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ÊÏÖ�fiˆ“

HÌŒ\2¬ ÍfiÄÑ\Éě÷Ì‚
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zzž÷Ìzzz‚

TÅfi]ËÌ�Ë\Ñ
:ÎGÎ̌Áfi :Ífi]iàÄÑ

Á“Ìd

Î\ÊÄÌ÷ ·]“ÌÈÈà]È
à ÌfiÌË˜ :Ê jâÈ÷

Ífi\Ê\ÑÁÈ̌̌÷]
l ÍfiÄÖ“Åflà

Ìl Í∆]fiˆŒ

·]Ëˆd ÏÊÌfi
]“ÌÈÈà]Èà

ÌfiÌË˜ Ê :ÍhÑ]l

·Ì”eÈ̌mià
ÏÄ ·Åfi]ËÌö\Ñ

ÍhÌ̌∏Ì‚ ÌËÌ‚

jÈ̌d ÏÊÌ�fi
]⁄ ÎBKPC Î

\ÊÄÌ÷ Ì�fiÏ
Ñ Ê

Ífi\Å⁄]ßÌÒ
éÈ̌l :k]¬Ìà

BNRC ]hÌ‚

H·ÄÑ\Éě÷Ì‚
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\Éě÷Ì‚ Óh
Ì∏̌Ì‚:F·]“

ÌÈÈà]Èà

Íå\Ê\Ä Ê ǰË2�d :Í
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زياتر لة (٥) ترليؤن دينارة

هةولَير
ئيبراهيم عةلى

سةرؤكى  موفتى،  ــان  عــةدن
لةبةردةم  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانتاران لةكاتى طفتوطؤكردن 
بودجةى  ثرؤذةياساى  لةسةر 
هةريةك  كة  بةوةدانا  دانى  هةرَيم، 
لة ثارتىء يةكَيتى مانطانة بإي سي 

مليؤن دؤالر لة بودجة دةبةن.
يةكَيتى  ثارتىء  كة  نازانرَيت 
رَيذةية  ئةو  ياسايةك  ض  بةثَيي 
هةَلدةطرن،  هةرَيم  بودجةى  لة 
حيزبةكانى  بودجةى  لةكاتَيكدا 
ديكة كة بةشدارن لة ثةرلةماندا بة 
كة  رَيذةيةى  ئةو  لةطةأل  بةراورد 
زؤر  وةريدةطرن،  يةكَيتى  ثارتىء 

كةمة.
كؤى طشتى ئةو بودجةيةى كة 

ثةرلةمانى  بةشدارةكانى  حيزبة 
كوردستان لة حكومةت وةريدةطرن، 
لة  دؤالر   (١,٧٣٧,٢٨٦) لة  بريتيية 
لة   (٢٠,٨٤٧,٤٣٢) بإي  مانطَيكدا، 
حيزبانةى  ئةو  بةهةموو  ساَلَيكدا، 
لة حكومةت وةردةطرن  بودجة  كة 
لةيةك ساَلدا هَيندةى بودجةى تةنيا 
يةك مانطى ثارتىء يةكَيتي ثارةيان 

ثَيدةدرَيت.
سةآلحةدين  لَيدوانةكانى  بةثَيي 
طشتيى  ئةميندارى  بةهائةدين، 
يةكطرتووى ئيسالمى، حيزبةكةيان 
دينار  مليؤن   (٤٥٠) بإي  مانطانة 
وةردةطرَيت، ئةمة لةكاتَيكداية ئةوان 
سَييةمن  هَيزى  ثةرلةماندا  لةنَيو 

ئينجا ئةو رَيذةية وةردةطرن.
لة لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة، باثير 
بزووتنةوةى  سكرتَيرى  كامةال، 
جـــوتـــيـــارانء رةنــجــدةرانــى 

حيزبةكةى  بودجةى  كوردستان، 
وتى:  ئاشكراكردو  رؤذنامة  بؤ 
«مانطانة بإي (٥٠) مليؤن دينار لة 

حكومةت وةردةطرين».
سكرتَيرى  مةخمورى،  غةفور 
ديموكراتى  نةتةوةيى  يةكَيتى 
وتى:  رؤذنــامــة  بؤ  كوردستان، 
لة  بريتيية  حيزبةكةمان  «بودجةى 

(٥٠) مليؤن دينار».
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيي 
حيزبى زةحمةتكَيشانى كوردستان 
قادر  سياسىء  مةكتةبي  (باَلى 
دينار  مليؤن   (٤٠٠) ــز)،  ــةزي ع
ئيسالمي  كؤمةَلى  وةردةطـــرنء 
وةردةطرَيت،  دينار  مليؤن   (٣٠٠)
كوردستانيش  شيوعى  حيزبى 
وةردةطرَيتء  دينار  مليؤن   (٥٠٠)
حيزبى سؤسياليست (٣٥٠) مليؤن 

دينار وةردةطرَيت.

بودجةى يةك مانطى ثارتىء يةكيَتى سَى 

هيَندةى بودجةى سالََيكى حةوت حيزبة

ل ٢

 شةثؤلى ناإةزايى دذى ثةسةندكردنى 
دةستوورى هةرَيم دةستيثَيكرد
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ǰËÑÌd :Ê]Ò
Ìi Ì‚ :Ífi]

“ÏÊÁçl :Í̌
dÌd Ê

ÏÊ]Ò ÊÌzzÒ
ÍåÌàÌ“

ÊÌzzÒ :F·˚]
zz⁄ ˆd

ÎÑ]”̌ËÖ“
ÌiâËÁÈ̌l

Fk]“ÏÅflÈd
\Ä

ÍÈ”fi]h
ÍfiÄÖ“ �Öl

ˆd jÈ̌d\Å̌÷ÌöÌ
÷

ÑÌàÌ÷ ÑÏÁ
zzÈ̌zzl ]zz‚ÏÊ

ÑÌzz‚ Ê ·˚]zz⁄

ÑÌàÌ÷ ÑÏÁ
È̌l ÑÌöÌÒ Ê

jÈ̌d ·]“ÏÑ
Ì”fiÌh

KOJ Î �ÖdÌd ÏÊÌÒ
FjÈ̌dÌfi ·]

“ÏÑÌ”fiÌh
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ËÑÄÏÄ
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Ìzzd ÍzzzËÏÜ

Ä ÄÌzz∂ÌzzÒ

ÌÈËÅfiÏÁËÌl
:Ê :·ÄÑ]zzzzfi

ÍÈiçö

ÍzzzhÏÑ\ÜÏÊ
Ìzzz÷ ·]zz“Ì

zzÈzzË2zzezzflz
zåıÑ

Ífi]iàÄÑÁ
“Ìd ˚]zzd ÍfiÅfľËÁ|
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Ì| Îˆzzd

Ì�fi]⁄ ‡ËÅfiÌî Ê ǰËÖ“]fi sÑÌzz|
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شارا عةبدوإلةحمان

نــاوى  بــؤ  كــة  وردبينييةى  ــةو  ئ
بةشدار  ليستةكانى  ــَيــوراوانــى  ثــاَل
كوردستان،  ثةرلةمانى  لةهةَلبذاردنى 
هيض  ــراوة،  ك كؤمسيؤنةوة  لةاليةن 
ثةيوةندييةكى بةثَيشينةى بةعسيبوونء 
نةبووة،  ثاَلَيوراوةكانةوة  مةلةفداريى 
كوردؤسايد-ضاك  رَيكخراوى  هاوكات 
بةردةوامة لةسةر لَيكؤَلينةوة لةثَيشينةى 
ناوى ثاَلَيوراوانء بةنيازة ئةطةر دواى 
«ثَيشينةى  لة  ثةرلةمانيشةوة  ضوونة 
خراث»ي ثاَلَيوراوَيك دَلنيابوو، ناوةكةى 

بؤ راى طشتيى ئاشكرا بكات.
بةرثرسى  محةمةد،  هــةنــدرَيــن 
كؤمسيؤنى  ــرى  ــَي ــةول ه ئؤفيسى 
رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان  باآلى 
ناوى  بؤ  كة  وردبينييةى  ئةو  راطةياند: 
دَلنيابوون  بؤ  تةنيا  كرا،  ثاَلَيوراوةكان 
بوو لة بوونى ئةو مةرجانة تيايدا كة لة 
هيض  هاتووةو  هةَلبذاردنةكاندا  ياساى 
ثةيوةندييةكى بةثَيشينةى بةعسيبوونء 

مةلةفدارييانةوة نةبووة.
ياساى  لة   (٢١) مادةى  بةطوَيرةى 
ذمارة (١)ى ساَلى ١٩٩٢ى هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى كوردستان(هةمواركراو)، (٦) 
مةرج بؤ ثاَلَيوراوانى ليستةكانى بةشدار 
لةو هةَلبذاردنةدا دانراوة، كة بريتين لة 

بَيت،  عَيراق  كوردستانى  (دانيشتووى 
نةبَيت،  كةمتر  ساأل   (٢٥) لة  تةمةنى 
هةبَيت،  نووسينى  خوَيندنةوةو  تواناى 
ئةخالقء  تاوانةكانى  بة  نةدرابَيت  سزا 
ئادابى طشتى، بةند نةكرابَيت بة تاوانى 
كوشتنء دزى، بةشداري نةكردبَيت لةو 
بةرامبةر  ثَيشوو  رذَيمى  كة  تاوانانةى 
بةثَيى  بةآلم  ئةنجاميداوة)،  كوردستان 
وتةكانى هةندرَين، كؤمسيؤن لة مةرجى 
شةشةمى ثاَلَيوراوةكانى نةكؤَليوةتةوة.

كؤمسيؤنى  (٥/٢٢)ةوة  رؤذى  لة 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  بــاآلى 
ــاوى  ــى ن ــن ــي ــةوردب ــكــرد ب ــي دةســت
رؤذى  تا  ثرؤسةكةش  ثاَلَيوراوةكانء 
رؤذى  دوايةمين  تا  خاياندء  (٦/١٦)ى 
ثرؤسةكةش تةنيا (٣) ثاَلَيوراوى سةر 
بةليستى ثارتى ثارَيزطارانى كوردستان 
بةوهؤيةشةوة  هةبووة،  كَيشةيان 
ليستةكة ناوى دووان لة ثاَلَيوراوةكانى 

البردووةو سَييةميشى طؤإيوة.
ــةر  لـــةاليـــةكـــى ديــــكــــةوةو ه
ليستةكانى  ثَيكهَينانى  لةسةرةتاى 
ئاشكرابوونى  لةهةَلبذاردنء  بةشدار 
رَيكخراوى  ثاَلَيوراوةكانياندا،  ناوى 
ــدا بة  ــاري ــاك بــإي ــد-ض ــاي ــوردؤس ك
ئةو  نــاوى  ثَيشينةى  لة  لَيكؤَلينةوة 
ثــاَلــَيــوراوانــةو بــآلوكــردنــةوةى ئةو 
يان  بةعسيبوون  كــة   نــاوانــةى 

يان  تَيوةطالون  نةتةوةيى  بةخيانةتى 
لةئَيستاشدا  نيية،  ثاك  «ثَيشينةيان» 
ئةو  لةسةر  بةردةوامة  رَيكخراوةكة 
داواى  مةبةستةش  ئةو  بؤ  ثرؤسةيةو 
هاوكارى لةخةَلك دةكةن تاكو بةَلطةو 
ثاَلَيوراوةكان  لةسةر  دؤكيؤمَينتيان 

ثَيبدةن.
بةرثرسى  حــةمــيــد،  ــشــإةو  ــَي ث
كوردؤسايد- رَيكخراوى  راطةياندنى 

رؤذنامةى  بة  كوردستان  لة  ضاك 
ثةرلةمانى  دةمــانــةوَيــت  راطةياند: 
بَيت  سثى  ثةرلةمانَيكى  ئةمجارة 
ــن لة  ــي ــةردةوام ــةشــةوة ب ــةوهــؤي ب
لَيكؤَلينةوة لة ثَيشينةى ئةو ثاَلَيوراوانةو 
بؤ ئةو مةبةستةش هاوكارى خةَلكمان 
لةئَيستادا  خؤمان  بــةآلم  ثَيويستة، 
ثَيشينةى  لة  لَيكؤَلينةوةين  سةرقاَلى 
ثةرلةمانى  لة  ثــاَلــَيــوراوانــةى  ئــةو 
ئةم  بؤ  بةشداربوونء  ثَيشووشدا 
ثاَلَيوراونةتةوة،  دووبارة  ثةرلةمانةش 
دواى تةواوبوونى ثرؤسةكةشمان ئةو 
نيية»  ثاك  «رابردوويان  ثاَلَيوراوانةى 
داوا  دةكةينء  ئاشكرا  طشتيى  راى  بؤ 

لة ليستةكةى دةكةين بيطؤإَيت.
رَيكخراوى  بةرثرسةكةى  بةآلم 
تائَيستا  كة  رةتكردةوة  ئةوةى  ضاك 
لة  كام  هيض  ناثاكيى  رابـــردووى  لة 

ثاَلَيوراوان دَلنيا بووبَيتن.

كؤمسيؤن لةثَيشينةى بةعسيبوونء 
مةلةفداريى ثالََيوراوةكاني نةكؤلَيوةتةوة

بودجةى  هةموو  نيوةى  دةســةآلت 
هةرَيم دةكاتة بانطةشةى هةلَبذاردن

نيطايةك لةجةوهةرى 

ئةو هَيزةى ئَيستا 

لةهةناوى كؤمةَلطاى 

ئَيمةدا دةجوَلَيت

هةلَهاتن لة بؤشايى

وتارَيكى بةختيار عةلى-ة، رؤذنامة 

لة سةر داواى خوَينةرانى  بؤ جارى دووةم 

لة ثاشكؤيةكى تايبةتدا بآلويدةكاتةوة ل ٣

كؤمثانياي بةِرَيز ثَيويستي بة(١٠) ئةندازيارو (٥) ِرووثَيو هةية بةمةرجَيك شارةزايي لة (٢) ساَل 
كةمتر نةبَيت.

بؤ وةرطرتني فؤِرمي دامةزراندن سةرداني ئؤفيسي سةرةكي كؤمثانيا بكةن لةشةقامي مةليك 
مةحمود نزيك ئاَلتوون مؤَل.

دووا بةروار بؤ وةرطرتني فؤِرم ٢٠٠٩/٦/٢٨ ية.
بؤ زانياري زياتر ثةيوةندي بكةن بةم ذمارانةوة :

٠٧٧٠٣٦٥٠٠٩٠
٠٧٥٠١٥٣٠٠٩٠

بانطةوازَيك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ ئةندازيارو ِرووثَيوي شارةزا لةبواري بيناسازيدا
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خاليد بةرهةم

  ٢٠٠٩ بودجةى ساَلي لةطةأل ئةوةى
بةآلم دينارة، ترليؤن (٩) نزيكةى
رابردوودا مانطي دوو لةماوةى تةنيا
حيزبييةكان بةبإي بةرثرسة حكومىء
بةَلَيني دينار، ترليؤن (٥) لة زياتر
خةَلكي بة ثرؤذةيان جَيبةجَيكردني
لة ئةمة داوة. كوردستان ناوضةكاني
رابردوو بةرثرساني ساآلني كاتَيكداية
لةوةدةكرد، باسيان حكومةت حيزبء

بؤ هةرَيم بودجةي (٪٧٠) نزيكةي كة
ثسثؤإَيكى سةرفدةكرَيت. مووضة
ئةوة بة بآ ثالنى حكومةتى ئابووريش
ديكةوة لةاليةكى هةرَيم لةقةَلةمدةدات،
لة ئامانج ثَييواية، سياسي ضاودَيرَيكى

ثرؤذانة، بانطةشةى خستنةإووى ئةو
طشتييةوة ثارةى بة  كة  هةَلبذاردنة،
دةسةآلتدارةكان حيزبة خزمةتى بؤ

بةكاردةهَينرَيت.
رؤذنامةدا  بةدواداضوونَيكى لة  
كة ثرؤذانةى ئةو بةهاى دةربــارةى
لة مانطداء دوو لة زياتر لةماوةى
لة   ٢٠٠٩/٦/١٢ بؤ   ٢٠٠٩/٤/٧ رؤذى
كوردستانى رؤذنامةى ذمارةى (٥٨)
سةرجةمى بــآلوكــراوةتــةوة، نوَيدا
ترليؤنء (٥) دةكاتة ثرؤذانة ئةو بةهاى
كة دينار، مليؤن (٥١٩) مليارء   (٢٣٠)
ستراتيذى طةورةو ثرؤذةى لةنَيوياندا

كارةبا بةرهةمهَينانى بةنداوو وةك
قيرتاوو قوتابخانةو كردنةوةى هةتا
لةخؤدةطرَيت، ديكة  ثرؤذةى  ضةندين
بةَلَينى ضةندين ـــةرةإاى س ــةوة ئ
مووضة، بإينةوةى ــدنء ــةزران دام
ثاش بــةتــايــبــةت
دةستبةكاربوونى
ئةحمةد، عيماد
جــَيــطــرى وةك 
ســــــةرؤكــــــى

لةكاتَيكداية وةزيران، ئةوة ئةنجومةنى
  ٢٠٠٩ ساَلي بودجةى سةرجةمى كة
(١٧٢) مليارء   (٢٨٣) ترليؤنء   (٨)
ئةو نيوةى نزيكةى دينارةو مليؤن
خزمةتطوزارييةكان ثرؤذة بؤ بإةش
جَيطرى مةجيد، جوتيار تةرخانكراوة.
لة ئابوورى داراييء ليذنةى سةرؤكى
ئةوة بؤ ئاماذة كوردستان، ثةرلةمانى
خستنةإووى راطةياندنء كة دةكات،
ضوارضَيوةى زؤرة ئةطةر لة ذمارة ئةو
ساَلى خزمةتطوزارييةكانى ثــرؤذة
ئاسايية، شتَيكى بــَيــت، ٢٠٠٨دا 
بودجة ثاريش ساَلي لةبةرئةوةى
بإَيك ساآلنة حكومةتيش دواكةوتء
بؤئةوةى دادةنــَيــت ــةدةك ي ــارةى  ث
بكات، خةرجى  ثَيويستدا لةكاتى 
هيض كة ئةوان بؤ ئةوةشكرد، ئاماذةى
مةسةلةية ئةو بؤ بةدواداضوونَيكيان
ثــرؤذة ـــــارةى دةرب ـــردووة، ـــةك ن
ئةوةى طةورةكانيش ستراتيذيىء
حكومةتى ثةرلةمان كة ئاشكراكرد،
ثرؤذةيةكى هةر  كة ــاردووة  راســث
كارةباء وةك طرنطي ستراتيذييء
بؤ طــةإانــةوة بةبآ هةبَيت، بةنداو

بكةن. جَيبةجَيي ثةرلةمان
رابردوودا  ساَلى ضةند لةماوةى  
كَيشةى هةرَيم ناوضةكانى لة زؤرَيك
خزمةتطوزارييان ــرؤذةى ث كةميى
ضةندين ــةوة  ــؤي ــةوه ب هــةبــووة،
شارةكانى لة ناإةزايي خؤثيشاندانء
تائَيستاش ــداوة، ــان رووي هةرَيمدا
كارةباء ئاوو كَيشةكانى لة هيضكام
تةواويان ضارةسةرى  سووتةمةنى 
لةماوةى بةآلم نــةدؤزراوةتــةوة، بؤ 
ذمارةيةكى رابردوودا هةفتةى ضةند
هةروةها خراونةتةإوو، ثرؤذة زؤر
جــادة ــامء شــةق زؤر ذمــارةيــةكــى
جوتيار وةك بــةآلم قيرتاوكراون، 
ثَيويستة بؤدةكات، ئاماذةى مةجيد
جــادةو وةك ــى ــةك ــرؤذةي ث هــةر 
دروستكردنى قوتابخانةو نةخؤشخانة
جَيبةجَيكردنيان لة بإيار ثَيشوةخت
بكرَيت، بؤ ديزاينى ثــارةو بدرَيتء
لة ئةنجامداني  لة ثةلةبكرَيت  بة نةك 

كورتدا. ماوةيةكى
محةمةد، موسا خؤيةوة ــةالى ل
بةهاى ئابوورى،  ــوارى ب ثسثؤإى
ئَيجطار ذمارةيةكى بة ثرؤذانة ئةو
دةزانَيت، نائاسايي حاَلةتَيكى بة زؤرء
زؤرة ثارة ئةو كورتةدا ماوة لةو كة
تائَيستا كة بةتايبةت  بكرَيت،  خةرج
ذَيرخانى سةرةكييةكانى كَيشة
ضارةسةرنةكراون، هَيشتا ئابوورى
كارةباء ئاوء دابينكردنى وةك
شَيوةيةكى بــة سووتةمةنى
ــةوة «ئ وتــيــشــي: ـــــةردةوام، ب
دةبَيت سةرنجإاكَيشةء شتَيكى
بكرَيت، لةسةر لَيكؤَلينةوةى

ستانداردَيكدا هيض لة ئةوة ضونكة
دةبَيت كة زؤرة ثارةيةكى بإة نييةو
كوَييةء هي  بودجةية ئةو بزانرَيت 

جَيبةجَيدةكرَيت». ضؤن
ئةو ئــابــووريــيــة ثسثؤإة ــةو  ئ
كة وةسفكرد ثالنى  بآ بة هةنطاوةى
لةسةر بإيار مانطدا (٢) لةماوةى تةنيا
زؤرة ــارة ث بــإة ئــةو خةرجكردنى
لة وآلتانى زياتر «ئةوة بدرَيت، وتيشي:
بةديدةكرَيت، ناوةإاست خؤرهةآلتى
نزيكبوونةوةى لةطةأل بةتايبةت
زؤر ذمارةيةكى كة هةَلبذاردنةكاندا

ئةنجامبدرَيت». ثرؤذة
لةماوةى كة ثرؤذانةى لةو بةشَيك
خــراونــةتــةإوو، مانطةدا دوو ئــةو 
دةكةونة كة ثرؤذانةى لةء بريتين
وةبةرهَينانةوة بودجةى ضوارضَيوةى
نزيكةى   ٢٠٠٨ ساَلى بؤ بإةكةى  كة
لة جطة ئةوة  بوو، دؤالر مليار (٢)
بةغداوة لةاليةن كة هةرَيم بودجةى
ضاودَيرانى وةك كة دةكرَيت، دابين
ناكرَيتء ثَيدةدةن ئاماذةى سياسي
خةَلكء طشتيى بــودجــةى  نابَيت
خزمةتى بخرَيتة حكوميي ثــرؤذةى

دياريكراوةوة. اليةنَيكى حيزبء
ئةندامى رةحيم، تؤفيق محةمةد
ئةو وشــة، كؤمثانياى ئةنجومةنى
هةَلبذاردن دةداتة بانطةشةى حاَلةتة بة
ثرؤذة ئةطةر ثَييواية، بة طشتى قةَلةمء
بة نابَيت بةآلم باشة، شتَيكى بكرَيت
شوَينى طشتيء ثارةى جؤرَيك هيض
بؤ هةَلبذاردندا هةَلمةتى لة حكوميى

بةكاربهَينرَيت. دياريكراو اليةنَيكى
يةكَيتىء لة هةريةكة لةئَيستادا
حكومةتيان حيزبء دةسةآلتى ثارتى
بةوهؤيةشةوة كردووة، بةيةك تَيكةأل
كة حكومييةكان ضاالكيية ــرؤذةو ث
وةزارةتةكانةوة دامودةزطاو لةاليةن
حيزبانةوة ئةو لةاليةن جَيبةجَيدةكرَين،
وةك دةفــرؤشــرَيــنــةوةء خةَلك  بة 
ئةوة دةيناسَينن، حيزبى ضاالكييةكى
خةَلكة دةنطى بةدةستهَينانى لةثَيناو
وادةى نزيكبوونةوةى سةروبةندى لة
كوردستاندا ثةرلةمانى  هةَلبذاردني 
 ٢٠٠٩/٧/٢٥ رؤذى ــارة ــإي ب ــة  ك

بةإَيوةبضَيت.
لةبوارى ثسثؤإ ساَلح، حةمة ئاشتى
بؤ ئاماذة هةَلبذاردندا، بانطةشةى
وآلتى لة هةندَيك لة  كة دةكات ئةوة
دةكةوَيت بةرضاو حاَلةتة ئةو جيهاندا
تَيكةأل حكومةت حيزبء كارةكانى كة
دةضَيتة حكومةت ثرؤذةكانى دةبَيتء
«لَيرةش ــي: وت حيزبةوة، طيرفانى
ــووةو ب تَيكةأل حكومةت حــيــزبء
ضاالكييةكانى لة زؤرَيــك  حيزبةكان
دةناسَينن، ثرؤذةى حيزب بة حكومةت
٢٠٠٥يــشــدا ساَلى هةَلبذاردنى لة
وةك كة ثةيإةوكراوة، حاَلةتة ئةو
وآلتانى ثارتةكانى لة زؤرَيك نةريتى
هةَلبذاردندا، لةكاتى خــؤرهــةآلت
ــانء ــؤي خ ـــة ــةكــان دةكـــةون ــزب حــي

لةكاتَيكدا دةخةنةإوو،  ثرؤذةكانيان 
بؤ هةموو حيزبانة ثرؤذةيان دةبَيت ئةو
نةك هةبَيت، حكومةتةكةيان دةورةى
بيريان هةَلبذاردندا ثَيش مانط (٢) لة
دةردةخات ئةوة ئةوةش بكةوَيتةوة،

