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ئةمسالَيش نةخؤشخانة (٤٠٠) قةرةويََلةييةكةى 
ل٩سلَيمانى تةواو نابَيت

دلَير عةبدولخالق

هةرَيم  حكومةتى  وةزيرَيكى 
لةطةَلئةوةى  دةكات،  بةوة  ئاماذة 
خةَلك  ئؤثؤزسيؤنء  فــشــارى 
شةشةمى  كــابــيــنــةى  ــةر  ــةس ل
دةبَيت  زؤر  هــةرَيــم  حكومةتى 
بةآلم  ضاكسازيي،  ــؤإانء  ط بؤ 
ئةو  لــةبــةردةم  رَيطر  كؤمةَلَيك 
ــتــةوة كة  ــنــَي ــةدا دةمــَي ــدارةي ــي ئ
ثةيوةستة بة مؤدَيلى ئةو حيزبانةى 
بةوثَييةى  هــةن،  لةكوردستاندا 
لةهةرَيمدا  حيزبايةتى  «مؤديلى 
ضاكسازييةكى  لةبةردةم  رَيطرة 
ئيداريىء  ئابووريىء  سياسيىء 

كؤمةآليةتى». 
وةزيــرى  عــةلــى،  ئةبوبةكر 
هةرَيم بة رؤذنامةى راطةياند: ئةو 
طيروطرفتانةى لةبةردةم حكومةتى 
ثةيوةستبوو  هةبوو،  هةرَيمدا 
حكومةت،  حيزبء  تَيكةآلويى  بة 

ئيداريى،  ناكارايى  ئيدارةيىء  دوو 
كؤبوونةوةء  بةسةريةكةوة  كة 
ئةو  لةبةردةم  طةورةيان  طرفتى 
بةآلم  دروستكردبوو،  ئيدارةيةدا 
دوو  بةهؤى  ضــاوةإَيــدةكــرَيــت 
داهاتوو  كابينةى  طؤإانكارييةوة 
بوونى  ئةوانيش  كــاراتــربــَيــت، 
حكومةت  كة  كارا  ئؤثؤزسيؤنى 
دةخاتة ذَير ضاودَيرييةوة، هةروةها 
ــان  ــةك كــةمــبــوونــةوةى وةزارةت
بيرؤكراتييةتيش  بةهؤيةوة  كة 
كةمدةبَيتةوة. ئةبوبةكر عةلى دةَلَيت: 
هةَلبذاردنةكان  «بةرئةنجامى 
ئةوةى لَيدةخوَيندرَيتةوة سةرةإاى 
كــارابــوون،  بؤ  لةبار  زةمينةى 
ئيدارةى داهاتوو نةتوانَيت كارابَيت، 
ئيدارييانةى  طرفتة  جطةلةو  ضونكة 
هةَلبذاردنةكان  هةبوون،  ثَيشتر 
ديكةشيان  طيروطرفتي  كؤمةَلَيك 
تائَيستا  بةتايبةت  لَيكةوتووةتةوة، 
نيشتمانيى  يةكَيتيي  ضارةنووسى 

بةدَلنياييةوة  ئةمةش  كة  ديارنيية، 
ــرؤســةى  كــاردةكــاتــة ســـةر ث
بةإَيوةبردنى  جؤرى  سياسيىء 
ئةطةرى  رةنطة  هةرَيمء  حكومةتى 
بَينَيتة  ثَيشوةختيش  هةَلبذاردنى 

ئاراوة».
ــــرةى  بـــةبـــإواى ئـــةو وةزي
هةَلبذاردنةكانى  هةرَيم،  حكومةتى 
حيزبى  هـــــةردوو  ــارة  ــج ــةم ئ
ــدووةء  ــان ــةك بــاآلدةســتــى راضــَل
بةخؤياندا  كة  كردووة  ثَيويستى 
لةطةَلئةوةشدا  ــةآلم  ب بضنةوة، 
دةمَينَيت،  هةر  رَيطر  كؤمةَلَيك 
بةمؤدَيلى  ثةيوةستة  ئةويش  كة 
لةكوردستاندا  حيزبانةى  ئــةو 
بوونيان هةية، واتة خودى مؤدَيلى 
نةك  لةكوردستاندا  حيزبايةتى 
لةبةردةم  رَيطرة  بةَلكو  هاوكارة، 
سياسيىء  ضــاكــســازيــيــةكــى 
كؤمةآليةتى  ئيداريىء  ئابووريىء 

لةهةرَيمدا.

«مؤديَلى حيزبايةتى رَيطرة لةبةردةم ضاكسازيى ئيداريى» 

بةرهةم خاليد

لة  يةكَيتى  مةَلبةندى  بإيارَيكى  بة 
كفرى، هةردوو لَيثرسراوى كؤميتةكانى 
لة  حيزبة  ئةو  قةرةتةثةى  جةبارةو 
لةسةر  ئــةوةش  البــران،  ثؤستةكانيان 
لة  طـــؤإان  ليستى  بــؤ  كــاركــردنــيــان 
رابــردووى  مانطى  هةَلبذاردنةكانى 

هةرَيمدا.
بإيارَيكى  بة  ـــردوو  راب هةفتةى 
لَيثرسراوى  ثؤستى  كفرى،  مةَلبةندى 
ئةحمةد  شَيرزاد  لة  جةبارة  كؤميتةى 
سةندراوةتةوةو ثَييانوتووة بإواتة ماَلةوة 
ليستى  بؤ  كارى  لةسةرئةوةى  ئةوةش 

طؤإان كردووة، هةروةها بة نايب خةليفة، 
لَيثرسراوى كؤميتةى قةرةتةثةيان وتووة 
تةجميدكراوىء  مانط   (٦) مــاوةى  بؤ 

رةوانةى ماَلةوة كراوةتةوة.
 (٣) ــردووشــدا  راب رؤذى  ضةند  لة 
ثلةكانيان  كفرى  مةَلبةندى  كارطَيإى 
دواى  هةَلمةتةش  ئةو  لَيوةرطيرايةوة، 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  ئةنجامى 
يةكَيتيى  تَييدا  كة  ــت  دَي كوردستان 
زؤر  ذمارةيةكى  كوردستان  نيشتمانيى 
لة دةنطةكانى لةدةستداء بةو هؤيةشةوة 
دةستيانكردووة  حيزبة  ئةو  بةرثرسانى 
لةناو  كادرةكاني  طؤإينى  دةركردنء  بة 

مةَلبةندو رَيكخستنةكانيدا.

ليَثرسراوى كؤميتةكانى 
جةبارةء قةرةتةثةي يةكيَتى 

نَيردرانة مالَةوة

٩

ئؤثؤزسيؤنء 

حكومةتى سيَبةر

نةوزادى موهةنديس

             ل١٢

رؤذنامة

طــؤإان  ليستى  ثشتيوانيى  كؤميتةى 
سةركردايةتى  نامةى  دوو  سويسرا،  لة 
ده سه آلته   رَيكخراوو  ئاراستةى  ليستةكةيان 
كه   ــرد،  ك جيهان  ده ستإؤيشتووه كاني  
پَيشَيلکارييء  هه موو  راشكاوانه   به   تَييدا 
ئه مإؤي  ــي  ده ســه آلت سه ره إؤييه کاني 
هه َلبژاردنه کانء  پَيش  له کاتي  کوردستانيان 

هه َلبژاردنه کان  دواي  هه َلبژاردنه کانء  كاتى 
خرابوونه إوو.

رابـــردوو،  هةينى  رؤذى  ــةوة  ئ ثــاش 
ليستي   له   پشتيوانيي   كؤميته ي   نوَينه راني  
باآلي   فه رمانبه ري   تؤدسؤن،  له گه أل  گؤإان، 
نه ته وةيه كگرتووه كان  به   سه ر  مرؤڤي   مافي  
سه ركردايه تي   نامه ي   دوو  كؤبوونه وه،  
هه روه ها  ئاراسته كردء  گؤإانيان  ليستي  
داواش له و فه رمانبه ره  باآليه ي  مافي  مرؤڤ 

كرا، كه  نوَينه ريان ره وانه ي کوردستان بكه ن 
سه راني  له   گوَيبگرن  له  نزيکه وه   بؤئه وه ي  
به َلگه کاني  خؤيان  به  چاوي  ئؤپؤزسيؤنء 
له و  گوآ  ببيننء  ــه آلت  ده س پَيشَيلکاريي 
جياوازه وه   راي  به هؤي  كه   بگرن  که سانه  
کاره کانيان  لــه ســه ر  ـــراونء  ك نــانــبــإاو 

ده رکراون. 
له  که   به َلَينيدا  تؤدسؤن  به رامبه ردا  له  
به  چإيي  هه وَله کانيان  هه فته دا  دوو  ماوه ي 

دانيشتنَيکي  رَيکخستني  هه وَلي  گه إو  بخه نه  
فه رميي له سه ر ئاستي باآلتر بؤ نوَينه ره کاني  
داخوازييه کان  رَيکبخه نء  گــؤإان  ليستي  
ــواري  ب بيخه نه   وه ربـــگـــرنء  هــه نــد  ــه   ب

جَيبه جَيکردنه وه .
ده رکردنء  بة  ئاماذةكراوة  نامةكاندا  لة 
که   فه رمانبه رانه ي  ــه و  ئ مووچه بإيني 
به   ناده ن  ده نگ  که   بوو  له سه ر  گومانيان 
دارايي  به کارهَيناني  کوردستانيء  ليستي 

گشتيي «حکومه ت» بؤ بانگه شه ي هه َلبژاردن 
ميلله ته وه   پاره ي  به خشينه وه ي  رَيگةي  له  
هةروةها  جــه مــاوه رء  ده نگي  کإيني  بؤ 
راگه ياندني  ده زگاکاني  هه موو  به کارهَيناني 
حکومه ت، له  که ناَله کاني ته له فزيؤنه وه  تا دوا 
سةرةإاى  ئةوة  چاپه مه نييه کان،  رؤژنامه ء 
دةسةآلت  ساختةكارييةكانى  ثَيشَيلكارييء 
ئةنجامى  طؤإينى  بؤ  هةَلبذاردندا  رؤذى  لة 

هةَلبذاردنةكان.

سةرةأؤييةكانى دةسةآلتيان تَيداية

ثشتيوانانى (گؤأان) دوو نامة دةدةنة رَيكخراوة جيهانييةكان



ئةو دذى لة ياسايي داواى بوون، بةَلطة بآ
دةكةين». تؤمار دةستةية

ئةو لة ثشت «ئامانجى سياسيى

راثرسييةوةية»

ئةنجومةنى هةَلوَيستى ــارةى ــةب ل
ئةنجامى لةسةر كــةركــوك ثارَيزطاى
ئةندامى عةسكةرى، ئةحمةد  راثرسييةكة
ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة برايةتى ليستى
«ثإوثاطةندةى بة راثرسيية ئةو كةركوك،
بةجؤرَيك لةقةَلةمدةدات، هةَلبذاردن»
بة ثشتةوةية»، لة سياسيى «ئامانجى
راثرسيية ــةو «ئ راطةياند: ــامــةى رؤذن
ناوزإاندنى بؤ تةنيا لة ثيالنطَيإييء جؤرَيكة
دةبينم واى بؤية شارة، لةم كوردة دةسةآلتى
ثشتةو لة دياريكراوى سياسيى ئامانجَيكى
داهاتووى هةَلبذاردنةكانى بؤ ثإوثاطةندةية
وتيشي: كةركوك»، ئةنجومةنى ثةرلةمانء
ئيجرائاتى نةزاهة دةستةى بؤ واية «ئةطةر
دةستةية ئةو كارى ئةى ناكات، ثَيويست

هةية، «طةندةَليى وتيشي: هةروةك ضيية؟»،
وةزارةتةكانى شايةتى بة نا، جؤرة بةو بةآلم
دانيشتنةكانمان سةرجةم لة كة عَيراق
كردووة كةركوكيان ستايشى طةَلياندا لة
بة طةندةَليى». رووبةإووبوونةوةى لة
«ئةو عةسكةرى، ئةحمةد  بؤضوونى
نييةو زانستيى بنةمايةكى هيض راثرسيية
بؤ تةنيا  نيية، لةطةَلدا بةَلطةيةكيشى هيض 
كةركوك ئةطةر كةركوكة، ناوزإاندنى
دووةمء ئةى طةندةَليى بؤ شارة يةكةم
بؤ ئاماذةى دةبوو كة كوَيية؟ شار سَييةم

بكراية».

