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ة ثـــةرلــةمــانـى ضـةثـلـَ

ل٦ء٧

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

د.شةفيق قةزاز: دةبَيت ئةم دةسةآلتة بطؤأَيت
د. نورىتالَةبانى: بِرطةيةكىدةستوور لة بةرذةوةندى ناوضةكانى مادةى (١٤٠) دا نيية

ل٢

عيماد ئةحمةد وةآلمى بةهةدةردانى (٢١) مليؤن دؤالر ناداتةوة

واشنتؤن ثؤست: نةوشيروان مستةفا ثالََيوراوَيكى جةماوةريية

ل٢ 

ل٤

بةثَيى دةستوورةكةى ثةرلةمان كةس نازانَيت سنوورى كوردستان كويَية

ثرؤذةى هيََلي دووةمى ئاوى دوكان-سلَيمانى بؤري زَيرابي تَيدا بةكارهيَنراوة

ل٢ 

ثةرلةمانى بةسةرضوو دةستوورى دواكةوتووى بة ضةثَلةأَيزان تيَثةأاند
ل٣ 

ل١٠

www.ne
tew

e.c
om



ئيبراهيمعةلى
بةشارةتى سامان

هةولَير

ــامــادةى ئ ســيــانــزة ثــةرلــةمــانــتــار
نةبوونء ثةرلةمان  دوَينَيى  دانيشتنى 

ئامادةى  كة ثةرلةمانتارةى  ٩٧ ئةو
بة دةستوور بوون دانيشتنى بةإَيكردنى
ثةسةندكردو دةستووريان ضةثَلةإَيزان
ثةسةندكردنى دذى لــة يةكَيكيش

دةنطيدا. دةستوور
 

بةإَيدةكات دةستوور ثةرلةمان

ثةرلةمانى سةرؤكى موفتى، عةدنان
دانيشتنةكةى سةرةتاى لة كوردستان
تايبةت كة كوردستان ثةرلةمانى دوَينَيي
بةإَيكردنى لةسةر دةنطدان بة بوو
كــوردســتــان دةســتــوورى هــةرَيــمــى
دةستكةوتَيكى دةستوورة «ئةم رايطةياند،

بؤ خةَلكى كوردستان». طةورةية
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى
سياسييةكانء ــة ــةن الي ــة ل داواى 
ضينء سةرجةم رؤذنــامــةنــووســانء
كرد كوردستان كؤمةَلطةى توَيذةكانى
خؤيان موَلكى  بة دةستوورة ئةو  كة

يةكَيتي. ثارتىء موَلكى بة نةك بزانن
ئــةوةشــى ــان ــةم ــةرل ــى ث ــةرؤك س
دةستوورة ئةم نيية مةرج كة خستةإوو
بَيتء اليةنةكان طشت رةزامةندي بة
بةآلم بَيت، بةدَليان اليةنةكان تةواوى
دةستوورةدا مافى لةو بزانين دةبَي ئةوة

تَيداية. نةتةوةكانى اليةنء هةموو

دةكرَيت دةستووردا لة كار ساَلة سَي
خستةإوو ئةوةى ثةرلةمان سةرؤكى
كةسَيكى ضةند  ساَلة سَي مــاوةى  كة 
دةســتــوور لــةســةر  ــان ــاري ك ثسثؤإ 
ماندووبوونة ئةم ناكرَيت ــردووةو ك

بةرهةمى نةبَيت.
دةستوور بآلوبوونةوةى ــةدواى ل

ثَيشنياز   ٥٦٦ لة زياتر خةَلك، لةنَيو
دةستوور نووسينةوةى ليذنةى بؤ
بة كردووة، لةسةر كاريان رؤيشتووةو
ئةو دةبَيت ثةرلةمان سةرؤكى بإواى
دةطرن، دةستوور رةخنة لة كة اليةنانةى
خةَلك بكةنء رةضاوى بةرذةوةندييةكانى

ساَلى لةسةرةتاى كة ئاشكراشيكرد
طفتوطؤيةكى دةستوور ثرؤذةى ٢٠٠٩وة
برايانى بؤئةوةى لةسةركرا، سياسى زؤر
سريانى ئاشوورىء كلدانء توركمانء

بضةسثَيت. دةستوور لة مافةكانيان

درَيذ دةستوورَيكى دوورو

كوردستان هةرَيمى دةســتــوورى
لــةطــةَل  ثــَيــكــهــاتــووة مـــادة   ١٢٢ ــة ل
(بنةما لة بريتين كة دةروازة هةشت
بنةإةتييةكان، مافة سةرةكييةكان،
كوردستان، هةرَيمى دةسةآلتةكانى
خؤجَيييةكان، كارطَيإيية طشتى، داواكارى
دةستةو شارةوانى، ئةنجومةنةكانى
حوكمة ســةربــةخــؤكــان، كؤمسيؤنة 
دةستوورو كارثَيكردنى داراييةكان،

هةمواركردنى). لَيكدانةوةو
ثةرلةمانى ئةندامى عةبدوَلآل، ئارَيز
سةوز فراكسيؤنى لةسةر كوردستان
بةإَيكردنى لة ثةلةكردن بة سةبارةت
«ثَيم ــى: وت ــامــة رؤذن بــؤ ــوور  دةســت
هةرَيم دةستوورى ثــرؤذةى باشبوو
ثةرلةمان ــاوةى م تةواوبوونى ثَيش
لةطةَل ئةوةدانةبووم ثةسةندبكرَيت، بؤية
ثةرلةماندا بةسةرضوونى لةماوةى
ثةسةندبكرَيت، دةســتــوور  ثــرؤذةى
دةبواية كرا، كارةكة بةداخةوة بةآلم
ثةرلةمانى بؤ هةَلبطيراية ثرؤذةية ئةم
لةسةر دةنطى لةوكاتةدا و داهاتوو
دةنطدانيشدا لةكاتى  من بؤية  بدراية،

هةبوو». تةحةفوزم
ثرؤذةى كة ثَييواية ثةرلةمانتارة ئةو
دةستوورىهةرَيموردةكاريىزؤرةولةم
دةستووريية ثرؤذة «ئةم وتى: بارةيةوة
ـــذةو دوورودرَي طشتى  بةشَيوةيةكى

وردةكاريى زؤرى تَيداية».
دةَلَيت خؤى وةك عةبدوَلآل  ئارَيز
هةندَيك لةسةر هةية زؤرى رةخنةى
ئةو شةشةمء «مــادةى ــى: وت ــادةو م
سيستمى بة  ثةيوةندييان  كة  مادانةى 
زؤرم ــةى رةخــن هةية سياسييةوة 
ثرؤذةيةدا لةو ضونكة هةية، لةسةرى
ثاشةإؤذدا لة رةنطة كردووة كارَيكمان
داواى بفرؤشَيتةوةو ثَيمان بةغدا
لة كة  بكةن ناوةنديية دةسةآلتة ئةو
ئةمةش كة هةرَيمدا هاتووة، دةستوورى

هةية». طةورةي زيانَيكى ئَيمة بؤ

دةستوور لةمةإ طفتوطؤنةكردن
ثةرلةمانى دوَينَيي دانيشتنةكةى لة
هةرَيم دةستوورى ماوةبةسةرضوودا
زمانى هةردوو بة بؤكرا خوَيندنةوةى تةنيا
طفتوطؤكردن دةنطى كوردىء عةرةبىبةبَي
ثةرلةمانتاران ئةوةى بةبَي لةسةردرا،
دةستوورةوة خؤيان لةبارةى تَيبينييةكانى
سةرؤكى رووةوة ــةم ل بــخــةنــةإوو، 
رَيككةوتووين «ئَيمة  وتــى:  ثةرلةمان
قسةى نةك  بدةين لةسةر دةنطى تةنيا 
ثةرلةمانتارَيكيش ئةطةر بكةين، لةسةر
لة دةتوانَيت ثَيشنيازى هةية، ئةوا تَيبينىء

بكات». باسى راطةياندنةكان
سةرؤكى بةثَيضةوانةى ئارَيز عةبدوَلآل
بة ــةك ي «بــإيــاربــوو ــى: ثــةرلــةمــان وت
لةسةر طفتوطؤ ثةرلةمانتارةكان يةكى
بدةن، لةسةر دةنطى بكةنء ثرؤذةياساكة
ئةم ثةرلةمان سةرؤكى بةداخةوة بةآلم
لةوةدةضوو نةإةخساندو دةرفــةتــةى
فراكسيؤنةكان سةرؤكى لةطةَل خؤيان
وةك من بةآلم كردبَيت، ئةم رَيككةوتنةيان
رَيككةوتنة ئةم ئاطادارى ثةرلةمانتارَيك

نةبووم».
بة ــارةت ــةب س ــةوة، ــك دي لةاليةكى 
لةسةر ثةرلةماندا هؤَلى لة طفتوطؤنةكردن
«ثَيشتر وتى:  حةكيم محةمةد دةستوور، 
كة روونــكــراوةتــةوة ياسا بةثَيي ئةمة 
بدرَيت لةسةر دةنطى دةستوور دةبَيت

بكرَيت». لةسةر طفتوطؤى نةك

هةية رةخنةيان ئيسالمييةكانيش

كؤمةَلى رةخنةكانى بة سةبارةت
لةسةر لةكاتَيكدا لةدةستوور، ئيسالمى
مادة هةندَيك  يةكطرتوو ئةوانء داواى 
حةكيم محةمةد زيادكرا، دةستوور بؤ
ئيسالمى كؤمةَلى فراكسيؤنى سةرؤكى
هةموو «هةَلبةت ــى:  وت ــامــة رؤذن بؤ 
مافةكانى طشت  ناتوانَيت تاكَيك اليةنَيكء 
بؤية دى، بَينَيتة وآلتَيكدا دةستوورى لة
هةندَيك لة ئيسالمى كؤمةَلى وةك ئَيمة
مادةى هةندَيك لةسةر  رازيبووين  مادة
هةية، بةآلم خؤمان تَيبينى ديكةش رةخنةو

 ١٩ مادةى لةسةر هةرضةندة ثَييدا، دةنطمان
تاك ضونكة هةية، زؤرمان تَيبينى رةخنةو
لَي ئازادييةكانى دةكاتء سنووردار زؤر
دةسةآلتى لةسةر هةروةها دةسَينيتةوة،
زؤر مادةكانى سةرؤكايةتييةكة سَي هةر

شةفافء بةشَيوةيةكى دةبواية ناإؤشننء
بنووسراناية». مادةكان روونتر

نووسينةوةى بةشدارانى

دةنطى ثَيبدةن دةستوور ناتوانن
شةريف محةمةد دلَير ثةرلةمانتار
لة بةشدارة كة  كةسانةى لةو  يةكَيكة
بةآلم هةرَيم، دةستوورى نووسينةوةى
بؤ دةنــط  ناتوانَيت هاوآلتييةك وةك
وتى: لــةوبــارةيــةوة ــداتء ب دةســتــوور 
ثةيوةندي ياساكانةء دايكى «دةستوور
هةرَيم لة سياسي سيستمى خةَلكء نَيوان
سةرؤكى هةَلبذاردني ئةطةر رَيكدةخاتء
بريتى كوردستان ثةرلةمانى هةرَيمء
دةبَيت ئةوا  خةَلك، نوَينةرايةتى لة  بَيت
كوردَيك هةموو لة طوزارشت دةستوور
خةَلك لة زؤر ذمارةيةكى ضونكة بكات،
هةَلبذاردنةدا، لةو  نيية دةنطدانيان  مافى
دواى دةبوو نةكراوةو سةرذمَيريى تائَيستا
ئامادةكارييةكان، تةواوى سةرذمَيريىء
من بدراية، دةستوور لةسةر دةنط ئينجا
بةشداريمكردووة كة كةسانةى لةو يةكَيكم
هةرَيمى دةستوورى نووسينةوةى لة
لةسةر دةنطى ناتوانم بةآلم كوردستان،

بدةم».
ماوةيةى ئةم ثةرلةمانتارة ئةم بةبإواى
راثرسى، ئةنجامدانى بؤ دياريكراوة كة
ماوةية ئــةم ــرا دةك كةمةو ماوةيةكى
خةَلك زؤرترين بؤئةوةى درَيذبكرَيتةوة،

راثرسييةدا. بكردباية لةو بةشداري

بةإَيكرا، دةستوور

دواكةوت؟ يان
ثةرلةمانتار ميرزاي  هيوا  بةبإواى
بةَلكو ــراوة،  ــةك ــن ــةإَي ب دةســـتـــوور 
هةشت لة «زياتر وتيشى: دواكةوتووة،
لةسةر دةستوور طفتوطؤ لة ثةرلةمان ساَلة
لة رةخنةكانم لة يةكَيك من دةكرَيت،
ثةرلةمان تائَيستا كة ئةوةبوو، ثةرلةمان
ئَيستا نةكردووة، ثةسةند دةستوورى
اليةنة هَيزو تةواوى  كة هةستدةكةم  وا
رَيككةوتن طةيشتوونةتة  سياسييةكان 
ئةم كة وادةزانـــم  من بؤية لةسةرى، 
بةَلكو تَينةثةإَيندراوة، ــوورة دةســت

دواكةوتووة».
ثةرلةمان ثَيشتر ئةوةى ســةرةإاى

ثةسةندكردنى بؤ لةبةردةستدابوو كاتى
ئةو تَيثةإاندنى بــةآلم ــوور، ــت دةس
ثةرلةمان كة كاتةوة ئةم خراية دةستوورة
لةم ميرزا هيوا نــةمــاوة، شةرعيةتى 
كة ناطةيةنَيت ئةوة «ئةمة وتى: رووةوة
ثةسةندنةكرَيت، ثةرلةماندا لة دةستوور
كةموكوإييةكانى لة يةكَيكة ئةمة بةَلكو
دةســتــوورى زوودا لة كة ثةرلةمان

نةكردووة». ثةسةند

هةية رةخنةى موفتيش عةدنان

كة دةخاتةإوو ئةوة موفتى عةدنان
دةستوور مادةى هةندَيك لة رةخنةى خؤى
طشتى ثَيي بةرذةوةندى لةبةر بةآلم هةية،
دةستوور لةسةر  دةنط كة بووة  باش

بدرَيت.
كؤنطرةيةكى لة ثةرلةمان سةرؤكى
ئةو بنةماى «لةسةر وتى:  رؤذنامةوانيدا
رَيكخراوو لةاليةن كة تَيبينييانةى رةخنةو
ثةرلةمان، بؤ نَيردرا سياسييةكان اليةنة
كراوةو دةستوور  دةستكارى هةندَيك 
كة نيية وآلتَيكدا كؤمةَلطةيةكء هيض لة 
رازيبن». دةستوورةكة لة خةَلك تةواوى
كوردستان سنوورى هةرَيمى بة سةبارةت
مادةى جَيبةجَيكردنى «لةكاتى وتى: موفتى
دةستوور بؤئةوةى دانراوة ئاليةت ١٤٠دا

هةمواربكرَيتةوة».

ناتوانَيت هةرَيم سةرؤكى

هةَلبووةشَينَيتةوة ثةرلةمان
دةسةآلتَيكى ثَيدانى بة سةبارةت
دةستووردا، لة هةرَيم، سةرؤكى بة زؤر
«بةثَيضةوانةوة وتى:  ثةرلةمان  سةرؤكى
بؤ وايــة  قةيدَيك وةك دةستوورة ئةم
نةك هةرَيم، سةرؤكى  دةسةآلتةكانى 
هةرَيم سةرؤكى دةسةآلتى ديارنةبوونى
دةستوور مةترسييةء جَيطةى ئةمة كة
كةس جياكردووةتةوةو دةسةآلتةكانى
مومارةسة زياتر  دةسةآلتَيكى ناتوانَيت
موساوةمة اليةنَيك هةر ئةطةر بكاتء
تووشى ئةوا كورد مافةكانى لةسةر بكات
دةستوور بةثَيي دةبَيتء لَيثَيضينةوة
طةإانةوة بةبَي  بكات، كارة ئةم ناتوانَيت 
دةستوورةكة بةثَيى خةَلكء ثةرلةمانء بؤ
كة نيية ئةو دةسةآلتةى هةرَيم سةرؤكى
ثةرلةمان هةَلبووةشَينَيتةوة». بإيارَيك بة
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عةدنان موفتى:

نيية دةسةآلتةى ئةو هةرَيم سةرؤكى دةستوور بةثَيي
هةلَبووةشيَنيَتةوة ثةرلةمان كة

نةبوونء دانيشتنةكة ئامادةى ثةرلةمانتار سيانزة
دةنطيدا دةستوور ثةسةندكردنى دذى ثةرلةمانتارَيكيش
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محةمةد سالَح حةمةالو

هةرَيمدا لةدةستووري هةرضةندة
ئاماذة جَيناكؤكةكانيشةوة  بةناوضة 
كراوة، كوردستان هةرَيمي  بةسنووري
هاوثةيمانيي ليستي ئةندامَيكي بةآلم
كة ئاسايية بةوةدةكات، كوردستان ئاماذة
جَيناكؤكةكانيش ناوضة جَيي ئةطةر
نيية مةرج بةآلم بكةينةوة، لةدةستووردا
ناوةندي حكومةتي لةطةأل لةدانوستاندا
قةناعةت بتوانَيت كورد سةركردايةتي
داخوازييةكاني بكاتء  بةبةرامبةرةكةي 

بهَينَيتةدي. لةوبارةيةوة خؤي
دووةمي مادةي دووةمي بإطةي لة
هةرَيمي ــووري  ــت دةس رةشــنــووســى
كة ــراوة، ــةوةك ب ئاماذة كوردستاندا
هةرَيمي سياسييةكاني ــوورة ــن س
بةثشتبةستن ــراق عــَي كوردستانى
فيدراَلي دةستووري (١٤٠)ي بةمادةي

دياريدةكرَين.
ليذنةي ئةندامي  ئةحمةد،  ثشتيوان 
ئةنجومةنى لة ثارَيزطاكان هةرَيمء
رؤذنامةي راطةياند، بة نوَينةرانى عَيراق
مادانةي بإطةو  ئةو ثَيويستة هةرضةندة 
جَيطيربن، (ثابت) هاتوون لةدةستووردا
تائَيستا (١٤٠)ةوة مادةي بةهؤي بةآلم
جَيطيرنييةو كوردستان هةرَيمي واقيعي
هةرَيمي واقيعي  بة  ئاماذة  ناشكرَيت 
مادةي تائَيستا ضونكة بكرَيت، كوردستان

نةكراوة. جَيبةجَي (١٤٠)
نوَينةران ئةنجومةنى ئةندامةى ئةو
لةدةستووردا كة «ئاسايية ثَيشيواية
ئاماذة جَيناكؤكةكانيشةوة  بةناوضة 
ضونكة بكرَيت، هــةرَيــم بةسنووري
كوردستان هةرَيمي سنووري بارودؤخي
روونء ةوة (١٤٠) مادةي بةهؤي تائَيستا

ئاشكرانيية».
دووةمي مادةي  دووةمي لةبإطةي 
هــةرَيــمــي ـــووري ـــت ثـــــرؤذةي دةس

سنووري بــة ئــامــاذة كــوردســتــانــدا،
كراوة، كوردستان هةرَيمي  (سياسي)ى
هةرَيمء ليذنةي ئةندامةي ئةو بةآلم
بة ئاماذة وابوو «باشتر وتي ثارَيزطاكان
سنووري نةك بكرَيت جوطرافي سنووري
جوطرافي سنووري ضونكة سياسي،

سياسي». سنووري لة طرنطترة
ــةي ــان ــاوض ن ـــةو هـــةرضـــةنـــدة ئ
بةَلطةنامة لةإووي لةسةرة كَيشةيان
كة سةلمَينراوة مَيذووييةكانةوة 
هةرَيمي ســنــووري لــةضــوارضــَيــوةي 
لـــةإووي كــوردســتــانــدان، بـــةآلم
ناوضانة لةو بةشَيك ئَيستا سياسييةوة
ناسراونء «جَيناكؤكةكان» بةناوضة
لةنَيوان مشتومإن  جَيطةي تائَيستاش 
ناوةنديء حكومةتي دةسةآلتداراني

سةركردايةتي هةرَيمي كوردستاندا.
ليذنةي ئةندامي ئةنوةر، د.ئةحمةد
عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني لة ياسايي
«تائَيستا وتى: رؤذنامة  بؤ لَيدوانَيكدا  لة

كوردستان هةرَيمي ناوضةي ضةندين
نةبوونةتةوة، يةكاليي لةسةرةو كَيشةيان
لةدةسةآلتي هةمانةو خؤمان كة ئةوةي
لةدةستووردا دةتوانين خؤمانداية
كة ناوضانةش ئةو بكةينء  جَيطيريان
جَييان لةدةستووردا لةسةرة كَيشةيان
لةدانوستاندا نيية مةرج بةآلم بكةينةوة،
سةركردايةتي ناوةندي حكومةتي لةطةأل
بةبةرامبةرةكةي قةناعةت بتوانَيت كورد
لةوبارةيةوة خؤي داخوازييةكاني بكاتء

بهَينَيتةدي».
ئةو بةشَيكي كة ئايا ئةوةش دةربارةي
سةركردايةتي لةئةستؤي  كةمتةرخةميية 
نةتوانراوة ناوضة تائَيستا كة كورددا نيية
هةرَيمي جَيناكؤكةكان بطةإَينرَينةوة سةر
نةكرد لةوة د.ئةحمةد نكوَلي كوردستان،
ليستي ئةنداماني لةئةداي طرفت كة
«هةرضةندة وتيشي هةية، هاوثةيمانيدا
هاوثةيمانيش ليستي ئةنداماني شةإي
ئةنجومةني ديكةي اليةنةكاني لةطةأل

ئَيستاش بةردةوامةو عَيراقدا  نوَينةرانى
حكومةتَيكي حكومةت هةيةو دةستوور
كةم بةشَيكي «ئَيستا وتي فيدراَليية،
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةني لةناو نةبَيت
ئةو نييةو كورد بةكَيشةكاني بإوايان
لةطةَلماندا ئَيستا كة هةَلسوكةوتةشى

ناضارييانةوةية». بةهؤي دةيكةن
كةركوك، ضارةسةركردني كَيشةي بؤ
دواي دياريكراو (٥٨) مــادةي ثَيشتر
جَييطرتةوةو (١٤٠) ــادةي م ــةوةش ئ
بةآلم ،(٢٣) مادةي ئةويش دوابــةدواي
كةركوكء كَيشةي  لةطةَلدابَيت ئَيستاشي 
ضارةسةركردن بَي جَيناكؤكةكان ناوضة
ياسايي ليذنةي ئةندامةكةي ماونةتةوة،
تةمةني ــةوةي ــةرئ ــةب «ل ثَيشيوابوو
كؤتايي بــةرةو نوَينةران ئةنجومةني 
تاكؤتايي ثَيناضَيت بؤية دةإوات،
ضارةنوسساز بــإيــاري ئةمساَليش
ناوضة كــةركــوكء كَيشةي لــةبــارةي

بدرَيت». جَيناكؤكةكانةوة
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بةسةرضوو، ثةرلةمانى دةستوورةكةى بةثَيى
كويَية كوردستان سنوورى نازانَيت كةس
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ئاماذة ئةمةريكى رؤذنامةيةكى
كة ثَيدةضَيت دةستثَيكردنى دةكات بةوة
هةرَيمى ــبــذاردنــى  هــةَل هةَلمةتى 
سةر تيشكبخاتةوة ــان كــوردســت
داراييةكانى الدانة طةندةَلىء ئاماذةكانى
ئةو سةرةكييةكةى  حيزبة دوو نَيو 
«وةك مستةفاش نةوشيروان هةرَيمةء
ريفؤرمخواز جةماوةريى ثاَلَيوراوَيكى

دةركةوتووة».
كة ــك ــَي هــةواَل ــة ــؤرت راث بةثَيى 
ئةمةريكى ثؤستى واشنتؤن رؤذنامةى
هةَلمةتى ـــةوة ـــردووةت ك ـــآلوى  ب
كوردستان هةرَيمى هةَلبذاردنى
لةنَيو توندى  ملمالنَييةكى سةرةتاى

كة كايةوة، هَيناوةتة ثاَلَيوراوةكاندا
رَيطةيةوة لة دةكــرَيــت ـــاوةإوان ض
ئاماذةكانى ســةر بخرَيتة تيشك
هةردوو داراييةكانى الدانة طةندةَلىء
هةَلواسينى سةرةكييةكةء حيزبة
ئؤتؤمبَيلى ديوارء بة ثؤستةرةكانيش
درةختةكانيش دارو تةنانةت تاكسىء
بؤ نوَيية طإوتيناويي هةستَيكى ئاوَينةى
حيزبى هةردوو ثَيشتر  كة  هةَلبذاردن
بةسةردا دةسةآلتيان سةرةكى كوردى
طؤإانكارييان داواى ئَيستاش كَيشابوو

لَيدةكرَيت.
ــاذةى ــام ــت ئ ــؤس ــؤن ث ــت ــن واش
مستةفا نةوشيروان كة بةوةشداوة،
ريفؤرمخوازى ثاَلَيوراوَيكى وةك
لةطةأل كة دةركةوتووة  جةماوةريي 

نــاوى كــة سةربةخؤكةيدا طــروثــة
راى دةيةوَيت ناوة لةخؤى طؤإانى
بةهؤى كة رابكَيشَيت كةسانة ئةو
دوو هةيمةنةى لة ماندوبوونيان
لة كوردييةكةوة سةرةكيية حيزبة
ناإازينء ئَيستا سياسى طؤإةثانى
سياسى كوتلةى (٢٤)» دةشــَلــَيــت:
بةدةستهَينانى بؤ دةكــةن ركةبةرى
كوردستانء ثةرلةمانى كورسييةكانى
ئؤثؤزسيؤنةكان طروثة لة ذمارةيةك
ثارتى يةكَيتىء  كارالدانى لة هةوَلى
كؤكردووةتةوة هةوَلةكانيان كة دةدةن
سةرجةم هةَلبذاردنء بانطةشةى بؤ
رؤذانةى ذيانى سةرةكييةكانى هَيَلة
كارو بة بةدةستةوةية هةرَيمةيان ئةو

بازرطانيشةوة».

وةآلمى بةهةدةردانى ئةحمةد عيماد
ناداتةوة مليؤن دؤالر (٢١)

عةبدوإلةحمان شارا

ناردنى مانطَيك لة زياتر لة دواى
سلَيمانى نووسينطةى ثرسيارةكانى
ئةحمةد عيماد بــؤى، ثةرلةماندا
نزيكةى ــى ــةدةردان ــةه ب لــةســةر 
ثرؤذةيةكى لة دؤالر  مليؤن (٢١)
بَيدةنطةو سلَيمانيدا  رَيطاوبانى 

ناداتةوة. وةآلميان
نووسينطةى مانطة (٩) لة زياتر
كوردستان ثةرلةمانى سلَيمانى
خراثيى لــةســةر ياداشتَيكيان
رَيــطــاوبــانء ثــرؤذةيــةكــى ضةند 
طرانيى خواردنةوةو ئاوى كةميى
«بة ديكة كَيشةيةكى ضةند بازاإء
سةرؤكايةتى ئاراستةى بةَلطةوة»
لــةوَيــوة تــا ـــردووة، ثــةرلــةمــان ك
بةآلم بكرَيت، حكومةت ئاراستةى
نووسينطةى ئةندامانى تائَيستا

ــان ــكــي ــَي وةآلم ســلــَيــمــانــى هــيــض
بةدةستنةطةيشتووةتةوة.

سةرؤكى رةفــعــةت، محةمةد
بة ثةرلةمان، سلَيمانى نووسينطةى
رؤذنامةىراطةياند:دواىتَيثةإبوونى
داواكارييةكةماندا، بةسةر مانط (٩)
رايسثاردين ثةرلةمان سةرؤكايةتى
لةاليةنة كة ثرسيارانةى ئةو كة
ثةيوةنديدارةكانىكَيشةكانىسلَيمانى
رةوانة بؤيان  تا بياندةينآ هةمانة، 
مانطى ناوةإاستى لة ئَيمة بكةن،
ثرسيارَيكمان ضةند رابــردووةوة
ثةيوةنديدارةكان وةزيرة ئاراستةى
(١٥) كردووةو سلَيماني كَيشةكانى بة
وةآلمدانةوة، بؤ داونةتآ رؤذمان
زياتريشى مانطَيك ــةوا ئ ــةآلم ب
وةآلمةكانمان رؤيشتووة بةسةردا

نةطةيشتووةتةوة. بةدةست
سلَيمانى نووسينطةى سةرؤكى

لةو يةكَيك كة روونكردةوة، ئةوةشى
لةسةر هةيانبووة كة ثرسيارانةى
بووة، سلَيمانى  تاسَلوجة- رَيطاى 
تَيدا دؤالرى مليؤن (٢١) نزيكةى كة
كةس ضةندين رؤيشتووةو بةهةدةر
هاوكات طيانىلةدةستداوة، بةهؤيةوة
دياريكراوى لةوادةى ساَليش سآ
وتيشى: تةواوبووة، درةنطتر خؤى
ثرسيارمان مةبةستة ــةو ئ ــؤ «ب
وةزيرى ئةحمةد، عيماد ئاراستةى
كردووة ئاوةدانكردنةوة ئةوكاتةى
هةموو ئةو بؤضى بزانين بؤئةوةى
ئةو كراوةو ثرؤذةيةدا لةو طةندةَليية
رؤيشتووة، بةهةدةر ثارةية هةموو
نةداوينةتةوة، وةآلمى  تائَيستا بةآلم
دةست دةدةمة كَيشةكة لةبةرئةوة
كوردستان داهاتووى  ثةرلةمانى 
بكةنء بؤ بةدواداضوونى بؤئةوةى

ئةنجام». بطةنة

«نةوشيروان مستةفا واشنتؤن ثؤست:
جةماوةريى ثالََيوراوَيكى وةك

دةركةوتووة» ريفؤرمخواز

ثةرلةمان دةستوورةكةى
خولى سآ دةرفةتى

بارزانى دةداتة سةرؤكايةتى
عةبدوإلةحمان شارا

هةرَيم، دةستوورى رةشنووسى بةثَيى
سةرؤكايةتى، جطة لةم خولةى بارزانى مةسعود
خولى داهاتووى سةرؤكايةتي بؤ دوو هةية بؤى
ديكة ساَلى (٨) بكاتء كانديد خؤى هةرَيم
(ئةطةر دةنطى بَيت كوردستان سةرؤكى هةرَيمى

بةدةستهَينا). خةَلكى كؤمةآلنى زؤرينةى
خولى (٢) بؤ هةية بؤى هةرَيم  سةرؤكى
بكات، خؤى كانديد دوابةدواييةكى سةرؤكايةتى
هةذماربكرَيت، بؤ رابردووى خولى بَيئةوةى
رةشنووسى دوا لة (٦٤) مادةى بةثَيى ئةمةش
ثةسةندكردنى رؤذى لة هةرَيمء دةستوورى
ئةمة ثَيدةكرَيت، كارى مادةية ئةو دةستوورةوة
كوردستان ثةرلةمانى دوَينآ كة لةكاتَيكداية

ثةسةندكرد. دةستووري
هاتووة ــووردا دةســت (٦٤)ى  ــادةى م لة
ساَلة، ضوار هةرَيم سةرؤكى «ماوةى وياليةتى
دةستثَيدةكاتء سوَيندخواردنييةوة رؤذى لة كة
هةَلبذَيردرَيتةوة دووةميش وياليةتى بؤ دةكرَيت

دةستوورةوة». ئةم كارثَيكردنى رؤذى لة
ياسايى ليذنةى ئةندامى جامباز، تاريق
بؤ ـــةوةى ئ ثــةرلــةمــانــى كــوردســتــانــيــش،
مادةكانى هةموو كة روونكردةوة، رؤذنامة
ثةسةندكردنى رؤذى لــة دةســتــوورةكــة
بةثَيى ثَيدةكرَيت، كاريان  دةستوورةكةوة
بارزانى مةسعود دةستووريش (٦٤)ى مادةى
هةذمار بؤ سةرؤكايةتى ــردووى راب خولى
ببَيتةوة ديكة ساَلى هةشت دةتوانَيت ناكرَيتء

هةرَيم. سةرؤكى بة
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ذمارة زاخؤ لة ئاسايش هَيزةكانى ئةوةى ثاش
سووتانديان، كؤكردةوةو لظينيان طؤظارى (٩٤)ى
كارة ئةو ئيدانةى بةياننامةيةكدا لة لظين طؤظارى
سةنديكاى هةرَيمء سةرؤكى لة داوا دةكــاتء
دةكات لَيثَيضينةوةو رؤذنامةنووسانى كوردستان