ستراتيذيان نيية». ئةو حيزبانة كة
دةبَيت ثسثؤإة ئةو  بؤضوونى بة
ساَلةكة هةر ضوار بةرنامةى بؤ حيزب
نةك سةر، بباتة بةَلَينةكانى هةبَيتء
ئةطةر ضونكة دياريكراو، ماوةيةكى بؤ
اليةنة ئةو زياني بة ئةوا وانةبَيت،
لةدةستدةدات، متمانة دةشكَيتةوةو
«زؤرَيكلةوخزمةتطوزاريانةى وتيشي:
زيانى بة دةكــرَيــت، ثةلةثةل  بة كة 
ضونكة دةشكَيتةوة، حيزبانة ئــةو
بةوةدةكات درك هؤشيارةو  خةَلك
كة حيزبةية ئــةو هةمان  ــةوة ئ كة 
بةدةستةوةيةو حكومةتى ساَلة ضوار
دةنطدانيش بؤية نةكردووة، خزمةتى
كة ميللةت هؤشياريى سةر دةكةوَيتة
هةبَيتء دؤخة ئةو بؤ خوَيندنةوةى

بدات». دةنط روانطةيةوة لةو
ئـــةوةي ســـةربـــاري رةخــنــةي
ــودجــةي ب ــوةي ــي ن ــي ــردن ــك ســةرف
«نيشانةي مانطدا دوو لة ساَلَيك
لة بةشَيكة  حكومةتةء ثالني بــَي
ثارتيء ــذاردن» ــب هــةَل بانطةشةي
ذَير دةخاتة حكومةتةكةيان يةكَيتيء
لةكوَي ثارةية ئةو كة ثرسيارةوة،
سةرضاوةكةي دةســتــبــةردةكــةنء

ضيية.
شَيخ عومةر، رؤذنامةنووس ئاودَير
ثارتيء كة وةبيردةهَينَيتةوة ئةوة
ضةند لة حكومةتةكةيان  يةكَيتيء 
ثــاســاوي ــة ب ــي رابـــــردوودا ــاَل س
بودجةي ٧٠٪ي نزيكةي ئـــةوةي
سةرفدةكرَيت مووضة بؤ هــةرَيــم
ثَيشكةشكردني لةمةسةلةي خؤيان
دةدزييةوة، ثَيويست خزمةتطوزاريي
بةربآلوة بةوشَيوة ئَيستا ــةآلم ب
دةدةن، ثرؤذة جَيبةجَيكردني بةَلَيني
لةكوَيوة ثارةية ئةم بثرسين دةبَيت
دوو ثَييةي «بــةو دةستبةردةكةن. 
بودجة ٧٠٪ي حيزبةكة دةَلَين نزيكةي

١٠ ترليؤن  كؤي لة دةإوات، مووضة بؤ
بؤ ترليؤن سَي ئةمساَل دينارةكةي
دةمَينَيتةوة، ديكة بوارةكاني هةموو
حيزبةكة دوو ــت ــَي دةب ــة ــةوات ك
ثارةية ئةو بدةنةوة  ئــةوة  ــي وةآلم
بودجةية ئةطةر ضيية؟ سةرضاوةكةي
ئةطةر نةبوو، ثَيشوو ساآلني بؤضي
مووضةخؤران مووضةي بودجةشة
ثَييواية وةك هةر دابينيدةكةن». لةضي
لةو هةريةك وةآلمدانةوةي حاَلي لة
ئةو ناإاستطؤيي ثرسيارةدا دوو
ئاشكرا حكومةتةكةيان حيزبةء دوو
ئةو كة تَيدةطات  لةوة خةَلك دةبَيتء 
ساآلني ثرؤذةي دةيان وةك ثرؤذانة
بناغةكةيان بــةردي تةنيا  ــردوو راب
دواي دةبَيتء خةَلك بةرضاوي لة

لةبيردةضنةوة. هةَلبذاردن
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دةورةى هةموو بؤ ثرؤذةيان حيزبانة ئةو دةبَيت

ثَيش مانط (٢) لة نةك هةبَيت، حكومةتةكةيان

ئةوة ئةوةش بكةوَيتةوة، بيريان هةَلبذاردندا

نيية ئةو حيزبانة ستراتيذيان كة دةردةخات

مانطدا دوو ماوةي لة

دراوة نيوةي بودجةي ئةمساَل بأياري سةرفكردني لة زياتر
دةناسَينَيت حكومةت بة ضاالكيي خؤي ثرؤذةكانى حيزب

بة دةكرَيت، ثةلةثةل بة خزمةتطوزاريانةى كة لةو زؤرَيك
خةَلك هؤشيارةو ضونكة دةشكَيتةوة، ئةو حيزبانة زيانى
ضوار كة ئةو حيزبةية هةمان كة ئةوة بةوةدةكات درك

نةكردووة، خزمةتى بةدةستةوةيةو حكومةتى ساَلة
كة ميللةت هؤشياريى سةر دةكةوَيتة دةنطدانيش بؤية

لةو روانطةيةوة دؤخة هةبَيتء ئةو خوَيندنةوةى بؤ
دةنط بدات
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رؤذنامة

ثةسةندكردنى لة  رَيطاطرتن  بؤ
هةرَيمى ــوورى ــت دةس ـــرؤذةى ث
هةَلمةتَيكى قؤناغةدا  لةم  كوردستان
بؤ دةستيثَيكردووة، ــى ــاإةزاي ن
رؤذى ضةند لة مةبةستةش ئــةو
ئيداريى بةرثرسانى رابـــردوودا
ذمارةيةكى سلَيمانىء ثارَيزطاى
رؤشنبيرو ــةرو ــووس ن ــة ل زؤر 
بة مةدةنى كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى
دةستوورةكة ثةسةندكردنى توندى
ثةسةندكردنى ــةوةء  ــةن ــدةك رةت
بة «طاَلتةكردن لةئَيستادا بة دةستوور
هةمووان» كةرامةتى خةونء ئيرادةو

لةقةَلةمدةدةن.
ــــةوةى ــــذكــــردن درَي دواى 
ثةرلةمانى ــى ــاركــردن ك ـــاوةى  م
ثةرلةمانى بةرثرسانى كوردستان،
خستةإوو ئةوةيان ماوةبةسةرضوو
رةشنووسى خولةدا لةم دةيانةوَيت كة
هةرَيمى ــوورى ــت دةس ـــرؤذةى ث
هةَلبذاردنى رؤذى لة كوردستان
دةنــطــدانــةوةو بخةنة ثةرلةماندا
ناإةزاييةكى ئةمةش بكةن، ثةسةندى
ــدا ــوردي ك ــامــى ــة شــةق ــدى ل ــون ت

دروستكرد.
رابــردوو ثَينجشةممةى رؤذى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
كــؤبــوونــةوةيــةكــي ــة ل سلَيمانى 
ئةنجومةنى ئةندامانى لة ذمارةيةك
هةَلوَيستى سلَيمانيدا ثارَيزطاى
كة ئاشكراكرد، ئةنجومةنةكةى
دةنطدان رةتكردنةوةى لة بريتيية
ئةنجومةنء ــوورء دةســت لةسةر
دةكــات، هةرَيم سةرؤكى لة داوا
دةستوور رةشنووسى رَيطانةدات
ئَيستاوة ثةرلةمانةى ئةم لةاليةن
رؤذى لة ــر دوات ثةسةندبكرَيت،
دةنطى كوردستان خةَلكى هةَلبذاردندا
فيدراسيؤنى رؤذ هةمان لةسةربدةن،
مةدةنى كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى
لة ثَيكهاتووة، رَيكخراو (١٤) لة كة
كؤنطرةيةكى لة سلَيمانى شــارى
ثةسةندكردني رؤذنامةنةوانيدا
رةتكردةوة، لةئَيستادا دةستووريان
كة ــردةوة ــةوةك ئ لةسةر جةختى
دةستوورى ثــرؤذةى رَيطانةدرَيت

ثةسةندبكرَيت. ثةلةثةل بة هةرَيم
دةستةى ئةندامى جةمال، ئارام
فــيــدراســيــؤنــى بــةإَيــوةبــردنــى
مةدةنى، كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى
دةستوورَيكدانين «لــةطــةأل ــى: وت
ناشارستانيانة ترسنؤكانةو بةوشَيوة
ئةو وةكو ئَيمة بؤية ثةسةندبكرَيت،
بةشداريى بةتةنط كة رَيكخراوانةى
ثرؤسةى لة هاوآلتييانةوةين سياسى
كوردستاندا، هةرَيمى سياسى
سياسى بــةشــداريــى بــةوثــَيــيــةى
ئةطةر طرنطة، كارَيكى هاوآلتييان
رَيــزى ــدار دةســةآلت حيزبى  بَيتء 

ئَيمة ئةوكاتة نةطرَيت، ئيرادةية ئةو
دةكةينء دةستوورة ئةو موقاعةتةى
دةنط دةكةين هاوآلتييان لة داوا 
نازانن كة نــةدةن دةستوورَيك بة 

ضيية». ناوةإؤكةى
ثةرلةمانى ٢٠٠٩/٦/٤-وة لة
يــاســايــى وادةى كــوردســتــان
بة ــد ــةن ــةرض ه ـــداوةء ـــت ـــةدةس ل
خؤى كاركردنى مــاوةى بإيارَيك
ـــةإووى ل درَيـــذكـــردةوة، بـــةآلم
وادةية ئةو دواى ثةرلةمان ياساييةوة
بةآلم نةماوة، شةرعيةتَيكى هيض
لةهةوَلى ثةرلةمان ئةوةشدا لةطةأل

ثــرؤذةى مــاوةيــةدا ئــةوةدايــة لــةو
كوردستان هةرَيمى دةســتــوورى
ثةسةندبكرَيت، دةنطدانةوةو بخرَيتة
كاردانةوةيةكى هةنطاوةش ئــةو
رؤشنبيرو هاوآلتييانء  الى توندى
ــان ــوردســت ك ــى ــان ــراوةك ــخ ــك رَي
سووربوونى لةكاتى دروستكردووة،
ثةسةندكردنى لةسةر ثةرلةمان
مةدةنى ضاالكيى ضةندين دةستوور،
مانطرتنء ئــيــمــزاكــؤكــردنــةوة،  )

ئةنجامدةدرَين. خؤثيشاندان)
ئةوةكرد جةمال ئاماذةى بؤ ئارام
ثةسةندكردنى رةتكردنةوةى «بؤ
بةردةوام هةرَيم دةستوورى ثرؤذةى
ئةنجامدانى هةوَلةكانمانء لة دةبين
طفتوطؤكردن لةوانة مةدةنى، ضاالكيي
سياسييةكان، قةوارة  ليستء  لةطةأل
هةَلمةتى ثةنادةبةينةبةر هةروةها

ئيمزاكؤكردنةوة».
جةمال، ئةذى لةوبارةيةوة هةر
سلَيمانى نووسينطةى وتةبَيذى
رؤذنامةى بة ثةمةيى، ثــرؤذةى
راطةياند: «ثةسةندكردنى دةستوورى
خيانةتكردنةبةرامبةر هةرَيملةئَيستادا
ضونكة تائَيستا خوَينى شةهيدان»، بة
نةخوَيندووةتةوةو ثرؤذةكةى خةَلك
بؤية تَيداية، ضى نازانن  هاوآلتييان

رَيطانةدةن هةموواليةك دةبَيت
دةنطدانةوةو بخرَيتة دةســتــوور
قؤناغةدا لةم «ئةطةر  ثةسةندبكرَيت، 
ئَيمة ثةسةندبكرَيت، دةســتــوور
دةبَيتء توندمان زؤر كاردانةوةى
ضاالكيى مانطرتنء بةر  دةبةينة ثةنا

مةدةنيانة».
ذمــارةيــةك ديــكــةوة لةاليةكى 
رَيطاى لــة ــووســةر ن رؤشنبيرو
راطرتنى داواى روونكردنةوةيةكةوة
هةرَيم دةستوورى  لةسةر دةنطدان 
ثَييانواية دةكــةنء قؤناغةدا لــةم
لةئَيستادا دةستوور «ثةسةندكردنى

خــةونء ئــيــرادةو بة طاَلتةكردنة
مافى دزينى هةمووانء كةرامةتى

طشتيية».
هاتووة  روونكردنةوةكةدا لة  
رَيطاى ئةم روونكردنةوةيةوة لة «ئَيمة
مانؤإَيكى هــةمــوو  ــت ــةوَي ــان دةم
حيزبى خواستَيكى  هةموو سياسىء 
ــوورى دةســت ثةسةندكردنى بــؤ 
هةَلثإوكاوو فؤرمة  بةم  كوردستان
لة داواشبكةين رةتبكةينةوة، ثةلةية
كة ديموكراسيخواز خةَلكانى هةموو
مةسةلةى بة ياريكردن مةترسى لة
ثةسةندكردنى تَيبطةن، دةستوور
دؤخة قؤناغء لةم هةرَيم دةستوورى
ناضارماندةكات ئيشكاليةتةدا ثإ
خؤمان ــاإةزايــى ن ديكة جارَيكى
ثةرلةمانء هةَلسوكةوتى بة بةرامبةر
دةرببإينةوة، هــةرَيــم حكومةتى
رَيطاطرتنة كارةمان لةم مةبةست
سياسى طةمةكردنَيكى هةموو لة
وةك ستراتيذى مةسةلةيةكى  بة
ويستى دةربإى دةبَيت كة دةستوور،
سياسىء ذيانَيكى دروستكردنى
قابيلى رَيزطرتنء كة كؤمةآليةتى بَيت
ئــةطــةرى ــت، ــَي ب ــردن ــك ــَي ــاوةإث ب
لةم ثةسةندكردنى دةستوورى هةرَيم
كة ترسناكة ستراتيذَيكى قؤناغةدا

سياسىء دابةشبوونة  ديكة جارَيكى 
كؤمةَلطاى ناو كؤمةآليةتييةكانى
دةشَيت قــوَلــتــردةكــاتــةوةو ئَيمة 
دةرئةنجامَيكى كة دؤخَيك بيطةيةنَيتة

هةبَيت». نةزانراوى مةترسيدارو
لة ــردن ــةك ــةل ث ــران  ــي ــب رؤشــن
هةرَيم دةستوورى ثةسةندكردنى
حيزبى ثالنَيكى بة قؤناغةدا لــةم
هةمانكاتيشدا لة  وةســفــدةكــةنء
بة ئةو هةنطاوة طاَلتةكردنة ثَييانواية،
هةمووان. كةرامةتى خةونء ئيرادةو
روونكردنةوةكةياندا لة هةروةك
خةمخؤرانى هةموو داوا لة «ئَيمة دةَلَين

مرؤظء مافى داكؤكيكةرانى ئازاديىء
كؤمةآليةتىء هَيزة ئــةو هةموو
ناحكوميانة رَيكخراوة سياسىء
ــافء م تةنطى  ــة  ب ــة ك دةكــةيــن،
كوردستانةوةن، خةَلكى ئةركةكانى
ثـــرؤذةو ـــةر ه ــة ل ــرن ــط ــاب ــط رَي
ثةسةندكردنى بؤ حيزبى  ثالنَيكى
بةم هةرَيم دةستوورى رةشنووسى
كة لَيَلةى رَيطا بةم  ناديارو فؤرمة
كوردستان ثةرلةمانى حكومةتء
حيزبةكة هةردوو سةرؤكايةتى بة
هةية، جَيبةجَيكردنيان نــيــازى
هةموو لة دةميشمان رووى هةروةها
بةرثرسء ــةوادارو ه ئةندامء ئةو
كة يةكَيتيية ثارتىء ثةرلةمانتارانةى
ئةم مةترسيى  نالةباريىء بة هةست 
دةنطيان دةكةن، حيزبةكانيان كارةى
رةخنةييةكانى دةنطة بخةنةثاأل
ئةم نةهَيَلن ئَيمةو كؤمةَلطاى
ثةلةثإوزكَيية ناياسايىء  ــارة ك
دةستوور سةثاندنى ئةنجامبدرَيت،
طاَلتةكردنة ميللةتدا بةسةر بةمشَيوةية
كةرامةتى خـــةونء ــرادةو ــي ئ بــة 
طشتيية مافى دزينى هــةمــووانء
خؤى راستةقينةى رؤَلى كة لةوةى
دةوَلةتى بنةماكانى دامةزراندنى لة

بطَيإَيت». ياسادا

22009/6/21 يةكشةممة (494) ذمــارة بةدواداضوون هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

بةشارةتى سامان

ــاآلى ب كؤمسيؤنى ــى ــةرؤك س
عَيراق هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى

 ،٦/٢٢ دووشةممة رؤذى ئاشكرايكرد،
هةَلبذاردن بةشداربووةكانى ليستة

دةستثَيبكةن. بانطةشة دةتوانن
دوَينآلةكؤنطرةيةكىرؤذنامةوانيدا
كؤمسيؤنى سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج
هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى باآلى
هةَلمةتى كة بةوةكرد، ئاماذةى عَيراق،
لة سياسييةكان قــةوارة هةَلبذاردنى
(٤٨) تا دةستثَيبكةنء ٦/٢٢دا رؤذى
دةبَيت، بةردةوام دةنطدان ثَيش سةعات
قةوارة هةموو «هيوادارين وتيشى:

ياسايانةى بةو  ثابةندبن سياسييةكان 
هةَلمةتى بؤ دايناوة كؤمسيؤن كة
سةرثَيضى اليةنَيكيش هةر هةَلبذاردن،
بكات، كؤمسيؤن يــاســايــةى ــةو  ئ
غةرامةكردنء سزاكةش سزادةدرَيت،

تَيداية». زيندانيى
هةَلواسينى ضؤنَيتى بة سةبارةت
سياسييةكان، قةوارة الفيتةى ثؤستةرو
قةوارةيةكى «هةر وتى: حةيدةرى فةرةج
هةبَيت، ثؤستةرى وَينةء ئةطةر سياسى
كة هةَليبواسَيت لةوشوَينانة دةبَيت
دياريكراوة، شارةوانييةوة لةاليةن
بكات خاَلة  ئــةم سةرثَيضى ــةوةى ئ
قةوارةيةكى هيض بؤ  و سزادةدرَيت
سياسىنييةمزطةوتءبيناحكومييةكان

الفيتة هةَلواسينى وَينةء بةكاربهَينَيت بؤ
هةَلبذاردن». ثإوثاطةندةى بؤ

بةوةكرد، ئاماذةى حةيدةرى فةرةج
بؤيان سياسييةكان قةوارة لةمإؤوة
جَيطاى بؤئةوةى شارةوانى بضنة هةية
الفيتة بؤ هةَلواسينى وَينةء بطرن خؤيان

بؤ ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن. 
ئيدارةى بةرثرسى حسَين، حةمدية
لة كوردستان، هةرَيمى هةَلبذاردنى
ئاماذةى رؤذنامةوانييةكةدا كؤنطرة
(٨٤) ــردوودا راب لةماوةى بةوةكرد،
دةنطدةران ناوى تؤماركردنى بؤ بنكة
كوردستان ثارَيزطاى هةرسآ لة
بة ئاسانى هاوآلتييان بؤئةوةى كرايةوة
دَلنياببنةوة، خؤيان ناوةكانى لة بتوانن

هاوآلتييانى ٨٠٪ى يةكةمجاريشة بؤ
زؤرة رَيذة بةو كوردستان هةرَيمى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى بةشداريى

دةكةن. كوردستان
بةشداريى سياسى  قةوارةى  (٢٤)
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
هاوثةيمانييان قةوارةيان (٥) كة دةكةن
بةشداريى تةنيا بة (١٩)شيان كردووةء
كورسييةكانى بةدةستهَينانى كَيبإكَيى

دةكةن. ثةرلةمان
خــؤيــان كــة ــةش ــان ــةس ـــةو ك ئ
سةرؤكى ثؤستى بؤ كانديدكردووة
ئةو ـــذةى رَي كــةســن،   (٥) ــم، ــةرَي ه
بؤ ثاآلوتووة خؤيان كة كةسانةشى

كةسن. (٥٠٧) كوردستان ثةرلةمانى

دةستوورى بة ثةسةندكردنى دذ ناأةزايى شةثؤلى
دةستيثَيكرد هةرَيم

شةقام دةهَينَيتة سةر ثةرلةمان، جةماوةر

جةمال هيوا

دةستووريىء شارةزايانى
ــةى ــن روونــاكــبــيــرانء زؤري
لةسةرئةوةى كؤكن سياسييةكان
دةســتــوورى كــة رةشــنــووســى
كةلَينء كوردستان، هةرَيمى
تَيداية، زؤرى  كةموكوإيى 
دةسةآلتةكانى كــة بةتايبةت
زيادكراون، بَيمانا هةرَيم سةرؤكى

بإاوة. باآلى سةرؤكدا بة كاآليةك وةك
دةستوورةى رةشنووسى ئةم يةكَيتى ثارتىء ئةطةر
بةردةم بيخةنة بثةإَينن، تَيي بيانةوَيت بةجدى هةية، ئَيستا
ئةوا بدةن، لةسةر دةنطى ماوةبةسةرضوو،  ثةرلةمانى
ناكرَيت كة لةخؤدةطرَيت، ئاماذة شيكردنةوةء كؤمةَلَيك

نةكرَيت. لةسةر هةَلوةستةيان
ستراتيذييان هاوثةيمانى ثارتى لةطةأل كة يةكَيتى، بؤ
ئةوحيزبة كة ثَيدةدات،  ئةوةمان ئاماذةى ئيمزاكردووة، 
دةتوانَيت بيةوَيت ئةوةى بووة، ثارتى تةسليمى بةفيعلى
دةدات، بؤ شةرعييةتى ئةميش  بسةثَينَيت،  بةسةريدا
دةروونييةوة لةإووى يةكَيتى كة ثَيدةَلَيت ئةوةمان ئاماذةى
يان مافانة بكات، لةو بةرطرى ناتوانَيت لةبةرامبةر ثارتيدا،
ئةوةمان ئةوةش دةدرَين، هةبَيت كة بإيارانة لةو رةخنةى
حيزبى قةناعةتيكردووة، وةك بةتةواوى يةكَيتى ثَيدةَلَيت كة
يةكَيتى رازيبوونى ديكةى ئاماذةيةكى مامةَلةبكات، دوو ثلة
لةطةأل يةكَيتى دةستوورةى ئَيستا، ئةوةية، رةشنووسى بةو
دةزانَيت، ديموكرات سؤشيال حيزبَيكى بة خؤى ئةوةى
بنةماَلةبوونى بة شةرعييةتدان، لةطةأل عةمةلى بة بةآلم

هةرَيمداية... حوكمإانى سيستمى
بةم دةستوور قبوَلكردنى  ثارتى، جةماوةرى بؤ
ئاماذةىئةوةمانثَيدةداتكةجةماوةرى شَيوةيةىكةهةية،
ئةوةدان لةطةأل  بةدةستوور كاركردن درَيذايى بة ثارتى
حكومييان بكةن، كوإةكةيىء نةوةكانى كةسَيك دواتريش
زؤرينةن، لةوبإوايةدام كة بارزانى  غةيرة جةماوةرى بؤ
ببَيتة بةفيعلى حيزبةكةيان كة قبوَليانة ثارتيدا، لةناو
بنةماَلة يةك هةبَيت ثارتةكةيان ئةوانء تا بنةماَلة، حيزبى
مستةفاوة مةال لةدواى ثارتى (راستة بكات، حكومييان 
حيزبة ئةو  بةآلم سةرؤك، بة كردووة بارزانى مةسعود
هةَلبذاردنى ناوخؤ بة بإواى دةبةستَيتء النيكةم كؤنطرة
بكةنة ديكة كةسَيكى الببةنء سةرؤكة ئةو هةية، دةتوانن
وا ئاماذةيةكى ثارتيشدا ناوخؤى ثةيإةوى لة سةرؤكيان،
ئةطةر بةآلم بن)، سةرؤك بارزانييةكان تةنيا كة نابينرَيت،
ئةو دةشَيت رازييبن، بةمة بارزانيية غةيرة جةماوةرة ئةو

بضَيت. لةدةست هةلةيان
ئةطةر ثارتى، لةيةكَيتىء جطة ديكة حيزبةكانى بؤ
ئةوة رازيبن، هةية ئَيستا دةستوورةى رةشنووسى بةو
بةتايبةت حيزبانة ئةو كة ثَيدةدات، ئةوةمان ئاماذةى
ئةوةى (وةك دةسةآلت ماكياجكردنى لة جطة هةندَيكيان 
مةلةسةى لةسةر قسةكردنيان بؤ دةيةوَيت دةســةآلت
ئاماذةى ديكةنيية، هيضى ديموكراسى)، فرةحيزبىء
بةوة هَيناوة حيزبانة بإوايان كة ئةو ئةوةشمان ثَيدةدات،
بةرناكةوَيت، سةرؤكايةتيان دةسةآلتء ناطةنة هةرطيز كة
بة هةيانة حكومةت  لة بودجةيةى ئةو بؤضى دةَلَين  جا

بإينى بدةن.
رةخنةطرةكان، بَياليةنء كةسانى  رؤشنبيرانء بؤ
كآ بةاليانةوة نيية طرنط كة ثَيدةدات، ئةوةمان ئاماذةى
وةك سةرؤك، دةمَينَيتةوة تاسةر كآ دةبَيتة سةرؤكيانء
بطرنء رةخنة كة ئةوةية لةسةر ئيشييان تةنيا ئةوان
كؤإبطرن، بنووسنء كة ئةوةية لةسةر ئيشيان مووضةو