دةسةآلتى كةركوك ئةنجومةنى

نيية لَيثرسينةوةى

دةكــات، ئــةوة بؤ ئاماذة عةسكةرى
روونكردنةوة داواى  ئةنجومةن  وةك
بةآلم ــةن، دةك كةركوك ثارَيزطارى لة
لةطةأل نيية لَيثرسينةوةيان دةسةآلتى

بةنيازين وتى: حكومييةكان، فةرمانطة
روونكردنةوةى بؤ كةركوك ثارَيزطارى
بكةين، ئةنجومةن بانطهَيشتى بابةتة ئةو
ئةو كارانة ثارَيزطار لَييان بةرثرسة، بةآلم
كــاري ئةنجومةن دةســةآلتــةى ــةو  ئ
ئةنجومةنى دةسةآلتى ياساى ثَيدةكات
(١٩٩٧)ء ــى ســاَل شــارةوانــيــيــةكــانــى
(٢٠٠٤)ى ساَلى (٧١)ى ذمــارة ياساى
بريمةرة، ثــؤأل دةســةآلتــى ســةردةمــى
ــووردارةو ســن دةسةآلتةكانمان بؤية
ئةنجومةنة ــة ب ـــةى ـــةآلت دةس ـــةو  ئ
ديكةى ثارَيزطاكانى هةَلبذَيردراوةكانى
بةهؤى ــةدراوة،  ن ئَيمة بة دراوة عَيراق

كةركوك. لة هةَلبذاردن ئةنجامنةدانى

تةئكيد نةزاهة دةستةى

دةكاتةوة راثرسييةكة دروستيى لة

نةزاهةى باآلى دةستةى لةبةرامبةردا
راثرسييةكة دروستيى لة تةئكيد عَيراق،
بةَلطةى بوونى بة ئاماذة دةكــاتــةوةو
راثرسييةكةدا، داتاكانى  لة  دةكات تةواو
دةستةى لة سةرضاوةيةك لةوبارةيةوة
كة نةيويست ناوى باآلى نةزاهةى عَيراق،
«ئةو راطةياند: رؤذنامةى بة بآلوبكرَيتةوة
دةستةى لةاليةن راستةوخؤ راثرسيية
هةموو كراوةو بةغداوة لة نةزاهة باآلى
دروستنء بةَلطةى راثرسييةكة داتاكانى ناو
كاريان داهاتووشدا لة لةسةرةء تةواويان
بة تَيوةطالون ئةوانةى  دةكةينء  لةسةر
كةركوكدا فةرمانطةكانى  لة طةندةَليى 
دةستةى وتيشى: دادطـــا». دةياندةينة 
تائَيستا دامةزراندنييةوة لةكاتى نةزاهة
ياسايي ئيجرائاتى ضةندين كةركوك لة
طرتووةتةبةرو طةندةَلكاران دذى لة
بةسةردا طةندةَلييان كةسيش ضةندين
بةسةردا ياساييان حوكمى ساغبووةتةوةو
ضةندين ئَيستا لةوةى جطة سةثَينراوة،
لَيكؤَلينةوةى طةندةَليى بة تايبةت دؤسيةى
رةوانــةى خؤيدا لةكاتى دةكرَيتء تَيدا

دةكرَين. كةركوك دادطاى
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دةكات نيطةران ئةنجومةنى كةركوك ثـارَيزطــــــارو دةسـتةى نةزاهـة، راثـؤرتةكـةى

ئيبراهيمعةلى
بةشارةتى سامان

يةكةم ــــردوو  راب هةفتةى كؤتايى
ثةرلةمانى سَييةمى  خولي كؤبوونةوةى 
ئةندامانى تَييدا كة بةإَيوةضوو،  كوردستان
سةرؤكى ثــةرلــةمــانء هــةَلــبــذَيــردراوى
ضةند خــوارد، ياساييان  سوَيندي  هةرَيم
رةخنة سَييةميش خولي  ثةرلةمانتارَيكى 
دةستةى تةزكيية بة نةدةبوو كة دةطرن لةوة
دةبوو بةَلكو دابنرَيت، ثةرلةمان سةرؤكايةتى
بكراية. سةرؤكايةتى دةستةى بؤ هةَلبذاردن
سَييةمى خولى  دانيشتنى يةكةم  لة
لة هةولَير شارى لة كة كوردستان ثةرلةمانى
لةاليةن بةإَيوةضوو، عةبدوَلآل سةعد هؤَلى
شيروانحةيدةرى،بةتةمةنترينثةرلةمانتارى
خولى دانيشتنى يةكةمين سَييةم، خولي
ئةندامانى كة بةإَيوةضوو، ثةرلةمان سَييةمى
ياساييان سوَيندى ثةرلةمان سَييةمى خولى

خوارد.
ءةك كةركوكى د.كــةمــال دواتــريــش
ءةك بايز ئةرسةالن ثةرلةمانء سةرؤكى
فرسةت ثةرلةمانء  سةرؤكى جَيطرى 
دانران، ثةرلةمان سكرتَيرى ءةك ئةحمةد
بووة ئةمةش كة دةنطدان هةَلبذاردنء بةبآ

ثةرلةمانتارَيك. ضةند ناإةزايى هؤى
محةمةد، كوَيستان ــةوة ــارةي ب ــةم  ل
رؤذنامةى بة طؤإان، فراكسيؤنى سةرؤكى
هيض ثاَلَيوراوة سآ ئةو «هةرضةندة راطةياند
ثرؤسةكة دةبواية بةآلم نةبوو، ركابةرَيكيان

تةزكييةكردن». نةك دةنطدانةوة بخرايةتة
بةوةشكرد، ئاماذةى محةمةد كوَيستان
بؤ ثةرلةمان دةستيان سآ ئةندام هةرضةندة
شيروان بةآلم بةرزكردةوة،  مةسةلةية  ئةم

سةرؤكايةتيكردنى ئةركى  كة حةيدةرى
ثَيسثَيردرابووطوَيىبةمدةستبةرزكردنةوةية
ثاَلَيوراوةكة هةرسآ هةَلبذاردن بةبآ نةداو

ءةرطرت. ثؤستةكانيان
بؤ ئاماذةى طؤإان، فراكسيؤني سةرؤكي
ثةرلةمانى دووةمى خولى لة كة ئةوةشكرد،
لة هةريةك ،(٢٠٠٥) ساَلى لة كوردستاندا 
سكرتَيرى جَيطرةكةىء ثةرلةمانء سةرؤكى
بةآلم نةبوو، ركابةريان هةرضةندة ثةرلةمان

ئةنجامدرا. بؤ دةنطدانيان ثرؤسةى
بؤ دةنــطــدان ثرؤسةى بة ســةبــارةت 
سكرتَيرى جَيطرةكةىء ثةرلةمانء سةرؤكى
ثةرلةمانتارى عةبدوَلآل، ئارَيز ثةرلةمان،
راطةياند: رؤذنــامــةى بة  دووةم، خولى 
ثةرلةمانء سةرؤكى كة كاتَيك «دةبوواية
دياريكران، ثةرلةمان سكرتَيرى جَيطرةكةىء
ركابةرييشيان با دةنطدانةوة بخراياتة
ثةرلةمانى دووةمى خولى لة ضونكة نةبَيت،
بة دا دةنطيان ثةرلةمانةكان ئةندام كوردستان
سكرتَيرى جَيطرةكةيء ثةرلةمانء سةرؤكى

نةبوو». ركابةرَيكيشيان هيض كة ثةرلةماندا
دووةمــى خولى ثةرلةمانتارةى ئــةو
بؤ كة باشبوو، ثَيي كوردستان ثةرلةمانى
دةنطدانةوة، بخرايةتة ثرؤسةكة جوانكردنى
ثةرلةمانانة ئةندام ئةو ئيرادةى ئةوةى بؤ

سنووردارنةكراية.
دةستةى هةَلبذاردنى  بة ســةبــارةت 
نةبوونى ــانء ــةم ــةرل ث ســةرؤكــايــةتــى
ثؤستة، ئةم بؤ  طؤإان ليستى ثاَلَيوراوى 

لةسةر ثةرلةمان ئةندامى ــوف، رةئ زانــا
ئةوان كة بةوةكرد، ئاماذةى طؤإان، ليستى
بؤ نةبوو  ثاَلَيوراويان  طؤإان ليستى  ءةك 
لةاليةن ثؤستانة ئةم ضونكة ثؤستة، ئةو
يةكَيتى ثارتيء سياسيى مةكتةبى هةردوو
ليستى بةشداريكردنى يةكاليكرابووةوة،
سةرؤكايةتى دةستةى ملمالنَيي  لة طؤإان
لة بةشداريى ئــةوةءايــة  ءةك ثةرلةمان
بينيشمان ضونكة بكةيت، دؤإاودا طةمةيةكى
تةزكيية بة ثةرلةمان سةرؤكايةتى دةستةى

دانرابوون.

دةستةى  «ئةطةر وتيشى: رةئوف زانا  
دةنــطــدانــةوة بخرايةتة ســةرؤكــايــةتــى
ئةندام جوانتر دةكردو ئيرادةى ثرؤسةكةى
هةموو ضونكة زةوتنةدةكرا، ثةرلةمانةكانى
ضؤن دةرئةنجامةكة دةيانزانى ــةك الي

دةبَيت».
ليستى ءتةبَيذى شــةهــاب، ســـؤزان
«دةبواية ئةوةكرد بؤ ئاماذةى كوردستانى،
بخرايةتة ثةرلةمان سةرؤكايةتى دةستةى

ثاَلَيوراوةكان هةرضةندة دةنــطــدانــةوة،
بة (٢٠٠٥) ساَلى ءةك نةبوو، ركابةريان
خراية سةرؤكايةتى دةستةى  هةمانشَيوة
هيض ئةوانيش لةكاتَيكيشدا دةنطدانةوة،

نةبوو». ركابةرَيكيان
ئةندام نــةدانــى  رَيطة بة ــارةت ســةب
دةستةى لةسةر دةنطدان بؤ ثةرلةمانةكان
ثةيمان ثةرلةمانتار ثةرلةمان، سةرؤكايةتى
ءتى: ــؤران، ط ليستى  لةسةر  عيزةدين،
ديموكراسى دةسةآلتدار ليستى «ئةمإؤش
ئيرادةى دةبواية ثرسيارةوة، ذَير خستة

زةوتنةكراية، ثةرلةمانة ئةندام هةموو ئةو
سةرؤكايةتى دةســتــةى  ــوو دةب ضونكة 
ئةوانة بزانن ئةوةى بؤ دةنطدانةوة، بخرايةتة
ثةرلةمان ئةندام رةنطة دةنطدةهَينن، ضةند
كةسانةى ئةو كوردستانى ليستى لة هةبَيت

ثَينةدات» دةنطيشيان قبووَلنةبَيتء
ئةم كة دةربإى خؤى نيطةرانى ثةيمان
لةاليةن يةكاليبوونةتةوة  ثَيشتر ثؤستانة
حيسابَيكيان هيض دةســةآلتــةوةو ليستى
ثةرلةمانةكانى ئــةنــدام بؤضوونى بــؤ 
سةرؤكى ضونكة ــاوة، ــةن دان خؤشيان
ثَيشتر حازركردبوو ءتارةكةى ثةرلةمان
رؤذ دوو ئةو كةواتة خوَيندييةوة، كة
سةرؤكى دةبَيتة دةيزانى  دانيشتنةكة  ثَيش

ثةرلةمان.
بةثَيضةوانةى بوو سةرنج جَيطةى ئةوةى
يةكةم لة دووةم، خولى دانيشتنى يةكةم
كةمترين بةرثرسى سَييةمدا دانيشتنى خولي
بةشدارييان بيانى عَيراقىء حكومةتى
لة هيضكام  تةنانةت كردو  ثرؤسةيةدا لةو 
بؤ ثيرؤزبايشيان نامةى عَيراقييةكان هَيزة
عادل لة جطة نةنارد دانيشتنة ئةو سازدانى
كؤمار، سةرؤك جَيطرى  عةبدولمةهةدي، 
ئةمجارة بيانى، ءآلتانى هةروةها قونسوَلي
لةكاتَيكدا هةبوو،  كةميان زؤر ئامادةييةكى 
لة بيانى ءآلتى بيست قونسوَلييةى نزيكةى
كةم ذمارةيةكي تةنيا بةآلم هةية، هةولَيردا

ئامادةبوون. ءآلتَيك ضةند قونسولى لة
سةرؤكى دانيشتندا، يةكةم كؤتايي لة
لة داواى ثةرلةمان هةَلنةبذَيردراوى
كة كرد ثةرلةمانييةكان كوتلة سةرؤكى
بؤ ثةرلةمان لة ئامادةبن دووشةممة رؤذى
رَيكخستنى بؤ  كؤبوونةوةيةك ئةنجامدانى 

