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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.

ليوا سةروةر قادر:

دةبَيت شَيوازى ثارتيزانى 
ئَيستا بطؤإين بؤ نيزامى

ئاطاداريةك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ سةرجةم شارةزاياني بواري بيناسازي

رؤذنامة

رابردوودا  ساَلى  ضوار  لةماوةى 
كوردستان  ثةرلةمانى  بودجةى 
(٥,٤٧) هَيندة زياديكردووةء  هةريةك 
هَيندةو  دوو  ثةروةردة  لةوةزارةتى 
 (٢,٦) تةندروستيش  ـــى  وةزارةت
زياديكردووة.  بودجةكةيان  هَيندة 
رؤذنامة  بةدواداضوونَيكى  بةثَيى 
ــة ئــةنــجــامــيــداوة  ــودج ــؤ ب ــة ب ك
بودجةكةى  كوردستان  ثةرلةمانى 
ساَلى  زياديكردووة،  بةمشَيوةية 
مليارء   (١٢) بودجةكةيان    ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧ ساَلى  دينارء  مليؤن   (٨٣)
مليارء   (٤٣) بة  بووة  بودجةكةيان 

(٨١٧) مليؤنء ساَلى ٢٠٠٨ بووة بة 
(٥٥) مليارء (٤٢٦) مليؤنء بؤ ساَلى 
مليؤن   (١٤٠) مليارء   (٦٦) ٢٠٠٩ش 
ثَييةش  بةو  ثَيشنيازكراوة،  دينار 
٢٠٠٩دا  ٢٠٠٦ء  ساَلى  لةنَيوان 
هَيندة   (٥,٤٧) ثةرلةمان  بودجةى 

زياديكردووة.
ساَلى  ـــةروةردة،  ث ـــى  وةزارةت
مليارء   (٥٩٥) بودجةكةيان    ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧ ساَلى  دينارء  مليؤن   (٤٧٠)
مليارء   (٨٥٣) بة  بووة  بودجةكةيان 
(٨٦٣) مليؤنء ساَلى ٢٠٠٨ بووة بة 
 (٢٦٥) مليارء   (٩٢) تريليؤنء  (يةك 
(يةك  ٢٠٠٩ش  ساَلى  بؤ  مليؤنء 
تريليؤنء ١٩٢) مليارء (٧٣٣) مليؤن 

ثَييةش  بةو  ثَيشنيازكراوة،  دينار 
بــودجــةى وةزارةتـــى ثـــةروةردة 
لةنَيوان ساَلى ٢٠٠٦ بؤ ساَلى ٢٠٠٩ 

دوو هَيندة زياديكردووة.
ساَلى  تةندروستى،  ــى  وةزارةت
مليارء   (١٨٧) بودجةكةيان    ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧ ساَلى  دينارء  مليؤن   (١٠١)
مليارء   (٢٤٥) بة  بووة  بودجةكةيان 
(٩٦٨) مليؤنء ساَلى ٢٠٠٨ بووة بة 
ساَلى  بؤ  مليؤنء   (٣٣) مليارء   (٧٧)
٢٠٠٩ش (٤٨٧) مليارء (٧٤٤) مليؤن 
بةوثَييةش  ثَيشنيازكراوة،  دينار 
٢٠٠٩دا  ٢٠٠٦ء  ساَلى  لةنَيوان 
تةندروستى  وةزارةتــى  بودجةى 

(٢,٦)  هَيندة زياديكردووة.

لةماوةى ضوار سالَدا

بودجةى ثةرلةمان زياتر لةثيَنج هيَندة 
زياديكردووةء ثةروةردةء تةندروستيش دوو هيَندة

سامان بةشارةتى 

تؤمارطةيةكى  ضةند  خــاوةنــى 
طؤرانى لةشارى هةولَير بةإؤذنامةيان 
ئاطادارى  هةولَير  ئاسايشى  راطةياند: 
كردوونةتةوة ئةو طؤرانيانةى بةسةر 
نةفرؤشنء  وتراون  طؤإاندا  ليستى 
لَيينةدةن،  لةتؤمارطةكانيشيان 
هةولَيريش  ئاسايشى  بةإَيوةبةرى 
نازانَيتء  ئاسايش  بةكارى  ئــةوة 
كةسَيكيش  هةموو  رايدةطةيةنَيت، 
دةفرؤشَيتء  طؤرانيةك  ضى  ئازادة 

لَيدةدات.
دواى بآلوبوونةوةء ئاشكراكردنى 
هةَلبذاردنى  بؤ  ليستةكان  ــاوى  ن
ليستى  ــان  كــوردســت ثــةرلــةمــانــى 
كة  ليستانةى  لةو  يةكَيكة  طؤإانيش 
دةكــات،   ثرؤسةية  ئــةو  بــةشــدارى 
طؤرانيةكيان  ضةند  هونةرمةندانيش 
بةسةر ئةو ليستةدا وتء  بآلوكرانةوة، 
ئاطادار  ئاسايشةوة  لةاليةن  بةآلم 
لَينةدةنء  طؤرانيانة  ئةو  كراونةتةوة 

نةيفرؤشن.
تؤمارطةيةك  ضةند  خــاوةنــى   
بة  ببرَيت  ناويان  نةيانويست  كة 
«مةفرةزةيةكى  راطةياند:  رؤذنامةيان 
ئــاســايــش طــشــت تــؤمــارطــةكــانــى 
كة  كردووةتةوة  ئاطادار  شارةكةى 

لَيينةدةن  نةفرؤشنء  طؤرانيانة  ئةو 
وتراون،  طؤإاندا  ليستى  بةسةر  كة 
هةر كةسَيكيش ئةو طؤرانيانة لَيبداتء 

بيفرؤشَيت سزا دةدرَيت». 
«رؤذانة  بةوةشكرد،  ئاماذةيان 
داواى  دَينةالمانء  زؤر  خةَلكَيكى 
دوو  لةاليةن  كة  دةكةن  سيدية  ئةو 
بةسةر  ـــراوة  وت هــونــةرمــةنــدةوة 
ناتوانين  ئَيمة  بةآلم  طؤإاندا،  ليستى 
دةترسين  ــةس،  ــةك ب بيفرؤشين 

بكرَيين». دةستطير 
بؤضى  ئايا  ــةوةى،  ب ســةبــارةت 
ــر ئــاطــادارى  ــَي ــةول ئــاســايــشــى ه
تؤمارطةكانى كردووتةوة طؤرانيةكانى 

ليستى طؤإان لَينةدةن.
بةإَيوةبةرى  عةلى   عةبدوَلآل 
خؤى  بَيئاطايى  هةولَير   ئاسايشى 
راطةياند:  بةإؤذنامةى  نيشانداء 
لةضى  طــوَى  ــازادة  ئ كةس  «هةموو 
دةيفرؤشَيت،  دةطرَيتء  طؤرانييةك 
ناكةينء  كةس  لةهيض  رَيطريى  ئَيمة 
كارى  نيية،  ئاسايش  كــارى  ــةوة  ئ

ثارَيزطاء وةزارةتى رؤشنبيريية». 
ئاماذةى  ئاسايش  بةإَيوةبةرى 
بةوةشكرد «با ئةو خاوةن تؤمارطانة 
بَينةالم، تابزانم كَى بةناوى ئاسايشةوة 
ئةوانى ئاطادار كردووتةوة ئةو سيدية 

لَيينةدةن». نةفرؤشنء 

ئاسايشى هةولَير  ذمارةيةك 
طؤراني قةدةغة دةكات  

بؤضى لةم خولةدا هيض ثارلةمانتارَيك 
دةستى لةكار نةكَيشاوةتةوة؟

ل٣

فؤتؤ: سامان بةشارةتى

بةرهةم خاليد

رَيكخراوةكانى  فيدراسيؤنى 
بةنيازن  ــى  ــةدةن م كــؤمــةَلــطــةى 
ئــةوةى  بؤ  بكةن  ســاز  كةمثينَيك 
ــإؤذةي  ث لةثةسةندكردنى  ثةلة 
ئةو  بؤ  نةكرَيت،  هةرَيم  دةستوورى 
ئاراستةى  بانطةوازيان  مةبةستةش 
ياساييء  كةسايةتييةكي  ضةند 
بؤ  كردووة  رؤشنبيران  ئةكاديمىء 

بةشداريكردن لةو كةمثينةدا.
دةستةى  ئةندامي  جةمال،  ئارام 
فيدراسيؤنى  ــى  ــردن ــوةب ــةإَي ب
ــان لــةلــَيــدوانــَيــكــدا  ــراوةك ــخ ــك رَي
بةإؤذنامةى راطةياند: ئامانجيان لةو 

ئاطاداركردنةوةى  مةدةنيية  كةمثينة 
نةدرَيت  رَيطة  كة  كورديية،  شةقامى 
لةثةرلةمان  كاتةدا  لةم  دةستوور 
هيض  ــةوةى  ــةرئ ــةب ل ــت،  ــثــةإَي ــَي ت
كؤمةَلطةدا  لةئاستى  ئامادةكارييةك 
بؤ ئةو دةستوورة نةكراوةو ثَيويست 
دةكات خةَلكى لَى هؤشيار بكرَيتةوة، 
بانطةوازةمان  ئةو  «ئَيمة  وتيشي: 
رَيكخراوةكانء  ئةوةى  بؤ  كردووة 
ئةو كةسايةتيانة دةست بةكةمثينةكة 
نامانةوَيت  لــةبــةرئــةوةى  بكةن، 
دةســتــوور بــةو ثــةلــةثــإوزَيــيــة 
ثةيوةندى  ضونكة  تَيثةإَينرَيت، 

بةهةموو تاكَيكةوة هةية».
ـــدامـــةكـــةى دةســـتـــةى  ـــةن ئ

فيدراسيؤنى  ــى  ــردن ــوةب ــةإَي ب
ــان ئـــامـــاذةى بؤ  ــراوةك ــخ ــك رَي
لةإَيطةى  كةمثينةدا  لةو  ئةوةشكرد، 
كؤإء كوبوونةوةو راطةياندنةكانةوة 
تَيبطةيةنن،  لةوة  خةَلكى  دةيانةوَيت 
كة «تَيثةإاندنى دةستوور لةم كاتةدا 
بةزياني خةَلك دةبَيت». وتيشي: دواى 
وةآلمدانةوةى ئةو كةسانة لةنزيكترين 

كاتدا كةمثينةكة دةستثَيدةكةين.

كةمثينَيك بؤ ثةسةند نةكردنى دةستوور

دةبَيت شَيوازى ثارتيزانى 

www.ne
tew

e.c
om



3 2009/6/16 سَيشةممة (491) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

عةبدوإلةحمان شارا

نـــةبـــوونـــى هـــةَلـــوَيـــســـتـــى
ــةن ــةالي ل ــشــانــةوة ــةكــاركــَي ــل دةســت
بوونى لةكاتى ثةرلةمانةوة ئةندامانى
بةكارَيكى بةرامبةر ناإةزاييةكاندا
لةكاتَيكدا ئةمة تَيإامانة، جَيى ثةرلةمان
رؤذى ضةند لةماوةى لةئَيستاداو كة
ثةرلةمانتار ذمــارةيــةك ـــردوودا راب
لةبةردةوامبوونى خؤيان ناإةزايى
نيشاندا، ياسا لةدةركردنى ثةرلةمان
هةَلوَيستى هيضكاميان ـــةآلم ب

ناكةن. ثيادة دةستلةكاركَيشانةوة
ئةندامى (٢٥) ،(٢٠٠٩/٦/٩) رؤذى
داية كوردستان ياداشتَيكيان ثةرلةمانى
سةرؤكايةتىثةرلةمانء تَييداداوايانكرد؛
(٢٠٠٩) بودجةى ثةسةندكردنى جطةلة
نةكات، ثةسةند ديكة ياسايةكى هيض
ثةرلةمان دووةمى  خولى بةوثَييةى كة
ياساى بةثَيى تةواوبووةو لة٦/٤-ةوة
شةرعيىء خولى كوردستان ثةرلةمانى
هةرضةندة ـــووة، ـــةواوب ت ياسايى 
خولةكة تةمةنى ثةرلةمان بةبإيارَيكى
لةياداشتةكةشدا ــةوة،  ــراوةت ــذك درَي
نائاسايى حاَلةتَيكى «هيض هاتووة:
بنةمايةكى نييةء كوردستاندا لةهةرَيمى
ئةوةية ديموكراسيةتيش سةرةكى
دةبَيت هةَلبذَيردراو ثةرلةمانى كة
بةثَيى كة  دياريكراوبَيت، ماوةكةى 
بةضوار كوردستان ثةرلةمانى ياساى
هةَلوَيستى ئةو بةآلم دياريكراوة»، ساأل
ئةو بةرزكردنةوةى تةنيا ثةرلةمانتارانة

ياداشتةبوو.
بوو يةكَيك كة رةفعةت محةمةد
ياداشتى ثةرلةمانتارةى (٢٥) لــةو

بةسةرؤكايةتى دا ناإةزاييةكةيان
«ئَيمة وت: بةإؤذنامةى ثةرلةمان،
نةماوةو شةرعيةتى ثةرلةمان ثَيمانواية
جطة ثرؤذةياسايةك جؤرة هيض نابَيت
ضونكة بدرَيت، لةسةر دةنطى لةبودجة
لةدواى بووةو تاضوار ساأل دةسةآلتمان
كة نةماوة دةسةآلتةمان ئةو (٦/٤)ةوة
لةثةرلةماندا بةآلم ثَييداوين، خةَلك
داواكةمان تابزانين دةبين ــةردةوام ب

نا». جَيبةجَي دةكرَيت يان
بةنيازن ثةرلةمانتارة (٢٥) ئةو

ثةرلةمان سةرؤكايةتى ئةطةر كة
ئةوا وةرنةطرت، بةهةند داواكةيانى
داهاتوو كؤبوونةوةكانى ئــامــادةى
مةبةستة ئةو بؤ لةئَيستاشدا نةبن،
محةمةد لةطفتوطؤدان، لةناوخؤياندا
بؤ رؤذنامة زانيارييةى رةفعةتيش ئةو

ثشتإاستكردةوة.
هؤَلى نةضوونة ديكةوة لةاليةكى
بــةشــداريــنــةكــردن ــةوةو ــان ــةم ــةرل ث
بةضارةسةر ثةرلةماندا لةدانيشتنةكانى
بةتايبةت ناإةزاييدا  لةكاتى دةزانرَيت 
ثــةرلــةمــانــتــارةى لــةكــاتــَيــكــدا ئــةو
ثةرلةمان ــاوةى م ــةوةى ــذكــردن درَي

بزانَيت. بةناشةرعيى

دةستةى ئةندامى عةبدوَلآل نيعمةت 
كوردستان ثةرلةمانتارانى يةكَيتى باآلى
ئةم ثةرلةمانتارةى ئةو كة ثَييواية،
دةزانن، بةناشةرعيى ثةرلةمان ماوةيةى
بةخؤيان شةرعيةتيش «ثَيويستة
بة ثةرلةمانةوة». هؤَلى بضنة كة نةدةن
ثةرلةمانتارانة رؤذنامةشىراطةياند:ئةو
ثةرلةمان سةرؤكايةتى بؤ ياداشتيان كة
بةشدارى «ثَيويستة بةرزكردووةتةوة،
نةكةنء ثةرلةماندا لةدانيشتنةكانى
ئةطةر ــة وات هةبَيت. هةَلوَيستيان

يان ثةرلةمان ماوةيةى ئةم ــةوان ئ
بةناشةرعيى ثةرلةمان  ثةسةندكردنى 
بةردةوامبوونى ضؤن ئةى ــن، دةزان
بةشةرعيى ثةرلةماندا لةناو خؤيان

دةزانن؟».
ثةرلةمانى ـــردووى راب لةخولى
١٩٩٢دا لةساَلى كــة كوردستاندا 
ثةرلةمانتار (٢٣) نزيكةى هةَلبذَيردرا،
لةم بةآلم لةكاركَيشايةوة، دةستيان
تائَيستا لةكؤتاييداية  ئَيستا كة  خولةدا
كة ثةرلةمان  لةئةندامانى كام هيض 
دةستيان كةسة (١١١) ــان ــارةي ذم

لةكارنةكَيشاوةتةوة.
بــةبــإواى ـــةشـــةوة ـــارةي ـــةوب ل

حاَلةتةكانى كةمى عةبدوَلآل نيعمةت
ثةرلةمانتارى دةستلةكاركَيشانةوةى
ئيلتيزاماتى بؤ دةطــةإَيــتــةوة كــورد 
جطةلةوةى «ئةمة سياسى،  ئةخالقىء
ثةرلةمانيش لةئةندامانى  ذمارةيةك  كة
لةكاربةدةستان ــةك ــارةي ذم وةك 
دةكةن، ناإةزايةتى بانطةشةى بةردةوام

دةستيش لةكار ناكَيشنةوة». بةآلم
ئةو شةرعينةبوونى هةرضةندة
بؤ ثــةرلــةمــان ــاوة درَيـــذكـــراوةى م
(٢٥) ئةو لةاليةن ياسا ثةسةندكردنى

بةآلم لَيدةكرَيت، باسى ثةرلةمانتارةوة
ئةو ثةرلةمانتاران زؤرينةى بةبإواى
ثَي ياساى دةتوانرَيت شةرعيةو ماوةية

دةربكرَيت.
ثةرلةمانتار، غةفوور د.ناسيح
راطةياند: بةإؤذنامةى لةوبارةيةوة
بــَي ــان ــت ــوردس ك ــة لــةئــَيــســتــادا ك
دةسةآلتى بةرزترين ــوورة، دةســت
«نابَيت لةبةرئةوة ثةرلةمانة، ياسادانان
هةَلبذاردنى تاكاتى دروستبَيت بؤشايى
ماوةى لةبةرئةوة ثةرلةمان، داهاتووى
ياساييةو زؤر ثةرلةمان درَيذكراوةى
ئةو وتيشى: دةربكات». ياسا دةتوانَيت
ماوةيةى ئةو ثَييانواية كة ئةندامانةش

رةخنة بةردةوام ناشةرعيةو ثةرلةمان
نةكةن. بادةوام دةطرن

ــةو ل ديــكــة ــى ــك ــَي ــةك ــــةآلم ي ب
ماوةى ثَييواية كة  ثةرلةمانتارانةى 
ناكرَيت ثــةرلــةمــان درَيـــذكـــراوةى
بةكاربَيتء ياسا  ــى  ــردن دةرك بــؤ 
ياداشتَيكيان مةبةستةش ئــةو بؤ 
ــان ــةم ــةرل ث بـــؤ ســةرؤكــايــةتــى
بــةإؤذنــامــةى ــةوة، ــردووةت ــةرزك ب
لةسةر ــمــان «بــةردةوامــبــوون وت: 
لةدانيشتنةكانى بــةشــداريــكــردن
بؤ ثةرؤشيمان ثةرلةماندا دةطةإَيتةوة
كة بإيارانةى ياساو لةو ئاطاداربوون بؤ

دةردةكرَين». لةثةرلةماندا لةمةودوا
ساَلى (٦)ى ذمارة بإيارى بةثَيى
لةثةرلةمانى ٢٠٠٩ كة لة ٢٠٠٩/٥/١٣دا
خولى دةرضــــــووة، ــان ــت ــوردس ك
لة كة كوردستان  ثةرلةمانى دووةمى 
بةردةوام دَيت،  كؤتايى  ٢٠٠٩/٦/٤دا
هةَلبذاردنى تاكو دةمَينَيتةوة دةبَيتء
طرَيدانى بؤ نــوَي ثةرلةمانتارَيكى

يةكةمى. كؤبوونةوةى
تاظطة ثةرلةمانتار بةبإواى بةآلم
ماوةية ئةو  درَيذكردنةوةى محةمةد، 
دروستنةبوونى كارئاسانىء  بــؤ
ــمــى لــةهــةرَي ــي يــاســايــيــة ــؤشــاي ب
كة كــردووة ــان «داوام كوردستانداو
ئةويش بودجة، ثةسةندكردنى جطةلة
داوامانكردووة ئَيمة بةوشَيوةيةى
دةنطى ديكة ثرؤذةياسايةكى هيض
ئةطةر وتيشى: تاظطة نةدرَيت». لةسةر
يان ثَينةكرا كارى ياداشتةمان ئةو
خؤمان هةَلوَيستى ئةوكاتة رةتكرايةوة
نيية هةموو كاتَيك بةآلم «مةرج دةبَيت،
بؤ ضارةسةربَيت دةستلةكاركَيشانةوة

ناإةزاييةكان».

رةخنةدةطرنء ثةرلةمانتارانةى بةردةوام ئةو غةفور: د.ناسيح
نةكةن دةوام ناشةرعيية، با ثةرلةمان ئةم ماوةيةى ثيَيانواية

تاظطةمحةمةد:

وةرنةطيرَيت هةند بة ياداشتةكةمان ئةطةر
دةبَيت هةَلوَيستمان
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داوادهكهن، لهدهرهوه كورد رهوهندي
پهرلهماني ههَلبژاردني  ئهوكاتهي  تا
بهإيوهدهچيت ـــهدهرهوه ل كوردستان
بهَيَلريتهوه و بهبهتاَلي كورسي سآ
كهبه گونجاو ئهوروپا وَالتيكي لهههر
لهدهرهوه پهرلهمان ههَلبژاردني دهزانريت

سازبكريت.
كــهئــاراســتــهي له به ياننامهيهكدا
هــهَلــبــژاردنــهکــان، بـــاَالي کؤمسيؤني 
پهرلهماني کوردستان، ههريمي پهرلهماني
سهرؤکايهتي عيراقي، حکومهتي عيراق،
ئهوروپا، پهرلهماني کوردستان، ههريمي
سهرجهم ئهنتهرناسيؤناَلو ئهمينيستي
كوردهكاني كراوه، إاگهياندن کهناَلهکاني
بازنهي له نووسيويانة: وَالت دهرهوهي 
عيراقدا نيشتماني ئهنجومهني ههَلبژاردني
بهرچاو رَيژهيهکي به ٢٠٠٥دا لةساَلي
کردو بهشدارييان دهره وه كورده كاني

ئهنجومهنهدا  لهو کورسييان  ٣ نزيکهي
حکومهتي ــهر ــهگ ئ ـــرد، ک مــســؤگــه ر 
باَالي کؤمسيؤني و کوردستان ههريمي
کات نهبووني بهبيانووي ههلبژاردنهکان
دهنگدان له  ئهوروپا دانيشتووي کوردهکاني
بيانووهيان ئهو ئَيمهش دهکــهن، بَيبهش
إَيــژهي به پيي ده کهين داوا و ده بإين
که ئهوروپا وَالتاني کوردي دانيشتوواني
چهسپاوه رابــردوودا ههَلبژاردنهکاني له 
بهتاَلي به کورسي  سآ دياريکراوه  و
گونجاودا و له کاتي بهَيَلريتهوه له پهرلهماندا
له بَيت دهنگدانيشدا جَيگاي  يهك له  ئةگه ر
که جيگايه کدا له ههر ئهوروپيداء وَالتيکي

دهستنيشاني و  دهگونجَيت بؤيان  ئهوان
بکرَيت. ههَلبژاردن دهکهن،

«دهکــرَيــت  ــةدان ــإواي ــةوب ل چونکه    
ههَلبژاردني بؤ  ده نگدان بهشداريکردني 
و نــاوهوه بؤ کوردستاندا له په رلهماني
ئهمهش بَيت. جياوازدا کاتي دوو له دهرهوه 

ناگؤإيت». پرؤسهکه له هيچ
كوردهكاني بهياننامهكهدا، لهبهشيكي
ئهگهر ئهوهدهكهن، ههإهشهي دهرهوه 
ئهو وهَالمــــي دهستبهجآ و بــه پــه لــه 
دهبهنه پهنا ئهوا نهدرَيتهوه، داواکارييه يان
عيراقء فيدراَلي حکومهتي باَالي دادگاي بهر
حکومهتي لهسهر سكاآل لهوَيش هــهر

دهکهن. تؤمار کوردستان ههريمي
هــاتــووه لهبهياننامةيةكهدا، ــه ر  ه
پهرلهمانييهکهي ههَلبژاردنه «پرؤسهي
بهبَيبهشکردني کوردستان ههرَيمي ئيستاي
باوهكاني لهديارده يهکَيکه مهنفا کوردهکاني
تهواو کوردستانء ههريمي پيشَيلکاريي
و عيراق ههميشهيي ده ســتــوري دژي 
خهَلکي ديموکراسي پرؤسهي ناو مافهکاني
حکومهتي ههردوو پَيويسته کوردستانه ،
بهتايبهتي بهم کودستان ههريمي عيراق و
نهبووني بيانووي بچنه وه که به بإيارهياندا
دهنگدان مافي له  زؤره ژماره  ئهو کات

ده کهن». بيبهش

هةرَيم لةقةَلةمدةدةن حكومةتى ثَيشَيلكاريى بة بَيبةشكردنيان لةدةنطدان

كورسي سآ داوادهكهن كورد رهوهندي
بهيََلريَتهوه بهبهتاَلي

(سبهي)

داهاتووهوه ههفتهي له بإياره
پهرلهماني ههَلبژاردني بانگهشهي
رؤژي تا دهستپَيبكاتو كوردستان

بخايهنيت. داهاتوو مانگي ٢٣ي

بهإيوهبهري محهمهد ههندرَين
كؤمسيؤني هه وليري ئؤفيسي
سايتى به ههَلبژاردنهكان بــاَالي 
دهكرَيت «پيشبيني وت:  سبهي
بانگهشه داهــاتــووهوه له ههفتهي
ناوي ــه وهي ئ پاش ده ستپَيبكات
سياسييهكان قهواره  پاَليوراواني 

رادهگهيهنرَيت».
«چــاوهإوانــدهكــرَيــت وتيشي : 
٢٣ي يان   ٢٢ رؤژي له بانگهشه
بهپيي دهستپَيبكاتو مانگهوه ئهم

سهعات   ٤٨ تا ههَلبژاردن ياساي
بهرده وام دهنگدان لهپرؤسهي بهر

دهبَيت».
پهرلهماني ــبــژاردنــي لــه هــه َل
٢٥ي رؤژي كهبإياره كوردستان

 ٢٠ بهإَيوهبچَيت، تهمموز مانگي
هاوپهيمانَيتي   ٥ سياسيو قهوارهي 
بهدهستهيناني بؤ دهكهن كَيبإكي

پهرلهمان. كورسي ١١١
سه رؤكي ههَلبژاردني  رؤژ ههمان
بهإَيوهدهچَيتو كوردستان ههريمي
پينج پاَليوراو بهشداري دهكهن. كه

رابردووهوه، مانگي لهسهرهتاي
پاَليوراوهكان ناوي تؤماركردني
كه راگهيهنرا دواتر دهستيَپيكردو

بهشداري  پاَليوراو   ٥٠٠ نزيكهي
دهكهن. پهرلهماندا لهههَلبژاردني

ههَلبژاردني چاودَيران بهإاي
دهبيتو چارهنوسساز داهاتوو
ئؤپؤزسيؤنيكي دروستبووني

ليدهكهويتهوه. لهپهرلهمان كاراي

داهاتووهوه لهههفتهي
هه لَبژاردني بانگهشهي

دهستپَيدهكات پهرلهمان
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ثإؤذةياساى مادةكانى نيوةى
ــان كــوردســت ــى ــم ــةرَي بــودجــةى ه
ثةرلةمانتاران دةنطى بةزؤرينةى
ــةردوو ه هــةرضــةنــدة ثــةســةنــدكــرا،
سلَيمانى) (هةولَيرء دارايى وةزارةتى
تائَيستاش نةطرتووةتةوةء يةكيان
بودجةى لةخةرجكردنى  ناإؤشنى 

هةية. رابردوودا ساآلنى
(ماوةبةسةرضوو) پهرلهماني دوَينى
ژماره ئاسايي دانيشتني كوردستان
دانيشتنهكاني خولي  ــهدوا ل (١٨)ي 
پرسي بودجهي بؤ تاوتوَيكردني خؤيدا
ههرَيمي كوردستان، ئهنجامدا. ٢٠٠٩ي
ليژنهي هـــهردوو ــادا ــةرةت ــةس ل
راسپَيردران پهرلهمان دارايي ياساييء
پإؤژهياساكه ليژنهكهيانء راپؤرتي
ماده ي بخهنةإوو، پهرلهمانتاران  بؤ
كه خوَيندرايه وه، پإؤژهياساكه يهكهمي
ههرَيمي گشتي بودجهي  بهشه   تيايدا

روونكراوهتهوه. كوردستان
دارايي ياساييء  ليژنهي  هــهردوو 
داإشتنهوهي پَيشنيازي پهرلهمان
بهشه تا كرد، مادهكهيان دووهمي بإگهي
دهسةآلتهكاني ههرسَي بودجهكاني
«ياسادانانء جَيبهجَيكردنء دادوهريي»
بؤ ئاماژهيان بهجيا جيابكرَينهوهء لَيك

بكرَيت.
كهتيايدا پرؤژهكه، دووهمي مادهي
كوردستان ههرَيمي گشتي بودجهي
(٨) تريليؤنء (٨٥٧) به ٢٠٠٩ ساَلي بؤ
خهمَلَيندراوه، دينار مليؤن (٢٦٣) مليارء
پهسهندكرا. دهنگ بهكؤي خؤيء وهكو
ــهوهي ــردن ــك ــهم ك بــه مــه بــه ســتــي
ههرَيمي بودجهي كورتهَيناني رَيژهي
دوَينَيى لهدانيشتني كــوردســتــان
عهدنان بةسةرضوو)، (ماوة پهرلهماني
پَيشنيازَيكي پهرلهمان  سهرؤكي  موفتي
بؤ پهرلهمان ئهنداماني خستهبهردهم
بودجهي لة (٢٠٪)ى رَيــژهي ئــهوهي
سه رؤكايهتي ئيجتماعي) (مهنافيعي
پهرلهمانء سهرؤكايهتي هــه رَيــمء
وةزيــران ئةنجومةنى سه رؤكايهتي
بةكؤى ثَيشنيازةكة كهمبكرَيتهوهء

دةنط ثةسةند كرا.
٢٠٠٩ي بودجهي پــإؤژهيــاســاي
مادهي (٢٤) له كوردستان ههرَيمي

پَيكهاتووه. ياسايي
پإؤژه ياساكه، سَييه مي لهمادهي
كورتهَيناني له كاتي ئهوهكراوه باسي
ههيه بؤي ــي داراي ــري وهزي بودجه
ئهو بگرَيتهبهر، پَيويست رَيوشوَيني

دهنگ به زؤرينهي خؤي وهكو مادهيهش
كرا. پهسةند

پإؤژهياساكه چوارهمي ــادهي م
خهرجكردني بهچؤنَيتي  بوو  تايبهت
بهوهزيرهكان دهســهآلتــدان بودجهو
دواي داراييهوه، وهزارهتــي لةإَيگه ي
غير «موجودات دهستهواژهي البردني
«وزاره  دهستهواژه ي زيادكردني ماليه»و
گؤإانكارييه وه  بهو مادهكه، بؤ ماليه»

كرا. پهسةند ده نگ بهكؤي ماده كه
لهدوو پإؤژهكه پَينجهمي مــادهي
به كارهَيناني له چؤنَيتي باس بإگهدا
دواي كــراوه، داهــات سه رچاوهكاني
«حكومهت» دهستهواژهي زيادكردني
پهسةندكردني مادهكه، سهرهتاي بؤ

دهنگ بوو. بهزؤرينهي ئهو مادهيهش
پإؤژهياساكه شهشهمي ــادهي م
سهرؤكي بــهدهســهآلتــي تايبه تبوو
بودجه گواستنهوهي لهكاري پهرلهمان
پهرلهمانداو بودجهي ناو لهبهشهكاني
كرا. پهسهند ده نگ بهكؤي خؤي وهكو

پإؤژهياساكه حهوتهمي ــادهي م
سهرؤكي بهدهسهآلتي بوو تايبهت 
ــهكــاري ل دادوهري ئــه نــجــومــهنــي
ناو لهبه شهكاني بودجه  گواستنهوهي
خؤي وه كو دهسةآلتهكهيداو بودجهي

كرا. پهسهند دهنگ بهكؤي
ههشتهمي مــاده ي په سةندكردني 

كه بوو، دهنگ بهزؤرينهي پإؤژهكه 
تيايدا پَيكهاتبوو  بإگه  (٣) له ماده كه
دارايي وهزيري خهرجيي دهسهآلتي
گشتي ــهي ــودج ب ــوهي ــَي ــوارچ ــه چ ل

روونكراوهتهوه.
تايبهتبوو پإؤژهكه، نؤيهمي مادهي
راپؤرتي پَيشكهشكردني بهميكانيزمي
دامودهزگاكاني سهرجهم ژمَيرياري
دواي ــي، داراي بــهوهزارهتــي ــهت ده وَل
«بعد»، مادهكه زيادكردني دهسته واژهي

پهسةندكرا. دهنگ بهكؤي
بوو تايبه ت پإؤژهكه دهيه مي ماده ي
لهبودجه ي (٪١) رَيژهي بهتهرخانكردني
چاوهإواننهكراوء كاري بؤ ههرَيم گشتي
بإگه لهدوو تازهكان، كاره لهناكاوو
دهنگ بهكؤي خؤي وهكو  پَيكهاتبوو،

كرا. پهسهند
تايبهتبوو پإؤژهكه يانزهيهمي مادهي
راپؤرتي ئامادهكردني بهميكانيزمي
ــي وهزارهت لهاليهن ههرَيم ميالكاتي
پَيشنيازيكرد دارايي ليژنهي  داراييهوه،
له گةأل بهههماههنگي راپــؤرتــه ئــه و
ئامادهبكرَيتء پالندانان وه زارهتـــي
بكرَيت كوردستان بهپهرلهماني پَيشكهش
پَيشنيازهوه بهو لهسهركردني، كار بؤ

په سةندكرا. دهنگ به زؤرينهي مادهكه
پإؤژهكهدا دوانزهيهمي لهمادهي
بؤي حكومهت اليهنَيكي  هيچ هاتووه:

بكات، جَيبهجَي تايبهت پــإؤژهي نييه
پهسةندكرا. دهنگ بهكؤي خؤي وهكو

له پإؤژهكه سيانزةيةمي ــادهي م
ده سهآلتي تيايدا پَيكهاتبوو بإگه (٣)
بودجهي لهچوارچَيوهي وهزير خهرجي
هيچ روونكراوهتهوه، وهزارهتهكهيدا
بهكؤي لَينهكراو ئهوتؤي گؤإانكارييهكي

پهسةندكرا. دهنگ
دانيشتنه كه لهكؤتايهاتني ــهر ب
ليژنهي كوردستان پهرلهماني سهرؤكي
ئاگاداركردهوه، پهرلهمانتاراني ياساييء
كار پَيويسته داهاتوو  تادانيشتني  كه
تاوهكو بكهن راســپــارده  (٨) لهسهر
كه بودجه وه، پإؤژهياساي ناو بخرَيته

لهمانه: بريتين
كهيسي ــهســه ر ل ــردن ــارك ك  /١  
باشتركردني سياسييهكانء زيندانييه

گوزهرانيان.
نهوتء داهاتي له سهر شةفافيهت /٢ 

وهرگيراون. شيرينيانهي ئهو
عةقارو بهسولفهي پَيداچوونهوه /٣  

مهتري. (١٠٠) به زهوي پَيداني
اليـــهنء ــهي ــودج ب ــاي ــاس ي  /٤  

حيزبهكان.
ههردوو يهكگرتنهوهي تهواوكاري /٥ 
ديواني ههردوو لهگه أل دارايي وهزارهتي

چاودَيري دارايي.
كهيسي ــهســه ر ل ــردن ــارك ك  /٦  

گوزهرانيان. باشتركردني كهمئهندامانء
لهنَيوان جياوازي نههَيشتني /٧  
نزمهكاندا. پله  بهرزهكانء پله  مووچهي

دامودهزگاكاني ههموو پَيويسته /٨  
وهزارهتى رَينماييهكاني رهچاوي ههرَيم

دارايي بكهن.
رايگهياند: پــهرلــه مــان ســه رؤكــي
ئةمإؤ پهرلهمان، داهاتووى دانيشتني
له بهياني ســهر (١٠:٣٠) ي سهعاتي
بؤ دهچَيت بــهإَيــوه هةولَير بةكاتى
گفتوگؤكردني لهسه ر بهردهوامبوون

بودجه. پإؤژهياساي
ــــان ــــةم ــــةرل ســــــةرؤكــــــى ث
ئـــهوهي ــدا، ــهك ــهوه ي ــردن ــك ــه إوون ل
ههرَيمي گشتيي راي بهپهرله مانتارانء 
لهدانيشتني راگــهيــانــد: كوردستان
پرسيارهكاني لهچوارچَيوهي پَيشوو
گوايه كه باسكرا، ئهوه پهرلهمانتاران
لهإؤژنامهكان يهكَيك لهچاوپَيكهوتني
سياسي مهكتهبي وتهبَيژي لهگةأل
بإي پارتي «يهكَيتيء وتراوه: (ي.ن.ك)
دهبــهن»، لهبودجه  دؤالر مليؤن  (٣٠)
دؤالر مليؤن (٣) «له وانه يه وتى: ئةويش
دواتر بةآلم مليؤن»، (٣٠) نهك بَيت،
بووه، دؤالر  مليؤن (٣٠) ــهوت دهرك
لَيبووردنى داواي موفتى عةدنان بؤيه
تهفسير بههةَله ههرشتَيك ئهگهر كرد،

كرابَيت.

