةى دةسةآلت لةو اليةنةوة كة 
نةيتوانيوة ويستى خةَلك جَيبةجآ بكات 
بؤ اليةنَيكي ديكة، باشترين ضارةسةرة.  

لة ئَيران كة دراوسَيى هةرَيمة، لةدواى 
ئةو طلةييانةى كة بةهؤى دةسةآلتدارَيتى 
دروست  نــةذادةوة  ئةحمةدى  مةحمود 
سياسييةكانى  كاية  لة  خةَلك  بووبوون، 
لة  ســاردبــبــوونــةوةو  خؤيان  ــى  وآلت
سةرةتاى دةستثَيكردنى ركابةرى ضوار 
سةرؤكايةتيى  ثؤستى  بؤ  كانديدةكة 
ئَيران، وا ضاوةإوان دةكرا كة هةَلبذاردنى 
تَييدا  كــة   ٢٠٠٥ ــو  وةك ئــةمــجــارةش 

ئةحمةدى نةذاد سةركةوتنى بةدةستهَينا، 
ساردوسإبَيت، بةآلم بةثَيضةوانةوة هةر 
هةَلبذاردنى  لة  كة  هاوآلتييانةى  ئةو 
ساردوسإبَيت، بةآلم بةثَيضةوانةوة هةر 
هةَلبذاردنى  لة  كة  هاوآلتييانةى  ئةو 
ساردوسإبَيت، بةآلم بةثَيضةوانةوة هةر 

ثَيشوودا بةثير دةنطدانةوة نةضووبوون، 
ئةمجارةيان بة خرؤشَيكةوة كة تةنيا لة 
خؤيان  بينرابوو،  خاتةميدا  سةردةمى 
رؤذى  لة  ئامادةكردو  هةَلبذاردن  بؤ 
هةَلبذاردنيشدا روويانكردة سندوقةكانى 

دةنطدان. 
ثاساوى هاوآلتييانى ئَيرانى ئةوةبوو 
ثَييانوابوو  ثَيشوودا  هةَلبذاردنى  لة  كة 
بارودؤخي ئَيران، ئازادييةكان، مافةكانى 
خةَلك ئةطةر باشترنةبَيت، خراثتر نابَيت، 
ــردوو،  راب هةَلبذاردنى  ــةدواى  ل بةآلم 

ض  تا  كة  بةوةكرد  هةستيان  هاوآلتييان 
رادةيةك بوونى ئةوان لةسةر سندوقةكانى 
دةنطدان طرنطةو هةستيانكرد كة دةكرَيت 
بدةن،  دةسةآلت  طواستنةوةى  هةوَلى 
خةَلكى ئَيران ئةوةيان كرد بة بنةمايةك بؤ 
تَيإوانينى خؤيان بؤ هةَلبذاردن، ئةوةش 
ركابةرييةكانى  طةرمبوونى  هؤى  بووة 
كؤنتراكتى  نوَيكردنةوةى  بؤ  هةَلبذاردن 

دةسةآلت. 
لة هةرَيمى كوردستاندا بة هةَلبذاردني 
 (١٨) ماوةي  لة  شارةوانييةكانيشةوة 
كراوةو  هةَلبذاردن  ضوار  تائَيستا  ساَلدا 
هةَلبذاردنَيكى  بؤ  كوردستان  خةَلكى 
ثةرلةمان  ئةندامانى  دياريكردنى  ديكةو 

دةضنةوة بةردةم سندوقةكانى دةنطدان، 
هاوآلتييان  ئةمجارةدا  هةَلبذاردنى  لة 
دةضنةوة بةردةم سندوقةكانى دةنطدان، 
هاوآلتييان  ئةمجارةدا  هةَلبذاردنى  لة 
دةضنةوة بةردةم سندوقةكانى دةنطدان، 

بةشداريى  جياوازةوة  تَيإوانينَيكى  بة 
دةكةن.