نوآ. ثةرلةمانى كاروبارةكانى

ثةرلةمانتارانة» ئيرادةي زةوتكردني ثةرلةمان، سةرؤكايةتي بؤ «دةنطنةدان
كؤدةبنةوة ثةرلةمان كوتلةكانى سةرؤكى سبةي

عةبدوإلةحمان شارا

نوَيى خولَيكى  بــةمــزووانــة بــإيــارة 
بةرثرسانى طةورة لةنَيوان دانوستانةكان
هةولَير ــداو ــةغ ب حكومةتى ـــةردوو ه
وةفدَيك مةبةستةش ئةو بؤ دةستثَيبكاتةوة،
دةضَيتة بارزانى نَيضيرظان سةرؤكايةتى بة

بةغدا.
ئةنجومةنى ئةندامى ساَلح، عةبدوَلآل
هاوثةيماني عَيراق لةسةر ليستي نوَينةرانى
ثَيدةضَيت راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
دانوستانةكانى نوَيى خولَيكى بةمزووانة
بؤ دةستثَيبكاتةوةو بةغدا هةرَيمء نَيوان
سةرؤكايةتى بة وةفدَيك مةبةستةش ئةو
حكومةتى سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان

هةرَيم دةضَيتة بةغدا.
نوَينةرانى ئةنجومةنى ئةندامةكةى بةآلم
دةستثَيكردنى خؤي لةكاتى بَيئاطايى عَيراق
«تائَيستا وتى: راطةياندء دانوستانةكان
دةستثَيكردنى كاتى رةسمى بة بةرثرسان
ئةو نةكردووةو ئاشكرا دانوستانةكانيان
دَلنياكةرةوة شتَيكى دةكرَين كة قسانةش

بةدةستةوة». نادةن
ثَيدةضَيت هةواأل، سةرضاوةكانى بةثَيى
مةسةلةى ديكة، جارَيكى هةموو وةك
ثَيشمةرطةو كَيشةى جَيناكؤكةكانء ناوضة
ــةوةرى ت ببنة ــاز، ــةوتءط ن مةسةلةى

دانوستانةكان. سةرةكيى
ئاذانسى بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  ثَيشتريش 
ئةندامى حيزبى وةليد حةللى، (ئاكى) ئيتاَلى،
خولى لة كة رايطةياندبوو ئيسالمى دةعوةى
هةرَيمء بةرثرسانى دانوستانةكاندا نوَيى
دؤزيــنــةوةى بؤ ـــذن دادةإَي ثــالن بةغدا 
ناوضة كَيشةى بؤ كؤتايى ضارةسةرى
دةستوورى رؤشنايى لةذَير جَيناكؤكةكان
بةوةشكرد، ئاماذةي هاوكات عَيراقدا،
لةطةألبةرثرسانى «لةبارةىكَيشةىنةوتةوة
سامانى رَيكةوتووين كة لةسةر ئةوة كورد

طشتيى، بة بَيت عَيراق طةلى موَلكى وآلت
طرَيبةستة كَيشةى ضارةسةركردنى بةآلم
دةكةوَيتة هةرَيم حكومةتى نةوتييةكانى

عَيراق». نةوتى وةزارةتى ئةستؤى
رابردوو ساَلى دووةمى تشرينى مانطى
هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى ضارةسةرى بؤ
بةتايبةت ثَيكهات، باآل ليذنةى ثَينج ناوةند
طازء نةوتء كَيشةكانى  ضارةسةرى  بؤ
سيستمى ثَيشمةرطةو دابإاوةكانء ناوضة
ثةيوةندييةكانى ــةآلتء دةس بةرطريىء
ليذنانة ئةو دةبوو كة ئابوورى، دةرةوةو
خؤيان راثؤرتى مانطدا يةك لةماوةى
رَيكةوتننامةى ســةرانــى بة ثَيشكةش
سياسيى سةركردايةتى ضــوارقــؤَلــىء
دواى بةآلم بكةن، بةغدا هةرَيمء حكومةتى
هيض تائَيستا بةسةريدا مانط نؤ تَيثةإبوونى

بةدةستةوة. نةداوة ئةنجامَيكيان
ثَيكهَينانى ساَلح عةبدوَلآل  بــإواى بة
شَيوازَيكى كؤبوونةوةكان وةفدء ليذنةو
كَيشةكانى نَيوان ضارةسةركردنى هةَلةية بؤ
ثَيش كورد ثَيويستة ثَييواية، بةغداو هةرَيمء
ثَيكهَينانى حكومةتَيكى لة شتَيك بير هةموو
تايبةتى سةآلحيةتى  كة بكاتةوة فيدإاَلى

هةبَيت. خؤى
ميانةى ــة  ل مانطة ــةم ئ ــاي ــةرةت س
وةزيرانى سةرؤك ماليكى نورى سةردانى
لةطةأل كؤبوونةوةى سلَيمانىء بؤ عَيراقدا
عَيراقء كؤمارى سةرؤك  تاَلةبانى  جةالل
هةرَيمى ســةرؤكــى ــارزانــى ب مةسعود 
بة مةبةستى كوردستان ليذنةيةكى هاوبةش
هةرَيمء نَيوان كَيشةكانى ضارةسةركردنى

ثَيكهَينرا. بةغدا
نوَينةران ئةنجومةنى ئةندامةكةى بةآلم
هيض ليذنةية ئةو تائَيستا كة كردةوة تةئكيدي
كارَيكى ئةنجامنةداوةو كؤبوونةوةيةكى
كة ثَيمواية «لةبةرئةوة نةكردووة، ئةوتؤيان
جديى زؤر كارَيكى ليذنةية ئةو ثَيكهَينانى

نةبووة».

وةسفدةكرَيت «هةلَة» بة شَيوازةكة

ناوةند هةرَيمء دانوستانةكانى
دةستثَيدةكةنةوة

دةشَلةذَينَيت شارَيك راثرسييةك

عةلى ئيبراهيم فؤتؤ:



ئارام جةمال

باآلى دةستةى رابــردوو» «هةفتةى 
لةسةر راثؤرتَيكي عَيراقى نــةزاهــةى
ثارَيزطاى (١١) فةرمانطةكانى ناو طةندةَليى
لةضوارضَيوةى كة بــآلوكــردةوة، عَيراق
ئةو دةستةيةدا ئامادةكرابوو، راثرسييةكى
بة ــوك ــةرك ك راثرسيية ــةو ئ بةثَيى 
رووى لة هاتووة ثارَيزطا ناوى طةندةَلترين
جؤرةكانى فروفَيألء بةرتيلء وةرطرتنى 
ئاستى لة راثؤرتةكة طةندةَلييةوة،  ديكةى
دروستكردووةو زؤرى مشتومإى ناوخؤدا
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى ثارَيزطارو
كة رةتيدةكةنةوة  نيطةراننء راثؤرتة بةو 
عَيراق ثارَيزطاى طةندةَلترين كةركوك
لة تةئكيد عَيراقيش نةزاهةى دةستةى بَيت،
راثؤرتةكةى بَياليةنيى دروستىء راستء

دةكاتةوة.

كارى راثرسي كةركوك: ثارَيزطارى

نيية نةزاهة دةستةى

ثارَيزطارى مستةفا، عةبدوإلةحمان
راطةياندنى ئــةنــجــامء بــة ــوك،  ــةرك ك
رؤذنامةى بة نيطةرانةو راثرسييةكة
دةستةيةكى نةزاهة «دةستةى  راطةياند:
لَيثرسينةوةو ـــارى ك ـــةء ـــي دادوةري
كة بةطةندةَليى كةسانةية دادطاييكردنى ئةو
دةستةيةكى ئةوةى نةك  تؤمةتباردةكرَين، 
شتَيك لةسةر راثرسيى بَيتء راثرسيى
ئةستؤى لة  لةناوبردنى ئةركى كة  بكات
داتاكانى كةركوك ثارَيزطارى بَيت». خؤى
ضةواشةكاريى هةَلةو بة راثرسييةكة ناو
لة نموونة ــؤ  «ب وتــي: ــاتء ــدةك وةســف
ثاسثؤرتى فةرمانطةى ناوى راثرسييةكةدا
ثاسثؤرت كة لة بنةإةتدا هاتووة، كةركوك
مامةَلةى بةَلكو  دةرناهَينرَيت، كةركوك  لة
بةغدا رةوانـــةى شارةكة هاوآلتييانى

دةكرَيت».

رةتكردنةوةى

ثلةبةندييةكة

ئةوة بؤ ئاماذة كةركوك ثارَيزطارى
ئيجرائاتانةى ــةو ئ بةثَيى كة دةكـــات،
بةردةستيانداية، لة بةَلطانةى ئةو كردوويانةو
لة طــةنــدةَلــيــيــةوة رووى لــة  ــةركــوك  ك
هةروةها باشترة،  عَيراق ديكةى شارةكانى 
عَيراق لة ثةرلةمانى زؤربةى جار رايطةياند:
رووى لة هَينراوةتةوة نموونة بة كةركوك
كةميى طةندةَليىء رووبةإووبوونةوةى
هةروةها فةرمانطةكانيدا، لة طةندةَليى ئاستى
بةثَيىلَيدوانىوةزارةتةجياوازةكانىعَيراقء
دةطةإَيتةوة بؤمان نووسراوانةى ئةو
بووة يةكةمدا ثلةى لة كةركوك «هةميشة
رَيكوثَيكىء بة كارةكانى  بةإَيوةضوونى  لة
وتيشي: طةندةَليى»، لة دوور ياساو بةثَيى
رابـــردوودا دووســاَلــى لــةمــاوةى «تةنيا 
لةسةر خاوةنكارمان كؤمثانياو ــان دةي
دروستكردنى لة طةندةَليى كةمتةرخةميىء
ليستى خستووةتة شارةكةدا ثرؤذةكانى

لةوةشدا كة سزامانداوة، ياخود رةشةوة
عَيراقةوة ديكةى شارةكانى ثَيشةوةى لة

بووين».

ئيدارةى كةركوك

هةية شكاتى

لةوةناكات نكؤَلي  كةركوك  ثارَيزطارى 
ديكةى ثارَيزطاكانى وةك «كةركوكيش كة
بةآلم طةندةَليى، لة نيية ــةدةر ب عَيراق
بة بَيت»و  يةكةمدا ثلةى لة ئــةوةى نةك
وةك «كةركوكيش راطةياند: رؤذنامةى
بةدةر عَيراق  ديكةى ثارَيزطاكانى  تةواوى 
بؤ ثَيويستيش ئيجرائاتى طةندةَليى، لة نيية
لة نةك بةآلم كراوة، رووبةإووبوونةوةى
لة لَيكؤَلينةوةمان ئَيستا بَيت، يةكةمدا ثلةى
دةستثَيكردووةو راثرسيية ئةو ئةنجامى
راثرسييةكة سةلماندنى داتاكانى ناو داواى
با ساغبوونةوة، ئةطةر بةجؤرَيك دةكةين،
ض ئيجرائاتَيك بطرَيتء رَيضكةى خؤى ياسا
هةَلبةستراوو ئةطةر بةآلم بكرَيت، ثَيويستة

22009/8/23 يةكشةممة (538) ذمــارة بةدواداضوون هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

فةالح نةجم

ثةرلةمانى نوَيى ئةندامانى
سةرجةم ــن، ــَي دةَل كــوردســتــان
بؤ دةخةينةطةإ، هةوَلةكانمان
كارةكانى لة ريشةيى» «طؤإانكاريى
ثةيوةندييةكانى ــانء ــةم ــةرل ث
خةَلكء بــة ـــة دامـــةزراوةي ــةو  ئ
اليةنَيكى ضيتر  كة حكومةتةوة 
هةموو لةسةر بإيار دياريكراو
ذيانى ضارةنووسسازةكانى ثرسة
شارةزايةكى ــةدا. ن هاوآلتييان
ــت ــَي «دةب ــيــوايــة ــَي ث سياسيش 
فةراهةمبكرَيت لةبار زةمينةيةكى
ثةرلةمانى طؤإانكارييانةى ئةو بؤ
ئةندام تةنيا ضونكة  دةيةوَيت،  نوآ
طؤإانة ئةو ناتوانن ثةرلةمانةكان