دارايى وةزارةتةكانى يةكطرتنةوةى بةبَي
بودجةى ثةسةندكرد نيوةى ثةرلةمانى (ماوةبةسةرضوو)

عارف ستارة

ـــة ـــةردان ـــةس ـــــارة ل ـــــإي واب
ئةحمةد عَيراق، ضاوةإوانكراوةكةيدا بؤ
توركيا دةرةوةي وةزيري ئؤغَلوي داود
بةبإواى كة هةولَيريش بكات، سةرداني
طفتوطؤكردنء لَيي ئامانج ضاودَيران

وآلتدا. هةردوو لةنَيوان هاريكاريية
توركيا دةرةوةى ــــى وةزارةت
لةبةياننامةيةكدادةربارةىئةوسةردانة،
ديارينةكراوة وادةكــةى هَيشتا كة 
«ناوضةي بة كوردستاني هةرَيمي
لةباكووري عَيراق» ئؤتؤنؤمي كوردي

ناوبردووة.
ليذنةي ئةندامي بوخاري عةبدوَلآل،
ئةنجومةنى لة دةرةوة ثةيوةندييةكاني
بة سةردانة ئةو عَيراق نوَينةرانى
تةوةرَيكى ثَييواية، دةزانَيتء ئيجابي

ئاو كَيشةى ــارةى دةرب طفتوطؤكان
عَيراقداء توركياء لةنَيوان دةبَيت
لةمةلةفي باس لةوانةية لةكوردستانيش
دةستدرَيذينةكردنة ضؤنَيتي ئاسايشء
ئابووري باري  يةكترء خاكي  سةر

بكرَيت.
لةبواري ثسثؤإ ــادر، ق د.جةبار
توركيا كـــوردء ثةيوةندييةكانى
وةزيــرى سةردانةكةى  كة ثَييواية، 
بةو ثةيوةندي توركيا دةرةوةى
كة هــةيــة تــوركــيــاوة سياسةتةي 
كرانةوةية طرتوويانةتةبةرء بةمدوايية
وتيشي: ناوضةيةدا، ئــةم ــةإووي ب
باوةإةي ئةو طةيشتووةتة «توركيا
راستةوخؤ ثةيوةندييةكي بةبَي كة
ناتوانن هةرَيمدا كاربةدةستاني لةطةأل
لةم دةيانةوَيت كة  سياسةتةي ئةو

بكةن». جَيبةجَيي ناوضةيةدا

دةرةوةى وةزيرى
هةولَير ديَتة توركيا

ثَينجشةممةى رؤذى (٤٨٨) لــةذمــارة
(رؤذنامة)  لةإؤذنامةى  ٢٠٠٩/٦/١١ رَيكةوتى
شارا خاتوو بةدواداضوون هةواألء (٢)ى الثةإة
بآلكردووةتةوة نووسينَيكى عةبدوإلةحمان
بةناونيشانى(سلَيمانىلةإَيزىئةوثارَيزطايانةى

بةرزة). تياياندا برسَيتى رَيذةى كة عَيراقداية،
حكومةتى وةزارةتى ثةروةردةى وةك ئَيمة
دابينكردنء لةاليةن تةنيا كوردستان هةرَيمى
قوتابخانةكان، قوتابيانى ذةمةخؤراكى ثَيدانى
هةموو بةإَيزء خوَينةرانى شاراخانء بؤ
ثَيدانى بةرنامةى كة رووندةكةينةوة، اليةكى
جيهانى خؤراكى رَيكخراوى  لةاليةن  خواردن 

نوَى شتَيكى  نةتةوةيةكطرتووةكان سةربة 
بةطشتى لةعَيراق بةرنامة ئةم ساآلنَيكة نييةء
هةرجارة يا هةرساَلةء جَيبةجَيدةكرَيتء
دةزانن بةثةسةندى خؤيان كة بةجؤرَيك،

جؤرى خواردنةكة. لةضؤنَيتىء ضةندايةتىء
قوتابخانةكانى سةرجةم ئةمةش كة
بةبَى ــتــةوة دةطــرَي كــوردســتــان هةرَيمى 
نيية، برسَيتى لَيرانةدا مةبةستيش جياوازى،
مةبةستةكة برسَيتى، رَيذةى كةمكردنةوةى يا
تةنيا بؤ ئةميش ثيرؤزة روونء زؤر ئاشكراو
لةنَيوان خؤشةويستية ثردى دروستكردنى
سادةو هاوكارييةكى قوتابخانةو قوتابيانء

بؤ وة خوَيندن، ناوةندةكانى بؤ ساكاريشة
لةسةرةتا بةرفراوانيش وا كارَيكى هةموو
ئامادة بؤ خؤى تاكو ثَيويستة رووثَيويةكى

باشى هةبَيت. بكرَيتء ئةنجامى
طةشبينانة بازياتر : دةَلَيين وتةماندا لةدوا
سةرضاوةكان سةيرى روونتر ذيانء بإوانينة
لةثَيناو شيبكةينةوة زانيارييةكان وردتر بكةينء
ناوةندةكانى مرؤظايةتى بةطشتىء خزمةتكردنى

رَيزماندا. لةطةأل بةتايبةتى. خوَيندن

ب.ثةيوةندييةكان
ثةروةردة وةزارةتى

روونبكةمةوة خوَينةرانى ثةروةردةو وةزارةتى بؤ ثَيمخؤشة
رَيكخراوى بةياننامةيةكى بةثَيى  بابةتة  ئةو  ناو زانيارييةكانى كة
ئةو بةثَيى نةتةوةيةكطرتووةكانةو بة سةر جيهانى خؤراكى
عَيراقداية، ثارَيزطايةى ضوار ئةو لةإيزى سلَيمانى بةياننامةية
هيض لةئَيستادا ئاشكراشة بةرزةو تياياندا برسَيتى رَيذةى كة
هةرَيمى قوتابخانةكانى قوتايبانى  بؤ ذةمةخواردن  بةرنامةيةكى
باسى لةإوونكردنةوةكةتاندا وةك ناكرَيت ثةيإةو كوردستان

لَيكراوة.
ثارَيزطاى ضوار لة ئاستى هةذارى سةبارةت بة زانيارييانةية ئةو
يةكطرتووةكان نةتةوة رَيكخراوى كة (سلَيمانى) لةناوياندا عَيراق

ذيان هةموو كايةكانى لة نَيودةوَلةتى طةورةترين رَيكخراوى وةكو
رَيكخراوة ئةو زانيارييةكانى من ئامادةكردووةو راثؤرتةى ئةو
واية باشتر بؤية طواستووةتةوة. خوَينةران بؤ نَيودةوَلةتييةم
بة ماألء نةكاتة  من لةسةر زانيارييةكان ثــةروةردة وةزارةتــى
وةك ئَيوة بةرنامةيةى نايزانن، ئةو بَلَى ئَيوة يةكطرتووةكان نةتةوة
بؤ تةنيا نيةو «برسَيتى مةبةستتان هةتانة يةكطرتووةكان نةتةوة
لة حاشا قوتابيان» لةنَيوان خؤشةويستيية  ثردى دروستكردنى

بكةن. يةكطرتووةكان نةتةوة كارةكانة راستى

عةبدوإلةحمان شارا

رؤذنامةنووس شارا عةبدوإلةحمان)ى ) خاتوو بؤ آلمَيك وة

دةكرَيتلةوانةش: لةسةر خالَيكطفتوطؤيان ضةند داهاتوو دانيشتنى وتى: ثةرلةمان سةرؤكى

ثَيداني عةقارو بهسولفه ي ثَيداضوونهوه وهرطيراون. شيرينيانهي ئهو نهوتء داهاتي لهسه ر شةفافيهت
ياساي بودجهي اليهنء حيزبهكان مهتري. (١٠٠) بهزهوي
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سازداني: ثشتيوان سةعدولَآل

ليوا سةروةر قادر بةرزنجى، ثسثؤإى 
نيشتمانى،  ئاسايشى  سةربازييء  بوارى 
رةخنة لة دةسةآلتدارانى هةرَيم دةطرَيت 
سةربازيى  هَيزَيكى  تائَيستا  كة  بةوةى 
هةروةها  ثَيكنةهَيناوة،  نيزاميان 
كوردستانييةكان  حيزبة  ضةكداربوونى 
سياسيي  ذيانى  سةر  بؤ  مةترسى  بة 
هةمانكاتدا  لة  دادةنَيت،  كوردستان  لة 
خاوةن  ببينة  بمانةوَيت  «ئةطةر  دةَلَيت: 
دةبَيت  نيشتمانى،  ئاسايشى  هَيزَيكى 
ضةكدارى  ثَيشمةرطةو  ئاسايشء  هَيزى 
حيزبةكان بخرَينة ضوارضَيوةي حكومةتي 

هةرَيمةوة».

رؤذنامة: لةإووى ياسايىء دةستوورييةوة 
ضؤن  كوردييةكان  حيزبة  ضةكداربوونى 

لَيكدةدرَيتةوة؟
لة  هةبووة  طرنطى  رؤَلَيكى  كــورد   *
لةو  عَيراقداء  دةســتــوورى  رةشنووسى 
سةربازيى  هَيزى  بة  داننراوة  دةستوورةدا 
ثَينجةمى  بإطةى  بةطوَيرةى  كوردستاندا، 
عــَيــراق،  ــوورى  ــت دةس (١٢١)ى  مـــادةى 
تايبةتمةنديى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
دامةزراندنء  لة  هةرَيم  بةإَيوةبردنى  بؤ 
رَيكخستنى هَيزة ئةمنييةكان رَيطاى ثَيدراوة 
ثؤليسء ئاسايشء ثاسةوانى هةرَيم هةبَيت، 
دةبَيت  ئةمنى  ئاسايشء  ضةسثاندنى  بؤ 
يةكبخرَينةوةو  ئةمنييةكان  هَيزة  هةموو 
لة  هةروةها  حكومى،  نيزاميى  هَيزَيكى  ببنة 
دةستوورى  (٩)ى  مادةى  دووةمى  بإطةى 
ميليشياى  «قةدةغةية  هاتووة  عَيراقدا 
دةرةوةى  لة  دروستبكرَيت  سةربازيى 
هَيزى  دةبَيت  بؤية  ضةكدارةكاندا»،  هَيزة 
ضةكداريى حيزبةكان وةكو جاران نةمَينَيت، 
نة  كوردستان  حيزبةكانى  ضةكداربوونى 
خزمةتى عَيراق دةكات، نة خزمةتى ناوخؤى 
ئةمإؤ  بؤية  دةكــات،  كوردستان  هةرَيمى 
ثاسةوانى  هَيزى  ثؤليسء  بة  ثَيويستمان 
هةية،  دةستووريى  ئاسايشى  هــةرَيــمء 
لة  ئاسةوارى  ناوخؤ  شةإى  ئَيستاش  هةتا 
سارد  شةإى  تائَيستاش  ماوة،  كوردستاندا 
حيزبة  دةسةآلتدارةكانء  حيزبة  لةنَيوان 
حيزبى  هةردوو  ئيسالمييةكانء  عةلمانىء 
ثَيشمةرطةى  هَيزى  هةية،  بوونى  سةرةكيدا 
كوردستان خاوةنى مَيذوويةكى سةختى ثإ 
خةباتى  بةهؤى  خةباتة،  لة  ثإ  شؤإشء  لة 
هةرضةندة  ئةمإؤ،  طةيشتينة  ثَيشمةرطةوة 
زؤرى  هاوكاريى  نَيودةوَلةتي  اليةنى 
رووخاندنى  بؤ  يارمةتيدةربوون  كردينء 
ثةرلةمانى  كة  دوايى  عَيراق،  ديكتاتؤرى 
بإيارى  (١٩٩٢)دا  لةساَلى  كوردستان 
هةرَيمى  لة  حوكمى  سيستمى  فيدراَليكردنى 
كوردستاندا دا، بؤ ماوةى (١٤) ساَلة بة هَيزى 
ثَيشمةرطة توانيمان حكومةت بةإَيوةببةينء 
دةبَيت  بكةين،  خاكةكةمان  لة  بةرطريى 
كة  ئــةوةيــة  ئةويش  بزانين  راستييةك 
ضؤنَيتى  لة  جياوازة  ئةمإؤ  لةطةأل  دوَينآ 
دامةزراندنء بةإَيوةبردنى هَيزى ضةكداريى 

بةشَيوةيةكى  هةرضةندة  كوردستاندا، 
ثَيشمةرطة  ناوخؤو  وةزارةتةكانى  رةسميى 
يةكخراونةتةوة، بةآلم تائَيستا بةشَيوةيةكى 
هَيزة  هةموو  يةكنةخراونةتةوةو  ثراكتيكى 
يةك  راو  يةك  دألء  بةيةك  ضةكدارةكان 
بؤضوون بؤ خزمةتى كَيشةى كورد ئاراستة 

ناكرَين. 
ئةمنيية  دةزطــا  تائَيستا  ــة:  ــام رؤذن
يةكَيتىء  دةسةآلتى  لةذَير  حكومييةكان 
وةكو  هةية،  تَيكةآلوييةك  جؤرة  ثارتيدانء 
ثسثؤإَيكى سةربازيى ض خوَيندنةوةيةكت بؤ 

ئةو تَيكةآلويية هةية؟
لةذَير  حكومييةكان  ئةمنيية  دةزطــا   *
دةسةآلتى يةكَيتىء ثارتيدانء ئَيمة خاوةنى 
وةزارةتء  لــة  ــةك  ــارةي ذم حكومةتء 
سةركردةكان  ثَيويستة  ئةمنين،  دةزطــاى 
دوو  نابَيت  يةكبخةنةوة،  ئةمنييةكان  دةزطا 
ئاسايش لة كوردستاندا هةبَيت، بةَلكو دةبَيت 
مؤدَيرن  نيشتمانيى  ئاسايشى  دةزطايةكى 

هةبَيت.
رؤذنامة: تَيكةآلوبوونى دةزطاى ئةمنيى 

حكوميىء حيزبى بؤضى دةطةإَيتةوة؟
* تائَيستا لة كوردستاندا حيزب خاوةنى 
تائَيستا  دةسةآلت بووةو حوكمى كردووة، 
دةسةآلتى  بةسةر  زاَلة  حيزب  دةسةآلتى 
ئيدارييةكانى  بةرثرسة  تائَيستا  ئيداريدا، 
باسى  زؤر  حيزبن،  ثاآلوتةى  حكومةت 
جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت دةكرَيت، 
ئةطةر  نةكراوة،  ثراكتيكى  بة  تائَيستا  بةآلم 
ديموكراسىء  رَيبازى  لةسةر  حكومةتمان 
حيزب  ــت  ــَي دةب ــت،  ــَي ب موئةسةساتى 

بةإَيوةبردنء  دةسةآلتى  لة  جيابكرَيتةوة 
جَيبةجَيكردن.

رؤذنامة: بوونى ذمارةيةك دوو دةزطايى 
لة كوردستاندا دةمانطةيةنَيتة ئةو باوةإةى 

بَلَيين تائَيستاش دوو حكومةت هةية؟
* هةتا ئَيستا حكومةتَيكى يةكطرتوومان 
هةولَيرةو  لة  حكومةت  بةشَيكى  نيية، 
ئةمةش  سلَيمانيية،  لة  حكومةت  بةشَيكى 
بة  بةرامبةر  ــات  دةردةخ كــورد  ــى  الوازي

لة  نةيارةكانمان  ميللةتةكةمانء  خؤمانء 
لةطةأل  بةوةش  عَيراق،  دةرةوةى  عَيراقء 
ناتوانين  هةَلناكةينء  عَيراقدا  حكومةتى 
ببينة  بمانةوَيت  ئةطةر  بسَينين،  مافةكانمان 
خاوةن هَيزَيكى ئاسايشى نيشتمانى، دةبَيت 
ضةكدارى  ثَيشمةرطةو  ئاسايشء  هَيزى 

حيزبةكان بَينة ناو حكومةتةوة.
لة  حيزب  دةســتــوةردانــى  ــة:  ــام رؤذن
كاروبارى حكومةت، تا ضةند ثةيوةندى بة 

دامةزراوةيي نةبوونى حكومةتى هةرَيمةوة 
هةية؟

ــردوودا  راب ساَلى  ضةند  لةماوةى   *
هةنطاوي  ذمارةيةك  عَيراق  حكومةتى 
بة  ديموكراسيةتء  ضةسثاندنى  بؤ  ناوة 
دامةزراوةييكردنى دةزطاكانى عَيراق، كةضى 
لة كوردستاندا ئةو هةنطاوانة بةشَيوةيةكى 
ئَيمة سوود  دةبَيت  بؤية  نةنراون،  كاريطةر 
وةربطرين  عَيراق  حكومةتى  ئةزموونى  لة 
بؤئةوةى بتوانين دامودةزطاكانى حكومةتى 

هةرَيم بة دامةزراوةيى بكةين.
دةزطــا  يةكنةخستنةوةى  ــامــة:  رؤذن
ئةمنييةكانى كوردستان ض زيانَيك بة هةرَيم 

دةطةيةنَيت؟
ئةمنييةكان،  دةزطا  يةكنةخستنةوةى   *
زيانى زؤر دةطةيةنَيت بة هةرَيم، بؤ نموونة 
ثتةونةبوونى حكومةت دةطةيةنَيت، هةروةها 
دروستدةكات،  كورد  تاكى  لةالى  دوودَلى 
حكومةتى  باوةإنةبوونى  لــةوةش  جطة 
عَيراقء دةوَلةتانى دراوسآ دروستدةكات، 
ئةمنى  دةزطاى  كام  لةطةأل  نازانن  ضونكة 
دةزطا  بةرثرسانء  نابَيت  مامةَلةبكةن، 
هَيزى  لةطةأل  مامةَلة  عَيراق  ئةمنييةكانى 

ئاسايشى هةولَيرء سلَيمانى بكةن.
رؤذنامة: دةتوانين ضةكداربوونى حيزبة 
بؤ  هةإةشةيةك  وةكــو  دةسةآلتدارةكان 

تَيكدانى ئاسايش تةماشابكةين؟
بةشَيوازَيكى  ثَيشمةرطة  هَيزى   *
ئةخالقىء ديموكراسى دروستبووة، ئةمإؤ 
شَيوازَيكى  بؤ  بيانطؤإَيت  دةسةآلت  ئةطةر 
نةبَيت،  ميللةتدا  خزمةتى  لة  نالةبارو 
مافى  كــورد  هاوآلتييةكى  هةر  ئةوكاتة 
بةتوندى  بترسَيتء  هَيزانة  لةو  خؤيةتى 
رةخنة لة ضةكداربوونى حيزبةكان بطرَيت، 
بنةماكانى  دذى  حيزب  ضةكداربوونى 
ديموكراسييةو دذى ئاسودةيى طةلى كوردء 
سياسييةكانة،  ثارتة  خودى  دذى  تةنانةت 
حيزبى خاوةن ضةك لة دنياى ئةمإؤدا جَيى 

نابَيتةوة.  
حيزبة  تائَيستا  بةوثَييةى  رؤذنامة: 
دةسةآلتدارةكانى كوردستان خاوةنى ضةكن، 
حيزبى  دةسةآلتء  تائَيستا  بَلَيين  دةتوانين 
شؤإشطَيإانةية،  عةقَليةتى  خاوةنى  كوردى 

نةك عةقَليةتى مةدةنيانة؟
* ئةطةر سةيرى مَيذووى شؤإشةكانى 
كورد لة عَيراقدا بكةين، دةبينين بةدرَيذايى 
لةشَيوةى  كــورد  شؤإشةكانى  مَيذوو 
ثارتيزانيية  هَيزة  ئةو  بووةو  ثارتيزانيدا 
ضةكداريية توانيويةتى ثةرة بة شؤإشةكان 
ــةر بة  ــب ــةرام ــت ب ــَي ــرب بــــداتء خــؤإاط
حكومةتةكان، بؤية بؤ ئةو سةردةمة ضةك 
شانازيى  هةقة  ثَيويستبوو،  حيزبةكان  بؤ 
ئةمإؤ  نابَيت  بةآلم  بكةين،  مَيذووةوة  بة 
دوَينآ  بؤ  ئةوةى  بذينء  مَيذوودا  لة  ئَيمة 
دةطونجا، بؤ ئةمإؤ ناطونجَيت، بةَلكو دةبَيت 

لة  تائَيستاش  كة  ثارتيزانييةى  ئةو شَيوازة 
كوردستان بوونى ماوة، بطؤإين بؤ شَيوازى 
نيزامى، هةتا ئَيستا عةقَلى شؤإشطَيإانة لة 

كوردستاندا ماوة.
بؤ  لةبارة  زةمينة  ئَيستا  ئايا  رؤذنامة: 

ئاَلوطؤإى ئاشتيانةوةى دةسةآلت؟
ثارتة  لةناو  هةماهةنطى  ثَيويستة   *
دةبَيت  هةبَيت،  كوردستاندا  سياسييةكانى 
هةر دةنطَيكى ناإةزايى ئةمإؤى كوردستان 

خزمةتكردنى  لةثَيناو  ئةويش  قبوَلبكرَيت، 
بةهيض  نابَيت  ميللةتةكةماندا،  كوردستانء 
بكةينةوةو  توندوتيذيى  لة  بير  شَيوةيةك 
تاآلنةى  ئــةزمــوونــة  ــةو  ئ رَيــطــانــةدةيــن 
هاتوون،  بةسةرماندا  رابـــردوودا  لة  كة 
ديموكراسيةت  ئةطةر  دووبارةببنةوة، 
ئاشتيانةء  بةشَيوةيةكى  دةبَيت  قبوَلبكةين، 
دةسةآلتدا  لة  ئاَلوطؤإ  كودةتا  لة  دوور 
بكةين، بؤية دةبَيت حساب بؤ ترس بكةين، 
لةم  باوةإناكةم  ئةوةشدا  لةطةأل  بــةآلم 
هةَلبذاردنةدا هيض شتَيك رووبدات، ضونكة 
نَيودةوَلةتييةكانء  رَيكخراوة  ضاودَيرانء 
بةإَيوةبردنى  ضاودَيريى  ديكة  اليةنى 

ثرؤسةكة دةكةن.
يةكَيتى  رابــردوودا  لةماوةى  رؤذنامة: 
طؤإان،  ليستى  بؤ  اليةنطريى  بيانووى  بة 
دةيان سةربازء ثؤليسء ئةفسةرى نَيو دةزطا 
مانايةكى  ض  ئةمة  البردووة،  ئةمنييةكاني 

هةية؟
كآ  بة  دةنط  ئازادة  كةسَيك  هةموو   *
لةسةر  نيية  بؤي  اليةنَيك  هيض  دةداتء 
ئةفسةر  ثؤليسء  ســةربــازء  دةنــطــدان 
ئةوة  هةبَيت،  ئــةوةش  ئةطةر  دةربكات، 
كة  هةية،  بارة سياسييةكةوة  بة  ثةيوةندى 
جيانةكراونةتةوة،  لَيك  حيزب  حكومةتء 
هةرَيم  ئةمنييةكانى  ــا  دةزط تائَيستاش 
حيزبين، نةك حكوميى، هةر ئيجرائاتَيكيش 
بةثَيى ياسا مامةَلةى لةطةَلدا دةكرَيتء ياسا 

سزاى ئةو اليةنة دةدات.
ثَيشمةرطة  كَيشةى  مانةوةى  رؤذنامة: 
لةنَيوان هةرَيمء بةغدادا بؤ كةمتةرخةميى 

بةرثرسانى دةطةإَيتةوة؟
* هَيزى ثَيشمةرطة تا ساَلى (٢٠٠٣) لة 
ملمالنَيى ضةكداريدا بووة لةطةأل حكومةتى 
حكومةتى  لةطةأل  رَيككةوتن  ئةمإؤ  عَيراق، 
كارَيكى  ثَيشمةرطةدا،  مةسةلةى  لة  عَيراق 
قورسة، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا نابَيت هةموو 
حكومةتى  ئةستؤى  بخةينة  طوناهةكان 
ــوردى  ك ــى  ــةآلت دةس تائَيستا  ــراق،  ــَي ع

هَيزةكانى  يةكنةخستووةو  خؤى  ماَلى 
ثَيشمةرطةى يةكنةخستووةتةوةء نةبووةتة 
ئَيمة  دةبَيت  لةكاتَيكدا  نيزامى،  هَيزَيكى 
بيطؤإين  يةكبخةينةوةء  ثَيشمةرطة  هَيزى 
خاوةنى  كة  زيرةك،  بضكؤلةى  هَيزَيكى  بؤ 
نةك  ثَيشكةوتووبَيت،  زانستى  عةقَليةتَيكى 
ئةوكاتة  ئَيستا،  بؤرةى  زؤرو  ذمارة  بةو 
داواى مافى ثَيشمةرطة لة حكومةتى عَيراق 

بكةين.

تائَيستا دةسةآلتى حيزب زاَلة بةسةر دةسةآلتى ئيداريدا، 

تائَيستا بةرثرسة ئيدارييةكانى حكومةت ثاآلوتةى حيزبن، 

زؤر باسى جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت دةكرَيت، 

بةآلم تائَيستا بة ثراكتيكى نةكراوة
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ليوا سةروةر قادر، ثسثؤإى بوارى سةربازيىء ئاسايشى نيشتمانى: 

دةبَيت ئةو شَيوازة ثارتيزانييةى كة تائَيستا لة كوردستاندا ماوة، 
بطؤأين بؤ شَيوازى نيزامى

دةزطا ئةمنيية حكومييةكان لةذَير دةسةآلتى يةكَيتىء ثارتيدانء ئَيمة 

خاوةنى حكومةتء ذمارةيةك لة وةزارةتء دةزطاى ئةمنين، ثَيويستة 

سةركردةكان دةزطا ئةمنييةكان يةكبخةنةوة، نابَيت دوو ئاسايش لة كوردستاندا 

هةبَيت، بةَلكو دةبَيت دةزطايةكى ئاسايشى نيشتمانيى مؤدَيرن هةبَيت
ئةطةر 

ديموكراسيةت 

قبوَلبكةين، دةبَيت 

بةشَيوةيةكى ئاشتيانةء 

دوور لة كودةتا ئاَلوطؤإ 

لة دةسةآلتدا بكةين

هيض اليةنَيك 

بؤي نيية لةسةر 

دةنطدان سةربازء 

ثؤليسء ئةفسةر 

دةربكات
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 هةستيار قادر

عَيراق  نةوتى  داهاتى  (٥٪)ى  ساآلنة 
دةضَيتء  كوةيت  قةربووكردنةوةى  بؤ 
عَيراق  رابردوودا  ساَلى   (١٩) لةماوةى 
(٢٥) بليؤن دؤالرى وةك قةرةبوو داوةتة 
ثةيوةنديية  ليذنةى  ئةندامَيكى  كوةيتء 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  دةرةكييةكانى 
عَيراقي  «دبلؤماسيةتى  دةَلَيت:  عَيراقيش 
رَيكوثَيك  ستراتيذىء  بةشَيوةيةكى 
دؤسييةية،  ئةو  بؤ  نــةكــردووة  كــارى 
ئةو  عَيراقيدا  جةماوةرى  لةناو  بؤية 
بةتؤَلةسةندنةوة  قةرةبووكردنةوانة 

لةقةَلةمدةدةين» 
سياسى  كَيشةى  سةرهةَلدانةوةى   
دؤسيةى  لةسةر  كوةيت  عَيراقء  نَيوان 
كوةيت  داطيركارى  قةرةبووكردنةوةى 
لةساَلى  بةعسةوة  رذَيمى  لةلةاليةن 
لةنَيوةندة  دَلةإاوكَيى  ترسء  (١٩٩٠)دا 
دةرووبـــةرو  عــَيــراقء  سياسييةكانى 
دروستكردووة،  نَيودةوَلةتيدا  كؤمةَلطةى 
هةبوو  ئاماذة  ضةندين  كة  بةتايبةت 
بؤ  نَيوانيان  كَيشةكانى  طةإانةوةى  بؤ 
بردنةبةر  ثةنا  سةرةتاء  ضوارطؤشةى 

لؤذيكى هَيز.
كاتَيك  كَيشةية  ئةم  نوَيبوونةوةى   
ســةرؤك  ماليكى  ــورى  ن كة  ـــدا،  رووي
رةسميى  نامةيةكى  عَيراق  وةزيرانى 
ئاسايشى  ئةنجومةنى  ئــاراســتــةى 
نَيودةوَلةتى كردء تيايدا داوايكرد؛ رَيذةى 
كوةيت  داطيركارى  قةرةبووكردنةوةى 
داهاتى  (٥٪)ى  حكومةتةكةى  لةسةر 
ئةم  كةمبكرَيتةوةء  ــؤ(١٪)  ب نةوتةوة 

رةتكردنةوةيةكى  رووبةإووى  داوايةش 
توندى دةسةآلتى سياسى باآلى كوةيتء 
ئةو  تاطةيشتة  بووةوة،  ثةرلةمانةكةى 
ئةو  لةسةر  نــةبــوون  قايل  ـــةى  رادةي
لةطةأل  راستةوخؤ  طفتوطؤى  مةسةلةية 
ــى  وةزارةت بكةنء  عَيراق  حكومةتى 
ئامادةباشى  وآلتــةش  ئــةو  بــةرطــرى 
رووبةإوو  هةر  بؤ  دةربإى  هَيزةكانى 

بوونةوةيةكى ضاوةإواننةكراو.

ئةندامى  عةبدوَلآل  د.بوخارى  بةإاى 
دةرةكييةكانى  ثةيوةنديية  ليذنةى 
ئةو  عــَيــراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئاَلؤز  عَيراق  كوةيتء  نَيوان  كَيشةيةى 
ثَيوستة  ضارةسةركردنى  بؤ  ــووةو  ب
كوةيتء  لةطةأل  ديبلؤماسى  هةوَلى 
كاريطةرييان  كة  بدرَيت  وآلتانةش  ئةو 
بةبؤضوونى  هــةيــة،  كــوةيــت  لــةســةر 
طشتى  «بةشَيوةيةكى  ــارى:   ــوخ د.ب

عَيراقى  ــى  ــةت دةوَل ديبلؤماسيةتى 
بةشَيوةيةكى رَيكوثَيك ستراتيذيى كارى 
رايةكى  بؤية  نةكرووة،  دؤسيةيةدا  لةو 
ئةو  كة  ثةيدابووة،  لةعَيراقدا  جةماوةرى 
بةتؤَلةسةندنةوة   قةرةبووكردنةوةية 

لةقةَلةمدةدات»
قةرةبووكردنةوةى  ياسايى  بنةماى   
عَيراقيةوة  حكومةتى  لةاليةن  كوةيت 
(٦٨٧)ى  ــارى  ــإي ب بــؤ  ــةوة  ــت ــةإَي دةط

نَيودةوَلةتى  ئاسايشى  ئةنجومةنى 
ــووة:  ــات ــة تــيــايــدا ه ـــى١٩٩١ ك ـــاَل س
عَيراق  نَيودةوَلةتى  ياساى  «بةثَيى 
زيانة  ئةو  هةموو  قةرةبووكردنةوةى 
كة  ئةستؤ  دةطرَيتة  راستةوخؤيانة 
كوةيتةوة  ناشةرعيى  داطيركارى  بةهؤى 
سروشتىء  سامانى  لةكةرتةكانى 
ذينةطةى كوةيتء بةرذةوةندى حكومةتة 
نيشتمانيء  اليةنة  لةو وآلتةو  بيانييةكان 
كةوتووة»،  وآلتــة  ئةو  كؤمثانياكانى 
لةسةرةتادا رَيذةى داهاتى نةوتى عَيراق 
تايبةتدا  سندوقَيكى  لةضوارضَيوةى  كة 
لَيدةكرايةوة (٣٠٪)ى  قةرةبووى كوةيتى 
عَيراق  نةوتى  داهاتى  رَيــذةى  تَيكإاى 
ضةند  دةكرا،  تةرخان  مةبةستة  ئةو  بؤ 

جارَيك كةمكرايةوة تاطةيشتة (٥٪)،
بةثَيى راثؤرتَيكى رؤذنامةى  هاوكات 
لةماوةى  لةندةنيش  ضاثى  (حةيات)ى 
بليؤن   (٢٥) ـــردوودا  راب ساَلى   (١٩)
بؤ  ــراق  عــَي نــةوتــى  لــةداهــاتــى  دؤالر 
رؤيشتووةء  كوةيت  قةرةبووكردنةوةى 
نةوتيشدا  ــةوةى  ــوون ــةرزب ب لةكاتى 
بةرميلة  لةهةر  جيهاندا  لةبازاإةكانى 
كردووة  هةناردةى  عَيراق  كة  نةوتَيك 
لَيى  دؤالر   (٨ بؤ   ٥) ــذةى  رَي كوةيت 

سودمةند بووة.
لةسةر  جةختى  عةبدوَلآل  د.بوخارى   
لةداهاتى  كة  رَيذةيةكردةوة،  ئةو  زؤرى 
قةرةبووكردنةوةى  بؤ  عَيراق  نةوتى 
بؤ  ئَيستا  وتــى:  رؤيشتووةء  كوةيت 
ئَيستا  عَيراقى  ثَييواية  كة  هةية  ضوونَيك 
تائةو  نيية  ســةدام  عَيراقى  ميراتطرى 
ئةو  ثَيويستة  بداتء  قةرةبووكردنةوانة 

واقيعةش بؤ كوةيت بسةلمَينرَيت».
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بةدواداضــــوون

 كوةيت تؤلَة لةعَيراق دةكاتةوة

بةهادين يوسف

ناوبذيواني  سةدر  رةوتي  وةفدَيكي 
لةنَيوان هةردوو ليستي حةدباء برايةتي 
سةرؤكي  بةوتةي  دةكــات،  نةينةوادا 
نةرمي  «حــةدبــا  برايةتيش،  ليستي 

دةنوَينَيتء هةَلوَيستي طؤإاوة».
سةرةتاي ئةم هةفتةية وةفدَيكي ثَينج 
سةرؤكايةتي  بة  سةدر  رةوتي  كةسي 
باآلي  ســةركــردةي  ئةعرةجي،  بةها 
ياسايي  ليذنةي  سةرؤكي  رةوتةكةو 
سةرداني  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني 
ليستي  لةطةأل  سةرةتا  كرد،  موسَليان 
برايةتي  ليستي  لةطةأل  دواتر  حةدباء 
ــةوةي  ــؤئ ــةوة، ب ــوون ــؤب ــةوا ك ــن ــةي ن
بكةنء  ليستةكة  هةردوو  ناوبذيوانيي 

ضارةسةري كَيشةكاني موسأل بكةن.

حةدبا نةرميي دةنوَينَيت

ليستي  سةرؤكي  طؤران،  خةسرةو 
سةرداني  ئامانجي  نةينةوا،  برايةتي 
روونكردةوةو  رؤذنامة  بؤ  وةفدةكةي 
بيروبؤضوونةكاني  «وةفــدةكــة  وتــي: 
هةوَلي  دةطةيةننء  بةيةك  هــةردووال 
هيض  خؤيان  دةدةن،  نزيككردنةوةمان 
ثَيشنيازَيكيان ثآ نيية بؤ ضارةسةركردني 
بؤ  طةإاونةتةوة  ئَيستا  كَيشةكانء 
ديكةي  كؤبوونةوةي  ثَيدةضَيت  بةغدا، 

بةدوادابَيت».
ليستي  هةَلوَيستةكاني  بة  سةبارةت 
برايةتى  ليستى  سةرؤكى  حةدباش، 
نةينةوا وتي: «ليستي حةدبا هةَلوَيستيان 
ثَيشتر  دةنوَينن،  نةرمي  ئَيستا  طؤإاوةو 
ئَيستا  مردووة،   (١٤٠) مادةي  دةيانوت 
ئةوان  دةستووريية،  مادةيةكي  دةَلَين 
لة  هاوبةشيي  ئَيمة  نــةبــوون  رازي 
بكةين،  ثارَيزطاكةدا  دةسةآلتي  ئيدارةو 
ئَيستا دةيانةوَيت ليستي برايةتي نةينةوا 
سةرةتادا  لة  بَيت،  دةسةآلت  هاوبةشي 
دذي بووني ثَيشمةرطةو ئاسايش بوون 

نةماني  داواي  تةنيا  ئَيستا  موسأل،  لة 
بةرامبةر  كَيشةيان  دةكةنء  ئاسايش 

ثَيشمةرطة نيية لة ثارَيزطاكةدا».
برايةتي  ليستي  نَيوان  كَيشةكاني 
ئةوكاتة  حــةدبــا  ليستي  نــةيــنــةواو 
سةريهةَلدا كة دواي راطةياندني ئةنجامي 
هةَلبذاردنةكاني ئةنجومةني ثارَيزطاكان 
ئةمساأل،  نيسانى  مانطي  ســةرةتــاي 
كورسي)   ١٩ (خاوةني  حةدبا  ليستي 
ثارَيزطاكةي  نوَيي  ئيدارةي  بةتةنيا 
 ١٢ (خاوةن  برايةتي  ليستي  ثَيكهَيناو 
ليستةكة  بةمةش  بَيبةشكرد،  كورسي) 
ئةنجومةني  كؤبوونةوةكاني  بايكؤتي 

ثارَيزطايان كرد. 
هةَلوَيستةي  لةو  ثشتطيرييةك  وةك 
ئيداريي  يةكةي   (١٦) برايةتي،  ليستي 
ثةيوةندييةكانيان  موسأل  سنووري 

لةطةأل ئيدارةو ئةنجومةني نوَيي ثارَيزطا 
هةَلثةسارد.

ئةو  ئيداريية  يــةكــة   (١٦) ــةو  ئ
جَيناكؤكةكان  ناوضة  بة  كة  ناوضانةن 
هةرَيمء  لةنَيوان  لةسةرةكان)  (كَيشة 
ضوارضَيوةي  لة  ناسراون،  ناوةنددا 
عَيراقيدا  دةستووري  (١٤٠)ي  مادةي 

ضارةسةريان بؤ دانراوة.
هةَلوَيست  هؤكاري  ـــارةي  دةرب
ئةسيل  كة  حةدبا  ليستي  طــؤإانــي 
موسأل،  ئَيستاي  ثارَيزطاري  نجَيفي، 
خةسرةو  ـــات،  دةك ســةرؤكــايــةتــي 
ناتوانن  «بةتةنيا  وتـــي:  طـــؤران، 
حكومةتء  بكةنء  ثارَيزطاكة  ئيدارةي 
ئةنجومةني ثارَيزطاكة لةكاركةوتووة». 
نيشاندا  ليستةكةي  ئامادةيي  هةروةك 
ضارةسةكردني  طفتوطؤكردنء  بؤ 

ــراوةي  ب ليستي  لةطةأل  كَيشةكان 
هةَلبذاردنةكة.