هةبَيت. رووداوة ئةو لةسةر هةَلوَيستيان
لةبةياننامةكةىلظيندا كة دوَينَيبآلوكراوةتةوةو
ثاش هاتووة: نَيردراوة  رؤذنامة بؤ  وَينةيةكى
دواى (١)ى (٢٠٠٩/٦/٢٣) سةعات  رؤذى ئةوةى
ديموكراتى ثارتى ئاسايشى  هَيزةكانى  نيوةإؤ
سةر هةَليانكوتاية زاخؤ شارى لة كوردستان
ثاش ــارة ش لــةو ــةك) ي (مةتينى كتَيبخانةى 
برايةكى كتَيبخانةكة، خاوةنى لة هةإةشةكردن
ئةحمةد (باوةإ ناوى بة كتَيبخانةكةيان خاوةن
بؤ ماوةى ساَليان هةذدة تةمةن ميقداد بةروارى)
ثَييانوتووة وة دةستطيركرد، سةعات ضوار بيستء
بفرؤشَيتء طؤظارى (لظين) جارَيكى ديكة نابَيت كة
زاخؤ لة (لظين)يان طؤظارى (٩٤)ي ذمارة تةواوى
لةكاتَيكدا رووداوة «ئةم سووتانديان، كؤكردةوةو
لةطةأل كؤبوونةوةيدا  لة هةرَيم كة سةرؤكى بوو
ثَيدان ئةوةى بةَلَينى كوردستان رؤذنامةنووسانى
هاوكارييان دةوةستَيتء ميدياوة ثشت لة كة
هةرَيم سةرؤكى وتةكانى بةداخةوة دةكات، بةآلم

نةكرد». بإيان سةعات يةك تةنيا بارةيةوة لةم

هةرَيمء سةرؤكايةتى لة  داوا لظين طؤظارى
لَيثَيضينةوة دةكات كوردستان هةرَيمى حكومةتى
لة داواكـــارن  هةروةها بكاتء بــارةيــةوة لةم 
روونيان هةَلوَيستى  رؤذنامةنووسان سةنديكاى 
ناياساييةى كــارة ئةم بــارةيــةوةو لةم هةبَيت 
طشت هةروةها داوا لة بكةن ئاسايشى زاخؤ ئيدانة
ناوخؤو لة رادةربإين ئازادى بوارى رَيكخراوةكانى
بَينة كارة ئةم لةسةر دةكات كوردستان دةرةوةى

ئيدانة بكةن. زاخؤ ئاسايشى كارةى دةنطء ئةم

زاخؤ لة
دةسووتيَنرَيت لظين طؤظارى
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ستارة عارف

خؤيدا،  دانيشتني  لة   (٦/٢٢) رؤذي 
كوردستان  ثةرلةماني(ماوةبةسةرضوو) 
هةَلبذاردنةكاني  لةطةَل  هاوكات  بإياريدا 
هةرَيمدا  سةرؤكي  ثةرلةمانء  (٧/٢٥)ي 
دواي  بكرَيت،  دةستوور  لةسةر  ريفراندؤم 
ثةسةندكردني داواي حزبة ئيبسالمييةكانيش 
ثةرلةمان  هةرَيمةوة  سةرؤكي  لةاليةن 
سةرضاوةيةكي  وةك  ئيسالمي)  (شةريعةتى 
ــووردا  ــت ــةدةس ــان ل ــادان ــاس ــي ي ــةرةك س

ثةسةندكرد.
لة ضةند رؤذي رابردوودا لةكؤبوونةويةكي 
ليستي  سةرؤكي  سةركردةكاني  نَيوان 
حزبةكة)  (ضوار  ضاكسازي  خزمةتطوزاريء 
لة  داوايـــان  ئيسالمييةكة  حزبة  هــةردوو 
سةرؤكي هةرَيم كرد كة ئةطةر ئةء مادةيةي 
دةستوور بةءشَيوةية دابإَيذرَيتةوة كة ئَيستا 
بؤ  ئاماذةي  دةســتــووردا  (٦)ي  مــادةى  لة 
دةدةن، سةرؤكي  دةستوور  بة  دةنط  كراوة، 

هةرَيميش داواكةي ثةسةند كردوون.
مادةي  طؤإيني  شارةزايانيش  زؤرينةي 
باش  بة  ئَيستا  بةمشَيوةيةي  (٦)ي دةستوور 
كة  دةكةنةوة  ئةوة  لةسةر  جةخت  نازانن، 

مادةكة لة رابردوودا باشتربوو. 
ــي   ــووس ــن دواإةش (٦)ي  مـــادةى  ــة  ل
دةستووري هةرَيمدا هاتووة: «ئةم دةستوورة 
طةلى  زؤرينةى  ئيسالميى  ناسنامةى  بة  دان 
هةرَيمي كوردستاندا دةنَيتء رَيزى لَيدةطرَيت، 
ئايينييةكانى مةسيحيء  مافة  تةواوى  بة  دان 
دةنَيتء  ديــكــةدا  ئــةوانــى  ئَيزيدييةكانء 
بةإَيوةبردنى  بيروباوةإء  سةربةستيى 
هةرَيمدا  لة  ئايينى  دابونةريتى  رَيوإةسمء 
بنةماكانى  دابيندةكات،  كةسَيك  هةموء  بؤ 
ئيسالم سةرضاوةيةكي سةرةكي  شةريعةتى 
ياساداناننء نابَيت: يةكةم: ياسايةك دابنرَيت 
ناكؤك بَيت لةطةأل حوكمة نةطؤإةكاني ئيسالم،  
دووةم: ياسايةك دابنرَيت ناكؤك بَيت لةطةأل 
ياسايةك  سَييةم:  ديموكراسي،   بنةماكاني 
دابنرَيت ناكؤك بَيت لةطةأل ئةء مافء ئازاديية 

بنةإةتيانةى لةم دةستوورةدا هاتوون».
سةبارةت بةو مادةيةي دةستووري هةرَيم، 
ئارَيز عةبدوَلآل، ئةندامي ثةرلةماني كوردستان، 
مادةيةي  ــةم  «ئ راطةياند:  رؤذنــامــةي  بة 
دةستوور لةبةر رؤشنايي دةستووري عَيراقدا 
داإَيذراوةتةوةء بارودؤخي ئةءكاتةي عَيراق 
زؤر  نووسراوةتةوة،  تَيدا  دةستووري  كة 
«ناإؤشنييةك  ثَييواية  هةروةك  نالةباربوو»، 
لة دةستووري عَيراقدا هةيةء لة دةستووري 
سيستمي  دووبارةكراوةتةوة،  هةرَيميشدا 
نةك  دةستوور  نييةء  روون  عَيراق  سياسي 
وةك  بةَلكو  ضارةسةرنةكردووة،  كَيشةكاني 

خؤي هَيشتوونيةتةوة».
بةإاي شارةزاياني دةستوورييء ياسايي 
ئةو سآ بإطةيةي لةء مادةيةدا هاتووة، هةر 
لة دةركردني  ناكؤكي  مايةي  دةبنة  يةكَيكيان 
ئيسالمييةكان  نموونة  بؤ  ياسايةك،  هةر 
رَيطريي  دةتوانن  هةميشة  جياواز  بةثاساوى 
عةلمانييةكانيش  ديموكراسيخوازء  بكةنء 
ثرةنسيثةكاني  لةطةأل  نابَيت  بةءمانايةي 

ديموكراسي ناكؤك بَيت.
مادةية  ئةو  عةبدوَلآل  ئارَيز  بةبؤضووني 
سيستمي  كردنى  تةمومذاوي  مايةي  دةبَيتة 
رَيطردةبَيت  كوردستانء  عَيراقء  سياسي 
دواإؤذدا  لة  ياسايانةي  ئةء  دةركردني  لة 

ثَيويستة دةربضن.
دةستووري  يةكةمي  رةشنوسي  بةثَيي 
بآلوكرايةوة،   (٢٠٠٦/٨/٢٢) كةلة  هةرَيم، 
لةمادةي (٧)دا هاتووة: «ئةم دةستوورة جةخت 
لةسةر ناسنامةي موسَلمانَيتي زؤرينةي طةلي 
شةريعةتي  بنةماكاني  دةكاتء  كوردستان 
سةرةكييةكاني  لةسةرضاوة  يةكَيكن  ئيسالم 
ياسادانان، هةروةها تةواوي مافة ئاينييةكاني 
ئازاديي  لة  ديكة  هي  ئَيزديء  مةسيحيء 

باوةإو ثيادةكردني ئاين دةستةبةر دةكات.
خؤي  بةشَيوةي  مادةية  ئةو  هَيشتنةوةي 
دروستكرد،  ئيسالمييةكان  الي  ناإةزايي 
ئةو  ئيسالمييةكان  حزبة  بةثَيداطريي  دواتر 
مادةية طؤإا بةو شَيوةيةي لةمادةي (٦)ي دوا 

رةشنووسدا هاتووة.
ليذنةي  ئةندامي  شةريف،  محةمةد  دلَير 

ئاماذة  ثةرلةمان،  دةستووريي  ياساييء 
لة  تةنيا  ثَيشتر  مادةية  ئةو  بــةوةدةكــات، 
ضوارضَيوةي رَيزطرتن لة بنةماكاني شةريعةتي 
سةرضاوةكاني  لة  يةكَيكة  كة  ئيسالمدا 
ئةء  بةدةقي  طؤإا  بةآلم  بوو،  ياساداناندا 
هاتووة،  عَيراقيدا  دةستووري  لة  مادةيةي 
بةءشَيوةيةش هاتة ناء دةستووري هةرَيمةوة، 

ملمالنَيي  ئةنجامي  لة  عَيراق  لة  مادةية  ئةم 
جياوازي ئايينيء ئايدؤلؤذيدا داإَيذراوة.

ثةرلةماني  ئةندامي  عةبدوَلآل،  بةَلَين 
كوردستان، وتي: «وةك حيزبي زةحمةتكَيشان 
هةية»،  مادةية  ئةء  لةسةر  (تةحةفوزمان) 
ضونكة ئَيمة وآلتَيكي ديموكراتء سيستمَيكي 
مادةية  ئةم  دةوَيت،  مةدةنيمان  حوكمإانيي 

«ئةوةي  هاتووةء  بةسةردا  طؤإاني  ئَيستا  
لــةوةي  ضونكة  باشتربوو»،  زؤر  ثَيشتر 
زؤرينةي  كة  هاتبوء  ئةوة  تةنيا  ثَيشووتردا 
لةكاتي  مسوَلماننء  كوردستان  خةَلكي 
ئيسالمي  شةريعةتي  يــاســادا  داإشتني 
دياريكرابوو كة  ئةوةش  لةبةرضاء دةطيرَيت، 
دةبَيت  هةيةء  كوردستاندا  لة  ديكةش  ئاييني 

رةضاوي ثيرؤزيي ئايينةكانيان بكرَيت. 
لةسةر  تةحةفوز  بةبوونى  سةبارةت 
رةشنووسةكةى ئَيستا بةَلَين دةَلَيت: «ئازاديي 
دةستووري  لة  كوردي  تاكي  بيرءباوةإي 
كؤندا بةرجةستة كرابوو، بةآلم لةمةي ئَيستادا 
ديموكراسيء  بنةماكاني  لةنَيوان  تَيكةَلييةك 
ئَيمة  بؤية  دةكــات»،  ئاييندا  بيرءباوةإي 
هةيةء  مــادةيــة  ئــةء  لةسةر  تةحفوزمان 
ياداشتمان لةم بارةيةوة بؤ سةرؤكي هةرَيم 
دةبَيت، «بة تَيكإايي دةستوورةكة شتي باشي 
مافي  كوردستانء  سنووري  لةسةر  تَيداية 
ضارةي خؤنووسين، كَيشةمان لةسةري نيية، 

تةنيا لةسةر مادةي (٦) قسةمان هةية».
سةرؤكي ليذنةي داكؤكيكردن لة مافةكاني 
ثةخشان  كوردستان،  ثةرلةماني  لة  ذنان 
مادةية  ئةء  داناني  دةبينَيت  واي  زةنطةنة 
ئَيستادا،  رةشنووسةكةى  لة   (٦ ــادةى  (م
كوردستانء  سياسي  ثرؤسةي  بة  «خزمةت 
ئةمة  وتي:  لةوبارةيةوة  ناكات»،  دةستوور 
بةءماناية نايةت كة من دذ بة ئاييني ئيسالمم، 
كآ  كة  ئةوةية  مادةية  لةء  مةترسيم  بةآلم 
ئَيستا  ضونكة  دةكات،  بنةمايانة  ئةء  راظةي 
هةن  جياواز  ئيسالميي  حيزبي  طروثء  زؤر 
كة بةناوي ئيسالمةوة كاردةكةن، «مةترسيم 
بؤ  جياجيا  راظةي  هةريةكَيكيان  كة  لةوةية 
بكةن،  مادةية  ئةم  لةسةر  خؤيان  مةبةستي 
خةَلكدا  بةسةر  بةخراثي  ئةنجامدا  لة  كة 

بشكَيتةوة».
زةنطةنة دةَلَيت «تةفسير هةية بةدروستي 
هةموء  لةطةأل   ئيسالم  شةريعةتي  دةَلَيت 
ذن  كة  هةية  تةفسيريش  ذنانداية،  مافةكاني 
راظةيان  كام  بؤية  دادةنَيت»،  ثياء  بةنيوةي 
دَلةإاوكآ  ئةمة  دةكرَيت،  مادةية  ئةم  بؤ 

دروستدةكات.

 (٣٥) لــة  زيــاتــر  ٦/٢٢-ةوة  ـــةدواي  ل
رَيكخراوي مةدةني لةدةرةوة ياداشتيان داية 
دةستووردا  لة  بؤئةوةي  ثةرلةمان  دةست 

ئايينء دةوَلةت لةيةكتر جيابكرَيتةوة.
ئةم  ثَييواية  شةريف،  محةمةد  دلَير 
دةستوورةء  مادةكاني  طرنطترين  لة  مادةية 
هةموء ياساكاني ثاشتر لةسةر بنةماي ئةمة 
ناكؤكي،  لة  ثإة  مادةية  ئةو  دادةإَيذرَينةوة، 
دابإَيذرَيت  سيستمَيك  دةبَيت  لةاليةك 
بنةمايةكي  هيض  لةطةأل  نةبَيت  ناكؤك  كة 
شةريعةتي ئيسالم، لةاليةكى ديكةوة ياسايةك 
دانةإَيذرَيت دذ بة بنةماكاني ديموكراسي بَيت، 
لةطةأل  ئةطةر  يةكترن،  ثَيضةوانةي  ئةمانة  كة 
راستطؤبين،  سياسيدا  سيستمي  سروشتي 
فةلسةفةي  بؤخؤي  سياسي  سيستمي 
بارودؤخ  رَيساي  بنةماي  لةسةر  كة  حوكمة 
دياريدةكرَيت، بةآلم «شةريعةتي ئيسالمي كة 
بة  ثةيوةندي  نين،  ناكؤك  لةطةَليدا  كةسمان 
بيروباوةإي تاكةكانةوة هةيةء لةسةر بنةماي 
سةوابتي قورئانء سوننةتي ثَيغةمبةرة»، لةم 
(قوانين  بارودؤخةكان  رَيساي  كة  حاَلةتةدا 
ئةء  طؤإانكارييء  ئةء  ئةنجامي  لة  وزعي) 
دروستدةبَيت،  كؤمةَلطادا  لةناء  فةلسةفانةي 
ثَيويستي بة طؤإاني هةميشةيي هةية، بةآلم 
دابإَيذرَيت،  ياسايةك  هيض  نةتوانرا  ئةطةر 
ئيسالمييةوة  ئةحكامي  بة  ثةيوةندي  ضونكة 
هةية، ئةءكاتة ناتوانرَيت هيض دةستكارييةكي 
محةمةد  دلَير  قةناعةتي  بة  بؤية  بكرَيت، 
رووي  هــةردوء  ناكؤكة  زؤر  مادةية  «ئةم 
لةيةك  ديموكراسي  ئيسالميء  سيستمَيكي 
هةموء  لة  ئةمةش  كة  لةخؤدةطرَيت،  كاتدا 
ناكؤك  حوكمدا  سيستمي  لةطةأل  دونيادا 
ثَييواية  محةمةد  دلَير  ــةروةك  ه دةبَيت»، 
دةستووري  لة  نةبوو،  ثَيويست  مادةية  «ئةم 
ثَيوةي  هةرَيمةكان  هةموء  دةبَيت  عَيراقدا 
ثابةندبن، بؤية لَيرة دةبَيت دةستوور تةنيا بؤ 
هةرَيمي  لةناء  كة  دابإَيذين  هاوآلتييانة  ئةء 
كوردستاندان»، ثَيشيواية «طؤإاني ئةم مادةية 
كة  بَيت  ئيسالمييةكان  فشاري  بةمشَيوةية، 
خراية سةر ثةرلةمانء لةئاكامدا بةمشَيوةية 

داإَيذراوةتةوة».
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بةدواداضـــــوون

ثإة  مادةية  ئةو 
لةاليةك  ناكؤكي،  لة 
سيستمَيك  دةبَيت 
دابإَيذرَيت كة ناكؤك 
هيض  لةطةأل  نةبَيت 
شةريعةتي  بنةمايةكي 
لةاليةكى  ئيسالم، 
ياسايةك  ــكــةوة  دي
بة  دذ  دانةإَيذرَيت 
بنةماكاني ديموكراسي 
ئةمانة  ــة  ك ــت،  ــَي ب

ثَيضةوانةي يةكترن

دةستوور ضؤن شةريعةتي ئيسالمء بنةماكاني ديموكراسي كؤدةكاتةوة؟

ثشتيوان سةعدولَآل

توركمانةكانى ثارَيزطاى كةركوك داوادةكةن 
سةربةخؤو  هةرَيمَيكى  بكرَيتة  كةركوك 
ثؤستةكانى  نيوةى  داواى  عةرةبةكانيش 
ثَيضةوانةي  ئــةوةش  كة  دةكــةن،  ثارَيزطاكة 
مادةي (٢٣)ي ياساي هةَلبذاردني ئةنجومةني 
 (٪٣٢) رَيذةي  بة  ثؤستةكان  كة  ثارَيزطاكانة، 

لةنَيوان ثَيكهاتةكاندا دابةشكراون.
(١٤٠)ء  ــادةى  م بةسةرضوونى  دواى 
جَيبةجَيكردنى  لة  عَيراقييةكان  بَيهيوابوونى 
ئةنجومةنى  ياساى  (٢٠٠٨)دا  لةساَلى  مادةكة، 
ثارَيزطاكانى عَيراق ثةسةندكراء بةثَيي مادةي 
رابــردوودا  ساَلى  كؤتايى  لة  ياساكة  (٢٣)ي 
ليذنةيةكي حةوت كةسي ثَيكهَينرا بؤ لَيكؤَلينةوة 
لة بارودؤخي كةركوك، لة دوو نوَينةري هةريةك 
نوَينةرى  يةك  توركمانء  عةرةبء  كوردء  لة 
 (٢٠٠٨) دووةمي  تشريني  مانطي  مةسيحي، 
ئةنجومةنى  لة  دةستبةكاربوونيان  بإياري 
ثَيويستبوو  دةرضــوو،  بؤ  عَيراق  نوَينةرانى 
راثؤرتَيك  ئةمساأل  ئازاري  مانطي  كؤتايي  تا 
ئامادةبكةن لةسةر دابةشكردني دةسةآلتةكاني 
كةركوكء ثَيداضونةوة بة تؤماري رةطةزنامةو 
كؤتايشدا  لة  زيادةإةوييةكانء  دةنطدةرانء 
هةَلبذاردني  بة  تايبةت  ياسايةكي  داناني 

كةركوك بةآلم نةطةيشتنة هيض رَيككةوتنَيك.  
رؤذي شةممةي رابردوو اليةنة سياسيء 
بةغدا   لةشارى  توركمانةكان  كةسايةتيية 
خواستةكانى  خستنةإووى  بةمةبةستى 
دواى  سازكردء  كؤنطرةيةكيان  توركمان 
كؤنطرةكة بةياننامةيةكان بآلوكردةوةو بةثَيى 
بةياننامةكة توركمانةكان داوادةكةن كةركوك 
لة  سةرذمَيرى  سةربةخؤو  هةرَيمى  بكرَيتة 
ثارَيزطاكة دوابخرَيت، جطة لةوةش داوا دةكةن 
تةلةعفةر)  (خورماتوو،  قةزاكانى  لة  هةريةك 

بكرَينة ثارَيزطا.
ئةنجومةنى  ئةندامى  مةزهةر،  د.تورهان 
بةرةى  ليستى  لةسةر  كةركوك  ثارَيزطاى 
لةو  راطــةيــانــد:  ــةى  ــام رؤذن بة  توركمانى 
سياسييةكان  حيزبة  لة  جطة  كؤنطرةيةدا 
ذمارةيةك كةسايةتى توركمانى بةشدارييانكرد، 
جطة لةوةش نورى ماليكى سةرؤك وةزيرانء 
ســةرؤك  جَيطرى  عةبدولمةهدى،  ــادل  ع
لةكؤنطرةكةدا  ئامادةبوون،  عَيراق  كؤمارى 
كةركوك  كَيشةى  داوايانكرد،  توركمانةكان 
بكرَيتة  ثارَيزطاكة  كة  بكرَيت  ضارةسةر  بةوة 
هةرَيمَيكى سةربةخؤ، جطةلةوةش داوامانكرد  

سةرذمَيريي لةكةركوك دوابخرَيت.
قةزاكانى  ئةوةشدةكةين،  داواى   » وتيشى: 
ثارَيزطا، ضونكة  بكرَينة  تةلةعفةرو خورماتوو 
زؤرنء  قةزاية  دوو  ئةو  دانيشتووانى  رَيذةى 
مافى خؤيانة بكرَينة ثارَيزطا، ئةمةش كارئاسانى 
كاروبارى  بةإَيوةضوونى  باشتر  بؤ  دةكات 

ئيدارى لة عَيراقدا».
 (٢٠٠٧/١٢/٢) رَيكةوتني  بةثَيى  هةرضةند 
نَيوان هةردوو ليستى برايةتىء طردبوونةوةى 
كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  كؤمارى 
سةرجةم ثؤستةكانى كةركوك بة رَيذةى(٣٢٪) 
دابةشدةكرَيت، هةروةها هةمان رَيذةى (٣٢٪) 
لة مادةى (٢٣)ى ياساى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاكانى عَيراق دياريكراوة، سةرةإاى ئةو 
داواى  عةرةبةكان  لةئَيستادا  رَيكةوتنانةى 
بة  دةكــةنء  كةركوك  ثؤستةكانى  (٤٥٪)ى 
لةناوضة  بةتايبةت  رازينابن،   (٪٣٢) رَيذةى 
عةرةبنشينةكانى ثارَيزطاكة هةموو ثؤستةكان 

دةبَيت بؤ عةرةب بَيت.
ئةنجومةنى  ئةندامى  عةسكةرى،  ئةحمةد 
برايةتى  ليستى  لةسةر  كةركوك  ثارَيزطاى 
(كورد) رايطةياند: عةرةبةكانى كةركوك داواى 
كةركوك  ثارَيزطاى  ثؤستةكانى  (٤٥٪)ى 
ديكة  جارَيكى  هةنطاوةشيان  بةو  ــةن،  دةك

جَيبةجَيكردنى  بؤ  دروستدةكةن  «رَيطريى 
كَيشةكانى  ضارةسةركردنى  (٢٣)و  مادةى 

كةركوك».
 ،(٢٣) ــادةى  م ليذنةى  شكستى  دواى 
نوَينةراني  ئةنجومةني  طةإاوةيةوة  كَيشةكة 
دةبَيت  ياساكة  بةثَيى  هةرضةندة  عَيراق، 
تايبةت  ياسايةكى  نوَينةران  ئةنجومةنى 
بةآلم  دةربكات،  كةركوك  هةَلبذاردنى  بة 
مةبةستة  ئةو  بؤ  هةنطاوَيك  هيض  تائَيستا 
نةنراوة، ئةمة لةكاتَيكداية هةوَلة دةرةكييةكان 
شارةكة  كَيشةكانى  بؤضارةسةركردنى 
ضارةسةركردنى  بةمةبةستى  بــةردةوامــة؛ 

توركيا  دةرةوةى  ـــى  وةزارةت كَيشةكان 
ثَيكهاتةكانى شارةكةى  نوَينةرانى  بانطهَيشتى 

كردووة.
سةرؤكى  جَيطرى  تاَلةبانى،  رَيــبــوار 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك لةو بارةيةوة 
ساَلة  مـــاوةى(٥)  راطةياند:  رؤذنــامــةي  بة 
توركمانةكاندا  عةرةبء  لةطةَل  كورد  ئَيمةى 
طفتوطؤدةكةين بؤئةوةى بطةينة رَيكةوتن لةسةر 
كَيشةكانى كةركوك، بةآلم تائَيستاش هةردووال 
دانوستانةكانى  بؤية  هةية،  خؤيان  بةرنامةى 
هةرسَي ثَيكهاتةكة بَيئةنجامبوونء لةئَيستاشدا 
كَيشةكة طةإاوةتةوة ناو ئةنجومةنى نوَينةران، 

«ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقيش دةبينين لةضى 
دةردةسةرييةكداية، بؤية ضارةسةرى كَيشةكة 

زياتر دوادةكةوَيت».
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى 
وةزارةتى  رايطةياند:  لةوبارةيةوة  كةركوك 
نوَينةرانى  بانطهَيشتى  توركيا  دةرةوةى 
ثَيكهاتةكانى كةركوكى كردووة بؤسةردانَيكى 
ئةو وآلتة، ئةويش بةمةبةستى لَيكتَيطةيشتنى 
ئاطاداربوونى  نزيكةوة  لة  اليةنةكانء  هةموو 
لة كَيشةكانى  كةركوكء  توركيا  بةرثرسانى 
بؤ  توركيا  حكومةتى  ثَيشنيازى  دواتريش 

ضارةسةركردنى كَيشةكان.

توركمانةكان داواي هةرَيمي سةربةخؤو
عةرةبةكانيش داواي (٤٥٪)ي ثؤستةكاني كةركوك دةكةن
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رؤذنامة

ئــاوى  ـــى  دووةم هَيَلى  ـــرؤذةى  ث
بؤرى  لةوةى  جطة  سلَيمانى  دوكان- 
بةكارنةهَينراوة  تَيدا  (ديكتايةأل)ى 
لةوشَيوةية  ثرؤذةيةكى  هةموو  كة 
دةبَيت  جيهانى  ستانداردى  بةثَيى 
بةكاربهَينرَيت،  تَيدا  ديكتايةَلى  بؤرى 
تَيدا  (GRP)ى  بــؤرى  هةمانكاتدا  لة 
بةكارهَينراوة، كة ئاسنةو مادةى فايبةر 
طآلسى تَيكةَلةو لة زؤربةى وآلتاندا بؤ 
زَيراب بةكاردةهَينرَيت، ئةمة لةكاتَيكداية 
كة  بنةإةتييةى  ديزانة  ئةو  بةثَيى  كة 
ئةمريكى  (earth tech)ى  كؤمثانياى 
«دةبَيت  ئامادةكردووة،  ثرؤذةكةى  بؤ 
بةكاربهَينرَيت».  ديكتايةأل  بؤرى  تةنيا 
ئةمةش جطة لةوةى ثارةيةكى كةمترى 
نرخى  جياوازيى  بةوثَييةى  تَيضووة 
سةدان   (GRP) ديكتايةألء  بؤرى  نَيوان 
 (GRP) ــؤري  «ب هةمانكاتدا  لة  قاتة، 
سةرضاوةيةكى سةرةكيية بؤ نةخؤشيى 

شَيرثةنجة».
لة  نزيك  زؤر  ســةرضــاوةيــةكــى 
دوكان-  ئاوى  دووةمى  هَيَلى  ثرؤذةى 
ئاشكرا  ناوى  نةيويست  كة  سلَيمانى 
بدات  شايةتيى  ئامادةية  بةآلم  بكرَيت، 
لة  ثرؤذةكة  كةموكورتييةكانى  لةسةر 
بتوانَيت  طشتى  داواكارى  ئةطةر  دادطا 
سكاآل لةسةر ئةنجامدةرانى ئةو ثرؤذةية 
«جَيبةجَيكردنى  ــى:  وت تؤماربكات، 
هةية،  ئَيستا  ئــةوةى  وةكو  ثرؤذةكة 
ئةمانةتى شارى سلَيمانى  لة  خيانةتَيكة 
ئايا وةفاى حكومةتى هةرَيم بؤ  كراوة، 
ئاوى  بة بؤرى زَيراب  ئةوةية  سلَيمانى 

خواردنةوةى بؤ دابين بكات؟».

سةرةتايةكى ئاَلؤز
سةدام  رذَيمى  رووخانى  لــةدواى 
عَيراق  لة  ئةمريكا  هَيزةكانى  حسَين، 
لةو  ئةنجامداو  ثرؤذةيةكيان  ضةند 
ثرؤذةى  بإيارياندا  ضوارضَيوةيةشدا 
سلَيمانى  دوكان-  ئاوى  دووةمى  هَيَلى 
ثرؤذةكةيان  دواتر  بةآلم  جَيبةجَيبكةن، 
طواستيانةوة  ئةنجامنةداو  سلَيمانى  لة 
عَيراق،  باشوورى  ناسريةى  شارى  بؤ 

حكوميى  بةرثرسَيكى  هيض  تائَيستاش 
بؤضى  كة  نــةكــردووةتــةوة  روونيان 
ئةمريكييةكان ثرؤذةيةكى ستراتيذييان 

طواستةوة بؤ شارَيكى ديكةى عَيراق.
دواى ضةندين ساأل لة طرفتى كةمئاويى 
هةرَيم  حكومةتى  سلَيمانيدا،  شارى  لة 
ئةنجامبدات،  ثرؤذةكة  خؤى  بإياريدا 
كؤمثانيايةكى  ضةند  طؤإينى  دواى 
ثرؤذةكةدا،  جَيبةجَيكردنى  لة  لؤكاَلى 
بة  درا  ثرؤذةكة  دواجار جَيبةجَيكردنى 
طروثى  بة  سةر  كة  توذةَلة  كؤمثانياى 
بةإَيوةبةرَيتى  (نؤكان)ةو  كؤمثانياكانى 
ئـــاوى ســلــَيــمــانــى ســةرثــةرشــتــى 
ضةند  ئةوةى  دواى  دةكرد،  ثرؤذةكةى 
ئاوى  بةإَيوةبةرَيتى  لةاليةن  جارَيك 
سلَيمانييةوة ئةو كةرةستةو نموونانةى 
اليةنى جَيبةجَيكار كة كؤمثانياى توذةَلة 
لة رَيطاى كؤمثانياى كاربتى توركييةوة 
بة  رةتــدةكــرايــةوة،  ــرد،  دةك ئامادةى 
سةرثةرشتيكردنى  تايبةتى  بإيارَيكى 
ئاوى  بةإَيوةبةرَيتى  لة  ثــرؤذةكــة 
 (٤) ليذنةيةكى  سةندرايةوةو  سلَيمانى 
لة:  ثَيكهاتبوون  كة  ثَيكهَينرا،  بؤ  كةسى 
(عةلى فةتاح، بةهرؤز قةشانى، فةرةيدون 
عيزةت كابانء فةرهاد محةمةد)، ئةوةى 
مايةى سةرسوإمانة سآ كةسى ناو ئةو 
توذةَلةنء  كؤمثانياى  بة  سةر  ليذنةية 
ئاوى  بةإَيوةبةرى  فةرهاد محةمةديش 

سلَيمانيية.
ئاماذةى  رؤذنامة  سةرضاوةكةى 

ــرد، كــة «هــةر لــةســةرةتــاى  ــةوةك ب
وةرطــرتــنــى ثـــرؤذةكـــةوة لــةاليــةن 
كةوتة  كَيشة  تــوذةَلــةوة،  كؤمثانياى 
سلَيمانىء  ئاوى  بةإَيوةبةرَيتى  نَيوان 
ضؤنَيتى  لةسةر  ناوبراو  كؤمثانياى 
«كؤمثانياى  وتيشى:  كارةكانيان»، 
حوكمى  بة  لةسةرةتاوة  هةر  توذةَلة 
بةثَيى  نــةك  كاريدةكرد،  ــةآلت  دةس
نَيو  ستانداردةكانى  مــواســةفــاتء 

ديزاينةكة.