هاوآلتييةكى  رةشــيــد،  عةبدوَلآل 
لةوةدةكات  دانيشتووى سلَيمانيية، باس 
كة بةشداريى دةنطدان دةكات، ئةطةرضى 
هةَلبذاردنةكانى رابردوو بة حةماسةتةوة 
لة دةنطداندا بةشداريان دةكردو دةنطيان 
دةنط  ئةمجارةيان  بةآلم  دةدا،  كورد  بؤ 
«هةَلبذاردن  وتى:  دةدةنء  بؤخؤيان 
دةنط  ئةمجارةيان  بةآلم  دةدا،  كورد  بؤ 
«هةَلبذاردن  وتى:  دةدةنء  بؤخؤيان 
دةنط  ئةمجارةيان  بةآلم  دةدا،  كورد  بؤ 

رَيطايةكة بؤ طؤإينى ئةوانةى كة بةدَليان 
بير  بةمشَيوازة  خةَلك  دةكرَيت  نيية، 
رَيطايةكة بؤ طؤإينى ئةوانةى كة بةدَليان 
بير  بةمشَيوازة  خةَلك  دةكرَيت  نيية، 
رَيطايةكة بؤ طؤإينى ئةوانةى كة بةدَليان 

وآلتةكةى  بةإَيوةبةرانى  طؤإينى  لة 

بكاتةوة». 
رَيبوار  عةبدوَلآل،  هةمانشَيوةى  بة 
ثَييواية  ديكةية،  هاوآلتييةكى  كة  سةليم 
بةراورد بة رابردوو، بيركردنةوةى خةَلك 
ثَييواية  ديكةية،  هاوآلتييةكى  كة  سةليم 
بةراورد بة رابردوو، بيركردنةوةى خةَلك 
ثَييواية  ديكةية،  هاوآلتييةكى  كة  سةليم 

طؤإاوةء بةشَيكى زؤري هاوآلتييان ضى 
ديكة وةكو جاران بة حةماسةتةوةء بؤ 
نادةن،  دةنط  دياريكراو  اليةنَيكى  ضةند 
ئةو  جياواز  ليستى  بوونى  بةتايبةتيش 
دةسةآلت  كة  دةدات  خةَلك  بة  دةرفةتة 
لةاليةنَيكةوة بؤ اليةنَيكى ديكة بطوازنةوةو 
بة  بةَلطةية»،  باشترين  «تاقيكردنةوةش 
هاوآلتييانى  كة  دةزانَيت  ثَيويستيشى 
كوردستان لةئاستى بةرثرسيارَيتيدابنء 
دةنطدانى  دةسةآلتى  ضؤن  كة  بزانن 

خؤيان بةكاردةهَينن. 
كؤمةَلناسى،  بــوارى  شارةزايانى 
طؤإانى تَيإوانينى خةَلك بة شتَيكى باش 
بةرةو  داهاتوودا  لة  ثَييانواية  دةزاننء 

باشتريش دةضَيت. 
مامؤستاى  فـــةرةج،  عةلى  ــارام  ئ
كؤمةَلناسى لة زانكؤى سلَيمانى، ثَييواية 
مامؤستاى  فـــةرةج،  عةلى  ــارام  ئ
كؤمةَلناسى لة زانكؤى سلَيمانى، ثَييواية 
مامؤستاى  فـــةرةج،  عةلى  ــارام  ئ

طرنطةو  بةاليةوة  بةرنامة  ئَيستا  خةَلك 
حةماسةتةوة  بة  جاران  «ئةطةر  وتى: 
دةضوونة بةردةم سندوقةكانى دةنطدان، 
جياوازةوة  تَيإوانينى  بة  ئَيستا  بةآلم 
دةضن، هؤكارةكانى ثةيوةندى، كرانةوةى 
كوردستان بةإووى دنياى دةرةوةدا، ئةو 
هةَلبذاردن  ئةنجامى  لة  كة  طؤإانانةش 
كوردستان بةإووى دنياى دةرةوةدا، ئةو 
هةَلبذاردن  ئةنجامى  لة  كة  طؤإانانةش 
كوردستان بةإووى دنياى دةرةوةدا، ئةو 