ثارَيزطاري هةولَير لة موسأل

نووسينطةي  بةياننامةيةكي  بةثَيي 
فيكتؤر)ي  (كامثي  لة  طشتي  كاروباري 
كة  عَيراق،  لة  فرةإةطةز  هَيزةكاني 
وَينةيةكي دةست رؤذنامة كةوتووة، بؤ 
هةردوو  رابردوو،  هةفتةي  يةكةمجار 
ضاويان  هةولَير  موسألء  ثارَيزطاري 
باسكردني  بؤ  ــووةء  ــةوت ك بةيةك 
ــةردوو  ه ــوان  ــَي ن ثةيوةندييةكاني 

ثارَيزطاكة طفتوطؤيان كردووة.
نجَيفي  ئةسيل  بةياننامةكة  بةثَيي 
هادي  ــةوزاد  ن موسألء  ثارَيزطاري 
(دايموند  بنكةي  لة  هةولَير  ثارَيزطاري 

لةنزيك  فرةِرةطةز،  هَيزةكاني  بانك)ي 
ئامانجي  بة  كؤبوونةتةوة  موسأل 
لــةبــوارةكــانــي  يةكتر  ــي  ــاري هــاوك

كؤمةآليةتيء رؤشنبيريدا. 
هَيزةكاني  بةياننامةكةي  ــة  ل
فرةإةطةزدا هاتووة، ئةو كؤبوونةوةية 
ئةنجامداني  بؤ  يةكةمة  هةنطاوي 
ثَيداويستييةكاني  سياسيء  طفتوطؤي 
ـــةردووال  ــزطــاكــة، ه ـــةردوو ثــارَي ه
بؤ  نيشانداوة  خؤيان  ـــارةزووي  ئ

بةردةواميي ديدارةكان.
ـــؤران كــة هــاوكــات  ــرةو ط ــةس خ
ــرســي لــقــي مــوســَلــي ثــارتــي  ــةرث ب
ــةوةي  ئ كــوردســتــانــة،  ديموكراتي 
هةولَير  ثارَيزطاري  كة  رةتكردةوة 
كوردستان  هةرَيمي  نوَينةرايةتيي  بة 
كؤبووبَيتةوة،  نجَيفي  ئةسيل  لةطةأل 
وتي: «ئةوة سةردانَيكي تةكنيكى بووةو 
نةبووة،  ناوبذيوانييةوة  بة  ثةيوةندي 
ثارَيزطاي  نةضووةتة  هادي  نــةوزاد 
موسأل، ضووةتة بنكةى ئةمريكييةكانء 
ئةو  سةرداني  موسَليش  ثارَيزطاري 

بنكةيةي كردووة».
لة  سةرضاوةيةك  ثَيشتر  ــةآلم  ب
بة  موسأل  ثــارَيــزطــاي  ئةنجومةني 
وةفدَيكي  كة  راطةياندبوو،  رؤذنامةي 
رةسميي هةرَيمي كوردستان سةرداني 
موسأل دةكات، لةطةأل بةرثرساني نوَيي 
ثارَيزطاكة طفتوطؤ  ئيدارةو ئةنجومةني 
كَيشةكاني  ضارةسةركردني  بؤ  دةكات 

نَيوان هةردووال.
هةإةشةي  نةينةوا  برايةتي  ليستي 
كَيشةكان  ئةطةر  كــردبــوو  ــةوةي  ئ
بمَيننةوةو  هــةَلــثــةســَيــردراوي  بــة 
ئيدارةي  لة  نةكرَيت  هاوبةش  كورد 
ئةنجومةنَيك  يان  ئيدارة  موسَلدا، 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  لــةدةرةوةي 
يةكة   (١٦) ئةو  بؤ  ثَيكدةهَينَيت  موسَلدا 
زؤرينةي  ليستةكةيان  كة  ئيدارييةي 
بؤ  كار  هاوكات  بةدةستهَيناوة،  تَيدا 
ئةوة دةكةن ئةو ناوضانة بطةإَينرَينةوة 

سةر هةرَيمي كوردستان.

رةوتي سةدر، ليستي حةدباو برايةتي لةيةك نزيكدةكاتةوة

(٥٪)ى داهاتى ساآلنةى نةوتى عَيراق بؤ كوةيت دةبَيت

كؤبوونةوةكةى هةردوو ثارَيزطارى هةولَيرو موسأل

تةقاندنةوةى كانة نةوتَيك لة جةنطى كوةيتدا
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دوو  باشة  ثَيم  من  سةرةتا  جــارآ 
وشةي (قودسء دأل) لة كةركوك بكةنةوة، 
ئةطةر بيكةين بة قودسي كوردستان، ئةوةتا 
فةلةستينييةكان  وةكو  ماوين  هةتا  دةبَيت 
دةبَيت  دةبينن،  قودسةوة  بة  خةون  ضؤن 
ئَيمةش ئاوها خةون بة كةركوكةوة ببينين، 
ئةطةر دَلي كوردستانيش بَيت، ئةوا دواي 
كوردستان،  لة  كةركوك  لَيكردنةوةي 
جةستةيةكي  دةبَيتة  كوردستان  بَيطومان 

مردوو.
جوطرافيا،  خــاكء  وةكــو  كةركوك 
دوورةوة،  ســةردةمــانــَيــكــي  ــة  ل ــةر  ه
خؤرهةآلتناسء  مَيذوونووسء  وةكــو 
كوردناسةكان ثَييدا تَيثةإبوونء لةنزيكةوة 
سةلماندوويانة  وتوويانةء  ناسيويانة، 
لة  دانةبإاوبووة  بةشَيكي  كةركوك  كة 
مَيذووي  كــوردء  نةتةوةيي  نيشتماني 
كرابَيت،  كوردستان  باسي  كة  ــورد،  ك
شارَيكي  ــو  وةك تــَيــدابــووة  كةركوكي 
وتةء  بةطوَيرةي  كوردستان،  مَيذوويي 
ساغكردنةوةي ئةو ثسثؤإانة كة كةركوك 
بــووة،  خاكة  زةويء  ئــةو  ــدراوي  ــرَي ط
كوردستان،  باشووري  دةَلَين  ثَيي  ئَيستا 
ســةرووي  دةَلَين  ثَيي  عةرةبةكان  كة 
كوردستانيش  باشووري  هةَلبةتة  عَيراق، 
كة  كورد،  طةورةي  نيشتماني  لة  بةشَيكة 
بة زنجيرة ضياي زاطرؤس  باكوورةوة  لة 
بة  باشووريشةوة  لة  دةستثَيدةكات، 
لة  دَيت.  كؤتايي  حةمرين  ضياي  زنجيرة 
ثةيمانَيكي نَيودةوَلةتي وةكو (سيظةر)يشدا 
دان بة نيشتماني كورددا نراوة كة دةكاتة 
كوردستاني طةورة، نةخشةي كوردستاني 
طةورةش كةركوكي تَيداية، وةكو مهابادء 
سلَيمانيء  كرماشانء  ئامادء  ماردينء 
دوور  مَيذووي  بؤ  زؤر  ئةطةر  قاميشلي، 
مَيذوونووسَيك  هيض  لــةالي  بإوانين، 
شارَيكي  كةركوك  كة  نايخوَينينةوة 
كوردء  لة  جطة  كوردستان،  باشووري 
لةم  ديكة  نةتةوةيةكي  ئاشورييةكان، هيض 
زؤرجار  ئةطةرضي  ذيابَيت،  ناوضةيةدا 
لةاليةن فارسةكانةوة تا ثَيش ثةيدابووني 
ــةإووي  رووب يان  داطيركراوة،  ئيسالم 
بابلييةكانء  لةطةأل  ــةوة  ــووةت ب شــةإ 
ئاشورييةكان هةندَيكجار، هةروةها لةطةأل 
سةريش  تا  داطيركةرانة  ئةو  بابلييةكاندا. 
كوردء  تةنيا  نةماونةتةوة،  ناوضةكةدا  لة 
ماونةتةوةء  تَييدا  ثَيكةوة  ئاشورييةكان 
تَيدابووة  كةركوكيشي  بَيطومان  ذياون، 
ئَيستا  بووة،  (ئارابخا)  ناوي  ئةوسا  كة 
كةركوك  لة  ئةرةفة)  (عةرةفة،  طةإةكي 
شوَينةواري ئةو (ئارابخا)يةية. ثاشماوةي 
ئاشورييةكانيش لة كةركوكء موسأل ئةو 
ئةطةريش  دةسةلمَينن،  مَيذوويية  راستيية 
لة  هةن  نةتةوةيي  كةمايةتي  هةندَيك 
يان  هةموويان  ثارَيزطاكةدا،  شارةكةء 
داطيركةري  سوثاكاني  لةطةأل  ئةوةتا 
وةك  هاتوون،  ناوضةكة  بؤ  كوردستان 
ئةو توركمانانةي كة لة خؤرهةآلتي ضياي 
ئةرتةشي  لةطةأل  نشتةجَيبوون،  حةمرين 
داطيركةري جةنطيزخانء تةيمورى لةنطدا 
هاتوون، سةر بة خَيَلي (بةيات)ي تةتاري 
ئَيستا  ناوضةيةش  ئةو  بوون،  مةنطؤلي 
هةركةسَيكيش  بةياتة،  ناوضةي  نــاوي 
لةوآ لةدايك بووبَيت يان ذيابَيت، نازناوي 
(عةبدلوةهاب  وةكو  هةَلطرتووة،  (بةياتي) 
يان  عةرةب،  طةورةي  شاعيري  بةياتي) 
عةباس بةياتي سةرؤكي حيزبي ئيسالمي 
توركمانيء شيعةية، يان ئةو توركمانانةي 
لةطةأل سوثاي عوسماني هاتوون، لة شاري 
كةركوكء دةوروبةري نشتةجَيبوون، يان 
ئةو عةرةبانةى هاوردةكراون بةمةبةستي 
لة  نةوت  ثةيدابووني  دواي  تةعريبكردن، 
باوةطوإطوإ، وةكو عةرةبةكاني حةويجة 
كة  جبورن،  عوبَيدء  عةشيرةتي  دوو 
سةدةي  سييةكاني  ساآلني  لة  ئةمانة 
ثَيدةشتي  لــة  هــَيــنــراونء  ــــردوودا  راب
ئةمانة  لةكاتَيكدا  نيشتةجَيكراون،  مةَلحة 
ئاذةَلدارو كؤضةريي بوون، ياسين هاشمي 
ثرؤذةي ئاوي حةويجةي بؤ دروستكردن 
ــوزاري  زةوي لةسةر  جَيطيركردنيان  بؤ 
كورد، تةنانةت يةكَيك لة طةورة سةرؤك 
عةلي)،  (عاسي  وةكو  حةويجة  خَيَلةكاني 
دةضَيتة خزمةتي شَيخ مةحمود لة سلَيماني، 

لةسةر  ميوانين  عةرةبينء  ئَيمة  ثَييدةَلَيت 
هةقَيك  ضي  بة  ئيدي  كوردستان،  خاكي 
عَيراق  حةويجةء  لة  بةعس  ثاشماوةكاني 
بة  بكةن  كةركوك  دةيانةوَيت  ناهةق  بة 
ئةو  يان  عةرةبي؟!  عَيراقي  لة  بةشَيك 
عةرةبانةي كة رذَيمي بةعس لةخوارووي 
طؤإَيني  ئامانجي  بة  هَيناني  عــَيــراق 
ناسنامةي كورداني شارةكة، باشة ئةطةر 
عَيراقيةتي  يان  عةرةبايةتي  لة  بةعس 
لةوةي  دَلنيابوو  يان  دَلنيابوو،  كةركوك 
كوردستان،  خاكي  لة  نيية  بةشَيك  كة 
ثارةو  بة  يان  زؤر  بة  هةوَليداوة  بؤضي 
بكات؟  تةعريب  شارةكة  رؤكردن  تةماح 
نمايندةكاني  كوردء  سةركردايةتيي  ئةي 
لة شارةكة بؤضي بَيدةنطبوون لةمانةوةي 
ئةو عةرةبة هاوردانةء تاكةي لَييان بَيدةنط 
بؤيان  موسأل  عةرةبةكاني  بؤضي  دةبن؟ 
هةبَيت داوابكةن كورد لةوشارة دةربكةن، 
دةسةآلتي  يــان  سةركردايةتي  بؤضي 
بؤي  لةوشارة  كورد  دةستإؤيشتووي 
دةرثةإَينَيت  هاوردانة  عةرةبة  ئةو  نيية 
بطةإَينةوة،  ــوون  ــب رازي خــؤيــان  كــة 
قةبةء  ثارةيةكي  بة  قةرةبووكراونةتةوة 
هةقء  هيض  بوون؟  سوودمةند  دووجار 
خاكي  بَلَيت  كة  نيية  مَيذوويي  بةَلطةيةكي 
ثَيوةية،  توركماني  مافي  كةركوك  شاري 
يان مافي عةرةبي ثَيوةية. سةير لةوةشداية 
توركمانبووني  بة  توركماني  بةرةي  كة 
نيوةي  بطرة  ناوةستَيت،  كةركوكيشةوة 
خاكي كوردستان بة خاكي توركمان ئيلي 
تا  تةلةعفةرةوة  لة  هةر  دةدات،  لةقةَلةم 
سةركردةيةكي  هيض  ئةمإؤ  مةندةلي!!!. 

كورد بؤي نيية بَلَيت عةرةبي هاوردة بؤي 
هةية كة لة كةركوك بمَينَيتةوة لةبةرئةوةي 
عَيراقيية، ئةطةرضي ئةو سةركردةية باش 
كةركوكةوة  بة  كوردستانء  كة  دةزانَيت 
هةرطيز بةشَيك نةبووة لة خاكي عَيراق تا 
ساَلي ١٩٢٣ دواي دروستبووني دةوَلةتي 
ثَيكهاتةيةكي  خــاكء  ضةند  لة  عَيراق 
باشووري  عوسماني.  ئيمثراتؤريةتي 
بةو دةوَلةتة  لكَينرا  بة زؤر  كوردستانيش 
ضرَيشلةمةيةوة، كة ناوي بووة مةملةكةتي 
ئةطةرضي  عَيراق،  كؤماري  دواتر  عَيراقء 

من اليةنطري ئةو دروشمة نيم:
لَيي  با  ــوردان  ك شــاري  (كــةركــوك 
دةرضآ بَيطانة)، بطرة لةطةأل ئةو ميكانيزمء 
ميللةتانةي  ئةو  دةبَيت  كة  عةدالةتيةم 
بؤ  كــردووة  كؤضيان  ديكةوة  لةشوَيني 
هةبَيت  هاوآلتيبوونيان  مافي  كوردستان، 
بةثَيي رَيذةي بوونيان لة شارةكةدا، نةك 
شارةكة  ئةسَلي  خاوةني  نةتةوةي  لةطةأل 
نيشتماني  داواي  ــةري،  ــاب رك بكةونة 
خاكي  كة  خاكَيك  لةسةر  بكةن  نةتةوةيي 
هةية  بؤشيان  بطرة  نيية،  ئةوان  مَيذوويي 
سياديان  ثؤستي  هةَلبذاردنةوة  رَيطاي  لة 
تؤثزي  بة  نةك  شــارةكــةدا،  لة  هةبَيت 
دةستةبةربكةن،  شتَيك  هةموو  بيانةوَيت 
دةسةآلتَيكي  هَيزء  هيض  ئةوان  لةكاتَيكدا 
بةعسيشدا  سةردةمي  لة  نيية،  مةيدانيان 
ناسنامةيان كرابوو بة عةرةبي. سياسةتي 
دوو  بةتايبةتي  كــورد  سةركردايةتيي 
بةقسةي  كة  كــورد،  زلهَيزةكةي  حيزبة 
لةسةر  كةضي  هاوثةيمانن،  خــؤيــان 
مةسعود  رَيسمانن!  ئاسمانء  كةركوك 

بارزاني لة رووكةشدا ثَيدةضَيت ثابةندبَيت 
بة سياسةتي باوكييةوة (مستةفا بارزاني)، 
تاقة  ئةطةر  ئةوةي  لةسةر  سووربوو  كة 
كةركوك  كةركوك،  لة  هةبَيت  كوردَيك 
جةالل  مــام  كةضي  كوردستانة،  ــي  دَل
دةكــات،  هةَلسوكةوت  بةثَيضةوانةوة 
كةركوكي ثآ عَيراقَيكي بضووكة، رَيطريش 
نيية لةوةي عةرةبة هاوردةكان لة شارةكة 

بمَيننةوة!!. نشتةجَيبنء 
ئةم  بؤ  ــَيــن  دةَل وةك  هةرطيز  من 
رؤحَيكي  بة  ضارةنوسسازة  مةسةلة 
شارةكة  ثَيكهاتةكاني  تةماشاي  وةرزشي 
٣٢٪دا  ــذةي  رَي بة  تا  ناكةم،  وةكويةك 
بةمةش  رازيــبــم،  هةرثَيكهاتةيةك  بؤ 
دةبَيتة  هةتاهةتاية  بؤ  وامانكرد،  ئةطةر 
ئيدي  شارةكةء  بؤ  ضةسثاو  ياسايةكي 
هيض كاتَيك ثَيويست بة هةَلبذاردن ناكات، 
ئَيستا  كوردستانيش.  سةر  بَيتةوة  ئةطةر 
بةدةستي  سيادييةكان  ثؤستة  زؤربةي 
حيزبةكةوةية  هــةردوو  بةرثرسةكاني 
خؤيان  وةكو  كةضي  ثارتى)،  (يةكَيتىء 
لة  كةمترة  زؤر  كــورد  ــذةي  رَي دةَلَين 
لة  شارةكةدا  فةرمانطةكاني  دامــةزراوء 
ئةوانة  رَيذةي عةرةبء توركمان، ضونكة 
لةوَيبوونء  بةعسدا  رذَيمي  لةكاتي  هةر 
لةوآ  هةر  رذَيميش  رووخاني  دواي 
ماونةتةوة، واتا لة سةردةمي بةعسدا، كورد 
عةرةبء  ثةراوَيزخراوبووة،  دةركراءء 
دامةزراويان  زؤري  ــذةي  رَي توركمان 
ضونكة  ــووة،  ــةب ه فةرمانطانةدا  ــةو  ل
ناسنامةي  رازيبوون  توركمانةكانيش 
نةتةوةيي خؤيان بكةنة عةرةب، بؤئةوةي 

لةو فةرمانطانة دةرنةكرَين، كةضي هةردوو 
ثارَيزطا  سيادييةكاني  ثؤستة  لة  حيزب 
كورد  ــذةي  رَي نةيانتواني  باآلدةستن، 
ئَيستا  خؤي،  هةقَيكي  وةكو  بةرزبكةنةوة 
٣٢٪ةوة،  رَيذةي  رَيطاي  لة  دةيانةوَيت 
توركمان  عةرةبء  ئاستي  بطةيةننة  كورد 
شارةكة  ضارةنووسي  فةرمانطانةداء  لةو 
زؤر  مةترسييةوة!  بخةنة  هةتاهةتاية  بؤ 
ضةكي  جديي  بة  كورد  خؤيةتي  لةجَيي 
دةستوور بةكاربهَينَيتء رَيطانةدات كةس 
دةبَيت  لةوشارةدا،  بكات  تةوافوق  باسي 
مافي  داطرَيتء   (١٤٠) مادةي  لةسةر  ثَيي 
قسةيةكي  ئةطةرضي  وةربطرَيت،  خؤي 
براس)،  وطع  (فاس  دةَلَيت:  هةية  عةرةبي 
ئةمةش  كةوت،  سةر  بةر  تةورةكة  واتا 
كــوردةوةيــة.  بةرثرسةكاني  لةسايةي 
ناشبَيت كورد تةدويلكردني كةركوكي ثآ 
توركمانةكانء  دةبينين  بَيت، ضونكة  قبوأل 
هةر  نانَين،  مادةيةدا  بةو  دان  عةرةبةكان 
شتَيك دةستووريش بَيتء لة بةرذةوةنديي 
كورددا بَيت، دذي دةوةستن، دذي ئاماري 
ئاساييكردنةوة  دذي  دةوةستن،  طشتي 
ئاوارةكانء  طةإانةوةي  دذي  دةوةستن، 
سةركردايةتي  دةوةستن.  هاوردةكان 
ض  ناوةندء  لة  ض  ساَلة  ثَينج  ماوةي  كورد 
لة سةر دؤزي  لة كةركوك سوورنةبووة 
رزطاربووني  رؤذي  لة  هةر  كةركوك، 
خانةقيني  وةكو  نةيانتواني  كةركوكدا 
بؤ  شارةكةيان  بةئاساني  بكةن،  لــَى 
هيض  بةبآ  بةجَيهَيشت،  ئةمريكييةكان 
طرةنتيء ثرؤتؤكؤَلَيك كة لة بةرذةوةنديي 
سةر  بؤ  بواية  كةركوكدا  طــةإانــةوةي 

ئيستا  بؤئةوةي  كوردستان،  هةرَيمي 
عةرةبة هاوردةكانء توركمانة نازيحةكان 
تا  دةشبَيت  لةطةَلماندا،  بإةبإ  نةكةونة 
بإؤينء  هَيز  بةكارهَيناني  سنووري 
كوردستان،  سةر  بطةإَيتةوة  كةركوك 
بخرَيتة  كةركوك  بؤئةوةي  ثَيمواية  من 
ئةو  بإيارَيكي  بة  ثَيويستي  هةرَيم،  سةر 
دامةزراوة هةية كة جةماوةري كوردستان 
كوردستان)،  (ثةرلةماني  داوةتآ  دةنطي 
ئةوسا  بَيتء  دانوستان  بة  ثَيويستي  نةك 
بَيت  ديكة  هةركةسَيكي  يان  ماليكي  نوري 
بإياري لةسةر دةربكات، ضونكة كورد لة 
نةكردووة،  حاسأل  هيضي  دانوستانةكاندا 
ــك،  راوَي ضــاوو  ض  كةوتوونةتة  ئةوةتا 
بودجةي  مةسةلةي  لة  نموونة  بؤ  هةر 
بودجةكة  جــارَيــك  (١٤٠)دا،  مـــادةي 
بؤية  دادةشكَينن..  لَيي  جارَيك  دةدةنء 
هةَلبذاردنةكاني  لة  جياواز  ليستي  دةبَيت 
كةركوك  دؤزي  كوردستاندا،  ثةرلةماني 
بكاتة سةرمةشقي ثرؤذةكةي خؤي. كاك 
سةرؤكي  ئَيستا  كة  مستةفا  نةوشيروان 
ئةجَينداكةي  لة  هةميشة  طؤإانة،  ليستي 
كَيشةكاني  لةثَيشةوةي  كةركوك  خؤيدا 
وتويةتي  خؤي  ئةو  بــووة،  خةباتةكةي 
لةسةرشانء  طةلةكةمان  نوَيى  شؤإشي 
ماندووبووني خةَلكي كةركوكء طةرميان 
ضاوثَيكةوتنَيكي  لة  يان  دروستبووة، 
خؤشترين  دةثرسن  لَيي  (puktv)دا 
رؤذي ذيانت كامة بوو؟ دةَلَيت ئةو رؤذة 
شاري  ناو  ضووينة  راثةإيندا  لة  كة  بوو 
كةركوكةوة، بؤية ئةويش ئةطةر برديةوة 
ليستةكةي  يــان  هــةَلــبــذاردنــةكــةدا،  لة 

ثةرلةماني  كورسييةكاني  زؤري  ثشكَيكي 
كةركوك  دةبَيت  بةركةوت،  كوردستاني 
بؤ  دانوستانةوة  بةرنامةي  ناو  نةخاتة 
يةكالييكردنةوةي ئةو شارةي كوردستان، 
نابَيت رَيطا بدرَيت ناوضة كوردستانييةكاني 
ناوضةكانيء  خانةقينء  ذةنطارو  وةكو 
مةندةليء ناوضةكانيء كةركوك تا بناري 
حةمرين، بخرينة ثرؤسةي ريفراندؤمةوة، 
ئةو  ضونكة  لةوبابةتة،  هةرشتَيكي  يان 
مام  كــوردن..  مَيذوويي  خاكي  ناوضانة 
جةالل لة ئةنجومةني حوكمدا ئةو نةخشة 
هةموويان،  بــةردةم  خستة  مَيذووييةي 
خاكي  ناوضانة  ئةو  دةيسةلمَينَيت  كة 
لةم  بؤ  نازانين  ئيدي  كوردن.  مَيذووويي 
مراند؟!  كَيشةكةيان  سستبوون،  دواييةدا 
بؤ  ئامادةبكرَيت  كورد  هةموو  دةبَيت 
دةسةآلتي  ذَير  بؤ  كةركوك  طةإانةوةي 
ــي  دةســةآلت ــان  ي ــم  ــةرَي ه حكومةتي 
بةو  بــإوام  من  كوردستان.  حكومةتي 
ضونكة  نيية،  (١٤٠)ة  مادةي  ريفراندؤمء 
كراوة  ثرسيارة  ئةو  وتراوةء  دةيانجار 
بة  كوردستانةوة،  جةماوةري  لةاليةن 
بةشَيكي  كورد  سةركردايةتي  هةقَيك  ض 
مادةيةكي  دةخاتة  كوردستان  خاكي 
ريفراندؤمي  يان  عَيراقةوة،  دةستووري 
طوآ  هةقَيك  ضي  بة  يان  دةكات،  لةسةر 
ــاوردةن  ه كة  خةَلكانَيك  لة  دةطــرَيــت 
ديكةوة.  وآلتي  شوَينء  لة  نازيحن  يان 
دروشمانةي  ئةو  بؤ  جةالل  مام  نازانين 
كةركوكء  لةسةر  دايهَينان  خؤي  كة 
كةركوكء  (يا  لةبيري ضوونةوة  خانةقين 
بؤضي  دةجةنطين).  ماوين  تا  يا  خانةقين 

خؤيان  فَيردةكةن  خةَلكَيك  كةركوك  لة 
ئةتاتورك؟  عروبةء  واريسي  بة  بكةن 
ساَلةي  دةيان  بةشخوراويي  لة  بةرطريي 
كةضي  ناكةن،  خؤيان  هاوخوَينةكةي 
بةرطريي لة خةَلكَيك دةكةن لةوةتةي هةن 
دوذمنايةتي  نةك  تائَيستاش  شارةو  لة 
خواردةبَيت  زمانيان  بطرة  دةكةن،  كورد 
بطرة  بَلَين،  (كوردستان)  وشةي  ئةطةر 
ئةطةرضي  ــراق)!!  ــَي ع (شيمال  ــن  ــَي دةَل
بةدرَيذايي شؤإشي باشووري كوردستان 
بكةن  ثةيوةندي  نةبيني  توركمانمان  ثَينج 
وةكو  نةبَيت  هيض  هةر  شؤإشةكةوة،  بة 
بةقسةي  كة  طةلةي  ئةو  بؤ  ثشتطيرييةك 
دةيان  كةركوك، كةضي  لة  برايانة  خؤيان 
دةكةن  ثةيوةندي  ئةوروثي  كضي  كوإو 
ثةيوةنديان  ثةكةكةوةء  طةريالكاني  بة 
توركمانةكانمان  برا  كةضي  ــردووة،  ك
اليةنطري ئةو رذَيمانة بوون كة كورديان 
لَيرةدا  ئَيمة  بــةردةوام!  دةضةوساندةوة 
مةبةستمان ئةوة نيية كة كةركوك شاري 
لة  كة  نيية  عةرةبانة  ئــةو  توركمانء 
حةويجة  لة  رابردوو  سةدةي  سييةكاني 
مافي  كورد  وةكو  بطرة  نشتةجَيبوون، 
رَيــذةي  بةثَيي  هةية،  هاوآلتيبوونيان 
هةبَيت  دةسةآلتيان  هةية  بؤيان  خؤشيان 
ئةوان  نةك  ثارَيزطاكةدا،  شارةكةو  لة 
توركيا  خاكي  لة  بةشَيك  بة  كةركوك 
عروبةي  خاكي  لة  بةشَيك  بة  يان  بزانن، 

بزانن!
دةكةينة  دةمَيك  رووي  كؤتاييشدا  لة 
لة  كورد  دةسةآلتدارانةي  بةرثرسء  ئةو 

شارةكةء دةثرسين:
لة  ســاأل  ثَينج  دواي  بؤضي   -
لة  كةركوك  ســةدام،  رذَيمي  رووخاني 
ثاكستان  كةراضي  طــةورةي  طةإةكَيكي 
دةضَيت، هَيشتا ئاوارة طةإاوةكاني كةركوك 
باروتخانةكةء  فةيلةقء  مةلعةبةكةء  لة 
تائَيستا  ـــن.  دةذي نــةشــيــاودا  شوَيني 
كةضي  قةرةبوونةكراونةتةوة،  ئاوارةكان 
قةرةبووكراونةتةوة  هاوردةكان  عةرةبة 
بؤ  نةشطةإاونةتةوة  قةبةء  ثــارةي  بة 

شوَيني خؤيان؟
نزيكةي  دةضَيت  ساأل  ثَينج  بؤ  بؤ   -
ـــاوةدان  حــةوتــســةد دَيــي طــةرمــيــان ئ
دوو  شــايــةتــي  ــة  ب ــةوة،  ــةت ــراون ــةك ن
مام  طةرميان،  دَيريني  ثَيشمةرطةي 

رؤستةمء كاك عادل شكور؟
خةَلكي طوندةكان هةقيانة نةطةإَينةوة، 
رَيطاوبانة  كة  خزمةتطوزاريي  سادةترين 
بؤ  بــإؤنــةوة  ضي  بة  نــةكــراوة،  بؤيان 
نةبَيت،  نةخؤشخانة  ئةطةر  ئاواييةكانيان، 
ئاوي  نةبَيت،  كارةبا  نةبَيت،  قوتابخانة 
ئؤتؤمبَيل  رَيطاوباني  نةبَيت،  خواردنةوة 

نةبَيت.
قةبانةي  ثــارة  هــةمــوو  ــةو  ئ ــان  ي
كةركوك  بؤ  بــوو  دؤالر  ملَيونان  كة 
بَلَيى  تؤ  لَيهات؟  ضيان  تةرخانكرابوو، 
كة  رةحيماوا  الي  ثــردةي  بةو  درابَيت 
تةفروتونا  خاسة  الفاوي  يةكةم  لةطةأل 

بوو؟
قادر  جوتيارَيكي  رؤذانـــدا  لــةم   -
كةرةم لة كةناَلي (KNN)ةوة وتي لةاليةن 
رَيكخراوَيكي بيانييةوة بإي (٢٥٠)، مليؤن 
كةرةم  قادر  ئاوةدانكردنةوةي  بؤ  دؤالر 
ئةو  بؤ  دؤالرَيكي  تائَيستا  بةخشراوة، 
ثارَيزطاي  نةكراوة، كةضي  ناحيةية خةرج 
بةرثرسيارة،  ثارةية  بإة  لةو  كةركوك 
باشة بةدواداضووني بؤ بكةن ئةو ثارةية 

ضووة طيرفاني كَيوة؟
ظَيالو  هةموو  ئةو  بَلَين  ثَيمان  ئةي   -
مةسئولةكاني  بؤ  موعلةقانةي  جةناين 
هةردوو حيزب دروستكراون لة كةركوك، 
بةثَيي ض شةرعء قانوونَيك بةوثارة قةبانة 
دروستكراون، تةنانةت مةسئول حيمايةي 
لة  واهةية  ثؤستي  ــاوةن  خ مةسئولي 
ثارَيزطا خانووةكةي لة هاوشاني خانووي 
بثرسن  لَييان  سلَيمانيية!  مةسئولةكاني 

ئةمةتان لةكوآ بوو؟
تةنيا  ــةدا  رؤذان لةم  شكور  ئةوةتا 
دةيان  كةركوك  لة  فةرمانطةدا  يةك  لة 
دياريشة  ئاشكرابوون،  طةندةَلي  حاَلةتي 
بةرثرساني  طةندةآلنةش  ئةو  زؤربــةي 

كوردي تَيداية لة شارةكةدا.
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كةركوك لة ويذداني خةباتي كوردايةتيدا...
غةفور سالَح عةبدولَآل

بؤضي دواي ثَينج ساأل لة رووخاني رذَيمي سةدام، كةركوك 

لة طةإةكَيكي طةورةي كةراضي ثاكستان دةضَيت، هَيشتا ئاوارة 

طةإاوةكاني كةركوك لة مةلعةبةكةء فةيلةقء باروتخانةكةء 

شوَيني نةشياودا دةذين. تائَيستا ئاوارةكان قةرةبوونةكراونةتةوة، 

كةضي عةرةبة هاوردةكان قةرةبووكراونةتةوة بة ثارةي قةبةء 

نةشطةإاونةتةوة بؤ شوَيني خؤيان؟
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ئيختيار جةمال 

ثاكيى  لــة  طومانكردن  بــةهــؤى 
ئَيران،  لة  سةرؤكايةتى  هةَلبذاردنى 
يةكَيتى ئةوروثا رةخنة لة تاران دةطرَيت، 
حسَين  مير  ريفورمخوازيش  كانديدى 
دةستووريى،  ــاى  دادط لة  موسةوى 

سكاآل تؤماردةكات. 
لة  ــةى  رةخــن ــا  ــةوروث ئ يةكَيتى 
شَيوازى بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنةكاني 
داواى  طرتووةو  ئَيران  سةرؤكايةتي 
كة  ــردووة  ك وآلتــة  ئةو  حكومةتى  لة 
ساختةكاريى  تؤمةتةكانى  لة  بةءردى 
هةروةها  بكؤَلَيتةوة،  هةَلبذاردنةكان 
يةكَيتى ئةوروثا رةخنةى لة رووداوةكانى 
حكومةتى  توندى  رووبةإووبوونةوةى 
خؤثيشاندةرانةى  ئةو  لةطةأل  ئَيران 
هةَلبذاردنةوةى  دووبـــارة  دذى  كة 
ئةحمةدى نةذاد بوون طرتووة. ءةزيرى 
كؤشنةر  بَيرنارد  فةرةنسا،  دةرةوةى 
حكومةتةكةى  كة  ءتووة  ميدياكانى  بة 
دواى  ــى  ــارودؤخ ب نيطةرانى  زؤر 
لةبةرلينيش  لة  ئَيرانة،  هةَلبذاردنةكةى 
ءةزيرى دةرةوة، فرانك ءاَلتَير شتانماير 
ئَيران  لة  ئةمدوايية  رووداوةكانى  ءتى: 
ثرسيارى زؤر دةربارةى هةَلبذاردنةكان 
تارانى  هةَلسوكةوتى  ــن،  ــن دةوروذَي
«قبوَلنةكراو»  بة  خؤثيشاندةراندا  لةطةأل 

ءةسفكردووة.
نووسةرء رؤذنامةنووسى بةريتانى، 
دانيال هانَين ثَييواية «ئةوروثاء ئةمريكا 
بةرذةوةندييةكانيان  بنةماى  لةسةر 

لةبةرئةوة  ـــرن،  ءةردةط هةَلوَيست 
ديموكراسى  ءانةى  بروكسَيل  ناكرَيت 

بة ئَيران بَلَيت».
هةَلبذاردنةكانى سةرؤكايةتى ئَيران 
بةإَيوةضوو،  ئَيران  لة  هةينى  رؤذى 
لةوةدةكةن  باس  رةسمييةكان  ئامارة 
ــووةء  ب  ٪٨٢ خــةَلــك  ــدارى  ــةش ب كــة 
ئَيران  لة  لةوشَيوةية  رَيذةى  تائَيستا 
دةنط،  (٣٩)مليؤن  لة  تؤمارنةكراوة. 
مليؤن   (٢٤) لة  زياتر  نةذاد  ئةحمةدى 
هَينابوو،   (٪٦٣ بــة  (نــزيــك  دةنــطــى 
حسَين  مير  ئةو،  سةرةكى  ركابةرى 
دةنطى  مليؤن   (١٣) لة  زياتر  موسةوى 
موحسين  هَينابوو،   (٪٣٤ بة  (نزيك 
كةمتر  سَييةميش  كانديدى  ــى  رةزاي
 ،(٪٢ بة  (نزيك  دةنط  مليؤن  يةك  لة 
كانديدى ضوارةميش كةمتر لة ثَينجسةد 
دةنطةكانى   (٪١ لة  (كةمتر  هــةزار 
مَيذووى  لة  نةذاد  دةنطةكانى  هَينابوو، 
كة  خاتةمى  تةنانةت  بَيوَينةيةء  ئَيراندا 
خةَلك  ئةودا  هةَلبذاردنى  سةردةمى  لة 
نةيتوانيبوو  لَيدةكرد،  اليةنطرييان  زؤر 

رَيذةى ءا بةدةستبهَينَيت. 
جَيطرى سةرؤكى ئةمريكا، جؤبايدن 
ءتى: ئةمريكا لةبةر ئةطةرى ساختةكاريى 
بؤ  خؤى  كاردانةوةى  هةَلبذاردندا،  لة 

هةَلبذاردنةكان دوادةخات.
ئةمريكى،  لَيكوَلةرى  نووسةرو 
جودَيس ميلَير لة دامةزراوةى مانهاتان، 
ئةطةر  دوو  راطةياند  نيوزى  فوكس  بة 
هةية، ئةوةى كة هةَلبذاردنةكة دزراوةء 
رؤذَيكى  ئةمة  ئةوةء  ثَيضةوانةى  يان 
ئاكامةكان  هةروةها  ئَيران،  بؤ  خةمناكة 

ئيدارةى ئؤباماش دةخةنة زةحمةتةوة. 
هةمان  هةر  هةَلبذاردن  ئاكامةكانى 
بةإَيوةضوونى  (رؤذى  هةينى  رؤذى 
خرايةسةرو   طومانيان  هةَلبذاردنةكان)، 
حسَين  مير  هةينى  دوانـــيـــوةإؤى 
زؤر  «ساختةى  رايطةياند  موسةوى 
تةوةرى  كــراوة».  هةَلبذاردنةكةدا  لة 
سةرةكى رةخنةكانى موسةوى ئةوةبوو 
سةرةى  لة  هَيشتا  خةَلك  لةكاتَيكدا  كة 
ناوةندةكانى  راوةستابوون،  دةنطداندا 
داخرابوون،  ئةواندا  بةإووى  دةنطدان 
بؤ  دةنطدانةكة  مـــاوةى  ئةطةرضى 
نيوةشةو  نزيكى  تا  سةعاتَيكء  ضةند 
ئاذانسةكان  ــةآلم  ب ــةوة،  ــراي ــذك درَي
خةَلك  بةشدارى  كة  لةوةكرد  باسيان 
دةنطدان  لة  زؤر  خةَلكَيكى  بووةء  زؤر 

بَيبةش بوون.
ثَيشكةش  ــى  ــاري داواك مــوســةوى 
بؤ  ــردووة  ك دةستووريى  ــاى  دادط بة 
هةَلبذاردنةكة،  هةَلوةشاندنةوةى 
ئَيران  ناوخؤى  ــى  ءةزارةت ئةطةرضى 
قةدةغةكراو  بة  رَيثَيوانَيكى  هةرجؤرة 
ـــةآلم مــوســةوي  ءةســـفـــكـــردووة، ب
بةشدارى  لةسةر  خؤى  سووربوونى 
لةطةأل  ــدا  ــاوةري جــةم رَيــثــَيــوانــى  لــة 
رَيثَيوانى  بإيارة  راطةياندووة،  خةَلك 

سةرانسةريى سازبكةن. 
ئيسرائيل  بــاآلكــانــى  بــةرثــرســة 
نةذاد  خؤشة  ثَييان  كة  رايانطةياند 
بَيت،  هــةَلــبــذاردنــةكــان  دةرضـــووى 
يارمةتيى  ئةو  «توندإةويى  لةبةرئةوةى 
نَيودةوَلةتى  كؤدةنطى  دةدات  ئيسرائيل 

لةدذى ئَيران دروستبكات».