طةندةَلييةكان لة ثرؤذةكةدا
ـــادارة  ـــاط ئــــةو ســــةرضــــاوة ئ
وةرطرتنى  دواى  كة  روونيشيكردةوة، 
ثرؤذةكة لةاليةن كؤمثانياى توذةَلةوة، 
كردو  توركيايان  سةفةرَيكى  ليذنةكة 
راستةوخؤ  ــان  ــةوةي ــةإان ط دواى 
كاربت  كؤمثانياى  لة  ثرؤذةكةيان 
كؤمثانيايةكى  بة  درا  وةرطــرتــةوةو 
زياتر  دؤالر  مليؤن   (٥) بــة  ديكة 
دياريكرابوو،  بؤى  بودجةيةى  لةو 
«ئَيستاشى  وتيشى:  ســةرضــاوةكــة 
بة  نة  توذةَلة  كؤمثانياى  بَيت  لةطةَلدا 
رةسميى  نووسراوى  بة  نة  زارةكىء 
لةبةرضىء  نةكردووةتةوة  روونيان 
 (٥) لة  زياتر  بة  بنةمايةك  ض  لةسةر 
ئةو  داية  ثرؤذةكةيان  دؤالر  مليؤن 

نوَيية». كؤمثانيا 
سةرثَيضيية  لــةو  ديكة  يةكَيكى 
ترسناكانةى لة ثرؤذةى هَيَلى دووةمى 

ئةنجامدراوة،  سلَيمانيدا  دوكان-  ئاوى 
طؤإينى مواسةفاتى بؤرييةكانة كة لةو 
 earth) ديزاينة سةرةكييةى كؤمثانياى
ئامادةيكردووة،  ئةمريكى  tech)ى 
هةموو بؤريية بةكارهاتووةكان دةبَيت 
ديزاينى  لة  هــةروةك  بَيت،  ديكتايةأل 
 (P-0050 (sheet- identification)
بؤرييةكانى  كة  بــةوةكــراوة  ئاماذة 
 wall pipe، floor) لة  هةريةكة 
دةبَيت   (pipe، collar dimenstion
نةخشةى  لة  وةكو  بَيت،  (ديكتايةأل) 
لة ثرؤثؤزةَلى  ديزانةكةدا ديارة، بةآلم 
كإينى  بؤ  تةندةرةكاندا  ئامادةكردنى 
كراوة  بؤرييةكان  تايثى  بؤرييةكان، 
لة  مةبةست  كة  يان ستيأل  ديكتايةأل  بة 
ستيأل بؤرى (GRP)ية، كة ئةوةش «هةم 
ثرؤذةكةى  تةندروستى  جــةدواى  لة 
بؤريية  ئةوجؤرة  كة  كةمكردووةتةوة 
شَيرثةنجةية،  نةخؤشيى  سةرضاوةى 
زؤر  نرخةكةى  هةمانكاتيشدا  لة 

هةرزانترة لة بؤرى ديكتايةأل».
بةإَيوةبةرى  محةمةد،  فةرهاد 
بووة  يةكَيك  خؤى  كة  سلَيمانى  ئاوى 
بة  كةسييةكة،   (٤) ليذنة  ئةندامانى  لة 
رؤذنامةى راطةياند، بؤرى ديكتايةَليان 
ضونكة  بةكارهَيناوة،  لــةبــةرئــةوة 
زؤرى  كاتى  ديكتايةأل  دابينكردنى 
بؤرى  دةبواية  بةوثَييةى  دةويست، 
نةخشةى  ديزاينى  بةثَيى  ديكتايةأل 
ئؤرجيناَلةكان  كؤمثانيا  لة  ثرؤذةكة 

دروستبكراية، فةرهاد محةمةد وتيشى: 
دروستكردنى  ضــاوةإوانــى  «ئةطةر 
ماوةى  بكرداية،  ديكتايةَلمان  بؤرى 
ثَيدةضوو،  ديكةى  ثرؤذةكة دوو ساَلى 
ثرؤذةكة  تةواوكردنى  زوو  بؤ  ئَيمةش 
بةآلم  بةكارهَيناوة»،  (GRP)مان  بؤرى 
 (GRP) ـــؤرى  ب ــة  ك ــردةوة  ــك ــي رةت

نةشياوبَيت بؤ ئاوى خواردنةوة.
لة  نزيكةكة  ــاوة  ــةرض س بـــةآلم 
دوكان-  ئاوى  دووةمى  هَيَلى  ثرؤذةى 
كة  كرد  ئةوةى  تةحةداى  سلَيمانييةوة 
ستراتيذيدا  ئاوى  ثرؤذةيةكى  هيض  لة 
ضونكة  بةكاربهَينرَيت،  (GRP)ى  بؤرى 
وةك ئةو سةرضاوةية ئاماذةى بؤ كرد 
بؤرى (GRP) تةنيا لة زَيرابدا (ئاوةإؤ) 
ئاسنء  مادةى  ضونكة  بةكادةهَينرَيت، 
فايبةر طآلسى تَيداية كة ذةنط دةكاتء 

مةوادى سةرةتانى تَيداية.
ـــة  ـــام ســـةرضـــاوةكـــةى رؤذن
ــةت لة  ــان ــةن ــة «ت ــردةوة ك ــك ــي روون
باشوورى  بضووكى  شارؤضكةيةكى 
بؤرى  (ضبايش)ة،  نــاوى  كة  عَيراق 
ئاوةكةياندا  ــرؤذةى  ث لة  ديكتايةأل 
كة   ،(GRP) نــةك  ــووة  ــات ــاره ــةك ب

ئةمريكييةكان جَيبةجَييان كردووة».
ئةو سةرضاوةية ئاماذةى بةوةشكرد 
درَيذةكَيشانى  طرانيىء  «لةبةر  كة 
ثرؤذةيةكى  نــةدةبــوايــة  ثــرؤذةكــة 
بكراية   (GRP) بؤرى  بة  ستراتيذيى 
كة بؤرى زَيرابة»، وتيشى نزيكةى (١) 
مليؤن لة دانيشتووانى شارى سلَيمانى 
لةبةرئةوةى  مةترسيداية،  لة  طيانيان 
ــةى بــةكــارهــاتــوون  ــان ــؤري ـــةو ب «ئ
توشبوون  بؤ  سةرةكين  سةرضاوةى 

شَيرثةنجة». بةنةخؤشيى 
كةموكورتييةكانى  لة  ديكة  بةشَيكى 
ثرؤذةكة بريتيية لة بةكارهَينانى بؤرى 
لة حةوزى كالريفايةرةكاندا،   (UPVC)
كؤمثانياى  ديزاينةكةى  بةثَيى  كة 
دةبواية  ئةمريكى  (earth tech)ى 
كالريفايةرةكان  ئَيستا  بواية،  ديكتايةأل 
تَيدا  ــى)  ظــى س ثــى  ــو  (ي بــؤرى  كــة 
بةكارهاتووة، لةبةرئةوةى كة ئةوجؤرة 
بةراورد  بة  الوازة  مادةيةكى  بؤريية 
ثرؤذةكةى  لةبايةخى  ديكتايةأل،  بة 
«بةكارهَينانيشى  كةمكردووةتةوةو 
بــووة،  هةرزانييةكةى  لةبةر  تةنيا 
نزيكدا  زؤر  ئايندةيةكى  لة  ثَيدةضَيت 

تَيبكةوَيت». كَيشةيان 
ديكةى  بةشَيكى  لــة  ــا  ــةروةه ه
(ديكتايةأل  بؤرى  لةبرى  ثرؤذةكةدا 
ئةسيلين)  (ثؤلى  ــؤرى  ب ــم)،  ٢٠٠مــل
ثَيضةوانةى  ئةويش  بةكارهَينراوة، 
كؤمثانياى  ديزاينةكةى  مواسةفاتى 
ئةمة  ئةمريكيية،  (earth tech)ى 
سةربارى ئةوةى كة هَيَلى طواستنةوةى 
ئاوة ثاكةكة لة تاسَلوجةوة بؤ سلَيمانى 
بــةآلم  بــوايــة،  ديكتايةأل  ــة  ــواي «دةب
ديزاينة  لة  نة  كة  بةكارهاتووة   (GRP)
سةرةكييةكةدا بوونى هةيةو نة لةإووى 

رَيطاثَيدراوة». تةندروستيشةوة 
ـــة  ـــام ســـةرضـــاوةكـــةى رؤذن
مليؤن   (١٥٠) «نزيكةى  روونيكردةوة 
دؤالر بؤ ثرؤذةى هَيَلى دووةمى ئاوى 
بةآلم  دياريكراوة،  سلَيمانى  دوكان- 
لة  ئَيستا  مةوادانةى  كةرةستةو  ئةو 
بة  تةنيا  بةكارهاتوون،  ثرؤذةكةدا 
مةزةندة  دؤالر  مليؤن   (٥٠ بؤ   ٤٥)

دةكرَيت».
سةرضاوةكةى رؤذنامة كة دووبارة 
شايةتيدان  لةسةر  كــردةوة  جةختى 
وتى:  زانياريانة،  ئةو  لةسةر  دادطا  لة 
«ئةم تاوانةى كة لةو ثرؤذةيةدا كراوة، 
حكومةتى  ياساو  ــى  وآلت لة  ئةطةر 
سةرجةم  ئةنجامبدراية،  دامةزراوةييدا 
ثرؤذةكةو  سةرثةرشتيارةكانى  اليةنة 
دةدران  ئةندازيارةكان  كؤمثانياكانء 
ئةندازيارانيش  سةنديكاى  دادطاو  بة 
لة  ئــةنــدازيــاريــى  بـــإوانـــامـــةى 

ئةندازيارةكان دةسةندةوة».

ذمــارة (498) ثَينجشةممة 42009/6/25
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بةدواداضــــوون

«جَيبةجَيكردنى ثرؤذةكة وةكو ئةوةى ئَيستا هةية، 

ئايا  كراوة،  سلَيمانى  شارى  ئةمانةتى  لة  خيانةتَيكة 

وةفاى حكومةتى هةرَيم بؤ سلَيمانى ئةوةية بةبؤرى 

زَيراب ئاوى خواردنةوةى بؤ دابين بكات؟»

ثرؤذةى هيََلى دووةمى ئاوى دوكان- سلَيمانى 
بؤرى (GRP)ى تَيدا بةكارهاتووة كة لة زؤربةى وآلتاندا

بؤ زَيراب بةكاردةهيَنرَيت

فؤتؤ: عةبدوإلةحمان ئةبوبةكر    بؤرية كؤنةكانى هَيَلى دووةمى ئاوى دوكان-سلَيمانى كة دووبارة بةكارهاتوونةتةوة 
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بؤ ئةو ثرسيارة طرنطانة، ئةو ديالؤطةى 
حيزبييةكان  بــةرثــرســة  هةميشة 
حيزب  دةستَيوةردانى  كة  باسيدةكةن 
لة حكومةت جيابكةنةوة، بةبإواى من 
ثةرلةمانَيكى  رَيطاى  لة  تةنيا  كارة  ئةم 
يان  دةكرَيت،  راستةقينةوة  ضاالكء 
ــاردةى  دي يةكطرتنةوةى  رةسةنى 
ثةرلةمانةدا  لةم  رةنطة  ئيدارةيى  دوو 
ضارةسةربكرَيت، يان ضارةسةركردنى 
ناوضة  طةإانةوةى  (١٤٠)ء  مــادةى 
كوردستان،  هةرَيمى  دابإاوةكانى 
لةم  هــةرَيــم  بــودجــةى  لة  شةفافى 
ضارةسةربكرَيت  دةبَيت  ثةرلةمانةدا 
كة لةماوةى رابردوودا ثارتىء يةكَيتى 
هةموو  ئةمانة  نةكرد،  ضارةسةريان 
بَيت  لةبةرضاوى  دةنــطــدةر  دةبَيت 
دةنطدةدات،  ضؤن  دةنطداندا  لةكاتى 
دةبَيت  دةنــطــدةر  ديــك  بةواتايةكى 
لةكاتى  بدات  خؤى  عةقَلى  دادطايى 

دةنطداندا.

رؤذنامة: جةنابت تا ضةند رازيت 
ــردوودا  راب لةماوةى  لةوكارانةى 
ثارتىء  دةسةآلتى  لةذَير  كــراون 

يةكَيتيدا؟ 
كارانةى  لةو  هةية  زؤر  طلةييم   *
ئةو  لةسةر  بــةآلم  ــراون،  ك تائَيستا 
ليستانةشة كة باوةإ بة هاوآلتييان بكةن 
ثَيية دةتوانن  بةرنامةيةكيان  ئةوان  كة 
خزمةت  باشتر  دروستبكةنء  طؤإان 
ثارتىء  لةوةى  بكةن  هاوآلتييان  بة 
ثارتىء  راستة  كردوويانة،  يةكَيتى 
فةرامؤشكردووة،  شتيان  زؤر  يةكَيتى 

بةآلم كارى باشيشيان كردووة.

ضؤن  ئؤثؤزسيؤن  ئايا  رؤذنامة: 
دروستبكات  ــؤإان  ط دةتــوانــَيــت 
لــةدةرةوةى  يان  ــةآلت  دةس لةناو 

دةسةآلتدا؟
بتوانَيت  دةبَيت  ئؤثؤزسيؤن   *
ــاو دةســــةآلتء لــــةدةرةوةى  ــةن ل
دروستبكات،  طـــؤإان  ــدا  ــةآلت دةس
سيستمَيكى  جياوازيى  ئةمةية  خؤى 
لةطةأل   ديموكراسى  ــوورى  ــت دةس
ئةم  بؤية  ديكتاتؤريى،  سيستمى 
هةموو  بة  ئَيستامان  هةَلبذاردنةى 
كةموكوإييةكانييةوة ءةك ثرؤسةيةك 
بة  دروستبكات،  ــؤإان  ط دةتوانَيت 
حكومى ئةوةى ليستى جياواز هةبووة، 
طؤإان،  بةرةو  طةورةشة  هةنطاوَيكى 
شكَلى  شَيوةيةكى  طؤإانة  ئةم  ئةطةر 
ثرؤسةيةكى  بة  ئَيمة  ئةوا  ءةربطرَيت، 
يان  دةإؤين،  هةَلبذاردندا  ميكانيزمى 

سروشتء  لة  دةمانةوَيت  ئةوةية 
ثةرلةمانة  ئةو  شَيوةى  ثَيكهاتةى 
ضونكة  ثَيشةوة،  دَيتة  كة  رةنطبداتةوة 
دةتوانَيت  دونيادا  هةموو  لة  ثةرلةمان 
دةركردنء  ياسا  طرنطى  دةسةآلتَيكى 
ضاودَيرَيكى باشى كارةكانى حكومةت 
كوردستان  ثةرلةمانى  بــةآلم  بَيت، 
ببينَيت  طرنطة  رؤَلة  ئةو  نةيتوانيوة 
لة  هةرئةوةندة  رةنطة  لةبةرئةوةى 
حيزبء  سياسىء  طروثى  تواناى 

خةَلكدا هةبووبَيت.

طؤإانى  لةطةأل  تاضةند  رؤذنامة: 
ئةم سيستمةى حوكمإانيدايت؟

طؤإان  ضونكة  طؤإاندام،  لةطةأل   *
طؤإانيش  كة  سياسةت،  لة  بةشَيكة 
هاتةثَيشةوة، هةَلبذاردن سةروسيماى 
خؤى هةية، بةشَيوةيةكى دةستووريىء 
اليةنى  هةردوو  دةبَيت  ديموكراسى 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتدا يةكترى قبوأل 
بكةن، دواتر لة ئةنجامدا ئةو دةسةآلتة 
دةسةآلتدا  لة  طؤإان  كة  دةطؤإَيت، 
ميكانيزمَيك  تةنيا  هةَلبذاردن  نةبوو، 
دةبَيت، ضونكة لة ءآلتى ديكتاتؤريشدا 
بؤئةوةى  ئةنجامدةدرَيت،  هةَلبذاردن 

شةرعيةت بداتةوة بةخؤى.

كة  ثةرلةمان  ئايا  رؤذنــامــة: 
ضةند  يةكَيتى  ثارتىء  نةزانَيت 
ئيتر  ءةردةطرن،  حكومةت  لة  ثارة 
بةشَيوةيةكى  دةتــوانــَيــت  ضــؤن 
بودجةى  لةسةر  طفتوطؤ  شةفاف 
هةرَيم بكاتء ضاودَيريى كارةكانى 

حكومةت بكات؟ 
ثارتىء  بزانَيت  ثةرلةمان  دةبَيت   *
حكومةت  لــة  ــارة  ث ضةند  يةكَيتى 
لة  يــةكــَيــك  ضونكة  ـــــرن،  ءةردةط
ضاودَيريكردنى  ثةرلةمان  كارةكانى 
لةو  ئاطاداربَيت  دةبَيت  حكومةتة، 
بودجةيةى حكومةت كة ضؤن سةرفى 
ثَينةكرا،  كارانةى  ئةم  ئةطةر  دةكات، 
ثةرلةمانَيكى  بَلَيين  ناتوانين  ئــةوا 
جَيطاى  هــةبــووةء  راستةقينةمان 
متمانةى خةَلك بووة، دةبَيت خةَلكيش 
ثةرلةمانَيكى  كة  هؤشياربَيت  ئةوةندة 
لةمجؤرة هةَلنةبذَيرَيت، نابَيت هاوآلتى 
لةكاتى دةنطداندا بةسؤزى حيزبايةتىء 
لة  دةبَيت  بدات،  دةنط  دةمارطيريى 
بة  ثشتبةستن  بَياليةنىء  هةستَيكى 
بدات،  دةنط  هةَلبذاردن  بةرنامةى 
دةبَيت هاوآلتييان بةراوردبكةن لةنَيوان 
ثةرلةمانى (١٣) ساَلى رابردوو لةطةأل 
دروستدةبَيت،  ئَيستا  ثةرلةمانةى  ئةم 

ئةوكات بإياربدات دةنط بة ض ليستَيك 
هةرئةم  رابردوو  ثةرلةمانى  دةدات، 
بيكات،  ضاوةإوانكراوة  لَي  كارانةى 
تَيدانةبووة،  ئؤثؤزسيؤنى  ضونكة 
هــةردوو  دةستى  لةذَير  ثةرلةمان 

حيزبى دةسةآلتداردا بووة.

لةطةأل  ضةند  تا  تؤ  رؤذنامة: 
دةستوور،  ثرؤذةياساى  ئةوةدايت 
بةم  ماوةبةسةرضوو  ثةرلةمانى 
لة  بكاتء  ثةسةندى  ثةلةكردنة 
لةسةر  راثرسى  هةَلبذاردندا  رؤذى 

بكرَيت؟
دةستوور  لةسةر  قسةكردن   *
فاكتةرى نةبوونى دةستوورة كة دةبواية 
دةستوورَيكمان  (١٩٩٢)دا  لةساَلى 
بانطةشةى  كاتَيك  يان  دةربكرداية، 
ئةوكات  دةبواية  كــرد،  فيدراَليمان 
بةداخةوة سآ  هةبواية،  دةستوورمان 
طواية  كوردستان  ثةرلةمانى  ساَلة 
دةستوورَيك دةردةكات كة نةيكردووة، 
ثَيش  ساأل  سآ  دةبوو  كة  بؤ،  نازانم 
ثةسةند  ــوورة  ــت دةس ــةو  ئ ئَيستا 
لة  دابإاوة  خؤشى  ثةرلةمان  بكرَيت، 
دةستوور،  ءةك  طرنطى  فاكتةرَيكى 
دةستوور  بةبآ  رابــردوودا  لةماوةى 
ئةمة كةموكوإييةكى  كة  كاريكردووة، 
كوردستانء  ثةرلةمانى  بؤ  طةورةية 
ئَيستا  ئةو دةسةآلتة حوكمإانييةى كة 
دةستوورء  ثةسةندكردنى  هةمانة، 
ياسايى  مــاوةى  ــةوةى  ــردن ــذك درَي
ثةرلةمان، ئةمانة نيشانةى ثرسياريان 
ــةن هــاوآلتــيــيــانء  ــةالي ــةرة ل ــةس ل
زؤرَيــك  سياسيشةوة،  ضاودَيرانى 
ناتوانن  ثةرلةمانتارةكانيش  لــة 
درَيذكردنةوةى  بهَينن  بإوابةخؤيان 
بوو  ياسايى  ثةرلةمان  ياسايى  ماوةى 
طومانةش  ئةم  كة  بوو،  ناياسايى  يان 
بإيار  ناتوانيت  ياسا  بةثَيى  هةبوو 
ياسا  رؤحـــى  ــى  ــردن دةرك لــةســةر 
لةماوةى  ثةرلةمان  دةبَيت  بؤ  بدةيت، 
طرنطةكان  كــارة  بــةســةرضــوويــدا 
ثةرلةمان  ئيشى  خــؤ  بةإَيبكات، 
ثةرلةمان  نيية،  كارةكان  بةإَيكردنى 

كارى نةتةوةيةك دةكات.

دةستوورت  ثرؤذةى  تؤ  رؤذنامة: 
بينيوة؟

بينيومة  ئَيستا  ثَيش  ساأل  دوو   *
بيستوومة  لَيهاتووة،  نازانم ضي  ئَيستا 
ئةو  ثةرلةمانةكان  ئةندام  نيوةى 
ثرؤذةياسايةيان نةبينوة، لة ثةرلةمانى 
ثةلةدةكات  بؤ  دةثرسم  كوردستان 

دةستوورة،  ئةم  جَيبةجَيكردنى  لة 
ثةسةندى  رؤذة  ضةند  بةم  دةيةوَيت 
بكات، لؤذيكى ئةم كارة لةضيداية، ئَيمة 
(١٨) ساَلة نةمانتوانيوة دةستوورَيكمان 
با ئةم دوو مانطةش ضاوةإآ  هةبَيت، 
باشتر  لَيزانء  ثةرلةمانَيكى  تا  بكةين 
شَيوةيةك  هةموو  بة  كة  ثَيشةوة  بَيتة 
باشمان  دةستوورَيكى  هةوَلبدات 
كارة  ئةم  من  بهَينَيت،  بةرهةم  بؤ 
ئَيستا ثةرلةمان  بةباش دةزانم لةوةى 
لَيم  تؤ  ئةطةر  بةآلم  بيكات،  دةيةوَيت 
دةيةوَيت  دةســةآلت  بؤضى  بثرسيت 
ثةسةند  دةستوور  رؤذة  ضةند  بةم 

بكات؟ منيش دةَلَيم ءةآل نازانم.

ئَيستا  تؤ  بةبإواى  رؤذنامة: 
ثةرلةمان ض كارَيك دةكات؟ 

كارةكان  تةنيا  ئَيستا  ثةرلةمان   *
مَيذووى  بؤ  ئةمةش  كة  بةإَيدةكات، 
ثةرلةمان  رووخسارى  ثةرلةمانء 
ياسايى  رووخسارَيكى  دةبَيت  كة 
لةسةر  خراثة،  زؤر  كارَيكى  هةبَيت 
ئةطةر  دةكةوَيت،  قورس  ثةرلةمان 
 (٥/١٩) بــدايــة  بــإيــارى  ثــةرلــةمــان 
ئةم  تووشى  ئَيستا  بكرَيت،  هةَلبذاردن 
دواخستنى  نةدةبوو،  ناياساييانة  كارة 
بنةمايةك  هيض  لةسةر  هةَلبذاردن 
نةبوو، كاتَيك خةتاكةيان كردة ئةستؤى 
تائَيستاش  بَيبنةمابوو،  كؤمسيؤن، 
نازانم بؤ هةَلبذاردن دواخرا، كة ئَيستا 
كَيشانة  ئةم  بةرةوإووى  ثةرلةمانيش 

نةدةبووةوة.

لةم  راطةياندن  ئايا  رؤذنامة: 
رؤَلَيك  ضى  دةبَيت  هةَلبذاردنةدا 

بطَيإَيت؟ 
دةزطاكانى  بؤ  هةَلبذاردنة  ئةم   *
طرنط  تاقيكردنةوةيةكى  راطةياندن 
هةَلبذاردنةكة  روماَلكردنى  بؤ  دةبَيت 
هةَلبذاردنة  ئةم  بَياليةن،  بةشَيوةيةكى 
رؤذنامةى  بؤ  تاقيكردنةوة  دةبَيتة 
زانياريى  دةبَيت  راطةياندن  كوردى، 
بزانَيت  هةَلبذاردنء  لةسةر  هةبَيت 
دةكات،  هةَلبذاردنةكان  روماَلى  ضؤن 
بإوانَيتة  بَياليةنييةوة  روانطةيةكى  لة 
ئةو  راطةياندن  ضونكة  ثرؤسةكة، 
ناكات،  روماَلى  بؤخؤى  هةَلبذاردنة 
دةبَيت  بؤية  دةكات،  خةَلكى  بؤ  بةَلكو 
بطةيةنَيتة  راستييةكان  ئامانةتةوة  بة 
دةتوانَيت  راطةياندن  هاوآلتييان، 
هاوآلتييان  نــادروســت  بةزانيارى 

ضةواشة بكات.

ئةم  ئَيوة  بةبإواى  رؤذنــامــة: 
توندوتيذييةكى  هيض  هةَلبذاردنة 

لَيدةكةوَيتةوة؟
* ئةوةندةى من خةَلكى كوردستان 
ئامادةنابن  ديكة  جارَيكى  بناسم، 
ئةطةر  بــكــةن،  بــراكــوذيــى  شــةإى 
هانبدةن،  خةَلك  دةسةآلتبةدةستانيش 
ناكاتء  بــؤ  ــان  ــارةي ك ــةو  ئ خــةَلــك 
كوردستان  هةرَيمى  هاوآلتييانى 
تووشى  نايانةوَيت  ديكة  جارَيكي 
نةهامةتىء دةربةدةرى ببنةوة، ضونكة 
بإواش  حةرامكردووة،  شةإمان  ئَيمة 
رووداوةى  ئةو  ديكة  جارَيكي  ناكةم 
يةكطرتوو  بارةطاى  (٢٠٠٥)ى  ساَلى 
ببَيتةوة  ــارة  دووب هةولَير  شارى  لة 
هاوآلتييانى  ضونكة  هةَلبذاردنةدا،  لةم 
هؤشياربوونةتةوةء  كوردستان 
هةندَيك  قسةى  لةسةر  ئامادةنين 
تَيك  بارةدؤخة  ئةم  دةسةآلتبةدةست 

بدةن.

ثرسيارَيكى  ــا  ب رؤذنـــامـــة: 
دةنط  بةإَيزتان  لَيبكةم،  شةخسيت 

بة ض ليستَيك دةدةن؟
سةر  دةضَيتة  ــرؤظ  م كاتَيك   *
لةبيردةكات،  خؤى  دةنطدان،  سندوقى 
ليستَيك  هةر  بإيارمداوة  من  بؤية 
ــاالك  بــتــوانــَيــت ثــةرلــةمــانــَيــكــى ض
هةية،  ئَيستا  كة  ثةرلةمانةى  لــةم 
دةدةم،  بةوليستة  دةنط  دروستبكات، 
حيزب  بةكةسء  دةنــط  من  ضونكة 
دةدةم،  بةرنامة  بة  ــط  دةن نـــادةم، 
ئةم  دةبَيت  هةيةء  طؤإان  بة  باوةإم 

دةسةآلتةش بطؤإَيت.
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ــــــت ئةم دةسةآلتةش بطـؤأَيت    د. شةفيق قةزاز: باوةأم بة طؤأان هةيةء دةبيـَ

(١٨) سالَة دةستوورمان نيية، با ئــــــةم ضةند رؤذةش نةمانبَيت
جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت، تةنيا لة رَيطــــةى ثةرلةمانَيكى ضاالكء راستةقينةوة دةكرَيت

ضـــــاوثَيكةوتن

د.شةفيق قةزاز
لة دايكبووى ١٩٣٤

كارطَيرىو  كؤلَيذى  لة  بةكالؤريؤس 
ئابورى زانكؤى بةغدا

ئابروى  ديبلؤماسى  لة  ماستةر 
نَيودةوَلةتى زانكؤى كةنتاكى ئةمريكا

لة  نَيودةوَلةتى  ثةيوةندى  لة  دكتؤرا 
زانكؤى (ئةمريكا-واشنتؤن)

حكومةتى  ضوارى  سَيء  كابينةى  لة 
هةرَيم وةزيرى مرؤظايةتى بووة

ـــارةزورة  ش فةرهةنطى  خــاوةنــى 
(كوردى-ئينطليزى)

كوردية  ئةكةديمياى  سةرؤكى  ئَيستا 
لة هةولَير 

 

سةرؤكـى هةرَيمى  كوردستان 
ياساى هةَلبذاردنى ئةنجومةنةكانى 
دواى  ناحيةكان  قةزاو  ثارَيزطاكانء 
ثةرلةمان  دةنَيرَيتةوة  إؤذ   (  ١٣)

نةوةكو  دواى (٤٠) إؤذ  !!!
  (٤٩٥) لةذمارة  رؤذنامةكةتان 
 ،٢٠٠٩/٦/٢٢ دوشةممة  رؤذى 
لةالثةإةى (٣)دا بابةتَيكى بةناونيشانى 
هةرَيم  سةرؤكى  رؤذ   (٤٠) دواى   )
ثارَيزطاكان  هةَلبذاردنى  ياساى 
دةطةإَينَيتةوة بؤ ثةرلةمان، بةنوسينى 
( بةهادين يوسف ) بَالوكردووةتةوة. 
روونكردنةوةيةتان  ئةم  لةمبارةيةوة 

ــؤ  ب

دةنَيرين.
يةكةمى  بإطةى  ٢ى  خاَلى  بةثَيى 
سةرؤكايةتى  ياساى  دةيةمى  مادةى 
(١)ى  ذمــارة  كوردستان،  هةرَيمى 
دةبَيت  هةمواركراو  ٢٠٠٥ى  ساَلى 
كوردستان  هــةرَيــمــى  ســةرؤكــى 
ثةرلةمانى  بإيارانةى  ياساو  ئةو 
ــات  دةك تةشريعيان  كــوردســتــان 
رؤذى  لة  رؤذدا،   (١٥) مــاوةى  لة 
هةرَيمى  سةرؤكايةتى  بؤ  طةيشتنيان 
كوردستان دةربكات يان بطةإَينيتةوة 
بؤ ثةرلةمان. ئةم ماوةى ثانزة رؤذة 
لة  ثةرلةمانةوة  بإياردانى  رؤذى  لة 

ناذمَيردرَيت،  بإيارةكان  ياساو  سةر 
بةَلكو لة رؤذى وةرطرتنيان لةديوان  
كة  كــةســةى  ــةو  ئ ــا  وات بةفةرمى 
دةيهَينَيتء ئةو كةسةى وةريدةطرَيت، 
وةرطرتنى  تايبةتى  دةفتةرى  ئيمزاى 
لةديوانى  لةثةرلةمانء  ياساكان 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 

دةكةن. 
ياساى هةَلبذاردنى ئةنجومةنةكانى 
لة  ناحيةكان  قــةزاو  ثارَيزطاكانء 
هةرَيمى كوردستان–عَيراق ذمارة (٤) 
ى ساَلى ٢٠٠٩ لة ٢٠٠٩/٥/١١ لةاليةن 
دراوة،   سةر  لة  بإيارى  ثةرلةمانةوة 
بةَالم رؤذى ٢٠٠٩/٥/٢٦ بةنوسراوى 
نَيردراوة   ٧٥٣/٣/٤ ذمارة  ثةرلةمان 
لةهةمان  سةرؤكايةتىء  ديوانى  بؤ 
لةديوانى  فةرمى  بةشَيوةى  رؤذيش 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتى 

وةرطيراوة. 
سةرؤكى   ٢٠٠٩/٦/٢ رؤذى  لة 
ذمارة  بإيارى  كوردستان  هةرَيمى 
دةربــــارةى   ٢٠٠٩ ــى  ســاَل  (١٢)
ثةرلةمان  بؤ  ياساكة  طةإاندنةوةى 
ئيمزا كردووةو ديوانى سةرؤكايةتى 
رؤذى  ــان  ــت ــوردس ك ــى  ــم ــةرَي ه
ذمــارة  بــةنــووســراوى   ٢٠٠٩/٦/٨
طةإاندووةتةوة  بإيارةكةى  د_٢٣٩  
بؤ ثةرلةمانى كوردستان، واتة دواى 
لة  وةرطرتنى   لــةإؤذى  رؤذ   (١٣)

٢٠٠٩/٥/٢٦ بةشَيوةيةكى فةرمى. 
بــَيــطــومــان ئـــةم راســتــيــانــةش 
كةياسايةكة  دةسةلمَينن  ئــةوة 
ياساييةكةدا  ماوة  لةضوارضَيوةى 
طةإاوةتةوة بؤ ثةرلةمانى كوردستان، 
) رؤذ  هةروةكو   ٤٠) نةوةكو دواى 

بَالوكراوةتةوة.   لةإؤذنامةكةتان 

ديكة  جارَيكى  بــؤئــةوةى  بؤية 
ئةمجؤرة  تووشى  رؤذنامةكةتان 
نةبَيتةوة،   ياساييانة  ئيشكاليةتة 
ثشت  ـــةدواوة  ب لَيرة  باشترواية 
دروستتر  راســتء  بةسةرضاوةى 
بةكةسانى  ثةيوةندى  ببةستنء 
سةرؤكايةتى  لةديوانى  ثةيوةنديدار 
هةرَيمى كوردستانء ليذنةى ياسايى 
كةسانى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
بارةيةوة  لــةم  ثةيوةندار  ديكةى 

بكةن.