طرنط نيية. دةبَيت ضى بةآلم ئةنجامةكةى
كةسانةى ئةو ريفؤرمستانء رةخنةيى طروثى بؤ
شةفافييةتء نةبوونى لةبةر دةَلَين خؤيان وةك كة
وازيانلة ئيميتيازء كؤكردنةوةىدةسةآلتةكانالىكةسَيك،
هاتوونة وةالناوةء شاهانةيان ذيانى هَيناوةء ثلةوثايةكانيان
كة ئةوةبكةن لةسةر كار بةجدى دةبَيت خةَلكةوة، ريزى
نيية ئَيستاى رةشنووسةى  بةم دةستوورةى بإوايان ئةو
قورساييةكةى لَيرةدا  ئةوان جةماوةرى رةتيبكةنةوة، 
نةبَيت رةخنةطرتن تةنيا ئيشكردنةكة دةبَيت دةردةكةوَيت،
وا دةسةآلت كة هةية، رَيوشوَينَيك طرتنبةرى بة ثَيويستى

بَيتةوة. ثةشيمان داوَيتى بإيارةى لةو لَيبكات
زؤرينةيان كة كوردستان، جةماوةرى سةرجةم بؤ
ياساكان كة ئةوانةن هةذارةكانن، توَيذة ضينء لة
ئةو دةبَيت تيذن، تيخةكانيان كــارانء لةبةرامبةرياندا
رةتيبكةنةوةء دةنطء بةيةك هةية، ئَيستا رةشنووسةى
سةركردةكان حيزبةكانء ئاراستةى فةرمانء ضاوةإَيى
طشتىء مانطرتنى ــردن، ــةك ــن دةوام لــة  ــةر ه نــةكــةن 
ئاشتيانةء بةشَيوةى دةكرَيت كة ئةوةى خؤثيشاندان،
باش كوردستان ئةوة جةماوةرى با مةدةنيانة بيطرنةبةر،
تا كة لةوةى باشترة، بن كاروكاسثى بآ مانطَيك بزانن
نةوةكانى بؤنةوةكانيشيان هةبَيت، سةرؤكَيكيان مردنيان

بكات. حكوميان سةرؤكةكة
Hiwa.jamal@yahoo.com

ئاماذةكانى

دةستوور قبولَكردنى

دياريكرا هةلَبذاردن بانطةشةى www.neرؤذى
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دلَير عةبدولخالق

هةَلبذاردنةكان  باآلى  كؤمسيؤنى 
ــي  ــوراوان ــَي ــاَل ــة ث لــَيــكــؤَلــيــنــةوةى ل
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  بؤ  ليستةكان 
سبةي  ثَيهَيناو   كؤتايى  كوردستان 
ليستء  لةاليةن  هةَلبذاردن  بانطةشةي 

قةوارةكانةوة دةست ثَيدةكات.
ياساى  ثسثؤإَيكى  ــات  ــاوك ه
دةكات،  ئةوة  بؤ  ئاماذة  راطةيانديش 
لةضوارضَيوةى  بانطةشةكان  ثَيويستة 
ناساندنى  كــارنــامــةء  دةرخستنى 
ثاَلَيوراوةكان بَيت، ضونكة بؤ ئةزموونى 
لة  رةخنةطرتن  ئاراستةى  هــةرَيــم 
كةموكورتى اليةنةكانء كةمكردنةوةى 
باشى  ئةنجامى  ثايةى كةسةكان،  ثلةو 

لَيدةكةوَيتةوة.  نابَيتء توندوتيذيى 
لة  زؤر،  ضاوةإوانيةكى  دواى 
لةدانيشتنَيكى  (٢٠٠٩)ء  ئايارى  (٥)ى 
مةسعود  كوردستاندا،  ثةرلةمانى 
ــمــى  ـــى هــةرَي ـــى ســـةرؤك ـــارزان ب
وةك  تةمموزى  (٢٥)ى  كوردستان، 
سَييةمى  خولى  هةَلبذاردنى  رؤذى 
لة  دياريكرد،  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئةندامانى  لةبةردةمى  وتةيةكيشدا 
دةبَيت  خستةإوو،  ئةوةى  ثةرلةماندا 
لةاليةن  هةرَيم  سةرؤكى  هةَلبذاردنى 
ثةرلةمان  نابَيت  رازى  خةَلكةوةبَيتء 
هةردوو  بةوةش  ثَيبةخشَيت،  متمانةى 
سةرؤكى  هةَلبذاردنى  واتة  ثرؤسةكة 
لةو  كوردستان  ثةرلةمانى  هةرَيمء 
 (٢٤) كة  دةضــن،  ــوة  ــةإَي ب رؤذةدا 
دةكةن  كَيبإكَي  هاوثةيمانى  قةوارةء 
كورسييةكانى  بةدةستهَينانى  بؤ 
ثةرلةمانء (٥) ثاَلَيوراويش بؤ ثؤستي 

سةرؤكايةتي هةرَيمى كوردستان. 
كؤمسيؤنى  كــارى  ثالنى  بةثَيى 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  بــاآلى 
دةبوو لة (٥/٢٣)دا هةَلمةتى بانطةشةى 
 ،(٧/٢٣) تا  دةستثَيبكات  هةَلبذاردن 
واتة دوو مانط بخايةنَيت، بةآلم دواي 
ئاستى  لةسةر  ناإةزاييةك  ــةوةى  ئ
رةنطدانةوةى  ــر  دوات جةماوةريىء 
سةريهةَلدا  راطةياندن  كةناَلةكانى  لة 
ماوةيةدا،  ئةو  درَيذيى  بةرامبةر  لة 
ثَينجةمين  كوردستان  ثةرلةمانى 
هةَلبذاردنةكانى  ياساى  هةمواركردنى 
كرد  ثةسةند  كوردستانى  ثةرلةمانى 
بإطةى  لة  كة   ،(٢٠٠٩/٥/١٣) لة رؤذى 
هاتووة:  دووةميدا  مــادةى  يةكةمى 
دواى  رؤذى  لة  هةَلبذاردن  «ريكالمى 
ثاَلَيوراوةكانةوة  ليستى  راطةياندنى 
سةعات  ضلءهةشت  بة  دةستثَيدةكات 
ثَيش ثرؤسةى دةنطدان كؤتايى دَيت».

كؤنطرةيةكي  لة  شةممة  دوَينَي 
فةرةج  هةولَير  لة  رؤذنامةنوسيدا 
باآلي  كؤمسيؤني  سةرؤكي  حةيدةري 
سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان، رايطةياند: 
رؤذي ٦/٢٢ (واتة سبةي دوو شةممة) 
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  بانطةشةي 
هةموو  ثَيدةكاتء  دةست  كوردستان 
بةشداربووةكاني  سياسيية  قــةوارة 
بؤ  بانطةشة  دةتوانن  هةَلبذاردنةكة 
اليةنَيك  هــةر  ــةآلم  ب بكةن،  خؤيان 
سةرثَيضي بنةماو رَيساكاني كؤمسيؤني 

باآل بكات سزا دةدرَيت،
ياساى  ثسثؤإى  فةوزى  د.سامان 
سلَيمانى  ــكــؤى  زان لــة  ــانــدن  راطــةي
هةَلبذاردنةكان  بانطةشةى  طرنطى 
«بانطةشةى  دةَلَيت:  رووندةكاتةوةء 
طرنطى  مةسةلةيةكى  ــبــذاردن  هــةَل
ئةوةشة  لةبةر  هةَلبذاردنة،  ثرؤسةى 
وآلتان،  هةموو  هةَلبذاردنى  ياساكانى 
ياساكانى  بؤ  تةرخاندةكرَيت  بةشَيكى 
هةَلبذاردنى  ياساى  لة  هةَلبذاردن. 
ثةرلةمانى كوردستانيش بانطةشةكردن 
تايبةتيش  مادةى  رَيكخراوةء  ياسا  بة 
بؤ سزادانى ئةو اليةنانة دياريكراوة كة 
دةردةضن،  ياساية  ئةو  ضوارضَيوى  لة 

كة  كؤمسيؤنيش  رَينماييةكانى  لة  جطة 
بانطةشةكان  وادةكات  ئةمانة  هةموو 
ئاراستة  ياسايةدا  ئةو  ضوارضَيوةى  لة 

بكرَين.
راطةياندن  ياساى  ثسثؤإةى  ئةو 
بانطةشةى  ئاراستةى  بة  ئاماذةى 
هةَلبذاردنةكان كرد، لةاليةن كةناَلةكانى 
لة  بانطةشةكردن  وتى:  راطةياندنةوةء 
دةطؤإَيت،  ديكة  كةناَلكى  بؤ  كةناَلَيك 
دوو  بة  طشتى  بةشَيوةيةكى  بــةآلم 
ئاراستةيةكيان  دةكرَيت.  ئيش  ئاراستة 
بآلوكردنةوةى  باسكردنء  لة  بريتية 
شَيوازى  اليةنةكةء  بةرنامةكانى 
ناساندنى  و  لةداهاتوو  كاركردنى 
ديكةيش  ئاراستةكةى  كانديدةكان. 
رةخنةطرتنة لة كةموكورتى اليةنةكانء 
كةمكردنةوةى ثلةو ثايةى كةسةكان، كة 
دةخوازين جؤرى دووةميان لة هةرَيمى 
ضونكة  نةكرَيت،  ثةيإةو  كوردستان 
«وةك ثَيويست ثايةكانى ديموكراسيةت 
ئةزموونَيكى  هَيشتاش  نةضةسثيوة، 
كةواتة  هةَلبذاردندا،  لة  نيية  ئةوتؤمان 
ئةنجامى باشى نابَيتء توندوتيذيى لَي 

دةكةوَيتةوة».
ثَيشووى  ضاوثَيكةوتنَيكى  لــة 
كانديدى  ئةمين  جةبار  رؤذنــامــةدا، 
لةبارةى  ئةوروثا،  يةكَيتى  ثةرلةمانى 
لة  هةَلبذاردن  بانطةشةى  سروشتى 
بةوةكرد،  ئاماذةى  ئةوروثادا  وآلتانى 
هــةَلــبــذاردن  بانطةشةى  هةَلمةتى 
ئامانجى  بة  ئةوروثيدا،  وآلتانى  لةو 
سوكايةتيكردن  كانديدةكانء  شكاندنى 
بةَلكو  نيية،  كةسايةتييةكان  بــة 
بةرنامةى  روونكردنةوةى  نيشاندانء 
حيزبةكانة بة خةَلك لةثَيناو كاريطةرى 
دةنطت  ئةوةى  بؤ  خستنة سةر خةَلك، 

ثَيبدةن. 
بةآلم بةشَيك لة ضاودَيران مةترسى 
بانطةشةى  ئــةطــةر  ـــةن،  دةك ئــةوة 
ضوارضَيوةيةكى  لة  هةَلبذاردنةكان 
ياسايىء بةرثرسيارَيتييةكى ئةخالقىء 
نةضَيت،  بةإَيوة  سياسى  كؤمةآليةتىء 
بانطةشانة  ئةو  ئاراستةى  بةتايبةت 
لةنيطاى ئةو كةناآلنةى راستةوخؤ سةر 
ثرؤسةكةن،  ناو  ركابةرةكانى  بةاليةنة 
هاندانى  توندوتيذيىء  بَيطومان  ئةوا 
ركابةرةكانى  اليــةنــة  ــاوةرى  ــةم ج

بةرامبةر يةكتر لَي دةكةوَيتةوة.
لــةوبــارةيــةوة د.ســامــان فــةوزى 
ثَييواية، ئةطةر توندوتيذيى لةو ماوةيةدا 
سةرةكى  هــؤكــارى  بَيت،  دروســت 
راطةياندنةكان دةبن، ضونكة كاريطةرى 
بة  هةيةء  جةماوةر  لةسةر  زؤريــان 
اليةنطرانى  زبر  زمانى  بةكارهَينانى 
يةكتر  دذى  لة  هاندةندةن  اليةنةكان 
توندتيذيى  ئــةوةى  هؤى  دةبَيتة  كة 
وتيشى:  بنوَينن.  يةكتر  بةرامبةر 
ركابةرةكانى  اليةنة  «راطةياندنةكانى 
بةرثرسيارَيتييةكى  هةَلبذاردنة،  ئةم 
سياسىء  كؤمةآليةتىء  ئةخالقىء 
مَيذوويان لةسةر شانة، بةوةى كارَيك 
نةكةن كة ئةنجامى خراثى لَيبكةوَيتةءة، 
كــوردى  كةلتوورى  ئــةزمــوونء  كة 
ناشيرين  دةرةوة  وآلتانى  لةبةرضاوى 

بكات».
نةوشيروان مستةفا سةرؤكى ليستى 
تايبةتدا  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  طــؤإان 
لةبارةى  (KNN)دا،  كةناَلى  لةطةأل 
بانطةشةكردنى  سروشتى  ضؤنَيتى 
ــرد،  ــةوةك ب ــاذةى  ــام ئ ليستةكةى، 
جؤرى  دوو  هةَلبذاردن  كةمثةينى 
اليةنَيك  يةكةميان:  هةية،  سةرةكى 
شَيوةيةك  بة  ــات،  دةك ثإوثاطةندة 
بة  سوكايةتيكردنى  شكاندنء  بؤ  كة 
هةر  ديكة،  اليةنةكةي  كةسايةتيةكانى 
ناوةإؤكى  دةيةوَيت  رَيطايةشةوة  لةو 
ضةواشة  بةرامبةرةكةى  بةرنامةى 
ئةو  هةموو  دووةميش،  جؤرى  بكات. 
دةكات  تةئكيد  فةرامؤشدةكاتء  اليةنة 
بةندةكانى  روونكردنةوةى  لةسةر 

بةرنامةكةى خؤىء روونكردنةوةى ئةو 
ليستة  ئةو  نوَينةرايةتى  كةسايةتيانةى 
هةوَلدةدةين  «ئَيمة  وتيشى:  دةكــةن. 
لةبرى  واتــة  بطرين،  دووةم  رَيطةى 
بةخةَلك  ثاَلَيوراوةكانمان  هَيرشكردن، 
دةناسَينينء خؤشيان لةسةر تةلةفزيؤن 
بآلودةكةنةوةء  بؤضوونةكانيان  بيرو 
بؤ  شَيوة  بةضاكترين  بةرنامةكةشمان 

خةَلك رووندةكةينةوة». 
ديــدارة  لةو  مستةفا  نةوشيروان 
تةلةفزيؤنييةدا هؤكارى طرتنةبةرى ئةو 
شَيوازةى بؤ ئةوة طةإاندةوة، تا خةَلك 
خؤى بزانَيت بةرنامةء كةسايةتييةكانى 
ليستى طؤإان لةطةأل اليةنةكانى ديكةدا 

جياوازى ضيية.
هةَلبذاردن،  ناو  ليستةكانى  هةموو 
دواى تؤماركردنى ناوى ليستةكانيان لة 
ضوارضَيوةى  كؤمسيؤن،  ئؤفيسةكانى 
ــان  ــوك)ي ــســل ئـــاكـــارى (قـــواعـــد ال
ثةسةندكردووة، كة تيايدا خؤيان ثابةند 
ضوارضَيوةى  لة  كاركردن  بة  كردووة 
ئةو  ــةمــانء  ثــةرل ياسايانةى  ــةو  ئ
كؤمسيؤن  رَينماييانةى  سيستمء 
دةريكردوون، بؤ سروشتى بانطةشةى 

هةَلبذاردنةكان.
لَيثرسراوى  ئةمين  محةمةد  تاهير 
كؤمسيؤنى  سلَيمانى  ئؤفيسى 
رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان  باآلى 
بنضينةكان،  ثرةنسيثةكان،  راطةياند: 
كؤى  ثةرلةمانء  ياساييةكانى  مادة 
بؤ  دايناوة  كؤمسيؤن  سيستمةى  ئةو 
هةَلمةتى بانطةشةكردن، دةبَيت رةضاو 
جياوازةكانى  ليستة  لةاليةن  بكرَيت 
قةوارة  بةثَيضةوانةوة  هةَلبذاردنةوة، 
دةبن،  سزا  دووضــارى  سياسييةكان 
دةستثَيدةكات  لةغةرامةوة  سزاكانيش 
سووتاندنى  دةستبةسةركردنء  تا 

دةنطى قةوارةى سياسيشى تَيداية.
(قواعد  ئاكارى  ضوارضَيوةى  لة 
ــةك  ــةوارةي ــوك)دا، هــةمــوو ق ــل ــس ال
ــة دوو  ب ثــةيــوةســتــكــردووة  ــؤى  خ
ليستةكان  يةكةم:  طرنطةوة،  خاَلى 
ئةوةى  بؤ  دةكةن،  يةكتر  هةماهةنطى 
طشتيء  كؤبوونةوةى  شوَينةى  ئةو 
اليةنَيك  هةَلبذاردنى  هةَلمةتى  بؤ 
نةكات  دروست  دذايةتى  بةكاردَيت، 
هيض  دووةم:  ديكة.  قةوارةيةكى  لةطةأل 
كؤإء  نيية،  بؤى  سياسى  قةوارةيةكى 
تَيكبداتء  ديكة  ليستَيكى  كؤبوونةوةى 
يان  خؤى،  بانطةشةى  هةَلمةتى  بيكاتة 
ليستى ديكة بكاتء زمانى  لة  هةإةشة 

زبر بةكاربهَينَيت.
كؤمسيؤنى  رَينماييةكانى  بةثَيى 
شوَين  هةندَيك  نابَيت  هةَلبذاردنةكان، 
بكرَيت،  تَيدا  هةَلبذاردنى  بانطةشةى 
بةإَيوةبةرَيتىء  وةزارةتةكانء  وةك 
ناشبَيت  حكومييةكان،  فةرمانطة 
قايمقاميةتةكانء  ديكةى وةك  بيناكانى 
ئةو  بؤ  ثؤليس  ئاسايشء  ناحيةء 

مةبةستة بةكاربَين.
سلَيمانى  ئؤفيسى  لَيثرسراوى 
بؤ  هةَلبذاردنةكان  باآلى  كؤمسيؤنى 
ياساء  بةثَيى  روونكردةوة  رؤذنامةى 
هةموو  كؤمسيؤن،  رَينماييةكانى 
هةَلبذاردنةكان  بةشداربووى  ليستَيكى 
بانطةشةكةى  ضوارضَيوةى  دةبَيت 
سروشتى  بَيتء  خؤى  بةرنامةى  بؤ 
لَيهاتووى  ئايندةء  بؤ  كاركردنى 
بةخةَلك  روونبكاتةوةء  ثاَلَيوراوةكانى 
بانطةشةى  نابَيت  بــةآلم  بطةيةنَيت، 
بؤ  ديكة  اليةنَيكى  دذى  اليةنَيك 
بؤنى  بَيتء  سووكايةتى  ناوزإاندنء 
«ئةطةر  لَيبَيت،  طوإةشةى  هةإةشةء 
ئةنجومةنى  هةبَيت،  ناِرةزايي  سكاآلء 
بــاآلي  كؤمسيؤني  كؤمسياراني 
بدةن  بإيار  دةتوانن  هةَلبذاردنةكان 
ثَيشَيلكارييان  ليستانةى  ئةو  بةرامبةر 
بةرامبةر ليستى ديكة كردووة، ئةمةش 
بإيارى  قةزاييدا  هةيئةيةكى  لةبةردةم 

كؤتاى لةسةر دةدرَيت».
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ثرؤسةى بانطةشةى هةلَبذاردنةكان ضؤن بةأَيوة بضَيت؟
«ئةطةر راطةياندنةكان، بة بةرثرسيارَيتييةكى ئةخالقىء كؤمةآليةتىء ياسايىء مَيذوويى 

كارنةكةن، ئةطةرى توندوتيذيى هةية»

بةدواداضـــــوون

«راطةياندنةكانى 

اليةنة ركابةرةكانى 

ئةم هةَلبذاردنة، 

بةرثرسيارَيتييةكى 

ئةخالقىء 

كؤمةآليةتىء سياسىء 

مَيذوويان لةسةر 

شانة، بةوةى كارَيك 

نةكةن كة ئةنجامى 

خراثى لَيبكةَيتةءة، كة 

ئةزموونء كةلتوورى 

كوردى لةبةرضاوى 

وآلتانى دةرةوة 

ناشيرن بكات».

نابَيت بانطةشةى 

اليةنَيك دذى اليةنَيكى 

ديكة بؤ ناوزإاندنء 

سووكايةتى بَيتء بؤنى 

هةإةشةء طوإةشةى 

لَيبَيت. «ئةطةر 

سكاآلء ناإةزايي 

هةبَيت، ئةنجومةنى 

كؤمسياراني كؤمسيؤني 

باآلي هةَلبذاردنةكان 

دةتوانن بإيار بدةن 

بةرامبةر ئةو ليستانةى 

ثَيشَيلكارييان بةرامبةر 

ليستى ديكة كردووة»

«ئَيمة هةوَلدةدةين 

رَيطةى دووةم بطرين، 

واتة لةبرى هَيرشكردن، 

ثاَلَيوراوةكانمان 

بةخةَلك دةناسَينينء 

خؤشيان لةسةر 

تةلةفزيؤن بيرو 

بؤضوونةكانيان 

بآلودةكةنةوةء 

بةرنامةكةشمان 

بةضاكترين شَيوة

بؤ خةَلك 

رووندةكةينةوة»

لة ضوارضَيوةى ئاكارى 

(قواعد السلوك)دا، 

ثَيويستة، يةكةم: ليستةكان 

هةماهةنطى يةكتر دةكةن، 

بؤ ئةوةى ئةو شوَينةى 

كؤبوونةوةى طشتيء بؤ 

هةَلمةتى هةَلبذاردنى 

اليةنَيك بةكاردَيت، 

دذايةتى دروست نةكات 

لةطةأل قةوارةيةكى ديكة. 

دووةم: هيض قةوارةيةكى 

سياسى بؤى نيية، كؤإء 

كؤبوونةوةى ليستَيكى 

ديكة تَيكبداتء بيكاتة 

هةَلمةتى بانطةشةى خؤى، 

يان هةإةشة لة ليستى 

ديكة بكاتء زمانى زبر 

بةكاربهَينَيت.
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بةدواداضــــوون

هةستيار قادر

لةسةر  دةستووريى جةخت  ثسثؤإَيكى 
ئةوة دةكاتةوة، كة ريفراندؤمى جةماوةرى 
كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى  لةسةر 
هةيةء  راثــرســي  بةياساي  ثَيويستى 
كؤمسيؤنيش دةَلَيت: «بةبَي ضوارضَيوةيةكى 
ياسايى ناتوانين راثرسى لةسةر دةستوورى 

هةرَيم ئةنجام بدةين».

راثرسى دةستوور
ثَيويستى بةياسا هةية

ئامادةيى  ئامادةكاريىء  لة  ــةدةر  ب  
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  ثَيويستى 
راثرسى  ئةنجامدانى  بؤ  هةَلبذاردنةكان 
كوردستان،  هةرَيمى  دةستوورى  لةسةر 
دةستووريىء  بوارى  ثسثؤإانى  وتةى  بة 
ياسايى، ئةنجامدانى ئةو ثرؤسةية ثَيويستى 
بؤ  هةية  تايبةتى  ياسايةكى  دةركردنى  بة 
دةستنيشانكردنى شَيوازى راثرسيةكة هةية 

لةاليةن ثةرلةمانةوة،
ثسثؤإى  ــد  ــي رةش ــةر  ــوم ع ــا  ــةه ت
دةستووريىء ياسايى بة رؤذنامةى راطةياند: 
وردةكــارى  هةبَيـت  ياسايةك  «دةبــَيــت 
ضؤنَيتى ئةنجامدانى راثرسى تيابَيت لةسةر 
بةشدارى  هةية  بؤى  كَي  كة  دةستوور، 

بكات. رَيذةى دةنطدةران ضةندةو سةربارى 
ئةوةش دةبَيت رةشنووسى دةستوورةكةش 

بخرَيتة بةردةم هاوآلتييان».
ئاماذةى  دةســتــوور  ثسثؤإةى  ئــةو 
ئةويش  كة  كــرد،  ديكةش  كَيشةكةى  بة 
كوردييةكانى  ناوضة  هاوآلتيانى  دةنطةكانى 
دةستوور  «تَيثةإاندنى  هةرَيمةء  دةرةوةى 
بةبآ بةشدارى كوردانى ئةو ناوضانة بةسةر 

هةرَيمدا دةشكَيتةوة».
لة (٢٠٠٨/١١/٢٦) ثةرلةمانى كوردستان 
(ياسايى  ــاوى  ــةن ب ـــرد  دةك ياسايةكى 
هةرَيمى  ــوورى  ــت دةس ثةسةندكردنى 
دانانى  ميكانيزمى  تيايدا  كوردستانء 
دةستوورى بة ئامانجى سةرةكى بإيارةكة 
جةماوةريش  راثرسى  لة  بــةر  دانـــاوةء 
دةستوورى  ثةسةندكردنى  شةرعيةتى 
لةسةر  دوو  بةمةرجَيك  ثةرلةمان،  داوةتة 
لةطةَل   ثةرلةمانتاراني  دةنطةكاني  سَيى 

بَيت».
ئةو  هةشتةمى  مــادةى  لة  هةرضةندة 
دةبَيت  كة  دراوة،  بةوة  ئاماذة  ياسايةدا 
لةطةأل  هةمئاهةنطى  بة  هةرَيم  حكومةتى 
كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان 
ثَيداويستييةكانى ئةو راثرسية ئامادة بكاتء 
كؤمسيؤن سةرثةرشتى ئةو راثرسية بكات، 
ثَيشنيازو  ئةو  ياساكة  دةقى  تةواوى  بةآلم 
تَيبينييانةى تَيدانيية كة كؤمسيؤن داويةتيية 
ضوارضَيوةى  لة  تا  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 

ياسايةكدا بؤ راثرسى جَيطةى بكرَيتةوة.