يةكَيتى ئةوروثا رةخنة دةطرَيت

 موسةوي كَيشةكة دةباتة دادطا

رؤذنامة

نةتةنياهؤ  بنيامين  ــةوةى  ئ دواى 
داوايكرد  ئيسرائيل  وةزيرانى  سةرؤك 
سنووردارء  فةلةستينى  «دةوَلةتَيكى 
بكرَيت»،  ــت  دروس لةضةك  ــراو  ــاَل دام
فةرةنساء  ئةمريكاء  لةاليةن  داواكــةى 
ضةند وآلتَيكةوة ثَيشوازى لَيكراو لةاليةن 

رةتدةكرَيتةوة. فةلةستينييةكانيشةوة 
سياسييةكةيدا  وتــارة  ميانى  لة 
خؤرهةآلتى  لة  ئاشتى  بة  ســةبــارةت 
نةتةنياهؤ  يةكشةممة،  ناوةراستدا رؤذى 
ئاشتى  رَيككةوتنَيكى  بؤهةر  رايطةياند، 
دةسةالتى  لةذَير  ناوضانةى  ئةو  لةسةر 
فةلةستيندان ثَيويستة لة ضةك دابماَلرَينء 
ئيسرائيلييةكان  بؤ  ئاسايش  طرةنتى 

دابينبكرَيت.

ئيسرائيل   وةزيــرانــى  ـــةرؤك  س
بة  دان  فةلةستينييةكان  بةثَيويستيزانى 
بنَينء  جولةكةبوونى دةوَلةتى ئيسرائيلدا 
فةلةستينييةكانيش  ثةنابةرة  ضارةسةرى 

لةدةرةوةى ئيسرائيل بكرَيت. 
هةر لةو وتارةيدا سةرؤك وةزيرانى 
بةرثرسانى  ــة  ل داواى  ئيسرائيل 
ئاشتى  طفتوطؤى  كــرد  فةلةستينيى 
بَيئةوةى   دةستثَيبكةنةوة  نَيوانيان 
هةروةك  هةبَيت،  ثَيشوةختيان  مةرجى 
وتى: «داوا لة دراوسَى فةلةستينييةكانء 
فةلةستينى  دةســةآلتــى  بةرثرسانى 
ئاشتى  طفتوطؤكانى  بة  دةست  دةكةين 
بكرَيتةوة بَى هيض مةرجَيكى ثَيشوةخت». 
وتيشى، ئيسرائيل ثابةندة بة رَيكةوتننامة 
ضاوةإَيدةكرَيت  نَيودةوَلةتييةكانء 

سةرجةم اليةنةكان ثَيوةى ثابةندبن.

ثاسةوانى داطيركةر
داواكةى  فةلةستين  دةسةآلتدارانى   
وةزيرانى  ســةرؤك  نةتةنياهؤ  بنيامين 
ئيفليجكردنى  بة  رةتدةكةنةوةء  ئيسرائيل 
طفتؤطؤكانى ئاشتى نَيوان ئةو دوو اليةنةى 

لةقةَلةمدةدةن.
بةناوى  وتةبَيذ  رةدينة  ئةبو  نةبيل 
فةلةستينةوة  سةرؤكى  عةباس  مةحمود 
سةرجةم  نةتةنياهؤ  وتارةكةى  رايطةياند: 
بؤ  ثَيشوو  دةستثَيشخةرييةكانى  كارء 
دةشَيت  لةناودةباتء  ئاشتى  ضةسثاندنى 
سةرجةم هةوَلةكانى فةلةستينىء ئةمريكاء 
ثوض  ئاشتيدا  ثَيناوى  لة  عةرةبى  وآلتانى 

بكاتةوة.
نةتةنياهؤ  هةَلوَيستى  ـــارةى  دةرب
ثايتةختى  وةك  كة  قودس،  بة  سةبارةت 
يةكطرتووى  هةردوو وآلت ثَيشنيازيكردبوو، 

ئاشتييةكى  بؤ  ئةوة  دةلَيت:  رةدينة  ئةبو 
ئةو  ناكَيشَيت،  رامان  دادثةروةرانة  تةواوء 
بؤ  ناكات  ثةَلكَيشمان  ناتةواونء  لَيدوانانة 

ضارةسةر.
لةاليةكي ديكةوة بزووتنةوةى حةماس 
ئايدؤلؤذى  «طوزارشتَيكى  بة  وتارةكةى 
لةقةَلةمداء  توندرةوانة»  رةطةزثةرستىء 
طةلى  مافةكانى  «ثةرشءبآلوكردنى  بة 

فةلةستين» ناوي برد.
فةوزى بةرهوم وتةبَيذى بزووتنةوةى 
لة  تةئكيد  ــة  ــارةك «وت ــَيــت:  دةل حةماس 
توندإةو   رةطةزثةرستى   بةرنامةيةكى 
طةلى  كردنى   مةبةستى  بة  دةكــاتــةوة 
ثاراستنى   بؤ  ئامرازَيك  بة  فةلةستين 
مافء  لة  بَيبةشكردنيان  داطيركةرانء 

ئازادييةكان».
بةرهوم لة بةياننامةيةكى رؤذنامةوانيدا 
نةتةنياهؤ  ــردووة،  ــك ــةوةش ب ــامــاذةى  ئ
سةروةريىء  ناسنامةء  «بَى  دةوَلةتَيكى 
قودسء طةإانةوةى مافء  سوثاء ضةكى 

دةوَيت».
بىبىسى  ثةيامنَيرى  هةواَلَيكى  بةثَيى 
لة  ئاشكرا  شةهيدى  طروثى  غــةزةوة  لة 
وتارةكةى  ئيسالمى  جيهادى  بزووتنةوةى 
رةتكردنةوةى  «راطةياندنى  بة  نةتةنياهؤى 

دةستثَيشخةرى  بؤ ئاشتى» ناوبرد.

كاردانةوةكان
وتــارةكــةى  ــةوةى  ــاردان ك لةيةكةم 
نةتةنياهؤدا، كؤشكى سثى هاوإابوو لةسةر 
بة  فةلةستينىء   دةوَلةتَيكى  دامةزراندنى 

«هةنطاوَيكى طرنط بؤ ثَيشةوة» وةسفيكرد.
كؤشكى  وتةبَيذى  طةيتس  ــةرت  رؤب
بة  خؤشحاَلة  ئؤباما  سةرؤك  وتى:  سثى  
وتارةكةى نةتةنياهؤء بة بةرةوثَيشضوونى 

ئاشتى دةزانَيت.
بة  ثابةندة  سةرؤك  وتيشى:  طةيتس 
ئيسرائيلىء  بؤ  سةربةخؤوة  دةوَلةتى  دوو 
مَيذوويى  نيشتمانى  لة  فةلةستينييةكان 

خؤياندا.
كؤشنةر   بَيرنارد  ديكةشةوة  لةاليةكى 
رايطةياند:  فةرةنسا  دةرةوةى  ــرى  وةزي

ئةمريكا  ــاء  ــةوروث ئ لــةطــةأل  فــةرةنــســا 
تَيدةكؤشَيت بؤ بةرةوثثَيشضوونى رَيرةوى 
ئاشتىء دروستكردنى دةوَلةتى فةلةستينى 
داوايــكــرد  هـــةروةك  ــان.  ذي بؤ  طونجاء 
دياريبكةنء  سنوورةكانيان  وآلت  هةردوو 
ضارةسةرى دؤسييةكانى  قودسء سنوورء 

ثةنابةرةكان بكةن.

طفتوطؤى حةماسء فةتح
لة  ئاشتى  طفتوطؤى  كؤبوونةوةكانى 
رامةَلآلء  لة  فةلةستينييةكاندا  اليةنة  نَيوان 
طرفتةكانى  لةسةر  ئةنجامدراء  ــةزة  غ
نَيوانيان هةَلوةستةيانكردء رَيكةوتن لةسةر 
دةستطيركراوةكانى  ليستى  ئاَلوطؤإى 

نَيوانيان.
حةماس  فةتحء  نَيوان  ناكؤكييةكانى 
ــبــذاردنــة  ــــةدواى ســةركــةوتــنــى هــةَل ل
ثةرلةمانييةكةى ساَلى ٢٠٠٦ سةريانهةَلداء 
ناكؤكييةكان تةشةنةيان سةندء تا طةيشت 
لةساَلى ٢٠٠٧دا حةماس كؤنترؤَلى  بةوةى 

كةرتى غةزةى كرد.
عةباس  مةحمود  تائَيستا  لةماوةيةوة 
سةدان  فةلةستينى  دةسةآلتى  سةرؤكى 
لة  خــؤرئــاوا   كةرتى  لة  ضاالكى  كةسى 
دةستطيركردوةء  حةماس  بزووتنةوةى 
ــاوة دارايــيــةكــانــى  ــةرض ــداوة س ــي ــةوَل ه

بزووتنةوةكة وشك بكات.
 ٣٠٠ ثؤليس  سةرضاوةكانى  بةثَيى 
بةآلم  دةستطيركراوة،  حةماس  ئةندامى 
كةسيان   ٧٠٠ رايدةطةيةنَيت  حةماس 

دةستطيركراوة.
لةاليةكىديكةوة، يةكَيك لةسةركردةكانى 
بزووتنةوةى فةتح رايطةياند، لةمانطى ئابى 
داهاتوودا كؤنطرةيةك دةبةستن بةمةبةستى 

هةَلبذاردنى سةركردةى نوآ.
بزووتنةوةكة  نوَينةرى  زةكى،  عةباس 
لةماوةى سَى رؤذى  رايطةياند،  لوبنان  لة  
لةسةر  رَيكةوتوون  كؤبوونةوةكاندا  
داهاتوو  كؤنطرةى  بةستنى  كاتى  ئةوةى 
دياريبكةن كة دةكةوَيتة رؤذى لةدايكبوونى 
كؤضكردووى  سةرؤكى  عةرةفات  ياسر 

فةلةستين.

فةلةستينييةكان دةولَةتةكةى نةتةنياهؤ رةتدةكةنةوة
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سةيرلةوةداية ئةم ثةرلةمانةي ئَيمة 
دةستةثاضةييةي  سستيء  هةموو  بةو 
دةيطوزةرَينَيت،  رةبةقة  ساَلي  ضوار  كة 
كــارايــةء  ــةر  ه ءادةزانـــَيـــت  هَيشتا 
ـــةد تــةمــةنــي  ــك، س ــَي ــةن ــةم ـــةك ت ن
ثةرلةمانة  هةر  بدةيتةوة،  ديكةشي 
سةرةإاي  جارانة،  ثةرلةمانكوذةكةي 
تةمةنَيكي  ــةي،  ءادةك بةسةرضووني 
نةفةسَيكي  بؤ  بةخؤيء  دايةوة  كورتي 
ضؤن  بةآلم  تازةكردةوة)،  (خؤي  ديكة 
كاتة  ئةو  هةمان  لة  تازةكردنةوةيةك 
ثةرلةمانتارةكاني  بــةســةرضــووةدا 
ءادةردةكةون ءةك فريشتةيةك خؤيان 
نمايش دةكةنء لة هيضيش ثةشيمان نين، 
لةبري ئةوةي ئةو هةلةي كة دوو مانط 
ثةثولةيةكةوة  تةمةني  لة  (كة  كةمترة 
نزيكة)، ءةك ثةثولةيةك خؤيان شيرين 
رؤذي  يةكةم  ءةك  بــةآلم  بكةنةوة، 
دةستةمؤكةي  كــوإة  هةر  دةواميان 

حيزبء بَيئيرادةكةي خؤيانن. 
ثاكء  مرؤظَيكي  طةر  بدة  ديقةت 
تَيثةإاندني  دواي  بدوَينيت،  ضاكةخواز 
ئــةوة  ئــاواتــي  ديــســانــةوة  تةمةنَيك 
ثَيبدرَيتةوة،  ديكةي  ذيانَيكي  دةخوازَيت 
بكاتء  تةواوي  بيكات  ماوة  ئةوةي  تا 
بكاتةوة،  ثينة  الوازييةكاني  هةَلةء 
بة  مةحكوم  تاوانبارةكاني  لة  زؤرَيك 
بدوَينة،  زيندانةكاندا  لة  سَيدارةكانيش 
ــوازن  دةخ هةلَيك  ئــاواتــي  هةميشة 
ثينةي  ئاساييء  ذياني  نَيو  بطةإَينةوة 
خزمةت  ضاكء  كاري  بة  رؤذانــة  ئةو 
ئايينييةكةشي  بةمانا  ئةطةر  ثإبكةنةوة، 
تاوانكاريش  مرؤظَيكي  هةر  رةنطة  بَيت، 
لة  كاتَيك  هةبَيت  بؤضووني  هةمان  هةر 
قيامةتدا هةميشة ئاواتي ئةوة دةخوازَيت 
ذيانء  نَيو  بطةإَيتةوة  ساَلَيك  ضةند  بؤ 

ئيتر بؤ هةميشة تاوان ئةنجام نةدات.
ــةي  ــةك خــول دة  ـــةو  ل ئـــــةوةي 
ـــردووي  راب ثَينجشةممةي  رؤذي 
ليذنةي  راثؤرتي  لــةدواي  ثةرلةمانء 
تــاووتــوَيــكــردنــي  ــؤ  ب رؤشنبيريي 
جطة  نةبوو  هيض  ــوزةرا،  ط بودجةوة 
بَيئيرادةييء  دووبــارةكــردنــةوةي  لة 
بوو  ثةرلةمان  كوشتنةوةي  ديسانةوة 
زؤرينةي  ثةرلةمانء  لةاليةن سةرؤكي 
ــةوت  دةرك ثةرلةمانتارةكانييةوة، 

ئةم  بةسةرضووةكاني  ثةرلةمانتارة 
رؤتينياتي  بة  خؤيان  ضةندة  خولة 
دةكــةن،  خةريك  ــازكــةرةوة  خــؤدةرب
عةبدوَلآل سةرؤكى  ئارَيز  ثرسيارةكاني 
ثةيوةندييةكان  رؤشنبيريىء  ليذنةى 
تاَلي  لةثةرلةمان بوون، بةآلم ءاقيعَيكي 
لَيدةخوَينرايةوة،  ثارةيان  بةهةدةرداني 
ــي  ءةزارةت حكومةتء  هَيشتا  كةضي 
دَيإَيك  الوان  ءةرزشء  رؤشنبيريء 
ضةندين  ــوو،  ــردب ــةك ن ــان  ــري ــةرط ب
كةوتنة  تَيبةربوو،  ئاطريان  ثةرلةمانتار 

توندي  ءةآلمــدانــةوةي  رةتكردنةوةء 
ءةك  رؤشنبيريي،  ليذنةي  سةرؤكي 
بة  زةرد  ليستى  ثةرلةمانتارَيكي  ئةوةي 
ئةو  «نابَيت  ءت:  ثةرلةماني  سةرؤكي 
ئةوة  ثرسيارانة ءةآلمبدرَينةوة، ضونكة 
ئيستجوابة نةك تاووتوَيكردن»، لةوةش 
ليذنةكةش  لة  هةندَيك  تةنانةت  سةيرتر 
هةندَيكي  ئةوة  ءتيان  لَينيشتء  ترسيان 
سةرؤكي  نيية،  ئَيمة  ثرسياري  راء 
بة  جــاران  جــاري  ءةك  ثةرلةمانيش 
لة  زؤر  رَيطاي  بكوذةكاني  ثَيكةنينة 
تاووتوَيكردني  طــرتء  طفتوطؤكاني 
كوشت،  ديكة  جارَيكي  بؤ  بابةتةكةي 
طرت  رَيي  ديكةش  جارَيكي  ضؤن  ءةك 
ثرسيارةكانيان  ثةرلةمانتارةكان  لة 
ءةزيرةكان  حكومةتء  سةرؤكي  لة 
سةرؤكة  ئــةو  رؤذَيكيش  بؤ  بكةن، 

لَيثَيضينةوة  ماناي  بة  ئامادةنةبوو 
سةرؤك يان ءةزيرَيك بهَينَيتة سةكؤي 
لة بةهةدةرداني ثارةي  ثةرلةمانةكةيء 

ئةم خةَلكة بكؤَلَيتةوة.
هةندَيكي ديكة لة ثةرلةمانتارةكانيش 
ئؤثؤزسيؤنةكان)،  حساب  بة  حزبة  (لة 
تةكانيان  كورسييةكانيان  لةسةر 
نةيانوت:  بَيت  جارَيكيش  بؤ  نةخواردء 
برادةرينة ئةم ثرسيارانة هي هةركةسء 
بكرَين،  دةبَيت  مةنتيقينء  بن  ليذنةيةك 
رؤشنبيريي،  ءةزارةتي  مةعقولة  ئاخر 

ثارةيةكي  بطرَيتء  بةكرآ  كؤمثيوتةر 
ــدات! ئاخر  ب بــةهــةدةر  لـــةوةدا  بــاش 
بةناوي  دينار  مليؤن  ضةندةها  دةكرَيت 
تةنيا  خةرجكرابَيتء  جؤراوجؤرةوة 
بةوة لَيبطةإَين بنووسرَيت (مصروفاتء 
...تاد).  مواد الزمةء  اخرىء  مصروفات 
ءةك  حيزبةكاني  ثةرلةمانتارانةي  ئةو 
سؤسياليستء  كؤمةألء  ء  يةكطرتوو 
لةو  ثَيكةنين  لة  جطة  زةحمةتكَيشان 
تاظطة  تةنيا  ثَينةكرا،  هيضيان  دانيشتنةدا 
ئةويش  كة  نةبَيت  يةكطرتوو  فايةقي 
مةحكوم بوو بة وةآلم، ضونكة ئةندامي 

ليذنةكة بوو.
ثةرلةمانتار  هةبووة  دنيادا  لةكوَيي 
بةدواداضوونء  ثرسياري  بة  بتؤقَيت 
فةرهةنطي  لةكام  تــاووتــوَيــكــاريــدا! 
ثةرلةمانَيك  هاتووة  كارادا  ثةرلةمانَيكي 

ديكةشي  تةمةنَيكي  بإواتء  ضوار ساأل 
بكاتةوة،  جوان  خؤي  بؤئةوةي  بدةيتآ 
بَلَيت  بَيت  جارَيكيش  بؤ  نةتوانَيت 
ضيدا  لة  ثارةية  ئةم  ستؤث،  حكومةت 
قاسةي  دوو  نةتوانَيت  دةكةيت!؟  خةرج 
ثةرلةمان  كاري  يةكبخاتةوة!  حكومةت 
لة لَيثَيضينةوةء ضاودَيريكردني حكومةت 

زياتر ضيية؟!
ثةرلةمانتارانة  ئةو  ئيتر  لةإاستيدا 
ضونكة  بكةن،  لَيثَيضينةوة  ناتوانن 
جؤرة  هيض  ثةرلةمانةكة  سةرؤكي 

بؤ  نيية  لةوشَيوةيةي  ئامادةطييةكي 
ئةوة  دةي  حكومةت،  لة  لَيثرسينةوة 
سةركردايةتيي  لة  كة  ئةويشة  ئةركي 
هاوثةيماني  دياريكراوةء  حيزبةكةيةوة 
ئيتر  بؤية  حكومةتةكةشة،  سةرؤكي 
تةقليدي  هــةر  ثةرلةمانتارةكانيش 

ثَيشإةوةكةيان دةكةنةوة.
جاران دةمانوت با ثةرلةمان بإوانَيتة 
ئةوروثا،  ديموكراسييةكاني  ثةرلةمانة 
زؤري  كؤمةَلطاية  ئةم  دةيانوت  ئةوان 
ئةمإؤ  بةآلم  ئةوآ،  ئاستي  بطاتة  ماوة 
دةكرَيت بَلَيين سةرؤكء ثةرلةمانتاراني 
سامةإاييء  ئةياد  بإواننة  كوردستان 
فةزيلةييء  ــةدريء  س ثةرلةمانتارة 
دوورنييةء  عَيراق،  تةوافوقييةكاني 
ضاالكيشن،  نييةء  ئاسايي  دؤخيش 
سةرؤك  ئةوآ  ثةرلةماني  سةرؤكي 

ذَير  دةخاتة  ءةزيرةكانيشي  ءةزيرء 
دةنَيرَيتةوة  ءةزيرَيكيش  ثرسيارةوةء 
ئةوان  ئةزموونةكةي  بَلَيي  تؤ  ماَلةوة، 

مةترسي لةسةر نةبَيت!!
ئةوةندةي  اليةنَيك  هيض  ثَيمواية 
ــان  ــةي ــةك ــةرؤك ــارء س ــت ــان ــةم ــةرل ث
سةرؤكء  نةكوشتووة،  ثةرلةمانيان 
ثةرلةمانتارةكاني ئَيمة لة ثةرلةمانةكةي 
ـــن تا  مــةحــمــود مــةشــهــةدانــي دةض
ضوار  لة  ئــةوةي  سامةإايي،  ئــةوةي 
جَيهَيشتين  بؤيان  رابـــردوودا  ساَلي 

بة خؤشحاَلييةوة  بةآلم  بوو،  كارةسات 
ــي  ــك ــةي ئـــةوان زؤرَي ــةك ــات ــارةس ك
ئةوان  كة  تَيطةيشتن  هوشياركردةوةء 
ضوار  لة  خةَلكن!!  نوَينةرَيكي  ضؤن 
زيادكراوةشدا  بإة  ئةو  تةمةنء  ساَلي 
ئةوان لَيثَيضينةوةيةكيان نةكردء نةكرد، 
يارييةكةش  تةواوبووني  دواي  تةنانةت 
ـــردنء  دةرك خةريكي  ــةر  ه ـــةوان  ئ
كة  ياسايانةن  ئــةو  ثياضوونةوةي 
حكومةت هَيشتا زؤرَيكيان كارثَيناكات. 
ــبــوورن زؤريــنــةي  لــةبــةرئــةوة ب
«ماوةبةسةرضوو»،  ثةرلةمانتاراني 
لةكاتي  دؤإانـــد،  يارييةكةتان  ئَيوة 
الي  بيرتان  هَيشتا  زيــادكــراويــشــدا 
حيزبةكةتانة،  مووضةء  خانةنشينيء 
هاوآلتيياني  لة  بيرَيك  ساتَيكيش  بؤ 

بَيدةرةتان ناكةنةوة.
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ثةرلةماني ثةرلةمانكوذ

هةردي مةهدي

رؤشنبير  تَيإوانينةكاني  لةسةر 
دذ  كارةكتةرَيكي  هــةردي)و  (رَيبين 
خوَينةرانيش  ئَيمةي  بَيدةنطي،  بة 
نةبين  بَيدةنط  دةبــَيــت  ضــؤن  ءةك 
نادادثةروةريي  كةموكوإيء  لةئاست 
كؤمةآليةتيء سستي بةرةوثَيشضووني 
كؤمةَلطاو...  خؤشطوزةرانيي  ئاستي 
رؤشنبيرانء  بةرامبةر  لة  دةبَيت  هتد، 
شاعيرانيشدا بَيدةنط نةبين ءةك ضؤن 
لَيثرسينةوةو  روونكردنةوةو  داواي 
كةسة  لة  ــارودؤخ  ب هةَلسةنطاندني 
دةطمةنةكان  سياسيية  حيزبيء 
لة  داوا  ئاواش  هةر  ثَيويستة  دةكةين، 
شاعيرانء  رؤشنبيرانء  نووسةرانء 
بكرَيت،  طؤرانيبَيذةكانيش  تةنانةت 
دةَلَيت  ــةردى)  ه (رَيبين  ضؤن  ءةك 
ئينتيمابوون  بةماناي  اليةنطريكردن 
سياسيء  رَيكخراوةكاني  حيزبء  بؤ 
اليةنطريي  بةَلكو  نا،  بؤكردنيان  كار 
دادثةروةريي  يةكسانيء  بة  بةرامبةر 

نيشتمانثةروةريء  كؤمةآليةتيء 
دةستكةوتةكاني  لة  ثارَيزطاريكردن 
خؤشطوزةرانيي  دابينكردني  كؤمةَلطاو 
بزووتنةوةي  بزواندني  كؤمةَلطاو  بؤ 
ئةركي  اليةنطريء  نةك  نيشتماني، 
هةموو  ئةركي  بةَلكو  نوخبة،  طروثء 

تاكَيكي كؤمةَلطاية اليةنطربَيت.
بة  دةنطدةدةين  ضؤن  ــةروةك  ه
كاتَيك  حيزبةكانء  ليستء  رَيكخراوو 
داواكارييةكاني  خواستء  لةئاست 
رةخنةو  طلةييء  نين،  كؤمةَلطادا 
ئاواش  دةكةين،  لَيثرسينةوة  داواي 
خوَيندنةوةي  كتَيبةكانيانء  كإينى  بة 
بةديار  دانيشين  نووسينةكانيان، 
لة  طوَيطرتن  خةياَلييةكانيانء  شيعرة 
طؤرانيية دَإلفَينةكانيان، دةنط بةوانيش 
ــدةري  ــَي ــذةث درَي ئَيمةين  ـــنء  دةدةي
ئةوان  ءانةبَيت  ئةطةر  كارةكانيان، 
زمانةكاني  بة  بةرهةمةكانيان  بؤ 
ناكةن،  ئيكسثؤرت  ــوردي  ك لة  جيا 

ــةي  رؤذان قوتي  تةنيا  نــةك  ضونكة 
لةوثَيناوةدا  منداَلةكانمان  خؤمانء 
باشء  كاتَيكي  دةبَيت  دةكةين،  سةرف 
لةوثَيناوةدا  ذيانمان  ــةســوودي  ب
بزووتنةوةي  لة  بطرة  تةرخانبكةين، 
رزطاريخوازانةي طةلي كورد، ئةوانمان 
اليةنطري  كة  ناسيوة  بةرهةمانة  بةو 
خؤشةويستيمان  ــوونء  ب كؤمةَلطا 
دةستي  لةسةر  سةرفكردووة،  بؤيان 
المــان  ثاكييةكان  جــوانــيء  ئــةوان 
خؤشةويست كراونء ناشرينييةكانيش 

بَيزارو قَيزةون بوون.
ئــةوان  دةستي  لةسةر  تةنانةت 
رشتووة  خوَينمان  بةختكراوةو  طيان 
فةرماني  بــة  ـــةوةي  ئ هــَيــنــدةي  بــة 

سةركردةكان طيان بةختكرابَيت.
ناميلكةو  كتَيبء  ئةطةر  كةواتة 
بةشَيوةيةكي  ــةوان  ئ كاسَيتةكاني 
دابةش  ئَيمةدا  ماَلةكاني  لة  ئةندازةيي 
ئَيستا  دةبواية  هةَلنةطيراوة،  نةبووةو 

نةكةوتاية،  رَيبوار  بة  رَيطا  شاردا  لة 
ئةوانيش دةبواية لة شوَينَيكدا كؤتايي بة 
بةرهةمةكانيان بهاتايةو رابووةستاناية، 
بنةماكاني  لة  يةكَيكة  ئةمة  كةواتة 
بَيئةوي  هيضكام  كة  مةدةني  كؤمةَلطاي 

ديكة ناتوانَيت درَيذة بة بووني بدات.
لةثَيناو  بؤية هةقمان الي ئةوانيشة 
مادييةكانمانء  داهاتة  بةفيإؤنةضووني 
كاتة بةنرخةكانمانء ئةو ئازارو خوَينةي 
بةخشيومانة،  ئــةوان  دةستي  لةسةر 
لَيبكةينء  هةَلوَيستيان  داواي  ثَيويستة 
كؤمةَلطا  ميللةتء  بةرةي  لة  اليةنطرين 
طؤإانكاريىء  ئةو  ضونكة  طشتي،  بة 
سياسيء  سيستمي  بةرةوثَيشضووني 
دةكرَيت،  داوا  دامةزراوةييكردنةي  بة 
كارَيكي سةرثَيي نييةو بة تةنيا طروثء 
تةكنيكي  كارَيكي  ناكرَيت،  رَيكخراوَيك 
دةســةآلتء  كــةسء  طؤإاني  بة  نيية 
بطات،  بةئةنجام  ثةرلةمانةكان  ئةندام 
لةسةر  دةبَيت  طؤإانكارييةكة  بةَلكو 

فيكرو  خاوةن  رووناكبيرانء  دةستي 
ثرؤذةدا بَيتةديء ببَيتة بةرنامةو كاري 
كوردستان،  لة  سياسي  دةســةآلتــي 
سياسيء  دةسةآلتي  بة  اليةك  هةموو 
لَيي  كؤمةَلطا  فشارو  رةخنةو  طروثي 
سوودمةندبين، نةك ضاوةإواني تؤَلةو 

زةرةري بؤ هيض كةس لَيبكرَيت.
هةَلوَيست  ئةوانيش  دةبَيت  بؤية 
شيعرو  نووسينء  بة  ــرنء  ــط ءةرب
طؤإانييةكانيان،  لــَيــكــؤَلــيــنــةوةو 
بكرَيتء  خؤشةويست  ال  نيشتمانمان 
ماناي خؤشطوزةرانيء دادثةروةرييء 
ئةم  ـــت،  راس ــاي  ــط رَي ثيشانداني 
بة  بناسَيننء  ثآ  طؤإانكارييانةمان 
هونةرو  جوانةكانء  طــةشء  رووة 
ئةكاديمايانةي سياسةتمان ئاشنابكةن.

رؤشنبيرانء  جــيــاوازيــي  ــا  دةن
طؤرانيبَيذةكاني  شاعيرو  نووسةرانء 
بَيباك  سياسي  دةسةآلتي  كؤمةَلطاو 

بةرامبةر بة كؤمةَلطا ضيية؟

بآ هةلَوَيستيي رؤشنبيران!!
ئاوات عةبدوإلةحمان

لةكوَيي دنيادا هةبووة ثةرلةمانتار بتؤقَيت بة ثرسياري 

بةدواداضوونء تاووتوَيكاريدا! لةكام فةرهةنطي ثةرلةمانَيكي كارادا 

هاتووة ثةرلةمانَيك ضوار ساأل بإواتء تةمةنَيكي ديكةشي بدةيتآ 

بؤئةوةي خؤي جوان بكاتةوة، نةتوانَيت بؤ جارَيكيش بَيت بَلَيت 
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ــةو هــةلــومــةرجــةي ئــةمــإؤ لة  ئ
هةَلقوآلوي  بةديهاتووة  كوردستاندا 
كؤمةآليةتيء   سياسيء  بارودؤخي 
ــة، هــةمــوو  ــان ــوردســت ئـــابـــووري ك
بة  ثَيويستي  بانطةشةيةك  كاركردنء  
هةية،  طونجاو  بةرنامةإَيذي  ثالنء  
ثإؤطرامي  ثةيإةوو  بة  ضاو  ئةطةر 
ئةمإؤي  دةسةآلتدارانةي  حيزبة  ئةو 
كوردستاندا بخشَينين لة ثَيش راثةإينء  
بانطةشةو  شؤإش  شاخء   سةردةمي 
هةَلبذاردنء   ئازادييء  بؤ  ئاماذةيان 
ذنء   يةكي  وةك  مافي  ديموكراسيء  
ضةوساندنةوةو  دذايةتيكردني  ثياوو 
ضؤأل  شاخ  كة  بةآلم  بووة،  ــازاردان  ئ
راثةإين  خةَلك  هيمةتي  بة  دةكــةنء  
ناتوانن  ئاساني  بة  هةروا  ئاراوة،  دَيتة 
خؤيان  كوردستان  خةَلكي  لةبةرضاوي 
بدزنةوةو  كؤنةكانيان  بانطةشة  لة 
بكةن،  هةَلسوكةوت  ثَيضةوانةوة  بة 
سةردةمء   ديعايةي  ذَير  دةضنة  بؤية 

شَيوازي  بة  جَيبةجَينةكراوةكان  طفتة 
طونجاوو لةبار بؤ مانةوةي دةسةآلتء  
كورسييةكانيان  كة  خؤيان  هةيبةتي 
ثةنجا  يان  دةهَينن  بةكار  نةكات  لةق 
دةسةآلتء  لة  يةكسان  واتة  ثةنجا  بة 
كة  ثاشانيش  كوردستاندا،  ــي  داراي
ضاوي برسيان لة سةروةتء  كورسي 
تيذتر دةبَيت يةكتر قبوأل ناكةنء  فشار 
ناوخؤ  شــةإي  دةهَيننء   يةكتر  بؤ 
خةَلكي  بة  ثاشانيش  ــةن،  دةك بةرثا 
قؤناغي  بة  نةتةوةيةك  هةموو  دةَلَين 
شةإي ناوخؤدا تَيثةإ بووةو بةدةست 
ئَيمة نيية، لةثاش طونجاني هةلومةج بؤ 
ديموكراسيء   بنةماكاني  باشتركردني 
بَيبةش  ئاسودةيية  لةو  خةَلك  ئازادي، 
دةكةنء  بةيةك ليست بةشدار دةبن تا 
بةو شَيوازةي ئَيستا بودجةو دةسةآلت 
لةوةداية  بكةن، سةير  بؤ خؤيان قؤرخ 
لةم زةمةنة خَيرايةي هةزارةي سَييةمدا، 
نيية  دنيادا  قوذبنَيكي  كونجء   هيض  لة 

حوكمإانيء   لة  ســاأل  ــةذدة  ه دواي 
دةنطم  بَلَيي  خةَلك  بة  نادادثةروةريي 
ثآ بدةنء  من لة خةَلك باشترم مةطةر 
تةنيا لة وآلتة ديكتاتؤرو تؤتاليتارةكاندا 
هــةذدة  تؤ  سةيرة  بَيت،  بــةوجــؤرة 
بطؤرَييت،  نةتةوَيت  بطؤإيء   نةوة 
بةهَيز  ركةبةري  دةكةن  هةستيش  كة 
تةنطةتاو  خَيرا  هةية،  بةرامبةريان  لة 
هةلدةستآء   لَي  هــاواريــان  ــنء   دةب
جادةو  نيشانداني  بة  دةكــةن  دةست 
كة  ثرؤذةكان  قوتابخانةو  رَيطاوبانء  
ئةمةم  بَلَيي  خةَلك  بة  ناكات  ثَيويست 
كردووة، باشة كة ثرؤذةكة نيشاندةدةن 
بإي بةهةدةردانى ئةو ثارةيةش دياري 
هةمووي  لة  يان  وةالنــراوة،  كة  بكةن 
خةَلكي  بذَيوي  دةَلَين  ئةوةية  سةيرتر 
كوردستان لة بذَيوي باشوور باشترةو 
ناضَيت  بــةآلم  وت،  واي  ئامار  فالن 
ضةند  بزانَيت  بكات  ــازار  ب سةيري 
منداأل لة بازاإ لةبةر بآ دةرامةتي كار 

بؤياخي  خةريكي  طةنج  ضةند  دةكةنء 
كرَيضينء  ماأل  ضةند  خةَلكنء  ثَيالوي 
دروستدةكرَين  كؤشكانةي  تةالرو  ئةو 
ضؤن  هاوآلتييان  منداَلي  كَينء   هي 
جياوازيان  ـــةنء   دةك ــةإآ  ب ــان  ذي
ضيية؟  بةرثرسةكاندا  منداآلني  لةطةأل 
بؤ  كراوة  ئاراستة  كؤمةَلطة  ضةندة  تا 
تا  شارستاني،  مةدةنيء   كؤمةَلطةي 
ناوةتة  دةستيان  حيزبةكان  ضةنديش 
رَيكخراوي  بةناوي  كؤمةألء  بينةقاقاي 
ضةندة  ديموكراتي  ــاوةريء   ــةم ج
ئازادييء   قوإطي  ناوةتة  دةستيان 
نةفةسي ئازادبوونء  رَيكخراوبوونيان 
كة  كاتَيك  كــردووةتــةوة،  بةرتةسك 
خؤيان  كاديرةكاني  ذيــرو  كةساني 
دةسةآلت  بةكارهَيناني  خراث  لة  باس 
دةرياندةكةن  ثَينادةنء   رَييان  دةكةن، 
يان بة طَيرةشَيوَينء دةستي دوذمناني 
كورد ناوزةديان دةكةن، كة دَينة سةر 
دةَلَين  ضاكسازيش  مةسةلةي  باسي 

تؤ  باشة  ناكرَيت،  حيزب  دةرةوةي  لة 
كؤسث  طةورةترين  بــيء   رَيطر  كة 
ضيت  دابنَييتء   ضاكسازي  لةبةردةم 
دةَلَيم  منيش  بكةي  دذايةتي  بكرآ  ثآ 
دةرةوةي  لة  باشة  وا  بؤية  ناكرَيت، 
هيض  كة  تؤ  يان  بكات،  كــارة  ئةو  تؤ 
بةَلَينَيكت جَيبةجَينةكردووة لة بةرامبةر 
بةو  ضي  ديكة  جارَيكي  جــةمــاوةردا 
سؤسيال  تؤ  يان  دةَلَييت؟  جةماوةرة 
ديموكراتيء  هؤزايةتيء  تيرةطةرَيتيء  
بةرنامةتء   دةكةيتة  عةشرةتبازي 
تا  دةبةخشيتةوة  مؤنيكا  دةمانضةو 
ئيشي  ئايا  بَيت،  بةرقةرار  دةسةآلتت 
هةر  تا  بكةيت  خةَلكطةلَيك  لة  وا  تؤية 
بةدواتةوة بنء دةنطت ثآ بدةن؟ بةآلم 
خةَلك  نالوآء   بؤتان  تاسةر  دَلنيابن 
بةزؤر ناي دةسةآلتء هَيزي لةرزؤكء  
بةَلَيني بَيت بةَلَينتان باوةإ ناكاتء  ئةم 
زةمةنةش كؤتايي دَيتء  وادةي طؤإان 

هاتووةو ذيان دةطؤإَيت.
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وةك ضاوةإواندةكرَيت هةَلبذاردنى 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةمجارةى 
بةخؤيةوة  زؤر  طةرموطوإييةكى 
ساَلى  ئــةوةى  ثاش  ئةويش  ببينَيت، 
ناسةقامطيرى  لةهةلومةرجى   ،(٩٢)
دواى  راثةإين يةكةمين هةَلبذاردنى ثإ 
لةخةوشء خروقات ئةنجامدرا، لةساَلى 
رذَيمى  نةمانى   لةدواى  (٢٠٠٥)يشدا 
بةعس دووةمين هةَلبذاردن ئةنجامدرا، 
ناوبرا،  ئينتيقالى  بةقؤناغى  ئةويش 
هةَلبذاردن  ئةزمووني  يةكةمين  ضونكة 
ياخود تاقيكردنةوةى ديموكراسى ثاش  
رذَيمَيكى ديكتاتؤرى بوو، بةآلم ئَيستاء 
ثاش ئةو قؤناغانة ثَيدةضَيت هةَلبذاردنى 
هةرَيمى  بؤ  ئةزموونَيك  ببَيتة  ئةمساأل 
دواى  بةقؤناغى  ضونكة  كوردستان، 
دةردةكةوَيت  ئيتر  دادةنرَيت،  ئينتيقالى 
ثَيكدةهَينين  ديموكراسى  حكومةتَيكى 
دةسةآلت  فشارى  لةخروقاتء  دوور 
طؤإينى  ــؤ  ب هــاوآلتــيــيــان  ــؤســةر  ب
ئاراستةى سياسييان، دوور لةئةنجامى 
هةَلبذاردنى لةسةدا سةدء نةوةدةكانى 
ئايا  دراوسَيكانمان،  عةرةبىء  وآلتانى 
ثَيكدةهَينين  ديموكراسى  حكومةتَيكى 
تاكإةوى  بةرةو  مةيلى سياسيمان  يان 

ثاَلمان دةنَيت؟

ئاسؤى طؤإانكاريى
ئةمإؤ  طرنطتر  ــووى  ــةم ــةه ل  
تَيثةإبوونى  ــاش  ث لــةكــوردســتــان 
خؤبةإَيوةبردنى  بةسةر  ساأل   (١٨)
ثاش  لةكوردستانداو  كوردى  ئيدارةى 
تَيثةإبوونى ميللةتى كورد لةكوردستانى 
باشوور بةضةندين هةورازء نشَيوو كة 
هةردوو  حيزبايةتى  ملمالنَيى  بةدةست 
هةر  كة  كوردستان،  طةورةحيزبةكةي 
ديارترين  بووة  ناكؤكى  لةسةرةتاوة 
بناغةى  كة  نَيوانيان  هؤكارةكاني 
لةخوَينى  ثإ  قوألء  زؤر  ملمالنَييةكى 
دةسةآلتداردا  ثارتى  هةردوو  لةنَيوان 
ناكؤكيةكانى  ئةوةى  ثاش  دروستكردو 
بؤ  كثكردووة  ئــةمــإؤدا  لة  خؤيان 
ثَيكةوة  هةردوو  ناديار،  سبةينَييةكى 
داهاتى  بةسةر  طــرتــووة  دةستيان 
هةموو  خةريكة  بؤية  كوردستاندا، 
دةركةوتنى  بؤ  هؤكارَيك  دةبنة  ئةمانة 
سياسى  لــةهــزرى  ــوَي  ن ئاسؤيةكى 
خةَلكى كوردستانداو دةركةوتنى  راى 
بَيإَيزييةى  ئةو  لةسةر  زؤرينة  طشتيى 

تاكى  بة  ـــردوودا  راب لةساآلنى   كة 
كوردي كراوة لةسةر دةستى ئةم دوو 
لةشةإى  هةر  كوردستان.  حيزبةى 
بــراكــوذيــى شــاخ تــادةطــاتــة شــةإى 
دةستطرتن  ئَيستاو  دةطاتة  تا  ناوخؤ، 
خةرجكردنى  ميللةتداو  داهاتى  بةسةر 
بؤ ضةند كةسَيكى دياريكراوى حيزبىء 
جَيبةجَيكردنى  دةسةآلتء  ثاوانكردنى 
ئةمانة  هةموو  كة  شةخسى  بةميزاجى 
دروستبوونى    بؤ  بةهؤكار  ــوون  ب
بؤ طؤإينى دةسةآلتى سياسى  مةيلَيك 

لةكوردستاندا.