بَيننةئاراوة».
(٨/٢٠) ثَينجشةممة رؤذى
هةَلبذَيردراوى تــازة ثةرلةمانى
كؤبوونةوةى يةكةم كوردستان
ئةندامانى تَييدا كة بةست خؤى
وةك خواردء ياساييان سوَيندى
ثةرلةمانى سَييةمى خولى ئةندامى
داهاتوو ساَلى  ضوار كوردستان بؤ
يةكةمجاريش بؤ هةَلبذَيردران، 
ئؤثؤزسيؤن بةهَيزى بةرةيةكى
دةيانةوَيت ثةرلةمانةوةو ضووةتة

بكةن. طؤإانكاريي
ثةرلةمانى ئةندامى رةئوف، زانا
طؤإان، ليستى لةسةر كوردستان
لةطةأل كة ــردةوة، ك لةوة جةختى

«ئةوانةى ثةرلةمان  ئةندامانى 
دةزانن»، خةَلك نوَينةرى بة خؤيان
ثةيإةوى دةستكاريى هةوَلدةدةن
كوردستان ثةرلةمانى ناوخؤيى
بكةن ثةرلةمان  ئةوةى «بؤ بكةن، 
بتوانَيت كة ــةى ــةزراوةي دام بةو 
خةَلك راستةقينةى نوَينةرايةتى
حيزبةكان»، نوَينةرايةتى نةك بكات،
رَيطة «لةمةودوا دووثاتيكردةوة
ثةرلةمان ــاري ك حيزب  نادةين

بكات».
(طؤإان)ء ليستةكانى لة هةريةكة
ضاكسازيى)ء (خزمةتطوزاريىء
سَييةمى خولى لة (كوردستانى)
لة ــدا ــان ــت ــوردس ك ــى ــان ــةم ــةرل ث
بةتايبةت دةبن بةهَيزدا كَيبإكَييةكى
ــةردوو ه ضــاوةإوانــدةكــرَيــت كة 
خزمةتطوزارىء طــؤإانء ليستى
ئؤثؤزسيؤن وةك ضاكسازيى
بةسةر ضاودَير ببنة كاربكةنء
ضاوةإواندةكرَيت كة حكومةتةوة،
كوردستانييةوة ليستي لةاليةن
ــى رؤَل هةربؤية ثَيكبهَينرَيت،
دوو لــة ــوآ ن ثــةرلــةمــانــتــارانــي
جياوازتربَيتء زؤر ديكة خولةكةى

دةبن. سةختدا كارَيكى لةبةردةم
هةَلبذاردنى دةَلَيت: رةئوف زانا
داخراوبووة ليستى بة ئةمجارة
نةك داوة ليست بة  دةنطى خةَلك
ناتوانرَيت بؤية ثةرلةمان،  ئةندام
ئةندامانى بوترَيت موتَلةقى بة
تــةواوى نوَينةرايةتى ثةرلةمان
سوورين «ئَيمة بةآلم دةكةن، خةَلك

راستةقينةى رؤَلى  ئةوةى  لةسةر
بطَيإَينةوة». ثةرلةمان ئةندامانى

ئةنجامى راطةياندنى لةثاش
هاوبةش كــارى هةَلبذاردنةكان،
طؤإانء ليستى هــةردوو لةنَيوان
ضاكسازييدا خــزمــةتــطــوزاريء
ــارى ك ــة مــةبــةســتــى ــوو، ب ــةب ه
كة نوَيدا ثةرلةمانى لة هاوبةش
دوو ئةو نَيوان دانيشتنى دوايــن
بةإَيوةضوو (٨/١٩) رؤذي ليستة
يةكةم بؤ خؤإَيكخستنيان لةثَيناو
كوردستان، ثةرلةمانى دانيشتنى
دةربارةى ليستةكة هةردوو ضونكة
حكومةتء لة جياكردنةوةى حيزب 
بودجةى سةرفكردنى يةكسانيى بة
هةية. هاوبةشيان بؤضوونى هةرَيم
ثةرلةمانتار سةليم،  سةمير
خزمةتطوزاريء ليستى لةسةر
بؤ لَيدوانَيكدا لــة ضاكسازيي،
ــةوةكــردةوة، ل جةختى رؤذنــامــة
ميذوويى بةرثرسيارَيتيةكى كة
ضونكة ئةستؤ، دةكةوَيتة طرنطيان
سَييةمى خولى لة ئةو: وتةي بة
ئةوة كوردستاندا، ثةرلةمانى
كآ سةريهةَلداوة ليستةكاندا  لةناو
بكات، خةَلك نوَينةرايةتى دةتوانَيت
قورسترين خةَلك نوَينةرايةتيكردنى

سةرشانمان. دةكةوَيتة ئةركة
ليستى ـــةى ـــدام ـــةن ئ ئــــةو 
ضاكسازيى ــوزاريء ــط ــةت ــزم خ
«ثةرلةمانى بةوةشكرد ئاماذةي
داإَيذراوى سياسةتَيكى رابردوو
بتوانين ئَيمة كة  نةبووة باشي

ــة ــؤي ب ــــن، ــــإؤي ــــةســــةرى ب ل
بؤ نوآ سياسةتى ثَيويستدةكات
دابإَيذنةوةء كوردستان ثةرلةمانى
ثَيشوو ثةرلةمانى كةموكوإييةكانى

ضارةسةربكةن».
سياسيى شارةزايةكى بإواى بة
راستةقينةى رؤَلــى ئــةوةى بــؤ 
ياساى دةبَيت بطَيإَيت، ثةرلةمان
كوردستان ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
عةلى، ياسين هةمواربكرَيتةوة،
زانكؤى لة سياسةت مامؤستاى
ــةوةى ئ بــؤ وتــي: ســةآلحــةديــن،
بطؤإَيتء بناغةوة لة ثةرلةمان
ثَيي كة دامــةزاوةيــةى ئةو ببَيتة
نوَينةران، ئةنجومةنى بوترَيت
نوَينةرايةتى كة ئةنجومةنَيك يان
ياساى ــت ــَي «دةب بــكــات، خــةَلــك 
هةمواربكرَيتةوة، هةَلبذاردنةكان
نةك بَيت كراوة ليستى بة هةَلبذاردن
ئةندامانى وادةكات ئةمةش داخراو،
خةَلك نوَينةرايةتى تةنيا ثةرلةمان

حيزب». نةك بكةن
سياسيىء «سيستمى وتيشى:
كوردستان هةرَيمى حوكمإانى
ضونكة هةية، طؤإان بة ثَيويستى
بؤ ثةرلةمان ئةندامَيكى طؤإَينى
بةرةوثَيشضوونَيكى ديكة ئةندامَيكى
ضونكة ـــادات، روون دَلخؤشكةر 
سيستمَيكى لــة ــاش ب كةسَيكى
ضاكسازيىء زةمينةى خــراثــدا
بةرةوثَيشضوونىبؤفةراهةمنةكرَيت
كة بكات ضاكسازييانة ئةو ناتوانَيت

دةكات». داواى خةَلك

دةبَيت؟ ضي نويَيةكان ثةرلةمانتارة لةثَيشينةي كارى

دةكات نيطةران ئةنجومةنى كةركوك ثـارَيزطــــــارو دةسـتةى نةزاهـة، راثـؤرتةكـةى

عارف ستارة

ثةرلةماناتارانيش رؤذنامةنووسانء
لة راطةياندنةكان دةرةوةى كردنة لة رةخنة
هاوكات دةطرن، نوَينةران ئةنجومةنى هؤَلى
كؤبوونةوةكةى كة دةكةن، ئةوةش باسى
باسكراوة. تَيدا هةستيارى» «خاَلى رابردوو
نوَينةرانى ئةنجومةنى  (٨/٢١) رؤذي
سةرؤكي بؤ كؤبوونةوةيةكى عَيراق
ئةمنييء بةرثرساني ثةرلةمانء كوتلةكاني
بةرطرييء وةزارةتي لة ئاسايش ليذنةي
ئةنجامدا، بةغدا ضاالكييةكاني سةرؤكي
كرا رؤذنامةوانان  لة داوا ئةوةى دواى 
بةآلم جَيبهَيَلن،  كؤبوونةوةكة  هؤَلى 
«ئيتيجاهـ» كةناَلي رؤذنامةنووسَيكي
هؤَلي لة بة فشار بضَيتة دةرةءة نةيويست

دةرةوة. كراية ثةرلةمان
سةرؤكي جَيطري بةرزنجي،  سةعدي
رايطةياند: كوردستان، هاوثةيماني ليستي
مةسةلةي لةسةر نهَيني زانياري هةندَيك
ثَييان هةبوونء عَيراق  ئةمنيي  بةرطرييء
دةرةوة، رَيطةي ميدياوة نةضَيتة لة باشبوو
وتيشي: نةدرا، رؤذنامةوانان بة رَيطة بؤية
لةطةأل لَيثرسينةوة كؤبوونةوةكةدا «لة
ناوخؤ ــري وةزي بةرطرييء وةزيــرانــي 
بةرثرسيارَيتيي بة نةيانتوانيوة كة كرا،
هةندَيك بإياردرا هةروةها هةستن، خؤيان
لَيثرسينةوةيان بطؤإدرَينء لَيثرسراو
ئايندةدا هةفتةي لة  بكرَيتء  لةطةَلدا

دةستبةكاربَيت». ثةرلةمان
دةرةوةي ـــة ـــردن ك ــــارةي ــــةب ل
«رؤذنامةنووسان وتي: رؤذنامةوانان
جَيطري بؤية كردنةدةرةوةيان بوون، دذي
كارمةندةكاني لة داواي ثةرلةمان سةرؤكي
دةرةوة بة ناضنة ئةطةر كرد، ناو ثةرلةمان
لةم كارةش  ئةم دةرةوة، بيانكةنة فشار 

بووة». ضوارضَيوةيةدا
لة رؤذنامةنووس ئيسماعيل، ئيبراهيم

شَيخ راطةياند: رؤذنامةي بة بةغدا شاري
ئةنجومةنى سةرؤكي جَيطري عةتية، خاليد
رؤذنامةوانان داوايكرد، عَيراق نوَينةرانى
«لةبةرئةوةي جَيبهَيَلن، كؤبوونةوةكة
زانياري هةندَيك تايبةتةء كؤبوونةوةكة
بؤية باسدةكرَيت»، هةستيار نهَينيء
هةموو لــة راطــةيــانــدنــةكــان نــاكــرَيــت 
وردةكاريي ئامادةبنء دانيشتنةكةدا
«ضونكة بآلوبكرَيتةوة، دانيشتنةكان
زانياريية لةو تيرؤريستان سوود لةوانةية

وةربطرن». وردانة
رؤذنامةوانان بة  «رَيطة وتى:  ئيبراهيم
كةناَلة ثةيامنَيري بةتايبةتي درا
ديمةنَيك تةنيا كة  تةلةفزيؤنييةكان 
دةرةوة، بإؤنة بطرنء دانيشتنةكة لة
ثةرلةمانَيكي ئةندام ضةند لةبةرامبةردا
دانيشتنةكة داوايانكردووة سةدري تةياري
كــراوةبــَيــتء رؤذنــامــةنــووســانــيــش
خاليد بةآلم بن، كؤبوونةوةكة بةشداريي
كةناَلي ثةيامنَيري رةتيكردةوةء عةتية
نةبوو كؤبوونةوةكة ئامادة «ئيتيجاهـ»يش 

دةرةوة. كراية بةزؤر بةجَيبهَيَلَيت،
لة ثَييواية، ئيسماعيل ئيبراهيم
هةبوون ورد زانياريي كؤبوونةوةكةدا
باري لةسةر كاريطةرييان باسبكرَينء كة
ليذنةي لةاليةن  دةكردء خةَلك دةرووني
عَيراقييةوة بةرطريي وةزارةتــي ئةمنيي
رؤذنامةنووسان بة رَيطة بؤية دةكرا، باس

بيطوَيزنةوة. نةدراوة
هةندَيك لة دةَلَيت: ئةو رؤذنامةنووسة
دةرةوةي كردنة شَيوازي لة ثةرلةمانتاران
بــوون، نــاإازيــي رؤذنامةنووسة ئــةو 
ثةرلةمانء هةردوو هةَلوَيستي ثَييواية،
وتيشي: نةبوونء راست رؤذنامةنووسةكة
رَيزي رؤذنامةنووسةكة بوو «ثَيويست
ثةرلةمانيش بطرتايةء ثةرلةمان راي لة
بةوشَيوةيةرؤذنامةنووسةكةينةكردايةتة

دةرةوة».