روودةدةن،  ــدا  ــَي دراوس وآلتــانــى  لة 
هةَلبذاردن  ئةنجامى  لة  كة  طؤإانانةش 
روودةدةن،  ــدا  ــَي دراوس وآلتــانــى  لة 
هةَلبذاردن  ئةنجامى  لة  كة  طؤإانانةش 

كاريطةريان لة سةر بارودؤخى هةرَيمى 
شتَيكى  ئــةوةش  هةبووة،  كوردستان 
باشةو حيزبء اليةنة سياسييةكان ضيتر 
بذين،  خؤيان  مَيذووى  لةسةر  ناتوانن 
بةو  خةَلك  سياسيى  بةشداريكردنى 

شَيوازة طرنطييةكى زؤرى هةية». 
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«خةلَكى كوردستان طؤأاونء شتى روالَةتيى كاريان تيَناكات»

دؤَلى مةلةكان هَيشتا دوو ئيدارةية 

ئةحمةدبالَةكى

سةر  طوندةكانى  دانيشتوانى 
ئةوة  رةخنةى  مةلةكان  دؤَلــى  بة 
سنوورةكةيان  تائيستا  كة  دةطرن 
ــةوةو  ــاوةت م ئــيــدارةيــى  دوو  بــة 
خزمةتطوزاريى  وايكردوة  ئةوةش 
نةكرَيتء  ثَيشكةش  نةكرَيتء ثَيويستيان  ثَيشكةش  ثَيويستيان 

طرفتيان هةية.
طوندى   (٩) مــةلــةكــان  ـــى  دؤَل
ـــاَل  (١٥٠٠)م نزيكةى  لــةســةرةو 
شةإى  لـــةدواى  لــةخــؤدةطــرَيــت، 
ئيدارةيى  دوو  بة  تائَيستا  ناوخؤوة 
كة  لةكاتَيكداية  ئــةوة  مــاوةتــةوة 
حكومةت  ئـــيـــدارةى  ــــةردوو  ه
كابينةى  لة  سلَيمانى)  (هةولَير، 
لةطةأل  يةكيانطرتةوة.  ثَينجةمدا 
ئيدارييةوة  ئَيستا لةإووى  ئةوةشدا 
بة  ــةر  س طوندةكانى  ــةو  ــةك دؤَل
ئيدارييةوة  ئَيستا لةإووى  ئةوةشدا 
بة  ــةر  س طوندةكانى  ــةو  ــةك دؤَل
ئيدارييةوة  ئَيستا لةإووى  ئةوةشدا 

سؤرانة،  قةزاى  خةليفانء  ناحيةى 
ــــةإووى ثـــــةروةردةو  ـــةآلم ل ب
ناحيةى  بة  سةر  تةندروستييةوة 

باليسانء قةزاى كؤيةية.
دانيشتوى  حةمةد،  ئيسماعيل 

مةلةكان،  دؤَلى  سنوورى  طوندَيكى 
دوو  نَيوان  لة  كة  لةوةكرد  باسى 
وةك  ثةراوَيزخراونء  ئيدارةييدا 
نــةكــراوة،  خزمةتيان  ثَيويست 
لةكاتَيكدا كة دةيان شةهيديان هةيةء 
وتى: «تائَيستا كارةباى نيشتيمانيمان 
يةك  طوندةكةشةوة   ٩ هةر  بة  نيةء 
هةيةء  ناوةنديمان  خوَيندنطاى 
ثَيويست  وةك  رَيطاوبانيشمان 
ئةم  كة  لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ نيية، 
لةدواى  يةك  النكةى شؤإشة  لةدواى دؤَلة  يةك  النكةى شؤإشة  دؤَلة 
ئةم  كة  لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ نيية، 
لةدواى  يةك  النكةى شؤإشة  دؤَلة 
ئةم  كة  لةكاتَيكداية  ــةوة  ئ نيية، 

يةكةكانى كوردى بووةو هةر كاتَيك 
لَيرة  بكشابان  تَيك  شؤرشةكان 
بةداخةوة  بةآلم  دةطرتةوة،  خؤيان 
بةشارةكان  خزمةتةى  ئةو  ئَيستا 