راى طشتيى بؤ طؤإانكاريى
 ئَيستا دياردةى بَيمةنتى دةسةآلت 
ــى  ــةإوون ب بةميللةت  ــةر  ــب ــةرام ب
ثاش  بةتايبةت  ئةمةش  دةردةكةوَيت، 
ضةند  رؤذى  رابردوو بةدةركةوت كة 
لةكوضةكانةوة  ميللةت  ساَلة  ضةندين 
دَينة سةرجادةو داواى خزمةتطوزاريى 
ثؤليسء  لةاليةن  لة هةمانكاتدا  دةكةن، 
بةفيشةك  لَيياندةدراء  ئاسايشةوة 
ئَيستا  بــةآلم  ـــةوة،  دةدراي وةآلميان 
لةماوةيةكى زؤر كةمدا حيزب حكومةت 
خؤيانء  كةوتوونةتة  دَينَيتء  بةكار 
ثارة  بةلَيشاو  هةَلبذاردن  هةَلمةتى  بؤ 
جةوهةريى  ثرسيارى  بؤية  دةإَيــذن، 
بإة  ئةم  تائَيستا  ئايا  ئةوةية،  خةَلك 
شاردراوةتةوة؟  لةكوَيدا  ثارة  زؤرةى 
رابـــردوودا  لةساآلنى   ئةطةر  ئــةى 
بودجةو ثارة نةبووة ئَيستا ئةم هةموو 
دةكــرَيــتء  ــةرج  خ وا  ضيية  ثــارةيــة 

لةهةَلمةتى هةَلبذاردندا بةكاردَيت؟ 
لةنَيو  هةستدةكرَيت  ئَيستا  بؤية 
ويذدانى تاكى كورديدا  راى طشتيى بؤ 

ثرؤسةى طؤإانكاريي لةضوارضَيوةيةكى 
ثارتى  هةردوو  حكومإانى  لة  فراواندا 
لةدروست  كوردستان  دةسةآلتدارى 

بوونداية. 
ثَيشووتر ئةم حاَلةتة بةثةرتةوازةيى 
لةنَيوان كؤمةَلة بضووكء خؤإسكةكاندا 
تاكسيةك  سةرنشينانى  وةك  هةبووة، 
لةطروثة  يان  ضاخانةيةك  لةنَيو  يان 
بةآلم  لؤبيكارةكاندا،  خوَيندكاريية 
نةبووةو  رَيكخراو  ــةوةى   ــةرئ ــةب ل
لةوإاية  تةعبيركردن  ئامرازةكانى 
بؤ  هةبووة  رَيطا  كةم   يان  نةبووة، 
هةربؤية  طشتيى،  راى  دروستبوونى  

تاكةكاندا  هةناوى  لةنَيو  رايــة  ئــةم 
هةندَيكجار  دةخــــواردةوةء  ثةنطى 
بةتايبةت  لَيدةكةوتةوة  توندوتيذى 
مةترسيدارترين  لةخؤثيشاندانةكاندا، 
حاَلةت ئةوةية كة  راي زؤرينة لةنَيوان 
خةَلكيدا دروست ببَيت، بةآلم ئةو  راية 
نةبَيت  ــةك  دةروازةي ثةنطبخواتةوةء 
ئةم  كات  زؤربةى  كة  دةرضوونى،  بؤ 
دَيت.  كؤتايى  بةتوندوتيذيى  حاَلةتة 
بةآلم ئَيستا لةبةر ئةوةى دةروازةيةك 
رةسميى  بةشَيوةيةكى  كراوةتةوةء 
بةئؤثؤزسيؤن  لةإَيطةى  طؤإانكاريى 
بةثةرلةمانى  دةكــات  خؤى  بوونةوة 
كوردستاندا، ئيدى ئومَيدَيك دةبةخشَيت 
ضةندين  كة  اليةنانةى  كــةسء   بةو 
لةبيرو  طوزارشت  نةيانتوانيوة  ساَلة 
بؤضوونَيكى جياواز بكةنء راى خؤيان 
دةرببإن، بؤية هةرجارةو بةبيانوويةك 
يان بةتؤمةتَيك تؤمةتبار دةكرانء كث 
طلةيىء  ئةو  ئَيستا  بةآلم  دةكرانةوة. 
بةبةردا  رةسميى  بةرطَيكى  طازندانة 
ئةو  دةنطى  كؤى  دةبَيتة  دةكــرَيــتء 

خودى  نَيو  تةنانةت  كة  ناإةزاييانةى 
حيزبة سياسييةكانيشى طرتووةتةوة.

 راطةياندنء ثرؤسةى طؤإانكاريى 
ــدن  ــان ــةي ــى  راط ــان ــةك ــةرك ــةئ  ل
مرؤظء  مافى  ماناكانى  كة  ئةوةية 
هةواألء  ثَيدانى  رادةربإينء  ئازاديى 
ــت  دروس بةشَيوةيةكى  ــارى  ــي زان
طةيشتن  ئازادى  بةوةرطرو  بطةيةنَيت 
بةسةرضاوةكانى زانياريان بؤ فةراهةم 
زانيارى  هــةواألء  بؤئةوةى  بكرَيت، 
بطات  رةسميى  بــةشــَيــوةى  وآلت 
ثإوثاطةندة.  بةشَيوةى  نةك  بةوةرطر، 

بؤئةوةى  خةَلكى  بؤ  سازكردن  زةمينة 
كة  بكات  مافى خؤى  بةئةركء  هةست 
ئةمةش يةكَيكة لةئةركةكانى  إاطةياندن 
بةطشتى.. ئةمانةو ضةندانى ديكة ئةركى  
لةكوردستاندا  ــةآلم  ب راطةياندنن، 
زاَلبووة  حيزبى  كةشى  لةبةرئةوةى 
كؤمةآليةتيةكاندا  كاية  هةموو  بةسةر 
راطةياندنيش  ــى   ــان ــاك دةزط بــؤيــة 
لةدةستتَيوةردانى  نةبوون  بَيبةش 
كة  ــك  ــؤرَي ــةج ب ــانــةت  ــةن ت حيزبى 
موَلكى  تةنيا  راطةياندن  دةزطاكانى  
لة  هةندَيك  موَلكى  يان  بوون  حيزب 
ناوى  بــوونء  حيزب  سةركردةكانى 
ئةو  هةميشة  بؤية  لَينراوة.   بَياليةنيان 
خؤيان  كة  داوة  بةوةرطر  ثةيامةيان 
لةواقيعدا  كة  ئةوةى  نةك  ويستوويانة 
بؤشاييةك  هةرزوو  ئةوة  لةبةر  هةية، 
بووة  دروست  حيزبدا  خةَلكء  لةنَيوان 
لةساآلنى  رابردوودا تاإادةيةكى باش  
سثةيسى  لةم  توانيان  رةهةندييةكان 
خؤيان  ــكــةدا  خــةَل حــيــزبء  ــوان  ــَي ن
بطةإَيننةوة  متمانة  تؤزَيك  دةربخةنء 

رؤذنامةى  كاتةى   تائةو  وةرطــر  بؤ 
خؤيدا  بةدواى  دةردةضَيتء  (هاوآلتى) 
ناحيزبى  طؤظارى  رؤذنامةو  ضةندين  
دَينَيت بووة هؤى ئةوةى توانييان وةك 
كاريطةر  دةورَيكى  ئةهلى  راطةياندنى 
طشتيىء  راى  لةدروستكردنى   ببينن 
هؤى  بووة  ئةمةش  طؤإاندا،  ثرؤسةى 
كوردستان  زلحيزبى  دوو  كة  ئةوةى 
بةوجؤرة  دذ  تؤمةتباركردن  جةنطَيكى 
بَلَين  دةكرَيت  دةستثَيبكةن.  ميدياية 
كاتَيك  ئةهلى  راطةياندنى  كاريطةرى 
بوو  تةنطةتاو  دةسةآلت  كة  دةركةوت 
نةما  سانسؤركردنى  توانايةكى  هيض 
هةإةشةكردنء  لَيدانء  لةإَيطةى  نة 
تةنانةت  زيندانيكردنةوة  نةلةإَيطةى 
جةسةدى   ثاكتاوى  سةر  طةيشتة  كار 
بؤ  هيضيشيان  رؤذنــامــةنــووســانء 
ئةم  كة  نةبَيت،  ئةوة  تةنيا  نةماوةتةوة 
دةسةآلت  بةمةكرةمةى  بكةن  حاَلةتة 
لةبةر  رادةربـــإيـــن.  ــى   ــازادي ئ بــؤ 
راطةياندنى  ئةركى   ناكرَيت  ئةمانة 
لةثرؤسةى  نةطرين  لةبةرضاو  ئةهلى 
طؤإانكارييدا كة طةورةترين كاريطةرى 

دروستكردووة لةسةر  راى طشتيى.

دةرئةنجام:
طؤإانكاريي  ثــرؤســةى  ئَيستا   
بزووتنةوةيةكى  دةبَيتة  خةريكة 
كوردستان  خةَلكى  ــاوةرىو  ــةم ج
ئومَيدى ضةندين ساَلةى بَيدةنطى خؤى 
ئةم  قورسايى  بؤية  هةَلدةواسَيت،  ثَيدا 
بزووتنةوةية ثاش  راطةياندنى ئةنجامى 
كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى 
ـــت، بــؤيــة خــةَلــكــى وا  ـــةوَي دةردةك
ضاوةإواندةكات ئةمجارة طةرموطوإى 
سإةكةى  ساردو  هؤَلة  نَيو  بكةوَيتة 
نةتوانن  زلحيزب  ثةرلةمانةوة هةردوو 
عارةقكردنةوة   بةبَي  بةئاسانىء 
بةآلم  بةبإيار.  بكةن  راسثاردةكانيان 
ئةندام  ئةو  لة هةمووى طرنطتر ئةوةية 
بةنوَينةرى   خؤيان  كة  ثةرلةمانانةى 
مؤدَيلَيكى  دةزانن  خةَلك  راستةقينةى 
هةم  كة  ثةرلةمانةوة  نَيو  بَيننة  نوَي 
خةَلك ئةوان بةنوَينةرى خؤيان بزاننء 
ئومَيدةكانى  لةئاست  ئةوانيش  هةم 

خةَلكدابن.

arazdarbandi@gmail.com

دروستبوونى راى طشتيى بؤ ثرؤسةى طؤأانكاريي
ئاراز عةبدوإلةحمان

كةس بة بةلَيَنةكانتان بأواناكات
رةووف محةمةد ئاالني

ثرسيارى جةوهةريى خةَلك ئةوةية، ئايا تائَيستا ئةم 
بإة زؤرةى ثارة لةكوَيدا شاردراوةتةوة؟ ئةى ئةطةر 

لةساآلنى  رابردوودا بودجةو ثارة نةبووة ئَيستا ئةم هةموو 
ثارةية ضيية وا خةرج دةكرَيتء لةهةَلمةتى هةَلبذاردندا 

بةكاردَيت؟ 
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بةتايبةتي ــوردي، ك دةسةآلتي  ...
قسة دةسةآلتةوة (نــاو)ي بة ئةوانةي
اليانواية دةدةن، تةصريح دةكــةنء
هةموو ــةر  ط ــان، ــت ــوردس ك خــةَلــكــي 
طادا طوَيي (لة زؤري  بةشَيكي  نةبَيت،
هةر نين.. دونيا ئاطاداري نوستوون)و
هةَلبذاردنةوة ثإوثاطةندةي طةرمةي لة
دةستيثَيكردووة، دةسةآلتةوة لةاليةن كة
طومان خــةَلــكء ضةواشةكردني بؤ 
زؤربةي كؤمةآلني خستنةسةر بؤضووني
حيزبانةي ــةآلتء دةس بةم كة خةَلك
جةمسةرةكة) هةرَيم دةسةآلت (هةردوو
نابرَيت سيستماتيكي شَيوةيةكي بة
بةرثرسيارَيتي ئاستي لة ــوةو بــةإَي
نابن.. نةبوونء دةسةآلت طرتنةدةستي
قسة دةكةن، دةسةآلتةوة بةناوي ئةوانةي
كة تةنانةت لةوة دةكةن زوو، باس زوو
حيزب ئةمريكاش، رؤذئاواو «ئةوروثاي
راستة، ئةمة  بةإَيوة»  دةبات  دةوَلةت 
ـ حيزب كام ئةوةية لَيرةدا بةآلم ثرسيار
دةبات ثَيشكةوتوو وآلتاني لة دةوَلةت ـ
كام كارة؟ لةسةر حكومةت كام بةإَيوة،

خةَلكة؟ نوَينةري ثارلةمان
ــي ــان ــةت دةوَل حــيــزبــانــةي ئــةو  ـ 
حوكم بــةإَيــوةو ــةن دةب ديموكراسي
بة ليستي خةَلك، حيزبانةن كة دةكةن، ئةو
كارو بةرنامةي بةدواداضووني بة كراوة،
ئانء لةهةر  دةنطيثَيداونء ئايندة، ثالني 
بةرثرسيارَيتي لة حيزبانة ئةو ساتَيكدا
بةرنامة وةعد نةيانتواني اليانداو خؤيان
ناإةزايي نةكةن، جَيبةجآ دراوةكانيان ثآ
ئاستةي ئةو دةطاتة خةَلك كؤمةآلني
بكرَيت، نوآ) (هةَلبذاردني دةبَيت كة
حكومةتة ئةو ــةوةي ئ طوَيدانة بةبآ
هةرَيمي لة بةآلم  حوكمة، لةسةر ضةندة

حيزب، دوو هةر ساَلة هةذدة كوردستان،
بوَيت، ضؤنيان حاكمنء دةسةآلتدارنء
دةبةن هةرَيم رَيبازة بةو شَيوةية، بةو
ثَيشكةوتووةكان، وآلتة لة  طةر بةإَيوة،
بؤ خؤثيشاندان (ئةنفال) قوربانييةكاني
خؤيان طوزةراني وةزعء لة ناإةزايي
ثَيشةكيةك، مــةرجء هيض بةبآ بكةن،
دةسةآلت حيزبةكاني (حكومةت)ء دةبَيت
لةئاست ضونكة بكشَيننةوة، لةكار دةست

نين.. بةرثرسيارَيتي
دةوَلةتةكاني حيزبانةي ــةو ئ ـ 
دةبةن ئةمريكا ــاواو رؤذئ ئةوروثاي 
سةرةكي بنةماي لــةســةر  ــوة، ــةإَي ب
كة ثارلةمانةوة دةضنة  ديموكراسي
لة جطة ئؤثؤزسيؤنة، حاكمء بنةماي
بووةكاني بةإةحمةت توتاليستة وآلتة
رؤذهةالتء ئةَلمانياي سؤظيةتء وةك
هيض هتد، بؤطسالفياو... رومانياو 
لة كة نابةين شك ديكة نموونةيةكي
بضَيت هةرَيم دةسةآلتدارةكاني حيزبة 
هةم حاكمء هةم هةردووكيان بةوةي

حاكمن!!
سياسييةكاني تَيطةيشتني ديارة ـ
حيزبة بــةراوردكــردنــي لة دةســةآلت
دونياي هــةرَيــمء دةســةآلتــدارةكــانــي
ئةطينا ية، ـ  قوض  لنطةو ـ  بة  ــاوا، رؤذئ
سويدو لة نةدةكرد.. بةراوردةيان ئةو
ـ ــران وةزي ســةرؤك كوشتني ــةدواي  ل
كة  تائَيستا، ١٩٨٤ ـ لةساَلي ثاَلمة ئولوف
سوسيال ديموكراتةكان  ساأل، ٢٥ دةكاتة
ئينطظار  طــؤإاوة: تازةيان سةرؤكي  ٣
ئَيستاش ثيتةرشؤن، يؤران سؤن، كارل

(موناسالين)ة...
لة طــؤإاوة، ضوارجار  ئةَلمانيا  لة 

هتد. فةإةنسا... لة ئينطلتةرا،

خوشكةكةي دةستة ئاخؤ ــةآلم ب
ئةوروثا، ديموكراتةكاني سوسيال
ساَلدا (٣٤) لة هــةرَيــم  ــةوةي ئ ــة  وات
طشتيي سكرتَيري يان  سةرؤك، ضةند

طؤإاوة؟
ناوي بة ئةوانةي بةراوردكردنةكاني ـ
خةَلك ضةواشةي دةيانةوَيت دةسةآلتةوة،
هةر قوض)ة،  (لنطةو  اليةندا زؤر لة بكةن
حيزبَيك «هيض دةَلَين كة ئةوان نموونة بؤ
بدةن دةنط ئةندامةكاني رَيطةبدات نيية
لة حيزب»، دةرةوةي ليستي بةرنامةو بة
رابردوو سةدةي نةوةدةكاني سةرةتاي
ديموكراتةكان سوسيال كؤنطرةي لة
سويد ثابةندبووني لةسةر دةنطدان بؤ
هاوبةشي ــازاإي ب (عملة)ي دراو بة 
نيوةي لة زياتر (يؤرؤ)ية، كة ئةوروثا
وةستانء بإيارة  ئةو دذي بةشداران 
مايةوة، هةروةك خؤي ـ كإؤن  ـ دواتر
وآلتء نوَينةري كة ئةوانةي تةنانةت
لة سويدبوون ديموكراتي سوسيال
ئةو ثَيشي هةرة  لة ئةوروثا) (ثارلةماني 
«دذ»دا... بة دةنطيان كة بوون كةسانة
نة كارالبرانء لةسةر نة ئةوانة دواتريش

كران!!!... مووضةبإاو
حيزبة ــةرواردي ب دةكرَيت ضؤن ـ 
(ي.ن.ك)و كوردستان دةسةآلتدارةكاني
دةسةآلتدارةكاني حيزبة بة (ث.د.ك)
ـ كة بكةين، ثَيشكةوتوو ئــةوروثــاي
تاثؤكراوةو بنةماَلة لةسةر ـ سةرؤك
لة بةَلكو  حيزب، ســـةرووي لة  نــةك 
ياساو هيض  ميللةتيشةوةيةو سةرووي 
لَيثرسينةوةيةك بةرثرسيارَيتيء
ــاو ــةوروث ئ ــة بـــةآلم ل نــايــطــرَيــتــةوة،
نةشياو قسةيةكي ـ  تةنيا  ئةمريكاش،
حيزب، سةرؤكي  ــةوةي ئ بؤ بةسة ـ 

وآلتاني طةر لة لةكار بكَيشَيتةوة، دةست
دةسةآلتدار، حيزبَيكي سةرؤك ئةوروثا،
ببات، ناو «سةط» بة  رؤذنامةنووسان
الدةبرَيت، سةرؤكايةتي لة خؤي هةر نةك
دةســةآلت لة  حيزبةكةشي لةوانةية، 

بكشَيتةوة...
ئةوحيزبانةيبةشدارنلةدةسةآلتي ـ
ثارلةمان رؤذئاوا، حكومةتء ئةوروثاي
ناكةن، ـ بةخَيو ـ خةَلك بودجةي لةسةر
ضةند بنةماي حكومةتة لةسةر ئةو بةَلكو
حيزبةكان ـ ماددي ـ يارمةتي ثرنسيثَيك،
حيزبَيك، البةالو هةر ئةوروثا، دةدات، لة
ببات وآلت بودجةي ثارةي ذَيرةوة» «لة
هةرَيمء لة دادطا، بة دةدرَيت بؤخؤي،
ساآلنة دةسةآلتدارةكةي، حيزبة دوو الي
كوردستان، خةَلكى قوتى قةبةى بةشَيكى
لةناو جيايي،  كيسةمان  براييء  برامان 
ئةوروثا لة دةكــةن... دابةشي خؤياندا
سةرؤك ثاشاو لة كةسَيك، هةموو هةر
ســةرؤك وةزيـــرو كــؤمــارو ســةرؤك
ساآلنة دةبَيت حيزبةكان، خودي حيزبء
«Deklaration»ي ــات داه ــةردي ج
سزاي دواكةوتنيشي، بخاتةإوو، خؤي
لةطةأل بةرواردبكةين ضؤن ئةمة لةدواية،
دةسةآلتداري هةرَيم!! حيزبي دةستثاكي
ئةمريكاش، ئةوروثاو وآلتاني لة ـ
دةستطير جةنط، (تاوانبار)َيكي طةر
هيض دادطــا، ثؤليسء لة جطة بكرَيت،
ضارةنووسي نيية، بؤي  ديكة كةسَيكي
الي هــةرَيــمء لة  بكات،  دةستنيشان
 ٥ بكوذي ــان، ــدارةك دةســةآلت حيزبة 
ـَيك تةلةفؤن  ـ  بة هاوآلتي كورد  هةزار
حيزبي بةراوردكردني دةكرَيت، ئازاد
ئــةوروثــي، كـــورديء ــداري ــةآلت دةس

لةضيداية؟؟ خاَلة بةم سةبارةت

ئةمريكاو ئةوروثاو لة حيزبَيك هيض ـ
خؤي ئةندامةكاني ديكةش، شوَيني زؤر
لة بكاتةوة، ساغ خؤي كة ناكات بانط
هةر دةدات، بةكآ دةنط هةَلبذاردندا
تاوانء لة جؤرَيكة زؤرةملَيي، دةنطدانَيكي

دادطاوة.. ياساو ثرؤسةي دةضَيتة
جؤرة هــةرَيــم، دةســةآلتــدارانــي ـ 
ئةطةر كــة دةكـــةن  هةإةشةيةكيش 
ئةوا الوازبــن  دةسةآلتدارةكان حيزبة 
دةبَيتء الواز هةرَيميش ئــابــووري 
ـئةمريكاـش دةبَيتء  ئةزمة  تووشي
ئةزمة (ئةو كة دةهَيننةوة نموونة بة
دةرئةنجامي تَييكةوتووة، ئابوورييةي
ناَلَيت ثَيمان بةآلم حيزبة!!)،  الوازبووني
يان كام حيزب، دةسةآلتدار الوازبووني

ئؤثؤزسيؤن!
ضونكة ناكةن، ئةمة باسي ديــارة
حوكمإاني سيستمي هةردوو دووري
لة بَلَيين بكرَيت (طةر هةرَيم ئةمريكاو
دووري وةك  هةية) سيستم هةرَيم 
قسة ــةوة دةســةآلت بةناوي ئــةوانــةي 
ئةزمة لــة  تَيطةيشتنيانة ـــةنء دةك
ئةمريكاو ئــةمــإؤي ئابوورييةكاني 

ئةوروثا..
لَيدةكات وامان كة  خاأل  طرنطترين ـ
دةسةالتداري بةراوردي حيزبي نةتوانين
بكةين، ــةراورد ب ئةوروثي ــورديء ك
سةروةرة»و «ياسا ئةوروثا لة كة ئةوةية

ذَيروةرة».... «ياسا هةرَيم لة
يان بةراوردكردني، ديارة تَيبيني:
حيزبة نةضووني يةك لة بَلَيين باشترواية
ئةوروثا، هةرَيمء دةسةآلتدارةكاني
وةك بةآلم هةَلدةطرَيت، زؤر كة باسَيكة
وتار لة فؤرمي رةنطة لةمة زياتر، «وتار»

دةربضَيت...
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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
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

قوض... ...لنطةو
ناكام ثشكؤ

سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةرَيتي
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

٢ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
٥٩٦/ب/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٩/٦/١٤ بةروار:

ئاطاداري
خورشيد حمه سعيد محمد داواكار/

بى اول داود لةسةركراو/ داوا
حمه سعيد (محمد داواكار بى)  اول  (داود  لةسةركراو داوا بؤ
ذمارة بة تؤماركردويت لةسةر داوايةكي دادطاية لةم خورشيد)
بة تايبةت (طَيإانةوةي بإي ثارةي كرآ مولك) بة (٥٩٦/ب/٢٠٠٨)

نيشتةجآ  شوَيني ئةوةي لةبةر ئابالخ م٨ ١٩٥/٧٢ موَلكي ذمارة
لة ئاطاداركردنةوةت بة دا بإياري دادطاية ئةم بؤية ناديارة بونت
ئامادةبونت مةبةستي بة (رسمي) فةرمي نَيوخؤي رؤذنامةي دوو
ئامادة ثَيضةوانةوة بة (٢٠٠٩/٧/٧) رؤذي بؤ كردن دادطايي بؤ

دةبينآ. بة غيابي داواكة دادطا نةبيت
دادوةر

شاهني عدو سلطان شكر

٤ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
٩٤٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/١٤ بةروار/

ئاطاداري
حسين  رَيبوار ـ  ٢ حسين  رَيبوار رةوةز ـ  ١ داواكــاران/

عبدالرحمن
بونتان نيشتةجآ شوَيني ئَيستا كة لةسةركراوان داوا بؤ/

ناديارة
عبدالرحمن  حسين هاوإآ ١ ـ
عبدالرحمن حسين بةختيار ـ ٢

دةركردووة  بإياري  ٢٠٠٩/٦/١٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
لة بةشي فرة بةالبردني بةرامبةرتان نائامادةيي بة 
فرؤشتنيةوة  رَيطةي لة ابالخ م٨ ٧٧/١٩ ذمارة موَلكي 
لةبةر هاوبةشةكاندا بةسةر بةهاكةي دابةشكردني وة
شةرعي بةشنامةي موَلكةكةو تؤماري وَينةي روشنايي
تَيضووني  لةئةستؤطرتني لةطةأل ١٢٢/قسام/٢٠٠٩ ذمارة
بةثَيي هةريةكةو ثارَيزةرَيتي ماندووبووني ــة داواك
ناديارة بونتان نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر ثشكةكةي
بة ئاطاداركردنةوةتان بة  دا بإياري دادطا  ئَيستادا لةكاتي
ناوخؤيي رؤذنامةي كراو لةرَيطةي دوو ثآ ئاماذة بإياري
بة ياسايي ماوةيي لة بإيارةكة لة تانةدانتان بؤ جياوازةوة

ياسا. طوَيرةي وةردةطرَيت بة ثلةي كؤتايي ثَيضةوانةوة
دادوةر

ساالر رئوف محمود

ذمارة/ ٢٠٣٢/ب/٢٠٠٨  ٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
بةروار/ ٢٠٠٩/٦/١٠  

ئاطاداري
زرنط احمد جوان داواكار/

هاوبةشةكاني و كراوان/ صالح يحيي صالح لةسةر داوا
داوا ثاأل لة داواكة ناو بؤ هَينراو هةم سآ كةسي هةردوو بؤ/

كراواندا لةسةر
قادر محمدبط كريم ـ صالح ٢ منيرة ١ ـ

لةسةر  تؤماركرد دادطاية ٢٠٣٢/ب/٢٠٠٨ لةم داواكار داواي ذمارة/
موَلكي لة كرد كؤبةشي نةهَيشتني داواي تَييدا كة لةسةركراوان داوا

وةك  ئَيو هَينانة ناو بة بإياري دا ئاسكان، دادطاش ٥٦٧/٧١ كاني ذ/
نادياري شوَيني لةبةر لةسةركراواندا، داوا لة ثاأل هةم سآ كةسي
لة رَيطاي ئاطاداركردنةوةتان بة دا بإياري دادطا نيشتةجآ بونتان
ئةم لةبةردةم ئامادةبوونتان بؤ ناوخؤوة رؤذانةي رؤذنامةي دوو
لةبةياني سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٩ رؤذي دادبيني لة دادطاية

دةدات. ئةنجام دادبيني نائامادةبونتان بة دادطا ثَيضةوانةوة بة
دادوةر

أمين اسماعيل عبداهللا

ونبوون

ونبووة محمود) محمد  (زةردةشــت بةناوي  خؤراك فؤرمَيكي
مؤبايلةوة: ذمارة بةم بكات ثةيوةندي دؤزييةوة هةركةسَيك

(٠٧٧٠١٩١٥٨٤٨)

وزارة العدل
العقاري تسجيل (٢٨) رقم منوزج
مديرية التسجيل العقارى العامة

السليمانية االولى فى العقارى دائرة التسجيل
ضمضمال فى تثبيت امللكية جلنة

«اعالن»
مجددا» عقار تسجيل «طلب

محمد (ورثه بأسك (كانسكان) محلة (٨١٠) التسلسل العقار متام لتسجيل (٢٠٠٩/٥/١٣) بتأريخ الدائرة هذه الى الطلب املقدم على بناء
قانون أحكام وفق للتسجيل متهيدا املذكورة امللكية تثبيت ولغرض القانونية، للمدة املالك بصفة حائزا له بأعتباره مجددا سيتةكى) احمد
ما لديه تقدمي العقار هذا على معينة حقوق أو عالقة من يدعي بوجود فعلى كل الطلب، هذا ١٩٧١ قررنا إعالن لسنة (٤٣) رقم العقاري التسجيل
العاشرة الساعة في في موقع العقار احلضور وكذلك األعالن هذا لنشر التالى اليوم من إعتبارا يوما ثالثني مدة خالل الدائرة هذه من بيانات الى

لهذا الغرض. املذكور اليوم في الذي سيجرى الكشف في موقعيا حقوقه ألثبات وذلك األعالن هذا مدة ألنهاء التالي اليوم صباحا من
امني فاضل جوان

السليمانية االولى العقاري تسجيل مديرة دائرة

ونبوون

سلَيمانى زانكؤى باجَيكى
ثـــةروةردةى كؤلَيذى ـ 
سيروان ناوى بة بنةِرةتى
تكاية ، ونبوة سةعيد رةسول
دؤزيوَيتةوة كةسَيك هةر
ذمارة بةم بكات ثَيوةندى

خوارةوة. تةلةفؤنةى
رَيزماندا طةَل لة
٠٧٧٠١٩٢٦٧٠٣

www.ne
tew
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om



دووةم ئةلَقةى

الرحيم الرحمن اهللا بسم

هاوثةيمانَيتيى سةبارةت بة تةوةرة ئةم
لة رؤذ بة  رؤذ ئَيمة كة بةتايبةت دةبَيت، 
نزيك ثةرلةمان  هةَلبذاردنةكانى وادةى 
بانطةشةكانى دةستثَيكردنى لة بةر دةبينةوة،
لةإووى دةزانين ثَيويستى بة هةَلبذاردن
بخةينة تيشكَيك  كردارييةوة تيؤريىء 
بزانين هاوثةيمانَيتى، ئَيمة دةمانةوَيت سةر
ئيسالمةوة ثيرؤزى ئايينى روانطةى لة
ثاساوَيكى بةَلطةو هيض هاوثةيمانَيتى
هاوثةيمانَيتييةك بةتايبةت هةية؟ شةرعيى
اليةنَيكى جياواز، بؤضوونى دوو لةنَيوان كة
نيشتمانيدا يان عةلمانى اليةنَيكى ئيسالميىء
دةتوانن ضؤن ئيسالمييةكان ببةسترَيت،
ثَييانواية كة  بكةن كةسانة بةو  قةناعةت
عةلمانيى ئيسالميىء اليةنى  دوو ناكرَيت 
ثَيكةوة ئيسالميى غةيرة ئيسالميىء يان

كؤببنةوة؟
لَيبَيت بةإَيز طةورةت سآلوى خواى +

مامؤستا
لة سآلو اهللا، ورحمة السالم وعليكم -

بَيت. تؤش
دةروازةى لــة مامؤستا بــةإَيــز  +
ثَيناسةى لة دةمانةوَيت بةرنامةكةماندا
دةستثَيبكةين، هاوثةيمانَيتييةوة
بؤضى؟ هاوثةيمانَيتيى ضيية؟! هاوثةيمانَيتى
و سآء دوو يان خةَلكَيك ثَيويستة بؤضى 
هاوثةيمانَيتى؟ بةر ثةناببةنة  حيزب ضوار
لة هاوثةيمانَيتيى سةر  دةضينة ثاشانيش

ئيسالمةوة روانطةى
هللا احلمد الرحيم، الرحمن  اهللا بسم -
اهللا رسول على وبارك وسلم تعالى اهللا وصلى
بهداه، اهتدى من و صحبه و آله وعلى محمد
وشةى لة زمانى عةرةبيدا هاوثةيمانَيتيى كة
(إتفاقية)، يان بةكاردَيت، بؤ (تحالف)ى
واتة عةرةبيدا زمانى لة (حلف) وشــةى
وتووة، ثةيمانةيان بةَلَينء بةو كة (ثةيمان)
تيرة يان دوو اليةن، دوو كةس يان دوو كة
(تحالف) ديارة دةيبةستن، ثَيكةوة زياتر يان
لةسةر هاتووة لْف)ةوة (حِ وشةى لة  هةر
ثَيكةوةبةستن)، (ثةيمان واتة (تفاعل)، كَيشى
هاوثةيمانَيتيى دةَلَيين ئَيمة كورديدا زمانى لة
لـــةإووى ـــارة دي ــكــكــةوتــن، ــاخــود رَي ي
هيض عورفييةوة، لــةإووى شةرعييةوةء
نةفةر دوو كة ئةوة لةسةر نيية ئيشكالَيك
اليةنَيك ضةند ياخود اليــةن، دوو  ياخود
عةقدَيكيان ببةستنء ثةيمان بةيةكةوة
يان تةرةف هةردوو  كة  هةبَيت  لةنَيواندا 
بؤ يةكتردا لةطةأل تةرةفةكان هةموو
ئامانجة يان ئامانجَيكى هاوبةش، هَينانةدى
مافيشيان ئةركء تَيبكؤشن، هاوبةشةكان
هةركةسة هةَلبةتة بكرَيت، دابةش لةنَيواندا
ثةيمان مةسةلةى خؤى، ئةو قةبارةى بةثَيى
درَيذايى بة مةعهودة شتَيكى ثَيكةوةطرَيدانة
بةشةريةت كة لةوكاتةوة هةر مَيذوو،
كيانء شارستانييةوة، نَيو هاتووةتة
كؤمةَلطاى ثَيكهاتةكانى سياسيء قةوارة
بووة، هةَلسوكةوتيان بةيةكةوة بةشةريى
ثَيكةوةبةستنء ثةيمان مةسةلةى ئةو
لةإووى بووة،  هةر ثَيكةوةكردنة، ئيتيفاق 
بناغةدا رةواية، لة ئيسالميشةوة شةريعةتى
بؤ ياساى رَيساو كؤمةَلَيك ديارة بةآلم
دانرانء بةإةهايى بةرهةَلدا نةكراوة، بةَلكو
دةبَيت كة دانــراوة بؤ ضوارضَيوةيةكى
شتة فــآلن لة  خؤ بكرَيتء بةوشَيوةية 
نةبَيت تَيدا مةرجةى فآلن بثارَيزرَيت، ئةطةر
ئةوة تَيدابَيت، شتةى فآلن ئةطةر  رةوانيية،
لةكاتي دةطؤإَيت، بةوشَيوةية حوكمةكةى
يان بَيدةسةآلتيدا لةكاتي ئاوايةو قوةتدا
شةرعزانان هتد،  بةوشَيوةيةو... كةمهَيزيدا 

كردووة. لَيوة زؤر قسةيان
باس ئَيمة بَيطومان  مامؤستا!  +
بة دةكةين، سياسى هاوثةيمانَيتيى  لة
هاوثةيمانَيتيى لة  بــاس  دياريكراويش
ئَيوة بَيطومان دةكةين، حيزبةكة ضــوار
بةإَيزت كة ئيسالميى كؤمةَلى ــو وةك
كوردستانيت، ئيسالميى كؤمةَلى ئةميرى
تَيإوانينى ديدو ئيسالميش، بة يةكطرتووى