سةردار عةبدولكةريم ئةندامى ئةنجومةنى 
كؤمسياراني كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى 
رؤذنامةى  بة  لةعَيراق،  هةَلبذاردنةكان 
ثَيشنيازمان  ئَيمة وةك كؤمسيؤن  راطةياند: 
كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  بؤ 
ياسايى  ضواضَيوةيةكى  دةبَيت  كة  كردووة، 
ذمارةى  تيايدا  ياساييداء  لةشَيوةى  هةبَيت 
دةنطدةرانى هةرَيمء رَيذةى دةنطى ثَيويست 
دةستوورى  ثةسةندكردنى  بةشدارىء  بؤ 
هةرَيمء جؤرى ثرسيارى ناو راثرسيةكةى 
ياساييةش  ضوارضَيوة  ئةو  «بةبَي  تَيدابَيت 
ناتوانين راثرسيى لةسةر دةستوورى هةرَيم 

بكةين».
لةنَيوان  ثَيوةرة  دوو  ئةو  دووفاقى   
يــاســاكــةى ثــةرلــةمــانــى كــوردســتــانء 
ثَيويستى  كؤمسيؤندا  داواكانى  ثَيشنيازء 

هةمواركردنةوةى ياساكة دةهَينَيتة ئاراوة.
ليذنةى  ئــةنــدامــى  رؤســتــايــى  زانـــا 
ثةرلةمانى  لة  دةســتــوور  داإشتنةوةى 
«دةبَيت  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
هةرَيمى  دةستوورى  ثةسةندكردنى  ياساى 
كوردستان بةثَيى ئةو تَيبينيانةى كؤمسيؤن 
لةسةر  هةر  ضؤن  وةك  بكرَيتةوة  هةموار 
داواى كؤمسيؤن ياساي هةَلبذاردنى هةرَيم 

هةمواركرايةوة»

كؤبوونى خؤراك يان سةرذمَيريى
لةطةأل  كة  ديكة  كَيشانةى  لةو  يةكَيك 

يان  هةَلبذاردن  وادةى  نزيكبوونةوةى 
ئةنجامدانى راثرسيدا لة هةرَيمى كوردستانء 
كراوة،  دةكرَيتء  لَيوة  باسى  عَيراقيشدا 
ثشتبةستنى كؤمسيؤنة بة زانيارى كؤبوونى 
لةاليةن  كة  هاوآلتييان  مانطانةى  خؤراكى 
لة  تؤماركراوةو  بازرطانييةوة  وةزارةتــى 
ئةنجامدانى  بؤ  (٢٠٠٣)وة  ساَلى  دواى 
هةَلبذاردنةكانء ثةسةندكردنى دةستوورى 

عَيراقيش ثشتى ثَي بةستراوة.
ئةندامى  ئــةنــوةر  د.ئةحمةد  بــةإاى 
ليذنةى دةستوورىء ياسايى لةئةنجومةنى 
ئامارةكانى  «زانيارىء  عَيراق  نوَينةرانى 
نيية  عَيراقدا زؤر ورد  لة  كؤبوونى خؤراك 
ببةسترَيت»  ثَي  ثشتى  هةَلبذاردن  بؤ  تا 
راطةياند:  ــامــةى  رؤذن بة  لــةوبــارةيــةوة 
«ئاماذةكان بؤ ئةوة دةضن كة لة هةَلبذاردنى 
عَيراقيش  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  داهاتووى 
ثشت بة زانيارى كؤبوونى خؤراك ببةستَيت، 
كة  عَيراق  طشتى  سةرذمَيرى  بةوثَييةى 
ماوةيةكى  بدرَيت  ئةنجام  ئةمساأل  بإيارة 
ئَيستا  زؤرى دةوَيتء باشترين بةيانات كة 

لةبةر دةستداية كؤبوونى خؤراكة».

دةستوورى هةرَيم
لةبةردةم هاوتا عَيراقييةكةيدا

دةســتــوورى  (١٣)ةى  مـــادةى  لــة 
هةميشةيى عَيراقدا هاتووة: «دةستوورى 

عَيراقداء  لة  ياساية  باآلترين  عَيراق 
بةبَي  عــَيــراق  ناوضةكانى  ســةرجــةم 
ثَيوةىء  ثةيوةستبن  دةبَيـت  جياوازى 
نابَيت هيض ياسايةكيش  طةآلَلة بكرَيت كة 
دذ بة دةستوور بَيتء هةر دةقَيكيش لة 
دةستوورى هةرَيمةكاندا دذ بة دةستوور 

بَيت كارى ثَيناكرَيتء بةتاَلدةبَيتةوة».
مادةيةى  ئــةو  رؤشنايى  لةبةر   
مادة  ثَيويستة  عَيراقييدا؛  دةستوورى 
هةرَيميش  دةستوورى  بنةإةتيةكانى 
عَيراقداء  دةستوورى  لةطةأل  هاوتابن 
دذ بة مادةكانى نةبن،  بة وتةى سةردار 
ئةنجومةنى  ئةندامى  عةبدولكةريم 
ــاآلى  ب كؤمسيؤنى  كؤمسيارانى 
«دةبَيت  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
دةستوورى  لةسةر  دةنطدان  لة  بةر 
عَيراقى  تايبةتى  دةستةيةكى  هةرَيم 
وردبينى ئةوة بكات كة ئةو دةستوورة 
دةطونجَيت  عَيراقدا  دةستوورى  لةطةأل 

يان نا».
ثةيوةنديدارى  اليةنى  بة  سةبارةت 
يةكالييكردنةوةى  مةسةلةيةء  ئةو 
هةرَيمء  دةستوورى  نَيوان  دذيةكى 
عَيراق، د.ئةحمةد ئةنوةر روونيكردةوة؛  
ئةو  دةتوانَيت  عَيراقى  فيدراَلى  دادطاى 
بكاتةوة  يةكاليى  دةستووريانة  كَيشة 
يان  حكومةت  لةاليةن  بةمةرجَيك 
ثةرلةمان يان هةر اليةنَيك ض هةرَيمء ض 

ناوةند داوايةكى ثَيشكةش بكرَيت».

محةمةد سالَح حةمةالو

لة  ســاأل  حةظدة  تَيثةإبوونى  دواي 
هةرَيم  هةَلبذاردنةكان،  ياساي  دةرضووني 
دةكات  هةَلبذاردنة  ئةو  بةبنةماكاني  كار 
كة لةساَلي (١٩٩٢)دا دانراوة، شارةزايةكي 
بةوةدةكات،  ئاماذة  هةَلبذاردنيش  بواري 
حةوت  هةرَيم  هةَلبذاردنةكاني  ياساي 
يةكةمء  دةروازةي  تةنيا  ـــةو  دةروازةي
هةَلبذاردن  لة  بــاس  شةشةم  دووةمء 
لة  باس  ديكةى  ــي  ــان دةروازةك ــاتء  دةك
ضؤنَيتي بةإَيوةضووني كارةكاني ثةرلةمان 

دةكات. 
بةسةر  ســاأل  ــدة  حــةظ ــدة  ــةرضــةن ه
هةَلبذاردنةكاني  ياساي  ثةسةندكردني 
ضةندين  تَيثةإيوةو  كوردستاندا  هةرَيمي 
سياسيء  ئاستي  لةسةر  طؤإانكاريي 
كؤمةآليةتيء ذمارةي دةنطدةران لةماوةي 
بةآلم  ــداوة،  ــان رووي ساَلةدا  حةظدة  ئةم 
تائَيستا لة كوردستان لةسةر هةمان بنةماي 
هةَلبذاردن   (١٩٩٢) ساَلي  هةَلبذاردنةكاني 
كورسييةكاني  ذمارةي  ئةنجامدةدرَيتء 
دادوةر  ديــاريــدةكــرَيــت.  ثةرلةمانيش 
بإياردةري  هةمةوةندي،  عةبدولكةريم 
بة  كوردستان،  ثةرلةماني  ياسايي  ليذنةي 
رَيذةي  دياريكردني  راطةياند:  رؤذنامةي 
بنةماي،  لةسةر  ثةرلةمان  كورسي   (١١١)
دةنطدةرَيك  هةزار   (٣٠) هةر  كة  ئةوةية 
زيادكردني  دياريكراوة،  بؤ  كورسييةكي 
رَيذةي كورسييةكاني ثةرلةماني كوردستان 
لة دةسةآلتي ثةرلةماندايةو دةكرَيت لةدواي 
ياسايةك  بة  ثةرلةمانةوة  داهاتووي  خولي 

رَيذةكةى زيادبكرَيت.
ثَيشتر ذمارةي كورسييةكاني ثةرلةماني 
بةآلم  بوو،  كورسي   (١٠١) كوردستان، 
دواي هةمواركردني ياساي هةَلبذاردنةكان، 
ثةرلةماني  كورسييةكاني  ـــارةي  ذم

كوردستان كرا بة (١١١) كورسي. 
بواري  ــارةزاي  ش تاَلةباني،  نوري  د. 
ثةرلةماني  ئةندامي  دةستوريء  ياساييء 
رؤذنامة  بؤ  لةلَيدوانَيكيدا  كوردستان، 
كوردستان  ثةرلةماني  ثَيويستة  وتــى: 
بإيار لةسةر ئةوة بدات كة ئاخؤ دةتوانَيت 
نا،  يان  زيادبكات  كورسييةكاني  ذمارةي 

بؤ  دوابخرَيت  مةسةلةية  ئةو  «واباشترة 
خولي سَييةمي ثةرلةمان، ضونكة لةئَيستادا 
ثةرلةمان ناتوانَيت بإيار لةسةر ئةوة بداتء 

كاتي زؤري دةوَيت». 
هةَلبذاردنةكاني  ياساي  هةرضةندة 
جار  ثَينج  تائَيستا  كوردستان  هةرَيمي 
د.نورى  بؤضووني  بة  بةآلم  هةمواركراوة، 
طؤإانكارييء  ئــةو  «هــةمــوو  تاَلةبانى 
تايبةتي  بارودؤخَيكي  بؤ  هةمواركردنانة 
هةرَيمي  هةربؤية  بــووة،  كوردستان 
ياسايةكي  بــة  ثَيويستي  كــوردســتــان 
لةسةرةتاوة  كة  هةية  هةَلبذاردن  نوَيي 
طؤإانكارييةكانء  لةطةأل  دابإَيذرَيتةوةو 
كوردستانيشدا  ئَيستاي  هةلومةرجي 

بطونجَيت».
ثةرلةماني  كورسييةكةي   (١١١) لة 
كوردستان، (١٠٠) كورسيان طشتيية، بةآلم 
بة  تايبةتة  ديكةيان  كورسييةكةي   (١١)
ئاشووري  (كلدان  توركمانء  كةمينةكاني 

سرياني)ء ئةرمةنةكان.
ئؤفيسي  بةإَيوةبةري  محةمةد،  تاهير 
باآلي هةَلبذاردنةكان،  سلَيماني كؤمسيؤني 
اليةني  كؤمسيؤن  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
كارةكانيشي  بةإَيوةبردني  جَيبةجَيكارةو 
لــةاليــةن  كــة  ياساية  بنةماي  لــةســةر 
ثةرلةمانةوة دةردةضَيت، «لة هةَلبذاردنةكاندا 
ئةو  واتة  راستةقينة  دةنطدةري  ذمارةي 

ذمارةيةي كة دةنطيان بة ليستةكان، داوةو 
نةكراوة،  تةلةف  دةنطدانةكانيان  كارتي 
نةكردووةتة  سثَيتي  بة  كارتةكانيان  ياخود 
دواي  جيادةكرَينةوةو  سندووقةكانةوة، 
كورسييةكة   (١٠٠) دابةشي  بذاردنيان 
دةكرَيتء رَيذةي كورسييةكاني ثةرلةماني 

ثآ دياريدةكرَيت». 
لة سيستمي هةَلبذاردنةكاندا دوو سيستم 
ذمارةي  يةكَيكياندا  لة  ثةيإةودةكرَيت، 
ثةيإةودةكرَيت،  كورسييةكان  بؤ  دةنطدةر 
هةر  بؤ  دةنطدةر  هةزار   (٣٠) نموونة  بة 
لة  بــةآلم  دةكــرَيــت،  ــاري  دي كورسييةك 
سيستمي دووةمياندا ذمارةي كورسييةكان 
بة دياريكراوي دةمَينَيتةوةو ذمارةي دةنطي 
دةكرَيت،  زياد  كورسييةكان  بؤ  ثَيويست 
هةر  بؤ  دةنطدةرةكان  ذمارةي  ثَييةش  بةم 

كورسييةك ئؤتؤماتيكى زياد دةكات.
هةرَيمي  هةَلبذاردنةكاني  ياساي 
١٩٩٢دا  ــي  ــاَل ــةس ل ــة  ك ــان  ــت ــوردس ك
جار  ثَينج  تائَيستا  بةآلم  ثةسةندكراوة، 
لةساآلنى (١٩٩٤و ١٩٩٨و ٢٠٠٤و ٢٠٠٩)دا 

هةمواركراوةتةوة.
جَيطري  حةمةحسَين،  ــةوت  ســةرك
بؤ  كـــوردي  ثةيمانطاي  ــةري  ــوةب ــةإَي ب
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  هةَلبذاردنةكان، 
ياسايةك كة لةساَلي (١٩٩٢)ةوة داإَيذرابَيت، 
هةية،  طؤإانكاريي  ضةندين  بة  ثَيويستي 

هةر  بؤ  بإياربووة  لةوكاتةوة  لةوانة 
دةنطداني  ثسوَلةيةكي  ــك  ــدةرَي ــط دةن
ئةوة  تائَيستا  بةآلم  ئامادةبكرَيت،  تايبةت 
لة  جَيبةجَيكار  اليةني  تائَيستاش  نةكراوةو 
هةربؤية  ديارينةكراوة،  ثَيشَيلكارييةكان 
اليةنَيكي  ثَيشَيلكارييةكاندا  حاَلةتي  لة 

جَيبةجَيكاري بةهَيز بووني نيية. 
ــوو «ئــةو  ــواب ــشــي ــَي ـــةوت ث ـــةرك س
كؤمسيؤنةي كة لة بةغدا هةية، زؤر بةهَيز 
ثتةوي  ياسايي  ثشتطيرييةكي  ضونكة  نيية، 
كؤمسيؤنةكة  تةمةني  ياساكةشدا  لة  نييةو 
بنةمايانةش  ئةو  بووني  ديارينةكراوة، 
مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوةكاني  بؤ  رَيطا 
دةدات  زياتريش  هؤشياريي  خؤشدةكاتء 
كؤمةَلَيك  لةوةي  جطة  ئةوة  دةنطدةر،  بة 
بانطةشةكاني  دةربـــارةي  رَينوَينيش 
ياساكةدا  لة  تائَيستا  كة  هةية  هةَلبذاردن 
دياريكردني  باسنةكراونء  بــةإوونــي 
لة  كة  سندوقةكانيش  سةر  فةرمانبةراني 
لة  ديكةية  يةكَيكي  باسنةكراوة،  ياساكةدا 
هةَلبذاردنةكانء  ياساي  كةموكوإييةكاني 
ثَيداويستي  بةثَيي  كؤمسيؤن  هةرجارةي 

خؤي دياريكردووة». 
ثَيشتر لة ياساي هةَلبذاردنةكاني هةرَيمي 
هةر  بؤ  دةنطدةراني  ذمارةي  كوردستاندا 
ئةو  ئَيستا  بةآلم  دياريكرابوو،  كورسييةك 

ثةرلةمان  كورسييةكاني  طؤإاوةو  بنةماية 
دةنطدةرةكانيان  ــارةي  ذم دياريكراوةو 

طؤإيوة.
جَيطرى بةإَيوةبةرى ثةيمانطاى كوردى 
روونــكــردةوة  ئةوةشي  هةَلبذاردن  بؤ 
«ياساي هةَلبذاردن حةوت دةروازةيةو تةنيا 
باس  شةشةم  دووةمء  يةكةمء  دةروازةي 
لة هةَلبذاردن دةكات، دةروازةكاني سَييةمء 
ضوارةمء ثَينجةمء حةوتةم باس لة ضؤنَيتي 
بةإَيوةضووني كارةكاني ثةرلةمان دةكات، 
ناوخؤي  ثةيإةوي  لة  شتانة  ئةو  دةكرا  كة 
ثةرلةماندا جَيي بكرايةتةوة، هةربؤية ئَيستا 
ياساكة ثَيويستي بة (١٩) طؤإانكاريى هةية، 
ثةيوةنديان  تَيداية  مادةي  كؤمةَلَيك  ضونكة 
بة هةَلبذاردنةوة نيية، بةَلكو ثةيوةنديان بة 
كاروباري ئةو كةسانةوة هةية كة دةنطدةر 

هةَلياندةبذَيرَيت».
هةَلبذاردنةكان  ياساي  راشيطةياند: 
هةية،  داإشتنةوة  سةرلةنوآ  بة  ثَيويستي 
لةاليةن  هةمواركردنةكانيش  ضونكة 
«ئةطةر  نةكراوة،  يةكانطير  ثةرلةمانةوة 
بكات،  ياساكة  سةيري  بيةوَيت  كةسَيك 
دةبَيت شةش الثةإةي لةبةردةستدابَيت كة 
ثَينجةكةي  بنةإةتييةكةيةو  ياسا  يةكَيكيان 
ئةوةش  كة  هةموارةكةية،  ثَينج  ديكةشيان 

كارَيكي نةطونجاوة».

دواي حةظدة ساأل
هةرَيم كار بة بنةماي هةلَبذاردنةكاني ساَلي (١٩٩٢) دةكات

بةبَي ضوارضَيوةيةكى ياسايى 
كؤمسيؤن ناتوانَيت راثرسى لةسةر دةستوور بكات

د. نوري تاَلةباني:

هةرَيمي كوردستان ثَيويستي بة ياسايةكي نوَيي 

هةَلبذاردن هةية كة لةسةرةتاوة دابإَيذرَيتةوةو 

لةطةأل طؤإانكارييةكانء هةلومةرجي ئَيستاي 

كوردستانيشدا بطونجَيت

سةركةوت حةمةحسَين: ياسايةك كة لة ساَلي 

(١٩٩٢)ةوة داإَيذرابَيت، ثَيويستي بة ضةندين 

طؤإانكاريي هةية، لةوانة لةوكاتةوة بإياربووة بؤ 

هةر دةنطدةرَيك ثسوَلةيةكي دةنطداني تايبةت 

ئامادةبكرَيت، بةآلم تائَيستا ئةوة نةكراوة
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طةورة  طؤإانى  نةمانتوانيبَيت  بةآلم 
خةونء  خةياألء  دةروونء  لة  بكةين 
ئةوا  روانيماندا،  بيركردنةوةء  خولياء 
بَيطومان وةك ضؤن ئَيستا كؤمةَلطايةكت 
ديموكراسيةتَيكى  ديلى  زةليلء  هةية 
ئةم  ئــاوةهــاش  وةهميية،  ساختةء 
بةرهةمهَينةرى  دةبَيتة  كؤمةَلطاية 
دروشمء  لةبةردةم  زةليل  ئينسانى 

هوتافة وةهمييةكاندا. 
لةسةر  شــةإكــردن  بةبآ  ــؤإان  ط
ثَيويستمان  ئَيمة  مةحاَلة،  ئازادييةكان 
ئازاديى  هةية،  ئازاديى  جةنطاوةرى  بة 
بإذَيينة  ــةوةى  ل نيية  بريتى  تةنيا 
سةرشةقامةكانء داواى ئازاديى بكةين، 
يان هاواربكةينء بَلَيين ئَيمة ئازادنينء 
بةرلةوةى  ئازاديى  دةوَيت،  ئازاديمان 
ببَيتة هاوارَيكى راستةقينة، تَيطةيشتنَيكى 
دنيابينييةكى  روانينء  راستةقينةء 
ذيانء  ثراكتيزةكردنى  بؤ  ئازادانةية 
رةنطة  راستةقينة،  بيروإاى  كــردةء 
لة  مرؤظ  ئازاديى  هةرشتَيك  لة  بةر 
سةرضاوة  راستةقينةوة  خةونَيكى 
خةونَيكى  بة  يان  دواتر  بةآلم  بطرَيت، 
دةبَيتة  يــان  ــت،  دَي كؤتايى  ساختة 
دةبَيت  ذياريى،  راستةقينةى  شتَيكى 
ضةكى  ئةوانةى  كة  تَيبطةين  لةوةش 
شةإيان  ــووةء  ب لةشاندا  ئــازاديــان 
ثاش  رةنطة  كردووة،  ئازاديى  لةسةر 
سةركةوتن ببنة كوشندةيةكى طةورةى 
تاكةكةسء  راستةقينةكانى  ئازاديية 
تَيكدانى  بؤ  طاَلتةجاإ  ضةواشةكةرَيكى 
رؤشنبيريىء  ــةى  ــةش ض زةوقء 

فةرهةنطىء شارستانى.      
ضةند  ـــرؤظ  م ــى  ــان ــةك ــي ــازادي ئ
مرؤظء  سايكؤلؤذياى  بة  ثةيوةندى 
ــة، دة  ــةي ــيــةكــانــةوة ه بــةهــا رؤحــي
ئةوةندةش ثةيوةندى بة كؤمةَلطاء ئةو 
مرؤظةكان  كة  هةية  ذيارييةوة  ئاستة 
رَيكخةرَيكى  ــة  ب ــتــةوة  ــَي دةبــةســت
ثــةيــوةنــديــئــامــَيــزى شــارســتــانــىء 
ئاسايى  ئاستَيكى  فــةرهــةنــطــىء 

خؤشطوزةرانييةوة. 