لةطةأل رَيز   

ياسايى  لةبةشى  وتةبَيذَيك 
هةريَمى  سةرؤكايةتى  ديوانى 

كوردستان
  ٢٠٠٩/٦/٢٢
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وةزيرى  تةكنؤكراتء  كةسايةتى  قةزاز،  د.شةفيق 
هةرَيم  حكومةتى  هاوكارى  ثةيوةندىء  ثَيشووى 
(ئيدارةى هةولَير) لةديمانةيةكى رؤذنامةدا ئاماذة بة 
ثَييواية  دةكاتء  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
طؤإانةء  بة  باوةإيشي  حةتمييةو  كارَيكى  «طؤإان 
هةية  ئَيستا  دةسةآلتةى  ئةو  دةزانَيت  بةثَيويستي 
ثرؤذةياساى  بة  سةبارةت  بةسةردابَيت.  طؤإانكاريى 
ئةوةدانيم  لةطةأل  كاتَيك  «هيض  دةَلَيت:  دةستووريش 
كة دةستوور بةم ماوة كةمة ثةسةند بكرَيتء ثةلةى 
با  نيية،  دةستوورمان  ساَلة   (١٨) ضونكة  تَيدابكرَيت، 

ئةم ضةند رؤذةش نةمانبَيت».
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سازدانى: سامان بةشارةتى

هةَلبذاردنى   (٧/٢٥) رؤذنامة: 
ثـــةرلـــةمـــانـــى كـــوردســـتـــان 
هةرَيمى  خةَلكى  ئةنجامدةدرَيت، 
بوونى  بة  خؤشحاَلن  كوردستانيش 
هةَلبذاردنةدا،  لةم  جياواز  ليستى 
ــةم هــةَلــبــذاردنــة  ــؤن ئ ــوة ض ئــَي

هةَلدةسةنطَينن؟
طروثَيك  واية  ماناي  هةَلبذاردن   *
هةية دةيةوَيت لة رَيطاى هةَلبذاردنةوة 
ءةك  ئةمة  دةست،  بطرَيتة  دةسةآلت 
بوونى  هةَلبذاردنةكة،  ميكانيزمى 
ماناى  هةَلبذاردندا،  لة  جياواز  ليستى 
حكومإانيى  دةســةآلتــى  لة  طؤإانة 
ثرؤسةى  ــةم  ئ جــيــاوازيــى  ـــدا،  ءآلت
خاَلَيكدا  لةضةند   (٧/٢٥) هةَلبذاردنةى 
دةبــيــنــم، ئــةمــجــارة هــةَلــبــذاردنــى 
ئؤثؤزسيؤن  ــاردةى  دي كوردستان 
بةشَيوةيةكى  دةبينَيت  بةخؤيةوة 
دةسةآلتى  ئةم  دةبَيت  بــةرفــراوان، 
دروستدةبَيت  كة  ئؤثؤزسيؤنةى 

نةوعى  طؤإانكارييةكى  بتوانَيت 
نةك  حكومإانيدا،  ضؤنَيتى  لة  بكات 
دةسةآلتى  دووبارةكردنةوةى  ببَيتة 
لةم  ليستةى  ئةم  يةكَيتى،  ثارتىء 
هَيزَيكى  ءةك  خؤى  هةَلبذاردنةدا 
دةبَيت  دةرخستووة،  ئؤثؤزسيؤن 
دةنطى  طةياندنى  ءةسيلةيةكى  ببَيتة 
راطةياندنةكان،  دةسةآلتء  بة  خةَلك 
بؤئةوةى طلةيىء طازاندةكانيان بكةن، 
بةو ءاتاية دةبَيت ئؤثؤزسيؤن دةنطَيك 
كة  بَيدةنطن،  كة  دةنطانةى  لةو  بَيت 
ئةنجامدةدرَيت،  ثةرلةمان  هةَلبذاردنى 
يان  خةَلك،  نوَينةرى  ببَيتة  دةبَيت 
دةسةآلتة،  ئةم  بؤ  بةديلَيكبن  دةبَيت 
بؤ  رةسةنبن  راستةقينةو  بةديلَيكى 
ئةو حكومةتةى ئَيستا حكومإانةو ئةو 
لةوةى  باشتربَيت  دةيةوَيت  دةسةآلتة 
ئةوكات  كرد،  كارانةيان  ئةم  كة  هةية، 
راستةقينةو  ئؤثؤزسيؤنَيكى  دةبنة 
ئؤثؤزسيؤنى  نموونة  بؤ  جــيــاواز، 
راستةقينةى  سيفةتَيكى  بةريتانيا 
لةناو  ــووة  ــرت ءةرط ئؤثؤزسيؤنى 
ئةم  دةبَيت  حكومةتدا،  ثةرلةمانء 
سيفاتة  ــةو  ئ جــيــاوازانــةش  ليستة 

ءةربطرن كة ضوونة ثةرلةمان.

ليستى  هةستناكةن  رؤذنامة: 
طؤإان ئةو ئؤثؤزسيؤنة راستةقينةية 

بَيت لة ثةرلةمانى داهاتوودا؟
ــؤإان  ط ليستى  هــةركــاتــَيــك   *
دةبَيت  ئةوكات  ثةرلةمان،  ضوونة 
كة  ءادةربخةن  خؤيان  كانديدةكانى 
راستةقينةن،  ئؤثؤزسيؤنَيكى  ئةوان 
ــؤإان  ط ليستى  ــت  ــَي دةب ــا  ــةروةه ه
بؤئةوةى دةنطى خةَلك بهَينَيت، دةبَيت 
خةَلك  بة  ثالتفؤرمى خؤيان  بةرنامةو 
جياوازيى  تَيبطةيةنن  خةَلك  بَلَينء 
ضيية،  ديكةدا  ليستةكانى  لةطةأل  ئةوان 
رَيطاى  لة  تةنيا  دةبَيت  طؤإان  ليستى 
باسى  راطةياندنةكان  رؤذنامةكانء 
ئةو  دةبَيت  نةكةن،  بةرنامةكةيان 
خةَلك،  بيطةيةننة  هةيان  ثالتفؤرمةى 
بةرةنطارى  ــةوان  ئ كاتَيك  ضونكة 
بؤية  دةبنةوة،  حوكمإان  ليستَيكى 
لةبةرئةوةى  دةبيتةوة  بةرةنطارى 
بةشَيوةيةكى  نةيتوانيوة  ئــةو  كة 
بكات،  خؤى  حوكمإانيى  ئةداى  باش 
ئةو  بؤ  بةديل  دةبَيتة  ئةم  كاتَيك  بؤية 

دةريخةن  دةبَيت  بةرامبةرى،  ليستةى 
دةتوانَيت  ضؤن  ئةو  كة  دةنطدةر  بؤ 

لةوان باشتربَيت.

لة  طـــؤإان  ليستى  ــة:  ــام رؤذن
داواى  ــدا  ــؤي خ ــةى  ــةك ــام ــةرن ب
ثةرلةمانَيكى ضاالكتر لةم ثةرلةمانة 
ضاودَيريى  بتوانَيت  كة  دةكــةن 
كارةكانى حكومةت بكات كة ئةركى 

سةرةكى ثةرلةمانة؟
ــن  ــي هــةمــوو اليــةكــمــان دةزان  *
كةموكوإيى  رابـــردوو  ثةرلةمانى 
هةبووة، بةآلم خةَلكيش هةقى خؤيةتى 
دةتوانَيت  طؤإان  ليستى  ئايا  بثرسَيت 
بةآلم  ثإكاتةوة؟  كةموكوإيانة  ئةو 
ئةم  كة  رَيطابدات  دةسةآلتيش  دةبَيت 
ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلتَيكى  ءةك  ليستة 
بة  بؤئةوةى  بكات،  خؤى  كارةكانى 
حكومةت  كارةكانى  ضاودَيريى  باشى 

بكات.

ئَيستاي  كاربةدةستاني  رؤذنامة: 
ئؤثؤزسيؤنةيان  ئةو  كوردستان 

قبوَلة؟

* باوةإناكةم ئةو ئؤثؤزسيؤنةى لة 
ءآلتانى بيانى هةية، دةسةآلتبةدةستانى 
كوردستان بةوشَيوةية رَيطاى ثَيبدةن، 
كوردستان  حكومةتى  لةبةرئةوةى 
ثَيشينةيةكى  حوكمإانىء  لة  تازةية 
بةآلم  ديموكراسى،  لة  نيية  كؤنيشى 
لةم  تازانة  ليستة  ئةم  دةركةوتنى 
ئةمة  ثــةرلــةمــانــدا،  هــةَلــبــذاردنــةى 

هةنطاوَيكى باشة بةرةو طؤإان.

ليستة  ئــةم  دةبَيت  رؤذنــامــة: 
بؤئةوةى  بكةن  ضي  سةربةخؤيانة 

هاوآلتييان متمانةيان ثَيبدات؟
هةَلبذاردنيان  بةرنامةي  دةبَيت   *
بؤئةوةى  هاوآلتييان  بؤ  روونبكةنةوة 
لةطةأل  بكةن  بــةراورد  هاوآلتييانيش 
ثةرلةمانى  ــبــذاردنــى  هــةَل ليستى 
هاوآلتى  كاتَيك  بؤئةوةى  رابردوودا، 
ليستَيكي  بؤ  طواستةوة  خؤى  دةنطى 
بةرنامةء  بنةماي  لــةســةر  ديــكــة، 
ديكة  ليستَيكى  بة  دةنط  بيركردنةوة 
بدات، ضونكة هاوآلتييان ئَيستا لةسةر 
هةَلبذاردن  بةَلَينى  بةرنامةو  بنةماى 
دةنط بة ليستةكان دةدةن، نةك لةسةر 

ئةساسى كةسايةتىء ليست.

ــة: ئــةطــةر دةنــطــدةر  ــام رؤذن
بةرنامةى  بةَلَينء  بنةماي  لةسةر 
دةبَيت  بــدةن،  دةنط  هةَلبذاردن 
بةرضاو  ــةورةو  ط زؤر  طؤإانَيكى 
بةَلَينةكانى  بةوثَييةى  رووبــدات، 
جَيبةجآ  زؤربــةيــان  ثــَيــشــوو 

نةكراون؟ 
لةساآلنى  هاوآلتييانةى  ئــةو   *
رابردوودا دةنطيان بة ثارتىء يةكَيتى 
دةدا، بةهؤى ئةوةوةبوو هيض ليستَيكى 
ئةو  ئَيستا  نةبوو،  لــةوان  جياوازتر 
دةتوانن  دروستبوون  كة  ليستانةى 
بقؤزنةوة  خةَلك  ناإةزايةتييةى  ئةو 
بؤ خؤيان، بةَلَين بة خةَلكى كوردستان 
بدةن ئةو كارانةى لةماوةى رابردوودا 
نةكراوة، ئةوان بيكةن، يان ئةو ليستة 
كارة  ئــةو  دةتــوانــن  سةربةخؤيانة 
هةرَيمء  لةنَيوان  هةَلثةسَيردراوانةى 
ثةرلةمانى  مــاونــةتــةوةء  ــةغــدادا  ب
ضارةسةريان  نةيتوانيوة  ــردوو  راب
داهاتوودا  ثةرلةمانى  لة  ئةوان  بكات، 
جَيبةجَيى بكةن، يان ءةآلمى ضيان ثَيية 

ــــــت ئةم دةسةآلتةش بطـؤأَيت    د. شةفيق قةزاز: باوةأم بة طؤأان هةيةء دةبيـَ

(١٨) سالَة دةستوورمان نيية، با ئــــــةم ضةند رؤذةش نةمانبَيت
جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت، تةنيا لة رَيطــــةى ثةرلةمانَيكى ضاالكء راستةقينةوة دةكرَيت

سازدانى: سامان بةشارةتى

ضـــــاوثَيكةوتن

زؤرَيك لة ثةرلةمانتارةكانيش ناتوانن بإوا بةخؤيان بهَينن درَيذكردنةوةى 

ماوةى ياسايى ثةرلةمان ياسايى بوو يان ناياسايى بوو، كة ئةم طومانةش هةبوو 

بةثَيى ياسا ناتوانيت بإيار لةسةر دةركردنى رؤحى ياسا بدةيت، بؤ دةبَيت 

ثةرلةمان لةماوةى بةسةرضوويدا كارة طرنطةكان بةإَيبكات؟ خؤ ئيشى ثةرلةمان 

بةإَيكردنى كارةكان نيية، ثةرلةمان كارى نةتةوةيةك دةكات

www.ne
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ساإيَذ عةبدولَآل

بة ثَيي رَيكةوتنَيكي دوو   -١
باآلدةستةكاني  حزبة  نَيوان  قؤَلي 
ئةو  لــة ســايــةي  ــانء  كــوردســت
كوردستاندا  لة  كة  ثةرلةمانةي 
ــةي نــةبــوونــي  ــاي ــة س ــة، ل ــةي ه
كاراونةبووني  ئؤثزسيؤنَيكي 
بآ  بة  ثإَيكداء  لة  دةستوورَيكء 
راثرسي،  خةَلكء  بؤ  طةإانةوة 
لة  حوكمإاني  سيستمي  بإياردرا 
كوردستاندا ببَيت بة سةرؤكايةتيء 
ــةن خــةَلــكــةوة  ــةالي ـــةرؤك ل س
ــبــذَيــردرَيــت،  راســتــةوخــؤ هــةَل
بخرَيتة  سةآلحيات  دونيايةك 

بةردةستي!
ــةوةي  ئ ءةك  ــارة  ــإي ب ــةم  ئ
ثةيوةندي بة هيض اليةكةوة نةبَيتء 
كاريطةرى لةسةر ئَيستاء ئايندةي 
اليةنَيك  هيض  نةبَيت،  هةرَيمة  ئةم 
ضةشنة  لةو  نة  دةسةآلتء  لة  نة 
هةرَيمةدا  لةم  كة  ئؤثؤزسيؤنةي 
هةية، نة لةاليةن ئيسالميء ضةثء 
نةهات،  لَيوة  بَياليةن كةس دةنطي 
ضةند  كة  نةبَيت  هةوَلَيك  تةنيا 
مةدةني  كؤمةَلطاي  رَيكخراوَيكي 

ءةطةإيان خست!
لة بةرامبةر بَيدةنطيان تةواوي 
ثاآلوتووة  خؤيان  كة  ليستةكان 
ثةرلةماني  ــي  ــذاردن ــب هــةَل ــؤ  ب
كوردستان، جطة لة ليستي ثارتيء 
نيية  ثاَلَيوراويان  كةسيان  يةكَيتي 
كة  هةرَيم  سةرؤكي  ثؤستي  بؤ 
روودا  دوو  بة  دةكرَيت  ئةوةش 
تةواوى  ئةوةتا  يان  بيخوَينينةوة، 

ثاَلَيوراويان  كة  ليستانةي  ئةو 
لةطةأل  هةرَيم  سةرؤكي  بؤ  نيية 
بؤ  نين   حوكم  سيستمي  طؤإيني 
لةطةأل  ئةوةتا  يان  سةرؤكايةتي 
ســةرؤكــايــةتــيــدان،  سيستمي 
سةرؤكي  بــةرامــبــةر  لــة  ــةآلم  ب
كانديد  خؤي  كة  هةرَيم  ئَيستاي 
ناكةن،  كَيبإكآ  ــةوة  ــردووةت ك
طونجاو  ثاَلَيوراوَيكي  بة  ئةويان 

زانيوةو دةنطي بؤ دةدةن!
ئـــةطـــةر، ئـــةطـــةري يــةكــةم 
سيستمي  لــةطــةأل  ـــةء  راســـت
بَيدةنطيان  نين  سةرؤكايةتيدا 
هةَلوَيستةيان  لــةو  طــوزارشــت 
ناكات، دةبواية دةنطيان بةرزبواية 
كاتةي  ــةو  ل ــةوةي  ــكــردن رةت لــة 
لةوبارةيةوة  طفتوطؤي  ثةرلةمان 
خؤ  نةبن،  رازي  دةبوو  دةكــردء 
بواية  بَيهوودة  نارةزاييان  ئةطةر 
ئَيستا دةكرا داوا لةخةَلك بكةن كة 
بةالي  نةدةن،  سةرؤك  بؤ  دةنط 
نةهَينَيت!  زؤرينة  ئةوةي  بؤ  كةمي 
بزانن  دةبَيت  ليستانة  ئةو  ضونكة 
ئةم  ضةشني  داهاتوو  ثةرلةماني 
ثةرلةمانةي ئَيستاش نابَيت، ضونكة 
سةرؤكَيك  ئةودا  لةطةأل  هاوشان 
لةاليةن  راستةوخؤ  هةَلدةبذَيرَيت 
سةآلحياتي  دونيايةك  خةَلكةوةو 
ثةرلةمان  هةية  بؤي  ثــَيــدراوةء 
تةنانةت  بكات،  قةيران  تووشي 
ئةطةر طريمان ليستةكاني دةرةوةي 
دةنطي  رَيذةيةكي  يةكَيتي  ثارتيء 

زؤريشيان هَينا!
دووةم  ئــةطــةري  ئــةطــةر، 
ـــتء ئـــــــةوان بــة  ـــَي ـــب ـــت راس
ــةوةي ســةرؤكــي  ــدكــردن ــدي ــان ك

كوردستان  هةرَيمي  ئَيستاي 
رازيبن، ئيدي ئةو هةموو ملمالنآء 
دةبَيت  بةآلم  بؤ؟  كَيشمة  كَيشمة 
ئةوان  لةياد نةضَيت كة  ئةوةشمان 
مَيذوويدا  هةَلوَيستَيكي  بةردةم  لة 
ضونكة  بَيدةنطييةيان،  بةو  بوون 
كةسَيك  خاتري  لةبةر  ناكرَيت 
بطؤإيت  حوكمراني  سيستمي 
ئايندةو  بؤ  سيستمَيكة  خؤئةوة 
ئةوةي ئَيستا بَيدةنطي لَيكردووة لة 
ناإةزايةتي  رووبةإووي  ئايندةدا 

نةوةي داهاتوو دةبَيتةوة!
داهَينةري  يةكَيتي  ثارتيء   -٢
ثةرلةمانين  سيستمي  طؤإيني 
هةرَيمي  لــة  سةرؤكايةتي  بــؤ 
كؤماري  ســةرؤك  كوردستانء 
سثي  ـــةزي  ـــاغ ك ــش  ــي ــراق ــَي ع
هيض  ئيمزاكردووة،  لةوبارةيةوة 
سةرؤك  كة   بةآلم  نيية!  طرفتَيكي 
لة  بةغدا  لة  عــَيــراق  ــي  ــران ءةزي
كوردستاندا  لة  زاني  ئةوةي  دواي 
كــردووةء  لةوجؤرةيان  شتَيكي 
ئةويش بة هةلي زاني ئةو دةرفةتة 
طؤإيني  داواي  بــقــوازيــتــةوةء 
عَيراقي  فةرمانإةوايةتي  سيستمي 
بؤ  تةوافقيةوة  ثةرلةمانيء  لة  كرد 
زؤرينة يةكسةر سةرؤك كؤماري 
مةترسي  ءةآلميدايةوةء  عَيراق 
ديكتاتؤريةت  ثةيدابوونةوةي  لة 

دةربإي!
ــي  ــران ــاودي ــة ض ــك ل ــدَي ــةن ه
ماليكي  ئةوةي  ثَييانواية  عةرةب 
دةيكات  كردوويةتيء  عَيراقدا  لة 
ــان ئـــةو ئــةزمــوونــانــةيــة  ــةم ه
ئَيستادا  و   ــــردوو  راب ــة  ل كــة 
كوردستاندا  لة  يةكَيتي  ثارتيء 

ناشيريني  ئةزمووني  دةيكةن، 
قؤرخكردني  لة  يةكَيتي  ثارتيء 
ساماني  بةكارهَيناني  دةسةآلتء 
تةسكء  بــةرذةوةنــدي  بؤ  ءآلت 
ثاشماوةكاني  ــةوةي  ــن ءةرطــرت
تــاكــإةوةي  بؤ  مةيلي  بةعسء 
ئةو  بؤية  ــةوة،  ــات دةك دووبـــارة 
دواي  ثَييانواية  ــة  ــران ــاودَي ض
ثارتيء  ماليكيء  نَيوان  كَيبإكَيي 
ثَيكةوة  دواجار  ئةوةي  بؤ  يةكَيتي 
بةهَيز  هاوثةيمانييةكي  كاربكةن 
لةنَيوانياندا دروستدةبَيتء ئةوةش 
بة مةترسي طةورة دةزانن لةسةر 

ئايندةي عَيراق!
ــةي  داواك ثَييانواية  هةندَيك 
عَيراقة،  دةستووري  بة  دذ  ماليكي 
خؤ  ــة  ــةوةداي ل ثرسيار  بـــةآلم 
سيستمي  طؤإيني  لة  بإياردان 
سةرؤكايةتي  بــؤ  ثةرلةماني 
كة  كوردستانيشدا  هةرَيمي  لة 
بة  ثابةندة  عَيراقةو  هةرَيمَيكي 
دةستووري عَيراقةوة طونجاو نيية 
بطرة  عَيراقداء  دةستووري  لةطةأل 

هاودذَيتي!
عَيراق  كؤماري  سةرؤك  بؤية 
دةنطي  ماليكيدا  لةبةرامبةر  كة 
دةبوو  نةخَير،  طوتي  بةرزكردء 
هةيةتي  عَيراق  بؤ  مةترسيةي  ئةو 
ديكتاتؤريةتء  ثةيدابوونةوةي  لة 
تاكة  كةسء  تاكة  فةرمانإةوايي 
دةنطي  ــان  ــةم ه ـــوو  دةب ــزب  ح
بيطوتباية  بةرزبكردايةتةوةو 
سياسةتي  بة  كوردستان  نةخَير، 
ضةثكة طوَلةكةوة جوانةو ثَيويستي 
نييةء  سةرؤكايةتي  سيستمي  بة 

مةترسيمان هةية بؤ ئايندة!

سيستمي سةرؤكايةتي
لة نَيوان عَيراقء كوردستاندا!

نةخَيرَيكي توند بؤ 

دةسةآلتي فاوأل

ساآلنء   ١٠ خوار  دووبــةش،  سةر  دةبنة  دابةش  «منداآلن، 
سةروو ١٠ ساآلن، هةموو ئةوانةي بضووكترن سةيري ياسا دةكةن 
ئةوانةش  هةموو  دةسةآلت،  وةك  جَيطير  ئةبةديء  شتَيكي  وةك 
طةورةترن باوةإيانواية كة ياساكان دةبَيت بطؤإرَينء ئةزةلي نين 

بةتايبةت ئةطةر هةموومان لةسةرطؤإينيان رازيبووين».
لةدايكبووي  سويسري،  دةروونناسي  طةورة  بياجَيية  جان 

١٨٩٦، لةضاثتةري حةوتي تيؤري طةشةي مؤرالي كولبَيرطةوة.
بةثَيوانةكةي بياجَييةء بةثَيي تَيإوانيني هَيزة باآلدةستةكاني ناو 
ثةرلةماني كوردستان، هةموو خةَلكي كوردستان بةثيرء بةجوانء 
بةثَيوانةكةي بياجَييةء بةثَيي تَيإوانيني هَيزة باآلدةستةكاني ناو 
ثةرلةماني كوردستان، هةموو خةَلكي كوردستان بةثيرء بةجوانء 
بةثَيوانةكةي بياجَييةء بةثَيي تَيإوانيني هَيزة باآلدةستةكاني ناو 

بةنَيرء بةمَيوة دةكةونة خوار تةمةني ١٠ ساآلنةوة، نةخَير ئةطةر 
وةك تةمةنيش نةبَيت، ثَيدةضَيت ئةم دةسةآلتة هةموومان لةئاست 
 ، lost timeئةقَلَيكي بضووكء ناكامألء ثَينةطيشتوودا ببينن، بؤية لة
وةك تةمةنيش نةبَيت، ثَيدةضَيت ئةم دةسةآلتة هةموومان لةئاست 

ئةقَلَيكي بضووكء ناكامألء ثَينةطيشتوودا ببينن، بؤية لة
وةك تةمةنيش نةبَيت، ثَيدةضَيت ئةم دةسةآلتة هةموومان لةئاست 

ماوةي بةسةرضوودا، دةيانةوَيت بةدةست طؤأل لةميللةت بكةن. 
لةخةسَلةتةكاني  يةكَيكة  حوكمإاني،  هةتاهةتايي  ئةزةليةتء 
تَيرنةبوون  دةسةآلتء  زؤري  ديموكراتييةت،  نةك  تؤتاليتارييةت 
لةخةسَلةتةكاني  يةكَيكة  حوكمإاني،  هةتاهةتايي  ئةزةليةتء 
تَيرنةبوون  دةسةآلتء  زؤري  ديموكراتييةت،  نةك  تؤتاليتارييةت 
لةخةسَلةتةكاني  يةكَيكة  حوكمإاني،  هةتاهةتايي  ئةزةليةتء 

ضاوضنؤكي  لةخةسَلةتةكاني  ديكةية  يةكَيكي  لةبةركةوتةكاني 
عَيراق  كوردستاني  هةرَيمي  لةحوكمدا.  كؤنطةرايي  سياسيء 
ثارتة  ئةم  خةسَلةتانة.  مةرجء  لةم  لَيوانلَيوة  دةسةآلتَيكة  خاوةني 
بةشَيك  حوكمإانين،  هةتاهةتايي  عاشقي  دةمَيكة  زؤر  سياسييانة 
لةم ثارتة سياسييانة ثةروةردةي ساتةوةختةكاني نةخوَيندةواريء 
لةخؤرهةآلتي  بةَلكو  عَيراق،  لةكوردستانء  كةنةك  كؤنبوونَيكن 
لةم ثارتة سياسييانة ثةروةردةي ساتةوةختةكاني نةخوَيندةواريء 
لةخؤرهةآلتي  بةَلكو  عَيراق،  لةكوردستانء  كةنةك  كؤنبوونَيكن 
لةم ثارتة سياسييانة ثةروةردةي ساتةوةختةكاني نةخوَيندةواريء 

ناوةإاستيشدا ثةناطايةك بؤ ئازادييء ديموكراسييةت هةر نةبوو. 
طرَييةكة،  طينطَلخواردووي  سيخناخء  تائَيستا  كوردي  دةسةآلتي 
ناوةإاستيشدا ثةناطايةك بؤ ئازادييء ديموكراسييةت هةر نةبوو. 
طرَييةكة،  طينطَلخواردووي  سيخناخء  تائَيستا  كوردي  دةسةآلتي 
ناوةإاستيشدا ثةناطايةك بؤ ئازادييء ديموكراسييةت هةر نةبوو. 

بووبَيت  بندةست  دةمانةي  ئةو  ــي،  دووإووي ناإاستيء  طرَييي 
بانطةشةي بؤديموكراتيةت كردووةء كةسةردةست بووبَيت دةمَيك 
ئاغا ئاساء دةمَيكي ديكة تؤتاليتارء كة ناضاريش بووبَيت بانطةشةي 
بؤ ديموكراتيكَيكي رووكةش كردووة.. ئةو طةندةَلستانةي دةسةآلتي 
كوردي درووستيكردووة باشترين ذينطة بووة بؤ ئةو ديموكراتييةتة 

رووكةشة.
ئــةم دةســةآلتــةي  ـــةآلت،  ــوةزمــةيــةي دةس دَي ئــةم  ئةمإؤ 
رؤذنامةنووسء  ثيرءجةوان،  دةيةوَيت  موتَلةقثةرستي،  حوكمي 
ئــةم دةســةآلتــةي  ـــةآلت،  ــوةزمــةيــةي دةس دَي ئــةم  ئةمإؤ 
رؤذنامةنووسء  ثيرءجةوان،  دةيةوَيت  موتَلةقثةرستي،  حوكمي 
ئــةم دةســةآلتــةي  ـــةآلت،  ــوةزمــةيــةي دةس دَي ئــةم  ئةمإؤ 

نةخوَيندةوار، قارةمانء ترسنؤك، ثةيامبةرء زةنديق...تاد بةسيستمي 
رؤشنبيرء  نة  كة  تَيثةإَينَيت  بةسةردا  دةستوورَيكيان  فاوأل  فَيألء 
ياساناسةكان، نة ذنانء طةنجانء نة دؤستة دَلسؤزةكاني زانستء 
رؤشنبيرء  نة  كة  تَيثةإَينَيت  بةسةردا  دةستوورَيكيان  فاوأل  فَيألء 
ياساناسةكان، نة ذنانء طةنجانء نة دؤستة دَلسؤزةكاني زانستء 
رؤشنبيرء  نة  كة  تَيثةإَينَيت  بةسةردا  دةستوورَيكيان  فاوأل  فَيألء 

دَلنياشن  نةكردووةء  راظةيان  نةيانديوةو  هةرَيمةدا  لةم  مرؤظ 
طزيكردنء  هةذمووني  فاوأل،  دةسةآلتي  تَيناثةإَيت..  بةسةرياندا 
نةوتي  طومركء  شيرينييةكاني  تةزويرء  دةسةآلتي  ساختةكاري، 
طزيكردنء  هةذمووني  فاوأل،  دةسةآلتي  تَيناثةإَيت..  بةسةرياندا 
نةوتي  طومركء  شيرينييةكاني  تةزويرء  دةسةآلتي  ساختةكاري، 
طزيكردنء  هةذمووني  فاوأل،  دةسةآلتي  تَيناثةإَيت..  بةسةرياندا 

تاأل فاوَلدةطرَيتء فاوَلةكانيشي زؤرن: فاوَلي ليستي داخراوء فاوَلي 
فاوَلي شةإي  ثيالني ستراتيذيء  فاوَلي  سيستمي سةرؤكايةتيء 
ناوخؤء فاوَلي نةوتء فاوَلي ئازادكردني تاوانباراني كيمياييء فاوَلي 
فاوَلي شةإي  ثيالني ستراتيذيء  فاوَلي  سيستمي سةرؤكايةتيء 
ناوخؤء فاوَلي نةوتء فاوَلي ئازادكردني تاوانباراني كيمياييء فاوَلي 
فاوَلي شةإي  ثيالني ستراتيذيء  فاوَلي  سيستمي سةرؤكايةتيء 

بةسةرضوو  ماوة  ثةرلةماني  بةسةرضووي  فاوَلةكان، دةستووري 
دةفرؤشنء  كوردستاندا  رؤشنبيري  بةشةرةفء  خةَلكي  بةسةر 
ثَييانواية هَيشتا ئةم خةَلكة ساواية، ثَييانواية ئةم خةَلكة زةينكوَيرء 

زةليلي طيرفانة بةتاَلةكاني مَيذووي حوكمي تاقمة داخراوةكانة.
ثَييانواية هَيشتا ئةم خةَلكة ساواية، ثَييانواية ئةم خةَلكة زةينكوَيرء 

زةليلي طيرفانة بةتاَلةكاني مَيذووي حوكمي تاقمة داخراوةكانة.
ثَييانواية هَيشتا ئةم خةَلكة ساواية، ثَييانواية ئةم خةَلكة زةينكوَيرء 

ئةمجؤرة ثارتانة، دوذمن نةما طرَيبةستي لةطةَل مؤر نةكةن، 
بةرذةوةندييةكانيان  هَيزانة  ئةم  نةيدؤإَينن،  نةما  طةل  خواستَيكي 
بةسةر  بةرات  جةذني  مازووي  طةزؤو  وةك  دوذمنةكاندا  لةطةأل 
بةدةيانجار  جارَيك  لةبري  مافةكانيش  دةبةخشنةوةء  خؤياندا 
نةوتييةكان،  طرَيبةستة  ئةوة   ،١٤٠ مادةي  ئةوة  دةفرؤشنةوة: 
لةدةوَلةتة  كوردي  ئؤثؤزسيؤني  بةرامبةر  هةَلوَيستةكردن  ئةوة 
دراوسَيكاندا... كةضي هَيشتا رؤذنامةنووسي ئازاد تابووري ثَينجة، 
هَيشتا كةسوكاري شةهيد طةر دةنطي دلَير بَيت نرخي كؤنة جاشَيكي 
لةدةسةآلتةوة  نزيكي  بةثَيي  دةكرَيتء  ثلةبةند  هونةرمةند  نيية، 
لةثَيناسةكاني  ديكةية  ثَيناسَيكي  ئةمةش  دةكرَيت..  بةرتيلخوارد 

دةسةآلتي فاوأل. 
موَلك  بة  حوكم  ئةوانةي  حوكمكردن،  بؤ  هةية  ئاراستة  دوو 
ئامادةن  يةكةم،  بةشي  دةزانن،  بةموَلك  مَيذوو  ئةوانةي  دةزاننء 
موَلك  بة  حوكم  ئةوانةي  حوكمكردن،  بؤ  هةية  ئاراستة  دوو 
ئامادةن  يةكةم،  بةشي  دةزانن،  بةموَلك  مَيذوو  ئةوانةي  دةزاننء 
موَلك  بة  حوكم  ئةوانةي  حوكمكردن،  بؤ  هةية  ئاراستة  دوو 

سوثا  كورسيةكانيان،  ثاراستني  لةثَيناوي  بكةن  شتَيك  هةموو 
بَينن سوثا بةرن، قيروسيا با بَيطانةو خوَينمذي طةل بَيت، ئامادةن 
لةثَيناوي  بذين  بةس   .. جةحةنم  و  جار  خؤشبن،  لةتاوانبار 
دةسةآلتدا .. منداَلي ئةوان قورباني ئةو ساتانة نةبوون كة ميللةت 
لةثَيناوي  بذين  بةس   .. جةحةنم  و  جار  خؤشبن،  لةتاوانبار 
دةسةآلتدا .. منداَلي ئةوان قورباني ئةو ساتانة نةبوون كة ميللةت 
لةثَيناوي  بذين  بةس   .. جةحةنم  و  جار  خؤشبن،  لةتاوانبار 

بوونء  ئامادة  بووبَيت،  دوذمنةكاني  دةستي  طورزخواردووي 
ئامادةشن بؤ دؤإان.. بةآلم ضةشني دووةم، لةبري ثارة بةخشينةوة 
بؤ دةنط كإين، خةَلكي ثيتاكيان بؤ دةكات، لةبري ميللةت فرؤشتن 
ئامادةشن بؤ دؤإان.. بةآلم ضةشني دووةم، لةبري ثارة بةخشينةوة 
بؤ دةنط كإين، خةَلكي ثيتاكيان بؤ دةكات، لةبري ميللةت فرؤشتن 
ئامادةشن بؤ دؤإان.. بةآلم ضةشني دووةم، لةبري ثارة بةخشينةوة 

بيروباوةإ دةبةخشنةوة.
طرَيبةست  داخراوانة  دةسةآلتة  ئةم  حوكمإانيدا  لةثَيناوي 

بيروباوةإ دةبةخشنةوة.
طرَيبةست  داخراوانة  دةسةآلتة  ئةم  حوكمإانيدا  لةثَيناوي 

بيروباوةإ دةبةخشنةوة.