مةبدةءو وةكو ئيسالم خؤتان، جياوازى
حيزب دوو لةطةأل دةكــةن، تةبةننى فيكر
ئايينى غةيرى كة بةست  هاوثةيمانَيتيتان 
ئايا ئَيوة جا تةبةننى دةكةن، ئيسالم ثيرؤزى
ثيرؤزى ئايينى لة شةرعييةكانتان بةَلطة
بن دةستكراوة دةتوانن كة ضين ئيسالمدا
ئَيوة هاوثةيمانَيتييةدا؟ واتا بةرامبةر ئةم لة
ئايينى لة بةستووة بةَلطةيةك ض بة ثشتتان
شوَينكةوتةى ئةوانةى ضونكة ئيسالمدا،
بةَلطةتان ئةوةن ضاوةإَيى بةإاستى ئَيوةن،
دوو لةطةأل هاوثةيمانَيتيية ئةو بؤ هةبَيت

لة خؤتان؟ اليةنى جياواز
مةسةلة دوو دةمــةوَيــت ثَيشةكى  -
اليةنةى دوو ئةو  يةكةم: كة روونبكةمةوة 
لةطةأل هاوبةشةمان ليستة ئــةم ئَيمة
ثَيشينةيةكمان بةيةكةوة دروستكردوون،
ئةنجومةنى ثَيكهَينانى لةكاتي هةر هةبووة،
لةوةوثَيشيش سياسييةكانء ثارتة باآلى
ئاشنايةتيمان كوردستان طؤإةثانى لةسةر
اليةنةكانى باقى وةكو  هةبووة،  ثَيكةوة
بةيةكةوة اليةنة ضوار ئةو بةتايبةت ديكة،
هةبووة، هاوهةَلوَيستيمان هاوهةنطاويىء
خؤى كاتى ئَيمة ئاطادارن اليةك هةموو
هةرَيمء سةرؤكى بة دا ياداشتنامةيةكمان
حكومةت، سةرؤكى ثةرلةمانء سةرؤكى
دوايىئةوياداشتنامةيةمانكردةثرؤذةيةكى
دامان تايبةت بةشَيوةى ديسان ضاكسازيى،
ئةوة دوايى بإياربةدةستةكان، شوَينة بة
ثرؤذة ئةو  ئَيمة سَييةمدا قؤناغى لة  بوو
بؤ راثؤرتَيكدا دووتوَيى  لة  ضاكسازييةمان
لةوكاتةوة ديارة بآلوكردةوة، طشتيى  راى
تةنطةنةفةسىء ثارتىء يةكَيتي بة برادةرانى
ئةو بآلوبوونةوةى لةطةأل طرذييةكةوة
ثَيمواية كة رووبةإووبوونةوة، راثؤرتة
شكايةوة، خؤياندا بةسةر  زياتر دوايــى
ثَيكةوة بةوجؤرةمان ثَيشينةيةكى ئاوا ئَيمة
دووةمــيــش: ــةوةى ــكــردن هــةبــووة. روون
دوو ئــةو كة بَلَيم ئــةوةش مةبةستمة 
جيان، لةيةك  فيكرييةوة لــةإووى اليةنة
ديموكراتى سؤسياليست حيزبى هةرضى
محةمةدى كاك سكرتَيرَيتى بة كوردستانة،
تةئكيدى ضةندانجار كة مةحمود، حاجى
اليةنَيكى بة خؤيان ئــةوان كردووةتةوة
اليةنَيكى ئَيمة دةَلَيت نازانن، عةلمانيى
كاك بةآلم اليةنَيكى نيشتمانين، نةتةوةيين،
كة زةحمةتكَيشان بةشةى ئةو عةزيزو قادر
بة عةلمانيى خؤيان ئةوان لةطةَليدا ماوةتةوة،
لةيةك اليةنة دوو ئةو كةواتة: ــن، دةزان
هةركةسة واتة فيكرييةوة، لةإووى جيان
وةكو بكةين، ثَيناسةى خؤى وةكو ثَيويستة
بكرَيتء ثَيناسة  دةيةوَيت كة خؤى ئةوةى
ليستة ئةو بةكورتى: دةناسَينَيت، خؤى

هةية. ثَيشينةى هاوبةشةمان
كاركردن؟ ثَيشينةيةكى +

ثَيشترى ريــشــةى  رةطء ــَى بــةَل  -
لةوانةية ديارة هةية، ثَيكةوة كاركردنمان
بخةمة تيشك زياتر دواتر بكات ثَيويست
لةإووى جارآ  بةآلم مةسةلةية،  ئةم سةر

دةكةيت. ثرسيار جةنابت شةعييةوة
بةَلَى. +

هةية شةرعيى بةَلطةيةكى ض ئايا -
ضةند ئيسالميى يان اليةنَيكى كة لةوبارةوة
غةيرة اليةنَيكى لةطةأل ئيسالميى اليةنَيكى
هةر جا بكةن، هاوثةيمانَيتى ئيسالميدا
كارَيكى ياخود هةبَيت، فيكريى ئينتيمايةكى
بةَلطةى دةَلَيين: وةآلمدا لة بكةن؟ هاوبةش

نموونة: بؤ لةوبارةوة زؤرن، شةرعيى
جارى  زؤر وةكــو يةكةم: بةَلطةى  
هةموو شــةرعــزانــان وتــوومــانــة ديكة 
يةكدةنطن شةرعيية  بنضينة ئةو  لةسةر
نَيو دَيينة كة ئَيمة هةميشة ثَيويستة كة
ئةو عادةتةكانةوة، هةَلسوكةوتء  بازنةى
نا، ئةطةر لةبةرضاوبَيت، شةرعيةمان بنضينة
خؤمان عاسآ بةدةستى خؤمان دوايى هةر
دةكةين، شةريعةت لة زوَلميش دةكةينء
دةَلَيت: كة ئةوةية شةرعيةكةش بنضينة
دةستكراوةيية، هةَلسوكةوتةكاندا لة بناغة
(بناغة يان اإلباحة»، املعامالت في «األصل
في األصل » بــواردرانــة)،  عادةتةكاندا لة 
عادةتء لة مةبةست ديارة العفو»، العبادات
لةنَيو ئينسانةكانة هةَلسوكةوتى موعامةالت،

لةنَيو ئينسانةكان هةَلسوكةوتى خؤياندا،
دةستكراوةييء تَييدا بناغة  ئةسألء خؤياندا
هةَلسوكةوتء جؤرة هةموو واتة: رةوايية،
بة دةقَيكى كة ئةوة مةطةر عادةتَيك رةواية،
بةثَيضةوانةى كرابَيت،  قةدةغة  شةرعيى
العبادات في «األصــل كــة عــيــبــادةتــةوة،
لة بناغة واتة: الشرع» شرعه  ما  االّ  احلظر
قةدةغةكران لة بريتيية خواثةرستييةكاندا
شةرع كة  ئةوة مةطةر رَيلَيطيران، ياخود 
حاَلةتى بةثَيضةوانةى واتة دابَيت، رَيطاى
كة ئةوةوة سؤنطةى لة ئةويش يةكةمةوة،
لةطةأل هةَلسوكةوتكردن لة بريتيية عيبادةت
بؤ بةس خواش وتعالى)داو (سبحانه  خوا
هةَلسوكةوتى ضؤن دةبَيت دةزانآ خؤى
بكةي؟ بؤ بةندايةتى ضؤن  بكةيت؟ لةطةَلدا
بيثةرستيت؟ ضؤن بهَينيت؟ ثآ ئيمانى ضؤن
دةيزانَيت، هةر خوا بكةيت؟ ئةوة يادى ضؤن
دياريى خــوا ــيــةك  رَي ــةر  ه لــةبــةرئــةوة
خوادا ثةيوةنديى لةطةأل لة بوارى نةكردبَيت
بؤية قةدةغةية، عيبادةت، دةوترَيت ثَيى كة
زيادبكرَيت، عيبادةتدا بوارى لة هةرشتَيك
لةقةَلةمدةدرَيت، (بدعة) داهَينراو بة
هةَلسوكةوتةكانةوة عادةتء بةثَيضةوانةى
لة هةندَيك بؤية داهَينانة، تَيياندا ئةسأل كة 
املعامالت في  «األصل وتوويانة: شةرعزانان
هةَلسوكةوتةكاندا بريتيية ئةسأل لة اإلبداع»،
بناغة اإلتِّباع»، العبادات في «واألصل داهَينان، لة
واتة شوَينكةوتن، لة بريتيية عيبادةتةكاندا لة
ئةوةى بؤ ئَيمة كةواتة: شةرع، شوَينكةوتنى
اليةنَيكى لةطةأل هاوثةيمانيكردن بيسةلمَينين
كة بةسة ئةوةندة رةواية، ئيسالميدا غةيرة
ناإةوابوونى شةرعيى لةسةر دةقَيكى هيض
لةسةر واية ماناى ئةوكاتة ئيدى نةبَيت،
ماوةتةوةو باحة)ية

ِ
(إ رةوايى كة خؤى ئةسَلى

ناكات، ديكة بةَلطةهَينانةوةى بة ثَيويستيمان
ئيسالمى، بةإاستى غةيرة دةَلَيين: كة ئينجا
هةَلةدا نةضَيتء كةس بة هيض دةمةوَيت كة
حوكمى كة نيية ئةوة مةبةستمان بزانآ
ئةو تاكةكانى بةسةر نامسوَلمانةتيى
ئةو نيية مةرج ضونكة بدةين، اليةنانةدا
زاتى لة نيم! ئيسالميى دةَلَيت: كة كابراية 
كة نيية، مةرج بةَلَى بَيت، نامسوَلمان خؤيدا
ئيسالميية، غةيرة اليةنَيكى ئةوة وتت تؤ
دةرةوة، بردبَيتة بازنةى ئيسالمت لة يةكسةر
الفيتةى لةذَير خؤى اليةنة ئةو بةَلكو 
هةر نيية مةرج  بةآلم نابينَيتةوة، ئيسالميدا
نةتةوةيىء اليةنَيكى  وةكو خؤى كةسَيك
ئيسالمدا لــةطــةأل ناساند، نيشتمانيى
نةتةوةيىء اليةنى ضونكة بطيرَيت، تَيك
مسوَلمانةتيىء لة بةشَيكة  نيشتمانيش
اليةني ئيسالميش منَيكى دينداريى، لة
نيشتمانيى اليةنى هةيةو خؤمم نةتةوةيى
ثــةروةردطــار خــواى ئينجا هةية، خؤمم 
ــاردووة ن خؤى شةريعةتةكانى هةموو
ئينسانةكان، خةَلكء بةختةوةركردنى بؤ
نةتةوةو بؤ دةبنةوة دابةش ئينسانةكان
جوطرافييةوة لةإووى هؤزةكان، تيرةو بؤ
نيشتمانَيك، ضةند بــؤ دةبــن ـــةش داب
بة ثَيويستيمان ئَيمة سةرئةنجام كةواتة
بدةين، ئةنجام تَيدا ضاالكيى هةية نيشتمانَيك
نةتةوةيةك ضوارضَيوةى بة ثَيويستيمان
تَيدا كارةكةمانى كة نةتةوةيةكة ضةند يان
خؤثَيناسةكردن واية ماناى  بدةين، ئةنجام
دذ نةتةوةيى، يان نيشتمانى اليةنَيكى بة 
ضونكة مسوَلمانةتيدا، لةطةأل ناوةستَيتةوة
تَيداية، نةتةوةشى نيشتمانء اليةنى ئيسالم
سنوور بة رَيكوثَيككراوىء بة ديارة بةآلم
ئَيمة وتوومة جار زؤر وةكو بؤدانانةوة،
لةطةأل بــةآلم  نةتةوةدؤستيداين، لةطةأل
نيشتماندؤستين، نين، نةتةوةثةرستيدا
نيشتمانء ئَيمة نين، نيشتمانثةرست بةآلم
دةوَيتء خؤش خؤمان نةتةوةى خةَلكء
ثَيبكةين، خزمةتيان دةزانين  عيبادةتى بة
لة جيادةكةينةوة نيشتماندؤستيى بةآلم
وةتةنيةت لةطةأل ئَيمة  نيشتمانثةرستيى، 
(وثنيية) لةطةأل وةسةنيةت بةآلم (وطنيية)ين،
نين،نيشتمانءوآلتىخؤمانمانخؤشدةوَيت،
فيكرةيةكمان ئَيمة هةر دينء ضونكة بؤضى؟
سةرزةمينء دةبَيت سةرئةنجام  هةبَيت،
تَيدا فيكرةيةى ئةو دينء هةبَيت خاكَيكمان
خةَلكء خؤشويستنى ثاشان  ثيادةبكةين،

(فــطــري)ةو خــواإســك شتَيكى  خاكيش 
ئةوةش كةواتة هةيةتى،  مرؤظَيك  هةموو
اليةنى دوو وةكو ئَيمة كة بزانرَيت طرنطة
روويةكةوة هةموو لة نيية مةرج ئيسالميى
هاوثةيمانيمان كة  اليةنة دوو ئةو لةطةأل
هاوبةشمان ليستَيكى يان كردوون، لةطةأل
هةر لةطةأل يــان دروســتــكــردون، لةطةأل 
لةم نين بةيةكةوةش كة ديكةشدا اليةنَيكى
هةموو لةطةأل نيية مةرج ليستة هاوبةشةدا،
لةطةأل تةئكيد بة ئَيمة بطيرَيين، تَيك شتَيكياندا
دةطيرَيين، هةر كةسَيكدا تَيك ناشةرعيةكانى
شتى لةطةأل تةنيا بةآلم بَيت، خؤشمان ئةطةر
ئَيمةخاَلى ئةطةرنا، تَيكدةطيرَيين، ناشةرعيدا
اليةنةدا لةطةأل ئةو دوو هةر خؤ هاوبةشمان
لةطةأل وآلتةدا لةم ساَلة ضةند ئَيمة نيية، 
ديكةدا اليةنةكانى باقى يةكَيتىء ثارتىء 
لةطةَلياندا هاوثةيمانيمان  هاوكاربووين، 
وآلتَيكداينء ئَيستاش هاوكارين، لة هةبووة،
يةك كؤماندةكاتةوة، سياسيى ثرؤسةى يةك
كؤدةكاتةوة، هةموومان وآلت ئةزموونء
روويةكةوة وانيية كة تؤ لة ضةند ماناى خؤ
روويةكةوة هةموو لة جياية، بيروبؤضوونت
وتعالى) (سبحانه خوا تةنانةت جياي،
دةكاتء نةسرانييةكان جولةكةو بانطى
َقَّ احلْ ونَ تَلْبِسُ لِمَ تَابِ الْكِ لَ َهْ أ (يَا دةفةرمووَيت:
خاوةن ئةى واتة: ،-٧١- عمران )، آل لِ بِالْبَاطِ
دةكةن؟ حةقء باتأل تَيكةأل بؤضى كتَيبةكان
لةطةأل شتى بةآلم ثَيية، راستتان شتى واتة

ناإاست تَيكةَلى مةكةن.
بةَلطةيةكىدىئةوةيةكة بةَلطةىدووةم:
ثَيغةمبةر ذيانى سيرةو تةماشاى كاتَيك ئَيمة
هاوثةيمانَيتيى دةبينين دةكةين، (د.خ)
خؤى غةيرى كة ئةوانة  لةطةأل  ــردووة ك
ثَيغةمبةر غةيرى واتة خؤى غةيرى بوون،
بة بووة يةكسان ثَيغةمبةر ئةوكاتة كة (د.خ)،
(د.خ) ثَيغةمبةر لةطةأل هةركةسَيك ئيسالمء
جارى ديارة نةبووة، مسوَلمان  نةبووبَيت،
ئةو ناتوانين ئَيمة كة كردووة باسم ديكةش
كة نةمانكردووة، قةتيش بكةينء ئيديعاية
بة يةكسانين (د.خ) ثَيغةمبةر وةك ئَيمةش
ناحةزانيش دوذمنانء هةرضةندة ئيسالم،
بةآلم ــاأل، ث ـــة دةدةن تؤمةتانةمان  ــةو  ئ
رةتكردووةتةوة، تؤمةتةمان ئةو ضةندانجار
هةر سواو  قةوانَيكى وةكو ئةوان كةضى 
ئةوة لةإاستيدا كة دةكةنةوة،  دووبــارةى
ثَيكردنة، طَيضةأل شةإثَيفرؤشتنء  هةر
ئَيمة وتوومانة ضةندانجار  ئَيمة  نا، ئةطةر
ئَيمة كة ناكةين نةكردووةو ئةوةمان ئيديعاى
ضونكة يةكسانيش نين، ئيسالم، بة يةكسانين
كؤمةَلَيكين ئَيمة ئيسالمين، اليةنَيكى ئَيمة
كةسَيك هةر نيية مةرج مسوَلمانانء لة
بةَلَى نةبَيت، مسوَلمان نةبَيت، ئَيمة لةطةأل
دةكةين، ئيسالم خزمةتى اليةنَيكين ئَيمة
دةإوات، رَيى عةلمانيةتدا بة كةسَيك ئةطةر
دةإوات، ماركسيزمدا رَيى بة ديكة ئةوى
دةإوات، ليبراليزمدا رَيى بة ديكة ئةوى
ئيدى دةإؤيـــن،  ئيسالمدا ــى رَي بة ئَيمة
رَيبازةدا خةتء لةو هةركةسَيك  ناشَلَيين
لة نةبَيتء لةطةَلمان حيزبييةكةى مةعنا بة
نةبَيت، ئَيمةدا حيزبةكةى ضوارضَيوةكةى
ضونكة نيية، مسوَلمان نييةو ئيسالميى
ئيسالميبوون، وتوومة: جار زؤر وةك
قورئانء لة كة ئيسالم، تةبةننيكردنى واتة:
هةركةسَيك ئيدى بةرجةستةية، سوننةتدا
بنء ذيان بةرنامةى سوننةت قورئانء بَلَيت
ئةوة بَيت، ذيان بةرنامةى خوا شةريعةتى
رَيكخراوو ضوارضَيوةى لة ئةطةر ئيسالميية
تةئكيد بة بةآلم نةبَيت، حيزبَيكى ئيسالميشدا
لة جا ئيسالم، لة بكات نكؤَليى هةركةسَيك
بةشَيكى، يان لة بكات، ئيسالم نكؤَليى هةموو
زانراوى ئاشكرا بة ياساى لة يةك لة تةنانةت
علم من الدين (ما كة زانايان زاراوةى: ئيسالم،
ئةوةى واتة: بةكارهَيناوة، بؤ بالضرورة)يان
ئةوة دةزانَيت ئاشكرا بة كةسَيك هةموو كة
لَى نكؤَليى كةسَيك هةر ئيسالمة، ياسايةكى
دةرآ، ئةوة دةضَيتة ئيسالم بازنةى لة بكات،
زانايانى لةسةرة هةموو ئيجماعء يةكدةنطيى
كوفر، بة رازيبوون كفر)، بالكفر، (الرضا كة
يان هةمووى ئيسالميش رةفزى كوفرة،
جا كوفرة، هةر ئةوةش ،(ً (كالً أو جزا بةشَيكى

ديكةية. حسابَيكى ئةوة

خوا ثَيغةمبةرى سيرةى نموونةكانى +
(د.خ)؟

هاوثةيمانَيتى (د.خ)، ثَيغةمبةر بةَلَى -
ئةوة كة جولةكةكاندا، لةطةأل ــردووة ك
ثَيغةمبةردا مَيذووى لة نموونةية زةقترين
مةدينة، دةضَيتة كة خوا ثَيغةمبةرى (د.خ)،
هةموو لة ئةوة كة دةكات، طةورة ئيشى سآ
بةتايبةت نووسراوة، مَيذوودا  كتَيبةكانى
برايةتيى يةكةم هيشام): (ئيبنو سيرةى
ثشتيواناندا، كؤضكةرانء  لةنَيوانى  كرد
طوزةرانء هاوسةنطى لةإووى بؤئةوةى
هةبوو، ناهاوسةنطييةى  ئــةو ذيــانــةوة
لة دياريكراو كاتَيكى بؤ كة بكاتةوة، راستى
بةشداربوون، ئيشى يةكتردا هةموو شتَيكى
دروستكرد، مزطةوتى ئةوةبوو دووةمــى
وةسيقةيةكى كة بوو ئةوة سَييةمى ئيشى
ــراوةو وت ثآ سةحيفةشى كة نووسى،
ثَيغةمبةر لةنَيوانى وتراوة، ثآ كيتابيشى
جولةكةكان تيرة لةاليةك، مسوَلمانان (د.خ)و
كة جولةكانةى تيرة ئةو ديكةوة، لةاليةكى
(صحيفة)ية ئةو ديارة  بوون،  مةينةدا  لةنَيو
ئةركء ئَيستابوو، دةستوورى جَيى لة كة
ئامانجة دابــةشــكــراونء تَييدا  مافةكان
باسكراوة دابةشكراون، تَييدا هاوبةشةكان
مةدينة، سةر بكاتة  هَيرش  هةركةسَيك  كة
ئةم سةحيفةية هةموويان يةكدةستن ئةهلى
بةرطريكردنى واتـــة: بــةرامــبــةريــدا،  لة 
باسة شايانى راطةيةنراوة، تَيدا هاوبةشيشى
ثَيكهاتووة، مادة (٤٦) لة سةحيفةية ئةو
بكةين، باسى بةورديى نيية ماوة ئَيستا كة
اليةنَيكى لةطةأل (د.خ) ثَيغةمبةر كةواتة:

مؤركردووة. وةسيقةيةى ئةو نامسوَلماندا
ثَيغةمبةر حودةيبييةدا لة سَييةم: بةَلطةى
دةكات، حودةيبيية سوَلحى ثَيكهاتنء (د.خ)
قوإةيشدا، كافرى هؤزى لةطةأل كَيدا؟ لةطةأل
رادةطرنء جةنط ساأل (١٠) ماوةى بؤ كة
هَيمنييةوة، ئاشتىء حاَلةتى دةكةونة ثَيكةوة
ئيمزا ثَيكهاتنة سوَلحء ئةو كة لةوكاتةدا جا
دةبن، ناكؤك ثَيكةوة  تيرةى دوو  دةكرَيت،
بوخاريىء موسليمء سةحيحى لة وةكو
خوَين كة هاتووة،  هيشامدا ئيبن  سيرةى
بةكر)و لةنَيوانياندا هةبووة، ئةوانيش (بةنى
دةَلَين: بةكر) (بةنى ــوون، ب (خــوزاعــة)
هاوثةيمان، دةبينة قوإةيشدا لةطةأل ئَيمة
محةمةددا لةطةأل  ئَيمة دةَلَين: (خوزاعة)ش
ئيتيفاقييةكةشيان هاوثةيمان، دةبينة (د.خ)
وابووة حودةيبيية  سوَلحى واتة: وابووة، 
يةكَيك هاوثةيمانى بة بوو هةركةسَيك كة
واتة هةية، اليةى ئةو حوكمى لةو دووالية،
دةكات هاوثةيمانَيتيى دَينآ  (د.خ) ثَيغةمبةر
بتثةرستن، تيرةيةكى كة (خوزاعة)دا لةطةأل
دوذمـــنء ــؤن (بــةنــوبــةكــر)ى وةكـــو ض
قوإةيش، هاوثةيمانى دةبنة مونافيسيشيان
لةكاتيئازادكردنى ئنجادوايىثَيغةمبةر(د.خ)
بةَلطةوثاساوىئةوة ضشتَيكدةبَيتة مةككةدا
ثَيغةمبةر (د.خ) بضَيت مةككة ئازادبكات؟! كة
هاوثةيمانى (بةنوبةكر)ى كة ئةوة بَيطومان
سةر دةكةنة شةبةيخوون دةضن قوإةيشة،
كة (د.خ)، هاوثةيمانى ثَيغةمبةر (خوزاعة)ى
هةردووكيشيانموشريكءبتثةرستنء(٢٠)
(عمرو بن سالم)ى دةكوذن، ئنجا كةسيان لَى
خوزاعةية تيرةى  سةرؤكى كة  خوزاعى
الى خؤى دةكات سكاآلى مةدينةو بؤ دةضَيت
هاوثةيمانةكةىء دةَلَيت: الى (د.خ)، ثَيغةمبةر
قوإةيش هاوثةيمانى تيرةى محةمةد ئةى
ئَيمةياندا بةسةر شةبةيخووندا لة هاتن
ئَيمةش كوشتووين، لَى كةسيان (٢٠) داو
درَيذ شعرَيكى ئةو ديارة تؤين، هاوثةيمانى
ئيبوهيشامدا سيرةى لة كة دةخوَينَيتةوة
بة (د.خ) ثَيغةمبةريش هاتووة، شيعرةكة
دةفةرمووَيت: دةداتةوةو وةآلمى دَيإ يةك
ئةى سةرخرايت سالم)، بن مر عَ يا (نُصرت
لَيدةكةين، ثشتيوانيت سالم، كوإى عةمرى
دةضَيت دوايى (د.خ) ثَيغةمبةر  سةرئةنجام
قوإةيش ضونكة دةكــات، ــازاد ئ مةككة
لة بؤ؟ ضونكة ثةيمانيان هةَلوةشاندووةتةوة،
لَيرةدا كةواتة: داوة! ثَيغةمبةريان هاوثةيمانى
لةطةأل كردووة هاوثةيمانَيتيى (د.خ) ثَيغةمبةر
ثرؤسةيةكى بؤ نةك نامسوَلماندا، تيرةيةكى
شةإ بؤ بةَلكو هةَلبذاردن، وةك سياسى

يةكتركردن!! لةسةر
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عةقَلدا رؤشنايى وةحىء هاوثةيمانيَتى لةبةر
باثير عةلى
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كؤمثانياي رؤذي نوآ (١٠٠٨) يةكةي نيشتةجَيبوون لة جوانترين شوَيني سلَيمانيدا دروست دةكات لةسةر 
شةقامي بازنةيي مةليك مةحمود (نزيك سةنتةري بؤَلينط)، هةر يةكةيةك بة رووبةري (١٠٩ م٢)و ثَيكدَيت 
لة (ذووري ميوان، ضَيشتخانة، (٣) نوستن، مدخل، راإةو، حةمام، توالَيت، شوَيني غةسالةو مةغسةل، بالكؤن).

نرخي يةكةيةك تةنها (٥٠٠٠٠$) ثةنجا هةزار دؤالرة.
١ ـ هاوآلتي دةتوانَيت بإي (٣٠٪) يان (٥٠٪)ي نرخي يةكةكة لة سندوقي نيشتةجَيبوون وةربطرَيت.

٢ ـ هةركةسَيك بتوانَيت يةكةيةك بة كاش بكإَيت، ئةوا (٢٥٠٠$) (دوو هةزارو ثَينج سةد دؤالر) لة نرخي 
يةكةكةي بؤ كةم دةكرَيتةوة.

بؤ زانياريي زياتر دةتوانيت ثةيوةندي بكةيت بة يةكَيك لةم ذمارة تةلةفؤنانةي خوارةوة لة كاتذمَير 
(٨:٣٠)ي بةياني بؤ كاتذمَير (٥)ي ئَيوارة.

ذمارةي تةلةفؤن: (٠٧٥٠١٥٢١٧١٧) (٠٧٧١٠١٦٥٥٥٥) (٠٧٧٠١٥٢٩٣٩٢)

كؤمثانياي رؤذي نوآ

بؤ وةبةرهيَناني 
خانووبةرة

هةلَيكي زيَرين...
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٨ الثةإة

ل4

٤٨ حاَلةتي 

توندوتيذيي  

دذي  ذنان  لة 

سؤران تؤماركراوة  ل2

كؤمه َلطاي  

مه ده ني

   له مه ترسيدايه
ل5

يةكَيتى  ئةوروثا 

خول  بؤ  كارمةندانى 

بةإَيوةبةرَيتييةكانى    

ضاكسازيى دةكاتةوة
ل6

ل2-3

ضؤن ثارَيزطاري لة باري دةروني خويَندكاران دةكرَيت؟
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«ضةندين خويَندكار زةرةرمةندبوون لة خراثيي سيستمي تاقيكـــــردنةوة لة قؤناغي شةشةمي ئامادةييدا»
واستةطةريي، ثرسي بَيزاركةري 

خةَلكي كوردستان
هادي ئةمين

راثةإاندني  لةبارةي  دةكةيت  طفتوطؤ  هاوآلتييان  لةطةأل  كاتَيك 
بؤ رووندةكةنةوة  ئةوةت  لة كةرتي حكوميدا،  بةتايبةت  كارةكانيان 
كارةكةت  ئةستةمة  نةناسيت،  بةرثرسَيك  نةكةيتء  واستة  تا  كة 

بإواتة ثَيشةوة.
باوكي  دايكء  بووةء  قورس  نةخؤشيي  تووشي  هةية  منداأل 
داوايانكردووة لة بةرثرسان كارَيكيان بؤ بكةن بؤ ضارةسةركردني، 
نةكراوة،  منداَلةكةيان  بؤ  نةبووة، ضارةسةر  لةبةرئةوةي واستةيان 
هةية...  خؤي  رؤَلي  واستة  باآل،  خوَيندني  لة  وةرطرتن  لةكاتي  يان 
خةَلكي  تــةواو  طرتووةتةوةء  بــواري  ضةندين  واستةيةش  ئةو 
بَيزاركردووة، تةنانةت لة هةندَيك دامةزراوةدا بةرتيلء واستةطةريي 

بووةتة نةريت.
دةتوانين بَلَيين بةرتيلدانء واستةكردن بريتيية 
زؤربةي  ئابووريء  كؤمةآليةتيء  تاوانَيكي  لة 
دةبينَيتةوة  خؤي  دةناَلَينن،  ثَيوةي  كؤمةَلطةكان 
ثَيشكشةكردني  يان  سامان  ثــارةو  ثَيداني  لة 
شتَيك  بةدةستهَيناني  لةثَيناو  خزمةتطوزارييةك 
رووي  زؤر  ئةوةش  ديكةية،  كةساني  مافي  كة 
طرتووةتةوة،  ذيانماني  كايةكاني  لة  زؤر  هةيةء 
راثةإاندني  بؤ  منداَلةوة  ثــةروةردةي  لةبواري 
كاروباري فةرمانطةكان، بواري خوَيندنء كايةي 

سياسيء..
كاتَيك  نموونة  بؤ  ورديبكةينةوة،  زؤر  ئةطةر 

رابكَيشَيت،  بؤخؤي  منداَلةكةي  خؤشةويستي  دةيةوَيت  باوكَيك 
ديارييةك  يان  ثسكيت  ماَلةوة  بؤ  دَيتةوة  كة  رؤذانة  ئةوةش  بؤ 
بة روويةكي خؤشء  منداَلةكة  بؤئةوةي  ئةويش  منداَلةكةي،  دةداتة 
ثَينةبوو،  دياريي  ئةطةر رؤذَيك  بةآلم  لَيبكات،  ثَيشوازيي  شنشنةوة 
بضووك  لَيرةدا  واتة  لَيناكات،  ثَيشوازييةي  ئةو  منداَلةكة  ئةوا 
ثَينةبوو،  دياريي  ئةطةر رؤذَيك  بةآلم  لَيبكات،  ثَيشوازيي  شنشنةوة 
بضووك  لَيرةدا  واتة  لَيناكات،  ثَيشوازييةي  ئةو  منداَلةكة  ئةوا 
ثَينةبوو،  دياريي  ئةطةر رؤذَيك  بةآلم  لَيبكات،  ثَيشوازيي  شنشنةوة 

تا  ثَيبدرَيت  شتي  كة  ئةوةي  لةسةر  ضاوةإواندةكات  رادةهَينرَيتء 
دروستدةكات  سلبيي  حاَلةتَيكي  ئةمةش  هةستَيت،  ضاالكييةك  بة 
تا  ثَيبدرَيت  شتي  كة  ئةوةي  لةسةر  ضاوةإواندةكات  رادةهَينرَيتء 
دروستدةكات  سلبيي  حاَلةتَيكي  ئةمةش  هةستَيت،  ضاالكييةك  بة 
تا  ثَيبدرَيت  شتي  كة  ئةوةي  لةسةر  ضاوةإواندةكات  رادةهَينرَيتء 

كارَيك  بة  ثابةندووني  بةرامبةر  لة  منداأل  باشترواية  منداَلةكةدا،  لة 
خةوتنةكةي،  شوَيني  رَيكخستني  وةك  ثَيبدرَيت،  دياريي  رؤذانةءة 
دايكي،  يارمةتيداني  دانةكاني،  شوشتني  خؤي،  ثاكوخاوَينبووني 

باشبووني لة خوَيندندا..
فةرميدا  لةئاستي  بةآلم  منداأل،  ثةروةردةي  ئاستي  لةسةر  ئةوة 
دةبَيتةوة،  ثَيضةوانة  هاوكَيشةية  ئةو  دةزطاكاندا  لة  هةندَيك  لة 
بةوةي  ئةوةش  ثَيبدات،  شتي  بضووك  لة  ضاوةإواندةكات  طةورة 
بؤ  دادةطيرسَينن  سةوز  طَلؤثي  دةكةن  كارئاسانيي  بةرثرسان  كة 
بةوةي  ئةوةش  ثَيبدات،  شتي  بضووك  لة  ضاوةإواندةكات  طةورة 
بؤ  دادةطيرسَينن  سةوز  طَلؤثي  دةكةن  كارئاسانيي  بةرثرسان  كة 
بةوةي  ئةوةش  ثَيبدات،  شتي  بضووك  لة  ضاوةإواندةكات  طةورة 

ئاستي خوارةوة تا بةرتيليان بؤ بةرنء واستةيان ثَيبكةن، بَيطومان 
خوارةوةش جَيبةجَيي دةكات، ضونكة كارةكةي رادةثةإَيت.

كة  لَيهاتووة  واي  بةرتيل  واستةء  دامــودةزطــادا  هةندَيك  لة 
كةسانَيك لةبةر ئاشكراكردني طةندةَليء بةرتيلخواردني بةرثرسَيك 
كةضي  طةندةَلةكة،  بؤ  كرابَيت  لَيثرسيةنةوة  ئةوةي  لةبري  البراون، 

بؤخؤي كراوة.
دةتوانين بَلَيين بةرتيلدانء واستة خةريكة دةبَيتة نةريت، تةنانةت 
سةروبةندي  لةم  نموونة  بؤ  سياسيشةوة،  كايةي  ناو  رؤضووةتة 
هةَلبذاردنةدا، دةبيستين بةرثرساني ضةند حيزبَيكي دياريكراو ثارةء 
سةروبةندي  لةم  نموونة  بؤ  سياسيشةوة،  كايةي  ناو  رؤضووةتة 
هةَلبذاردنةدا، دةبيستين بةرثرساني ضةند حيزبَيكي دياريكراو ثارةء 
سةروبةندي  لةم  نموونة  بؤ  سياسيشةوة،  كايةي  ناو  رؤضووةتة 

كةسايةتييةكان  عةشيرةتء  طروثء  دةدةنة  ئؤتؤمبَيل  دةمانضةء 
بؤئةوةي دةنطيان ثَيبدةن لةكاتي هةَلبذاردني ئايندةدا. 

كؤمةآليةتيية،  نةخؤشيية  ئةو  بنبإكردن  كةمكردنةوةء  بؤ 
لةنَيو  هةية  خودي  ويذداني  ضاودَيري  بةهَيزكردني  بة  ثَيويستمان 
دةزطاي  بة  ثَيويستمان  فةرمييةكةيدا  لةبارة  بةآلم  تاكةكاندا، 
ليَبثرسينةوةي بةهَيز هةية تا بةتوندي لَيثرسينةوة لةو كةسانة بكات 
بآلوبوونةوةكةي  ضونكة  دةكةن،  واستة  وةردةطرنء  بةرتيل  كة 
لة  نيية  توند  لَيثرسينةوةي  كة  طرتووة  ســةرضــاوةي  ــةوةوة  ل
دةكرَيت  لةطةَلدا  تونديان  لَيثرسينةوةي  بزانن  ئةطةر  بةرثرسان، 
سَلدةكةنةوةء  ئةوا  واستةكردندا،  بةرتيلء  وةرطرتني  لةكاتي 
نايكةن، بةآلم كة ئةوة نةبوو زانيان ئاسانكاريي هةية، ئةوا كارةكة 

دةضةسثَيت.