بيركردنةوةية  ئةو  ئايا  رؤذنامة: 
لة  ــوآ  ن نــةوةى  ــت  ــَي دةَل كة  راستة 

كوردستاندا هةر بة طةنجى ثيربوون؟
لةئاستى  كـــورد  كــؤمــةَلــطــاى   *
كؤمةَلطايةكى  دنيابينيدا  روانــيــنء 
دةسةآلتء  لةئاستى  وَيرانة،  هةذارء 
بةإَيوةبردنيشدا بَيطومان دنيا دةزانَيت 
طةندةألء  دةسةآلتطةلَيكى  خاوةنى  كة 
ثةرستء  بـــةرذةوةنـــدى  وَيــــرانء 
لــةإووى  هاوكات  نابةرثرسيارين، 
فةرهةنطييةوة،  شارستانىء  كرانةوةى 
ضةند لةئاستَيكى داخراوء ناثةيوةندىء 
بَيئةندازة  كؤمةَلطاية  ئةم  طؤإانداية، 
ستةمكارى  ــدووى  ــان م ــةتء  ــةك ش
دةرةبةطخوازى  داطيركاريىء  حيزبىء 
ــدارة  ــةآلت ــرسء دةس ــةرث حــيــزبء ب
بَيطومان  نامةعريفييةكانة،  جاهيلء 
داطيركارء  كؤمةَلطايةدا  لةم  حيزب 
ئاستى  راستةقينةى  كاولكارَيكى 
رؤشنبيريىء  فةرهةنطىء  طةشةى 
ثَيكإا  شارستانيية،  ئــابــوورىء 
كوشتنى  ثةكخستنء  بوونةتة  ئةمانة 
جومطة  سةرلةبةرى  طةنجء  كؤمةَلطاء 
سياسةتء  كؤمةَلطاء  زيندووةكانى 

ئابوورىء شارستانى.
دذوارةدا  سةروبةندة  لــةم  ئيتر 
سةرلةبةرى توَيذء رةطةزء تةمةنةكان 
شــونــاســى راســتــةقــيــنــةى خــؤيــان 
بؤشاييةكى  لة  طةنجان  ونــكــردووة، 
كة  من  دةذين،  طةورةدا  راستةقينةى 
باس لة طةنج دةكةم مةبةستم كضانيشة، 
كض  لــةســةر  قسة  كةمترين  رةنــطــة 
طشتى  بة  زؤر  ناكرَيت  لَيرةدا  كرابَيت، 
كةمَيك  دةكرَيت  لةبةرئةوة  قسةبكةين، 
ئينسان  ــةورةى  ط توَيذَيكى  لة  باس 
بكةين كة كضانى كؤمةَلطاية، لةإاستيدا 
ئةم  كضانى  كيذؤَلةء  سةدى  دةر  سةد 
كؤمةَلطاية لة خَيزانةوة تا عةشيرةتء تا 
خَيألء تا حيزبيش، بوونةتة خزمةتكارى 
خزمةتكاريية  ئةم  كؤمةَلطاية،  ئةم 
ــــــذة بؤ  ثــرؤســةيــةكــى دوورودرَي
لةناو  مآ  رةطــةزى  بضوككردنةوةى 

مرؤظةى  ئةو  بنياتكردنى  كؤمةَلطادا، 
ثرؤسةيةكة  كيذؤَلةية،  كضء  ناوى  كة 
بؤ بضووكردنةوةى خةونء خولياكان، 
لةئاستَيكى بضووكى ماألء بةخَيوكردنء 
ذيان  بضووككردنةوةى  خزمةتكردندا، 
بضووككردنةوةى  نزم،  وا  ئاستَيكى  بؤ 
زؤر  ئاستَيكى  بؤ  بوونةوةرةية  ئةو 
كة  كؤمةآليةتى  فةرهةنطىء  بضوكى 
لةإَييةوة خولياكانى ئةم نةوة ثةراوَيزة 
تاريكء  كونجة  بةرةو  زياتر  زياترو 
دةبنةوة،  بضووك  لةبيركراوةكان 
رامكراو  ماَلىء  بوونةوةرَيكى  بؤ 
ئةخالقىء  ــراوى  داخ مةودايةكى  لة 
بؤ  نزمكردنةوةى  كؤمةآليةتيداء 
ثةنهان،  نائةكتيظء  دابإاوى  ئاستَيكى 
دةستثَيدةكاتء  لَيرةوة  ئَيمة  رةخنةى 
رامكردنى  دةطرَيت،  سةرضاوة  لَيرةوة 
لةإَيى  كؤمةَلطايةكدا  لــة  مــرؤظ 
جياجياوة  هَيزى  ميكانيزمء  كؤمةَلَيك 
لةمجؤرة  هةَلبةت  ــت،  دةدرَي ئةنجام 
ماَليكردنى  رامكردنء  كؤمةَلطايانةدا 
فةرهةنطء  لةإَيى  كيذؤَلةكان  كضء 
ــزانء دةســةآلتــى  دابــونــةريــتء خــَي
هَيزن  كؤمةَلَيك  كة  ثياوساالرييةوةية 

بؤ ئةنجامدانى ئةم ثرؤسةية.
ـــة خــــةونء  ثـــرؤســـةيـــةكـــة ك
بَيئةندازة  ئارةزووةكانيش  خولياو 
ثرؤسةية  ئةم  هةَلبةت  بضووكدةبنةوة، 
ئةخالقىء  دوورودرَيذى  ثرؤسةيةكى 
لةإاستيدا  كؤمةآليةتيية،  كلتوورىء 
بؤ  نيية  فةرهةنطى  طةمةيةكى  تةنيا 

فةرامؤشكردنى اليةكى كؤمةَلطا.
ثيركردنى  ثةكخستنء  لةإاستيدا 
طشتى  بة  كورديدا  كؤمةَلطاى  لة  طةنج 
سةرضاوة  وَيرانةوة  دذوارء  فةزا  لةو 
ــزانء  ــة مـــاألء خــَي ــة ل دةطــرَيــت، ك
درَيذ  بنةماَلةوة  قةبيلةء  عةشرةتء 
ناوةندء  دةزطاء  حيزبء  تا  دةبَيتةوة 
فةرهةنطىء  كؤمةآليةتىء  ثَيكهاتة 
كةواتة  ئابوورييةكان،  ثةروةردةيىء 
لة سةرلةبةرى جومطة  ثَيوستة طؤإان 
فةرهةنطىء  شارستانىء  هةستيارء 
دةبَيت  بةرثابكرَيت،  ئةخالقييةكاندا 
راستةقينةكان  دنيابينيية  روانينء 
بةها  نرخء  دةبَيت  زيندووبكرَينةوة، 
شارستانييةكان  ئةخالقىء  ئينسانيء 
ئةمةش  مـــرؤظ،  بــؤ  بطةإَينينةوة 
ثرؤسةيةكى دوورودرَيذى شارستانىء 
رزطاركردنى  بؤ  زيندووة  رؤشنبيريى 
بَيمانايىء  كؤتوبةندى  لة  نوآ  نةوةى 
حيزبء  دةستى  زةليلى  بَيئيرادةيىء 

كؤمةَلطا. 
رؤذنامة: بؤضى زؤرينةى طةنجان لة 
هةرَيمى كوردستاندا تةسليمى مووضةى 
كةرتى  رووناكةنة  دةبــنء  حكومةت 

تايبةت تا بةرهةمى خؤيان بخؤن؟

ــةرى  ــةب ــةرل س ــدا  ــك ــَي ــات ــةك ل  *
كؤمةآليةتىء  ئابوورىء  سةرضاوة 
رَيكخراوة  تا  حكوميىء  رؤشنبيريىء 
لةاليةن  ثَيكإا  كؤمثانياكان  ثيشةيىء 
ــكــراون،  ــرؤَل ــت حــيــزبــةكــانــةوة كــؤن
حيزبى  ــةردوو  ه لةاليةن  بةتايبةتى 
لةذَير  داطيركراونء  دةســةآلتــدارةوة 
ئةوانداية،  دةسةآلتى  مةكرةمةء  سايةء 
طــةورةى  سةرلَيشَيواييةكى  ئةمةش 
دروستكردووة،  طةنج  هاوآلتييانء  بؤ 
لة  لَيشاوَيك  بةرثاكردنى  لةإاستيدا 
هيض  حيزبى  حكوميىء  بَيكارى  طةنجى 
شارستانى  زانستىء  ستراتيذَيكى 
سازكردنى  لة  جطة  نيية،  لةثشتةوة 
بَيكارييةكى طةورةء طرانى دةمامككراوء 
راهَينانى هاوآلتييان لةسةر سيستمَيكى 
لـــةكـــاركـــةوتـــووى حــوكــمــإانــىء 

بةإَيوةبردنى حيزبى. 
دووإووى  كة  حكومةت  حيزبء 
مووضةء  سيستمى  لةإَيى  دراوَيكن، 
ذيانء  بذَيويى  نانبإينء  بايةعىء 
ثاداشتى  مةكرةمةء  زةوىء  ثَيدانى 
دةستةمؤكردنء  لةسةر  كار  حيزبى، 
زةليلكردنى هاوآلتييانء طةنجان دةكةن، 
بؤ  بةهَيزن  هؤكارطةلَيكى  ئةمانة  ثَيكإا 

ترساندنى  كؤمةَلطاء  غةمطينكردنى 
ئةخالقى  كؤمةَلَيك  لةإَيى  هاوآلتييان 
سةركوتكردنى  ستةمكاريىء  ناشرينى 
ئابوورىء حيزبىء حكوميى. دةرئةنجام 
دووربكةونةوة  ناوَيرن  هاوآلتييان 
هاوكات  حيزبى،  حكوميىء  كارى  لة 
كوردستاندا  لة  ئةمإؤ  كة  بةداخةوة 
دةرةوةى  سةرمايةى  سةرمايةدارانء 
راستةوخؤ  نــاإاســتــةوخــؤء  حيزب 
هةية،  حيزبةكانةوة  بة  ثةيوةنديان 
شَيريان  ثشكى  بةرثرسةكان  حيزبء 
دامةزراوةكاندا،  كؤمثانياء  لة  هةية 
دةرئةنجام ئةو ئةخالقء روانينة وَيرانةى 
بؤ  طوازراوةتةوة  هةيةتى،  حيزب  كة 

دةزطاء كؤمثانياء رَيكخراوةكانيش.
كوردستاندا  لة  تايبةت  كةرتى 
حيزب  كــةرتــى  ــةآلم  ب الوازة،  زؤر 
هةيمةنةيةء  ثارةء  خاوةن  باآلدةستء 
تايبةتء  كةرتى  لة  زةبرَيكى كوشندةى 
بةآلم  داوة،  سةربةخؤكان  دامــةزراوة 
نوآ  نـــةوةى  ئــةمــإؤ  خؤشبةختانة 
دةيةوَيت لةدةرةوةى حيزبء دةسةآلتدا 
كاربكاتء بةدواى ناوةندء دةزطاطةلَيكى 
رؤشنبيرىء  فةرهةنطىء  ئابوورىء 
بةرهةمهَينةرى سةربةخؤدا دةطةإَيت.
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ئاسؤ جةبار:
كةرتى حيزب باآلدةستء خاوةن ثارةيةء زةبرَيكى كوشـــــــندةى لة كةرتى تايبةتء دامةزراوة سةربةخؤكان داوة

ضـــــاوثَيكةوتن

تا طؤإانكاريى ريشةيىء طةورة لة زيهنء 

روانينء دنيابينيماندا دروست نةكةين، 

هةرطيز ناتوانين بضووكترين طؤإان لة ذيانء 

واقيعدا دروستبكةين. طؤإان هةَلواسينى 

الفيتةيةكى رةنطاوإةنط نيية بةديوارى 

حيزبييدا بارةطايةكى 

 كؤمةَلطا ثَيويستى

بة ئؤثؤزسيؤنى راستةقينةء 

طروثةكانى فشارء دةزطاء 

ناوةندى سةربةخؤء ميدياى 

ئازادء ثرؤفيشناأل هةية، بَيطومان 

ناعاديلترين حيزب  طةندةَلترينء 

دةتوانَيت ثةرلةمان لةيةك 

ضركةساتدا ثإبكات لة طةنجى بآ 

ئيرادةء ناثرؤفيشناألء بآ خةونء 

بآ ثرؤذة
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رؤَلى  باسى  ئةمإؤ  زياتر  رؤذَيك  هةموو  لة 
طةنج دةكرَيت لة طؤإاندا، بةآلم بةثَيى وتةكانى 
كؤمةَلطايةكى  كوردى  كؤمةَلطاى  جةبار،  ئاسؤ 
كوردستان  هةرَيمى  طةنجانى  نييةء  طةنجانة 
ضةثَينراونء  سياسييةكانةوة  حيزبة  رَيطاى  لة 

سةركوتكراون.
لةم  رؤشنبير،  نــووســةرء  جةبار،  ئاسؤ 
سةر  دةخاتة  تيشك  رؤذنــامــةدا  ديــدارةى 
دةستانةى  ئةو  طةنجء  كاريطةرييةكانى  رؤألء 
داوةء  طةنجيان  تواناكانى  كوشتنى  هةوَلى 

كؤنترؤَلكردووة. ئازادييةكانيان 
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سازدانى: ئةلةند مةحوى

كَيية؟  طةنج  كؤمةَلطاى  رؤذنامة: 
كة  دياريدةكات  الوان  ــذةى  رَي ئايا 
طةنجانةء  بيرى  يان  طةنجة؟  كؤمةَلطا 
بةشداريى الوان لة كايةكانى دةسةآلتء 

حكومإانيدا؟
ئةمإؤ  تــا  ـــةوةى  ئ بَيطومان   *
راظةكردنء  هةذارى  مؤدَيلَيكى  بووةتة 
دياريكردنى شوناسى ثَيكهاتةء دياردةء 
شتة زيندووةكان، بريتيية لة بةخشينى 
رةهاء  حةتمىء  بةرجةستةء  ثَيناسةى 
سياسىء  دنيابينى  بةثَيى  واتة  بَيقسة، 
جطة  طةنج  شارستانى،  فةرهةنطىء 
مةكينة  ئةو  بضووكى  ثارضةيةكى  لة 
سياسىء حيزبىء كؤمةآليةتيية، هيضى 
ديكة نيية، طةنج تةنيا وةك بوونةوةرَيكى 
حيزبىء  تةراتَينى  ــاو  ن بضووكى 
ئايينىء  مةزهةبىء  ستراتيذى  مةرامء 
كلتووريى نةخشةى بؤ دةكَيشرَيت، واتة 
نةخشة  ئةو  لــةدةرةوةى  نوآ  نةوةى 
سةرضاوةكانى  نيية.  بوونى  هــةذارة 
بنةماَلةء  خَيألء  لة  تَيإوانينة  ئــةم 
قةبيلةوة سةرضاوة دةطرَيت، تا دةطاتة 
تؤتاليتاريىء  ديكتاتؤريىء  سيستمى 
ــطــةرء  ــةرء مــةزهــةب ــط ــوون ــةذم ه

حيزبطةراكان.       
دةبَيتة  فةرهةنط  هةية  وا  جارى 
كوشتنى  بؤ  ساختة  سةرزةمينَيكى 
تاكةكةس،  راستةقينةكانى  ئازاديية 
كة  كوشندةيةى  فــةزا  ئــةو  هاوكات 

تاكةكةس  سروشتييةكانى  ئازاديية 
نيية  فــةزايــةك  ــت،  دةكــوذَي لةخؤيدا 
مةرط،  كوشتنء  ئامرازةكانى  ضةكء 
بخوَلقَينن،  كوشندةية  حةقيقةتة  ئةم 
بةَلكو فةرهةنطء كلتوورَيكى داخراوى 
ئةخالقىء ثإ لة كؤتوبةندى قةدةغةكراوء 
حةرامكراو، سةدان ئةوةندة كاريطةرى 
ضةكة  لة  زياترة  سايكؤلؤذيى  رؤحىء 
مــرؤظء  كوشتنى  راستةقينةكانى 

ئازادييةكانى. 
لةسةر  قسةكردن  بةبآ  لةإاستيدا 
ئازادييةكانى ئينسانء كؤمةَلطا، مةحاَلة 
باس لة طةنجء ثَيكهاتة هةرة طرنطةكانى 
كؤمةَلطاى  لةبةرئةوة  بكةين،  كؤمةَلطا 
دةزطاى  زانكؤء  بةرهةمهَينةرى  ئازاد 
ئابوورىء  فةرهةنطىء  رؤشنبيريىء 
هةمانشَيوة  بــة  ئــــازادة،  سياسى 
بةرهةمهَينانى  بؤ  كؤمةَلطايةكيشة 
تاكةكةسى ئازادء فَيرخوازى بةئيرادةء 
كؤمةَلطاى  ــار  دواج ــؤإان،  ط خةونى 
ــدووةء  ــن زي كؤمةَلطايةكى  ـــازاد  ئ
واتة  تازةبوونةوةداية،  لة  ــةردةوام  ب
كؤمةَلطاى  طةنجة،  كؤمةَلطايةكى 
بةرهةمهَينةرى  ترادسيؤنيش  داخراوء 
ئةخالقىء  كــوشــنــدةى  فــةزايــةكــى 
ثراكتيزةكردنى  ــؤ  ب فةرهةنطين 
ضةثاندنء  فةرهةنطىء  ستةمكاريى 
بةها  كوشتنى  تاكةكةسء  خةساندنى 
تَيطةيشتن  بةآلم  مرؤييةكان،  رؤحىء 
لة  تَيطةيشتن  ئــازاديــىء  ضةمكى  لة 
خاوةنى  ئازاديى،  كردارييةكانى  مانا 
بؤ دروستكردنى كؤمةَلطايةكى  هَيزَيكة 
ديكتاتؤرةكان  ضةند  ئازاد،  مؤدَيرنء 

سةركوتكارء  حيزبى  بة  ثَيويستيان 
هاوكات  هةية،  ستةمكار  جــةالدى 
جةنطاوةرى  بة  ثَيويستى  ئازاديش 
ئيرادةطةر  فةرهةنطيى  مةعريفىء 

هةية. 
ئازادييةكى  هَيندةى  ساختة  ئازاديى 
طةورةدا،  ثإوثاطةندةيةكى  لة  بضوكة 
بؤ  ساختةية  فةنتازيايةكى  هَيندةش 
خؤشباوةإى،  وةهمء  بةرهةمهَينانى 
لة  ثَييانواية  كؤمةَلطايانةى  ــةو  ئ
بةآلم  دةذين،  راستةقينةدا  ئازادييةكى 
لة  غةرقن  بَيئةندازة  كؤمةَلطايةكن 
ترادسيؤنىء  ئةخالقىء  كؤتوبةندى 
ئايينىء سياسيدا، دواجار كؤمةَلطايةكى 
فةرهةنطىء  ـــةإووى  ل وَيرانيشن 
ئازاديية  ناتوانن  شارستانييةوةء 
رووبةرَيكى  لة  سروشتييةكانيان 
فةرهةنطيدا  كؤمةآليةتىء  بةرفراوانى 

ثراكتيزة بكةن.   
كةمكردنةوةى  تةنيا  بة  رؤذنامة: 
دةتوانَيت  ثةرلةمان،  كانديدى  تةمةنى 

كؤمةَلطايةكى ثير، نوآ بكاتةوة؟
بة  ثَيويستى  كؤمةَلطا  لةإاستيدا   *
طروثةكانى  راستةقينةء  ئؤثؤزسيؤنى 
سةربةخؤء  ناوةندى  دةزطاء  فشارء 
هةية،  ثرؤفيشناأل  ئــازادء  ميدياى 
ناعاديلترين  طةندةَلترينء  بَيطومان 
لةيةك  ثةرلةمان  دةتوانَيت  حيزب 
طةنجى  ــة  ل ثــإبــكــات  ضــركــةســاتــدا 
بَيئيرادةء ناثرؤفيشناألء بآ خةونء بآ 
ثيرةكانى  كورسيية  نيية  طرنط  ثرؤذة، 
طرنط  ثإبكةينةوة،  طةنج  بة  ثةرلةمان 
ثشتيوانىء  هةية  هَيزَيك  ض  ئةوةية 

بكات،  هاوآلتييان  طةنجء  لة  بةرطريى 
ثةرلةمانتارى  بة  ثَيويستى  كؤمةَلطا 
هةَلوَيستى  خـــاوةن  ــرادةء  ــي ــةئ ب
سةربةخؤء ثرؤفيشناألء جةنطاوةرىء 
هةية،  سياسى  رؤشنبيرىء  ياسايىء 
ثةرلةمانتارى  لة  بــَيــزارة  كؤمةَلطا 
زةليلى  ثةككةوتةء  تةمةألء  بَيدةنطء 
ثإكةرى  طيرفان  حيزبء  دةستى 
توإوهاتانة،  ئةم  خةياَلىء  مووضةى 
بنَيرينة  كةسانَيك  ئــةوةيــة  طرنط 
هةبَيت  ئةوةى  ئامادةيى  كة  ثةرلةمان 
تةرخان  سةعاتَيك  ضةند  رؤذانـــة 
ئةوةيان  تواناى  هاوآلتييان،  بؤ  بكات 
طةندةألء  وةزيــرة  بةرثرسء  هةبَيت 
ثَيشَيلكارةكانى  ناعاديلء  ثارةخؤرء 
بةنديخانة  مافى مرؤظ راثَيضى دادطاء 
زةق  ناوَيت  ثةرلةمانتارَيكم  من  بكات، 
بَيدةنط  بكاتء  طةندةَلى  سةيرى  زةق 
ملى  وةرطرَيتء  مووضةكةى  بَيدةنط 

شؤإ بكاتء بإواتةوة بؤ ماَلةوة.
ثةرلةمانتار  نيية  طرنط  كةواتة 
ئةوةية  طرنط  ثيربَيت،  يان  بَيت  طةنج 
ثابةندبَيت  ئةوةندة  بايى  بَيت،  بةشةر 
ياسايى  شةإى  بتوانَيت  ئةخالقةوة  بة 
ئةوةندة  بايى  بكات،  لةسةر هاوآلتييان 
سةرؤكى  رووبــةإووى  هةبَيت  رَيزى 
ـــرة  ــةتء بـــةرثـــرسء وةزي ــوم حــك
كاتَيك  بوةستَيتةوة.  طةندةَلةكان 
دةَلَيت  كؤمةَلطا  بة  حيزبى  بةرثرسَيكى 
ثةرلةمانةكان  ئةندام  دةبَيت  «سةط» 
دادطاء  رووبكةنة  جَيبهَيَلنء  ثةرلةمان 
ئيمزاى   (١٠,٠٠٠) نــةك  مانبطرن، 
(ئةمة  بَلَين  بضَيتء  بؤ  ناإةزاييان 
كَيشةى ئَيمة نيية، بة هةموومان وتراوة 

سةط). 
لةالى  نوَيبوونةوة  رؤذنامة: ضةمكى 
ضةمكة،  هةر  كوردى  سياسى  ئةحزابى 
هةَلبذاردنةكاندا  كؤنطرةء  لة  يان 
بةر  بة  طةنجانةيان  نوآء  بيرى  تواناء 

جةستةى خؤياندا كردووةتةوة؟
لةئَيستادا  نايةوَيت  كؤنخوازيى   *
داهاتوو  لةئَيستاء  نايةوَيت  نــةذى، 
نيية  ـــار  خـــوازي ـــت،  ـــإَي داب خـــؤى 
لة  تــاريــكء  مَيذوويةكى  لــة  تةنيا 
بطوزةرَيت،  دووردا  شارستانيةتَيكى 
بَيماناييةكانى خؤى، شةيداى  لة  بَيزارة 
بةآلم  ئَيستادا،  لة  نوَيية  ذيانَيكى 
عةقَلى  هــزرء  كةرةستةء  بةهةمان 
رامانء  خةياألء  بةهةمان  ثَيشووةوة، 
دةيةوَيت  خؤيةوة  بَيئاطايييةكانى 
هةمةاليةنى  ئامادةطييةكى  لةئَيستادا 
سفرةوة  لــة  ــت  ــرَي ــوان دةت هــةبــَيــت، 
دوايةمين  تا  دةيةوَيت  دةستثَيبكاتةوة، 
طوَيزى  نوَيكاندا  نةوة  لةطةأل  ذمارة 

كؤنةكانى  كةرةستة  بذمَيرَيتء  خؤى 
ئةو  بةآلم  بكاتةوة،  ئَيستا  داخَلى  وةهم 
ئةودا  لةدةرةوةى  دنيابينيية جياوازةى 
هةرة  جياوازيية  اليكةمةوة  بة  دةذى، 
دةدؤزَيتةوةء  ئةو  جةوهةرييةكانى 
شوناسى واقيعى ئةومان بؤ دةردةخات. 
كة  مؤدَيرنةية  دنيابيني  ئةوة  هةَلبةت 
بؤ  داخراوةكانمان  دنيا  توانايداية  لة 
دؤزينةوةى  بؤ  كاردةكات  كةشفبكاتء 
لةنَيوان  كة  طةورانةى  بؤشايية  ئةو 
ديدا  ئةواني  روانينةكانى  تؤء  دنياكةى 
بةستنةوةى  بؤ  كاردةكات  لةئاراداية، 
روانينةوة،  هةنووكةكانى  بة  ئَيستا 
روانينيش  هةنووكةكانى  بةستنةوةى 
كة  كــراوةتــرةوة،  ستراكضةرَيكى  بة 
ثَيكهاتةكانى  كــايــةء  ســةرلــةبــةرى 
روانينء  بةرفراوانى  ثانتاييةكى  لة 

هةنووكةدا بطوزةرَيت.
روانينء  خاوةنى  تا  لةبةرئةوة 
دنيابينييةكى مؤدَيرنء كراوةء شةفاف 
نوَيطةريىء  لة  باس  ناتوانين  نةبين، 
ديكتاتؤرَيكم  بكةين،  نوَيبوونةوة 
نوَيبوونةوةء  باسى  ــدؤزةرةوة  ب بؤ 
ــت،  ــَي ــةكــردب نـــؤذةنـــكـــردنـــةوةى ن
طةندةَلم  كوشندةء  دةسةآلتَيكى 
تةلةفزيؤنةكانيان  ـــدؤزةرةوة  ب بؤ 
ديموكراسىء  هوتافى  لة  ثإنةكردبَيت 
ــةتء نــاَلــةنــاَلــى  ــزم طــرمــةطــرمــى خ

نوَيبوونةوةء نؤذةنكردنةوة. 
لــةوةى  نيية  بريتى  نوَيبوونةوة 
كراسَيكى جوان بكةينة بةرى طةندةَلى، 
بةرى  بكةينة  ثانتؤَلَيكى سثى  ضاكةتء 
بؤينباخَيكى  راوإووت،  ناعةدالةتىء 
مافى  ثَيشَيلكردنى  ملى  بكةينة  سوور 
نووسةرء  لة  هةإةشةكردن  مرؤظء 
ــازاد،  ئ ميدياى  رؤذنــامــةنــووســانء 
دةركردنء  نانبإينء  بؤ  بكةين  ماكياذ 

هةمةجيةتء عةنتةرياتى حيزبى. 
 