ثةنابةرنة  ئامادةن  ميللةت مؤردةكةن،  هَيزَيكي دذة  لةطةأل هةموو 
بمَيننةوة..  لةحوكمدا  ئةوةي  بؤ  ناشةرعيي،  رَيطايةكي  هةموو  بةر 
دةسةآلت دةسةآلتَيكي نةخؤشة، نةخؤشي حوكمإانيء ئةزةليةتي 
ئةمجؤرة  باو.  نةريتي  دةبَيتة  فاوَلكردنيش  هةربؤية  حوكمكردن، 
دةسةآلت دةسةآلتَيكي نةخؤشة، نةخؤشي حوكمإانيء ئةزةليةتي 
ئةمجؤرة  باو.  نةريتي  دةبَيتة  فاوَلكردنيش  هةربؤية  حوكمكردن، 
دةسةآلت دةسةآلتَيكي نةخؤشة، نةخؤشي حوكمإانيء ئةزةليةتي 

لةدايكبوون  بةرواري  دةكةنء  بةبإوانامةكانيان  ياريي  حاكمانة 
مناَلَيكي  وةك  هةميشة  كة  نةبَيت  ثَيي سةير  هاوآلتيش  دةطؤإنء 
لةدايكبوون  بةرواري  دةكةنء  بةبإوانامةكانيان  ياريي  حاكمانة 
مناَلَيكي  وةك  هةميشة  كة  نةبَيت  ثَيي سةير  هاوآلتيش  دةطؤإنء 
لةدايكبوون  بةرواري  دةكةنء  بةبإوانامةكانيان  ياريي  حاكمانة 

خوار دةساآلن سةير بكرَيت. لةذينطةي ئةم فاوَلخانةيةدا لة نةبووني 
مناَلَيكي  وةك  هةميشة  كة  نةبَيت  ثَيي سةير  هاوآلتيش  دةطؤإنء 
خوار دةساآلن سةير بكرَيت. لةذينطةي ئةم فاوَلخانةيةدا لة نةبووني 
مناَلَيكي  وةك  هةميشة  كة  نةبَيت  ثَيي سةير  هاوآلتيش  دةطؤإنء 

دادوةري عاديلء ياسادؤستدا، دةنطؤي حةقء عةدالةت هيض جؤرة 
ناوبذيوانء ثشتء ثةنايةكي نيية، جطة لةدةنطي خةَلك نةبَيت.. ئةو 
دادوةري عاديلء ياسادؤستدا، دةنطؤي حةقء عةدالةت هيض جؤرة 
ناوبذيوانء ثشتء ثةنايةكي نيية، جطة لةدةنطي خةَلك نةبَيت.. ئةو 
دادوةري عاديلء ياسادؤستدا، دةنطؤي حةقء عةدالةت هيض جؤرة 

تاكة دةنطانةي دةتوانن بةدةسةآلتَيكي ئاوا بَلَين بوةستةء بة توندي، 
بةدةستوورَيكي نادةستووري بَلَين نةخَير.  

ئاسؤبيني

ــــةوةدا  «دَيـــوانـــةكـــان ل
لة  عاقَلةكان  كة  سةركةوتوون 

شَيتخانةكان توند بكةن»(١)
ظؤطَلين

لة  ــردووداء  راب رؤذى  ضةند  لة 
وآلتى تونس، كةسَيك بةناوى (عةليا 
كوكى) وةك كةسَيكى سةربةخؤ ناوى 
بةشداريكردنى  بؤ  تؤماركرد  خؤى 
ئةو  سةرؤكايةتييةكانى  هةَلبذاردنة 
وآلت  دةسةآلتدرانى  بةآلم  وآلتــة، 
دةستبةجَى هةستان بة طواستنةوةى 
ئةم ثياوة بؤ نةخؤشخانةيةكى عةقَلى 
بة بيانووى ئةوةى ئةم كابراية سةرى 
بؤ  مةترسى  بووةتة  لَيتَيكضووةء 
سةر طيانى خؤىء خةَلكى ديكةيش. 
عةليا  ثرؤفايلى  يةكَيك  ئةطةر  جا 
دةزانَيت  وا  نةخوَينَيتةوة  كوكى 
شَيتبووة،  ثياوة  ئةم  راستى  بة  هةر 
ئةندازيارةء  بةدبةخت  كوكى  بةآلم 
ئــةنــدازةى  لــة  هةية  ماجستَيرى 
لة  هةية  بإوانامةى  ميكانيكيداء 
لةاليةن  كة  زانيارييدا  سيستمةكانى 
ئةندازيارانى  نيشتمانى  خوَيندنطاى 
تونسةوة ثَييبةخشراوة. ئيدى ئةمة ض 
ثةرجوويةك بوو كة لة شةوء رؤذَيكدا 
بووبة شَيتء رةوانةى نةخؤشخانةى 

نةخؤشيية دةرونييةكان كرا؟ 
 ئةم ثياوة لة بةرنامةكةى خؤيدا 
سةرؤكايةتى  هةَلبذاردنةكانى  بؤ 
بريتيية  «ئامانجم  نووسيويةتى: 
جؤرة  هةموو  دذايةتيكردنى  لة 
طةندةَلييء مةحسوبييةتء بةرتيلَيكء 

ياسا»  بؤ  سةروةريى  طةإاندنةوةى 
من زؤرم سةيرلَيدَيت كة ضؤن كوكى 
بة تؤمةتى خيانةتى طةورة لةسَيدارة 
دةكرَيت  مةطةر  ئاخر  نـــةدراوة، 
طـــةورةدا  سوَلتانى  خزمةتى  لــة 
دةمةوَيت  من  بَلَييت  دةمبكةيتةوةء 
تؤمةتى  هةربؤية  نةهَيَلم،  طةندةَلى 
سزايةكة  تؤمةتء  سوكترين  شَيتى 

كة بةسةريدا سةثَينراوة. 
جا لَيرةوة با نيطايةك لةو قةَلةمة 
هاوشانى  كة  بكةين  هةزةلييانة 
طومانةوة  بة  تونس،  دةسةآلتدارانى 
ــن  دةإوان كةسانة  ئةو  ذيريى  لة 
حةتميةتى  طؤإينء  بانطةشةى  كة 
طؤإانء ثَيويستى ضاكسازيى دةكةن. 
فةرهةنطةكاندا  لة  كة  كةسانةى  ئةو 
دةطةإَينء  نوَيدا  تؤمةتى  دواى  بة 
داهَينان دةكةن لة شَيوازى بوختانء 
شَيوازى  سةيرءسةمةرةو  هةواَلى 
فريوداندا. دةبينين كة يارييةكة هةمان 
ياريزانء  ياريطاء  تةنيا  يارييةء 
تةنيا  ئةوة  جياوازن.  ناوبذيوانةكان 
بَيوضانى  خةباتى  دواى  لة  ئةمإؤء 
ئارامطرى  ئؤثؤزسيؤنء  لة  بةشَيك 
رؤذنـــامـــةطـــةرى ســةربــةخــؤى 
راستةقينةو نووسةرانء هاوآلتييانى 
بةشَيكى  دةبينين  كة  ئازاديخوازة 
سةر  بةندةكانى  ــؤتء  ك زؤرى 
نا  ئةطةر  كراونةتةوة،  رادةربإين 
وا  نزيكيش  رابــردوويــةكــى  هةتا 
كة  دةكــرا  سةرؤكةكان  تةماشاى 
ئةوان خوَينى خواكانيان هةَلطرتووةء 
هيض نةبَيت دةبَيت بة رَيزء نةوازشء 

ناوببرَين.  بَيثايانةوة  حورمةتَيكى 
تَيكؤشانةى  رةنــجء  ئــةو  ئةطةر 
نةبواية  وآلتة  ئةم  ثاكةكانى  مرؤظة 
قاَلبى سةهؤأل ثَيستى ثشتيان  كة بة 
لَيكرايةوة، ئةوا دةبوو ئَيستا ئَيمةش 
ــة  ــى(ك دةروون نةخؤشخانةى  لة 
وةرطرتاية  ضارةسةرمان  نيمانة)  

بةهؤى ئةو قسانةوة كة دةيكةين.
ضاويلكةى  ــة  ل ــطــومــان   ــَي ب
ئامادةن  شاباشَيك  بؤ  كة  ئةوانةوة 
عةجةم  عةرةبء  بة  نيشتمانةكةيان 
بفرؤشن، ئَيمة شَيتين، بةآلم شَيتَيك 
كة دةستدةوةشَينَيتء دةبَيت لة ضاوى 
خةَلك دووربخرَيتةوة. بةآلم ئةمَيستا 
نَيودةوَلةتييةكةء  بــارودؤخــة  نة 
رَيطا  ناوخؤييةكةش  باآلنسة  نة 
خةَلكة  هةزاران  ئةم  كة  نادةن  بةوة 
بؤية  توندبكرَين،  شَيتخانةكان  لة 
بؤ  دةخةنةطةإ  هةوَليان  هةموو 
تيرؤركردنى  ذيريىء  بةندكردنى 
رةفيق  فـــاروق  ـــةروةك  ه عــةقــأل. 
دةَلَيت:  «ئةطةر دَيوانةكان لة دونياى 
عاقَلةكان  نةشيانتوانيبَيت  كورددا 
ئةوا  شَيتـخانةوة،  نَيو  توإهةَلدةنة 
هةر  بكةن.  بَيدةنطيان  كة  توانيويانة 
كوردا سةرى  دونياى  لة  عةقأل  كات 
لةم  وَينةيةكمان  ويستى  دةرهَيناء 
تاريكىء  ــىء  ــران وَي شثرزةيىء 
بكَيشَيت،  بؤ  ماَلى كوردة  لَيكترازانى 
ضةتةكان  دَيــوانــةكــان،  زوو  ــةوا  ئ

بَيدةنطى دةكةن»(٢)
ــة بؤ  ــان ــةطــةرضــى ئــةم وش ئ
ــووســراون،  ن لةمةوثَيش  ــاأل  ٧س

ئةمإؤشن.  وردى  وَينايةكى  بةآلم 
دذايةتيكردنى  ئةمة  ئةطةر  ضونكة 
هةموو  ئةو  كة  نةبَيت ضيية؟  ذيريى 
قةَلةمبةدةستء ثياوماقوآلنة دةبينيت 
كة هةتا ئةم ساتةش هةزمى خةَلكى 
تةماشايةكى  ئةطةر  ناكةن.  جياواز 
بكةيت  دةســةآلت  تةلةفزيؤنةكانى 
بخوَينيتةوة  رؤذنامةكانى  يــان 
زؤرزؤر  ئــةوان  كة  هةستدةكةيت 
دوورن لة خةمةكانى ئةم نيشتمانةو 
باسى  هَيشتا  ناديدة  كةسَيكى  وةك 
حةرامة  ئةوة  ئايا  كة  دةكةن،  ئةوة 
جياوازء  ليستى  بة  ــةآلأل،  ح يــان 
ــةآلت  ــــةدةرةوةى ضــةتــرى دةس ل

بةشدارى هةَلبذاردن بكةيت. 
ـــة خــؤشــةكــة  ـــةواَل بــــةآلم ه
كة  ئةوانةى  ذيرةكانء  كة  ئةوةية 
زؤربوون  هَيندة  هؤشياربوونةتةوة 
كة مةحاَلة هةروا بة ئاسانى كؤنترؤأل 
ثَيشنيازَيك  وةك  ئةمة  جا  بكرَين. 
دةتانةوَيت ذيريىء  ئةطةر  وةرطرن، 
بؤ  نةبَيت  هيض  بكةن،  بَيدةنط  ذيران 
ماوةيةك ونيان بكةنء ئةوسا دةبَيت 
بة هةزاران شَيتخانة بكةنةوةء  هةر 
هةموو  ئةو  لةطةأل  لةئَيستاشةوة 
ماكسييةى  الثــتــؤثء  دةمانضةء 
دةيهَينن،  خةَلك  فريودانى  بؤ  كة 
نةخؤشيية  دكتؤرَيكى  هةزار  ضةند 
بؤ  ضينةوة  لة  دةرونييةكانيشمان 

بهَينن.
ماَلَيكى  ــق،  ــي رةف ١-فــــاروق 

لَيكترازاوء ويذدانَيكى بيمار، ل.١١
٢-هةمان سةرضاوةى ثَيشوو  

شيَتخانةكان بكةنةوة
دانا نةوزةر عةلى

سؤران عةبدولَآل كؤستة
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hewal.rozhnama@gmail.com

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

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

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

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

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

كؤمثانياي رؤذي نوآ

بؤ وةبةرهيَناني 
خانووبةرة

هةلَيكي زيَرين...
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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

ريكــالم info. rozhnama@gmail.com

كردستان /العراق حكومة اقليم /عَيراق   كوردستان حكومةتى  هةرَيمى
وزارة العدل وةزارةتى  داد         

التسجيل العقارى العامة املديرية خانوبةرة  تؤماركردنى طشتى  بةِرَيوبةرايةتى
العقارى  فى كويسنجق التسجيل كؤية   مديرية خانوبةرةى تؤماركردنى بةِرَيوبةرايةتى

٩٠٧ ذمارة/
رَيكةوت/٢٠٠٩/٦/١٠

اعالن
مجددا عقار عائدية تثبيت ـ قرار

قرار  مبوجب اسعد) حةوَيز التسجيل (ورثة رمضان طالب الى محلة سرباغ  (١٢٥) تسلسل العقار متام ثبةت عادية على بناء
اقامة املذكور على القرار اعتراض لدية من وعلى القرار هذا نعلن اجلنة علية هذ من الصادر (٢٠٠٩/٦/٧) التئريخ لعائدية تثبيت
ورود اشعار وةعدم املدة انتهاء وعند العالن لنشر هذا التالي اليوم من اعتبارا يوما ثالثني خالل مدة اتصة احملكمة لدى الدعوى

الفائدية. تثبيت لقرار وفقا بالتسجيل الدائرة ستباشر هذة املدة املذ كورة خالل يها لد الدعوى باقامة احملكمة من
على ديار محمد 

كويسنجق بداء محكمة قاضى امللكية                              تثبيت رئيس جلنة

ونبوون

ونبووة  تةيفور   بةناوى  عوسمان    (١٧٨٢٣) بةغداد ذمارة  كيا جؤرى ئؤتؤمؤبيل رَيطةثَيدانى ئاِرمَيكى 
(٠٧٧٠١٣٠٩٣٣٠) بكاتة ذمارة تةلةفؤنةوة بةو دؤزيةوة ثةيوةندى هةركةسَيك

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R١٠ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

(دووبارة). شارباذَير لة ضؤإك طوندي بؤ بيري قوأل لَيداني ثرؤذة:
كردن جَيبةجآ بؤ هةية تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو كة دةكات كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو سلَيمانى ثارَيزطاى *
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) عةلى نهؤمى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/٢٤ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٢٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٧/٨ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٧/٨ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان (١ تا ١٠) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

هةولَير)يان ثَيبَيت. وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
(بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة).
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

(مصدق) يان (خطاب كراو ثةسةند ضةكَيكى بة دياري كراو ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، ياساو بةثَيى ٤- بإى تةئمينات
طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار سةد ثَينج مليؤنء يةك (١٥٠٠٠٠٠) بإى بة ضمان)

ئامادةبَيت.
ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة
بؤساَلى ثآ بدرَيت دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨٠٠٠)

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

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

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

دانا احمد مجيد
سلَيماني www.neثارَيزطاري
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ثرؤسةى

هةَلبذاردنء

ئةركى

راطةياندن

ئةكرةم هادى

ن د ر ا َلبذ هة
ـــة ـــك ـــَي ـــةك ي
نى كا ما بنة لة
ــى، ــرات ــوك ــم دي
تيش ا كر يمو د
بةطؤإانى بإواى
ضاكسازيى لةثَيناو لــةســةرخــؤ
هةَلبذاردن هةية، ئاشتييانة بةشَيوازى
ئازادانة ديموكراتىء بةشَيوازى ئةطةر
دةكات، وَينةيةكى جوان ثَيشكةش بَيت،
هةَلبذاردن ثإؤسةيةكى هةموو
كة هةية بةإَيوةبردن  بة ثَيويستى 
ئةم هةَلبذاردن، هةَلمةتى عةقلى دةبَيتة
ثَيويستى بةضةندين كةسانى عةقَلةش 
هةَلمةتةكان بؤئةوةى هةية ثسثؤإ
بؤية نــةإؤن، توندوتيذيدا بةئاقارى
هةَلمةتى هةَلبذاردنء ياساى دانانى
دةبَيت، كاريطةرى دةورى هةَلبذاردن
ئةنجامبدرَيت هةَلبذاردنَيك بؤئةوةى

تَيداية. ديموكراتى بوترَيت كة
ئةوانةى زؤرن كة ئةوةى لةطةَل
هةرَيمى ئةمجارةى لةهةَلبذاردنى
طةورة طؤإانى ثَيشبينى كوردستاندا
طؤإانةش خؤإسك ئةم بةآلم دةكةن،
خراثى لةئةنجامى بةَلكو نةبووة،
لةاليةن دةسةآلتةوة، بووة بةإَيوةبردن
كة كــــردووة دةســــةآلت كــارَيــكــى
هةستيان بنء ناإازى خةَلك كؤمةآلنى
ترسى هــاوبــةشء بةضارةنووسى

هاوبةش كردووة. هاوبةشء خةمى
ضاودَيرَيكى ئةوةى لةطةَل كؤمةَلطا
بةئاطابووة شـــارةزاو بـــةردةوامء
لــةطــةَل دةســــةآلت، ــةر ــةرامــب ــةب ل
راطةياندن هؤكارةكانى ئــةوةشــدا
كؤمةَلطا ثــَيــشــكــةوتــوونء زؤر 
ــاوةإى ب بؤية هؤشياربووةتةوة،
لةهةموو هــةيــة، بــةطــؤإانــكــاريــى 
خزمةتى ضاوةإوانى طؤإانَيكيشدا
حةماسى ئةمإؤ ــت، ــرَي دةك زياتر
لةهةموو لَيهاتووةء باى ءةك خةَلك
شوَينَيكدا لةهيض هةيةء شوَينَيكدا
ئامادةكردووة خــؤى نيية، ــارى دي
ناو بخاتة دةنطةكانى ئازادانة بؤئةوةى
لةوَيوةوة دةنطدانةوة،  سندوقةكانى 
طؤإانةش ئةم دةردةكةوَيت، طؤإان
هةر بؤ دةسةآلت وةك ئؤكسجين ءاية
بة ثَيويستيان  ئينسانةكان ضؤن وةك 
طؤإان ئةطةر بؤية هةية، ئؤكسجين

دةمرَيت. نةكرَيت،
حيزبَيك طروثء ليستء هةموو
راطةياندنةوة لةإَيطاى ــوانــن دةت
لةسةرجةماوةر هةبَيت كاريطةرييان
لَيرةوة متمانة. بؤبةدةستهَينانى
دةبينَيت سةرةكى  دةورى راطةياندن 
طوتارةكانى طشتيى، راى لةسةر
رؤشنبيران نووسينةكانى  راطةياندنء 
راستييةوة بــةبــةهــاكــانــى خــؤى 
مامةَلة ناتوانَيت نةبةستَيتةوة،
بةشَيوةيةكى ئةزموونةكة لةطةَل
راطةياندنةكاندا لة بكات، بةرثرسانة
دةست دةرنةخرَينء راستييةكان
هيض سةركةموكوإييةكان نةخرَيتة
نابَيتء جةماوةر لةسةر كاريطةريَيكى

. دةمَينَيتةوة بةبةتاَلى
هةَلمةتى لةكاتى راطةياندَيك هةموو
ببينَيت، خراث دةورى هةَلبذاردندا
بةبةرذةوةنديى نيية تَيدا طومانى
بؤية تةواودةبَيت، بةرامبةرةكةى
كة ئةوةية راطةياندن طةورةى ئةركى
ئةوةى بؤ هانبدةن هاوآلتييان يةكةم 
بكةن، هةَلبذاردن ثرؤسةى بةشدارى
راطةياندنةكان هةوَلنةدات دووةم

بإوات. توندوتيذيى بةرةو

لةسةر ســاَل   (٣) نزيكةى ــاش ث
دةستوورة ثــرؤذة ئةو  بَالوكردنةوةى
ئابى ٢٢ى لة كوردستان هةرَيمى بؤ كة

ثَيداضوونةوة  ليذنةى ٢٠٠٦ ئامادةكرابوو،
٢٢ى لة ديكةى  ثرؤذةيةكى بةو ثرؤذةية
بةسةر دابةشكرد ٢٠٠٩دا حوزةيرانى

كوردستاندا. ثةرلةمانى ئةندامانى
سةرؤكايةتى رؤذةدا ــةو ل ــةر ه
بؤ يــاســايــةكــى ــةمــان ثــــرؤذةى ــةرل ث
(١٦)ى ــارة ذم ياساى هةمواركردنى
تايبةتة بة ثةسةندكردنى كة ،٢٠٠٨ ساَلى
كوردستان هةرَيمى دةستوورى ثرؤذةى
ثةرلةمانةوةو كارةكانى ئةجَينداى خستة
ثاش ــرا، ك بؤ  يةكةمى خوَيندنةوةى 
لةاليةن ثرؤذةياساية ئةو سةعاتَيك
بة لةسةركراو طفتوطؤى ثةرلةمانةوة

ثةسةندكرا! دةنط زؤرينةى
بإيارى ثةرلةمان سةرؤكايةتى
٢٢ى لة دةستوورةى ثرؤذة ئةو داوة
ــةوة  ــراوةت ــَالوك ب  ٢٠٠٩ ــرانــى حــوزةي
تا ثةسةندبكرَيت، ثةرلةمانةوة لةاليةن
بخرَيتة ٢٠٠٩دا تةمموزى ٢٥ى رؤذى لة
ريفراندؤمةوة لةطةَل ثرؤسةى هةَلبذاردنى
كوردستان. هةرَيمى سةرؤكى ثةرلةمانء
بؤ بةثةلةية قانونى خوَيندنةوةيةكى لَيرةدا
دةستنيشانكردنى بة دةكةم ثرؤذةية ئةو
ثــرؤذةى لةسةر دةستكارييانةى ئةو
كــراون.   ٢٠٠٦ ئابى ٢٢ى دةستوورى
٢٤ى لة كوردستان ثةرلةمانى بإيارة

ئةو  لةسةر ــط دةن  ٢٠٠٩ حوزةيرانى
بة «ئا» يان بة دةنطدانيش ثرؤذةية بدات،
مافى ثةرلةمانتاران ضونكة دةبَيت، «نا»
بكةن. ثرؤذةكة دةستكارى نيية ئةوةيان

ــرؤذةى ث لةسةر يةكةمم تَيبيني
وشةى  ئةوةية  ٢٠٠٩ حوزةيرانى ٢٢ى
تؤزَيك كة (ثَيشةكى) بة كراوة (ديباجة)
(ديباجةى) وةك بةَالم  كورتكراوةتةوة،

 ٢٠٠٥ ــى ســاَل عــَيــراقــى دةســتــوورى 
نووسينَيكى لة بريتيية (ثَيشةكى)يةكة
ئةو بؤ تَيدانةكراوة ئاماذةي ئينشائيء
بة دانيان نَيودةوَلةتييانةى دؤكيومَينتة
ناوة، كورد طةلى بؤ  ضارةنووس مافى
ساَلى سيظةرى ثةيماننامةى بةتايبةتى
(ثَيشةكي) بــةراوردكــردنــى بؤ   .١٩٢٠

لةطةَل   ٢٠٠٩ حوزةيرانى ثــرؤذةكــةى
ئةو ناردبوو، ليذنةكةم بؤ ثَيشتر ئةوةى

بَالودةكةمةوة. لَيرةدا (ثَيشةكى)ية
ناوضة لةو كورد دَيرزةمانةوة «لة
كوردستان بــة ـــت دةذَي جوطرافياية
مــَيــذووى زمـــانء ــراوة، بــةهــؤى ــاس ن
سةر بةوةى هؤشيارى طيانى هاوبةشيان
خؤيان تايبةتمةنديةتى  طةلنء يةك  بة
ثةيماننامةى لة ثةيدابووة. اليان هةية،
 ١٩٢٠ ساَلى نَيودةوَلةتى (سيظةر)ى
بؤ  ٦٤ تةرخانكرابوون ٦٣و ٦٢و مادةكانى
لةثاش كورد مةسةلةى ضارةسةركردنى
مادانة ئةو  عوسماني. دةوَلةتى رووخانى 
ضارةنووسى مافى لة باس راشكاوانة
بةَلطةنامةيةكى ئــةوةش دةكــةن، كورد 
كورددا بوونى بة دان كة نَيودةوَلةتيية
خؤيان ئايندةى دةتوانن دةَلَيت دةنآء
بكةن، دةستنيشان خؤيان ئارةزووى بة
ئابووريى ستراتيذيء بةرذةوةندى بةَالم
سةردةمة ئةو زلهَيزى دةوَلةتَيكى ضةند
ثةيماننامة ئةو مادةكانى ثَيضةوانةى بة
بةشَيك لكاندنى هؤى بوونة نَيودةوَلةتيية
عَيراق، دةوَلةتى بة كوردستان لةخاكى

وياليةتى  هةردوو لة ١٩٢١ ساَلى لة كة
لكاندنى دروستكرابوو. بةسرة بةغداو
تازة دةوَلةتى بة كوردستان بةشةى ئةم
بإيارَيكى بةثَيى  عَيراق  دروستكراوى 
لة بوو نةتةوةكان كؤمةَلةى ئةنجومةنى
مةرجَيك ضةند بإيارةدا لةو .١٩٢٥ ساَلى
كوردةوة مافى بة ثةيوةندييان دانرابوون
جَيبةجَييان عَيراق دةوَلةتى دةبوو هةبوو
لة نةتةوةكان كؤمةَلةى بإيارى بكات.