رؤذنامةنووسان «دةركردنى
ثاراستنى ثةرلةمان، بؤ لة

بووة» نهيَنييةكان

راستةقينةبن» نوَينةري بةإَيز«دةيانةوَيت - رؤذنامة رؤذنامةي / بؤ

روونكردنةوة بابةت/
رؤذي (٥٣٧ و   ٥٣٦) ـــارة ذم هــــةردوو ــة  ل
يةكي الثـــةإة لــة ٢٠٠٩/٨/٢٠ء  ٢٠٠٩/٨/١٩ء
لةذَير بآلوكردووةتةوة بابةتتان دوو رؤذنامةكةتاندا
دامةزراندني مامةَلةي سلَيماني (ئاسايشي ناونيشاني
راطرتني باسي يةكةمدا لة  رادةطرَيت)، كةس (٢٠)
ئةويشدا دواي ذمارةي  لة كردووةء مامةَلةكانتان 
وتةي بة كردووة، مامةآلنةتان ئةو راييكردني باسي 
رؤذنامةكةتاندا لة بآلوكردنةوةي دواي خؤتان
سةرلةبةري سةرةتا كردبَيت.  كارةمان  ئةو ئَيمة
شَيوةيةك بةهيض ناإاستةء هةواَلةكةتان هةردوو
كة لةبةرئةوةي رووينةداوة، ضةشنة لةو كارَيكي
ضاو يةك بة دامــةزراوةيــةكــة بةإَيوةبةرَيتيمان 
دةكاتء كوردستان هاوَالتيياني هةموو سةيري
ئاكارةكانمانة كــردةوةء وتةيةشمان ئةم طةواهي
بؤ ناكات، وةبيرهَينانةوة  ذماردنء بة ثَيويست  كة
بةوشَيوةيةي بةإَيزانةش ئةو  دامةزراندني حاَلةتي
كارةكانمان شارةزاي هةركةسَيك بةَلكو نةبووة، ئَيوة
مامةَلةي راييكردني دامةزراندنء كة دةزانَيت بَيت
مامةَلةكانء خاوةني بةثيرةوةهاتني بةندة هاوَالتييان
خؤي كارةكاني ثَيداويستيء خاوةنةكةي تاضةند
دةبَيتء رايي كارةكاني خَيراتر ئةنجامبدات بةخَيرايي
ثَيداويستييةكاني بَيتء سست ثَيضةوانةوة بة ئةوةشي
ضةند ئةو وةك  دوادةكـــةون، كارةكاني ثَينةبَيت
لةالي كة ثَيداوة ئاماذةتان ئَيوة كة مامؤستايةي
ريزي لة  هةبووبَيت ئةطةر وانةبووةو شتَيكي ئَيمة 
دواكةوتني هؤي خؤيان بوونةتة كة ئةوكةسانةبوون
رؤذانة ئاسايش وةك  ئَيمة ضونكة مامةَلةكانيان، 
كةس تائَيستاش لَيدةنَيتء روومان كةس سةدان
ئةركي طةلةكةمان خزمةتكردني نةبووةء لَيمان طلةيي
توانيبَيتمان ئةوةندةي ثَيناوةشدا لةم سةرشانمانةء

نةكردووة. درَيخيمان
رَيزدا.. لةطةأل

عةميدى ئاسايش
سلَيمانى ثارَيزطاى ئاسايشى بةإَيوةبةرى

دةشَلةذَينَيت شارَيك راثرسييةك
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بــةدواداضـــوون

شاآلو فةتاح

ضوارشةممة رؤذى تةقينةوةكانى
شت دوو (٨/٢١) هةينى (٨/١٩)ء
هَيزةكانى الوازيى دةردةخةن، يةكةميان
ثَيويستى دووةميان عَيراق، ئاسايشى

ئةمريكا. هَيزةكانى ثاَلثشتى
دوو ئةم بؤ ثَيويست هةنطاوى
بةرثرسةكانى طؤإينى لة بريتيية خاَلةش،
ئةمريكا هَيزةكانى طةإاندنةوةى عَيراقء
حكومةتى ئايا بةآلم شارةكان، ناو بؤ
بةرثرسةكانء طؤإينى بة رازيية عَيراق
لةو ئةمريكييةكان؟ هَيزة طةإانةوةى
ئايا كة ئةوةية،  طرنطتر ثرسيارةش 
هةنطاوانة ئةو بةوةى  رازيية  ئةمريكا
ثرسيارانة ئةم بنرَين؟ عَيراقدا لة
جَيى بووةتة جيهاندا ميدياى لة
لةوةدةكرَيت باس زؤرء مشتومإَيكى
زؤر تةقينةوةكان بةردةوامبوونى  كة
بة ثَيويست نائومَيدكردووةو اليةنى

اليةنةوة. زؤر لة قووَلدةكرَيت طؤإانى

ترسى توندوتيذيىء

تايةفى ملمالنَيى طةإانةوةى

جؤرناَلى ستريت وؤأل رؤذنامةى 
دةنووسَيت، راثؤرتَيكدا لة ئةمريكى
خراثترين دوايية ئةم «تةقينةوةكانى
لةدواى تيرؤريستيبوون هَيرشى
هَيزة ئةمريكاوة». هَيزةكانى  كشانةوةى
عَيراقييةكان كة دةَلَين ئةمريكييةكانيش
توندوتيذيى هةية  لةوة  ترسيان
ملمالنَيى حاَلةتى بؤ بيانطةإَينَيتةوة
بةرةنطارييةكي تةقينةوةكةكان تايةفى.
عَيراقء ئةمنييةكانى هَيزة بؤ طةورةن
لةدواى ماليكى. نورى  حكومةتةكةى
لة ئةمريكاش هَيزةكانى كشانةوةى
ثةرلةمانتارة شارؤضكةكاندا شارو
ئاستى هةَلكشانى مةترسى عَيراقييةكان
لة بةتايبةت كردووة،  توندوتيذييان 
دووةمى كانوونى هةَلبذاردنةكانى 
عَيراقدا، ثةرلةمانى داهاتووى ساَلى
ئةمريكاش سةربازيى بةرثرسَيكى
هَيزة ءرياكردنةوةى ئةوة ثَييواية،
كشانةوةى لةدواى عَيراقييةكانة
ثشت ئةوةى بؤ ئةمريكاوة هَيزةكانى

ببةستن. بةخؤيان
بةرثرسى ئؤدَيرنؤى  راى ذةنةراأل 
لة ئةمريكاش سةربازييةكانى هَيزة
تةقينةوةى «ضاوةإوانى دةَلَيت: عَيراقدا
لةو بةشَيكة ئةمة دةكةين، زياتريش
قبووَلي دةبَيت كة مةترسييانةى

بكةين».

ناو بؤ ئةمريكا طةإانةوةى

شارةكان
ئاماذة ئةمريكا بةرثرسانى هةرضةندة
هَيشتنةوةى بؤ دةدةن عَيراق داواى بة
باراك بةآلم جَيناكؤكةكان، ناوضة لة هَيز
سوورة ئةمريكا سةرؤكى  ئؤباماى
بةثَيى ثالنى هَيزةكانى لةسةر كشانةوةى

ئةمريكا. ثةسةندكراوى
ئةمريكاش بةرثرسَيكى طةورة
بؤ عَيراقييةكانةوة داواى لةبارةى
رايطةياند: ئةمريكا هَيزةكانى مانةوةى
نةدةكرد ئةوةى ضاوةإوانى  «كةس
بةآلم لَيبكةن،  مانةوةمان داواى 
هَيزةكانى مانةوةى داواى ءاثَيدةضَيت
كَيشةدارةكانيش شارة  بؤ ئةمريكا
سكاآلى ئةمريكييةكان بةرثرسة بكرَيت».
بةرثرسةكانى لةنَيوان هاوكارى نةبوونى
ئةمريكا هَيزةكانى عَيراقء ئاسايشى
ئةم بوونى بةبآ دةَلَين دةكةنء
كؤكردنةوةى زانياريي هاوكاريية تواناى
بؤ تَيكشكاندنى هَيرشةكانمان هةواَلطريي
ءةزارةتى كارمةندَيكى جابر، مةليكة نيية.
بةرزبوونةوةى ترسى لةبارةى داراييبوو
«حكومةتَيكى دةَلَيت: توندوتيذيى ئاستى
زياتريش توندوتيذيى هةيةء بَيهَيزمان
هَيزة ثشتطيريى بوونى بةبآ بةإَيوةية

هاوثةيمانةكان».

يةكتر عَيراق بةرثرسانى

تؤمةتباردةكةن
ئةمريكى تايمزى  نيؤرك رؤذنامةى 
لةدواى دةنووسَيت: راثؤرتَيكدا لة
عَيراقييةكان بةرثرسة تةقينةوةكان
ثةرلةمانتارَيكى تؤمةتباردةكةن، يةكترى
هةواَلطريي دةزطاى  شيعة
«كةمتةرخةمىء دةَلَيت: تؤمةتباردةكاتء
دةزطاى كارةكانى لة  هةية ثةككةوتن
كةمة، هاوكارييكردن هةواَلطريداو
كاريطةريي سياسييةكان شةإة مشتومإو
ئاسايش بارودؤخى  لةسةر روونيان 
لَيهاتوو كةسَيكى ئةطةر نموونة بؤ هةية،
رووبةإووى دياريبكةين  ثؤستَيك  بؤ

بةرهةَلستىء سازشكاريى دةبينةوة».
بةرثرسى عةتا، قاسم ليوا
لة ياسا سةثاندنى ئؤثةراسيؤنةكانى
تؤمةتباردةكاتء بةعس اليةنطرانى بةغدا،
نيشتمانى تةلةفزيؤنى بؤ لَيدوانَيكيدا لة
لةاليةن «تةقينةوةكان رايطةياند:
رووخاوةوة بةعسى  اليةنطرانى 
بة كةسَيكيش ضةند  ئةنجامدراونء 

دةستطيركراون». ئةنجامدانيان تؤمةتى
(هةينى) ثَيرآ كؤبوونةوةكةى
كؤتايي عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني
ثَيهَينرابةهؤى ثَيكنةهاتنى دووءةزارةتةوة

ئةمنيى بةرثرسيارَيتى ئةوةى لةسةر
عوبَيدى، عةبدولقادر كَيية. لةسةر بةغدا
«ئاسايشى رايطةياند: بةرطريى، ءةزيرى
بةَلكو نيية، سوثا بةثرسيارَيتى  بةغدا
جةواد بةثرسيارة». لَيى ناوخؤ ءةزارةتى
ءةآلمدا لة  ناوخؤش ءةزيرى ثؤآلنى، 
بةرثرسيارَيتى «ءةزارةتةكةى دةَلَيت:
بةثَيى بةغدا بةَلكو نيية، ئةركةى ئةو
كَيشةى لةكاتى كة تايبةت بإيارَيكى
خودى ئةستؤى دةكةوَيتة دراوة، تايةفيدا
ءةزيرانةوة». سةرؤك ماليكى نورى
دةزطاى ئاراستةى  رةخنةكان  زؤرترين 
لة نوَينةريان كة دةكران  هةواَلطريي
بةرثرسانى نةبوو، كؤبوونةوةكةدا
هةينيدا كؤبوونةوةكةى  لة عَيراقيش 
هَيزةكانى بة ثشت دةبَيت رايانطةياند؛
كؤكردنةوةى بؤ ببةسترَيت ئةمريكا
داواى «ثَيدةضَيت موخابةراتىء زانيارى

لَيبكرَيت». زياتريشيان يارمةتى

عَيراق ئاسايشى بة متمانة

الوازدةبَيت
ئةمريكى تايمى بةناوبانطى طؤظارى
تةقينةوةكان دةربارةى راثؤرتَيكدا لة
دوايية ئةم تةقينةوةكانى دةنووسَيت،
الوازدةكات، ئارام عَيراقَيكى هيواى
نيطةرانةو عَيراق حكومةتى  لة خةَلكى
لةدةستداوة، كؤنتإؤَلى ئاسايشى ثَييانواية
بة دةبَيت  تةقينةوة كة ئؤتؤمبَيالنةى ئةو
ئايا بةآلم رؤيشتبن، ثشكنيندا خاَلةكانى

تةقينةوةكان؟ شوَينى طةيشتنة ضؤن
كؤميتةى بةرثرسى عامرى، هادى
ئةنجومةنى لة بةرطريى ئاسايشء
خؤى نيطةرانى عَيراق، نوَينةرانى
«رووبةإووى دةَلَيت:  دةردةبإَيتء 
كاري دةبينةوة، طةورة  دوذمنَيكى
خةَلكى بؤ ئاسايش كة ئةوةية ئَيمة