دةكرَى بةطوندةكان ناكرَى».
كةندؤلى  طوندى  لة  هةرضةندة 
سةر بة دؤَلةكة كؤمةلَيك خانوو بؤ 
كيمياباران  قوربانيانى  كةسوكارى 
الفاوةكةى  دواى  دروستكراوةء 
٢٠٠٦يش  دووةمي  تشريني  مانطي 
بلةى خواروى  طوندى  بة  زيانى  كة 
حكومةت  طةياند،  مةلةكان  دؤَلــى 
كؤمةَلَيك خانوى بؤ خةَلكى طوندةكة 
لة  بةشَيك  بــةآلم  دروســتــكــرد، 
دانيشتووانى طوندةكان جةخت لةوة 
دةكةنةوة كة زؤرَيك لة ثَيداويستية 

سةرةكيةكان ماوة بؤيان دابينبكرَيت 
كة هةندَيك طوندى بةرةو ضؤَلبوون 

بردوة.
بةِرَيوةبةرى  خاليد،  جةنطاوةر 
نــاحــيــةى خــةلــيــفــان نــكــؤَلــى لة 
بةِرَيوةبةرى  خاليد،  جةنطاوةر 
نــاحــيــةى خــةلــيــفــان نــكــؤَلــى لة 
بةِرَيوةبةرى  خاليد،  جةنطاوةر 

مةلةكانء  ــى  دؤَل دووئــيــدارةيــى 
نةكردو  ديكة  ناوضةى  هةندَيك 
طلةييةكانى  رةخــنــةو  ــارةى  ــةب ل
وتى:»راستة  ناوضةكة  دانيشتوانى 
ــةواوى  ــةت ب ـــة  دؤَل ــةم  ئ تائيستا 
نةكةوتوةتة سةر ناحيةى خةليفانء نةكةوتوةتة سةر ناحيةى خةليفانء 
تةندروستيةوة  ثةروةردةو  لةروى 
باليسانء  نــاحــيــةى  ــة  ب ســـةر 
لةسةر  تائَيستا  كؤيةية،  ــةزاى  ق
شوَينانةى  ئةو  مةلةكانء  ــى  دؤَل
دوو  هةية  ئيدارةييان  دوو  كَيشةى 
بِريارة  وا  كؤبونةوةمانكردووةء 
سازبكةينء  ديكة  كؤبونةوةيةكى 
بِريارة  وا  كؤبونةوةمانكردووةء 
سازبكةينء  ديكة  كؤبونةوةيةكى 
بِريارة  وا  كؤبونةوةمانكردووةء 

كؤتايى بةم كَيشةية بهَينين».
خانومان  «كؤمةَلَيك  وتيشى: 

كؤتايى بةم كَيشةية بهَينين».
خانومان  «كؤمةَلَيك  وتيشى: 

كؤتايى بةم كَيشةية بهَينين».

طوندى  خــوارو  بلةى  لةطوندى 
ضةند  ــكــردوةو  دروســت ــدؤَل  كــةن
بؤ  رَيطايان  لةمةوبةر  ساَليك 
قيرتاوكراوة، هةقى خؤشيانة داواى 
كارةباى نيشتيمانىء يانةى ضيمةنى 
دةستكرد ثرؤذةى ديكة بكةن، بةآلم 

تا ئَيستا بوجةمان بؤ نةهاتوة». 

بؤ بةإَيز/ 

جَيطرى سةرؤكى حكومةت

وةزيرى ثةروةردةى حكومةتى 

هةرَيم

مــن كــة كــارمــةنــدى بــةإَيــوةبــةرَيــتــى 
(عةلى  بــةنــاوى  ثَينجوَينم  ثـــةروةردةى 
(كارطوزار)  بةناونيشانى  خواإةحم)  ساَلح 
(عةلى  بــةنــاوى  ثَينجوَينم  ثـــةروةردةى 
(كارطوزار)  بةناونيشانى  خواإةحم)  ساَلح 
(عةلى  بــةنــاوى  ثَينجوَينم  ثـــةروةردةى 