عَيراق  دةوَلةتى قبوَلكردنى ١٩٣٢ بة ساَلى
جةختى نَيودةوَلةتيية دامـــةزراوة لةو 
دةوَلــةتــى ثابةندبوونةى ئــةو لةسةر 
لَيكراوة داواى ــةوةو ــردووةت ك عَيراق
حكومةتى ــةردوو ه بكات.  جَيبةجَييان
راطةياندنَيكى لة ثَيشتر  بةريتانيا  عَيراقء
يةكةمى كانوونى ٢٥ى لة هاوبةشدا

كورد  سةركردةكانى لة داوايــان  ١٩٢٢
دةوَلةتى بة ثةيوةستبن طةر كردبوو
تايبةت حكومةتَيكى دةتوانن عَيراقةوة
خؤيان ئامادةيى ثَيكبَيننء خؤيان بة
نمايندةكانيان لةطةَل طفتوطؤ ثيشاندابوو
حكومةتةو ئةو جؤرى بة سةبارةت بكةن
دةسةَالتةكانىء جوطرافياى سنوورى
ئةو ئــابــووريــي سياسىء ثــةيــوةنــدى
هـــةردوو ــة ب ــةوة ــي ــوردي ك حكومةتة 
لةو كة بةريتانياوة، عَيراقء دةوَلةتى
ئةوبوو. ماندَيتى لةذَير عَيراق سةردةمةدا
نَيودةوَلةتييانةى ثابةنديية هةموو ئةو
بوون عَيراقدا ــةتــى دةوَل ئةستؤى  لة 
لة وةرطرتنى تا دامــةزرانــدنــيــةوة لة 
بنةمايةكى ياساييء كؤمةَلةى نةتةوةكان،
طةلى داواكردنى رةوايى بؤ مَيذوويين
سيستمَيكى ثةسةندكردنى بة كوردستان
بةهرةمةندبَيت بةوهؤيةوة تا فيدراَليى،
بةَالم تايبةتيةكاني، نةتةوةيية مافة لة
عَيراق يةكةكانى  لةثاش يةك حكومةتة 
نــةكــردووة. جَيبةجَي ئةركةيان ئــةو 

دانى   ١٩٧٠ ئادارى ١١ى رَيككةوتننامةى
كوردستان ناوضةى بؤ ئؤتؤنؤمى بة
ثابةند عَيراق حكومةتى ــةَالم ب نابوو،
ماوةيةك رَيككةوتننامةيةوة، بةو نةبووة

بة كــردووة  دةستى  مؤركردنى  ثــاش
رةطةزثةرستانة سياسةتَيكى بةرثاكردنى
بةشَيك كورد لة مةبةستى كؤضثَيكردنى بة
بةعس رذَيمى باثيرانيان.  باوو  خاكى لة
سظيلة دذ لة قإخستنى سياسةتى ثاشتر
هؤى كة بووةتة ضةكةكان بةكارهَيناوة بَى
طوندةكانى زؤرى هةرة بةشى كاولكردنى
هةزار دةيان طواستنةوةى كوردستانء
ئةو هةر زؤرةملَييةكان. كؤمةَلطا بؤ كةس
بة نزيكةى ضوارسةد هةزار رذَيمة كؤضى
ئَيران. خاكى بؤ كردووة فةيلى كوردى
بةدناوى ئةنفالى تاوانى رذَيــم هةمان
ــةدو هةشتا س لــة زيــاتــر  كــة كـــردووة 
قوربانىء بة بوون سظيل مرؤظى هةزار
ــراون، ك زيندةبةضاَل زؤريــان بةشى 
كيمياوى ضةكى بةكارهَينانى لةطةَل
ديكةى جَيطاى ضةندين هةَلةبجةو لة
نةتةوة ئاسايشى ئةنجومةنى كوردستان.
بإيارى ١٩٩٢دا نيسانى لة يةكطرتووةكان
تايبةت زياتر كة ثةسةندكرد ٦٨٨ى ذمارة
لة كوردستان  طةلى ثاراستنى بة بوو 
عَيراق، حكومةتى نامرؤظيةكانى كردارة
هؤى نةبووةتة بــإيــارةش ئــةو ــةَالم  ب
تادةهات رذَيم كة ئةو كردارانةى راطرتنى

بــارى طؤإينى  كوشتنء  سياسةتى 
كوردستان ناوضانةى  لةو ديمؤطرافى 
ضإترى مابوونةوة ذَيردةسةَالتيدا لة  كة
ئةو هةموو لةطةَل  بإيارة  ئةم  دةكــرد.
نَيودةوَلةتييانة ثةيماننامة سةرةتاو
دةنَين مافى طةالندا بة كة دان رَيكدةكةوَى
بة خؤيان ضارةنووسى كردنى ديارى بؤ

خواستى خؤيان.
طةر خؤيةتى  مافى كوردستان طةلى 
خؤى كاروبارى بةإَيوةبردنى شَيوازى
هةرَيمى بة تايبةت دةستوورَيكى بةطوَيرةى
لة يةكَيك ضونكة بكات، ديارى كوردستان
فيدراَليى سيستمى سةرةكييةكانى بنةما
بةهرةمةندبَيت هةرَيمَيك هةموو ئةوةية
دةسةَالتى تايبةتمةندو دةزطاى لةوةى

هةبَيت. خؤى ياسايى دةستوورىء
تايبةتمةنديةكانى رَيكخستنى بؤ
دامــــةزراوةو كــوردســتــانء هةرَيمى 
ـــوورة ـــت دةس دةزطـــاكـــانـــى، ئــــةم

ثةسةندكراوة».
ثـــرؤذةكـــة ـــــادةى دووةمــــــى م
قةوارةى دياريكردنى بؤ تةرخانكراوة
يةكةمى بإطةى  لة كوردستان. هةرَيمى 
جوطرافياى ســنــوورى ــةدا ــادةي م ئــةو 
دةستنيشانكردنى بة كراوة، ديارى هةرَيم
بةَالم ناحيةكانى، قةزاو ثارَيزطاو ناوى
سنوورى لة باس ــدا دووةم بإطةى لة 
«بة ثشتبةستن بة كراوة هةرَيم سياسى
دةستوورى ١٤٠ى مادةى جَيبةجَيكردنى
بةثَيضةوانةى بإطةية دوو ئةم عَيراق».
بإطةى تةقييدى دووةم بإطةى يةكترنء

نةهَيشتنى  بؤ  ١٤٠ مادةى دةكات. يةكةم

عةرةبكردن بة سياسةتى ئــاســةوارى
لةو ميكانيزمةى ئةو بةثَيى ــذراوة داإَي
ئَيستاش تا  كـــراوة، ــارى  دي ــةدا مــادةي
شَيوازَيك ض بة  كــةىء ضــؤنء  نازانين
هؤى دةبَيتة بإطةية ئةم دةكرَيت. جَيبةجَى
سياسى فشارى  دروستكردنى كَيشةو 
لةاليةن كــوردى دةســةآلتــى  ســةر بؤ 
سياسيةكانى اليةنة عَيراقء حكومةتى
دةوَلةتة ناوضةكةو دةوَلةتانى عَيراقىء
بةرذةوةندى لة ئةوةش زلهَيزةكانيش،
مادةى كة نيية ناوضانة ئةو دواإؤذى

كَيشةكانيان  ضارةسةركردنى بؤ  ١٤٠
وةك ثَيويستة بإطةية ئةو ــذراوة. داإَي
داوامــانــكــردووة جــار ضةندين ثَيشتر 

نةمَينَى. ثرؤذةكةدا لةناو الببرَيتء
ثرؤذةى (٦)ى مادةى يةكةمى بإطةى
لة  تازةية، بإطةيةكى  ٢٠٠٩ حوزةيرانى
ئةو بةثَيى نةبوو. ٢٠٠٦دا ئابى ثرؤذةى
ئةطةر دانانرَيت  ياسايةك هيض بإطةية 
نةطؤإةكانى حوكمة لةطةَل  بَيت ناكؤك
حيزبة داواى لةسةر بإطةية  ئةم ئيسالم،
سةر خراوةتة ئيسالمييةكان سياسية
مادةى ديكة لة ثرؤذةكة. دةستكارييةكى
ــراوة، ك ٢٠٠٦دا  ئابى ثــرؤذةى (٨)ى 

مافى بةكارهَينانى لة  باسى مادةية ئةو
دياريكردنى لةطةَل دةكرد ضارةنووس
(٧)ى مادةى لة تايبةتدا. حاَلةتَيكى ضةند
ئاماذةيان حاَلةتانة ئةو ٢٠٠٩دا ثرؤذةى
ئـــةوةش ضــوارضــَيــوةى ــراوة، ــةك بــؤ ن
كورد ــةى رةواي مافة ئةو بةكارهَينانى
ناوى (٥١)دا مــادةى لة كةمدةكاتةوة. 
«سكرتَيرى بة كراوة ثةرلةمان سكرتَيرى
روون دةستكاريية ئةو هؤكارى طشتى»،
وياليةتى ماوةى (٦٤)دا مادةى لة نيية.
ساَل ضوار بة كوردستان هةرَيمى سةرؤكى
وياليةتَيكى بؤ دةشَى بةَالم كراوة، ديارى
تازة رستةيةكى  هةَلبذَيردرَيتةوة. دووةم 
ثرؤذةى لة  مادةية ئةو سةر خراوةتة 
كارثَيكردن رؤذى  لة  بــةوةى ٢٠٠٩دا 
كارى ثةسةندكراوةوة دةستوورى بة
هةرَيم ئَيستاى سةرؤكى بؤية ثَيدةكرَيت،
كانديد خؤى تر  دووجــارى بؤ دةتوانَى
بؤ ئَيستاى وياليةتى ضونكة بكاتةوة،
٢٠٠٦دا ثرؤذةى ئابى حيساب نةكراوة، لة
ديارى بؤ دووجار بة موتَلةقى مادةية ئةو

كرابوو.
ثرؤذةى لةنَيو ديكة جياوازييةكى
 ٢٠٠٩ ساَلى ئةوةى ٢٠٠٦و دةستوورى
سةرؤكى   ٢٠٠٦ ثرؤذةى بةثَيى  ئةوةية، 
(ئةنجومةنى سةرؤكى دةستووريى دادطاى
(٩٨)ى مادةى بةثَيى بوو، بةَالم دادوةرى)
دادطاى  سةرؤكى   ٢٠٠٩ ساَلى ثرؤذةى 
سةرؤكى دةبَيتة (تةمييز) ثَيداضوونةوة
عَيراقدا دةستوورى لة  ئةنجومةنة. ئةو
سةرؤكايةتى ــاَال ب دادطـــاى ســةرؤكــى
ئةم ئةطةر دةكات. دادوةرى ئةنجومةنى
دةستوورى داطــاى بةسةرؤكى ئةركة
ضاكترة كةمدةبنةوة،  ئةركةكانى نةدرَيت 
دادطاية ئةو ئةندامانى حاَلةتةدا لةم
بة (٥) بؤ  ئةندامةوة  (٧) لة كةمبكرَيتةوة

سةرؤكةكةيةوة.
كوردستان ثةرلةمانى داخة جَيطاى
ئةو ضاككردنى لة بةشدارى  ناتوانَى
بؤ ئاماذةمان كة بكات كةموكوإييانة
دةَلَين هةن كةسانَيك كردووة. بةشَيكيان
شَيوةية بةو دةستوورةكانى دونيا هةموو
لة بةشدارى ثةرلةمان ثةسةندكراون،
ثرؤذة دةستوورَيكدا تاووتوَيكردنى هيض
ئةوةنين ئاطادارى بةإَيزانة ئةو نةكردووة.
لةاليةن  ١٩٢٥ ساَلى عَيراقى دةستوورى كة
ثاش ثةسةندكراوة عَيراقةوة ثةرلةمانى
زؤرى ماوةيةكى كة ضإوثإ طفتوطؤيةكى
ثرؤذة مادةكانى لة زؤر بةشَيكى بردووة.
يان البراون. كراون ئةسَليةكة دةستكارى
ثةسةندكردنى لة ثةلةكردن  هؤكارى
كوردستان هةرَيمى دةستوورى ثرؤذةى
 ١٧ ضونكة ياسايى، ــةك ن سياسيية
دةستوور بَى كوردستان هةرَيمى ساَلة
بة درَيـــذةدا مــاوة لةم حوكمدةكرَيت.
لة ثةلةكردنمان داواى  ــى ــةردةوام ب
لة ــردووة. ك دةستوور ثةسةندكردنى
ثرؤذةيةكم ١٩٩٢دا ساَلى تــةمــوزى 
زؤر بةشَيكى بةهاوكارى ئامادةكرد
ئةو ثاشتر كوردستان، ياساناسانى لة
ثةرلةمانء بـــةردةم خراية  ثــرؤذةيــة
بةَالم كوردستان، دةمةى ئةو حكومةتى
هؤكارى لةبةر نةكرد تةماشاى ثةرلةمان
بةشَيك لةوانةى ئةمإؤكة داواى سياسى. 
ثــرؤذةى ثةسةندكردنى لة ثةلةكردن
دةمة ئةو ــةن دةك هةرَيم دةســتــوورى
نيية، دةستوور بة ثَيويستمان دةيانوت
دةستوورى ضاوةإَيى دةبَى دةيانوت يان
٢٠٠٥دا تةموزى مانطى لة  بكةين.  عَيراق
طروثةكانى لةهةموو ثةرلةمانتار (٥٩)
بةردةم خستة داوايةكمان  ثةرلةمان  ناو
بةمةبةستى ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
دةستوورةي ثرؤذة ئةو تاووتوَيكردنى
داواكةمان بةَالم ئامادةكرابوو، ثَيشتر
دةستوورى تا ثةرلةمان بةردةم نةخراية

ثةسةندكرا. عَيراق

دةستوور بؤ ثرؤذةى بةثةلة خويَندنةوةيةكى ياسايى

تالَةبانى نورى د.

كَيشةو هؤى دةبَيتة دوو مادةى دووةمى بإطةى

دروستكردنىفشارىسياسىبؤسةردةسةآلتىكوردى

لةاليةنحكومةتىعَيراقءاليةنةسياسيةكانىعَيراقىء

ئةوةش زلهَيزةكانيش، دةوَلةتة ناوضةكةو دةوَلةتانى

مادةى كة نيية ناوضانة ئةو دواإؤذى بةرذةوةندى لة

داإَيذراوة كَيشةكانيان ضارةسةركردنى بؤ ١٤٠
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دةريدةكات طؤِران ليستى راطةياندنى ليذنةى هةلَبذاردنة، تايبةتى بآلوكراوةيةكى

(٣) .٢٥No.  3    Date-٦-٢٠٠٩ذمارة:

٥٧

بكرَيت  هةولَدةدةين ذيانى كارمةندانى ئاسايشء ثَيشمةرطةو ثؤليس باشتر

ثيشةكةى شةرةفى دةبَيت هةرضييةك بَيت، سياسيتان بيروباوةأى
هةلَبذاردنةوة كاروبارى دةستنةخةنة بثارَيزنء خؤتان

25-6-2009

جيهانييةكانةوة ميديا لة كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى

دةوَيت طؤأانيان خةلَكيى كوردستان لة ثرَيس: ئةسؤشيةتد ئاذانسى

مستةفا: نةوشيروان

  بؤ ل ٣

ذنان ضارةسةركردنى كَيشةى
سياسىء ياساييدا لة سيستمى طؤِرانة ثَيويستى بة

شةرقولئةوسةت: رؤذنامةى

دةكات طةندةلَيدا بةسةر هاوضةرخانة كودةتايةكى داواى   بؤ ل ٣سلَيمانى

  بؤ ل ٢

يةكيَتى دةكات ثارتىء كيَبأكَيى   بؤ ل ٣ليستى طؤأان

ي
حو

مة
د 

ةن
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No.  3
2009-6-25

ثَينجشةممة p.goran@ymail.com

مستةفا نةوشيروان

 
زؤرةوة حورمةتَيكى بةإَيزو ئَيمة
دةزطاكانى ماندوبوونى رةنجء دةإوانينة
ثاراستنى لة ثَيشمةرطةء ثؤليس ئاسايشء
ئارامىء دابينكردنى لة  هةرَيمدا ئاسايشى
تؤإةكانى تَيرؤرو بةرةنطارى ئاسايشدا لة
هؤشبةرةكانء مادة بةرةنطاربوونةوةى
سةرةكى ئةركى رَيــكــخــراودا، تاوانى 
ضةكدارةكان هَيزة ئاسايشء  هَيزةكانى
طةلء ثاراستنى دةوَلةتَيكدا هةموو لة
ناوةكى دةرةكىء مةترسى لة نيشتمانة
لةو هةرَيميش هَيزةكانى ئةركى دةبــَى
ئةم دنيادا هةموو لة بَيت، ضوارضَيوةيةدا
ناوخؤدا سياسييةكانى ناكؤكية لة هَيزانة
خؤيان مةسافة بةيةك رادةوةستن بَياليةن
مونافةسةى تَيكةآلوى لة رادةطرن دوور
هــةَلــبــذاردنــى ــة ل ــوان حــيــزبــةكــان ــَي ن
بةثَيى وةكو تاك هةريةكةيان وآلتةكانياندا
لة بةآلم دةدات، دةنط خؤى بؤضوونى
ثيشةيي بَياليةنىء بة دةنطداندا ثرؤسةى 
ناهَينن بةكار دةزطاكةيان دةكةنء رةفتار
ديكةى اليةنَيكى اليةنَيك دذى قازانجى بة

هةَلبذاردن.
قانونى بةثَيى خؤشماندا كوردستانى لة
كوردستانةوة ثةرلةمانى لة كة حيزبةكان
ضةكدارى هَيزى نابَى حيزب دةرضــووة
دةستوورى بةثَيى عَيراقيشدا لة هةبَيت،
ضةكدارى هَيزى  نابَى حيزب هةميشةيي 
لة ئَيمةدا كوردستانةكةى لة بةآلم هةبَيت،
هَيشتا كوردى حوكمى لة ساأل هةذدة ثاش

ثؤليس، (ئاسايش، هَيزةكانى نةتوانراوة
حيزب دةسةآلتى دةست لة ثَيشمةرطة)،
قانونى دةسةآلتى ذَير بخرَينة دةربهَينرَينء
بةشَيكى ئةوة لةبةر هةرَيمةوة، حكومةتى
بؤ تةرخانكراوة طؤإان ليستى بةرنامةى
كوردستان، هةرَيمى ضةكدارةكانى هَيزة
دةكةين كار طؤإاندا ليستى  لة ئَيمة بؤية
هَيزةكانى هَيزانة-مةبةستم ئةم ئةوةى بؤ
بةهَيزتر ثؤليسة- ثَيشمةرطةو ئاسايشء
خَيزانةكانيان باشتر خؤيانء بكرَين ذيانى
لَيوةشاوةييء شارةزاييء  ئاستى  بكرَيت،
قوَلتر سياسيان  ياساييء  هؤشيارى 
بةشانى شان  ثَيويستيةكانيان بكرَيت، 
دابين بؤ دنيا تةكنةلؤذياى ثَيشكةوتنى
بة بكرَين سياسيةوة دةزطاى لة بكرَيت
حيزبيةوة دةزطاى لة ثيشةييء دةزطاى

حكومةتى. نيشتمانىء دةزطاى بة بكرَين
جياوازيي سةردةمى لة هَيزانة ئةم
تائَيستاش ثَيشووةوة ئــيــدارةى دوو 
كار بةجيا دووهَيز  وةكو هةريةكةيان 
دةسةآلتى ذَير لة بخرَين يةك دةبَى دةكةن
ذَير بخرَينة دةربهَينرَينء سياسى اليةنى
رَيطة هةرَيمةوةء  حوكمةتى دةسةآلتى 
ناوخؤى ناكؤكيةكى  هيض لة نةدرَيت 
لةم بؤية بهَينرَين، بةكار كوردستاندا
ثَيويستة دةكةم لَي داواتان دوانطةيةوة
وةكو ض  تاك وةكو ض  هةمووتان ئَيوة 
خةَلكى بة دةزطا بةرامبةر وةكو ض كؤمةأل
بةرثرسيارَيتى ئاستى لة كوردستان
خؤتاندا ئةخالقى سياسىء ياساييء 
بؤ بهَينرَين  بةكار ــةدةن ن رَيطة بــن،
سةركوتكردن، بؤ خةَلك، لة هةإةشةكردن

فإوفَيأل طزىء تةزويرو بؤ دةمكوتكردن بؤ
مونافةسة لةم اليةن بة  ببن نةدةن رَيطة
بيروباوةإى قؤناغةدا،  ئةم  سياسيةى
دةبَى بةآلم هةرضيةك بَيت، سياسى خؤت
بثارَيزيت، رَيطة خؤت شةرةفى ثيشةكةى

دووبارة رابردوو ئةزموونةكانى نةدةن
ثيشةيي بَياليةنىء بة ثَيويستة ببَيتةوة،
سياسى هةواى هَيمنى كةشء ثارَيزطارى
ثاراستنى لة بةشداربن بكةن، هةَلبذاردن
بةشداربن دةنطدةراندا، ئازادى ثرؤسةى

هَيمنى ئــازادىء ثاكىء  ثاراستنى لة 
خةَلكدا لةناو بةمة بَيطومان  ثرؤسةكةدا،
دةهَينن، بةدةست خؤتان بؤ سةربةرزى
ثَيوة شانازيتان طةلةكةشمان  ئةوسا

دةكات.

ثَيشمةرطة: ثؤليسء و ئاسايش هَيزةكانى بؤ مستةفا نةوشيروان ثةيامى

ثيشةكةى شةرةفى دةبَى هةرضيةك بَيت، سياسيتان بيروباوةأى
هةلَبذاردنةوة كاروبارى دةستنةخةنة و بثارَيزن خؤتان

(بانطةشةى ناونيشانى ــر ــةذَي ل
دادةثؤشَيتء كوردستان هةَلبذاردن
لةنَيوان طةرم رووبةإووبوونةوةيةكى
جيابووةوةكان تاَلةبانىء اليةنطرانى

بةرثادةبَيت) رؤذنامةى شةرقولئةوسةت
سَيشةممةيدا رؤذى ـــارةى ذم لــة 
بانطةشةى دةستثَيكى لةسةر راثؤرتَيكى
تةمووزى ى هةَلبذاردنةكانى(٢٥)
تَييدا بآلوكردووةتةوةو ضاوةإوانكراو
دروشمةكانى «لةسلَيمانى دةكات، ئاماذة
جَيطايةكيان زؤربــةي طــؤإان ليستى
كة هةولَير بةثَيضةوانةى داثؤشيوة،

زؤربةي كوردستانى ليستى الفيتةكانى
داثؤشيوة». جَيطايةكى

طةرموطوإية ئةو لة باس راثؤرتةكة
رؤذى يةكةم لة كة ــات دةك تايبةتة
لة بانطةشةى هةَلبذاردنةكان دةستثَيكى
بريسكةية بةو دروستبووة، سلَيمانيدا
ئاطرى لة كَلثة كة ــات دةك ءةسفى
«بانطةشةى دةَلَيت: ءةردةداتء جةنطَيك

ئاطرى بريسكةيةى ئةو ءةك هةَلبذاردن
دةستيثَيكرد دابطيرسَينَيت جةنطَيك

سلَيمانى». لة بةتايبةت
عةزيز،  هيوا كة راثؤرتةكة ثاشان  
ثإ رَيثَيوانى لة باس  كردوة ئامادةى
لة طؤإانخواز طةنجانى حةماسى لة
ناحيةو قةزاو بةرةو سلَيمانيةوة شارى
سلَيمانى سةربةثارَيزطاى  طوندةكانى 
ئــاآلى ــةطــةأل خــؤيــان «ل ـــات، كــة دةك
بة تايبةت ثؤستةرةكانى كوردستانء
بؤ يان مؤمى داطيرساو- طؤإان- ليستى
ناحيةكانء قةزاو  ناوضةء شارو  كةنار

دوور دةستةكان دةطوازتةوة. شوَينة
دةزطاى رؤَلى ئاماذةبة راثؤرتةكة
سةرةكي اليةنى هةردوو راطةياندنى
(ليستى تةمووز (٢٥)ى هةَلبذاردنى
لة دةكات كوردستانى) ليستى طؤإانء

هةَلبذاردندا. بانطةشةى
كة كوردستانى ليستى «لةكاتَيكدا
دةسةآلتدار ثارتى ــةردوو ه ليستى
دةزطاكانى لةإَيى يةكَيتية، ثارتىء
خؤيةوة بينراوى بيسراوو راطةياندنى
لة دةنــطــدةران دةنطى راكَيشانى بؤ 
باس بةردةوامى بة  تةمووزدا (٢٥)ى
كة كارانةدةكات  خزمةتطوزارىء لةو 
ئةنجاميانداوة، رابــردوودا لةماوةى
طــؤإان ليستى بــةرامــبــةردا لة  ــةوا  ئ
باس بةركةوتووة، ى (٥٧) كةذمارة
كةسةراثاى دةكــات طةندةَلييانة لةو
هةرَيمى حكومةتى دامودةزطاكانى
لة داوا لة جةماوةردةكات طرتووةتةوة،
دروستبكةن، طؤإان تةمووزدا ى (٢٥)
بةسةر هاوضةرخانة كودةتايةكى
مةحسوبيةتء بةرتيلخؤرىء طةندةَلىء

كة بكةن طشتى دا فيإؤدانى سامانى بة
بة هةرَيم حكومةتى ليستةكة بإواى بة

دةستيةوةدةناَلَينَيت».
شةرقولئةوسةت راثؤرتةكةى بةثَيى
ليستى طؤإان دروشمء ثؤستةراتةكانى
دروشــمء ثَيش سلَيمانى  لةشارى
هةَلبذاردنى بانطةشةى ثؤستةراتء
لةيةكةم كةوتووة ديكة اليةنةكان هةموو
راثؤرتةكة بةآلم بانطةشةكردندا، رؤذى
بــارودؤخــةكــة ــت: «لــةهــةولــَيــر ــَي دةل
دروشمةكانى ثَيضةوانةبوو،ثؤستةرو
ئةوانى هةموو ثَيش كوردستانى ليستى

كةوتبوو». دي
باس  ــة ــةك ــؤرت راث لــةكــؤتــايــيــدا  
تايبةت ثــةرلــةمــانــى دانيشتنى ــة  ل
ــاتء دةك دةســتــوور بةرةشنووسى
(كؤتا)و سيستمى ئيقراركردنى بة ئاماذة
رةشنووس بؤ سةرةتايي  خوَيندنةوةى 
ثةرلةمانةوة لةاليةن دةكات، دةستوور
وة دةَلَيت:»لة(٤-٦) راثؤرتةكة ءةك كة

ثَيهاتوة». كؤتايي شةرعيةتى
لةطةألناإةزايةتىزؤربةىاليةنةكان-
بةرامبةر لة طؤإان- ليستى بةتايبةت
كاتةداو لةم دةستوور ضةسثاندنى هةوَلى
كة ثةرلةمانَيكةوة لةاليةن بةثةلةو
ثةرلةمانى سةآلحيةتى تةواو بووة، بةآلم
دةنط بةزؤرينةى كوردستان ئَيستاى
هةرَيمي ــوورى  ــت دةس رةشنووسى
لة لةسةرى دةنطدان بؤ ثةسةندكرد
بؤ دةنــطــدان لةطةأل تةمووز (٢٥)ى 
هةرَيم، سةرؤكايةتى نوآو ثةرلةمانى
دةكات لةخةَلك داوا طؤإانيش ليستى
بةشَيوةى دةستوورة ئةو رَيطانةدةن

بضةسثَيت. ئَيستاى

شةرقولئةوسةت: رؤذنامةى

دةكات طةندةلَيدا بةسةر هاوضةرخانة كؤدةتايةكى داواى سلَيمانى
ضؤظين عةبدوآل

ثَيشمةرطةو ثؤليسة) (ئاسايشء ئةم هَيزانة بؤ ئةوةى دةكةين كار طؤإاندا لة ليستى ئَيمة

لَيوةشاوةييء شارةزاييء ئاستى بكرَيت، باشتر خَيزانةكانيان خؤيانء ذيانى بكرَين بةهَيزتر

بكرَيت قوَلتر سياسيان ياساييء هؤشيارى
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جَيطةى دةبَيتة طؤإان ليستى ثةيامى
بةهؤى جيهانىء  ميدياى سةرنجى 
ئايندةى هةَلبذاردنى طؤإانةوة ليستى
هةرَيمى سةرؤكايةتى ثةرلةمانء
رزطاربوون بؤ هةنطاوَيك بة كوردستان

دةدةن. قةَلةم لة طةندةَلى لة
ئةسؤشيةيتد ئاذانسى راثؤرتَيكى لة
بةهؤى ئةمجارة كة هاتووة، ثرَيسدا
لة خةَلك نوَيوة  ليستى دةركةوتنى 
حةماسةوة بة كوردستان هةرَيمى

كامثةينى دةستثَيكردنى ـــةدةم ب
دةإؤن. هةَلبذاردنةكانةوة

راثؤرتةكةهؤكارىبةدةمةوةضوونى
كة دةطةإَينَيتةوة ئــةوة بؤ خةَلكى
ثارتى هــــةردوو ضيتر ئــةمــجــارة
ئةو كؤنترؤَلى ناتوانن دةسةآلتدار
«هةَلمةتى دةَلَيت: بكةن، ثرؤسةية
دةستيثَيكردووةو هةَلبذاردنةكة
ثؤستةرو كوردستان هةرَيمى لة
تةكسىء ئؤتؤمبَيلء لة دروشمةكان

حةماسةتى ئةمةش دراون، درةخــت
هةَلبذاردنةكان بؤ هةرَيمة  ئةو خةَلكى
هةردوو لةاليةن ثَيشتر كة دةردةخات،
كؤنترؤأل دةســـةَالتـــدارةوة حيزبى

كرابوو».
بة طةندةَلى ئةمريكييةكة ئاذانسة
قةَلةم لة هةَلبذاردنةكان سةرةكى بابةتى
«ضاوةإواندةكرَيت دةَلَيت: دةداتء
بؤ تةمموز (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى لة
بخرَيتة تيشك ثةرلةمان كورسى (١١١)
داهاتى طةندةَلىء دةنطؤكانى سةر
سياسييةكانى ثارتة لةنَيو ناياسايى
هةرَيمةدا لةو ساَلة دةيةها بؤ كة

دةطوزةرَيت».
هةَلبذاردن ليستةكانى لة باس ثاشان
ــؤإانء ط ليستى بةتايبةتى  ــات دةك

دةنووسَيت:
وةك مــســتــةفــا، «نــةوشــيــروان
لةطةأل جةماوةريى ريفؤرميستَيكى
مةيدانةكة هاتووةتة سةربةخؤ طروثَيكى

طؤإانةوة». بةناوى
بــةطــوَيــرةي ــةوة ــك لــةاليــةكــى دي

هةَلبذاردني لة (BBC) سايتي هةواَلَيكى
لة هةريةك كوردستاندا ثةرلةماني
يةكَيتي كوردستانء ديموكراتي ثارتي
ليست يةك بة كة كوردستان نيشتماني
بة شداريي كوردستاني) (ليستي بةناوي
بةهَيز رووبةإووي ركابةرَيكي دةكةن،
بة طؤإانة ليستي ئةويش دةبنةوة،
كة مستةفا نةوشيروان سةرؤكايةتي
طؤإانكارييء داواي ثةيامةكةيدا لة

دةكات. شةفافيةت
هاتووة: (BBC)دا هةواَلةكةي  لة 
ساَلة چةندين ماوة ي يةكَيتي «ثارتيء
كوردستان هة رَيمي لة دةسةآلتيان
سةرجةم كؤنترؤَلي قؤرخكردووةء
لةو ـــردووة ك ذيانيان بــوارة كــانــي

هةرَيمةدا».