دابينبكةين».
ناإازيية عَيراق حكومةتى  هةرضةندة
ئاسايش، هةواَلطريء دةزطاكاني لة
ئةم لةسةر ءةزيرَيك هيض بةآلم
بةَلكو دةرناكرَيت، كةمتةرخةمييانة
ءةزارةتةكانى لة ئةندامَيك ضةند تةنيا
لةدواى دةردةكرَين. بةرطرى ناوخؤو
داواى عَيراقى حكومةتى تةقينةوةكان
ئةمريكا موخابةراتى لة هَيزةكانى يارمةتى
كة اليةنانةى ئةو لةبارةى كردووة.
بن، تةقينةوةكان بةرثرسيارى ثَيدةضَيت
توندإةوةكانء ئايينية عَيراقى حكومةتى
رووخاو بةعسى حيزبى اليةنطرانى
دةوَلةتانى لة رةخنةش  تؤمةتباردةكاتء 
رَيطةدانيان بةهؤى دةطرَيت دراوسآ
لة عَيراق ناو بؤ ضةكدار دزةكردنى بة
سياسيى راوَيذكارَيكى سنوورةكانيانةوة.
حكومةتَيكى «ئةوانة ءتى: ماليكيش نورى

دةيانةوَيت ناوَيت، عَيراقدا لة بةهَيزيان
لةسةر كاريطةريى بَيت رَيطةيةك بةهةر
دروستبكةن». عَيراق خةَلكى ثَيشكةوتنى

بةرثرسى بةعسييةكان

تةقينةوةكانن
تايمزى ئةنجلس لؤس رؤذنامةى
كؤنة دةستطيركردنى لة باس ئةمريكا
تؤمةتبارى ءةك  دةكات، بةعسييةكان 
دواييةى ئةم تةقينةوةكانى ئةنجامدةرى
راثؤرتَيكدا لة رؤذنامةكة عَيراق،
ماليكى نورى حكومةتى دةنووسَيت،
كة فشارى تاقيكردنةوةى ئةوةداية لةذَير
نا. يان بكات ئاسايش كؤنتإؤَلى دةتوانَيت
رايطةياند، هةينى ثَيرآ عَيراق، حكومةتى
كؤنة تؤإَيكى ئةندامانى لة هةندَيك
تؤمةتى بة دةستطيركردووة بةعسييان

بةغدا. تةقينةوةكانى ئةنجامدانى
داواى عَيراقيش بةرثرسانى
ستراتيذى ءردى ثَيداضوونةوةيةكى
فشار داواى دةكةنء لةعَيراقدا ئاسايش
ئةو تا دةكةن، ماليكيش سةر خستنة

بطرَيت. لةئةستؤ باشتر بةثرسيارَيتيانة
تؤإَيكي رايطةياند، عةتا، قاسم ليوا
ضةند ثَيشوويان بةعسى اليةنطرى
تةقينةوةكانى دواى  سةعاتَيك
كردووةو دةستطير ضوارشةممة
طروثة لةطةأل سةرةتاييةكان  لَيكؤَلينةوة 
رذَيمى ثةيوةنديى دةستطيركراوةكةدا، 
دوَينآ تةقينةوةكانى بة ثَيشوو بةعسى
هيض ئامادةنةبوو بةآلم دةردةخةن،
ثؤآلنى جةواد زياتربدات. لَيدوانَيكى
ئةركى ئةستؤطرتنى لة  تواناى لةبارةى
هَيزةكانى دةَلَيت، هاوآلتييانةوة ئاسايشى
موخابةراتىء يارمةتى بة عَيراق ئاسايشى
لة تواناى ئةمريكييةكان هَيزة تةكنيكى
هةية، ئاسايشيان ئةركى  ئةستؤطرتنى
سةربازيى يارمةتى بة ثَيويستيان بةآلم
بةرثرسَيكى نيية. ئةمريكييةكان هَيزة
هَيزة كة رايطةياند، ئةمريكاش سةربازيى
هَيزةكانى لةدواى كشانةوةى عَيراقييةكان
داواى شارو شارؤضكةكان لة ئةمريكاوة
موخابةراتييان تةكنيكىء يارمةتى

كردووة.

ئةلقاعيدة هَيشتا ثةترايؤس:

بةتواناية
تايمزى فاينانشياأل رؤذنامةى
بة ئاماذة راثؤرتَيكدا لة بةريتانى،
دةكات عَيراقييةكان بةرثرسة هاندانى
شةإى بؤ ئةمريكاوة بةرثرسانى لةاليةن
لةدواى دةنووسَيت، راثؤرتةكة دذةتيرؤر،
ذةنةراألثةترايؤس تةقينةوةكانىبةغداوة،

ئةمريكا هَيزةكاني ناوةنديي  فةرماندةى
شةإى عَيراقييةكان ثَيويستة رايطةياند،
ديكة توندإةوةكانى طروثة ئةلقاعيدةو
هةية ئاشكرا روونء ثَيويستييةكى بكةن
توندإةوةكان هَيزة فشارخستنةسةر بؤ
كاتى بةردةوامبَيتء دةبَيت فشارةش ئةم
تواناى لة باس ثةترايؤس دواتر نةبَيت
دةكاتء عَيراق ئاسايشى هَيزةكانى
عَيراق شوَينةكانى زؤرينةى «لة دةَلَيت:
خؤيان ئةركةكانى ئاسايش  هَيزةكانى
ضاوةإوانى بةجَيطةياندووةو بةباشى
لة طومان هةية ئَيستا زياتريان لَيدةكرَيت،

بةغدا». عَيراقء باكوورى ملمالنَيكانى
دةربارةى خؤى راى ثةترايؤس دواتر
طةإاوةتةوة عَيراق دةوترَيت كة ئةوةى
ثَيشوو، ساَلةكانى ئةمنيى شلؤقى بارى بؤ
بارَيكى بؤ نةطةإاوةتة  عَيراق  ءتى،
ئةوة تةقينةوانة ئةم بةآلم شلؤق، ئةمنيى
سوننية طروثة ئةلقاعيدةو كة دةردةخات
ئةنجامدانى تواناى  هَيشتا  توندإةوةكان 

ماوة. عَيراقدا لة توندوتيذييان كارى
هةفتةى تةقينةوةكانى ثَيش
بة زؤرى بإوايةكى  ماليكى رابردوو، 
هَيزة لةاليةن عَيراق ئاسايشى ثاراستنى
هةربؤية بةدةستهَينابوو، ئةمنييةكانةوة
كؤنكرَيتييةكانى بةربةستة البردنى داواى
ثَيويست بة ديوارانة ئةو ئَيستا بةآلم كرد،
ثاراستنى لة  بةشَيك ءةك دةزانرَين 

عَيراق. ئاسايشى

نائومَيدن ئةمريكا هَيزةكانى

عَيراق هَيزةكانى لة
لة سؤمةرية هةواَلى ئاذانسى
نائومَيدبوونى لة باس هةواَلَيكدا
دةكات ئةمريكا سةربازييةكانى بةرثرسة

عَيراق. ئاسايشى بةرثرسةكانى لة
بةرثرسى هَيَلمك،  فرانك ذةنةراأل 
رؤذى عَيراقييةكان هَيزة راهَينانى
رايطةياند، (٨/٢٠) ثَينجشةممة
ثَيشكةوتنى خاوى لة نائومَيدبووة
سةربازييةكان. هَيزة راهَينانى ثرؤسةى
لةبارةىتةقينةوةكانىرؤذىضوارشةممة
«تةقينةوةكان دةَلَيت:  هَيَلمةت  (٨/١٩)ةوة
بوون». ئةمنييةكان هَيزة بَيئاطايى لةبةر
خَيراكردنى داواى هَيَلمك هةروةها
بةآلم كرد، طةشةثَيدانى عَيراقى ثرؤسةى
لةبارةى دَلنيانيية راطةياند، ئةوةشى
راهَينراوةكانى هَيزة ئامادةكردنى
هَيزةكانى كشانةوةى ثَيش عَيراقةوة
ئاماذة دذواريى هَيَلمك ذةنةراأل ئةمريكا.
موخابةراتى دةزطايةكى دروستكردنى
هَيزَيكى كة ئاسانة «ئةوة دةَلَيت: دةكاتء
بةآلم دروستبكةيت، ثيادة سةربازيى
هةواَلطريى دةزطايةكى دروستكردنى
كاتى قورسةء زؤر ئةركَيكى ثتةو

دةوَيت».

شارةكان؟ ناو بؤ دةطةأيَنيَتةوة ئةمريكا هَيزةكانى توندوتيذيى، ئايا

AP :فؤتؤ خوَيناوييدا  ضوارشةممةى  بةغدا، لة
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بــةدواداضـــوون

عةبدولَآل هاوإآ

هةزار (٢) زياتر مانطةدا لةم تةنيا
ئةو قوربانى بوونةتة عَيراق هاوآلتى
عَيراقدا ناوضة جياجياكانى لة تةقينةوانةى
هةرةسَيكى بة ئةوةش ئةنجامدراون.
حكومةتى ناودةبرَيت، ئةمنيى طةورةي
كابينةكةى ئةمةش دةستةوستانةو عَيراق
طةورة شكستَيكى  رووبةإووى ماليكى 

دةكاتةوة.
ئةمريكا هَيزةكانى كشانةوةى دواى
(٢٠٠٩/٦/٣١) لة عَيراق شارةكانى لةناو
ضةكدارةكان» «طروثة  ديكة  جارَيكى
عَيراقييةكانء هاوآلتيية  طيانى كةوتنةوة
هةزار (٢) لة زياتر مانطةدا لةو تةنيا
لة قوربانيى، بوونةتة عَيراقى هاوآلتى
جياجياكانى ناوضة لة (٨/١٠)  -  (٧/٣١)
كردةوةى تةقينةوةو بةهؤى عَيراق
طروثة تيرؤريستانء خؤكوذيي
هاوآلتى (٢٠٠) لة زياتر ضةكدارةكانةوة
ضةند (٨/١٩) قوربانيى، بوونةتة عَيراق
هةذاندو بةغدايان شارى تةقينةوةيةك
بريندارى (١٠٠) كوذراو (١٢٠٣) لة زياتر

لَيكةوتةوة.
قةزاكاني لة  هةريةك  لة  دواتر  رؤذى
ثارَيزطاى حلة)ي موسةيية ب، (محاويل،
روويانداء يةككاتدا لة تة قينةوة سآ بابل
طيانيانلةدةستداو كةس (٣٠) بةهؤيةوة
برينداركران، كةسيش (٤٠٠) لة زياتر 
دؤرة  ناوضةي بازاإَيكي لة (٨/٢١) رؤذى
تة قييةوة، مينإَيذكراو ئؤتؤمبَيلَيكي بةغدا لة
طيانيانلةدة ستداو كةس (٢) ئةنجامدا لة
برينداربوون، كةسيش (٢٠) لة زياتر 
ثارَيزطاى سنوورى لة رؤذ هةمان
ئةنجومةني ثَيشووي ئةندامَيكى كةركوك
منداَلَيكى خَيزانةكةىء  عَيراقء نوَينةراني 

برينداركران.