طشتى  بــةإَيــوةبــةرَيــتــى  ــووســراوى  ــةن ب
بةإَيوةبةرَيتى  سلَيمانى/  ـــةروةردةى  ث
ــةروارى  ــةب ل ــةروارى )  ــةب ل  (٨٦٢٣) ـــارة  ذم (خؤيةتى  ـــارة  ذم خؤيةتى 
ثةسةندكراوة  خانةنشينكردنم   (٢٠٠٩/٥/٤)
(١٩٤٥)مء  ساَلى  لةدايكبووى  بةوثَييةى 
ثةسةندكراوة  خانةنشينكردنم   (

) ساَلى  لةدايكبووى  بةوثَييةى 
ثةسةندكراوة  خانةنشينكردنم   (

بةآلم  ثإكردووةتةوة،  ساَلى   (
)مء 
بةآلم  ثإكردووةتةوة،  ساَلى   (
)مء 

٦٣) تةمةنم 
دةبَيت  دانراوةو  بؤ  (٢٠٠٨/٧/١)م  بةروارى 
دةوامم  كة   (٢٠٠٩/٥/٤) تا  لةوماوةيةوة 
كردووة ئةو مووضةيةى مانطانة وةرمطرتووة 

بيطةإَينمةوة.
ئةو  بؤ  بةدواداضوون  داواكــارم  لَيرةوة 
ضونكة  نةخورَيت،  مافم  بكرَيتء  كَيشةيةم 
من تائةو بةروارة دةوامى ئاساييم كردووةو 
فةرمانى كارطَيإييةكةشم لةوكاتةدا دةرضووة 
بؤية  نيية،  تَيدا  ئَيمةى  طوناهَيكى  هيض  كة 
داواكارين  بدةينء  باجةكةى  ئَيمة  ناكرَيت 
ئةو كَيشةيةم بؤ ضارةسةربكرَيتء ئةو بارة 

طرانة نةخرَيتة سةرشانم.
لةطةأل ريَزدا...
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ويَنةء خةَلك

ذمــارة (489) يةكشةممة 82009/6/14
xalk.rozhnama@gmail.com

سةنطةر جةمال بؤ ثةيوةندى: ٠٧٧٠١٥٨٦٠٢٢سةرثةرشتيار:  

ثإؤذةى  ئاوى  دةربةندى  رانية  بإى  ٢٢مليؤن دؤالرى  بؤ تةرخانكراوة   لة٢٠٠٥/٧/١٣ دةستكراوة  بةكاركردن  تيايدا،  ماوةى  ثإؤذةكة  ٢٩٥
رؤذ  بووة  دةبوو  لة ٢٠٠٦/٥/٨  تةواو  بواية، لةطةأل  ئةوةى  زياتر  لةدووساأل بةسةر  وادةى  تةواوبوونى  تَيثةإيووة،  دانيشتوانى  سنوورةكة  

بةدةست  كةميى  ئاوةوة  دةناَلَينن تائَيستا  تةواو نةبووة .

ير
ساب

ى 
ئار

ؤ: 
فؤت

طؤران عوسمان

سةرضنار  تةندروستى  فةرمانطةى  بيناى 
لة ٢٠٠٨/١٠/١دا كاري دروستكردني كؤتايي 
هيض  نةكراوةتةوةء  تائَيستا  بةآلم  هاتووة، 
سوودَيكى بؤ دانيشتووانى سنوورةكة نةبووة، 

ئةوةش هاوآلتييانى نيطةران كردووة.
لة ناوجةرطةى بازاإى  بيناى فةرمانطةكة 
ئةمريكاوة  سوثاى  لةاليةن  سةرضناردايةء 
بةإَيوةبةرى  عةلى،  د.عةونى  دروستكراوة، 
باسى  سةرضنار،  تةندروستى  فةرمانطةى 
لةوةكرد كة لة سةرةتاوة بةنيازبوون بيناكةيان 
بدرَيتآء بيكةنة بنكةي تةندروستى سةرضنار، 
بةآلم دواتر «د.ئاسؤ فايةق ثزيشكي نةخؤشيي 
سلَيماني،  لة  منداآلن  نةخؤشخانةي  لة  دأل 
ثةيوةندى ثَيوةكردم كة لة ئيتاَليا هاتبووةءة، 
وتى هاوكاريمان بكةن بيناكة بكةينة سةنتةرى 
ضاندني مؤخى منداآلن»، ئاماذةى بةوةشكرد 
كة ئَيستا ثزيشكء كارمةندة ئيتاَلييةكان رؤذانة 
كارى  دةكــةنء  فةرمانطةية  ئةو  سةردانى 
سةنتةرةكة  بةرثرسانى  بةآلم  دةكةن،  تَيدا 
رةتيدةكةنةوة كة ئَيستا كار لةو بينايةدا بكةن.