روونيكردووةتةوة (BBC) ثةيامنَيري
دةريدةخةن ئاماذةكان ئَيستادا «لة
هاوآلتيياني لةناو ناإةزايي  ئاستي كة
بةتايبةت زياديكردووة، زؤر هةرَيمدا
ئاستَيكي بة طةندةَلي بووني لةإووي
حكومةتدا». دامودةزطاكاني لة بةرچاو

هةَلبذاردني لة ئاماذةية جَيي
لة ــة ك ــدا، ــان كــوردســت ثــة رلــة مــانــي
(٢٠) ئةنجامدةدرَيت، (٢٠٠٩/٧/٢٥)دا
هاوثةيماني (٥) سياسيء ــةوارةي  ق
بةدةستهَيناني بؤ ــةن دةك كَيبإكآ
هة روةها ثة رلةمان، كورسي (١١١)
هةرَيميش ســةرؤكــي هة َلبذاردني
ثةرلة ماندا هةَلبذاردني لةطة أل هاوكات
كَيبإكَيي ثاَلَيوراو (٥) ئةنجامدةدرَيتء

دةكةن. ثؤستة ئةو بةدةستهَيناني

(٣) ذمارة:
ةو٢٥-٦-٢٠٠٩
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نوَي هَيزَيكي وةك طؤأان ليستى
دادةثؤشَيت جيهان ميدياكانى رووثةأى

بؤ؟ طؤإان
-٢-

جةالل نةذاد

ــوة ــةوَي خــواســتــى طــــؤإان ل
ساأل (١٨) كــة دةســتــثــَيــدةكــات
الوةكــان ثــةراوَيــزخــراوة، خةَلك 
شةإى سووتةمةنى كراونةتة
ــزب، ــي ح ــى ــان ــةك ــةوت ــك ــت دةس
كورسى بنةماَلةكانء بةرذةوةندي
لةهةرَيمَيكىبرينداردا خواثياوةكان،
كورسييةكان خــاوةن ميزاجى
لة زؤر ذةنةإاَلةكان الثةإةكانةء لةسةر تةنيا ياسا دةكات، حكوم

طةورةترن. ياسا
بة خةون طةندةَلى، لة دادوبَيداديانة  كورد  تاكةكانى ساَلة (١٨)
هةموو ئةم دةبينن،  راستةقينةوة  ديموكراتى ياسايىء  دامودةزطاى 
شايستةء خوَيندنطاى رَيطاوبانء ئاوء كارةباء ضاوةإَيى ساَلة
طؤإان ين، ...هتد  دادثـــةروةرىء ياساء شياوء نةخؤشخانةى
لةدايكبووة (١٨) لةمةوبةر ساأل (١٨) كة ئةوةى لةدايكبوو، ئالةوَيوة
بإوا ديكة  جارَيكى بفامَينَيت تَيفكرَيتء ئةوةى ئيتر ساَلة ضاوةإَيية،

دةكةن. ثَيزةوت مافةكانى ساآلنَيكة كة ناكات درؤيانة بةَلَينة بةو
ئةركى ئاواش ذيانة، بةردةوامى ثَيويستييةكى طؤإان ضؤن هةر

ببةخشَيت. بةخؤى بةشداربوون شةرةفى تاكَيكة هةموو
لةوآ لَيرةو ثةرتةوازةيى بة طؤإان خواستى ساَلَيكة ضةند
رؤشنبيرانى نةبووة، دةنط يةك رَيكخراوء بةآلم دةدرةوشَيتةوة،
بةردةكةوَيت، خواستة ئةو سةرهةَلدانى لة شَيريان ثشكى كورديش
رؤشنبيرانمان ئاوها جةماوةريى بزوتنةوةيةكى كة شانازيية جَيى ئةمة
ئَيستا نةبن، ببإى بكوذء خاوةنء ...هتد بنةماَلةء بكةن، رَيبةرايةتى
دةنطةكان هةموو رَيكخراوةء طؤإاندا ليستى لة فراوانة بزوتنةوة ئةو

طشت دةكات. خةَلكء مافى داواى نةإةيةكء تَيكإا كراونةتة
دةضوو لةناوضوون  بةرةو كة جوانانةى نةريتة لةو يةكَيك 
بؤ بوو سةرنةوينةكردن زيندوويكردةوة، طــؤإان بزوتنةوةى 
نانتببإنء كة طَيإايةوة ئيرادةيةى ئةو طؤإان كةسييةكان، دةستكةوتة
دوو، ثلة بكرَييتة هاوآلتى بَيت، لةمةترسيدا دةرتبكةنء ذيانت كار لة
سةرنةوي خةَلكبكةيتء مافى راستىء  لة  ثشت ئامادةنةبَيت بةآلم

لةئاوابوونداية. كة ستةمَيك بؤ بكةيت
ءيذدانةوة بة كــورد  تاكى كة دةكــات طةشة لةوَيوة طــؤإان
بانطةشةى بة هةَلخةَلةتَينةرانةى بةَلَينة نايةكسانىء ئةو بإياربدات،
بة شةوى نةضَيت ضةند بيرى كاَلنةكرَيتةوة، زاكيرةدا لة  هةَلبذاردن
نةبووةء خواردنةوةى ئاوى رؤذ ضةند رؤذكردووةتةوة، تاريكى
سةرةإاى ئةوان مافى سةرةتايى خةَلكة، بةآلم ئةمانة كة هةموو ...هتد
ئةطةر تاريكةكان، قاسة ناو بؤ ءآلتة ئةم داهاتى زؤرينةى بردنى 
خةَلكةدا ئةو بةسةر  منةت هةزاران دابنَين بلؤكَيك ثاشماوةكةى  لة
كورسى كابوسدا لة ئَيستاش  دةبوو نةبووناية ئةوان  ئةطةر دةكةن

ببينياية. دةسةآلتيان

(٥٧)

عةشيرةتي لة الواني روونكردنةوةيةك
زةنطةنةوة

لة ذمارةيةك روونكردنةوةيةكدا لة
بةيعةتكردني زةنطةنة عةشيرةتي الواني
ليستي بة عةشيرةتةكةيان  ئةنداماني 
رايدةطةيةنن: رةتدةكةنةوةو كوردستاني
دةيانةوَيت دةكةن كة ئةو كةسانة «ثاَلثشتي
دامةزراوةيي حكومةتي بَيتو سةروةر ياسا
حكومةتي نةك دابهَينَيت طةندةَلي لة دوور

ثةرست». عةشيرةتبازو خَيأل

«بؤ دةَلَين: لةروونكردنةوةيةكدا ئةو الوانة
رادةطةيةنين نةتةوةكةماني دَلسؤزاني هةموو
لةثَيناو دةيانةوَي ناوَيكةوة بةهةر ئةوانةي
خؤيانء شةخسييةكاني بةرذةوةنديية
ليستَيكي بة بةيعةت دةوَلةمةندتربوونيان
ذَير بخةنة هاوآلتييةك يا بكةن دياريكراو
مانةوةي ئةوا ليستَيك خزمةتي بؤ فشارةوة
كة ئَيستا شَيوةيةي بةم كؤمةَلطةكةمان
نيطةرانء زيندووةكاني ــذدان وي هةموو

دةبَيتةوة. درَيذتر كردووة تووإة
روونكردنةوةكةدا ديكةي بةشَيكي لة

الوةكاني نَيردراوة، سبةي  بؤ دانةيةكي كة
دةَلَين: زةنطةنة

خاوةن بير زيندووي «وةك ثَيكهاتةيةكي
دةكةينةوة، زةنطةنة دووثاتي  عةشيرةتي  لة
هؤكارء دةكةين كةسَي  هةموو  ئيدانةي 
بةهةر خةَلكي  ئازادانةي دةنطداني لة رَيطربن
دَلنياشين دةيانةوَيء  خؤيان كة  ليستَيك
ئَيمةش، عةشيرةتةكةي ئةمإؤ ــةوةي ل
سةروةر ياسا دةكةن كةسانَيك  ثاَلثشتي
لة دوور دامةزراوةييء حكومةتي بكاتء

دابمةزرَينَيت». طةندةَلي

ثارَيزطاىسلَيمانىءزؤربةىشارؤضكةكانى لة
ليستى ثؤستةرةكانى ثارَيزطاية، بةو سةر
بةرثرسَيكى دةدإَينرَين، لَيدةكرَينةءةء طؤإان
قــةزاى لة ثارتيش سةنطةسةرى نــاوضــةى
لة لَيدةكاتةوة، طؤإان ليستى ثؤستةرى ثشدةر،
هةَلبذاردنةكانى باآلى كؤمسيؤنى  بةرامبةريشدا
وةسفدةكاتء حاَلةتة بة ناياسايى ئةو كوردستان
ياساء بةثَيى كارة بكات، «هةركةسَيك ئةو دةَلَيت:
زيندانيكردن غةرامةكردنء  بة رَينماييةكان 

سزادةدرَيت».
قةآلدزَيى نووسينطةى لة سةرضاوةيةك
راطةياند: ــؤإان)ى ط (بــةرةو بة  طــؤإان ليستى 
ئةوةى دواي ،(٦/٢٣) دةكاتة كة سَيشةمة رؤذى
وةك ثؤستةرَيك ضةند طؤإان ليستى هةوادارانى
ناحيةى ريزة دوكانةكانى راطةياندن لة بانطةشةى
لةوشوَينانة يةكَيك كة هةَلدةواسن، سةنطةسةر
لةو ثارتى نــاوضــةى بةرامبةرى دةكةوَيتة
ثؤستةرةكان ناوضةكة بةرثرسَيكى شارؤضكةية،
ئةو بارةطاكةيانةوة. ناو  دةيخاتة  لَيدةكاتةوةء
سةرضاوةيةوتيشى: «بةرثرسانى ناوضةكةوتويانة
بةرامبةر لة ثؤستةرانة  ئةو ناكرَيت قبوأل  ثَيمان
كردووةتةوة، لَيمان بؤية هةَلبواسرَين، ئَيمة بيناى
لةكاتَيكيشداية كة بةرثرسة ئةو ئةو كاردانةوةيةى
ناوضةكةش بيناى نييةء طشتى شوَينى شوَينة ئةو

نيية». هى خؤيان بةكرَيطيراوة، واتة
طؤإان ليستى ثؤستةرةكانى شةويش هةمان
قةآلدزآ لة  نةناسراوة كةسَيكى  ضةند لةاليةن 
لةنزيك ثؤستةرانةى ئةو بةتايبةتيش لَيدةكرَينةوة،
شوَينى كة دراون، قةزاية  لةو يةكَيتى  مةَلبةندى

قةزاكة. بازاإى ناو دةكةوَيتة مةَلبةندةكةش
ثؤستةرةكانى ــى ــدن دإان ــكــردنــةوةء ــَي ل
شارؤضكةكانى شارو  زؤربةى طؤإان،  ليستى
زؤربةى لة سلَيمانيش شارى لةناو طرتووةتةوة،

بةديدةكرَيت. حاَلةتة ئةو طشتييةكاندا شةقامة
دواى هةَلبذاردن،  ناو ليستةكانى هةموو 
ئؤفيسةكانى لة ليستةكانيان ناوى تؤماركردنى
(قواعد ئــاكــارى ــوةى ضــوارضــَي كؤمسيؤن، 
خؤيان تَييدا كة ثةسةندكردووة، السلوك)يان
ضوارضَيوةى لة كاركردن بة ثابةندكردووة
رَينماييانةى سيستمء ئةو ثةرلةمانء ياساكانى

دةريكردووة. كؤمسيؤن
السلوك)دا، (قواعد ئاكارى ضوارضَيوةى لة
بة ثةيوةستكردووة خؤى قةوارةيةك هةموو
هةماهةنطى ليستةكان يةكةم: طرنطةوة، خاَلى دوو
دةكةن بؤئةوةى ئةو شوَينةى كؤبوونةوةى يةكتر
طشتيءبؤهةَلمةتىهةَلبذاردنىاليةنَيكبةكاردَيت،
ديكة. قةوارةيةكى لةطةأل دروستنةكات دذايةتى
كؤإء بؤى نيية سياسى هيض قةوارةيةكى دووةم:
بيكاتة تَيكبداتء ديكة ليستَيكى كؤبوونةوةى
ثَيويست هةروةك  خؤى، بانطةشةى هةَلمةتى 
بانطةشةء بطرنء لةيةكترى رَيز ليستةكان دةكات

نةشَيوَينن. يةكتر ريكالمى
ئؤفيسى لَيثرسراوى حةمةدةمين، تاهير
بة هةَلبذاردنةكان، باآلى كؤمسيؤنى سلَيمانى
ثؤستةرى لَيكردنةوةى راطةياند: طؤإان)ى (بةرةو

رَينماييةكانى ياساء بةثَيى ليستَيك قةوارةء هةر
خؤى سزاى لَيثَيضينةوةء سةرثَيضييةء كؤمسيؤن
كةسَيك ئةوةى لةسةر هةبَيت بةَلطة ئةطةر هةية،
سزاى جؤر دوو لَيكردووةتةوة، ثؤستةرَيكى
«غةرامةكردن»ة، «زيندانيكردن»ء ئةوانيش هةية،
ياسايية ئيجرائاتة ئةو بةوةشكرد ئاماذةى
ثؤستةرةكةى اليةنةى ئةو كة دةكرَيت كاتَيك
ئةو كآ بيسةلمَينَيت بةَلطةوة بة لَيكراوةتةوة،
نةبَيتء بةَلطة ئةطةر ضونكة كــردووة، كارةى
ناتوانرَيت بَيطومان ئةوا نةناسراوبن، كةسةكان

بكرَيت. ئيجرائاتَيك هيض
كؤمسيؤنى سلَيمانى ئؤفيسى لَيثرسراوى
ئةو «بةثَيى وت: ئةوةشى هةَلبذاردنةكان باآلى
بةشدارى قةوارةكانى ئاكارييةى  ضوارضَيوة
ثةيوةست ثَيوة خؤيانيان كؤمسيؤن لة هةَلبذاردن
لة رَيــز قــةوارةكــان هةموو دةبَيت  كــردووة،
شَيوازةكانى يةكتربطرنء ريكالمى بانطةشةى
ئةمة ضونكة نةشَيوَينن، ليستةكان بانطةشةى
ثشَيويش ياساية، ثَيضةوانةى ــةوةى ل جطة
دروستدةكاتء قةوارةكاندا اليةنطرانى لةناو
بانطةشةى هةَلمةتى سةر دةستدرَيذيكردنة

هةَلبذاردنةكانة».

لَيدةكرَينةوة طؤإان ليستى ثؤستةرةكانى

سزاكةيةتى» زيندانيكردن «غةرامةكردنء
عةبدولخالق دلَير
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بطؤإَيتء  سيستمة ئــةم بــؤئــةوةى  
لةبةرضاو طةنج بةرذةوةندييةكانى
دةنطدةدةم نةمَينَيت، طةندةَلى بطيرَيتء

طؤإان. ليستى بة

طــــــــؤأان خـةلَـكء

ثَيشمةرطة شةدةَلةيى، محةمةد سةعدون فةرةيدون

ثيرةمةطروون دانيشتووى

ثارتى دَيرينى ثَيشمةرطةى
ديموكراتى كوردستان

ثاوانكردووة دةسةآلتيان لةبةرئةوةى
خةَلك خزمةت بة كؤمةآلنى بؤخؤيان،
دةدةنء طةندةَلى بة  ــذة درَي ناكةن،
بإيارمدا ميللةتدا،  لةطةأل نين شةفاف
كاربكةم طؤإانء ليستى بة بدةم دةنط

سةركةوتنى. بؤ

جوبآلخى ئيسماعيل حةسةن ستار

دَيرين ثَيشمةرطةيةكى وةك من
لةبةرئةوةى ليستى طؤإان، بة دةنطدةدةم
شةهيدو كةسوكارى بة خزمةت دةيةوَيت
ضاكسازيىء خةَلكء كؤمةآلنى ئةنفالء

بكات. طةندةَلى نةمانى

خانةنشين عةزيز هةَلةدنى، ئةحمةد ئةبوبةكر

ثيرةمةطروون دانيشتووى

هةوَلى ــؤإان ط ليستى لةبةرئةوةى
خزمةت دةدات، طةندةَلى بنبإكردنى
دةكات، توَيذةكان ضينء هةموو بة

طؤإان. بة ليستى دةنطدةدةم

ياخيانى، فةرمانبةر كةريم مستةفا عارف

طؤإان ليستي بة دةدةم  دةنط بؤية
نةوشيروان كاك ــةوةم  ئ هيواي بة 
لةم بؤ بكات، ضونكة ميللةت طؤإانمان
مافي دةمانةوَيت بَيزاربووة، دةسةآلتة
لةذَير دةسةآلت بكاتء دةستةبةر ذنان
كة دةربهَينَيت، طةندةآلنةدا ئةو دةستي

دةكةن. زةوت ذنان مافي ساَلة (١٨)

مامؤستا تؤفيق، ثةرَيز عةبدوَلآل

سلَيماني لةشاري

هةر هةية، ضاكسازي  بة ثَيويستمان 
بزانَيت مافي خؤيةتي ئَيمة  لة يةكَيك
دةسةآلتدارانة ئةم  ساَلةدا (١٨) لةم
دةبَيت طؤإان ليستي  كردووة،  ضييان
بزانَيت خةَلك بؤمانء بكاتةوة رووني
كوآ بؤ ميللةت  خوَيني  ساَلة  (١٨)

براوة.

كاوة قادر، كاسب

لةطةأل دةمرم  هةتا طةنجَيك وةك  من
ليستي كة ئَيستاش طؤإانكاريدام،
مَيذوو بؤ دةبَيت دروستبووة طؤإان
نةطؤإينء ساَل (١٨) دواي كة بنووسرَيت،
هةندراني بؤ سةرهةَلطرتن بَيزاريء
دةَلَيين: دةسةآلتداران بة ئَيستا طةنجان،
ناطؤإَين، خؤتان ئَيوة هةرضةندة
لة دةطؤإين ئَيوة ئَيمة ئةوةتا بةآلم

هةَلبذاردندا.

تةكسي شؤفَيري عةزيز، محةمةد ثشتيوان

دةنطي طةنجانةء رزطاري دةنطي طؤإان
ثَيشتر ثةرلةماني  طؤإانة. بؤ  منيش
نةكردينء بؤ  هيضيان  دا  وةعدي  زؤر
ميللةت ضارةنووسي بة طاَلتةيان
خةَلكيان وةآلمي بةوة بةردةوام كردو
منيش ساواية، حكومةت كة دةدايةوة،
حكومةتة ئةو ساوايي بة دةَلَيم: ثَييان

بكةنةوة. ميللةت تةسليمي

عةبدوَلآل، كاسب عةلي تةها

سازداني:
فاخير تةالني - رَيبين فةتاح - ئةحمةد ديار
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طؤإان.. ليستى بةإَيزى هاوكاراني

هةَلمةتى رؤذانـــةدا ــةم ل ــادارن ــاط ئ وةك 
بؤ راطةياندن هةَلمةتى بةتايبةتيش  هةَلبذاردنء
ثَيكردووة، دةستي (٢٠٠٩/٠٧/٢٥) هةَلبذاردنةكانى
بة هَيذا ئَيوةى بةتايبةتيش اليةك ثَيويستة هةموو
بةورديي رَينماييانةوةو بةم ثابةندبن تةواويي

بكةن: ثةيإةويان
ثةرلةمانى ياساى بة تةواو  ثابةندبوونى .١
هــةَلــبــذاردنــةكــانء بــة تايبةت كوردستانى 
بــةتــةواوى ــةوةو، ــذاردن ــب هــةَل هةَلمةتةكانى 
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى رَينماييةكانى
كوردستانةوة، هةرَيمى عَيراق/ هةَلبذاردنةكانى

وةبيرهَينانةوة: بؤ لةوانةو
باآل كؤمسيؤنى شوَينانةى بةو ثابةندبوون •

دةكات. ديارييان هةَلبذاردن هةَلمةتى بؤ
كةرةستةو هيض  الفيتةو دروشمء ثؤستةرو •
تر كانديدَيكى ــةوارةو ق هيض  ديكةى شتَيكى

نابةن. بؤ دةستيان لَيناكةنةوةو
رةسميتان كاركردنى شوَينى حكومييء بيناى •
بةكار هةَلبذاردن  هةَلمةتى بؤ جؤرَيك هيض  بة

نابةن.
ثَيداهةَلشاخانء ناوزإاندنء توندوتيذييء •
سةر بؤ بَيبنةما هَيرشكردنى تؤمةتدروستكردنء
قةدةغةنء ديكة، قةوارةكانى كانديدو هةموو
ليستى هةوادارانى بةرزى ئةخالقى لة دوورن 

طؤإانةوة.
هةواَلى ثإوثاطةندةو لة دوورطرتن خؤ •

بنةما. بَي سةرضاوةو بآ ناإاستء ضةوتء
نةشياوو هةر نةك ضةكداريي ــاردةى دي  •
شَيوةيةك بةهةموو بةَلكو ناشارستانيية،
جؤرة دياردةيةكى لةو هةر لة قةدةغةيةء خؤتان

بطرن. بةدوور
بةرامبةرتان كة سةرثَيضيةك هــةر لة  •
يان دةدرَيت، بنكةكانتان ثةالمارى يان  دةكرَيتء
يان دةشَيوَيندرَين، دةدإَينرَينء دروشمةكانتان
رَينماييةكاندا ياساو لة كة ديكة، سةرثَيضييةكى هةر
كاردانةوةيةكتان هيض كران، بةرامبةرتان هةن
راطةياندنى باآلى ليذنةى  راستةوخؤ  نابَيتء
هةَلبذاردن، باآلى  كؤمسيؤنى طؤإانء ليستى
داكؤكيكار ثارَيزةرو ياسا ئاطاداردةكةنةوةو
كةسييء كاردانةوةى  هةَلوَيستء نةك دةبَيت، 
تؤَلة ليستى طؤإان هةوادارانى نيية لة بؤى كةس

بسَينَيتةوة. ياسا لة دوور خؤى بةدةستى
ــةكــردنء راظ لــةســةر  بكةنةوة جةخت   .٢
بةرنامةكةى ثةيامء باسكردنى شيكردنةوةو

طؤإان. ليستى
زؤرو تةواوى رَيزى نةكةنء خةَلك بَيزار .٣
بَيزار بنكةكانتان دةرودراوسَيى بطرن، خةَلكى

مةكةن.
ديــوارةكــان لةسةر شَيوةيةك بةهيض  .٤

نانووسن.
رابطرنء ناوضةكانتان  شــارو ذينطةى  .٥
ثاراستنى لة خؤتان شارستانيانةى نموونةى

بنوَينن. ثاكوخاوَينيدا
سةرثَيضييةكى الدانء هةر لة بةخَيرايي .٦
ئاطادارمان بةرامبةرةكانيشمان خــؤمــانء
بارةيةوة لةم زانيارييةكانى هةركةسَيك بكةنةوةو
بةرثرسيار خؤى نةبن، دروست راستء دةيدات

دةبَيت.
شارستانيانةو مةدةنييانةو ئاشتييانةو .٧
طــؤإانء ليستى  نةيارانى لةطةأل هؤشيارانة

بكةن. مامةَلة بةرنامةكانياندا
رَيز بثارَيزنء كاركردن بةطروث طيانى .٨
لة ــن دوورب بطرن، يةكتر هةَلوَيستى راو لة 

خؤويستييةوة. خؤثةرستييء
بةهَيند ناوضةكانتان ناوضةيي تايبةتمةنديي .٩
طشتيي سيستمى دابونةريتء  لة رَيز  وةربطرن،

بطرن.
راى وةك  دةدات، لَيدوان كةسَيك هةر  .١٠
ليستى رةسميي وتةبَيذيي  تةنيا بدات،  را خؤى

دةكات. لة ليستةكة طوزارشتى ياساييانة طؤإان
باآلى ليذنةى رَينماييةكانى ورديي بة .١١

بكةن. ثةيإةو طؤإان ليستى راطةياندنى
رَيزدا.. لةطةأل

باآلى ليذنةى
طؤإان راطةياندنى ليستى

باآلي ليذنةي ريَنمايي

ليستي راطةياندني

(٥٧) طؤأان

كوردستانء هةرَيمى «ئةزموونى
ذَير لة ديموكراسيةكةى مةسةلة
دنياية، هةموو  تيشكى  رؤشنايىء 
ئةو جيهانطيرييةوة دنياى بةهؤى
روو دةدات بةر لة سلَيمانى شتةى كة
دةيزانَيت، ستؤكهؤَلم خةَلكى هةولَير لة
وريا هةَلبذاردنةدا لةم دةبَيت بؤية
ليذنةى ئةندامى كةمال زيرةك بين»،
رؤذنامةنووسانى سةنديكاى باآلى

ووت. كوردستان واى
(٢٠٠٩/٧/٢٥) رؤذي ــارة  ــإي ب
ثــةرلــةمــانــي ــي ــان ــةك ــذاردن ــب ــةَل ه
لة هةرَيم سةرؤكايةتى كوردستانء
بةإَيوةبضَيت، كوردستاندا هةرَيمي
لةو رؤشنبيران سياسىء ضاودَيرانى
يةكةم هةَلبذاردنة ئةم كة بإوايةدان
سياسى مَيذووى طرنطة لة هةَلبذاردنى
بةإَيوةضووني باش كوردستانداو
بة طـــةورة خزمةتَيكي ثإؤسةكة
دةكات. سياسيي كوردستان ناوبانطي

رَيبينرةسوأل،بةرثرسىرَيكخراوى
لةو كوردستان،  هةرَيمى لة ئاسك 
شةفافء هةَلبذاردنَيكى كة بإوايةداية،
خزمةت ــوةردان ــَي ــت دةس لــة دوور 
كوردستان هةرَيمى ئةزموونى بة
بةرةوطؤإاني بة هةروةها دةكــات،
بةإَيوةبردنى لة «شةفافيةت راطةياند:
هَيزةكانى بَياليةنبوونى هةَلبذاردنداء
نةبوونى لةطةَل ئاسايش، ناوخؤء
سندوقةكانى ــة  ل ــي ــركــاري ــةزوي ت
بةرةو كوردستان هةرَيمى دةنطداندا،
ثرؤسة بة خزمةت دةبــاتء ثَيش

دةكات». ديموكراسيةكةى
رابردوودا ساآلني  لة لةبةرئةوةي
نَيودةوَلةتيي راثؤرتَيكي ضةند
بآلوكراوةتةوةلةسةرثَيشَيلكارييةكاني
زيانَيكي كوردستاندا،  لة مرؤظ  مافي

كورد سياسي ثَيطةي بة طةيشتووة زؤر
بَيطةردبووني بؤية هةر جَيهاندا، لة
زؤري خزمةتَيكي هةَلبذاردن ثرؤسةي

كورد دةكات. ثَيطةي سياسيي
 

بوارى ضاالكوانى كةريم، عةلى
دةكات، بةوة ئاماذة مةدةنى، كؤمةَلطةى
نَيودةوَلةتيانةى راثؤرتة ئةو بةهؤى كة
رةوشى ثَيشَيلكارييةكانء  لة باس  كة
كوردستاندا، لة دةكةن  ديموكراسى
هةر الوازةو  عَيراقدا  لة ئَيستا  كورد
ناكات، تــةداخــول ئةمريكا بؤيةش
كورد كة طةإاندةوة، ئةوة بؤ ئةمةشى
ثَيطةى يةكدةستء دةرةوة لة ئةوةى بؤ
زياد نَيودةوَلةتى ثشتيوانى بَيتء قايم
يةكتر كلتوورى بة بإواى دةبَيت بكات،
بردنةوة دؤإانء بة بإواى قبوَلكردنء
ديموكراسى بة خزمةت ئةمةش هةبَيت

دةكات.
هةَلبذاردنة ئةم وتى: كةريم عةلي
ديموكراسية طرنكى  وَيستطةيةكى 
دةتوانَيت ــورد ك بيسةلمَينَيت كة 
رَيطةى لة خؤى سياسى ثرؤسةى

ببات. ثَيش بةرةو ديموكراسيانةوة
هةَلبذاردنة داهاتوو ٧/٢٥ي رؤذي
كوردستانء ثةرلةماني طشتييةكةي
لة دةستثَيدةكات هةرَيم سةرؤكايةتي
سلَيمانيء (هةولَير، ثارَيزطاي سَي هةر
(٥) هاوثةيمانييء (١٩) كةتَييدا ، دهؤك)
دةكةن، كَيبإكَيي  سياسي قــةوارةي 
هةموو كةمال زيرةك بإواى بة بؤية
ئةم سةرخستنى بةرثرسيارة لة اليةك

ثرؤسةية.
رؤذنامةنووسيش عةلى، كاروان
دةسةآلت ضى ئةطةر بإوايةداية، لةو
ئةستؤ، دةطرَيتة ئةوة بةرثرسيارَيتي
سةركةوتووبَيت، ثــرؤســةكــة كــة 
خةَلكى هةموو هةمانكاتيش لة بةآلم
لةوةي بةرثرسيارن كوردستانيش
سةرخستنى لــة هةبَيت  ــان ــي رؤَل
دةستنيشانكردني ثرؤسةيةء ئةو

خؤياندا. نوَينةرةكاني
مــةرجــةكــانــى ــى كـــةريـــم، ــةل ع
هةَلبذاردنةكة ــةم ئ سةركةوتنى
مةرجةكاني: ــة ب دةبــةســتــَيــتــةوة
ئاستدابَيتء كةمترين  لة  توندوتيذى
خؤى بَياليةنى ــاآل  ب كؤمسيؤنى
سياسييةكان ــة ــارت ث ــت، ــرَي ــط راب
بكةن، قبوأل هةَلبذاردنة ئةو دةرةنجامى
بة بَيطةردبووني عةلي وتى: هةروةها
ثةرة دنيا لة سومعةى كورد هةَلبذاردن،
ديموكراسى لة هةنطاوَيك دةستَينَيتء

دةبينةوة. نزيك
لةطةَل هاوإابوو عةلى ــاروان ك
ــى ــوون ــوةض ــةإَي ب ــيء وتـــى: ــةل ع
بؤ ــاذاوة ئ لة دوور هةَلبذاردنَيكى
كاريطةرى زؤر باشةو كورد سومعةى
ثرؤسة ــوردو  ك ناوبانطى ســةر لة 
دروست ديموكراسيةكةى  سياسىء 
دةستَيوةردانء ئةطةر بةآلم دةكات،
وآلتانةى لةء وةكو هةبَيت تةزوير
دةبَيت كاريطةرى بينيمان  ناوضةكةش
ضــاودَيــرى ضونكة ــورد، ك ســةر  لة 
زؤر وآلتــانــَيــكــى ــىء ــةت ــودةوَل ــَي ن

ئةم هةَلبذاردنةن. ضاوةإوانى
بــةرثــرســى ــن رةســـــوَل ــي ــب رَي
لة نةبوو طةشبين  ئاسك رَيكخراوى 
ئةنجامداني بؤ كورد سياسي ئيرادةي
تَيدا ئؤثؤزسيؤني مافي كة هةَلبذاردنَيك
باوةإةدام «لةو وتي: ثارَيزراوبَيتء
ثرؤسةكة كة سياسى نيية ئيرادةيةكى
ضونكة بةإَيوةبضَيت، شةفافيةت بة
نةطةيشتووةتة كورد سياسى عةقَليةتى
تاك بطرَيت». دةنطى لة كة رَيز ئةوةى
هةَلبذاردنةكة كة خواست هيواشي
نةبَيت، تَيدا تةزويرى شةفافبَيتء
هؤكارَيكة ساختةكاريي ضونكة
هاوآلتيانء دةنطى سوككردنى بؤ

مرؤظ. بةهاى لة رَيزنةطرتن
ئةنجومةنى  ئةندامى كةمال  زيرةك
ــامــةنــووســانــى ســةنــديــكــاى رؤذن
لة لــةوةكــرد، باسي كوردستانيش

دنيامان عاتيفةوة بة رابــــردوودا
ئةنفالء خاوةن ئَيمة كة طرياندووة،
ئَيستادا لــة ــةآلم ب كيميابارانين،
ديموكراسىء ئةزموونى ثيادةكردنى
كاريطةردةبَيت. نوَيطةرى مرؤظء مافى
مةترسيي «تاكة وتى: كةمال زيرةك
لة دووركةوتنةوةية  كوردستان سةر 
قبوَلنةكردنى كلتوورى ديموكراسيةتء
ــبــذاردنــة هــةَل ئــةم يــةكــتــر، بــؤيــة
سياسي، دةسةآلتي بؤ ئةزموونَيكة
نةدات ثيشان جوان نموونةيةكى طةر
كوردستان هةرَيمى ئةزموونى كؤى

مةترسييةوة». دةخاتة
ليستء هةَلبذاردندا ثرؤسةي لة
كةناَلةكاني رَيطةي  لة  قــةوارةكــان
هةَلبذاردن بانطةشةي راطةياندنةوة
تري وَينةيةكي ئـــةوةش ـــةن، دةك
ديموكراسي كَيبةركَيي شــَيــوازي
ضونكة دةدات، ثيشان ــةدا وآلت لةو
كاريطةردةبن راستةوخؤ هاوآلتيان
هةَلمةتي وةكو ثإوثاطةندانةي بةو
ثةخشء كةناآلنةوة لةو هةَلبذاردن

بآلودةكرَينةوة.
رؤذنامةنووسء عةلى، ــاروان ك
ميديا بوارى لة ماستةر خوَيندكارى
«ميديا وتــى: سلَيمانى، زانكؤى  لة 
سةرخستنى لة هةية يةكةميى رؤَلى
ديموكراسيانةدا، ثرؤسةيةكى هةر
ضونكة هةَلبذاردندا، لة تايبةتى بة
ضاودَيرى بةردةوامةء ضاوَيكى ميديا

ثرؤسةكة دةكات».
رَيوشوَينانةى ئــةو ـــارةى دةرب
رؤذنامةنووسانى سةنديكاى كة
لةم بــةر طرتوويانةتة كوردستان
رايطةياند: كةمال زيرةك هةَلبذاردنةدا
نوَينةراني لة ثَيكهاتوة ليذنةيةك
طةر سةنديكا، حكومةتء ثةرلةمانء
راطةياندن كةناَلَيكى هةر ثرؤسةكةدا لة
تؤماردةكرَيتء ناوى بكات ثَيشَيلكارى
سةر لة بإيارى ليذنةية ئةو دواتــر

دةكرَيت. بةرامبةر ضى كة دةدات

بَيت؟ بَى غةش هةَلبذاردن ئةوةى بكرَيت بؤ ضى

هةلَبذاردنةدا سياسى: ئةطةر لةم ضاودَيرَيكى
ئةزموونى كؤى ثيشان نةدةين، جوان نموونةيةكى

مةترسييةوة دةخةينة كوردستان هةرَيمى
ثاآلنى سؤران

مةجيد ئةحمةد ديار فؤتؤ: دةنطيان بؤ طؤِرانة                         تويذةكان ضينء هةموو
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شارؤضكةكان شارء لة دةنطدةران شوَينى ذمارةء لةسةر زانيارى

بة متمانةدان ثةسةندكردنء بةمةبةستي
كة لةسةريان ثَيويستة سياسييةكان، قةوارة
ثابةندبوون لةسةر نيشانبدةن رةزامةنديي
كاري بؤ ثَيويستة كة رةفتار بنةماكاني بة
سةرؤكةكانيانء سياسييةكانء ــةوارة ق
ثاَلثشتكةرةكانيان، ئةندامانيانء بريكارانيانء
ثَيويستة سياسي قةوارةيةكي هةموو لةسةر
دَلنيابوون بؤ بخةنةطةإ توانايان ئةوثةإي كة
ئةندامانء ثاَلَيوراوانء سةرؤكةكانيانء كة
بنةمايانة لةو حيزبة  ئةو ثاَلثشتيكةراني 

ثَييانةوة. ثابةندن تَيطةيشتوونء
كة: ثَيويستة سياسي قةوارةي لةسةر *

ياساكاني هةموو بة  ثابةندبوون .١
لة كة سزايي شارستانيء هةَلبذاردنء

بةتايبةتي: ثَيدةكرَيتء كاري عَيراقدا
عَيراقي. دةستووري *

ئةنجومةني لة كة ياسايانةي ئــةو  *
دةرضوون. نوَينةرانةوة

طردبوونةوة بة ثةيوةست رَينماييةكاني *
طشتييةكان.