توندوتيذيى هةَلكشانى هؤكارى

عَيراقدا لة
لة «تيرؤريستي»يةكان تةقينةوة
زيادبوونةو ضاودَيرانيش لة روو  عَيراقدا
عَيراقء ئةمنيى ستراتيذيةتى الوازيى
بَيباكى ئةمنييةكانء دةزطا سستى
بةهَيزبوونى ئةمنيىء بةرثرسانى
بؤ دةزانن بة هؤكار ضةكدارةكان  طروثة

ئةمنيى. بارودؤخى خراثبوونى
ليذنةى بإياردةرى رةواندزى، فرياد
ئةنجومةنى لة بةرطريى ئاسايشء
رؤذنامةى بة عَيراق، نوَينةرانى
بوونةتة هؤكارَيك «ضةند راطةياند:
ئةمنيى بارودؤخى تَيكضوونى هؤى
رَيكخراوى رَيكخستنةوةى لةوانة عَيراق،
ئةو بةعسء ثاشماوةكانى قاعيدةو
دذى عَيراقن، ئةمانة جارَيكى هَيزانةى كة
ثَيكةوة خؤيانء كةوتوونةتةوة ديكة
بؤ تَيكدانى بارودؤخى هةماهةنطى دةكةن
تَيكدانى مةبةستيان تةنانةت ئةمنيىء

عَيراقدا». لة سياسيشة بارودؤخى
بَيباكى بؤ طةإاندةوة ديكةى هؤكارَيكي
ءتي: عَيراق  ئةمنيى سةربازيىء هَيزى 
رَيطةداين ناوةإاستى لة  ئَيمة «لةكاتَيكدا
تيرؤريستان، لةطةأل شةإكردن لة
ءةزيرى لةمةوبةر ماوةيةك كةضى
بة كؤتايى عَيراق كة رايطةياند، ناوخؤ
راطةياندنةى ئةم هَيناوة، قاعيدة شةإى
هةَلةبوو، لَيكدانةوةيةكى ناوخؤ ءةزيرى
مةسةلةى لة قاعيدة تائَيستا ضونكة
هةروةها باآلدةستة، تيرؤركردندا
عَيراق ئةمنييةكانى هَيزة خةوتوويى
بارودؤخى خراثبوونى هؤى بووةتة
هةماهةنطى ثةيوةنديىء جطةلةوة ئةمنيى،
هةر نييةو هةواَلطريدا دةزطاكانى لةنَيوان
ئاطايان كاردةكاتء  خؤى بؤ دةزطايةو 

نيية». لةيةكتر
زؤرينةي رابردووشدا  ماوةي  لة
ثةرلةماني ناو سياسييةكاني كوتلة
ضةندين طةإانةوةي لة رةخنةيان عَيراق
ريزةكاني بؤ بةعس ثلةداري ئةفسةرو
بة طرتء ئةمنييةكان هَيزة سوثاو

ناويانبرد. مةترسيدار
رةواندزي فرياد لةوبارةيةوة
ضةندين بوونى ديكة «هؤكارَيكى وتي:

كة كؤنةبةعسيية ثلةدارى  ئةفسةرى
نوَيى حكومةتى بؤ ئينتيمايان تائَيستا
كؤنةوة عةقَلييةتء ديدى نييةو بة عَيراق
ثلةدارانة ئةفسةرة ئةم كاردةكةنء
دةزطا بدةنة زانيارى ئةوةى لةبرى
دةدةنة زانيارى عَيراق، ئةمنييةكانى
حكومةتى ضةكدارةكان، طروثة قاعيدةو
دةزطاى لة ناوة كة دانى بةوةدا عَيراقيش
ثلةى كة ئةفسةر  (١٣٦) هةواَلطرى
بةعسيبوون، هةموويان هةية باآليان
بارودؤخى نالةباريى هةروةها
نالةبار ثةيوةندييةكى بوونى سياسيىء
بةتايبةتى سياسييةكاندا، هَيزة لةنَيوان
بؤ زةمينةى شيعة سوننةء  ثةيوةنديى
تيرؤريستييةكان كردةوة بةردةوامبوونى

خؤشكردوو».

دةضَيتةوة بةخؤيدا حكومةت
تةقينةوةكاني بةردةوامبوونى لةطةأل
ءةزارةتة داوادةكرَيت بةرثرسانى عَيراق،
ئةمنيى رووبةإووى اليةنى بة تايبةتةكان
ثؤستةكانيان لة  بكرَينةوةو لَيكؤَلينةوة 
حكومةتى داوادةكرَيت هاوكات الببرَينء

بةخؤيدابضَيتةوة. عَيراق
ئةنجومةني ئةندامي ئةلدوري، مةها
ليستى لة فيدراأل، عَيراقي نوَينةراني
رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكي لة سةدر

دةستبةجآ «ثَيويستة رايطةياند:
ئةمنيي رةوشي بة ثةيوةنديدار ءةزيراني
نةبَيت ئةوة تةنيا البدرَينء كار لةسةر 
بةرثرسيارَيتييةكانيان ئةفسةر، هةندَيك
تةقينةوةكان ضونكة بسةنرَيتةوة، لَي
طةورةن شكستي ترسناكء هةرةسي
عَيراقي هاوآلتي سةدان بةهؤيةوة  كة

تةقينةوانة». ئةو قوربانيي بوونةتة
ئةنجومةنى هاوكاتدواىتةقينةوةكان،
بة دةستيكردووة عَيراق  ءةزيرانى
ئةمنيداو لةطةأل بةرثرسانى ئيجرائاتكردن
ذمارةيةك ءةزيران سةرؤك فةرمانى بة

دةستبةسةركراون. ئةمنيى بةرثرسى
فةرماندة يي ءتةبَيذي عةتا، قاسم ليوا
«نوري رايطةياند: بةغدا ثرؤسةكاني
عَيراق ءةزيراني  سةرؤك ماليكي 
دة ستبةسةركردني بة فةرمانيداوة
ئةمنييةكاني دةزطا لَيثرسراوي سةرجةم
لَيكؤَلينةوةيان بابولمعة زةمو ساَلحيةو
هةريةك بةوهؤيةشةوة دةكرَيتء لةطةَلدا
بةإَيوةبةري بةغداو ليواي ئامر لة
ثؤليسي بةإَيوةبةري ثؤليسو
ثؤليسي بةإَيوةبة ري فرياكةوتنو
هةواَلطرييو لَيثرسراوي هاتوضؤو
ساَلحيةو لة  ئامادة، ثؤليسي فةرماندةي 
بةإَيوةبةري ثؤليسو بةإَيوةبةري
ثؤليسي بةإَيوة بةري هاتوضؤو ثؤليسي
لة هةواَلطري لَيثرسراوي فرياكةوتنو

دةستبةسةركراون. بابولمعةزةم
بةياننامةيةكدا لة  ماليكي، نوري هاوكات
هةوَلَيكي بة تةقينة وةكاني بةغداي زنجيرة
سياسيي ثرؤسةي شَيواندني بؤ مايةثوض
بةوةدا، ئاماذةي  ءةسفكردو عَيراق  لة
ثالنء بة ضاوثَيداخشاندنةوة  ثَيويستة 

بكرَيت». ئةمنيدا شَيوازي
دةَلَيت: رةواندزى لةوبارةيةوة هةر
بةخؤيدا عَيراق حكومةتى «ثَيويستة
ستراتذييةتى لة بةتايبةت بضَيتةوة،
سياسةتء ئَيستاوة  لة ئةمنيداء 
بؤ بطرَيتةبةر نوآ ستراتيذييةتَيكى

ضاكبوونى بارودؤخى ئةمنيى».
كؤبوونة وةيةكي  لة ديكةوة لةاليةكى
بةغدا ثارَيزطاي ئةنجومةني نائاساييدا
ثَيداضوونةوة ثَيويستة رايطةياند،
«دةبَيت بكرَيت، ئةمنيةكان هَيزة  بؤ
بة عسيء لة ئةمنيى دة زطاكاني سوثاو
ثاشماوةكانيان سةدامييةكانء

ثاكبكرَينةوة».

هؤكارن دراوسآ وآلتانى
ضاودَيراني بةرثرسانء ءتةى بة
دراوسآ ءآلتانى عَيراق سياسيى 
دةكةنء ضةكدارةكان  طروثة هاوكارى 
بةردةوامَيتى لة هةية سةرةكييان رؤَلَيكى

عَيراق. ئةمنيى بارودؤخى تَيكضوونى

بةرطريى ليذنةى ئاسايشء بإياردةرى
ئاماذةى عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى لة
ءآلتانى دواييانةدا لةم ئةوةكرد، بؤ
توند بةشَيوةيةكى عَيراق  دةورووبةرى
بؤ هةية  ثالنيان ءةستاونء عَيراق دذى
تيرؤريستييةكانء طروثة ثشتيوانيكردنى
ثَيدةدةن، زؤريان ثارةيةكى بةعسييةكانء
سعودية)، (سوريا،  ءآلتانى  بةتايبةتى
ئةنجامدانى لة هةية سةرةكييان رؤَلى

تيرؤريستييةكان. كردةوة
ئةلعة بادي، حةيدة ر هةروةك
ليستي لة نوَينةران ئةنجومةني ئةندامي
رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكي لة ئيئتيالف
عةرةبي ءآلتَيكي ضةند «سعودييةو ءتي:
ئةو بؤ خةرجكردووة دؤالريان مليارةها
لة دوايية بةم كة تةقينةوانةي زنجيرة
ثرؤسةي ئةوةي  بؤ رووياندا، عَيراقدا 

شكستثَيبهَينن». عَيراقدا لة ديموكراسي

بَيهيواية ئةمريكا
رؤذي ضةند تةقينةوةكانى دواى
ءَيإاى ئةمريكا  بةرثرسانى رابردوو 
زؤرة ئةو ذمارة بةرامبةر نيطةرانييان لة
ئَيستادا لة توندوتيذيى كردةوةى لة
رةوشى ئاساييبوونةوةى لة بَيهيوان
دةزطايةكى ثَيكهَينانى عَيراقء ئةمنيى
ئةوةشدا لةطةأل بةهَيز، هةواَلطريى
كشانةوةى بإيارى لةسةر سوورن

عَيراقدا. خاكى لة هَيزةكانيان
بةرثرسى هَيَلمك،  فرانك ذةنةراأل 
كة رايطةياند، عَيراقييةكان هَيزة راهَينانى
راهَينانى ثرؤسةى خاوى لة نائومَيدبووة

سةربازييةكان، هَيزة
ثرؤسةى خَيراكردنى  داواى ناوبراو 
ئةوةشى بةآلم كرد، عَيراقى طةشةثَيدانى
لةبارةى دَلنيانيية كة ئاشكراكرد،
راهَينراوةكانى هَيزة ئامادةكردنى
هَيزةكانى كشانةوةى ثَيش عَيراقةوة
هَيزَيكى كة ئاسانة «ئةوة  ءتى: ئةمريكا،
بةآلم دروستبكةيت، ثيادة سةربازيى
موخابةراتى دةزطايةكى دروستكردنى
كاتى قورسةء زؤر ئةركَيكى ثتةو

دةوَيت».
رايطةياند: بةرطريي ئةمريكا وةزارةتي
رؤذي ضةند تةقينةوةكاني زنجيرة 
كاريطةريي بةغدا، شاري رابردووي
هَيزة كشانةوةي ثالني سةر بؤ نابَيت 
دوو لة عَيراق لة  ئة مريكا سةربازييةكاني 

داهاتوودا. ساَلي
كة بةوةكرد، ئاماذةي سثيش كؤشكي
رابردوو رؤذي ضةند تةقينةوانةي  ئةو
سةرلَيشَيواوانةبوو كارَيكي  عَيراقدا، لة
ياخيبووانةوة توندإةوةكانء لةاليةن كة
ذياني تَيكداني ئامانجيان جَيبةجَيكرانء
سياسيية ثرؤسة ي عَيراقء هاوآلتيياني

ءآلتةدا. لةو

داواى نوَينةران ئةنجومةنى

ضارةسةردةكات
لة خراثبوونى مةبةستى لَيكؤَلينةوة بة
ضارةسةر، دانانى ئةمنيىء رةوشى
لة داوا عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
دةكات نيشتمانى ئاسايشى ئةنجومةنى

كؤببَيتةوة.
سةرؤكي  (٨/٢١) هةيني رؤذي
عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني ليستةكاني
بةثةلةيان داخراوي كؤبوونةوةية كي
ءة زيري ناوخؤو ءة زيري لةطةأل
نيشتماني ئاسايشي  ءةزيري  بةرطرييء 
ئاسايشء ليذنةي ئةنداماني عَيراقء
نوَينةرانى عَيراق ئةنجومةني لة بةرطريى 

سازكرد.
جَيطرى بةرزرنجى،  د.سةعدى 
كوردستان، هاوثةيمانى ليستى سةرؤكى
عَيراق «ئَيستا راطةياند: رؤذنامةى بة
ئةمنيى بارودؤخَيكى رووبةإووى
كؤبوونةوةكةى لة بووةتةوة، مةترسيدار
خراثتربووونى لة رَيطةطرتن بؤ ثَيرَييدا
بإياردرا مةترسيدارة بارودؤخة ئةو
نيشتمانى ئاسايشى  ئةنجومةنى 
ثةرلةمانى بإيارة هةروةها كؤببَيتةوة،
بؤ سازبكات نائاسايي دانيشتنَيكى عَيراق

ئةمنيى». كَيشةى ضارةسةركردنى

ئاسايش لةعَيراقدا هةرةسَيكى مةترسيدارى

AP :فؤتؤ عَيراق دةرةوةى وةزارةتى بةردةم  تةقينةوةكةى
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ئا: شاآلو فةتاح