رةتيكردةوة  د.ئاسؤ  ثةيوةندييةكدا  لة 
مؤخى  ضاندني  سةنتةرى  بكةنة  بيناكة  كة 
سةنتةرى  بيكةنة  ويستويانة  بةَلكو  منداأل، 
رؤذنامة  بة  ئةوةشى  دأل،  نةخؤشييةكانى 
راطةياند كة زياتر لةماوةى ساَلَيكة ثةيوةنديان 

بةء بيناو فةرمانطة نوَييةوة نةماوة. 

حةمة  ــةوت  ــك د.رَي ديــكــةوة  لةاليةكى 
تةندروستى  طشتيى  بةإَيوةبةرى  رةشيد، 
ئةوةى  هةرضةندة  وةكالةت،  بة  سلَيمانى 
ئيََستادا  لة  ئيتاَلييةكان  كة  ــردةوة  ــك رةت
سةردانى ئةو شوَينة بكةنء كارى تَيدا بكةن، 
سوودنةبينين  وةرنةطرتنء  لةبارةى  بةآلم 
وانيية  «شتى  وتى:  فةرمانطةكة،  بيناى  لة 
نةكردنةوةشى  هؤكارى  وةرنةطيرابَيتةوة، 
ئةوةية كة لة ثةيوةنديداين لةطةأل ئيتاَلييةكاندا 
ثرؤذانة  لةو  يةكَيك  كة  ثرؤذةيةك،  ضةند  بؤ 

ئةو فةرمانطةيةية كة بكرَيتة نةخؤشخانةيةكي 
تايبةت بة نةخوشييةكانى سنطى منداآلن».

بؤ  فةرمانطةكة  بيناى  تةرخانكردنى 
سنوورةكةى  هاوآلتييانى  ديكة،  مةبةستَيكى 
نيطةرانكردووةو بةشَيكيان ثَييان باشة بكرَيتة 
بةوثَييةى  خَيرا،  فرياطوزاريى  سةنتةرَيكى 
لــةوةى  جطة  بــةرفــراوانــة  سنوورةكةيان 
ناوضةيةكى طةشتوطوزارييةو ئةطةرى حاَلةتى 

كتوثإى زؤرة.
«ئَيمة  وتى:  د.رَيكةوت  لةوبارةيةشةوة 

كة  دةكةين  ئيتاَليية  وةفدة  ئةو  ضاوةإوانى 
بإيارى  وا  ــةن،  دةك كوردستان  سةردانى 
نةخؤشخانةيةكي  بكرَيتة  كة  دةدةين  لةسةر 
منداآلن،  سنطى  نةخؤشييةكانى  بة  تايبةت 
ضونكة لة ئَيستادا زؤرَيك لة منداآلن طيرؤدةى 
ئةو نةخؤشيةن، ئةطةر هاتء شوَينَيكى ديكة 
بؤ  طونجاوة  زانيمان  ناوضةكةداء  لة  هةبوو 
خةَلكى سنوورةكة  داواى  ئةوا  ثرؤذةية،  ئةو 
خزمةتى  خؤشة  ثَيمان  وةردةطرينء  بةهةند 

ئةو خةَلكةى ثَيبكةين». 

٧بيناى فةرمانطةى تةندروستى نوَيى سةرضنار ٧بيناى فةرمانطةى تةندروستى نوَيى سةرضنار ٧ مانطة تةواوكراوةو نةكراوةتةوة
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