لة  طةنج  نــوآء  ــةوةى  ن رؤذنــامــة: 
كؤمةَلطايةكى وةكو هةرَيمى كوردستاندا 

دةتوانَيت ضى بطؤإَيت؟
طؤإانكاريى  ــا  ت لــةإاســتــيــدا   *
روانينء  زيهنء  لة  طةورة  ريشةيىء 
نةكةين،  ـــت  دروس دنيابينيماندا 
لة  طؤإان  بضوكترين  ناتوانين  هةرطيز 
طؤإان  دروستبكةين.  واقيعدا  ذيانء 
رةنطاوإةنط  الفيتةيةكى  هةَلواسينى 
حيزبييدا،  بارةطايةكى  ديوارى  بة  نيية 
دروشمة  لة  ديموكراسى  ضؤن  وةك 
ديكتاتؤرء  حيزبة  وةهمييةكانى 
تروسكايى  ناعاديلةكاندا  طةندةألء 
هةمانشَيوة  بة  دروستناكات،  طؤإان 
بكةين،  طؤإان  باسى  ساأل  ئةطةر سةد 

ئاسؤ جةبار:
كةرتى حيزب باآلدةستء خاوةن ثارةيةء زةبرَيكى كوشـــــــندةى لة كةرتى تايبةتء دامةزراوة سةربةخؤكان داوة

ضـــــاوثَيكةوتن

ديكتاتؤرَيكم بؤ بدؤزةرةوة باسى نوَيبوونةوةء 

نؤذةنكردنةوةى نةكردبَيت، دةسةآلتَيكى كوشندةء 

طةندةَلم بؤ بدؤزةرةوة تةلةفزيؤنةكانيان ثإنةكردبَيت 

لة هوتافى ديموكراسىء طرمةطرمى خزمةتء ناَلةناَلى 

نؤذةنكردنةوة نوَيبوونةوةء 
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 بَيماناترين تؤمةت دانة ثاأل ريفؤرمخوازان، 
طةندةأل  بةرذةوةنديثارَيزء  هةندَيك  كة  ئةوةية 
هةردةمةى بة جؤرَيك دَلنةوايى بازنةى بةرتةسكى 
كةمايةتى دةسةآلتدار لة دةربإينةكانياندا دةكةن، 
جارآ دةَلَين كاتةكةى نةطونجاوبوو بؤ راطةياندنى 
ناوخؤ  ملمالنَيى  دةَلَين  يان  ضاكسازيى،  ثرسى 
رةخنةو  جوَلةو  هةموو  دوذمنانة،  سوودى  لة 
تَيكدانى  لة  جطة  سةردةمانة  خوَيندنةوةيةكى 
باآلنسى هاوثةيمانَيتيى ستراتيذى نَيوان ثارتىء 
حوكمدارى  ئةزموونى  بة  زيانطةياندن  يةكَيتىء 
رةضاو  لَي  بةسوودى  ئةنجامَيكى  هيض  كورد، 
مونافةسةى  ئةوةى  دوذمن  كام  نازانم  ناكرَيت، 
يةكَيتى دةكردو سةختترين رؤذطارى خوَيناوييان 
طيانى  بة  زيانيانطةياند  طةورةترين  خوَلقاندء 
طةنجانء سةروةتء بيناى ئابوورى كوردستان، 
بةرذةوةنديية  ستراتيذين،  هاوثةيمانى  ئةمإؤ 
ناتوانَيت  (دنيا  تَيكةآلوبووة  ءا  باآلكانيان 
بيانباتةوة)،  بؤخؤى  خوا  مةطةر  لَيكيانكاتةوة... 
طرفت  بة  كوردستانيش  داطيركةرانى  ئةطةر  خؤ 
كردوونء  بؤ  تةنةزوالتيان  هَيندة  ئةوا  بزانن، 
قايمكردووة،  ئؤثؤزسيؤنةكانيشيان  جَلةوطيرى 
كة لة دؤست دؤستترن بؤ داطيركةرانء طوتارى 
كة  ئاشكراية،  بَلندطؤكانةوة  لة  سياسيشيان 
بيركردنةوةء نةخشةسازيى لة دةوَلةتى كوردى 
خةونى شاعيرانةية، ئةم ثةيامة نانةتةوةييانةش 
دوذمـــنء  زارةكــــى،  ثرؤتؤكؤَلَيكى  ءةك 
جيهانيشى خستووةتة بةردةم ءاقيعَيك كة كورد 
بَيتواناترين مةخلوقة لة ئيدارةى دةوَلةتدا، ئةوةتا 
دةناسنء  نةتةوةكةيان  باشتر  سةركردةكانيان 
ئةو ءتة بةناوبانطةى سةرؤك كؤمارى عَيراقء 
يةكَيتى  ءةك  ــةورةى  ط حيزبَيكى  سكرتَيرى 
ثةيماننامة  ســةدان  لة  كورد  دوذمنانى  بؤ  كة 
بة  خزمةت  ضةند  بزانن  بةنرخترة،  طرنطترو 
بوارى سياسىء ديبلؤماسى داطيركةران دةكات، 
ئيتر نازانم لة ئَيستادا كورد ترسى ضى هةية كة 

نةتوانَيت طؤإان بكات. 
لة  ترس  ريفؤرمنء  دذى  ئةوانةى  ئَيستا   
جؤرَيكى  دةربإينى  فَيرى  بةرذةءةندييةكانيان 
ديكة لة ضةواشةكردنى كردوون، كة دةَلَين دةبواية 
ريفؤرميستةكان  بكرايةء  ناوةءة  لة  ضاكسازيى 
هةوَليان بداية لة رَيطاى ديالؤطء ثرؤذةكانيانةوة 
من  راى  بة  جَيبةجَيبكرداية،  ثرسةيان  ئةم 
ناقؤآلترين لَيدوان ئةوةية كة مرؤظ خؤى باوةإى 
بة شتَيك نةبَيتء ءةك راطةياندنى ضةواشةكارانة، 
ضارةنووسساز  ءا  بابةتَيكى  لةسةر  دةربإين 
ئادةى  فريوبدات،  ثآ  خةَلكى  ثةيامَيكء  بكاتة 
دةبَيذن  ءا  سياسيانةى  مةسئولء  بةناو  ئةو 
نموونةيةكى  دةكرَيت)،  ناوةوة  لة  (ضاكسازيى 
با ئةء  لةناو حيزبى سياسى كورديدا،  ءامبدةنآ 
بَيت،  طةورةشدا  كوردستانى  لةناو  نموونةية 
نةخَير لة جيهانى عةرةبء ئيسالمدا ئةو بةإَيزانة 
ديارة نازانن دةسةآلت الى عةقَليةتى خَيَلطةرايى 
هةر  ئةفسونء سيحرة،  ثإ  هَيند خؤشةويستء 
ئةوةندةى دةستيان لَييطيربوو يان بة كودةتا يان 
نةبَيت،  جةماوةريى  راثةإينى  بة  يان  مةرط  بة 
هَويةشة  ئةم  هةر  نابن،  دةستبةردارى  هةرطيز 
ئةم دةسةآلتانة ئةوةندة ديموكراسيان ال ثَيويستة 
تا جَلةوطيرى دةكةن، ئيتر دةسةآلت دةبَيتة موَلكى 
تاثؤكراوى بنةماَلةو خَيألء باسكردن لة فرةيىء 
ئاَلوطؤإى دةسةآلتء ثةسةندكردنى بيروإاى جيا 
اليان، كفرى نيعمةتة. فةرموون بة حسابى ئَيوة 
رَيكخستنةكان سفت دةكةنء توخمى نامولتةزيمى 
ءةكو ريفؤرمخوازةكان دةردةكةن، دةستدةكةن 
جارآ  خؤ  دةستانخؤش،  باشة  ضاكسازيى،  بة 
حكومةتداية،  هةناوى  لة  هةر  حيزب  دةستى 
سةر  حكومييةكانى  حيزب،  بإيارى  بة  ئةوةنيية 
بة باَلى ريفؤرم دةردةكةن، بةبآ ئةوةى حساب 
طةندةَلة  هةرضى  بكةن،  ءةزيران  ئةنجومةنى  بؤ 
بةجَيية،  كارى  ئيتر  بؤتان،  هةبَيت  ءةالئى  تةنيا 
هةموو اليةك ئاطادارن دواى ياداشتةكةى بةرةى 
ريفؤرمخوازان، جةنابى سكرتَيرى طشتى ضةندين 
بةَلَينى داية سةركردايةتي ريفؤرمخوازانء ضؤن 
ئةو بةَلَينانة كةوتنة ناو بازاإو ناوةندة سياسىء 
ئةمة  خؤ  جَيبةجَيكرا؟  لَي  ضى  ئةى  ميللييةكة، 
بؤ  بوو  طرنط  ثرؤذةيةكى  يةكةمى  هةنطاوى 
بة  دةكةن،  ضةواشة  خةَلكى  بؤضى  ضاكسازيى؟ 
نموونة سكرتَيرى طشتى لة ثةيإةودا (١٢) ئةركى 
لة  ئةركةكانيشى  دةستنيشانكراوة، سةرجةم  بؤ 
كاروبارى تيؤريى دةرناضَيت، ءةك ضاودَيريىء 

رَينمايىء ئاراستةكردنء ئامؤذطارى، بةآلم الى 
سةرجةم  سكرتَير  (ى.ن.ك)ة،  مةبةستم  ئَيمة 
سةركردايةتيشى  كؤميتةى  مافةكانى  ئةركء 
(كؤميتةى  ثةيإةو  بةطوَيرةى  كة  ثاوانكردووة، 
سةركردايةتى بةرزترين دةسةآلتة لةنَيوان دوو 
طؤنطرةدا)، هةر بؤ نموونة يةكَيك لة ئةركةكانى 
(ج)دا  خاَلى  لة  دةردةخات  دةسةآلتى  تواناى  كة 
كؤبوونةوةى  (لة  باسيدةكات  ئاوا  ثةيإةودا 
سياسىء  مةكتةبى  كارى  ثالنى  خؤيدا  ئاسايى 
هةَلدةسةنطَينَيت،  (ى.ن.ك)  ديكةى  مةكتةبةكانى 
طؤإينيان  ياخود  بةردةوامبوون  لةسةر  بإيار 
كؤميتةى  هةظاآلنى  لة  هةر  من  جا  دةدات)، 
سةركردايةتى دةثرسم، ئَيستا ئةم دةسةآلتانة الى 
دةست  كؤنترؤَلكراوى  ئاوا  بارودؤخى  لة  كَين؟ 
تةنيا تاكَيك، ضؤن لة ناوةوة ضاكسازيى دةكرَيت؟ 
كَيوماَلكردنى  ثيالنى  كةوتنة  لــةوإؤذةوة  بؤية 
ثالنى  نةخشةو  ضنينى  ريفؤرمخوازو  هةظاآلنى 
شكستثَيهَينانى بإواو بةرنامة، دواجار بة ضاوى 
خؤتان ديتان دةركردنء نانبإينء لَيسةندنةوةى 
ثؤستء تاوانباركردن بة الدان لة ثةيإةوَيك، كة 
تةنيا جارَيك ئيشى ثَيدةكرَيت، ئةويش بؤ لَيدانى 
لة  تةنانةت  طؤإان،  ثرسى  حةقخوازى  دةنطى 
هةَلبذاردنةكانى ناوخؤى يةكَيتى لةساَلى ٢٠٠٦دا 
لة  لةدةستدا،  بَياليةنى  جةنابى سكرتَيرى طشتى 
شاشةى (تةلةفزيؤن)ةوة ريكالمى بؤ ثاَلَيوراوانى 
لةوكاتةوة  ئا  دةكرد،  خؤى  كوتلةكةى  بة  سةر 
لةدةستدةدات،  بَياليةنى  طشتى  سكرتَيرى  ءةكو 
ئيتر ضؤن ضؤنى ضاكسازيى لة ناوةوة دةكرَيت 

بةإَيزةكان.
خاوةنى  رةهــايــى  بة  دةســـةآلت  كــةواتــة 
طوتارَيك  خؤسةثَينة،  مانةوةيةكى  طوتارى 

فةزايةكى  لةناو  ثَيويستة  كورد  تاكى  تَييدا  كة 
سةركزىء بَيدةنطىء قبوَلكردنَيكى ناضاريدا ذيان 
درَيذكردنةوةى  ديكة  بةمانايةكى  بطوزةرَينَيت، 
دةسةآلتة  ئيستيبدادى  ــخــوازىء  زاَل تةمةنى 
بةواتاى  كارةساتَيك،  هيض  روودانـــى  بةبآ 
ئةكتيظ  بزوتنَيكى  جوَلةء  هةموو  سإكردنى 
لَيرةوة  بؤية  ضاكسازيى،  نوَيكردنةوةء  رووةو 
ثَيمانء  دةكات  ئاشنا  خؤى  ديكة  دنيابينييةكى 

دؤخة  بةو  دذ  ثالتفؤرمَيكى  خاوةنى  دةمانكاتة 
فَيرمان  ذياندؤستى  مةنتيقى  كة  ضةقبةستووة، 
ملكةضبوونَيك  بَيدةنطيء  هــةمــوو  دةكـــات 
ئاكارة  بةهاو  ــإواء  ب لةسةرخؤى  مةرطَيكى 
بةرزةكانى ءجودى مرؤظةكانة، كةواتة دةسةآلتة 
تؤتاليتارييةكان هةميشة دةيانةوَيت ئةم طةمةية لة 
ناوخؤ دةرنةضَيتء سيماى دةمامكدارى  بازنةى 
رذَيم بؤ دةرةوةى خؤى ئاشكرا نةبَيت، ئةطينا ض 
بةتايبةتى  بووة  دةسةآلتدا  لةبةردةم  لةمثةرَيك 
نةتوانَيت  كة  بةعسى  دةسةآلتى  روخاندنى  ثاش 
دةســةآلت  ســةرى  ــارة  دي بكات،  ضاكسازيى 
طةندةَلىء  بوونى  يةكةمينى  هؤكارى  خؤى 
ثاشاطةردانيية، ضونكة شكاندنى دةقةكانى ثةيإةو، 
ئؤرطانةكان  خوارةوةى  يان  ناوةندى  كاديرَيكى 
بةهَيزةكان  مةركةزة  خاوةن  تةنيا  نةيانكردووة، 
تانوثؤى  نةرجسيةكانياندا  حــةزة  لةثَيناوى 
حيزب  سةرؤكى  لَيرةوة  ثاوانكردووة،  حيزبيان 
دةبَيتة سةرؤك خَيألء بنكةى حيزبيش رةعيةتَيكى 
كاتَيك  ثاسيظ،  بَينوزةو  بَيجوَلةو  ملكةضء 
بةإَيز  كة  يةكَيتى  نَيو  بةرزى  ثلة  كةسايةتييةكى 
لة  بَيئومَيدبووم  دةَلَيت  مستةفا)ية،  (نةوشيروان 
ءاقيعى  بة  ئةو  يةكَيتى،  ــاوةوةى  ن ضاكسازيى 
نةخشةسازى كؤنترؤَلكراوى ناو يةكَيتى دةبينَيتء 
باوكى جةماعى  ئةو كةسةى كة جاران  دةزانَيت 
سةرجةم يةكَيتى بوو، ئَيستا ئةو شوَينةى لةماناى 
باوكايةتييةوة طؤإيوة بؤ خؤسةثاندنء ملمالنآء 
لَيدانى دةنطة سازو نوَيخوازةكان، بةتايبةتى كاتَيك 
 ٢٠٠٦ ساَلى  رَيكخستنةكانى  ناو  هةَلبذاردنى 
كاتى  ئيتر  تَيدةطات  باش  ثراكتيك،  بة  دةبينَيت 
ديالؤطء  بوارى  ضيدى  دةمامكةكانةو  داماَلينى 
لَيك حاَليبوونء ثَيكةوةذيان ئةستةمة، سةردةمى 
كةَلةكةكردنى  ئيمتيازو  ثلةوثؤستء  دةسةآلتء 
قيةمء  مةبدةئىء  جَيطاى  بةتةواوى  سةرماية، 
ءا  دؤخَيكى  لةناو  ذيان  طرتووةتةوة،  ئةخالقى 
ناسازدا، تةسليم بوون بؤ ئيرادةى ملكةضبوونء 

طَيلىء بةهةدةردانى مَيذوويةكى ثإ سةروةريى.
وتةيةكى ثَيويست

نةيتوانى  ئةطةر  سةرةتايةكة  ضاكسازيى 
نزيكة  دوورو  ئامانجة  ثَيويست  ءةكـــو 
بةتايبةتى  جَيبةجَيبكات،  نةخشةإَيذكراوةكانى 
هةنطاوى  بَيطومان  ئةوة  سياسى)،  (ضاكسازيى 
ثرسى  ديــارة  طؤإانكاريية،  كة  دَيت  ئةو  ثاش 
بة  طرفتاربوون  وآلتانةى  لةم  طؤإانكاريش 
طةندةَلىء  ظايرؤسى  سةرضاوةى  ثاوانخوازيىء 
ئاشتيانةى  ئاَلوطؤإى  رَيطاى  تةنيا  ئيستيبداد، 
جديى  بة  كاراكان  ئؤثؤزسيؤنة  كة  دةسةآلتة، 
سةردةمةكة  ئةطةر  دةكـــةن،  لةسةر  ــارى  ك
ــةردوو  ه سةختةكانى  ملمالنآ  رؤذطـــارى 
خؤرئاوا  خؤرهةآلتء  دذبةيةكى  جةمسةرى 
رَيطاى  دوا  ضةكداريى  شؤإشى  ئــةوا  بواية، 
بةآلم  بوو،  تةنطةذةية  ئةم  يةكالييكردنةوةى 
اليةنطيرى  جيهانى  نوَيى  سياسةتى  ئةمإؤ 
ثرؤذةى  ضةوساوةية،  زوَلملَيكراوء  ميللةتانى 
رذَيمة  سةرجةم  بة  دذ  طــةورةش  خؤرهةآلتى 
لة  ثةيوةندى  رايةَلةى  ديكتاتؤرةكانةء  ملهوإو 
رَيطاى تؤإةكانى ئينتةرنَيتء ميدياكانى جيهانةوة، 
ضاوى ءاقيعبينى دنيا بة زوويى ئاشنا دةكات بة 
ضؤنَيتى مامةَلةى رذَيمةكان لةطةأل ميللةتاندا، بؤية 
لة  جةماوةر  فشارى  دةخوازَيت  ءا  سةردةمةكة 
رَيطاى سندوقةكانى دةنطدانةوة ببَيت بة هَيزَيكى 
شارستانييةكان  ملمالنآ  طؤإانكارى،  كاريطةرى 
ــةآلت  دةس ئاَلوطؤإى  بؤ  ئاكتيظ  دؤخَيكى 
خةَلكى  راستةقينةى  ثةرلةمانَيكى  بإةخسَينَيتء 
دامةزرَيتء خةمخؤرى خةَلك بَيت، جةماوةريش 
داكؤكيكارى بنء رايةَلةى ثةيوةنديان لة ئاستَيكى 
خةَلكى  ئةمإؤ  بؤية  ضاالكدابَيت،  ئؤرطانى 
رةخنةو  سةرجةم  هةقواية  كورد  زوَلملَيكراوى 
داواكارىء نيطةرانييةكانيان بكةنة هَيزَيكى كاراى 
ئايندةيةكى  طؤإانكاريىء  دةنطدانء  بؤ  ماديى 
ئارامء ئاسودة. با ئيتر طوآ لةو دةنطة ناسازانة 
ئيفليجكردنء  ثةكخستنء  بةمةبةستى  نةطرين 
لة  طؤإان  دةَلَين  بةرذةوةندييةكانيان  ثاراستنى 
داوينء  طةمارؤيان  دوذمنان  دةكرَيت،  ناوةوة 
لة  ئةوانة  نيية،  كاتى  طؤإانكاريى  ضةمكى  جارآ 
هؤشيارو  نةدارو  هةذارو  خةَلكى  بةرذةوةنديى 
طةندةَلىء  تةمةنى  زووتر  تا  نين،  تَيكؤشةردا 
بة  خزمةت  زياتر  بَيت،  كؤتايى  ثاوانخوازيى 
جدييةكان  ثرسة  لةمةإ  نةتةوةكةمان  ستراتيذى 

دةكةين.

باوةأدةكةن يان ضاكسازيى ناوةوة ضؤن دةكرَيت؟

نا....!
جةمال ميرزا عةزيز

ــآ  ــالن ــم ــل ــــة نـــــاو م ل
هةندَيك  نــاوخــؤيــيــةكــانــدا، 
خةَلكاني  لة  ــروث  ط ــةسء  ك
نةخؤش  دةروون  كاَلفامء 
نيشتمانثةروةرة  ثشتي  لة 
دةبن.  ثةيدا  راستةقينةكانةوة 
هةركة هةلَيكيان بؤ دةإةخسَيت 
رةفتاردةكةنء  (دؤنكيشؤتانة) 

رةنجي خةَلكي تَيكؤشةر بة خةسار دةبةن.
لةوجؤرة  باسمان  برادةرَيكمدا  لةطةأل  جارَيك 
لَيبةسةرهاتووة،  ءايــان  ضؤن  كة  دةكــرد  كةسانة 
داخوازييةكاني  هةستء  اليان  نةبَيت  طرنط  ئةوةي 
ئةو  كة  سةلماندوويةتي  زانست  ءتم  من  ميللةتة. 
كةسانة خودي خؤيان، ضؤن ثةروةردة بووبنء لة ض 
ذينطةيةكدا طةورةبووبن، هةرواش دةمَيننء هةميشة 
«كةسانَيك  ءتي:  برادةرةكةم  دةبةستن.  دةمامك 
هةبوون كة ئَيستا بةرثرسيارَيتي طةورةيان لة حيزبء 
حكومةتدا هةية، كاتي خؤي لة شاخ نموونةي مرؤظي 
بوون،  نيشتمانثةروةر  ثاكء  داوَين  دةستء  ئازاو 
بةثَيضةوانةي  طؤِراونء  خؤيان  لة  زؤر  ئَيستا  بةآلم 
«ئاخر  ءتم:  منيش  دةكةن».  هةَلسوكةوت  جاإانةوة 
ئةو زةمانة هيضي لة بةردةستدا نةبووةو ناضار بووة 
مةحاَلة  ئةطينا  بكات،  رةفتار  كةسةكان  هةموو  ءةك 
بيطؤِرَيتء  ثارة  دةسةآلتء  ثاك  مةبدةئيء  مرؤظي 
بؤضوونة،  ئةو  بؤ  بةَلطةشم  البدات،  راست  رَيطاي  لة 
ثاكء  ذمارةيةكي زؤرنينء خةَلكة  ئةوانة  كة  ئةوةية 

دَلسؤزةكة زؤر زؤرترن.
ئةو  ثَيشكةوتوودا  ديموكراسييء  ءآلتاني  لة 
بؤ  دةكةن،  كَيبإكآ  رَيكخراوانةى  حيزبء  كةسء 
ثَيشكةشكردني  بؤ  تةنيا  دةســةآلت  دةستي  طرتنة 
نةتةوةكانيانة،  ثَيشخستني  خزمةتطوزارييء  زياتري 
بةآلم الي ئَيمة ئةو كةسة هةَلثةرستانة بةرذةوةنديي 
دةرةجة  بة  خَيأل  عةشيرةتء  بنةماَلةييء  شةخسيء 
يةك دادةنَينء كاري بؤ دةكرَيت. باشترين نموونةش 
هةموو  بةو  دةبوو  كة  حكومِرانيةية  ساأل   (١٨) ئةو 
نموونة  بة  هةرَيمةكةمان  ئَيستا  زؤرةوة،  بودجة 

بهَينرايةتةوة. 
ئةطةر  ثَيشكةوتوودا،  ديموكراسيء  ءآلتاني  لة 
كارَيكي  كاتةى  ئةو  تا  نةما،  كارةكةي  فةرمانبةرَيك 
ئَيمة  الي  كةضي  دةدرَيتآ،  بيمةي  دةدؤزَيتةوة  ديكة 
لةبةر  تةنيا  ــدا  (٢١)ةم ســةدةي  لة  تــازةو  بة  تــازة 
الدةبإَيتء  كار  لةسةر  هةم  جياواز،  راءبؤضوونى 
هةرَيمةي  لةم  ئةوةي  دةبإدرَيت.  هةم مووضةكةشي 
هاوتاي  مةكانَيكدا  زةمانء  هيض  لة  دةطوزةرَيت  ئَيمة 
 ١٩٩٠ ساَلى  دواوة،  بطةِرَيينةوة  تؤز  يةك  با  نيية. 
رةنجدةران  كؤمةَلةى  تَيكؤشةرانى  لة  كؤمةَلَيك 
مانطَيكء   (٢) ثاش  زيندانةوة.  خزَيندراينة  طيراينء 
رؤذَيكيان  لَيمان،  لَيكؤَلينةوة  تةواوبووني  دواي 
بانطيان كردم، ءةك هةموو جارَيك دةستء ضاويان 
من  لَيكؤَلينةوة.  ذووري  بردميانة  بةستمةوةء 
طيرابَيت.  تازة  تَيكؤشةرَيكي  هةبوو  ئةوةم  مةترسي 
ءةرةقةيةكيان  تاريكدا  نيمضة  ذوورَيكي  لة  بةآلم 
باش  ءتم  بكة.  ئيمزاي  ءتيان  بــةردةمــمء  خستة 
ءتيان  ضيية؟  بزانم  دةمةوَيت  ناخوَينرَيتةوةو  بؤم 
ئيعدامكردن  ءتم  بكرَييت؟  ئيعدام  دةترسي  ضيية 
ئيمزاكردني مني ناوَيت، بةآلم دةمةوَيت بزانم ضيية؟ 
بينيم  نزيككردةوة  رووناكييةكة  لة  ءةرةقــةكــةم 
نووسراوة، لةبةرئةوةي دةستي لة كار كَيشراوةتةوة 
(سحب اليد) بإياردراوة نيوةي مووضةكةم بدرَيت بة 
طيرابوونء  لةطةَلماندا  ئةوانةى  هةَلبةتة  منداَلةكانم، 
بإوانن  كرابوو.  بؤ  كاريان  هةمان  فةرمانبةربوون، 
دإةندةييء  هةموو  بةو  بةعس  بووة  بةعس  ئةوة 
شؤظينَيتييةوة ئيتر خؤتان حوكم بدةن. من نازانم ئةم 
لة  دةبَيت  بؤضي  تاكةي؟  ثاشاطةردانيية  ناعةدالةتيء 
كَيشدا!  لةطةأل  بكرَيت!  رةفتار  ئاوا  (٢١)ةمدا  سةدةي 
لةطةأل هاوإآ هاوسةنطةرةكاني دوَينَييدا... قوإ بةسةر 
ئةو ميللةتة كة هةر كةسء اليةنة بة ميزاجي خؤيان 
ئيديعاي  هةرضةندة  دةكةن.  موقةدةراتى  بة  طاَلتة 
طرتووةتةوة،  يةكيان  ئيدارةكة  دوو  كة  دةكةن  ئةوة 
باسي  شوَين  كة  دارايــي  ــي  ءةزارةت ئةوةتا  بةآلم 
ءةزارةتي  بريكاري  دةبينين  نيية،  نووسينةمان  ئةم 
ناوخؤي هةولَير دةَلَيت: ئَيمة بة هيض جؤرَيك ئاطامان 
لة البردنء مووضة بإيني ئةو فةرمانبةرء ئةفسةرو 
باشة  جَيبةجَيدةكرَيت.  سلَيماني  لة  كة  نيية،  حيمايانة 
خؤ ئةو بودجةيةي كة ءةريدةطرن هي طيرفاني ئَيوة 
ديارة  يان  خؤيةتي،  ميللةت  ثارةى  هةر  بةَلكو  نيية، 
ئَيوة خؤتان بة خاوةني ئاوء خواردن، بةَلكو ميللةت 

خؤشيان دةزانن.