ثرسء باس

بإوانامةكان  بةكارهَيناني  كاركردنء 
سنووردار  حكومييةكاندا  دامةزراوة  لة 
لة  زؤر  ذمارةيةكي  ساآلنة  دةبَيتء 
دةرضوواني زانكؤء ثةيمانطاكان لة هيض 

دامةزراوةيةكدا دانامةزرَين.
ديكة   يةكَيكي  عةبدوَلآل،  ــاروان  ك
ــزةي  دوان قؤناغي  قوتابيانةي  لــةو 
بنةإةتي كة ئَيستا سةرقاَلي ئةنجامداني 
ئةمساأل  ثَييواية  تاقيكردنةوةكانَيتي، 
قورسترة  ثرسيارةكان  داناني  شَيوازي 
«من  وتي:  هةروةها  رابردوو،  لةساَلي 
بةرزة  نمرةي  بةدةستهَيناني  ئامانجم 

ثزيشكي،  كؤلَيذي  بةدةستهَيناني  بؤ 
باآل  خوَيندني  وةزارةتــي  ئةطةر  بةآلم 
لةطةأل  مامةَلة  ــردوو  راب ساَلي  وةكو 
باآل  خوَيندني  وةزارةتــي  ئةطةر  بةآلم 
لةطةأل  مامةَلة  ــردوو  راب ساَلي  وةكو 
باآل  خوَيندني  وةزارةتــي  ئةطةر  بةآلم 

هةَلدَير  ــةرةو  ب بكةن،  نمرةكانماندا 
بةفيإؤ  ماندووبوونةكانمان  دةإؤينء 

دةدةن».
بــواري  شــارةزايــانــي  لة  بةشَيك 
دةروونناسي، ثَييانواية هةر كاتذمَيرَيك 
خوَيندندا،  هؤَلةكاني  لة  خوَيندن  وانة 
خوَيندنةوة  كاتذمَير  دوو  بة  ثَيويستيي 
ــةدا،  هــؤآلن ــةو  ئ ــــةدةرةوةي  ل هةية 
دةبَيت  زؤري  كاريطةريي  ــةوةش  ئ
تةنطةذة  ــةو  ئ كــةمــكــردنــةوةي  بــؤ 
خوَيندكار  ــاري  دووض دةروونيانةي 
دةبَيت لةكاتي ئةنجامداني تاقيكردنةوةي 

كؤتايي ساَلدا.
د.سامان ئةنوةر، ثزيشكي دةرووني، 
لة  تاقيكردنةوةكان  سيستمي  ثَييواية 
كوردستاندا ثَيشكةوتوو نييةء ناتوانَيت 
كةسَيكي  لة  ثيشكةوتوو  خوَيندكاري 
جيابكاتةوة،  تَيطةيشتوو  ــاكــاراء  ن
هةندَيك  كة  لةوةشكرد  باسي  هةروةها 
خوَيندكار هةرضةندة خاوةني توانايةكي 
تووشي  تاقيكردنةوةكاندا  لة  زؤربَيت، 

شَلةذان دةبَيتء باوةإي نامَينَيت.
رايطةياند  دةروونيية  ثسثؤإة  ئةو 
ــي قــــورس بؤ  ــةرج ــة دانـــانـــي م ك
بؤ  خَيزانةكانيانةوة  لةاليةن  منداَلةكان 
ئةنجامي  بةرز،  ثلةيةكي  بةدةستهَيناني 
زؤر خراثي لةسةر تواناي خوَيندكارةكة 
لةكاتي  دةردةكةوَيت  ئةوةش  دةبَيت، 
لة  تاقيكردنةوةكاندا  سةعيكردنء 
ضةندين دةركةوتةي وةك: دةستء قاض 
هَيَلنجدانء  شلبوونء  ئةذنؤ  لةرزينء 
ضةندين دةركةوتةي وةك: دةستء قاض 
هَيَلنجدانء  شلبوونء  ئةذنؤ  لةرزينء 
ضةندين دةركةوتةي وةك: دةستء قاض 

عارةقكردنةوة، هةندَيكجار دةبَيتة هؤي 
تَيكةَلكردن،  زانياريي  لةبيرضوونةوةء 
تاقيكردنةوة  لة  زياتر  حاَلةتانة  ئةم 
لة  وةك  روودةدات  ثراكتيكييةكاندا 

تيؤرييةكان.
ئةوةشي  دةروونييةكة  ثزيشكة 

دَلتةنطيي  هةندَيكجار  كة  خستةإوو 
ــتء  ــَي ــنــدكــار درَيـــذ دةخــايــةن خــوَي
هةندَيك  خةمؤكييةوة،  قاَلبي  دةضَيتة 
حاَلةتي  ــي  ــووش ت خــوَيــنــدكــاريــش 
جةستةيي  نيشانةي  دةبَيتء  هيستريا 
تووشي  زياتر  ئةمةش  لَيدةردةكةوَيت، 
دةيانةوَيت  كة  دةبَيت  خوَيندكارانة  ئةو 

سزانةدرَين.
دووربــَيــت  خوَيندكار  بــؤئــةوةى 
لةكاتي  ــةي  ــان ــي دةروون طرفتة  ــةو  ل
دةبَيت،  دووضـــاري  تاقيكردنةوةدا 
هةية  خؤئامادةكردن  بة  ثَيويستي 
زانيارييء  كــؤكــردنــةوةي  لــةإووي 
تةماشاكردني  ســايــكــؤلــؤذيــيــةوة، 
ثرؤسةيةكي  وةك  تــاقــيــكــردنــةوة 
كورسييةي  ئــةو  ــؤري  ج ثؤزةتيظ، 
طةرمي  ثلةى  دةداتةوة،  لةسةر  وةآلمي 
ئاوي  بووني  تاقيكردنةوة،  ذووري 
وةك  ديكة  خواردنةوةي  خواردنةوةو 
بةتايبةتي  هتد،  ــاردي....  س قاوة،  ضا، 
شةكريان  ــادةى  م خواردنانةى  ئةو 
بة  قوأل  هةناسةي  هةَلمذيني  تَيداية، 
خاوكردنةوةي  بؤ  هةوَلدان  هَيواشيء 

ماسولكةكاني لةش.
كاتذمَيرَيك  «هةر  وتي:  د.سامان 
كة  بةوةية  ثَيويستي  خوَيندنطا،  وانةي 
بؤ  دةرةكي  خوَيندنةوةي  كاتذمَير  دوو 

بكرَيت لة ماَلةوة».
ضةند  ئــةنــجــامــةكــانــي  ــى  ــَي ــةث ب
بؤ  ثَيكةنين  دةروونيي،  لَيكؤَلنةوةيةكي 
ضةند  لة  طوَيطرتن  يان  كةم  ماوةيةكي 
مامؤستاوة،  لةاليةن  خؤش  قسةيةكي 
خوَيندكار  وةآلمــدانــةوةي  تــوانــاي 
وتي:  د.سامان  هةروةها  دةكات،  زياد 
شةشةمي  تاقيكردنةوةي  «سيستمي 
هةرطيز  بنةإةتي)،  (دوانزةي  ئامادةيي 
بةتةواوي  خوَيندكار  ئاستي   ناتوانَيت 
خوَيندكار  ضةندين  هةَلسةنطَينَيتء 
زةرةرمةند  سيستمةوة  ئةم  بةهؤي 

بوون».
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نيان مةجيد 

تاقيكردنةوةي  ئةنجامداني 
زؤرجار  كوردستاندا،  لة  خوَيندكاران 
حاَلةتي  كؤمةَلَيك  دروســتــكــةري 
ـــيء  دةروون كَيشةي  ــارامــيء  ــائ ن
كؤمةآليةتي  هاوسةنطيي  تَيكضووني 
بووة لةالي خوَيندكارةكة، شارةزاياني 
«لةكاتي  ثَييانواية  دةروونيش  بواري 
دةروونيي  باري  تاقيكردنةوةكاندا 
جطة  ناكرَيت».  ــاو  رةض خوَيندكار 
تاقيكردنةوة  «سيستمي  لـــةوةي 
شكستهَيناني  ســةرةكــي  هــؤكــاري 

خوَيندكارانة».
لةسةرجةم  خوَيندكاران  ئَيستا 
قؤناغةكاني زانكؤء ثةيمانطاء قؤناغي 
تاقيكردنةوةي  بنةإةتي،  ــزةي  دوان
كؤتايي ساأل ئةنجامدةدةن، بةآلم ئةو 
تاقيكردنةوةي  بنةإةتي،  ــزةي  دوان
كؤتايي ساأل ئةنجامدةدةن، بةآلم ئةو 
تاقيكردنةوةي  بنةإةتي،  ــزةي  دوان

تةنطةذةي  طرفتء  هةَلطري  قؤناغةي 
كؤتايي ساأل ئةنجامدةدةن، بةآلم ئةو 
تةنطةذةي  طرفتء  هةَلطري  قؤناغةي 
كؤتايي ساأل ئةنجامدةدةن، بةآلم ئةو 

تــاقــيــكــردنــةوةي    ، ــة  ــي ــي دةروون
ــزةي  دوان ثؤلي  لة  (بةكالؤريي)ة 
ــدا، ئــاســتــي بــنــةإةتــيء  ــي ــةإةت ــن ب
زانكؤء  بة  دةبةستَيتةوة  ئامادةيي 

ثةيمانطاكانةوة.
لة دوو ساَلي رابردوودا زؤرترين 
قؤناغي  كَيشة دووضاري دةرضوواني 
بةوثَييةي  بووة،  بنةإةتي  دوانــزةي 
تواناي  زؤرةء  دةرضــووان  ذمارةي 
ثةيمانطاكاندا  زانكؤء  لة  وةرطرتن 
رابـــردوودا  لةساَلي  ــووردارة،  ــن س
ناويان  خوَيندكار  هةزار   (٦) نزيكةي 
نةهاتةوة لة هيض زانكؤء ثةيمانطايةكي 
لةو  يةكَيكة  ئةمةش  كوردستان، 
بةشداراني  ضاوةإواني  مةترسيانةي 
زؤرترين  دةكاتء  تاقيكردنةوةية  ئةو 

دَلةإاوكَييان بؤ دةهَينَيتة ثَيشةوة.
ـــدوانـــي دَلــشــاد  ـــَي ــي ل ــَي ــةث ب

دَلةإاوكَييان بؤ دةهَينَيتة ثَيشةوة.
ـــدوانـــي دَلــشــاد  ـــَي ــي ل ــَي ــةث ب

دَلةإاوكَييان بؤ دةهَينَيتة ثَيشةوة.

ثةروةردة  وةزيري  عةبدوإلةحمان، 

ــدن،  ــان ــةي ــي راط ــان ــةك ــاَل ــةن ــؤ ك ب
ــي قــوتــابــي لة  ــن ــرت طــرفــتــي وةرط
ئةمساأل  ثةيمانطاكاندا  ــكــؤء  زان
ثَيدةضَيت  ــراوة،  ــةك ــةرن ــارةس ض
«ئةمساَليش هيض باشتر نةبَيت لة ساَلي 
خوَيندكار  وةرطرتني  بؤ  ــردوو  راب
حكومييةكانداء  ثةيمانطا  زانكؤء  لة 
خوَيندكار  لة  ــر  زؤرت ذمارةيةكي 

بَيبةشبن لة كورسي خوَيندن».
خوَيندكاري  عوسمان،  هــاوإآ 
شاري  لة  ئامادةيي  شةشةمي  ثؤلي 
لة هةمان  سلَيماني، ماوةي سآ ساَلة 
باشتر  نمرةي  بةدةستهَيناني  بؤ  ثؤلدا 
طرفتانة  لةو  باسي  دةهَيَلَيتةوة،  خؤي 
سةعيكردنء  لةكاتي  رؤذانة  كة  كرد 
دةبَيتء هؤكارن  كؤششدا دووضاري 
دةروونــيــي،  ــاري  ب تَيكضووني  بؤ 
ــا لة  ــي ثــلــةي طــةرم ــةرزي وةكـــو ب
بؤ  كارةبا  نةبووني  هاوينداء  وةرزي 
سةعيكردن،  شوَيني  فَينككردنةوةي 
تاقيكردنةوةكاندا  لةكاتي  ــان  ي
قوتابييةكان  لة  ثةلةثةل  مامؤستاكان 
دةفتةري  رادةستكردني  بؤ  دةكةن 
تاقيكردنةوة، بةرلةوةي كاتي رةسميي 

تاقيكردنةوةكان تةواو بووبَيت.
د.سةالم فةرةج، مامؤستاي بةشي 
زانكؤي  زمان-  كؤلَيذي  لة  كوردي 
خوَيندكار  دةبَيت  ثَييواية  سلَيماني، 
بؤئةوةي  بدرَيتآ  ضانسَيكي  لة  زياد 
بةثَيي تواناي راستةقينةي خؤي نمرة 
ثَيويستة  ئةوةش  بؤ  بةدةستبهَينَيت، 
بؤ  بكرَيت  اليــةن  ســآ  ـــاوي  رةض
تاقيكردنةوة:  ثرؤسةي  سةركةوتني 

(خوَيندكار، ثرؤطرامء مامؤستا).
ئةطةر  ــد:  ــان ــطــةي راي د.ســــةالم 
ئــةوا  بَيت  خــراث  خوَيندكارةكة 
ئةوةية  كارمان  مةنهةجةكة  مــنء 
ئةطةر  بكةين،  ضاك  خوَيندكارةكة 
منء  ئةوا  بَيت،  خراث  مةنهةجةكةش 
بكةين،  ضاكي  دةبَيت  خوَيندكارةكة 

خولي  تاقيكردنةوةكاني  هةربؤيةش 
يةكةمجار  ئةطةر  دانــراوة  دووةم 
سةركةوتن  دووةمجار  سةرنةكةوت، 
من  الي  لةبةرئةوةية  بةدةستبهَينَيت، 

خوَيندكار هةميشة سةركةوتووة. 
ئةو مامؤستايةي زانكؤي سلَيماني 
لةزانكؤكاني  كة  خستةإوو  ئةوةشي 
باش  ثَيوانةي مامؤستاي  كوردستاندا 
بةوةدةكرَيت كة زؤرترين خوَيندكاري 
بدات  كةم  نمرةي  هةبَيتء  كةوتووي 
«مامؤستاي  وتي:  خوَيندكارةكاني،  بة 
هاتنةثَيشي  تا  دةبَيت  سةركةوتوو 
باري  هةوَلبدات  تاقيكردنةوة،  رؤذي 
ئارامبَيتء  دةروونيي خوَيندكارةكاني 
ـــان لـــةال دروســتــبــكــاتء  ـــاوةإي ب
تؤَلةكردنةوة  وةكــو  تاقيكردنةوة 
ـــان لـــةال دروســتــبــكــاتء  ـــاوةإي ب
تؤَلةكردنةوة  وةكــو  تاقيكردنةوة 
ـــان لـــةال دروســتــبــكــاتء  ـــاوةإي ب

بةكارنةهَينَيت دذي خوَيندكارةكاني».
جيهانيي،  ســتــانــداردي  بةثَيي 
ساآلنة ثَيويستة ٢٠٪ي ثرؤطرامةكاني 
بةسةردابَيتء  طؤإانكاريي  خوَيندن 
لة  تازةكان  داهَينانة  نــوآء  اليةنة 
بطرَيتةوة،  جَيطاي  ثرؤطرامةكةدا 
طةشةدان  زياتر  لةثَيناوي  ئةمةش 
خوَيندكار  هانداني  ثرؤطرامةء  بةو 
نوآء  زانياريي  بةدةستهَيناني  بؤ 
بةآلم  رؤذانةيدا،  ذياني  لة  بةسوود 
طؤإانكاريانةي  ئةو  كوردستاندا  لة 
روودةدةن  ــدا  ثــرؤطــرامــةكــان ــة  ل
نيية،  سيستماتيزةكراو  بةشَيوةيةكي 
تَيدةثةإَيتء  ساَلَيك  ضةند  زؤرجار 
ثرؤطرامةكةدا  لة  طؤإانَيكش  هيض 

ناكرَيت.
د.هيوا عومةر، ثزيشكء مامؤستاي 
لة  ئامانج  ثَييواية  سلَيماني،  زانكؤي 
ئاستي  هةَلسةنطاندني  تاقيكردنةوة، 
لة  ئامانج  ثَييواية  سلَيماني،  زانكؤي 
ئاستي  هةَلسةنطاندني  تاقيكردنةوة، 
لة  ئامانج  ثَييواية  سلَيماني،  زانكؤي 

خوَيندكارة كة تا ضةند ئاستي زانستي 
قؤناغَيكي  دةربازي  بةرزبووةتةوةء 
تاقيكردنةوةيةشدا  لةو  دةبَيت،  ديكة 
لةئاستي  ثلةبةندني  كَيبإكآء 
دياريدةكرَيتء  خوَيندكارةكاندا 

خؤئامادةكردني  تَيطةيشتنء  ئاستي 
خوَيندكاريش دةزانرَيت بؤ ئةنجامداني 

ئةو تاقيكردنةوةية.
ــرد  ــةوةك د.هــيــوا ئـــامـــاذةي ب
تواناي  مامناوةند  خوَيندكارَيكي 
ئةو  ٦٠٪ي  تةنيا  كة  هةية  ــةوةي  ئ
مامؤستا  كــة  وةربــطــرَيــت  وانــةيــة 
دةتوانَيت  بــإةش  لــةو  دةيَلَيتةوة، 
ئاستَيكي  ئــةوةش  بداتةوة،  ٥٠٪ى 
ناوَيت  زياتري  لةوة  مامناوةندييةو 
نابَيت  هةربؤية  داهاتوويدا،  ذياني  لة 
لة  بــةر  خوَيندكار  لة  زؤربكرَيت 

تاقيكردنةوةكاني. ئةنجامداني 
كة  خستةإوو  ئةوةشي  د.هيوا 
خوَيندكار  شكستهَيناني  هؤكارةكاني 
شايستةدا  نمرةي  بةدةستهَيناني  لة 
ثةيمانطاكاندا،  زانكؤء  لة  بةتايبةتي 
ضاولَيكةرييةي  ئةو  بؤ  دةطةإَيتةوة 
ــدا هــةيــة بؤ  ــدكــاران ــن لــةنــَيــو خــوَي
خوَيندنء  هؤَلةكاني  بةجَيهَيشتني 
ثاشةإؤذء  لة  خوَيندكارةكة  بَيهيوايي 
بإوانامةيةي  لةو  سوودمةندبوون 
بةوثَييةي  دةهَينَيت،  بةدةستي 
ضانسي  ــت  دَي تــا  كوردستاندا  لــة 
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ثسثؤإَيكي بواري دةرووني:ثسثؤإَيكي بواري دةرووني:

«ضةندين خويَندكار زةرةرمةندبوون لة خراثيي سيستمي تاقيكـــــردنةوة لة قؤناغي شةشةمي ئامادةييدا»

ئةحمةد بالَةكي

نووسينطةي  ئامارَيكي  بةثَيي 
بــةإَيــوةبــةرَيــتــي بــةدواداضــوونــي 
سؤران،  لة  ذنان  دذي  توندوتيذيي 
يةكةمي  مانطي  شــةش  لــةمــاوةي 
ئةمساَلدا لة هةر ضوار قةزاي سؤرانء 
مَيرطةسور،  ـــدزو  رةوان ضؤمانء 
بةرامبةر  توندوتيذيي  حاَلةتي   (٤٨)
لةنَيوانياندا:  تؤماركراون،  ذنان  بة 
 (٧) ــةتــي خــؤكــوشــتــن،  ــةك حــاَل ي
هةإةشة  سكاآلو  سووتان،  حاَلةتي 

لَيدانء  حاَلةتي   (١٠) حاَلةت،   (١٢)
توندوتيذيي  حاَلةتي   (٢) دةركردن، 
شوَيني  لة  ئافرةتةكانيش  سَيكسي، 

تايبةت ثارَيزراون.
ــا،  ــةه ـــةوي ت ـــؤش ــب خ ــي ــةق ن
ـــةري نــووســيــنــطــةي  ـــوةب ـــةإَي ب
ذنان  توندوتيذيي  بةدواداضووني 
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  سؤران،  لة 
تؤمةتباربوون  كة  كةسانةش  ئةو 
دةستطيركراون، رَيوشوَيني ياساييان 
كةس   (٣٢) ــدراوةء  ــجــام ــةن ئ ــؤ  ب
رةوانةي دادطا كراون، (١٦) كَيشةش 
لة نووسينطةكةمان ضارةسةركراون. 

 (٣٢) لة  كة  خستةإوو  ئــةوةشــي 
كــراون،  دادطــا  ــةي  رةوان كة  كَيشة 
(٢٤) تؤمةتبار بةندكراونء هةروةها 
كوشتنيان  مةترسي  كة  ئافرةت  سآ 

لةسةربووة، رزطاركراون.
بةوةكرد  ئــامــاذةي  خؤشةوي 
رَيذةي  رابــردوودا  ساآلني  «لةضاو 
توندوتيذيي دذي ذنان لة ناوضةكةيان 
هؤكارةكةشي  ــردووة»،  ــك ــي ــةم ك
ضةند  ــةوةي  كــردن بؤ  ــدةوة  ــةإان ط
بةإَيوةبةرَيتي  نووسينطةيةكي 
ذنان،  دذي  توندوتيذيي  نةهَيشتني 
داواي  ذن  كة  وايكردووة  «ئةمةش 

مافي خؤي بكاتء سكاآل لةو شوَينانة 
تؤماربكات».

كؤمةآليةتي  بواري  شارةزاياني 
كؤمةآليةتيانة  طرفتة  ئةو  هؤكاري 
طفتوطؤء  نةبووني  بؤ  دةطةإَيننةوة 
ئةنداماني  لةنَيو  تَينةطةيشتن  لَيك 
لةطةأل  مامةَلةكردن  خراثيي  خَيزانء 

ثةيوةنديكردن. هؤكارةكاني 
توَيذةري  ئةمين،  سةعيد محةمةد 
هؤكاري  ــؤران،  س لة  كؤمةآليةتي 
كؤمةآليةتييةكاني  طرفتة  زؤري 
تَينةطةيشتني  لَيك  بؤ  طــةإانــدةوة 
خؤياندا،  خودي  لةناو  خَيزانةكان 

هةروةها خراث بةكارهَيناني مؤبايلء 
ئينتةرنَيت. سةتةاليتء 

كؤمةآليةتيية  ــذةرة  ــوَي ت ــةو  ئ
ذنان  نامؤية  ثياوان  لةالي  ثَييواية 
سكاآل  بكةنء  خؤيان  مافي  داواي 
زؤرجــار  لةبةرئةوة  تؤماربكةن، 
طرفتي  ياساييانةش  رَيوشوَينة  ئةو 
ذنان  لَيكةوتووةتةوةء  طةورةتري 
ثةنايان بردووة بؤ كاري خؤكوذيي، 
هؤكاري  سؤران  ناوضةي  «لة  وتي: 
دةستَيوةرداني خَيَلةكيء عةشايةريي، 
ئاَلؤزبوونء  سةرةكيي  هؤكاري 
زؤربووني كَيشة كؤمةآليةتييةكانة». 

لة شةش مانطي رابردوودا (٤٨) حالَةتي 
توندوتيذيي دذي ذنان لة سؤران تؤماركراون 
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هةَلسوإاواني كؤمةَلطاي مةدةني  عَيراق: 

كؤمه لَگاي  مه ده ني  له  مه ترسيدايه 
سه عد سه للوم *

ـــواري  هــةَلــســوإاوانــي ب
ــي  عــَيــراق  ــه ده ن كــؤمــه َلــگــاي  م
ـــواري  هــةَلــســوإاوانــي ب
ــي  عــَيــراق  ــه ده ن كــؤمــه َلــگــاي  م
ـــواري  هــةَلــســوإاوانــي ب

به رامبه ر  خــؤيــان  مه ترسيي  
چاالكييه كانيان  «كؤنترؤَلكردني  
له اليه ن حكومه ته وه » ده رده خه ن، 
ئاماژه  به وه  ده ده ن كه  «ده سه آلت 
ركَيفي   ژَير  بيانخاته   ده يه وَيت 
بودجه  و  به سه ر  ده ست  خؤي  و 

سه رچاوه ي  دارايياندا بگرَيت». 
نيساني  مانگي   سه ره تاي   له  
رابردوودا، ئةنجومةني نوَينةراني 
يه كه مي   خوَيندنه وه ي   عَيراقي  
رَيكخراوه   ياساي   ره شنووسي  
ئه نجامدا ،  ناحكومييه كانى 
كرد و  دزه ي   ياسايه   ئه و  پاشان 
راگه ياندنه وه   ده زگاكاني   له اليه ن 

بآلوكرايه وه . 
ره شنووسه وه ،   ئه و  له باره ي  
ـــاأل)،  س  ٢٩) ــم  ــه ج ن هــــادي  
رَيكخراوةكاني  هةَلسوإاوي 

) ــم  ــه ج ن هــــادي  
رَيكخراوةكاني  هةَلسوإاوي 

) ــم  ــه ج ن هــــادي  

ئه ندامي   كه   مةدةني  كؤمةَلطاي 
رَيكخراوةكاني  هةَلسوإاوي 
ئه ندامي   كه   مةدةني  كؤمةَلطاي 
رَيكخراوةكاني  هةَلسوإاوي 

رَيكخراوي  (حمورابي ) تايبه ت به 
هه َلبژاردنه ،  هؤشياركردنه وه ي  
وتي:  «ئه و سزايانه ي  له  ياساكه دا 
شؤكيان  ــي   ــووش ت هــاتــووه  
عَيراقم  پَيشووي   رژَيمي   كردم و 

هاته وه ياد».
نوَييه ،  يــاســا  ــه و  ئ به پَيي  
هه ركه سَيك ئه ندامي  رَيكخراوَيكي  
 (٦) مــاوه ي   بَيت،  تؤمارنه كراو 
زيندانيى  ســاأل   (٣) بؤ  مانگ 
لــه  هه مانكاتيشدا  ــت،  ــرَي ده ك
ره تكردنه وه ي   مافي   حكومه ت 
رَيكخراوي   تؤماركردني   داواي  
ياسايه   ئه و  ئه وه ي   به بآ   هه يه ، 
حكومه تي  ناچاركردبَيت هؤكاري  

ره تكردنه وه كه  ئاشكرابكات. 

وه ك  نوَييه   پرؤژه ياسا  ئه م 
ئيداريي   فه رماني   جَيگره وه ي  
مه ده ني   حاكمي   (٤٥)ي   ژمــاره  
له  كه   دَيت  بريمةر  پؤأل  عَيراق، 
٢٠٠٣دا  ساَلي   دووه مي    تشريني  
ده ريكردبوو، ئةو فةرمانة ئيداريية 
رَيكخستني   ياسايي   چوارچَيوه ي  
حكومه ت و  نــَيــوان  په يوه ندى 
ناحكومييه كان  ــراوه   ــخ ــك رَي
كاري   تائَيستاش  دياريده كات و 

پَيده كريت. 
خؤيدا و  له كاتي   ئه گه رچي  
فه رماني   ئَيستاش،  ته نانه ت 
ئيداريي ذمارة (٤٥) رووبه إووي  
پسپؤإاني   ره خنه ي   چه ندين 
كؤمه َلگاي   هةَلسوإاواني  ياسا و 
پسپؤإاني   ره خنه ي   چه ندين 
كؤمه َلگاي   هةَلسوإاواني  ياسا و 
پسپؤإاني   ره خنه ي   چه ندين 

نه جم  بــه آلم  ــووه وه ،  ب مه ده ني  
كؤمه َلگاي   هةَلسوإاواني  ياسا و 
نه جم  بــه آلم  ــووه وه ،  ب مه ده ني  
كؤمه َلگاي   هةَلسوإاواني  ياسا و 

بريمه ر  بإياره كه ي   كه   پَييوايه  
ياسا  ره شنووسي   له   «نه رمتره  

نوَيكه ».
ئه و  نَيو  سزاكاني   له باره ي  
هةَلسوإاوةي  ئه م  ره شنووسه ، 
ــي  وتــي:   ــه ده ن ــگــاي  م كــؤمــه َل
هةَلسوإاوةي  ئه م  ره شنووسه ، 
ــي  وتــي:   ــه ده ن ــگــاي  م كــؤمــه َل
هةَلسوإاوةي  ئه م  ره شنووسه ، 

ــان بــه هــؤي   ــه م ــخــراوه ك ــك «رَي
رؤتيني  كوشنده  و بيرؤكراسيه تي  
به إه سمي   تائَيستا  حكومه ته وه ، 
تـــؤمـــارنـــه كـــراوه ، كــه واتــه  
ــت رؤژَيــك  ــرَي ــدةك ــاوةإوان ض
له ناكاو له كاتي  وتنه وه ي  وانه يه ك 
ياخود  مرؤڤ  مافه كاني   له سه ر 
هه َلبژاردن،  هؤشياركردنه وه ي  
ده ستگير  ــان  ــووم ــه م ه هــه ر 

بكرَيين».
سه ره إاي  ئه و سزا ياساييانه ، 
خاَلي   چه ندين  ره شنووسه كه  
سه ره إاي  ئه و سزا ياساييانه ، 
خاَلي   چه ندين  ره شنووسه كه  
سه ره إاي  ئه و سزا ياساييانه ، 

له خؤده گرَيت،  ديكةش  توندي  
پَيويسته   ــه   ك ـــه وه ي   ئ وه ك 
ناحكوميي   رَيكخراوَيكي   هه ر 
موَلكَيك،  هه ر  كإيني   له كاتي  
نوَيي   لقَيكي   كردنه وه ي   ياخود 

ياخود  ناوخؤ  له   رَيكخراوه كه  
ره زامه نديي   عَيراق،  ده ره وه ي  
وه رگرَيت،  حكومه ت  پَيشوه ختي  
كاره   ئه و  نييه   بؤي   نا،  ئةگه ر 

بكات. 
هه ر به پَيي  ئه و ره شنووسه ي  
ــه ن پــه رلــه مــانــتــارانــه وه   ــه الي ل
رَيكخراوَيك  هيچ  خوَينرايه وه ، 
نوآ  دامه زراوه يه كي  نييه   بؤي  
ببَيته   ياخود  دابمه زرَينَيت، 
به بآ   دامه زراوه يه ك،  له   ئه ندام 
ئه مه   حكومه ت،  ره زامه نديي  
له وه ي  حكومه ت بؤي  هه يه   جگه  
به بآ   راسته وخؤ و  به شَيوه يه كي  
گه إانه وه  بؤ دادگا، مؤَله ت  لة هه ر 

رَيكخراوَيك بسةنَيتةوة . 
هه ر له باره ي  ئه م ره شنووسه  
نوَييه وه ، پارَيزه ر حه سه ن كه ريم 
بؤ  عَيراقي   له  (كؤمه َله ي   عاتي  
نوَييه وه ، پارَيزه ر حه سه ن كه ريم 
بؤ  عَيراقي   له  (كؤمه َله ي   عاتي  
نوَييه وه ، پارَيزه ر حه سه ن كه ريم 

پَييوايه   رؤشنبيريي )،  پاَلپشتي  
ره شنووسه كه   «بإگه كاني   كه  
دژبه يه كه  له گه أل ئامانجي  سه ره كي  
كؤمه َلگاي   رَيــكــخــراوه كــانــي  
روونيكرده وه   بؤيه   مه ده ني »، 
ئه و  شَيوه ي   ياسا  «پَيويسته  
له   كه   دياريبكات  رَيكخراوانه  
له  ده ستي   نه ك  هه ن،  بنه إه ته وه  

 دامه زراندياندا هه بَيت».
له  كؤتايي  لَيدوانه كه شيدا عاتي  
هات و  «ئةگه ر  بــه وه دا  ئاماژه ي  
په سه ندكرا  ره شنووسه   ئــه م 
ــگــاي   چــاره نــووســي  كــؤمــه َل
په سه ندكرا  ره شنووسه   ئــه م 
ــگــاي   چــاره نــووســي  كــؤمــه َل
په سه ندكرا  ره شنووسه   ئــه م 

ده كه وَيته   له  عَيراقدا  مه ده نى 
مه ترسييه وه ».

ــي  ديـــكـــةي   ــك ــَي ــه ش ـــه  ب ل
ـــه دا قــســه   ـــه ك ـــووس ـــن ره ش
ــي   داراي ســه رچــاوه ي   له باره ي  
رَيكخراوه كانه وه  كراوه ، به پَيي  ئه و 
پاره به خشه كان،  ده بَيت  ياسايه  
بــإه   ــه ر  ه لــه  به خشيني   ــه ر  ب

رَيكخراوَيك،  هه ر  بؤ  پاره يه ك 
تا  ئاگاداربكه نه وه   حكومه ت 

بودجه كه  په سه ندبكات. 
ته نيا  ــه   ــووس ــن ره ش ئـــه م 
ناوخؤييه كان  رَيــكــخــراوه   به  
به شَيكي   به َلكو  نــه وه ســتــاوه ، 
رَيــكــخــراوه   بــه   تايبه تكراوه  
به شه دا  له و  نَيوده وَله تييه كان، 
رَيكخراوَيكي   هه ر  كه   هاتووه  
نيازي   نَيوده وَله تي   ناحكوميي  
له  هه بوو  لقَيكي   ــه وه ي   ــردن ك
پَيشوه خت  پَيويسته    عَيراقدا، 
ـــاره ي   نـــاو و نــاونــيــشــان و ژم
كارمه نده   سه رجه م  ته له فؤني  
عَيراقدا  له   نَيوده وَله تييه كاني  
كارمه نده   سه رجه م  ته له فؤني  
عَيراقدا  له   نَيوده وَله تييه كاني  
كارمه نده   سه رجه م  ته له فؤني  

رَيكخراوه   فه رمانگه ي   ئاراسته ي  
ناحكومييه كان بكات ، حكومه تيش 
له   ــه ر گــؤإانــكــاريــيــه ك  ــه  ه ل
ئاگاداربكاته وه .  ستافه كه ياندا 
گرنگتر  ئه مانه ش  هه موو  له  
به شداريي   نابَيت  كه   ئه وه يه  
دارايي  رَيكخراوه  بيانييه كان ٢٥٪ 
كه   چاالكييه ك  هه ر  بؤ  زياتربَيت 

ئه نجامده درَيت. 
ــه و بــإگــه يــه ي   ــاره ي  ئ ــه ب ل
كؤمه َله ي   به إَيوه به ري   سه ره وه ، 
ــه و بــإگــه يــه ي   ــاره ي  ئ ــه ب ل
كؤمه َله ي   به إَيوه به ري   سه ره وه ، 
ــه و بــإگــه يــه ي   ــاره ي  ئ ــه ب ل

(عراقيون بال حدود) وتي:  «حكومه ت 
كاري   بــه رده م  ده خاته   ته گه ره  
نَيوده وَله تييه كان»،  رَيكخراوه  
كاري   بــه رده م  ده خاته   ته گه ره  
نَيوده وَله تييه كان»،  رَيكخراوه  
كاري   بــه رده م  ده خاته   ته گه ره  

«ئَيمه   كه   له كاتَيكدايه   ئه مه ش 
پاَلپشتي   به   زؤرمان  پَيويستيي  
هه يه   بيانيانه   رَيكخراوه   ئه و 

له سه رجه م بواره كاندا».
ــي  بــيــروبــؤچــوونــي   ــَي ــه پ ب
له م  تَيگه يشتنيان  چــاودَيــران و 
ــاســا نــوَيــيــه ، ئــامــاژه   ــرؤژه ي پ
ياسايه كه   ئه مه   كه   ــه وه ده ده ن  ب
به كه َلكي  حيزبه  سياسييه كان دَيت، 
رَيكخراوه كاني   بؤ  له وه ي   زياتر 
بگونجَيت،  مه ده ني   كؤمه َلگاي  

چاودَيرييه ك  هيچ  كه   به تايبه ت 
ــي   ــات ــه ر بـــودجـــه  و داه ــه س ل
«له ده ره وه ي   كه   نييه   حيزبه كاندا 

وآلته وه  كؤمه ك ده كرَين».
ــــه ن خـــؤشـــيـــه وه   ــــه الي ل
(دار  ــدي   ــاوه ن ن ــه ري   ــوه ب ــه إَي ب
د.سامي  عَيراقي،   ئه لسه الم)ي  
به وه ده دات  ئاماژه   عوبَيد  شاكر 
كه  حكومه ت ته نيا پرسي  به  چه ند 
كردووه   دياريكراو  رَيكخراوَيكي  
ره شنووسي   داإشتني   له كاتي  
ياساي  رَيكخراوه  ناحكومييه كاندا. 
د.سامي  قسه كانيدا،  له  درَيژه ي  
وتي : «وا باشتره  ئه م ره شنووسه  
تؤماركردني   (يــاســاي   ــاوي   ن
كؤمه َلگاي   رَيــكــخــراوه كــانــي  
چونكه   لَيبنرَيت،  ــي )  ــه ده ن م
رَيوشوَيني   مه رج و  ورده كاريي  و 
زؤري   قورسي   بيرؤكراسي  و 
تؤماركردني   به مه به ستي   تَيدايه  
له كاتَيكدا  ــان»،  ــراوه ك ــخ ــك رَي
رَيكخراوه كاني   پاَلپشتيكردني  
له   «بووني   مه ده ني   كؤمه َلگاي  

ره شنووسه كه دا نييه ».
له ماوه ي   چاوه إوانده كرَيت 
دووه مي   خوَيندنه وه ي   داهاتوودا 
ئه نجامبدرَيت،  ره شنووسه   ئه م 
زؤري   فــشــاري   پَيشده چَيت 
كؤمه َلگاي   ــي  ــوإاوان ــس ــةَل ه
ــاران  ــت ــان ــه م ــه رل ـــي ، پ ـــه ده ن م
بإگه كاني   له  هه ندَيك   ناچاربكةن 
هه مواربكه نه وه ، تا دواجار له گه أل 
ديكةدا  ره شنووسي   ژماره يه ك 
جَيگرتنه وه ي   بؤ  بكرَيت  په سه ند 
٢٠٠٣ي   ساَلي   فه رمانه كاني  
(پؤل  عَيراق  مه ده ني   حاكمي  

بريمةر).
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 رؤذي جيهانيي خوَين بةخشين 
 بَيستون فةتاح 

ــن راثــؤرتــي  ــري ــت ــوَي ــي ن ــَي ــةث ب
جيهاني  تةندروستي  رَيــكــخــراوي 
ذيانيان  كؤرثةلة  (٢٠٪)ي  بةهؤي 
دايكانةن  كةمخوَيني  لةمةترسيداية 
لةوآلتة تازةثَيطةيشتووةكاندا، (١٥٪)ي 
هةمان  بــة  تــوشــبــوون  منداآلنيش 
ساآلنة  جيهاندا  لةهةموو  نةخؤشيي، 
لةقؤناغي  دةمــرن  ذن  هــةزار   (٥٣٦)
(٩٩٪)ي  منداَلبوون،  كاتي  دووطيانيء 
ئةو ذنانة لةوآلتاني تازةثَيطةيشتوودان، 
ئةو  سةرةكي  هؤكاري  خوَين  كةميي 
مردنانةية، هةروةها زياتر لةثَينج مليؤن 
رووداوي  بةهؤي  لةجيهاندا  كــةس 
هؤكارَيكي  ضونكة  دةمرن  هاتوضؤوة  
بؤ  مرؤظة  بةربووني  خوَين  بةربآلوي 

ئاستة تةمةني (١٠ -٢٤) ساَلي. 

رؤذي جيهانيي خوَين بةخشين 
لةضييةوة هاتووة؟ 

نَيودةوَلةتي  راثؤرتَيكي  بةثَيي 
جيهانيء  تةندروستي  رَيكخراوي 
نَيودةوَلةتي  ديكةي  رَيكخراوي  سَي 
(١٤)ي  لة  بؤيةكةمينجار  لةجيهاندا، 
ئاهةنط  يةكجؤر  (٢٠٠٤)دا  حوزةيراني 
رَيكخرا،  جيهان  لةوآلتاني  لةزؤرَيك 
بةآلم دواجار لة (٢٠٠٥/٦/١٤)دا طرنطي 
بإيارَيكي  بةثَيي  بةوإؤذةو  تةواودرا 
ذمارة  جيهانيي  تةندروستي  كؤمةَلةي 
بإيارَيكي  بةثَيي  بةوإؤذةو  تةواودرا 
ذمارة  جيهانيي  تةندروستي  كؤمةَلةي 
بإيارَيكي  بةثَيي  بةوإؤذةو  تةواودرا 

خوَين  ـــةإؤذي  ب رؤذة  ــةو  ئ  (٥٨)
ــرا  داواك دانــراو  جيهاني  بةخشيني 
بةشداري  وآلتــانــةي  ئــةو  لةهةموو 
ــي  وةزارةت لةاليةن  كؤمةَلةيةن  ئةو 
ئةم  ــةســاَإلؤذي  ل تةندروستيانةوة 
سةبارةت  ضاالكي  ئاهةنطء  ــادةدا  ي
لةساَلي  ئةنجامبدةن،  بةخوَين بةخشين 
ئامادةباشي  وآلت   (٥٤) (٢٠٠٦)دا 
خوَينء  بةخشيني  بؤ  دةربإي  خؤيان 
لةكاتي  بكةن  نَيودةوَلةتي  هاوكاري 
خوَينء  بةخشيني  بؤ  دةربإي  خؤيان 
لةكاتي  بكةن  نَيودةوَلةتي  هاوكاري 
خوَينء  بةخشيني  بؤ  دةربإي  خؤيان 

ثَيويستيدا.
نَيودةوَلةتي  ليذنةي  ضوار  ئَيستا   
خوَين  سةرثةرشتي  ضــاودَيــريــيء 
ئةوانيش  لةجيهاندا،  دةكةن  بةخشين 
تةندروستي  لةإَيكخراوي  بريتين، 
خاضي  رَيــكــخــراوةكــانــي  جيهانيء 
كؤمةَلةي  ــوورو  س مانطي  ــوورو  س
خوَينء  طواستنةوةي  نَيودةوَلةتي 

يةكَيتي نَيونةتةوةيي خوَين بةخشين.