زماني بة قسةكردن قةدةغةكردني *
لةسةر هاندان ترساندنء لَيبوونةوةو رق

توندوتيذي.
لةسةر سةثَينراو قةدةغةكردني *
مومارةسةكردنء تيرؤرو ثاَلثشتيكردني

بةكارهَيناني.
ثةيإةوو ئةو هةموو  بة ثابةندبوون  .٢
كؤميسيؤني لة كة رَيوشوَينانةي بةرنامةو
دةرضووة. هةَلبذاردنةكان سةربةخؤي باآلي
ثــاَلــَيــوراوة ثابةندبووني طرَينتي  .٣
ياسايية ثــَيــوةرة بة ثَيشنيازكراوةكان

ثةيإةوكراوةكان.
بةرثرساني لةطةأل هاوكاريكردن .٤
هةنطاوَيك هةموو طرتنةبةري هةَلبذاردنء
لة سةالمةتبوونيان طرَينتي بؤ بكرَيت كة 
مةترسييةكان يان ريسواكردن يان توندوتيذي
بة هةَلسانيان  لةماوةي  هةإةشةكردن  يان 

ئةركةكانيان.
كؤتاييانةي بإيارة ئةو ثةسةندكردني .٥
سةربةخؤي بــاآلي كؤمسيؤني لــة كــة 
ــي دادوةري دةستةي يان  هةَلبذاردنةكان
جَيبةجَيكردني دةردةضَيتء  هةَلبذاردنةكان 

بإيارانة. ئةو
هةر ثاَلثشتيكردني ثةسةندكردنء .٦
دةكةوَيتةوة هةَلبذاردنانة  لةو كة  ئةنجامَيك
باآلي كؤمسيؤني لةاليةن  ثةسةندكراوة كة
دادطاي يان هةَلبذاردنةكان سةربةخؤي

فيدراَلي. باآلي
قــةوارة ئازاديي مــافء رَيزطرتني   .٧
هةَلمةتي كَيبإكَيكردني لة ديكة سياسييةكاني
بةرنامةكاني بيروإاو دةربإيني  هةَلبذاردنء

ئاشكرا. بة
هةَلبذاردن هةَلمةتي ئيدارةكردني .٨
بآلوكردنةوةي لة بةشداربَيت كة بةشَيوةيةك
هةَلمةتي لةماوةي لةبار تــةواو كةشَيكي

هةَلبذاردندا.
ـــةوارة ق ــةأل ــةط ل ــردن  ــك ــاري ــاوك ه  .٩
لة دووركةوتنةوة بؤ  ديكة  سياسييةكاني
هةر يان ضاوثَيكةوتن كؤبوونةوةو بةستني

شوَيندا. كاتء هةمان لة ديكة ضاالكييةكي
دةنطدةرو مافةكاني رَيزطرتني .١٠

كؤمةَلطا. تاكةكاني لة ديكة كةساني
بةرثرساني مافةكاني رَيزطرتني .١١
ئاسايشء هَيزةكاني تاكةكاني هةَلبذاردنء
هةَلبذاردنء ضاودَيراني رؤذنامةنووسانء
بريكارانيقةوارةسياسييةكانءهاوكاريكردن

لةطةَلياندا.
كة هةنطاوَيك هــةر طرتنةبةري  .١٢
دةنطدةرانء سةالمةتي طرَينتي بؤ بكرَيت
دذي كؤمةَلطا تاكةكاني لة ديكة كةساني
مةترسييةكانء سوكايةتيكردنء توندوتيذيء
لة بةشداريكردنيان لةماوةي هةإةشةلَيكردن

هةَلبذاردن. ثرؤسةي
ـــةوارة ق ــانء ــةس ك رَيــزطــرتــنــي  .١٣

سامانيان. ماألء موَلكء ديكةو سياسييةكاني
رووني بةجَيهَيناني بؤ هــةوَلــدان  .١٤
داراييء كاروبارةكاني  لة تةواو  (شفافية)ي

خةرجييةكان.

خؤي ثَيويستة سياسي  قــةوارةي  لةسةر
لة: دووربطرَيت

(ترويج) بـــرةودان بــآلوكــردنــةوةو  .١
نــاوزإانــدن يــان درؤ بــانــطــةشــةي ــة  ب
هةر يــان ركابةرايةتي ــي ــدن وروذان يــان 
هةَلبذاردن، ديكة لة ثرؤسةي بةشداربوونَيكي
سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني لةنَيوانيشياندا

هةَلبذاردنةكان.
كة ياداشتنامةيةك ثَيشكةشكردني .٢
مافي بةكارهَيناني خراث يان ثَينادرَيت بايةخي
سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني لةالي سكاآل

هةَلبذاردنةكان.
ضاوثَيكةوتن قةدةغةكردني يان تَيكدان .٣
ديكة. سياسيي قةوارةي كؤبوونةوةكاني يان
هةَلبذاردني كةلوثةلةكاني دزيني .٤
خراثكردني يان  ديكة سياسيي قةوارةيةكي 

شَيواندني. يان
يان وَينة يــان زمــان بةكارهَيناني   .٥
بةرامبةر بخاتةوة رقوكينة كة هَيمايةك
هاندان ببَيتة هؤي لةوانةية ديكة يان كةساني
كردارةكاني لة كردارَيك وروذاندني يان

توندوتيذي.
نيشانداني يان  هةَلطرتن بة رَيطادان  .٦
ضاوثَيكةوتنء لة ضةك وَينةي يان ضةك

كؤبوونةوةكاندا.
قةوارةيةكي ناوي الساييكردنةوةي  .٧
يان دروشــمــةكــةي ــان ي ديكة سياسيي 

كةلوثةلةكاني.
ميليشيا يان ضةكدار هَيزَيكي بووني .٨
ثَيشوو بة ثاشماوةكاني رذَيمي ئةوانةي يان
هةية. ثَييةوة ثةيوةنديان يان دةكرَين هةذمار
هَيزَيكي هةر لةاليةن بدرَيت خةرجي .٩

بة ئةنداماني ئةوانةي يان يان ميليشيا ضةكدار
بةشَيوةيةكي هةذمار دةكرَين ثَيشوو رذَيمي

ناإاستةوخؤ. يان راستةوخؤ
رَيطرتن بؤ هةوَلدان يان رَيطرتن .١٠
تاكَيك يان هةَلبذاردن بةرثرسَيكي هةر لة
يان ئاسايش هَيزةكاني  تاكةكاني  لة
هةَلبذاردن ضاودَيراني يان رؤذنامةوانان
هةستان لة سياسي  حيزبَيكي ريكاري  يان

ئةركةكاني. بة
ـــان ي هـــــةإةشـــــةكـــــردن  .١١
هةر ترساندني يان ضاوسووركردنةوة
قةوارةيةكيسياسييديكةوسةركردةكانيء
هةر يــان ثاَلثشتيكةراني  ئةندامانيء 

ديكة. كةسَيكي هةر يان ديكة دةنطدةرَيكي
رَيطرتن بؤ هةوَلدان يان رَيطرتن .١٢
مافةكانيء ثيادةكردني لة كةسَيك هةر لة
هةَلبذاردندا لة كةسانة ئةو مافي بةتايبةتي
دةنطدانَيكي لة خؤي ئارةزوو ئةو بةطوَيرةي

نهَينيدا.
تؤماركردني ثرؤسةي ثةكخستني .١٣
يان دةنطدان ثرؤسةي يان دةنطدةران
دةنطةكان جياكردنةوةي لةيةك ثرؤسةي
قؤناغةكاني ثرؤسةي لة هةر قؤناغَيك يان

هةَلبذاردن.
بةَلَيندانبةثَيدانييانثَيشكةشكردني .١٤
يان ديارييةك خزمةتَيك يان بإَيك ثارة هةر
لة ثاَلثشتيي بةدةستهَيناني بةمةبةستي
بةَلَيندانة جؤرة ئةو ئةطةر (تةنيا دةنطدةران
ثةيإةوي لةسةر رةوابَيت راطةياندنَيكي
كارَيكي بة بةَلَيندان يان طشتي سيستمَيكي

طشتي).
دابةشكردني يان بآلوكردنةوة .١٥
ناسراون بةوة بابةتانةي كةلوثةلء ئةو
هةَلخةَلةتاندني بةمةبةستي هةَلةن كة

دةنطدةر.
خستنةإوويبآلوكراوة يانثؤستةر .١٦
موَلكء لةسةر دروشم يان ناو داناني يان

تايبةتي يان موَلكء ساماني طشتي ساماني
خاوةنةكانيان. رةزامةنديي وةرطرتني بآ

هةر هانداني يان ساختةكردن .١٧
ساختةكاريي راييكردني لة كةسَيك
لة (عنصر) توخمَيك  هةر بة  سةبارةت

هةَلبذاردن. ثرؤسةي توخمةكاني
هَيزو ثؤستةكاني بةكارهَيناني .١٨

سياسي. ئامانجي دةسةآلت بؤ ثلةوثايةو
طشتييةكاني سةرضاوة بةكارهَيناني .١٩

مةبةستي سياسي. عَيراق بؤ
كة بؤي دةركةوت بارَيكدا كؤمسيؤن لة
يان سةرؤكةكةي يان سياسي قةوارةيةكي
ئةنداماني يان بريكاراني يان ثاَلَيوراواني
رةفتاريان بنةماكاني ثاَلثشتيكةراني، يان
كة هةية بؤي كؤمسيؤن ئةوا ثَيشَيلكردووة،
بطرَيتةبةر. بةرامبةري ياسايي رَيوشوَيني

سياسي سةرؤكي قةوارةي واذووي
كة سيفةتةي بــةو دةدةم طــةواهــي
بنةماكاني كة سياسيم قةوارةي سةرؤكي
تَييطةيشتووم، خوَيندووةتةوةو رةفتارم
ــةوارة ق ــةم ئ كــة ــةوة ــةم ــي دةك ــات دووث
هةَلدةستآ ضاالكييةوة بةوثةإي سياسيية
بة بةرامبةر سةرثَييضيةك هةر لــةدذي
لةاليةن ئةنجامدرابَيت كة رةفتار، بنةماكاني
ثاَلَيوراوةكاني يان حيزبة ئةو بةرثرسةكاني
يان ئةنداماني يــان بريكارةكاني يــان
هةموو بةثَيضةوانةوة ثاَلثشتيكةرةكاني،

ئةستؤ. رَيوشوَينَيكي ياسايي دةطرمة

سياسييةكان رةفتاري قةوارة بنةماكاني

دةتوانن تؤماركراوة، بريكارانةي خؤراك الي ئةم ناويان هاوآلتيانةي ئةو
لة بدةن، دةنط كضان) سابيري (عةبدولواحيد خوَيندنطةي دةنطداني بنكةي لة

سلَيماني. مةليك- تووي شةقامي
بدةن دةنطدةر دةتوانن دةنط (٣١٤١) بنكةيةدا لةو

تؤماركراوة، خؤراك بريكارانةي ئةم الي ناويان هاوآلتيانةي ئةو
لة بدةن، دةنط بةرزة) هةوارة (قوتابخانةي دةنطداني بنكةي لة دةتوانن

سلَيماني. شةستي- شةقامي

بدةن. دةنط دةتوانن دةنطدةر (٥٥٠٦) بنكةيةدا لةو
دةتوانن تؤماركراوة، بريكارانةي خؤراك الي ئةم ناويان هاوآلتيانةي ئةو
شةهيداني لة بدةن، دةنط كضان) مهابادي (ناوةنديي دةنطداني بنكةي لة

مةتريي. (٣٠) شةقامي نزيك ئازادي
بدةن. دةنط دةتوانن دةنطدةر (٣٣١٧) بنكةيةدا لةو

تؤماركراوة، خؤراك بريكارانةي ئةم الي ناويان هاوآلتيانةي ئةو
دةنط بدةن، لة طةإةكي مةَلكةندي) (قوتابخانةي دةتوانن لة بنكةي دةنطداني

سلَيماني. كوردستاني ئةهلي- نزيك نةخؤشخانةي مةَلكةنديي،
بدةن. دةنط دةتوانن دةنطدةر (٢٥٣٢) بنكةيةدا لةو

دةتوانن تؤماركراوة، بريكارانةي خؤراك الي ئةم ناويان هاوآلتيانةي ئةو
طةإةكي لة بدةن، دةنط ئةحمةد) (ئيبراهيم خوَيندنطةي دةنطداني بنكةي لة

ئةهلي. مةليكي تووي نةخؤشخانةي نزيك ثاشا، ئيبراهيم
بدةن. دةنط دةتوانن دةنطدةر (٢٦٦٢) بنكةيةدا لةو

بةرةو طؤإان
رؤذانةية ثاشكؤيةكى

رووماَلكردنى بؤ طؤإان ليستى
دةريدةكات هةرَيم سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ثرؤسةى

ناونيشان
ثةروةردة ثشت بةإَيوةبةرايةتى طشتى سلَيمانى:

٠٧٧٠٣٤٤٩٩٩٩        -         ٠٧٧٠٣٤٧٩٩٩٩
هةولَير ذينطةى بةإَيوةبةرايةتى تةنيشت هةولَير:

٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦
دهؤك شوَينةوارى بةإَيوةبةرايةتى بةرامبةر دهؤك:

عومةر بةرهةم ئا:
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tew

e.c
om



(٣) ذمارة:
ةو٢٥-٦-٢٠٠٩

ةر
٥٧بــ 6

مة
ةم

جش
ثَين

p.goran@ymail.com

سَيهةم ئةَلقةى
ديموكراتيية ئامانجة .٢ .٢

طشتييةكان:

بةرثرسن حكومةت ثةرلةمانء .١ .٢ .٢
سيستمى بــة ــــةرةدان ث ــاراســتــنء ث ــة  ل
سةربةخؤيى لة  رَيزطرتن ديموكراتى، 
جَيبةجَيكردنء ياسادانانء دةسةآلتةكانى
حزبى ئةركى جياكردنةوةى دادوةريـــى،
سياسى دةسةآلتى حكوميى، فةرمانى لة
شارستانى، كؤمةَلطةى ــى دةســةآلت لــة 
لة دةسةآلتى هةرَيم دةسةآلتة ناوةندييةكانى
وردكردنةوةى دابةشكردنء  ثارَيزطاكان، 
كارطَيإىء ئاستة هةموو لةسةر دةسةآلتةكان

ناوضةييةكان.
بةرثرسن حكومةت ثةرلةمانء .٢ .٢ .٢
رَيزطرتن ياساء دةوَلةتى دامةزراندنى لة
هةموواندا بةسةر كة  ياسا  سةروةريى لة
ببَيت. جَيبةجآ يةكسان بةشَيوةيةكى
بآ ياسايى لَيثرسينةوةى ثَيإةوكردنى
جياوازيى بآ حكومى، ثلةءثايةى لة جياوازيى

كؤمةآليةتيدا. حزبىء ئينتيماى لة
مافة ئازاديىء ثاراستنى رَيزطرتنء .٣ .٢ .٢
ئازاديية مــافء مةدةنييةكان، سياسىء
نيشتةجَيبوون، ئازاديى  تاكةكةسييةكان، 
بيروباوةإ، رادةربإينء ويذدانء ئازاديى

ئاينداريى. ئازاديى
ديموكراتى، فةرهةنطى بة ثةرةدان .٤ .٢ .٢
ثةرلةمانى، ذيانى  كاراكردنى هةَلبذاردن، 
نوَينةرايةتى ئةنجومةنةكانى كاراكردنى
وردكردنةوةيان ثارَيزطاء ئاستى لةسةر

طوندةكان. ناحيةء قةزاء ئاستى لةسةر
نةياريى، فةرهةنطى  بة ــةرةدان  ث  .٥ .٢ .٢
رؤشنبيريى، سياسىء ئؤثؤزسيؤنى
دووةمى ديوى كة مافَيك وةك رةخنةطرتن

بةرثرسيارَيتيية.
هةَلبذاردنى سيستمَيكى دانانى .٦ .٢ .٢
بؤ بازنةيى بنةماى لةسةر شارستانى رؤشنء
نوَينةرايةتى، ئةنجومةنةكانى دةزطاو هةموو
ياسايىء ــوةرة  ــَي ث هــةمــوو سيستمَيك 
بؤ لةخؤبطرَيت تةكنيكييةكان نَيودةوَلةتىء
لة ساختةكاريى ثَيشَيلكاريىء لة رَيطريى

دةنطداندا. ثرؤسةكانى
بة فةرهةنطى ثةسةندكردنى ثةرةدان .٧ .٢ .٢

سياسىء ئاستى ــةســةر ل ــى ــاوازي جــي
ثةسةندكردنى رؤشنبيريى، كؤمةآليةتىء
ئاشتيانةء ملمالنَيى هةَلبذاردندا، لة شكست
هةموو لةسةر دةسةآلت دةستاودةستكردنى
دةستاودةستكردنى سياسييةكان، ئاستة
كارطَيإيىء ئاستى لةسةر بةرثرسيارَيتى
شياوةكاندا، كةسة لةنَيوان كؤمةآليةتى،

جياوازةكاندا. تةمةنة رةطةزء لةنَيوان
ئاكارء رةفتارء هةر بةرثةرضدانةوةى .٨ .٣ .٢
هةر لةذَير تيرؤريستانة، توندإةوء هزرَيكى

بَيت. ثاساوَيكدا هةر ناوء
فةرهةنطى لة ئةوةى بؤ زةمينةسازيى .٩ .٢ .٢
ناونانى رؤشنء دايةلؤطى زمانى سياسيدا
دروشمء زمانى جَيطةى بةرذةوةندييةكان

بطرَيتةوة. الستيكيى موزايةدةء طوتارى
هاوآلتيبوونء ضةمكى ضةسثاندنى .١٠ .٢ .٢
ئازاد، كةسَيكى وةك هاوآلتى  ئامادةكردنى
مافء خاوةن بةرثرس، تر، بةوانى يةكسان

ئةرك.
مادةء هةموو بة  ثابةندبوون  .١١ .٢ .٢
مافةكانى طةردوونيى  جاإنامةى بةندةكانى 
دذى ثَيشَيلكارييةك هةر لة رَيطريى مرؤظء

بةندانة. ئةو
سياسيى، ــى رؤَل كــاراكــردنــى  .١٢ .٢ .٢
كؤمةآليةتىء كارطَيإيى، شارستانيى،
لةسةر طةنجان ئافرةتانء  نوَينةرايةتيى 

ئاستة جياوازةكان. هةموو

حكومةتى هةرَيمء نَيوان ثةيوةنديى .٣ .٢
عَيراقى فيدراأل:

بةعسةوة، ــى ــم رذَي ــى  ــان روخ لـــةدواى 
هةموو بــة كــوردســتــان  ســةركــردايــةتــى
لة بةغدا ئامادةية، ضةندين قورسايى خؤيةوة
هةستيارى وةزاريـــى سياديىء ثؤستى
وةرطرتووة، فيدراَلى عَيراقى حكومةتى
لة كوردستان نيشتمانيى كارنامةى كةضى
هَيزة هاوثةيمانى بةردةوامداية، قةيرانى
عَيراقييةكاندا هَيزة لةطةأل  كوردستانييةكان 
كورديى اليةنى ئاَلؤزبوونداية. ثاشةكشةء لة
سياسيي شةراكةتى نةيتوانيوة بةغدا لة
بنَيت، بنيات عَيراقييةكاندا هَيزة لةطةأل رؤشن
ضةسثاندنء بةئاراستةى  طوشار نةيتوانيوة 
دةستوريانةدا مــادة  ئةو جَيبةجَيكردنى
كوردستان طةلى  مافةكانى كة دروستبكات 

بة: ثةيوةنديدارن مادانةى ئةو دةسةلمَينن،
دابإاوةكان ناوضة  كةركوكء طةإانةوةى  -
لةكاتَيكدا كوردستان، هةرَيمى سةر بؤ

خةَلكى بة بةَلَينى كــورد سةركردايةتى
دؤزة ئةو ٢٠٠٧/١٢/٣١دا لة دابوو كوردستان

ضارةسةربكات.
ثلة زمانى وةك كوردى زمانى سةلماندنى -
(٤)ى مادةى وةك لة عَيراقدا، فةرمى لة يةكى

دةستورى عَيراقدا هاتووة.
طةلى ثلةدارانى سةربازء بةشداريثَيكردنى -
سوثاى ضةكدارةكانء هَيزة لة كوردستان
بةقازانجى هاوسةنطيى راطرتنى  بؤ فيدراَلدا
مادةى لة وةك  كوردستان طةلى ثَيكهاتةى 

هاتووة. (٩)دا
دامةزراندنى فيدراَلييةكانء ياسا دةركردنى -
مادةى هةردوو لة وةك فيدراأل» «ئةنجومةنى

هاتووة. ٦٢)دا (٥٨ء
فيدراَلى دادطاى كاراكردنى خستنةطةإء -
خةَلكى مافةكانى لة بةرطريكردن  بؤ باآل،
٩١)دا ٩٠ء ،٨٩) مادةكانى وةك لة كوردستان،

هاتووة.
طشتيى دامةزراندنء خستنةطةإى دةستةى -
راذةى دةستةى فيدراألء داهاتى ضاودَيريى
بةركةوتى دارايىء لة بةرطريكردن فيدراأل، بؤ
هةردوو لة وةك خةَلكىكوردستان، كارطَيإيى

هاتووة. ١٠٤)دا (١٠٣ء مادةى
هةرَيم نوسينطةكانى دامــةزرانــدنــى -
بةجؤرَيك عَيراقدا باَليؤزخانةكانى  لة
هةرَيم نيشتمانيى قةوارةى نوَينةرايةتيى
دةسةآلتدارةكانى سياسيية حزبة نةك بكةن،
هاتووة. (١١٧)دا مادةى لة وةك كوردستان،
يةكطرتووى لةشكرى دامــةزرانــدنــى  -
ثاراستنى قةَلغانى وةك هةرَيم، ثاسةوانى
لة دوور طةلى كوردستان، دةستكةوتةكانى
وةك ميليشيايى، حزبىء  ئيعتبارَيكى  هةر
فيدراَلدا عَيراقى دةستورى مادةى هةمان لة

هاتووة.
ستايشةوة بةإَيزء طؤإان ليستى لةكاتَيكدا
لة ذمارةيةك هةَلوَيستى ماندووبوونء
كوردستان طةلى ثةرلةمانتارانى بةرثرسء
لة بةرطريكردن لة دةنرخَينَيت بةغدا لة
بةآلم ثَييواية ئةو كوردستان، رةواكانى مافة
كؤششى دَلسؤزيىء بةرهةمى زياتر كؤششانة
سياسيى اليةنى كارنامةى لة شةخسيى بوونء
ئةجندايةكى بةرضاوإوونىء كورديدا
رؤحى كة نةبووة، لةئارادا رؤشن ستراتيذيى
زاأل طشتى بةرذةوةنديى بثارَيزَيتء تيم
حزبيى شةخسىء بةرذةوةنديى بةسةر بكات

بةرتةسكدا.
طوشارء كورديى اليةنى ئــةوةى لةبرى

بابةتة ئــةو ئاراستةى بة ملمالنَيكانى
كة بخاتةطةإ ــةدا ــردراوان ــةســَي ــث ــةَل ه
خاكء نةتةوةيىء مافى  بة  ثةيوةنديدارن
بةرذةوةنديىستراتيذىطةلىكوردستانةوة،
طرَيبةستى لةسةر ملمالنَيكانى زؤربــةى
باآل ثؤستى وةرطرتنى بودجةء نةوتى،
ملمالنَييةدا، لةو كورديى اليةنى بــووة.
وةرطرتنى بودجةء طرَيبةستء لةسةر
بة نةيتوانيوة قةناعةت هةر باآل، نةك ثؤستى
بة سةبارةت بةغدا بكات لة بةرامبةر اليةنى
رةوايةتيىداواكانى، بطرة نةيتوانيوةقةناعةت
كوردستانيش بهَينَيت طشتيى خةَلكء راى بة
دةكات. ملمالنَيية ئةو ئةوان مافى لةسةر كة
سياسىء ئةداى لة بَيبةرنامةيية ئةم دواجار
بةسةر زيان بة هةر نيشتمانيدا ديبلؤماتىء
كوردستاندا دةســةآلتــدارةكــانــى هَيزة 
دؤزى كؤى بة زيانى  بةَلكو نةشكاوةتةوة، 
كة طةياندووة، كوردستان طةلى رةواى
لة بكةين بةشداريى هةموومان ثَيويستة
لةإَيطةى نؤذةنكردنةوةيدا، سةرلةنوآ
ديبلؤماتىء سياسىء ــةداى ئ طؤإينى
نوَيوة ثةيوةنديى كةناَلى دامةزراندنى
بةغدا، كوردستانء هةرَيمى لةنَيوان
هَيزة كوردستانييةكانء هَيزة لةنَيوان
طةالنى كوردء طةلى لةنَيوان عَيراقييةكاندا،
كلدؤئاشورىء هةموو عةرةبء توركمانء
هاوسَييةتى كة عَيراقدا، ترى ثَيكهاتةكانى
مَيذوويةكى لةثاأل كؤمةآليةتى، جوطرافىء

كؤدةكاتةوة. هةمووان هاوبةشدا،
عَيراقى دةستورى بة ثابةندبوون .١ .٣ .٢
فيدراَلةوة،كةطةلىكوردستانلةريفراندؤمدا

كردووة. ثةسةندى داوةء لةسةر دةنطى
دةسةآلتةكان سنورء دياريكردنى .٢ .٣ .٢
رَيزطرتن فيدراَلدا، حكومةتى هةرَيمء لةنَيوان
فيدراأل، حكومةتى تايبةتةكانى دةسةآلتة لة
سةر بؤ ثَيشَيلكارييةك  هةر لة رَيطريى 
دةستور بةوجؤرةى هةرَيم دةسةآلتةكانى

داوة. لةسةر بإيارى
شةفافء دايةلؤطى دامةزراندنى .٣ .٣ .٢
نوَينةرانى لةنَيوان دؤستانة، راشكاوء
عةرةبء توركمانء نوَينةرانى كوردستانء
جَيناكؤكةكاندا، ناوضة لة كلدؤئاشوريى
بؤ هــاوبــةش ئينتيماى بنةماى لةسةر
هاوسَييةتىلةجوطرافياءمَيذوودا، نيشتمان،
تةواوكار، يةك بةرذةوةنديى شةراكةتء
جؤرة هةر لة دوور دةمارطيريى، لة دوور
توندإةويى شؤظَينيزمء بؤنى كة طوتارَيك

لَيبَيت.
طرَيبةستة دؤسيةى سثاردنى .٤ .٣ .٢
ثةيوةنديدارن كة هةرَيم، ستراتيذييةكانى
سامانى ئاشتىء شــةإء ضارةنوس، بة 
مافى ثةرلةمان ثةرلةمان. بة نيشتمانييةوة،
بدات، لةسةر كؤتاييان بإيارى هةية ئةوةى
ريفراندؤمةوة، بيانخاتة هةية ئةوةى مافى
طةلى بةرذةوةنديى لة كة بــةوجــؤرةى
ثةيوةندييةكانى خزمةتى بَيتء كوردستان

بكات. فيدراأل حكومةتى هةرَيمء
طةلى رةواكانى مافة لة داكؤكيكردن .٥ .٣ .٢
كوردستانءطةإاندنةوةىناوضةدابإاوةكان
لةبةر كوردستان  هةرَيمى خاكى سةر  بؤ
دةستورى ثةيوةنديدارةكانى مادة رؤشنايى

عَيراقدا.
سياسىء شةراكةتى دامةزراندنى .٦ .٣ .٢
هةرَيمء لةنَيوان فةرهةنطيى ئابووريىء
لةسةر عــَيــراقــدا، ــرى ت ثَيكهاتةكانى
ثاراستنى هاوبةشء رَيزطرتنى بنةماى
ثةيوةنديى هاندانى هاوبةش. بةرذةوةنديى
كوردستانييةكانء هَيزة لةنَيوان سياسيى
ناسيؤناليستء نيشتمانىء هَيزة هةموو
ترى ديموكراتةكانى ليبراألء ئيسالمىء
ملمالنَيى دةستوةردان لة دوور لة عَيراق،

عَيراقييةكان. هَيزة ناوخؤى
ــا دةزط لــة ــن  ــرت ــوودوةرط س  .٧ .٣ .٢
فيدراَلى دادطاى بةتايبةتى فيدراَلييةكان،
لة بةرطريكردن بةمةبةستى عــَيــراق،
لة رَيطريى هةرَيمء بةرذةوةندييةكانى
دةسةآلت بةكارهَينانى خراث طةندةَلىء
هةرَيمى عــَيــراقء ئاستى ــةر ــةس ل

كوردستان.
عَيراقَيكى بنياتنانى لة بةشداريكردن .٨ .٣ .٢
ئاستة هةموو لةسةر فيدراأل ديموكراتء

دةرةكييةكان. ناوخؤيىء
ثةيوةنديى ثةيظينء هاندانى .٩ .٣ .٢
دةستةبذَيرة سياسيىء طؤإينةوة لةنَيوان
رؤشنبيريىءئةكاديمىءكؤمةآليةتييةكانى
ــراق، عــَي ــرى ت ــمء نــاوضــةكــانــى ــةرَي ه
دةزطاكانى حكومييةكانء دةزطا لةنَيوان

ئاستةكان. هةموو لةسةر نوَينةرايةتيدا
ثةيظينى زمانى بة ئاخاوتن .١٠ .٣ .٢
لةطةأل هاوبةش بةرذةوةنديى شارستانىء
هَيزء ثةرلةمانتارانء نوَينةرانى حكومةتء
زمانى لة دوور عَيراقييةكاندا، دةستةبذَيرة
بارطرذيى، دروستكردنى دةمارطيريىء

ساختة. رووثامايى زمانى لة دوور

سـيـاسـيـي بـةرنـامـةى ثـةيـامء

طـؤأان لـيـسـتـى

كوا؟ بةآلم ضارةسةربكات، دابإاوةكان ناوضة دؤزى ٢٠٠٧/١٢/٣١دا لة دابوو كوردستان بةَلَينى بة خةَلكى كورد سةركردايةتى
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نايفرؤشم ويذدانمة دةنطم

ثيرةمةطرون: شارؤضكةى لة طؤِران ليستى جةماوةرى
... طــــؤِرانة لة ثيرةمـــةطرونة، روومان ثشتـــمان

بةطؤِرانه ثَيويستمان
بةدةنطدانه طؤِرانيش

            رةهَيأل

خؤتي خاوةن کةسَيکي طةر

کؤتي لة دوور ئازادي طةر

دأل بةجؤشي دةنطدان بؤ طةر

بفرؤشي خؤت دةنطي نةکةي

دةطؤِرَي دةنطدان دةستةآلت

طؤِرَي دةنَيتة طةندةَلي

ضارةنووسمانة بؤ دةنطدان

نانة کارو ئازاديء بؤ

يةکساني دادثةروةريء بؤ

جواني لة ثِر ذيانَيک بؤ

مافي ثيرو منداَلة بؤ

بنةماَله بؤ تةنيا نةک

ذن و بؤ مافي طةنج دةنطدة

بن ماف ئاوا هةر بَي تاکةي

دةنط دةدةي کَي بزانة بؤ

دةکةي دةنطدان ذيان رةنط بة

ثةشيماني دةنطدان دواي لة

بيزاني با نيية سوودي

ساَله ئَيستا هةذدة ئةوا

بةوانة بة دةنطدةدةين

دواي دةنطدان بؤ کردين ضيان

ميللةتَيکيان هةَلخةَلةتان

بةتاأل قسةي بةَلَينء بة

ضاأل ناية خةونةکانمانيان

بَي بةش بَي مافي لة ميللةت

رةش بَي ضارة بَي خزمةتء

ئةنفالةکان ثاشماوةي وا

دارِزان ئؤردوطادا لة

لَيناداتةوة ئاوِريان کةس

دةخواتةوة دَليان حةسرةت

طؤرِانة ثَيويستمان بة

طؤرِانيش بة دةنطدانة

دأل بةجؤشي دةنطدان بؤ طةر

بفرؤشي خؤت دةنطي نةکةي

دةطؤِرَي دةنطدان دةسةآلت

طؤِرَي دةنَيتة طةندةَلي

تؤية دةنطي شايةني کَي بيرکةرةوة

رةنجةِرؤيه ميللةتة ئةم ساَلة هةذدة
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