رةشاد حسَين

دذى  ئةوانةى  ئَيستا   
لة  ــرس  ــنء ت ــؤرم ــف ري
ن  نيا كا يية ند ة ء ة ذ ر بة
جؤرَيكى  دةربإينى  فَيرى 
ضةواشةكردنى  لة  ديكة 
كردوون، كة دةَلَين دةبواية 
ضاكسازيى لة ناوةءة بكرايةء 
هةوَليان  ريفؤرميستةكان 
ديالؤطء  رَيطاى  لة  بداية 
ئةم  ثــرؤذةكــانــيــانــةوة 
جَيبةجَيبكرداية،  ثرسةيان 
ناقؤآلترين  من  راى  بة 
مرؤظ  كة  ئةوةية  لَيدوان 
شتَيك  بة  ــاوةإى  ب خؤى 
راطةياندنى  ءةك  نةبَيتء 
دةربإين  ضةواشةكارانة، 
ءا  بابةتَيكى  ــةر  ــةس ل
بكاتة  ضــارةنــووســســاز 
ثآ  خةَلكى  ثةيامَيكء 
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بةدواداضــــوون

سامان بةشارةتى

هاوآلتييةكى  سةليم،  فــوئــاد 
دانيشتووى شارى هةولَيرة، وةك خؤى 
باسيدةكات تووشى شؤك بووة كاتَيك 
بؤ  كارةباى  دينار  مليؤن   (٢) وةسَلى 
رؤذانةى  بذَيويى  ضونكة  هاتةوة، 
منداَلةكةى   (٦) خــَيــزانء  خــؤىء 
فوئاد  ثةيدادةكات.  كرَيكاريى  بة 
ــةردةم بــةإَيــوةبــةرَيــتــى  ــةب كــة ل
هةولَيردا  كارةباى  وزةى  فرؤشيارى 
 (٢) كَيشةى  بؤئةوةى  وةستابوو 
ضارةسةربكات،  دينارةكةى  مليؤن 
دينار  هةزار   (١٥) بة  «رؤذى  وتى: 
كرَيضيمء  لــةوةى  جطة  كاردةكةم، 
ديكةى  ثَيويستى  خةرجىء  ضةندين 
بإى  مانط  دوو  بؤ  هةية،  رؤذانةم 
بؤ  كارةبام  ثارةى  دينار  مليؤن   (٢)
هاتووةتةوة، بَيئةوةى هيض ئامَيرَيكى 
وامان هةبَيت كة كارةباى زؤر سةرف 
بكات، ئيتر نازانم ئةم هةموو ثارةية 

ضيية بؤم هاتووةتةوة».
لة  باسى  نيطةرانييةوة  بة  ئةو 
كردو  طوزةرانى  بارودؤخء  خراثيى 
 (١٠٠) تةنيا  كة  بةوةكرد،  ئاماذةى 
هةيةو  ماَلةكةيدا  لة  دينار  هةزار 
ثارةية  ئةو  شَيوةيةك  ض  بة  نازانَيت 
لةطةأل  هاتووةتةوة،  بؤى  كة  بدات 
زيادكردنى  بإيارى  لة  رةخنةطرتن 
ثَيباشة  «زؤرم  وتيشى:  نرخةكةدا 
تاريكى  بة  ببإنء شةوان  كارةباكةم 
بةإَيبكةم، نةك ئةو ثارةية بدةم كة 

بؤم هاتووةتةوة».

زيادكردنى نرخى كارةباى نيشتمانى، 
دةكــاتء  شؤك  تووشى  هاوآلتييان 

بةرثرسانى وةزارةتى كارةباش جةخت 
دةكةنةوة،  نرخةكان  زيادكردنى  لة 
ئايندةدا  لة  كة  دةخــةنــةإوو  ئــةوةش 

زياتريش دةبَيت.
لةكاتَيكداية،  نرخة  زيادكردنى  ئةو 
كة حكومةتى هةرَيم وةك دةستكةوتَيك 
ئةمساَلةوة  ٦/١ى  رؤذى  لة  رايطةياند 
ماوةى ثَيدانى كارةبا بة هاوآلتييان زياد 
دةكرَيتء لة شةوو رؤذَيكدا ٢٢ سةعات 
خةونى  بــةآلم  ــتــآ،  دةدرَي كارةبايان 
بارطرانييةكى  نةهاتةدىء  هاوآلتييان 
بةشَيكيان  ئةستؤيانء  كةوتة  ديكة 
شانء  لةسةر  دةستكةوتةكة  ثَييانواية 
طيرفانى ئةوانة، ئةوةش دواى هاتنةوةى 

وةسَلى مانطانةى كارةبا بؤيان.
ســاأل)،   ٥٠) مــحــةمــةد  عائيشة 
 (٤٥٠) وةسَلى  كة  ديكةية،  هاوآلتييةكى 
ــةواو  هــةزار ديــنــارى كــارةبــاكــةى ت
بةوةكرد،  ئاماذةى  كردوة،  خةمبارى 
كة مَيردةكةى كةمئةندامةو تةنيا ثارةى 
بذَيويى  بؤ  وةردةطرن  ئةو  خانةنشينى 
دةتوانم  ضؤن  «ئيتر  وتــى:  ذيانيان، 
هةروةك  ــدةم»،  ب ثارةية  هةموو  ئةو 
كة  دةربإى  لةوة  خؤى  سةرسوإمانى 
كاتذمَير   (١٠) تةنيا  رؤذَيكدا  شةوو  لة 
ئةو  بةآلم  هاوآلتييان،  دةدرَيتة  كارةبا 
وتيشى:  دَيتةوة،  بؤ  ثارةيان  زؤرة  بإة 
ــارةى  ث مانطَيكش  هــةمــوو  ــت  ــَي «دةب
بةوشَيوةية  بدةينء  موةليدة  كارةباى 
ثارةى  تةنيا  ناتوانين  مانطانة  بَيت 

كارةباى حكومةتء موةليدة بدةين».
نرخى  زؤريى  رابردوودا  لةماوةى 
لة  زؤرَيــك  طــةإاوة،  وةسَلى  كارةباو 
بؤ  ثةنا  ناضاركردووة  هاوآلتييانى 
بةراوردى  ببةنء  كارةبا  فةرمانطةى 
مانطانة  كــة  بــكــةن  كــارةبــايــة  ــةو  ئ
ئةو  دواى  ئةوةش  سةرفيانكردووة، 

رَيطةى  لة  كة  دَيت  نرخ  طرانكردنةى 
كةرتى تايبةتةوة لة ضةند وَيستطةيةكى 
بإى  بةرهةمهَينراو  كارةبا  نوَيوة 
بؤ  نيشتمانى  ــاى  ــارةب ك سةعاتى 

هاوآلتييان ثآ زيادكرا.
كةمدةرامةتء  هاوآلتييانى  بةآلم 
دةطرنء  بإيارة  لةو  رةخنة  مامناوةند 
زيانى  لة  طؤإانكارييةكان  ثَييانواية، 
ديكةية  بارطرانييةكى  ئــةوانــدايــةو 
ئةوان  طيرفانى  لةسةر  لةسةريانء 
جطة  ضونكة  زيادكراوة،  كارةبا  نرخى 
مانطانة  لةسةريانة،  ئةركانةى  لةو 

ثارةى كارةباى موةليدةش دةدةن.
ســاأل)،   ٦٠) عــةبــدوَلــآل  مةحمود 
دانيشتووى  ديــكــةى  هاوآلتييةكى 
(١١) سةرخَيزانة،  خاوةنى  كة  هةولَيرة 

لةبرى سةرفكردنى كارةباى سآ مانط، 
هاتووةتةوة،  بؤ  دينارى  هةزار   (٦٥٠)
بإيارةى  زيادكردنء  لةو  ئةو رةخنةى 
«رةضــاوى  ثَييواية  طــرتء  حكومةت 
طوزةرانى خةَلك نةكراوة» وتى: بذَيويى 
رؤذانةى منداَلةكانم لةسةر ئؤتؤمبَيلَيكى 
ثيكابى توَيتاي مؤدَيل (٧٠)ية، كة رؤذانة 
هيض  هةية  واش  رؤذى  دةسوإَيمةوةء 
ثةيداناكةم»، وتيشى: «حكومةتى هةرَيم 
كَيشةى  نةيتوانيوة  ساَلة   (١٨) ماوةى 
ئَيستاش  ضــارةســةربــكــات،  كــارةبــا 
كارةباوة  بة  بازرطانيى  ــت  دةيــةوَي
هاوآلتييان  تةنيا  باشة،  ثَيشى  بكات»، 
بؤ  نةك  بدرَيتآ  موةليدةيان  كارةباى 
هَيندةيان  حكومةت  سةعاتانةى  ئةو 

لَيوةربطيرَيت.

ــةد،  ــةم ــن ح ئـــةنـــدازيـــار حــســَي
كارةباى  دابةشكردنى  بةإَيوةبةرى 
كةميى  طرفتى  بة  سةبارةت  هةولَير، 
بة  نرخةكةى  طرانيى  كارةباء  ثَيدانى 
كارةبامان  ثارةى  راطةياند:  رؤذنامةى 
زيادكرد بؤئةوةى هاوآلتييان دةست بة 
كارةباوة بطرنء بةثَيى ثَيويستى خؤيان 
هاوآلتييان  ناكرَيت  بةكاربهَينن،  كارةبا 
بةئارةزووى خؤيان كارةبا بةكاربهَينن. 
ثارة  ئــةو  كة  بةوةشكرد،  ئــامــاذةى 
طةإاوةتةوة،  هاوآلتييان  بؤ  زؤرانةى 
ئةوةية كة يان دوو تا سآ ساَلة ثارةى 
كارةبايان نةداوة يان طرفت لة سةعاتى 
وتيشى:  هةية،  ماَلةكةياندا  كارةباى 
بؤ  زؤريان  ثارةى  هاوآلتييانةى  «ئةو 
ساَلة  دوو  يان  ساَلَيك  هاتووةتةوة، 
ثارةية  ئةو  نةداوة،  كارةبايان  ثارةى 
زياديكردووة»،  ماوةتةوةو  لةسةريان 
كارةباى  دابةشكردنى  بةإَيوةبةرى 
وةك  «هاوآلتييان  وتيشى:  هةولَير 
جاران كارةبا بةكاردةهَينن كة كةمبوو، 
كارةبا  سةعاتى  ثَيدانى  ئَيستا  بةآلم 
هةروةك  هاوآلتييان  كردووةء  زيادى 
ضةند ساأل ثَيشتر كارةبا بةكاردةهَينن، 
نايةتةوة،  بؤ  ئيتر ضؤن ثارةى زؤريان 
لة بةرنامةشمانداية ثارةى كارةبا زياتر 
كةمتر  هاوآلتييان  بؤئةوةى  بكةين 

بةكاربهَينن». كارةبا 
لة  هاوآلتييان  رةخنةى  سةربارى 
زيادبوونى نرخ، خاوةن ئوتَيلء شوَينة 
نرخى  بة زؤريى  ئاماذة  بازرطانييةكان 
دةدةنء  نيشتمانى  كارةباى  كرَيى 
زؤرةو  ثارةية  ئةو  كة  روونيدةكةنةوة 

بةشَيكى داهاتيان دةبات.
ئوتَيل  خاوةنى  جةالل،  شَيخ  لةتيف 
مرواريية لة سلَيمانى، باس لةوةدةكات، 
كارةبايان  ناإَيك  بةشَيوةيةكى  كة 
دةدرَيتآء ئةوةى خستةإوو كة «هَيندةى 
موةليدة،  كارةباى  بة  دةدةين  طرنطى 
هَيندة كارةباى نيشتمانى بةكارناهَينين»، 
حكومةت  ــايــةى  كــارةب «ئــةو  وتــى: 
لة  بةرنامةيةكةو  هاويندا  لة  دةمانداتآ 
جطة  ديكةية،  بةرنامةيةكى  زستانيشدا 
لةوةى نرخةكةى زؤر طرانة كة بة (٦٢) 
بؤ  دينارم  هةزار   (٧٢٥) لة  زياتر  رؤذ 
كة  (٩٢) رؤذدا  لةماوةى  هاتووةتةوةء 
مليؤنء   (١) بة  بووة  نةدابوو  ثارةكةيم 

(٧٨٢) هةزار دينار».
بــةإَيــوةبــةرى  محةمةد،  شةونم 
لةبارةى  سلَيمانى،  كارةباى  طشتيى 
هةمان طرفتةوة لة لَيدوانَيكى ثَيشوويدا 
لة  كة  خستةإوو  ئةوةى  رؤذنامة،  بؤ 
ئةمساَلةوة  دووةمى  كانوونى  مانطى 
مانطى  «تا  وتى:  زيادكردووةو  نرخيان 
ــردوو  راب ساَلى  يةكةمى  كانوونى 
كؤنةكان  نرخة  بة  كارةبامان  ثارةى 
ئةمساأل  بؤ  دواترء  بةآلم  وةرطرتووة، 
كارةباوة  ــى  وةزارةت لة  بإيارَيكمان 
ئيعتيماديان  ئةوانيش  كة  هاتووة  بؤ 
وةزارةتى  بإيارةكانى  سةر  كردووةتة 
ثَيكهَيناوة  ليذنةيةكيان  كة  ــى،  داراي
كارةباو  نرخى  ديراسةكردنى  بؤ 
ئةنجومةنى  بــؤ  بــةرزكــراوةتــةوة 
وةزيرانء دواتر نَيردراوة بؤ وةزارةتى 
زيادكردنى  لةسةر  بإياردراوة  كارةبا، 

نرخى كارةبا بةشَيوةيةكى تةدريجى».
لةوةشكرد،  باسى  محةمةد  شةونم 
ــة  دةدةن زياتر  كــارةبــاى  ئَيستا  كة 
لة  بتوانن  لةوبإوايةشداية  هاوآلتييانء 
لة  بكةنء  زياتر  سةعاتانة  ئةو  هاويندا 
سةعات   (١٣) نزيكةى  رؤذَيكدا  شةوو 
هاوآلتييان،  بدةنة  نيشتمانى  كارةباى 
ــدةن،  دةي موةليدةكان  ــةوةى  ل جطة 
داهاتووشدا  «لة  كة  ئاشكراشيكرد 

نرخى كارةبا زياتر دةبَيت».

لةسةر طيرفانى هاوآلتييان  

   بأى كارةبا زياد دةكات

هاوآلتييةك:

«زؤرم ثَيباشة كارةباكةم ببإنء 

بةإَيبكةم،  تاريكى  بة  شةوان 

بؤم  كة  بدةم  ثارةية  ئةو  نةك 

هاتووةتةوة»

بةإَيوةبةرى دابةشكردنى كارةباى هةولَير:

ثارةى كارةبامان زيادكرد بؤئةوةى هاوآلتييان دةست بة كارةباوة بطرنء بةثَيى ثَيويستى خؤيان كارةبا 

بةكاربهَينن، لة بةرنامةشمانداية ثارةى كارةبا زياتر بكةين بؤئةوةى هاوآلتييان كةمتر كارةبا بةكاربهَينن

فةرمانطةى كارةباى هةولَير، هاوآلتيان بةدواداضوون بؤ زؤريى نرخى كارةبا دةكةن
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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

riklam. rozhnama@gmail.comئــاطــاداري

عيَراق كوردستان/ ي هةرميَ
دادوةري ئةجنومةني

٣ سليَماني/ بةرايي دادطاي

٣٢١٨/ب/٢٠٠٨ ذمارة: العراق              كوردستان/ اقليم

مجلس القضاء       رؤذ: ٢٠٠٩/٦/١٦
٣ السليمانيه/ بداءة محكمة

زكي نورى عارف ٢ـ  محمد شيخ احمد فريدون ١ـ  عليهم املدعى الى
 ٦ عمر محمد طيالس ٥ـ  عمر طالويَذ محمد ٤ـ  عارف نورى عايدة ٣ـ 

حاليا االقامة والسكن مجهولي محل عمر محمد نسرين ـ
البدائية الدعوى من قرارا (٢٠٠٨/٢/٢٥) بتاريخ احملكمة اصدرت هذه
قطع التصرف حق  شيوع شيوع  بازالة (٣٢١٨/ب/٢٠٠٨) املرقمة
ثمن توزيع و بيعا الشركاء بقية بني و  بينكم املشاع أدناه املزكورة 
القضائية املصاريف طرع بعد حصته حسب كل الشركاء على
موكليه حصته  من (٪١٠) بالنسبة املدعني لوكيل احملاماة واتعاب
وهولية والتميز االعتراض قابال غيابيا بحقكم  احلكم وقد املدعون
لذا القضائى املبلغ شرح حسب احلاضر الوقت في اقامتكم محل
حق ولكم  محاتني يوميتني صحيفتني بواسطة اعالنا تبليغكم  قرر
القرار سيكتسب وبعكسه القانونية  املدة خالل والتميز االعتراض

القانون. وفق القطعية الدرجة

القاضى
حمه سعيد عباحلامد هاشم

االراضي القطع واملقاطعة رقم
سارد م١٦ كاني  (١٦٧ ٣ ـ ،٩٩ ٢ـ ،٦٥ (١ ـ

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
٩٦٥/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٦/١٧ بةروار/

محمد ثارَيزةر بريكارةكةي مصطفى/ محمود محمد داواكار/
اسماعيل مجيد

محمد أحمد داوا لةسةركراو/ خاتون
كردووة تؤمار لةسةرت داوايةكي داواكار داوالةسةركراو/ بؤ
داوادةكات تيايدا كة (٩٦٥/ب/٢٠٠٩) ذمارة بة دادطاكةمان لة

بة  بكةيت  تؤمار  جك  بي بي  م١  ٢٢٧٠/١٣ ذمارة موَلكي لة
لَي  ناوبراوي موَلكي  ١٩٩٥ بةرواري لة  لةبةرئةوةي ناوييةوة 
سةد  ثَيند ٤٥٠٠ ضوارهةزارو وةرَيكراون ثارةي بإي بة كإيويت
ثَينج  حةفتاو سةدو ٦٧٥٠٠٠ شةش ئةكاتة كة سوسري ديناري
بوونت نيشتةجآ شوَيني لةبةرئةوةي وة عَيراقي ديناري هةزار
دادبيني بة رؤذي ئاطاداركردنةوةت بة دا دادطا بإياري ناديارة
بة وة سةرلةبةياني (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/١٦ بةرواري بة

ببينَيت. نائامادةت بة داواكة دةبَيت ناضار دادطا ثَيضةوانةوة

دادوةر
أمين اسماعيل عبداهللا

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

٣          ذمارة: ٣٢١٩/ب/٢٠٠٨ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
    ٢٠٠٩/٦/١٦ اقليم كوردستان/ العراق     رؤذ:

القضاء مجلس

٣ السليمانيه/ بداءة محكمة

شيخ احمد فريدون ثاَلةوان ٢ ـ حمه شريف ١ـ  عليهم املدعى الى

طةالوَيذ  ـ  ٥ عارف نورى عايدة ـ  ٤ عارف نورى  زكي  ـ  ٣ محمد

عمر محمد نسرين ـ  ٧ عمر محمد  طَيالس  ـ  ٦ عمر محمد 

حاليا والسكن االقامة محل مجهولي

البدائية الدعوى من قرارا (٢٠٠٨/٢/٢٥) بتاريخ احملكمة اصدرت هذه

قطع التصرف حق  شيوع شيوع  بازالة (٣٢١٩/ب/٢٠٠٨) املرقمة

ثمن توزيع و بيعا الشركاء بقية بني و  بينكم املشاع أدناه املذكورة 

القضائية املصاريف طرع بعد حصته حسب كل الشركاء على

موكليه حصته  من (٪١٠) بالنسبة املدعني لوكيل احملاماة واتعاب

وهولية والتميز االعتراض قابال بحقكم غيابيا احلكم وقد املدعون

لذا القضائى املبلغ شرح حسب احلاضر الوقت في اقامتكم محل

ولكم حق محاتني يوميتني صحيفتني بواسطة اعالنا تبليغكم  قرر

القرار سيكتسب وبعكسه القانونية  املدة خالل والتميز االعتراض

القانون. وفق القطعية الدرجة

القاضى

حمه سعيد عباحلامد هاشم

سارد كاني م١٦ االراضي          ١٦٦ القطع واملقاطعة رقم

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٤٠ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). عةربةت بازطةي بؤ جةمالؤن راطرو ديواري بيرو لَيداني ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٦/٢١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٢٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٨) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن حةوت (٧٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
يان تةندةربن ثرؤسةى كردنةوةى ئامادةى بةشداربووةكان بةَلَيندةرو كؤمثانيا ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
كرَيى خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ دينار كة هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي
اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات ثَيش كةشي داوة ئةنجامي كارانةي كة ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي نةبووني لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سليَماني ثاريَزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٤٩ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

لة رانية. مةدةنيةكان ضاالكية بيناي دروستكردني ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٦/٢١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٢٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٤) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن  ثَينج  ضلء  (٤٥٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
يان تةندةربن ثرؤسةى كردنةوةى ئامادةى بةشداربووةكان بةَلَيندةرو كؤمثانيا ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠٠٠٠)
تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو دةكةوَيتة سةر ئاطادارية بآلوكردنةوةى ئةم كرَيى خاوةنةكةى

دةردةضَيت. بؤ
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي
اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات ثَيش كةشي داوة ئةنجامي كارانةي كة ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي نةبووني لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠

نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةليَندةر مافي -١١
دانا احمد مجيد

سليَماني ثاريَزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٧٠ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

هةَلطورد بةنزينخانةي الي رَيطاي  قيرتاوكردني شؤستةو  دروستكردني ــرؤذة: ث
(كوردسات).

ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٦/٢١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٢٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٤) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن  ثَينج  سيء  (٣٥٠٠٠٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
يان تةندةربن ثرؤسةى كردنةوةى ئامادةى بةشداربووةكان بةَلَيندةرو كؤمثانيا ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
كرَيى دينار كة ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي
اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات ثَيش كةشي داوة ئةنجامي كارانةي كة ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي نةبووني لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سليَماني ثاريَزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٩ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

بةركرةجؤ. لة م٣ ٣٠٠ كؤنكرَيتي تانكي دروستكردني ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٦/٢١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٢٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٥ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٩) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت،
ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
وةردةطيرَيت دينار مليؤن ضوار بإى (٤٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ
يان تةندةربن ثرؤسةى كردنةوةى ئامادةى بةشداربووةكان بةَلَيندةرو كؤمثانيا ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك
ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
كرَيى خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ دينار كة هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى
اليةني ئامادةبووني بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي
اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات ثَيش كةشي داوة ئةنجامي كارانةي كة ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
كاتي نةبووني لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سليَماني ثاريَزطاري
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زياتر ـــك رؤذَي هــةمــوو لــة ئــةمــإؤ 
توندة ســةخــتء ملمالنآ  ــةو ب هةست 
خؤيانء حيزبةكان لةنَيوان كة دةكةين
بةرثابووة. حيزبةكاندا خةَلكء لةنَيوان
باكطراوندَيكي ناكؤكييةكان جياوازييء
دواي بؤ دةطةإَيتةوة كة هةية مَيذووييان
ثاش راثةإينيش، ثَيش بؤ بطرة راثةإينء
لة دةرطيرنةبوون ضارةسةرنةكردنء
قؤناغي لة ناكؤكييةكان بةإَيوةبردنياندا،
ملمالنَييةكي بؤ طؤإان خؤياندا طةشةكردني
ئاشكراو قةيرانَيكي بؤ بطرة راستةوخؤء
ثشتطوَيخستنء توندإةوييء بةرضاويش،
بةهَيزء ديموكراتيكي ئيرادةيةكي نةبووني
يةكالييكردنةوةيان، بؤ خةمسارديي
درزو فــراوانــتــركــردء ناكؤكييةكاني
ريزةكاني نَيو خستة بةرينيشي  كةلَينَيكي

ملمالنَيكارانةوة.
نَيوان  ئةمإؤي  ملمالنَيي هؤكاري

لةوانة: زؤرن، خةَلك حيزبء
خةَلك:  ذيانييةكاني ثَيداويستيية  .١
جةستةييةكان، ثَيداويستيية لة خؤي كة
دةبينَيتةوة. كؤمةآليةتييةكاندا رؤحييةكانء
خود، سةالمةتي ئاسايشء خود، شوناسي
خزمةتطوزاريية خود، سةربةخؤبووني
تةندروستي، بةتايبةتيش طشتييةكان
زماني نيشتةجَيبوون،  شياوي شوَيني 
ثإ ذيانَيكي ذيانء بذَيويي كؤمةآليةتي،
بؤ دَلنيايي لة ثإ دةروونــيء ئاراميء لة 
ثَيداويستي مــافء كؤمةَلَيك  تاكةكان،
هةموو بطرة ئازاد،  مرؤظي كة  بنةإةتين
دةكةن، فةراهةمكردنيان بؤ شةإ مرؤظةكان
ثَيداويستيانةء بةم دةستإاطةيشتن بةبآ
بة درَيذة ئةستةمة مرؤظ  دابينكردنيان،
مرؤظطةلَيكي ءةك النيكةم بداتء  ذياني
لةطةأل ناضاردةبَيت  بؤية  بذَيت، ئاسايي 
مافة ئةو ملمالنَيوة كة بكةوَيتة ئةو اليةنةدا

دةكات. ثَيشَيل سةرةكيانةي
ســيــاســيــيــةكــان:  ـــارة  ـــؤك ه  .١
بةكارهَيناني خــراث دةسةآلتطةراييء
بَيكاريي، هةذارييء بَيبةشكردنء دةسةآلت،
راستةقينة خةَلك تا بةشداري بة بوارنةدان
ءآلتةكةيدا بةإَيوةبردني  سياسةتي  لة
ياخود دةسةآلت)، لة هةبوون (بةش بكات
بةشداريي هةبَيتء مةدةني دةسةآلتي
ثةيوةندي كة بإيار هةندَيك لة بكات
تاكةكانةوة ذياني  بة راستةوخؤيان 
جياكاريي، سياسةتي ثيادةكردني هةية،
هةموو بة طةندةَلي ــي، ــةروةري ــادادث ن
بةناوي بازرطانيكردن جؤرةكانييةوة،
بةناوي سياسةتكردن سياسةتكردنةوة،
سياسي ملكةضثَيكردني هــةمــووانــةوة،
حوكمكردني سياسييةوة، ئازاديي بةناوي
(هؤمؤجينيتي ياساوة حوكمي بةناوي حيزب
ميزاجي تَيكةآلوكردني حكومةت)، حيزبء
لةطةأل تاكةكةسي ــاري ــإي ب كــةســيء
طوآ ستراتيذييةكانء  سياسيية ثرسة 
بةرذةوةنديية بة بإياربةدةستان ثَينةداني
خاَلي ثَيداني فاوَلكردنء طشتييةكان،
طةمة خؤبةدةستةوةدان لة الوازييء كارتي

دي. ئةواني سياسييةكان لةطةأل
خــةَلــكء ــوان ــَي كــَيــشــةي ن  .٣

دةسةآلتداران:
ئةوة  بؤ بةشَيكي كوردستاندا لة  
بةدواي كوردي حيزبي كة دةطةإَيتةوة
كــوردبــوونء ــوونء ــب ــرؤظ م توخمي 
خةَلكي لةنَيو ناطةإَيت هاونيشتمانيبووندا
رةطــةزي بــةدواي بةَلكو  كوردستاندا، 
دةطةإَيت. كوَيرانةدا «حيزبيبوون»َيكي
«مرؤظبوونء ءَيــنــةي  ــوردي ك حيزبي 
دةدؤزَيتةوة خةَلكانةدا لةو تةنيا كوردبوون»
لةطةأل ءاقيعةكةدا هةَلدةبذَيرنء بَيدةنطي كة
ملمالنآء تواناي دةطونجَينن، خؤيان
زماني نييةو ــان ــةوةي ــوون ــةإووب رووب
سإبووة، ثرسياركردنيشيان رةخنةطرتنء
خؤويستانة يا بَيت بةناضاري ئةطةر جا
دوو بؤ كوردستانيان خةَلكي ئةوان بَيت،
حيزبدؤست دابةشكردووة: كاتيطؤري
ءاتة (قسةكةر)، حيزب دذة (بَيدةنط)ء
ثرسيارةوةء ذَير  خستة  حيزبت  ئةطةر
كةواتة لَيطرتنء ثيرؤزت نةكردن، رةخنةت
مَيذووي ــؤإشء ش سيمبولةكانء تؤ 

تؤ دةرئةنجام كرد، بَيبايةخ شؤإشطَيإيت
مَيذووي دذي شؤإشيت، ثيرؤزيي دذي
حكومةتي دذي شؤإشطَيإيت، حيزبي
لةو ئــةمــإؤش شؤإشطَيإيت، حيزبي
رةسةنايةتيء ئينتيماء ثَيوانةي ثَيودانطةوة
دةكةن، كؤمةَلطا تاكةكاني بؤ كوردبوون
بؤ طرنطن زؤر هؤكاري هةموو ئةمانة
ملمالنآ دروستبووني بةريةككةوتنء
خةَلكي سادةو خةَلكي لةنَيوان بةتايبةتي
لةنَيوان بَيباك، دةسةآلتداري هؤشيارو
رؤشنبيرانء سياسةتمةداري خةمسارددا.

هــةمــوو ــي ــردن ــك ــوون ــةزم ـــاش ئ ث
طةيشتنيان، بنبةست بة رَيطاضارةكانء
بؤ تاقيبكرَيتةوة مابَيت  كة  ئامرازَيك تاكة
طواستنةوة راستبوونةوةء  هةستانةوةء 
دؤخَيكي جَيطيرء بؤ قةيرانة لة دؤخة ثإ لةم
بةشداريكردني بةئاطاهاتنةوةء خوازراو،
ئاماذةكان هةَلبذاردن. لة تاكةكانة كاراي
لة جياوازتر بة زؤر ئةمجارة ثَيماندةَلَين
ثراكتيزةي خةَلك ثَيشوو، هةَلبذادنةكاني
ئةطةري ــات، دةك خؤي دةنطداني مافي
سياسيء بــارودؤخــة هــةيــة ـــةوةش  ئ
كة بطؤإَيت ديكةدا ديوَيكي بة ئيدارييةكة

لةئَيستا. جياوازتربَيت
ملمالنآ  ناكؤكيء بَلَيين دةكرَيت
دةسةآلت، رةطداكوتاوةكاني نَيوان خةَلكء
بةخؤوة ئــاشــكــراي ءةرضــةرخــانــَيــكــي 
هةَلبذاردنء ضإتربووةتةوة، بينيوةء
ملمالنَييةي ئةم هةَلبذاردنيش بانطةشةي
ــارودؤخــة ب كــــردووةء طــةرمــوطــوإتــر
بزاوتَيكي جوَلةو ضةقبةستووةكة سياسيية
طوتاري تاإادةيةك كة تَيكةوتووة، خَيراي
سؤزء جوآلندني ختووكةو حةماسيء

ثَيشي شانؤيي دةمامكداري خؤنواندني
ثَيناطرَيت.

هؤشياريي بؤ بانطةشةكردن هةَلمةتي
بؤ خةَلك مؤبياليزةكردني هةَلبذاردنء
ضاالكانة، بةشداريكردنَيكي دةنطدانء
قةوارةء رةوتء هةموو رةواي مافَيكي
بةطةإخستني سياسيية. حيزبَيكي طروثء
بةستني ماسميدياو راطةياندنء كةناَلةكاني
هةر طــردبــوونــةوةش،  سيمينارء كــؤإو 
بةآلم رةوايـــة، دروســتء دياردةيةكي 
كردارة لةوةداية ئةم ناإةواييء ناسروشتي
مؤَلةت ءتــاربــَيــذة كــارةكــتــةرء كاتَيك 
سةروةرييء دَينء حيزب ثَيدراوةكاني
شؤإشي دةستكةوتةكاني شانازييء
تاثؤدةكةن، خؤيان لةسةر تةنيا كوردستان
حازرخؤر»ء «بةرخؤرء بة ديكة خةَلكاني

دةكةن. ناوزةد ديكةش شتي
كردمان، ئَيمة دةستةواذةي لَيرةدا ئا
ناو دَيتة دةكــةيــن،  حوكم ئَيمةش هــةر 
ئةمةش كة كوردةوة، سياسي فةرهةنطي
لةبواري كورديية حيزبي ديكةي داهَينانَيكي
مرؤظدا، مافةكاني ديموكراسيء ضةسثاندني
قوَلبوونةوةي بؤ سياسيشة هؤكارَيكي
متمانةء لَيكترازان، ملمالنَيكانء هةَلوةريني
ماناي ئاماذةء سةرةوة دةستةواذةيةي ئةو
بريتيية كة لةخؤدةطرَيت، ترسناك طةورةء
سةر شؤإشيان شؤإشطَيإان ــةوةي ل
هةتا سةركةوتء  شؤإش خست، رَيطا 
شؤإشوانان دةبَيت هةر مَيذووش كؤتايي
لةثَيناوي نةك بكةن، هةرَيمة ئةم حوكمي
ديموكراتيك، حكومةتَيكي دروستكردني
تةمةني بة ـــذةدان درَي لةثَيناوي بةَلكو

هةتاهةتايى. فةرمانإةوايي
دةوَلــــةتــــة  لـــةســـةرزةمـــيـــنـــي  

ءةك ــبــذاردن هــةَل ديموكراتيكةكاندا،
بؤ بةكاردةهَينرَيت ميتؤدَيك ميكانيزمَيكء
ملمالنَيكانء ناكؤكيء يةكالييكردنةوةي
ئاَلوطؤإي نوَيبوونةوةء بؤ دواجاريش
ئةطةر دةيباتةوةء زؤرينة دةســـةآلت،
زؤرينةي تا خزمةتي يا زياترء بَيت حيزبَيك
نةك بكات، ــش دؤإاوي كةمينةي بــراوةو 
سزانادرَيتء ناكرَيتء نانبإاو كةمينة
ثلةيةك هاوآلتي ءةك بةَلكو ناضةثَينرَيت،
بةثَيي دةبَيت ثارَيزراو مافةكانيان هةموو
بةشداريي خةَلك خؤي دةستوورةي كة ئةو
كوردستاندا لة بةآلم كردووة، داإشتنيدا لة
دةسةآلت براوة  زؤرينةي ناو كةمينةي 
هةمووانةوة بةناوي تا دةست، دةطرَيتة
هةمووانيش بةشي بداتء بإيار قسةبكاتء
قارونكردنء بة بةمانايةكي ديكة خؤ بخوات،
بة دةبَيت فوبةخؤداكردن  هةَللوشينء 
بودةَلةء ناشرينةكان. لة ئامانجة ئامانجَيك
بــراوة زؤريــنــةي نــاو كةمينةي  كاتَيك 
نةتةوةيةكء ساماني نَيو سةردةذةنَيتة
كإينء بازاإي بؤ دةطؤإَيت نيشتمانَيك
بةإاستي ئةرآ سةوداطةريي، فرؤشتنء
لةسةر راثةإين بةرخوردانء شؤإشء
بــةهــاء مانا لــة  دةســتــي شــؤإشــوانــان

ناكرَينةوة؟ بةتاأل خؤيان راستةقينةكاني
لة ضةكداريي شؤإشي ــذووي مــَي
شةستةكاندا لةسةرةتاي كة كوردستاندا
سةربازييةوة، ثَيكداداني قؤناغي ضووة
شكستكةوتنء مةرطةساتء  لة لَيوانلَيوة 
ئةم كالَيندةري ثَيداطريي، هةستانةوةء
ثةالمارء خوَينء فرمَيسكء لة ثإة مَيذووة
لة طــةورةي دَلي خؤإاطريي،  بةرطريء
هةزاراني هزري بيرء مؤمي خست، لَيدان

ثياوي مــةزنــي خــةونــي خامؤشكردء
شةإكردن كاريطةريي خنكاند، مةزني
بةعس، ــاوضــووي  ــةن ل ــي ــم رذَي لــةطــةأل 
شوَينةواري ئةمإؤش هةتا بةسةرنةضووةء
كةسوكاري كةمئةندامانء ذياني لةسةر
نةسإاوةتةوة، هةر شةإةكان قوربانياني
شؤإشء بةرهةمي دةستكةوتء النيكةم
نةبَيتء هــةمــووان بؤ ئةطةر راثــةإيــن
ئامانجي بةدَلنياييةوة نةيضننةوة، هةمووان
ذَير دةخرَيتة شؤإشوانان شؤإشةء ئةو

ثرسيارةوة!
بةَلكو ناكات، دروست خةَلك حيزب
ئةو نَيو تاكةكاني  هةيةو خؤي  خةَلك
حيزبيش دروستدةكةن، حيزب خةَلكة
رَيكخراوةييء سياسيء  بزووتنةوةيةكي 
كؤمةَلطادا هــةنــاوي لة  كؤمةآليةتيية
ئامانجي دةكـــات، طــةشــة ــآء  ــك دةإس
كة حيزبَيك هةر سةرةكي ستراتيذيء
دةست، دةطرَيتة فةرمانإةوايي دةسةآلتي
ذيانَيكي ئــازاديــيء دابينكردني ئةطةر
بةرذةوةنديي بؤ  نةبَيت كاركردن  ضاكء
ئةو توَيذةكانييةوة، ضينء هةموو بة خةَلك
بازرطانيي «كؤمثانيايةكي لة جطة حيزبة
شايان ديكةي ناوَيكي هيض ـــاوزإاو»، ن
ءةك ئةطةر دنيادا لة حيزبَيكيش هةر نيية،
ئةمإؤ كاريكرد، كؤنتراكتةر كؤمثانيايةكي
سةوداطةرييةكي سةرةإؤي لة سبةي  يان
نةزؤكدا سياسي طةمةيةكي بَيبةرنامةء
خؤي» «دةسةآلتي داتةثيني دةبَيت، مايةثوض

مسؤطةر دةكات. بةدةستي خؤي
تةنيا كة حاشاهةَلنةطرة  راستييةكي 
تا نةكردووة شؤإشيان  حيزبَيك  ضةند
خةَلكي بكةن، هةموو مَيذوو حوكم كؤتايي
مَيذووةي لةو هةبووة ثشكيان كوردستان

ثشكي لة جطة ئةمة دروستكرد، ئةمإؤي كة
خانةوادةي ئيدارةكةي هةردوو سةرةكي
الفء حيزبَيك ضةند تةنيا  كةضي (بوش)،
بة خةَلكةش ئةو لَيدةدةنء ثَيوة طةزافي
زَيإيني خواني سةر  ميواني  بةرخؤرء
ئةو ثَييانواية ــةوان ئ ـــن، دةزان خؤيان 
لة نةكردووةء شان لة ضةكي خةَلكةي
هَيشتا سياسينء هةرزةكاري نةبووة، شاخ
نةهاتووة، قسةكردنيان رةخنةطرتنء كاتي
هةَلبإنء ــط دةن نيية مافيان ــةر ه يــا 
ئابووريء ذيانيء ثَيداويستيية داواي

بكةن. خؤيان كؤمةآليةتييةكاني
ئةنداماني عةقَليةتةي كلتوورء ئةم
نامؤية بَلَيي تا  كوردستان، حيزبةكاني  نَيو
مرؤظ، مافي ديموكراسيء كلتووري بة
دانثَيداناني ضةمكي بة ناكؤكة بَيئةندازة
تا سياسي، نةياري ركابةرء  بة ياسايي
ءآلتثارَيزيء بة هةستي دذة ئَيسقان سةر
رةفتارء ثَيضةوانةي  نةتةوةيي، ئينتيماي 
لَيبووردةييء ثَيكةوةهةَلكردنء ئاكاري

قبوَلكردنة. جياوازيي
ضي  كوردستان خةَلكي  ئَيمةي  ئايا  
ئؤتؤكراسيء دةبةستَيتةوة؟ ثَيكةوةمان
كورسيء سامان، سةرمايةء رةها، حوكمي
تةندةرء قازانج، بةرذةوةنديء ثؤست،
ثشتي نةوتييةكاني طرَيبةستة كؤمثانيا،
نةتةوةييء رؤحي  خةياألء يان ــةردة، ث
بَيئاآلء نةتةوةيةكي باآلي بةرذةوةنديي

هةَلةبجة؟ ئةنفالء قوربانياني رؤحي
كوَيوة لة ملمالنَيكانمان ناكؤكييةكانء
هؤكارانةي ئةو ديــارة سةرهةَلدةدةن؟
دةسةآلتخوازان بةشَيكيانن، ــةرةوة س
هةَلسوكةوتء هةموو لة دةيــانــةوَيــت

فةرمايشتةكانيان طوتارو بإيارو كردارو
دةرنةيةت؟ لةدةم ءرتةمان بينء رازي
طرؤء هةر تاكء نةزانن لةوةدةضَيت ئةوان
كؤمةَلطايةك، هةر نَيو توَيذَيكي ضينء
نَيو نةضوونة  هةَلبذاردء بَيدةنطيان ئةطةر 
ياخيبووني كَيشمةكَيشء ملمالنآء بؤتةي
بة دةبَيت كؤمةَلطاية ئةو ئةوا مةدةنييةوة،
رؤحي بَيناونيشان؟ ثةيكةرَيكي بة بتء
ئايا دةكةوَيت؟ لَيدان لة دَلي دةمرَيتء
فةرمانإةواييكردني بة دةسةآلتخوازان

دةبَيت؟ ئاسودة كؤيلة»ءيذدانيان «بتء
بمرَيت، راستةقينة ملمالنَيي ئةطةر
ملمالنآ تووشي بةبآ ذيان دةمرَيت، ذيانيش
ماناي دةبَيتء ئيفليجبوون ضةقبةستنء
خؤشيلةدةستدةدات،كؤمةَلطايبآملمالنَيي
ئازاديخواز، ملمالنَيكاري بآ  ئةرَينيء
ستةمكارو خؤيدا هةناوي  لة  كؤمةَلطايةكة
ملمالنآ دةهَينَيت، بــةرهــةم ديسثؤت
نةسازاني بةريةككةوتنء دةرئةنجامي
بةرذةوةندييةكانة بةهاو جيهانبينيء ئامانجء
ناتوندوتيذء ملمالنَيي  بةرةدا، دوو لةنَيوان
بةرز لةثَيناو ساردة شةإَيكي ديموكراتيك
بةهاكاني، ثيرؤزيي مرؤظء نرخء راطرتني
دادثــةروةريــيء طَيإانةوةي بؤ هةوَلَيكة
طشتيء بـــةرذةوةنـــديـــي ثــاراســتــنــي 
دةستإاطةيشتنييةكسانبةسةرسةرضاوةء
بةردةوامة ضاالكييةكي نيشتماني، ساماني
ئازاديية طشتييةكانء مافة بةدةستهَيناني بؤ
سياسيء طةشةثَيداني بنةإةتييةكانء
ءةرضةرخانء بؤ  دواجاريش كؤمةآليةتي، 

طؤإانَيكي ريشةييء بنياتنةر.
لةسةري  تا باسة شاياني كة ئةوةي  
باسي كــة كاتَيك ــة ــةوةي ئ بوةستين،
بونيادء لة ءةرضــةرخــان  طؤإانكارييء

دةكةين، كؤمةآليةتيدا سياسيء سيستمي
ضــةكــداريــيء ــي ــؤإش ش مةبةستمان 
سةروذَيركردني سةربازييء كودةتاي
مانا بة  نيية فــةرمــانــإةوايــيء عةرشي 
ثَيي ئَيمة ئةوةي بةَلكو شؤإشطَيإييةكةي،
عةقآلنيء رَيطاضارةيةكي دادةطرين لةسةر
ملمالنَيكة بازنةي نَيو بكةرةكاني كة ذيرانةية
ثاراستني لةثَيناوي رَيكدةكةون، لةسةري
تاقمَيكي نــةك هــةمــووان بــةرذةوةنــديــي

دةستإؤيشتوو.
بــَيــطــومــان خــؤمــؤبــيــاليــزةكــردنء
هَيزة ديموكراتيانةي خؤإَيكخستنَيكي
سياسيية ــة دؤخ ناكؤكةكان، جــيــاوازة
طةرموطوإييةكي دةشلؤقَينَيتء مةنطةكة
ــوازراوي خ ئاراستةي دةبةخشَيتة نوآ
ديــارة ملمالنَيكان، بةرةوثَيشضووني
ضاالكانةى ــةء ــران ذي بةشداريكردني
طؤإيني لة سياسي نوخبةي خــةَلــكء
كَيشمةكَيشة لنطةوقوضي ئــاراســتــةي
دروستبووني لة  ثَيشطرتن سياسييةكانء 
بؤ ئومَيدبةخشة هةنطاوَيكي توندوتيذيي،
ملمالنَيكاني كَيشةو ضارةسةركردني بؤ
يةكةمء بةثلةي دةســةآلت خةَلكء نَيوان
ئةطةر خؤيان. حيزبةكان نَيوان دواجاريش
بةرهةَلستكاري ديموكراتيكي هَيزَيكي ضةند
جياواز ناوةرؤك، لة جياواز فؤرمء لة جياواز
باو، سياسي عةقَلي حوكمإانيء جيهانبيني لة
راستةقينةي بووني نةكاتء مانيفَيست خؤي
طوشاري دواجاريش نةسةلمَينَيتء خؤي
من بةبإواي نةهَينَيت، بةرهةم مةدةني
دةإواتء ترسناكدا بةئاقارَيكي بارودؤخةكة
هةرةسء بؤ دةكات ثةلكَيش هةمووانيش

هةَلخليسكان.
بنةماكاني لة يةكَيك دةزانين هةمووان
بةشداريكردني هةَلبذاردنء ديموكراسي،
ئاشتيانةي ضارةسةركردني بؤ خةَلكة
قةيران، دؤخي تَيثةإاندني ملمالنَيكانء
ئاَلوطؤإي بؤ  ميكانيزمَيكة هةَلبذاردن 
لة دةسةآلتءثإكردنةوةي ئةوبؤشاييةيكة
داإوخانء قةيرانء باودا، سياسي سيستمي
دةهَينَيت، بةرهةم ثةكخستن لَيذبوونةوةء
هةَلبذاردنةكاندا، ثرؤسَيسكردني لةمياني
ئةطةرملمالنَيكارانءهَيزةناكؤكةجياوازةكان
ئةطةر ركابةري، ئةخالقي بةهاو بة ثابةندبن
بة بنء ئينسانيةت عةقالنيةتء  ملكةضي 
بَيطومان قايلبن، ثرؤسةكة دةرهاويشتةي
بةرثرسيارَيتي كامَليء دةربةستبوونء
دةسةلمَينَيتء ركابةرةكان هَيزة كاراكتةرء
بؤ دةدات تةكانَيك طؤإانكاريش ثرؤسَيسي

ثَيشةوة.
ثانتاييةكي ءةك هــةَلــبــذاردنــيــش
لة نيية خاَليي ديموكراسي، طــةمــةي
هةَلمةتَيكي هةر لة زؤرانبازيي، ملمالنآء
هةر ئةطةر هةَلبذاردندا، بانطةشةكردني
نةياراني سةربةخؤء خةَلكي ءيستي حيزبَيك
رام بكات، ركابةري ملمالنَيكردنء لة خؤي
كارتي بةكارهَيناني رَيطاي لة بيةوَيت يان
بةركةناركردنء برسيكردنء مووضةبإينء
توندوتيذييةوة بةكارهَيناني هةإةشةي
خَيرايي بَيتء بباتةوة، ياخود خةَلك دةنطي
ناو طةشةثَيداني طؤإانكارييء جوَلةي
ئةم كة ثةكبخات، ملمالنَيكة كؤنتَيكستي
ثرةنسيثي ثَيضةوانةي ــةواو ت كــردارانــة
ئةوا مةدةنيةتة، كلتووري ديموكراسيء
كوردستان (بــةداخــةوة سةرزةمينة  لةو 
هةنجن ديموكراسي نــمــوونــة)، ءةك 
تةنيا دةمَينَيتةوة ئةوةي دةكرَيتء هةنجن

ستةمكارييءديكتاتؤريةتة.
بةشداريكردني دةكةمةوة دووثاتي
كاركردنيان خةَلكء ضاالكانةى ذيرانةء
ديموكراتيكء سيستمَيكي رةطداكوتاني بؤ
لة ئامانجة نزيكبوونةوة بؤ كاركردني جديي
بةئاطاهاتنةوةء نةتةوةييةكان، ستراتيذيية
بؤ خةَلك بإيارداني هةَلوَيستوةرطرتنء
ئازادبوونء مافي ذيانء «مافي سةندنةوةي
مافيهاوآلتيبوون»،ثَيشمةرجيطةإاندنةوةي
بنياتنةرة سةرةتايةكي مافخوراوانء بؤ مافة
فاكتةرَيكيشة كوردء ماَلي رَيكخستنةوةي بؤ
هَيزي ئةستوربووني لة رَيطرتن بؤ
لؤكاَلي ميليشيايي دةسةآلتي ثاوانخوازييء

داخراو.

قةيران دؤخي ميتؤدَيك بؤ تيَثةأاندني ءةك هةلَبذاردن
ئازاد عةلي سالَح

لة جياوازتر بة زؤر ئةمجارة ثَيماندةَلَين ئاماذةكان

خؤي دةنطداني مافي خةَلك ثراكتيزةي ثَيشوو، هةَلبذادنةكاني

بة ئيدارييةكة سياسيء بارودؤخة هةية ئةوةش ئةطةري دةكات،

لةئَيستا جياوازتربَيت كة بطؤإَيت ديكةدا ديوَيكي
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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

هةلَيكي زيَرين...

بؤ وةبةرهيَناني خانووبةرة
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