تايبةت  ثسثؤإي  خالد  د.لوقمان 
سةبارةت  خوَين  بةنةخؤشيةكاني 
خوَين  رايطةياند:  خوَين  بةثَيكهاتةي 
خوَين   دادةنرَيت،  ذيان  بةإووباري 
ثَيكدَينَيت  مرؤظ  كَيشي  (٧٪-٨٪)ي 
كةسَيكي  جةستةي  لة  بةمانايةكيتر 
هةية،  خوَين  ليتر   (٥-٦) ثَيطةيشتوودا 
ثَيكدَيت  سةرةكي  بةشي  لةدوو  خوَين 
شلةكةي  بةشة  كة  خوَين،  ثالزماي  كة 
زةردةو  نيمضة  ــوةي  شــَي خوَينةو 
ثَيكهاتووة،  خوَي  ئاوو  لةكانزاكانء 

هةروةها خانةكاني خوَين.

كةمخوَيني  طيروطرفتي 

زؤرترين  لةبةربآلوترينء  كةمخوَيني 
دةكرَيت،  ئةذمار  خوَين  طيروطرفتي 
ثسثؤإي  رةشيد،  غةفور  د.نةوشيروان 
طرَييةكان  ليمفة  خوَينء  نةخؤشيةكاني 
باسي لةطرفتي كةمخوَيني كرد لةمرؤظداء 
لةباوترين  يةكَيكة  ”كةمخوَيني  وتــي: 
رَيذةي  تَييدا  كة  خوَين،  نةخؤشييةكاني 
خوَين  سوورةكاني  خإؤكة  بارستةي 

كةمتر دةبَيتةوة لةإَيذةي ئاساييان.
دياريكراو  رَيذةيةكي  تةمةنَيك   هةر 
ئاسايي  رَيــذةي  هةية،   خوَيني  ئاستي 
 –  ٩,٥) لةنَيوان  منداآلن  خوَيني  ئاستي 
١٣,٥) طم، لةكاتَيكدا ئةم  رَيذةية لةذناندا 
لةنَيوان  لةثياواندا  لةنَيوان (١٢-١٦) طمء 

(١٣-١٨) طم داية.

كةمخوَيني  نيشانةكاني 
د. نةوشيروان سةبارةت بةنيشانةكاني 
كةمخوَين  كةسي  رايطةياند:  كةمخوَيني 
دةطونجَيت  كة  هةية  نيشانةي  كؤمةَلَيك 
بؤية  هةبَيت  ديكةدا  لةنةخؤشييةكاني 
نةخؤش  كةمخوَيني،  دةستنيشانكردني 
وةك  دووردةخاتةوة،  كارةسات  لةزؤر 
تووشبوون بة (سنطةكوذَيء سستبووني 

دألء طورضيلةكان).
كةمخوَينييةوة  بةهؤي  كةس  زؤر 
ضةندين ساأل تووشي الوازي جةستةييء 

لَيوء  قَليشاني  تةنطةنةفةسيء  دَلةكوتَيء 
زمانء توَيكهةَلداني ثَيست دةبن.

 بؤ زانيني كةمخوَيني ثزيشكي تايبةت 
نةخؤشةكة  رووخساري  بةبينيني   تةنيا 
دةستنيشان  كةمخوَيني  زؤرجـــار 
بَيهَيزييء  باسي  نةخؤشةكةش  دةكات! 
كةمخؤراكي  دَلةكوتَيء  تةنطةنةفةسي، 
هةَلدةسَيت  ثزيشك  ثاشان  دةكــات، 
تاقطةييةكان  ثشكنينة  بةئةنجامداني 
خوَين)  شريتي  خوَينء  رَيذةي   ) وةك، 
دةستنيشاني  دةتوانرَيت  بةوردي  كةتَيدا 
هؤي كةمخوَينييةكة بكرَيت، كة لةدواييدا 
بةطوَيرةي دةرئةنجامي شريتي خوَينةكة 
كةمخوَينييةكة  ئايا  كة  دةردةكــةوَيــت، 
هؤيةكةي كةمي مادةي ئاسنة، ساالسيما 

يان هةر نةخؤشييةكي ديكةية.

ئامارةكاني خوَين بةخشين 
سلَيمانيدا  لةشاري 

لةسةرتاسةري  ــردوودا  راب لةساَلي 
بتأل   ٢٢٥ ــةزارء  ٢٢ه سلَيمانيدا  شاري 
بةثَيي  ئــةمــةش  وةرطــيــراوة،  خــوَيــن 
خوَيني سةرةكي شاري  بانكي  ئامارَيكي 
ثيداويستييةكاني  بةثَيي  دواتر  سلَيماني، 
لةو  دابــةشــكــراون  نةخؤشخانةكان 
بةخشراوة  بتَلي   (٥١٧٨) خوَينة  بإة 
شَيرثةنجة  ساالسيماو  بةنةخؤشةكاني 
زؤرترين  كة  هيوا  لةنةخؤشخانةي 

نةخؤشانة  ئةو  بؤ  بانكة  ئةم  خوَيني 
ئامادة دةكرَيت.

بةدووةم  فرياكةوتن  نةخؤشخانةي   
نةخؤشخانة دةذمَيردرَيت لةء رووةوةي  
زؤرترين رَيذةي خوَينيان ثَيويست بووة 
بؤ نةخؤشةكانيان، كة لةساَلي رابردوودا 
(٣٢٢٥) بتأل خوَينيان ثَيبةخشراوة، دواي 
نةخؤشخانةي  نةخؤشخانةيةش  ئةم 
ئيمرجنسي دَيت كة تايبةتة بةسووتان كة 

(٢٢٢٨) بتأل خوَينيان بؤ سةرفكراوة.
لةثياواندا  بةخشين  خوَين  ــذةي  رَي
بانكي  بؤ  لةذنان،  بةبةراورد  زؤرتــرة 
لةشاري  خوَين  ثَيداويستي  سةرةكيية 
لةم  ـــةوةي  ئ ســــةرةإاي  سلَيماني، 
مةَلبةندةدا ضةند بةشَيكي تايبةتي تَيداية، 
لةم  ـــةوةي  ئ ســــةرةإاي  سلَيماني، 
مةَلبةندةدا ضةند بةشَيكي تايبةتي تَيداية، 
لةم  ـــةوةي  ئ ســــةرةإاي  سلَيماني، 

ساَلدا  لةهةمان  كة  تاقيطة  بةشي  وةك 
جطةري  هةوكردني  ثشكنيني   (١٩٢٤٥)
 (HBS)، (HCV) ــؤري  ج ظايرؤسي 

ثشكنيني نةخؤشي ئايدز (HIV ) كراوة.
بؤ  تَيداية  تايبةتي  بةشَيكي  بانكة  ئةم 
جياكردنةوةي ثَيكهاتةكاني خوَين، كة لةم 
تايبةت  ئامَيرَيكي  ضةند  بةهؤي  بةشةدا 
ثزيشكي  ثَيداويستي  بةثَيي  دةتوانرَيت 
ثَيكهاتةكاني خوَين جيابكرَيتةوة، لةساَلي 
رابردوودا (٣٢٩٠) بتأل خوَيني بؤ ثَيكهاتة 
ئةو  بؤ  جياكراوةتةوة  جياوازةكاني 
بةبإَيكي  ثَيويستيان  كة  نةخؤشانةي 
لةناو  كة  هةية  لةوثَيكهاتانة  دياريكراو 
نةخؤشيي  بؤ  ثالزما  وةكو  خوَينداية، 

ساالسيما.

كةمخوَيني هةإةشة لة منداآلني جيهان دةكاتكةمخوَيني هةإةشة لة منداآلني جيهان دةكاتكةمخوَيني هةإةشة لة منداآلني جيهان دةكات
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ئيختيار* جةمال 

ئابووريش  بواري   شارةزاياني  
كاردةكةن  ياساي   گرنگيي   لة  باس 
لةپَينا و بةرهةمهَينانَيكي  تةندروستدا، 
گلةيي  زؤريان  هاوكات كرَيكارانيش 
هةيةو  كرَيكاران  سةنديكاي   لة 
پَييانواية نوَينةرايةتيي  ئةوان ناكات.

ــمــي كــوردســتــانــدا  ــه  هــةرَي  ل
كار  گشتگيري   ياسايةكي   تائَيستا 
ناإَيكي   هؤي   بووةتة  ئةوةش  نيية،  
كارو  خاوةن  نَيوان  پةيوةندييةكاني  
ئيشي   تائَيستا  كة  ئةوةي   كرَيكاران، 
كؤنن  ياساي   هةندَيك  پَيدةكرَيت، 
پَيشوودا  رژَيمي   لةكاتي   يان  كة 
پَيويستيان  يان  هةَلوةشَينراوةتةوة ، 
بؤئةوةي   هةية  هةمواركردن  بة 
هةموو  كة  ياسايةك  بة  بكرَين 
كار و  بة  پةيوةنديدار  اليةنةكاني  

لةخؤبگرن. بةرهةمهَينان 
بووني   ئــابــووري   پسپؤإاني    
ياسايةكي  گشتگيري  كار بة پَيويست 
بدات  دَلنيايي   كة  بؤئةوةي   دةزانن 
رَيگايان  كرَيكار و  كارو  خاوةن  بة 
لةپَيناوي   بكاتةوة  روونـــاك  بؤ 

تةندروستدا. بةرهةمهَيناني  
مامؤستاي   حــةيــدةر،  د.خاليد 
ئابووري  لة زانكؤي  سلَيماني،  پَييواية 
نةبووني  ياسا لة هةر بوارَيكدا، دةبَيتة 
رَيگر لةبةردةم پَيشكةوتن و پرؤسةي  
كاتَيك  لةبةرئةوةي   بةرهةمهَيناندا، 
دَلنيانةبوو،  خؤي   مافي   لة  كرَيكار 
ئةوة  بةرهةمهَين و  تاكَيكي   نابَيتة 
ياساية كة رَيگا رووناك دةكات و لة 
كة  ئةوةي   هؤي   دةبَيتة  كاتدا  يةك 
بةرهةمهَين و  كرَيكار،  كار،  خاوةن 
هةمووان ئةرك و مافي  خؤيان بزانن، 
وتى: «لةإاستيدا ياساي  كار بنةماي  

بةرهةمهَينانة».  ئيشكردن و 
بووةتة  كار  ياساي   نةبووني    
مافةكاني   ئةرك و  ناإؤشني   هؤي  
پةيوةندييةكاني   ئيشكةرو  هَيزي  
كرَيكاران  ـــةي   زؤرب ئيشكردن، 
كةسَيك  هيچ  كة  بةوةدةكةن  هةست 
ئةوان  مافةكاني   لة  پارَيزگاريي   نيية 
ساأل).   ٤٤) رةش  كاكة  فايةق  بكات، 
سلَيماني  و  وةستاي   دانيشتووي  
كة  لــةوةدةكــات  باس  بيناسازيي، 
نيية،  ژيانيان  نيية،  ئيشيان  ئةوان 
 وةستا هةية موحتاجة، فايةق هةموو 
دةزانَيت  خةتاي  حكومةت  بة  ئةوانة 
ئةوان  دةهَينَيت و  بياني   كة كرَيكاري  
هةمانكاتيشدا  لة  ــن و  دةب بَيئيش 
پشتگوَيخراون و هيچ دةزگايةك نيية 
دةيوت:  فايةق  بكات،  پشتگيريان  كة 
بووةتة  كــرَيــكــاران  «سةنديكاي  
ياسايةك  هيچ  عةرةبانة،  گةراجي  

نيية مافي  ئَيمة بپارَيزَيت». 
ــوةي  فــايــةق  ــشــَي ــان ــة هــةم  ب
رؤســتــةم  ــق  ــةري ف رةش،  كــاكــة 
دانيشتووي   ســاأل)،   ٤٦) محةمةد 
بيناسازيي ،  كرَيكاري   سلَيماني  و 
كةمة و  ئيش  كة  لةوةدةكات  باس 
هةَلدةسوإَيت و  بةزةحمةت  ژيانيان 
دةزانَيت،  بةرپرسيار  بة  حكومةت  
لة هةمانكاتدا فةريق پَييواية «بووني  
لة  هيچي   كــرَيــكــاران  سةنديكاي  

رةشبينة  نةگؤإيوة و  مةسةلةكة 
ـــةوةي  يــاســايــةك دابــنــرَيــت كة  ل

مافةكاني  ئةوان بپارَيزَيت».
 لة بةرامبةردا بةرپرساني  يةكَيتي  
سةنديكاكاني  كرَيكاران و پيشةوةران 
پشتيوانيان  كة  رةتدةكةنةوة  ئةوة 
بؤ  ئاماژة  نةكردبَيت،  كرَيكاران  لة 
رَيپَيوان  ئاستي   تا  كة  دةكةن  ئةوة 
كــردووة.  كرَيكاران  لة  بةرگريان 
بةرپرسي   سةعيد،  محةمةد  ئةحمةد 
راگةياندني  ليژنةي  باآلي  يةكَيتييةكة، 
حكومةت و  وةزارةتي   «لةگةأل  دةَلَي: 
كؤمةآليةتي   ــاري   ــاروب ك كـــار و 
نووسينگةي   داناني   بؤ  هةوَلمانداوة 
لةاليةن  ــاو  ن نووسيني   بــؤ  ــار  ك
كةسة  لةگةأل  سةنديكاوة ،  ئةوان و 
قسةمان  تايبةت  كةرتي   بةتواناكاني  
كار و  دةستي   بؤئةوةي   ــردووة  ك
هةروةها  بكةوَيتةگةإ،  كار  هَيزي  
هةبَيت  كاريگةريمان  هةوَلمانداوة 
هةروةها  بكةوَيتةگةإ،  كار  هَيزي  
هةبَيت  كاريگةريمان  هةوَلمانداوة 
هةروةها  بكةوَيتةگةإ،  كار  هَيزي  

ئَيمةيان  كة  توَيژةي   ئةو  لةپَيناوي  
كردووة بة نوَينةري  خؤيان».

 لة هةمانكاتدا ئةحمةد ئاماژة بؤ 
ئةوة دةكات «ياسا هةية، بةآلم كؤنة و 
ياساي   هةشتاكانة و  حةفتاو  هي  
كرَيكاري    ١٩٨٧ ساَلي   (١٥٠)ي  
كةرتي   لة  فةرمانبةر و  بة  كردووة 
گشتي  كرَيكار نيية ،  هةروةك ئاماذة 
٢٠٠٣دا  لة  ئةوان  دةكات  ئةوة  بؤ 
پرؤژةيان هةبووة و لة ٢٠٠٧/٤/٢٦دا 
پةرلةماني   بة  داوة  پَيشنيازيان 
كوردستان بؤئةوةي  بةدواداچووني  
خول و  مانگانة  «ئَيمة  بكات،  بؤ 
وؤركشؤپ دةكةينةوة بؤ هؤشياريي  
خؤي   كرَيكار  ــةآلم  ب كــرَيــكــاران، 
زةمان  دةتةوَيت   كاتَيك  نايةوَيت و 
بكرَيت، خؤي  دةشارَيتةوة لة ترسي  

خاوةنكار».

حــكــومــةت  بـــةرپـــرســـانـــي    
ئةو  ــةوان  ئ كة  ــةوةدةكــةن  ل بــاس 
ياسادا  لة  كة  كرَيكاران  مافانةي  
نووسينگةي   دةيپارَيزن و  هاتووة، 
تا  ــدووة  دامــةزران بةكارخستنيان 
بةآلم  بدؤزنةوة،  كرَيكاران  بؤ  ئيش 
نايةن ئيش بكةن و  كرَيكاران خؤيان 

داواي  مووچةي  زؤر دةكةن.
ــان،  ــا عــوســم ــوس نـــةزمـــي  م
كارو  گشتيي   بةإَيوةبةري   جَيگري  
دةستةبةري  كؤمةآليةتي  لة  وةزارةتي  
كارو  گشتيي   بةإَيوةبةري   جَيگري  
دةستةبةري  كؤمةآليةتي  لة  وةزارةتي  
كارو  گشتيي   بةإَيوةبةري   جَيگري  

ئةو  كؤمةآليةتي ،  كاروباري   كارو 
پشتإاست  ــةرةوة  س زانيارييةي  
دةكاتةوة و ئاماژةش بؤ ئةوة دةكات 
كة هيچ موَلةتَيك نةدراوة بؤ هَيناني  
ئيشانة  ئةو  تةنيا  بياني،   كرَيكاري  
كوردستان  كرَيكاري   كة  نةبَيت 
شوَيني   بةنگالديش و  لة  نايكةن و 
ئةو  بؤ  دةهَينن  كرَيكار  ديكةوة 
خزمةتكاريي   ئيشي   ئيشانة،  وةكو 
لةبةر  هةندَيكجاريش  مــاآلن و  ناو 
نةبووني  كرَيكاري  بواري  هونةريي  و 
دةرةوة  ــكــاري   كــرَي پسپؤإيي ، 

دةهَينرَيت.
مووچة  بإينةوةي   ــارةي   دةرب  
ئيشةكانيان  كة  كرَيكارانةي   ئةو  بؤ 
دةيــوت:  نةزمي   دةدةن،  لةدةست 
مووچة  كة  هةية  بةرنامةماندا  «لة 
حةزيان  كة  كرَيكارانةي   بةو  بدةين 
بَيكار  ماوةيةك  بؤ  بةآلم  ئيشة،  لة 
بودجةي   لةبةرئةوةي   بةآلم  دةبن، 
هةَليناگرَيت،  كوردستان  هةرَيمي  
بودجةي   لةبةرئةوةي   بةآلم  دةبن، 
هةَليناگرَيت،  كوردستان  هةرَيمي  
بودجةي   لةبةرئةوةي   بةآلم  دةبن، 

بواري   نةچووةتة  شتة  ئةو  تائَيستا 
ثراكتيكييةوة».

لة  كة  لةوةدةكات  باس  د.خاليد   
ياساي    ٢٠٠٣ پَيش  بةغدا  حكومةتي  
عَيراقي   لة  بــةآلم  هةبووة،  كــارى 
نوَيدا و لةدواي  ساَلي  ٢٠٠٣ ئةنداماني  
عَيراقي   لة  بــةآلم  هةبووة،  كــارى 

نوَيدا و لةدواي  ساَلي  
عَيراقي   لة  بــةآلم  هةبووة،  كــارى 

اليةني   بة  گرنگيان  زياتر  پةرلةمان 
لةإاستيدا  ــةآلم  ب داوة،  سياسي  
پسپؤإيي   بــة  گرنگي   پَيويستة 
بوارةكاني   وةكو:  هةموو  بة  بدرَيت 
ياسا و  لة  بير  ياسا..  كار،  ئابووري ، 
رَيوشوَينة ياساييةكاني  پَيويست بةو 

بوارانة بكرَيتةوة. 
پةرلةماني  كوردستان  ئةنداماني    
داواي  كرَيكاران بؤ داناني  ياسايةكي  
بةجؤرَيك  دةزانـــن  رةوا  بة  كــار 
بوارةكاني   هةموو  ياساية  ئةو  كة 
مووچة،  ئيشكردن،  سةعاتي    وةكو 
كرَيكار و  خاوةنكار و  مافي   زيــان، 
هاوكات  لةخؤبگرَيت،  شتَيك  هةموو 
شيروان حةيدةريي ، ئةندامي  ليژنةي  
لةوةدةكات  باس  پةرلةمان،  ياسايي  
لةاليةن  پــرؤژةيــاســا  دةبــَيــت   كــة 
حكومةت و  وةزارةتي  كارو كاروباري  
تائَيستا  بةآلم  بَيت،  كؤمةآليةتييةوة 
لةو  پرؤژةياسايةكيان  هيچ  ئةوان 

پَينةگةيشتووة.  بوارةدا 
ئةنداماني   ئــةوةشــدا  لةگةأل    
ــن  دةزان پَيويستي   بة  پةرلةمان 
ــاري   ــارو كــاروب كــة  وةزارةتـــي  ك
بؤ  كوردستان  هةرَيمي   كؤمةآليةتي  
لةو  پرؤژةياسايةك  گةآلَلةكردني  

بوارةدا، هةنگاوبنَين.
ليژنةي   سةرؤكي   بابان،  د.فوئاد 
ــاري   كــاروب ــارو  ك تةندروستي  و 
هةرَيمي   پةرلةماني   لة  كؤمةآليةتي  
كوردستان، ئاماذة بؤ ئةوة دةكات كة 
سةنديكاكاني   يةكَيتي   لةاليةن  ئةوان 
كـــرَيـــكـــارانـــةوة پــَيــشــنــيــازيــان 
هةزاران  ئيمزاي   كة  پَيشكةشكراوة 
ئةوانيش  بــووة،  لةسةر  كرَيكاري  
بةرزيان كردووةتةوة بؤ ئةنجومةني  
كوردستان و  هةرَيمي    وةزيــرانــي  
ئةنجومةني    بؤ  نَيردراوة  لةوَيشةوة 

لة  بؤئةوةي   عَيراق،  وةزيــرانــي  
بؤ  گشتگير  ياسايةكي   دانــانــي  
لَيوةربگيرَيت،  ســووديــان  كــار 
رةوايةو  كرَيكاران  «داواي   وتى: 

بإيارَيك  بة  كة  پَيشوو  حكومةتي  
لة  كرَيكاران  نةهَيشت،  كاري   ياساي  
دووالوة زيانيان لَيكةوت، لةاليةكةوة 
كة  مافانةيان  ئةو  لةكيسچووني  
بةپَيي  ياساي  كار هةيانبوو، هةروةها 
سندوقةكانيان  لة  كة  پارانةش  ئةو 
چي  نازانَيت  كــةس  كة  هةيانبوو 
پَيويستة  كــرَيــكــاران  لَيهاتووة، 

پارَيزگاريي  لة مافةكانيان بكرَيت».
ـــي   لة  وةزارةت موسا  نةزمي    
ئةوةي   كؤمةآليةتي   كاروباري   كار و 
خستةإوو كة  وةزارةت رةشنووسي  
لةبةردةستدايةو  كاريان  ياساي  
بكرَيتة  بؤئةوةي   دةكةن،  طفتوطؤي  
سةردةمي   بؤ  گونجاو»  «ياسايةكي  
بة  پَيشكةش  دواتر  بتوانرَيت  ئَيستا و 

پةرلةمان بكرَيت. 
ــــواري   ب ـــي   ـــســـوإاوان هـــةَل  
رَيكخراوةيي ،  مةدةني  و  كؤمةَلطاي 
ــــواري   ب ـــي   ـــســـوإاوان هـــةَل  
رَيكخراوةيي ،  مةدةني  و  كؤمةَلطاي 
ــــواري   ب ـــي   ـــســـوإاوان هـــةَل  

كرَيكارييةكاني   رَيكخراوة  پَييانواية 
رَيكخراوي   سةنديكا و  كوردستان، 
لةئاستي   بؤية  بَيدةنگن،  حيزبي 
ــي   داواكــاري كــرَيــكــاران و  كَيشةي  
ببنة  ناتوانن  نين و  كــرَيــكــارانــدا 

زمانحاَلي  كرَيكاران.
ــوةبــةري   بــةإَي چــةتــؤ،  هؤگر   
ئةو  ميللي ،  فرياكةوتني   رَيكخراوي  
دةخاتةإوو،  سةرةوة  زانياريانةي  
كرَيكاران  كة  پَييواية  هةمانكاتدا  لة 
هةرچةندة هؤشياربن ئةوةندة باشتر 

دةتوانن مافةكاني  خؤيان بپارَيزن.

*  خزمةتطوزاريي 
www.chawyxelk.com

پةرلةمان تائَيستا نةيتوانيوة ياسايةك بؤ كار دابنَيت

سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان لة كارطةكاني هيؤنداي لة كؤرياي باشور
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شارا عةبدوإلةحمان

ــارى  ــــى كــارو كــاروب وةزارةت
تيمى  بــةهــاوكــارى  كؤمةآليةتى 
لةعَيراق  ئةوروثا  يةكَيتى  كارةكانى 
كارمةندانى  بؤ  ثَيطةياندن  خولى 
زيندانةكانى  بةنديخانةو  ضاكسازيى 
كوردستان  ثارَيزطاكةى  هةرسَي 
سيستمى  بةومةبةستةى  دةكاتةوة 
مامةَلةو هةَلسوكةوتى ئةو كارمةندانة 
زيندانيةكاندا  بةنديىء  لــةطــةأل 

بطؤإدرَيت.
ئةمساأل  ئايارى  (٩)ى  رؤذى 
يةكةم خولى ثَيطةياندنى كارمةندانى 
بنكةكانى  بؤ كارمةندانى  ضاكسازيى 
بةنديخانةكان  ــىء  ضــاكــســازي
ثؤليس  مةشقى  لةئةكاديمياى 
تَييدا  كة  دةستيثَيكرد،  لةسلَيمانى 
تَيداكرد  بةشداريان  كةس   (٢٢٤)
لةكارمةندانى  بريتيبوون  كــة 
ضاكسازيى  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 
ذنانء  ضاكسازيى  هةولَيرء  ذنانى 
طةورانى سلَيمانىء ضاكسازى ذنانء 
ثَيياندةوترَيت  دهــؤكء  طةورانى 
خولةكةش  جَيبةجَيكردن)،  (هَيزى 
بوو،  ـــةردةوام  ب مانطَيك  ــاوةى  م
بةكؤتايى هاتنى خولةكةش سةرجةم 

دةرضوان بإوانامةيان وةرطرتووة.
(٢٥٢٠)ى  نــووســراوى  بةثَيى 
وةزيران  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
كة لة (٢٠٠٨/٩/١)دا دةرضووة (٦٣١) 
كارمةند  وةك  دامةزراندن  بؤ  كةس 
ضاكسازيي  لةبةإَيوةبةرَيتييةكانى 

كةس   (٥٢٦) دةرضـــووةو  ناويان 
ثةيوةنديكردنيان  دواى  بةإةسميى 
دامةزرَينراونء  بةوضاكسازييانةوة 

سةرجةميان بةشدارن.
كارو  وةزارةتى  دووةمى   خولى 
بةهاوكارى  كؤمةآليةتى   كاروبارى 
لة  ئةوروثا  يةكَيتى  كارةكانى  تيمى 

دووشةممةوة دةستيثَيكردووة.
فةرهاد مةال حةسةن بةإَيوةبةرى 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  راطةياندنى 

ضاكسازيى كؤمةآليةتى بةإؤذنامةى 
لةكردنةوةى  مةبةست  راطةياند: 
كارمةندانى  ثَيطةياندنى  خوالنة  ئةم 
ضاكسازيىء  بةإَيوةبةرَيتيةكانى 
طؤإينى  ــؤ  ب بــةنــديــخــانــةكــانــة 
بةنديةكاندا،  لةطةأل  هةَلسوكةوتيان 
طؤإينى  ــؤ  ب بــةنــديــخــانــةكــانــة 
بةنديةكاندا،  لةطةأل  هةَلسوكةوتيان 
طؤإينى  ــؤ  ب بــةنــديــخــانــةكــانــة 

تابتوانن هةَلسوكةوتى شياوء دوور 
لةطةأل  نادروست  كارَيكى  لةهةموو 
دواى  بكةن،  ثةيإةوة  بةنديةكاندا 
تةواوكردنى خولةكةش سةرجةميان 

بةشَيوةيةك  ثَيدةدرَيت  بإوانامةيان 
مةئمورء  دةبنة  زانكؤ  دةرضووانى 
رةقيبء  دةبنة  ثةيمانطا  دةرضووانى 
ئامادةييةكانيش  دةرضـــووانـــى 
بإوانامةكانيش  ثاسةوان،  دةبنة 
مةشقى  ئــةكــاديــمــيــاى  ــةن  ــةالي ل
كاروبارى  كارو  وةزارةتى  ثؤليسء 
ئةوروثاوة  يةكَيتى  كؤمةآليةتىء 

باوةإثَيكراو دةبَيت.
تيمى  سةرؤكى  ــت  واي ستيظن 

لةعَيراق  ئةوروثا  يةكَيتى  كارةكانى 
يةكةميدا  خولى  كردنةوةى  لةميانى 
ــؤ ثــَيــطــةيــانــدنــى كــارمــةنــدانــى  ب
«يةكَيتى  رايطةياند:  ضاكسازييةكان 
كة  بـــةوةى  خؤشحاَلة  ــا  ــةوروث ئ
ضاكسازى  بةبوارى  برةو  طةشةء 
بؤ  دةداتء  كوردستان  لةهةرَيمى 
بةخؤشحاَلييةوة  مةبةستةش  ئةم 
راهَينانء  بــؤ  تايبةت  خولَيكى 
بــوارى  كارمةندانى  ثَيطةياندنى 
كوردستان  لةهةرَيمى  ضاكسازى 

دةكاتةوة»
ماوةى ضوار ساَلة يةكَيتى ئةوروثا 
كار  لةعَيراقدا  تيمةكانيةوة  لةإَيطةى 
مرؤظء  مافى  بوارةكانى  لةسةر 
ضاكسازييةكان  ثــَيــكــةوةذيــانء 
 (١٠٠) لة  زياتر  تائَيستاش  دةكاتء 
راهَينانيان  جــؤراوجــؤرى  خولى 
 (٢٠٠) لــة  زيــاتــر  ئــةنــجــامــداوةو 

كارمةنديان ثةروةردةكردووة.
هاوكات بةوتةى عةدنان محةمةد 
كاروبارى  ــارو  ك وةزيــرى  ــادر،  ق
كردنةوةى  لةكاتى  كة  كؤمةآليةتى 
ئاماذةى  ثَيشكةشيكرد  خولةكةدا 
ثَيطةياندنى  خولى  كة  بــةوةكــرد 
لةهةرَيمى  ضاكسازيى  كارمةندانى 
كارو  وةزارةتـــى  كة  كوردستاندا 
كارمةندة  بؤ  كؤمةآليةتى  كاروبارى 
كرووةتةوة  دامةزراوةكانى  تازة 
هةوَلَيكة بؤ جَيبةجَيكردنى ناوةإؤكى 
ئةو ثرؤذةيةى كة ثَيشتر وةزارةتى 
ضاكسازى  ـــوارى  ب بــؤ  ــراو  ــاوب ن
كردووةء   لةسةر  كارى  كؤمةآليةتى 

بةردةواميش دةبَيت.

يةكيَتى ئةوروثا خول بؤ كارمةندانى 
بةأَيوةبةريَتييةكانى ضاكسازيى دةكاتةوة

بالَةكى ئةحمةد 

بةثَيى ئامارَيك لةنةخؤشخانةى 
مانطي  لةشةش  طشتيىسؤران، 
 (٥٥١) ــدا  ــســاَل ــةم ئ ــةكــةمــي  ي
لــةســؤرانء  كــض   (٥١٧) ــوإو  ك
 (٧) لةدايكبوونء  ــةرى  دةورووب
منداَليش بةمردوويي لةدايكبوون.

كة  هاتووة،  لةئامارةكةدا  هةر 
لةو ماوةيةدا (٦٥٦) نةشتةرطةري 
 (٣٠٦١) هةروةها  ئةنجامدراون، 
ئةو  لةنةخؤشخانةكاني  نةخؤش 
هةروةها  خةوَينراون،  ناوضةية 
ســةردانــى  نــةخــؤش   (٣٠٥٣٩)
ــــردووة كة  نــةخــؤشــخــانــةى ك
(٥٢٨٧٧) ثشكنيني جؤراوجؤريان 
 (١٢٤٥٦) لةناويدا  كة  بؤكراوة، 

ثشكنيني تيشك هةية.
كة  حاَلةتانةش  ئــةو  جــؤري 
سةرداني  هاوآلتييان  بةهؤيةوة 
ــان كــــردووة  ــةي ــةخــؤشــخــان ن
بةمشَيوةية بووة: (٢٠٠) بريندارى 
كة  هةبووة،  هاتوضؤ  رووداوى 
(٨٧)يــان  بــوونء  ــان مَي  (١١٣)ي
لة  ـــان  ٥٦,٥٪ي ــة  وات ــوون  ب نَير 
 (١٨٠) هةروةها  مَين،  رةطــةزي 
سووتان  جؤراوجؤرى  حاَلةتى 
ــــان  ــة (١٠٧)ي ــراون ك ــارك ــؤم ت
يان    (٧٣) مَييةء  ــةزي  ــةإةط ل
رةطـــةزي نــَيــرن، لــةو ئــامــارةدا 
رؤذنامة  دةســت  وَينةيةكي  كة 
طيانيان  هاوآلتى   (٢٦) كةوتووة 
نَيرء  ــان  (١٤)ي كة  لةدةستداوة 

(١٢)يان مَين.

لةسؤران (٥٦,٥٪)ي ئةوانةي 

بةأووداوي هاتوضؤ طيانيان 

يادطار ئوض قارداش*لةدةستداوة، لةأةطةزي مَين

 (٢٠٠٩/٦/٧) يةكشةممة  رؤذي 
د.شــوان  مـــرؤظ،  مافي  ـــري  وةزي
بةنديخانةي  سةرداني  لة  محةمةد 
لة  طــةوران  ضاكسازيي  فةرمانطةي 
كرد،  سةالم)ي  (مةعةسكةر  سلَيماني 
ئةو  دةكرا  ئةوة  ضاوةإَيي  ئةطةرضي 
طوَيبيستي  سةردانةكةيدا  لة  وةزيرة 
خواستء داواكاريي بةندكراوان بَيتء 
لة كَيشةكانيان بكؤَلَيتةوةء لةنزيكةوة 
ثَيداويستييةكانيان  بؤ  بةدواداضوون 
بكات، بةآلم نةهاتة ناو بةندكراوةكان.

ئةو  زيندانيكراوةكاندا  لةنَيو 
ئةو  ئاخؤ  دروســتــبــوو  ثرسيارة 
وةزيرةي حكومةتي هةرَيم كة يةكَيك 
لة ئةركةكاني ئةوةية خؤي بةتايبةتي 
بكات،  كَيشةكانمان  بؤ  بةدواداضوون 
بؤضي ئَيمةي بة دوور زاني لة خؤيء 
نةيتواني ئةو جياوازيية تَيك بكشَينَيت 

بةها  بة  نةشارةزا  هةركةسَيكي  كة 
ثَيوةي،  ثابةندة  مرؤظايةتييةكان 
زيندانةكاندان  لة  كةسانةي  ئــةو 
شةإانطَيز  كةساني  تاوانبارء  وةكو 
ضاوي  بة  هةرطيز  تةماشادةكات، 
ناتوانَيت  مرؤظدؤستانة  ضاكسازييء 

بإوانَيتة كةسايةتيي ئةو بةندكراوانة.
من ثرسيار لة خوَينةري ئةم بابةتة 
بةوةي  دةدات  رةوايةتي  كآ  دةكةم 
طرتووخانةيةك  سةرداني  وةزيرَيك 
تةنانةت  نةبَيت  ئــامــادةش  بكاتء 
طشتيي  نوَينةري  خواستي  لة  طوآ 
ئةطةرضي  بطرَيت؟  بةندكراوةكان 
داواشمانكرد ئةطةر نايةتة ناومانةوةء 
مةترسيدار  تاوانكارء  ــدةء  دإن بة 
لة  طوآ  تةنيا  با  تَيماندةإوانرَيت، 
داواكارييةكانمان بطرَيت كة نوَينةرمان 
رَيطاي  بــةآلم  دةخوَينَيتةوة،  بؤي 
هَينا،  سةردانةكةي  بة  كؤتايي  نةداء 
ئةطةرضي ئةو رؤذة رؤذي سةرداني 

كةسوكاري بةندكراوةكان بوو.
ــي هـــةوألء  ــاس ــوث ــة  س ــم ــَي ئ
بــةإَيــوةبــةري  ماندووبوونةكاني 
لةو هةوَلة  دةكةين،  طرتووخانةكةمان 
بــةإَيــوةبــةري  ماندووبوونةكاني 
لةو هةوَلة  دةكةين،  طرتووخانةكةمان 
بــةإَيــوةبــةري  ماندووبوونةكاني 

راطرتني  بؤ  داويةتي  بةردةوامانةي 
تةنانةت  خواستةكانمان،  هةستء 
لة  سةردانكةرةكانيشمان  كةسوكارء 

كارةكاني ئةو بةإَيزة رةزامةندن.
رَيزء  بـــةردةوام  زيندانةدا  لةو 
هــةبــووة،  بــوونــي  خؤشةويستي 
ئةطةرضي هةركةسَيك بةثَيي مادةيةكي 
بةو  تايبةتة  كة  ــزادراوة  س ياسايي 
دَلنيات  بةآلم  هةمانبووة،  كَيشةيةي 
كةسايةتيء  ضةندين  كة  دةكةمةوة 
كة  تَيداية  نيشتمانثةروةري  ثياوي 
ماندووبوونةكاني  زؤرء  خةباتي 

شايةني ئةوةن رَيزيان لَيبطيرَيت.

* زينداني لة بةنديخانةي 
ضاكسازيي كؤمةآليةتي سليَماني

* زينداني لة بةنديخانةي 
ضاكسازيي كؤمةآليةتي سليَماني

* زينداني لة بةنديخانةي 

ديمةني بةشَيك لة خولةكة
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٠٧٧٠١٥٠٦٥٦٠سةرثةرشتيار: بةرهةم عومةر

سةماى باليية لة كوردستاندا

سةماي بالي يةكَيكة لة هونةرةكاني سةماي جةستة لة جيهاندا بة سةماي 
هةستةوةرةكاني جةستة ناسراوة، لة كوردستانيشدا سةرةتاكاني ئةم هونةرة لة 

طةشةكردندايةء ضةند خوَيندكارَيكي ثةيمانطاي هونةرةجوانةكاني سلَيماني 
سةرقاَلي مةشقء راهَينانن لة يةكَيك لة هؤَلةكاني ثةيمانطاي هونةرةجوانةكاني 

سلَيماني.
ئةو قوتابيانةي لةئَيستادا سةرقاَلي ئةو هونةرةن ذمارةيان كةمة، بةآلم سةرباري 

سةرقاَلييان بة خوَيندنةوة، ثاش تةواوبووني خوَيندن، لة يةكَيك لة هؤَلةكاني 
ثةيمانطادا كة تايبةت نيية بةو هونةرة، لةطةَل راهَينةرَيكي كورددا دةمَيننةوة.
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