جياكردنةوةى دةنطةكاني هةَلبذاردنةكةي 
 (٨/٢٠) ثَينجشةممة  رؤذى  لة  ئةفغانستان، 
تةواوبوونى  ــةدواى  ل دةستيثَيكردووة، 
ــةدةســت  ـــدانء دةنــطــةكــانــيــش ب ـــط دةن
دةنطداندا.  بنكةى   (٦٢٠٠) لة  جيادةكرَينةوة 
دواى  كة  دةنطدانكراوة  بنكةكانى  لة  داوا 
دةنطةكان  جياكردنةوةى  تةواوبوونى 
لةبةر  رابطةيةنن  ئةنجامةكان  دةستبةجآ 
ضــاودَيــرانــى  ساختةكاريىء  مةترسى 
هةَلبذاردنةكانى ئةفغانستان ئاماذة بةبوونى 
لة  ــةن  دةك بــةرفــراوان  ساختةكارييةكى 

هةَلبذاردنى سةرؤكايةتيدا. 
بوونى  لة  بــاس  راثؤرتَيكيش  ضةند 
لة  دةكــةن  ناإَيكخراوةيى  توندوتيذيىء 
راثؤرتَيكى  تةنانةت  هةَلبذاردنةكاندا، 
ئةسؤشيةيتد ثرَيس، باس لة بإينى ثةنجةى 
دوو هاوآلتى ئةفغانى دةكات كة دةنطيانداوة، 
خةَلكى  بةهؤى  زياتر  ساختةكارييةكان 
نةخوَيندةوارةوة بووة كة ثَييانوتراوة دةنط 
بة كآ بدةن. لة راثؤرتَيكدا باس لة دةنطدانى 
ساختةكاريى  ديكةى  شَيوةى  بارةو  ضةند 
ضاودَيرةكانى  ئةوةشدا  لةطةأل  دةكرَيت، 
ئةفغانستان  لة  ئةوروثا  يةكَيتى  رَيكخراوى 
دةنطدانةكة  طشتيى  بةشَيوةيةكى  دةَلَين، 

دادثةروةرانةو باش بةإَيوةضووة. 
ضاودَيرانى  بةرثرسى  مؤرؤلين،  فليث 
هةَلبذاردنةكانى  لة  ــا  ــةوروث ئ يةكَيتى 
ئةنجامى  ــد:  ــان ــةي ــط راي ئةفغانستان 
بةهؤى  بةآلم  باشبووة،  هةَلبذاردنةكان 
هةَلبذاردنةكان  تاَليبانةوة  مةترسى 
ئازادنةبووة لة هةندَيك ناوضةى ئةفغانستان، 
بينيويانة  ئَيمة  ضاودَيرانى  ئــةوةى  بةآلم 

هةَلبذاردنَيكى باشبووة. 
يةكَيتى  ضاودَيرانى  رايــةى  ئةم  بةآلم 
بة  ديكةوة  ضاودَيرانى  لةاليةن  ئةوروثا 
ثةيامنَيرى  لَيدةطيرَيت،  رةخنةى  تونديى 
راثؤرتى  لــةبــارةى  ئةلجةزيرة  كةناَلى 
ئةوروثاوة  يةكَيتى  رَيكخراوى  ضاودَيرانى 
ثرسيووةو  ديكةى  ضاودَيريى  كؤمةَلَيك  لة 
كة  كــردووة  ــةوة  ب ئاماذةيان  ئةوانيش 
ــةى  ــؤرت ــان ســوإمــاوة لــةو راث ــةري س
بإيار  ناتوانين  «ضونكة  رَيكخراوةكة، 
بدةين  هةَلبذاردنةكان  سةركةوتنى  لةسةر 
جطة  ئةمة  رانةطةيةنرَيت،  ئةنجامةكان  تا 
لة  توندوتيذيى  ساختةكاريىء  بوونى  لة 

هةَلبذاردنةكاندا». 
لة  ياسا  مامؤستاى  ســافــى،  وةزيـــر 
بة  نَيودةوَلةتى  ضاودَيريى  كابوأل،  زانكؤى 
شتَيك  ثَييواية،  لةقةَلةمدةداتء  «خةياَلى» 
دةَلَيت:  سافى  نةبووة،  ناوةوةبوونى  بةو 
نةبوو،  بــوونــى  ضــاودَيــريــى  «سيستمى 
نَيودةوَلةتى».  ضاودَيريى  سستمى  بةتايبةت 

بؤ نموونة لة زانكؤى كابوأل هيض ثَيويستمان 
نةبوو،  نَيودةوَلةتى  ضاودَيريى  سستمى  بة 
خؤيان  خوَيندكارانيش  دواكةوتنء  ضونكة 
ناوضةى  هةندَيك  بؤ  دةنطبدةن،  دةيانزانى 
تةنانةت  ضاودَيرييةكان  ــا  دةزط ديكة، 

سةردانيشيان نةكردبوون. 
لة طةيشتنى  بةرثرسانى دةرةكيش باس 
بوونى  ــةبــارةى  ل دةكــةن  سكاآل   (١٠٠)
ئةمة جطة  لة هةَلبذاردنةكاندا،  ساختةكاريى 

بةتايبةت  تاَليبان  بةردةوامةكانى  هَيرشة  لة 
لة باشوورى ئةفغانستان. 

بةإَيوةبةرى  سايكال  ئةمين  ثرؤفيسؤر 
ئيسالمى  عةرةبى-  لَيكؤَلينةوةى  سةنتةرى 
بوو  هةَلبذاردنةكان  ضاودَيرَيكى  كة 
لةسةر  بإيار  زووة  هَيشتا  كة  رايطةياند: 
«ثشت  بدةين،  هةَلبذاردنةكان  سةركةوتنى 
بة ئةنجامةكان دةبةستَيت، ضاوةإَيين بزانين 
ئايا ركابةرةكان رووبةإووى يةكتر دةبنةوة 

بؤ هةَلبذاردنى دووةم يان نا، بةآلم بة تةئكيد 
ساختةكاريىء ناإَيكخراوةيى هةبووة». 

بة  ئاماذة  اليةنَيك  ضةند  هةرضةندة 
سةركةوتن دةكةن لة هةَلبذاردنةكاندا، بةآلم 
هةريةكة  نةكراوة.  ئاشكرا  بــراوة  هَيشتا 
عةبدوَلآلش  عةبدوَلآل  كــارزاىء  حاميد  لة 
ثةيمانيان بة نوَينةرى ئةمريكا لة ئةفغانستان 
ئةنجامةكة  ــدا  دؤإان حاَلةتى  لة  كة  داوة، 
قبووَلدةكةنء خةَلك نانَيرنة سةر شةقامةكان، 
ئَيستاوة  لة  هةر  هةردووال  ئةوةشدا  لةطةأل 

سةركةوتنى خؤيان راطةياندووة. 
ئةوةيان  دةنطدان  ثَيش  راثرسييةكانى 
زؤرترين  كارزاى  حاميد  كة  دةخستةإوو 
ثَيدةضَيت  بةآلم  بةدةستدةهَينَيت،  دةنط 
ثَيويست بة هةَلبذاردنى دووةم بكات بةهؤى 
عةبدوَلآلية،  عةبدوَلآل  كة  ركابةرةكةيةوة 
ضونكة ئةطةر هيض يةكَيكيان رَيذةى (٥٠+١)ى 
دةنطةكان بةدةستنةهَينن، ئةوا هةَلبذاردنةكان 
دةكاتةوة،  دووةم  هةَلبذاردنى  بة  ثَيويست 
هةَلبذاردنةكانى  سةربةخؤى  كؤميتةى 
ئةفغانستانيش داواى لة كانديدةكان كردووة 
ئةنجامة  تا  نــةدةن  سةركةوتن  جاإى  كة 

رةسمييةكان رادةطةيةنرَيت.  
دةرةكييةكانيش  ضاودَيرة  لة  ذمارةيةك 
جياكردنةوةى  كة  دةكـــةن،  ــةوة  ل ــاس  ب
عةبدوَلآل  كـــارزاىء  لةنَيوان  دةنطةكان 
عةبدوَلآلى وةزيرى دةرةوةدا كة ثشتطيريى 
تاجيكيةكانى ئةفغانستانى هةبووة، ثَيدةضَيت 
ناوضةى  دوو  سةر  دابةشبكاتة  ئةفغانستان 
ريضارد  دروستبكات،  ناكؤكى  ئيتنىء 
لة  ئةمريكا  تايبةتى  نوَينةرى  هوَلبروك 
خؤى  نيطةرانى  ثاكستان،  ئةفغانستانء 
ملمالنآ  دروســتــبــوونــى  مــةتــرســى  ــة  ل
خؤيان  بيروإاى  هةردووال  وتى  راطةياندو 
ئةنجامى  رَيزى  وتوويانة  بةآلم  دةسةثَينن، 

هةَلبذاردنةكانيش دةطرن. 
لةاليةكى ديكةوة، طؤردن براونى سةرؤك 
ثةترايؤسى  ذةنةراأل  بةريتانياو  وةزيرانى 
لة  ئةمريكا  هَيزةكانى  ناوةندي  فةرماندةي 
هةَلبذاردنةكانى  طرنطى  لة  باس  دانيشتنَيكدا 
هةلَيكة  كة  ثَييانواية،  دةكةنء  ئةفغانستان 
وآلتةدا.  لةو  ئةلقاعيدة  فةرامؤشكردنى  بؤ 
هةرضةندة ئاماذة بةبوونى ضةند كوذراوَيكى 
لةكاتى  ــت  دةكــرَي بةريتانيا  هَيزةكانى 
هةَلبذاردنةكانى ئةفغانستاندا، بةآلم سةرؤك 
بة  هةَلبذاردنةكانى  وآلتة  ئةو  وةزيرانى 
ئيجابى لةقةَلةمداو دةيظد ميليباندى وةزيرى 
ضوونى  بة  ئةوةى  بةريتانياش  دةرةوةى 
ئةفغانييةكانى بؤ دةنطدان لةذَير هةإةشةى 
تاَليباندا بة «ئازايةتييةكى بَيوَينة» لةقةَلةمدا. 

بى.بى.سىء  سايتةكانى  لة  زانياريي 
ثرَيسء   فــرانــس  ــى  ــةواَل ه ئاذانسى 
نيوزء  ئةى.بى.سى  ثرَيسء  ئةسؤشيةيتد 

ئةلجةزيرة وةرطيراون.

لة توركيا ئةنجامى هةلَبذاردنء مةترسى دابةشبوونى ئةفغانستان

دةوَلةت يةكدةنطة

هيَمن لهؤنى

ثَينجشةممةى 
رابـــــــــــردوو 
ــى  ــةن ــجــوم ــةن ئ
ئـــاســـايـــشـــى 
توركيا  نةتةوةيى 

ثشتيوانيى  بإياريدا  كــؤبــووةوةء 
ديموكراتييةكةى»  «كـــرانـــةوة 
بةمةش  بكاتء  توركيا  حكومةتى 
ئةردؤغانى  دةستثَيشخةرييةكةى 
ئةنجومةنة  ئةم  كرد.  دةوَلةتى  بة 
 (M.G.K) بة  توركييةكةى  بة  كة 
بةهَيزترين  طةورةترينء  ناسراوة 
كة  توركياية،  بــإيــارى  دةزطـــاى 
كؤمارو  ــةرؤك  س لة  ثَيكدَيت  كة 
هةندَيك  سةربازيىء  دامــةزراوةى 
لةم  ئةوةى  حكومةت.  ئةندامانى  لة 
بريتيية  باسدةكرَيت  كؤبوونةوةيةدا 
لة بابةتء دؤكيؤمَينتة زؤر هةستيارو 
نهَينييةكانى دةوَلةت كة ثَييدةوترَيت 
دامـــةزراوةى  ســـوور»و  «كتَيبى 
سةربازييش لةم ئةنجومةنةدا قسةى 
لة  خؤى  كاريطةريى  دةكاتء  خؤى 
سياسةتى وآلت نيشاندةدات، بةثَيى 
دةستوورى توركيا كة دةطةإَيتةوة بؤ 
كودةتاى ١٩٨١و لةاليةن عةقَلييةتى 
نــووســراوةتــةوة،  سةربازييةوة 
سوثاى  داوةتة  بةهَيزى  ثَيطةيةكى 
سةربازيى  دامةزراوةى  وآلتة.  ئةو 
دادوطةشةثَيدانء  هاتنى  ثَيش  تا 
ئــةوروثــا  يةكَيتيى  فشارةكانى 
دةوَلةتَيكى  بة  توركياى  دةوَلةتى 

سةربازيى دةبينى.
شَيوة  بةتوندترين  سوثا  ثَيشتر 
هةنطاوَيكى  هةر  لةطةأل  مامةَلةى 
رووى  بةرةو  كة  دةكرد  ثؤزةتيظانة 
كورد  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
لةطةأل  دةوةستايةوة  ــةدا  وآلت لةو 
ضونكة  بــوو،  سةربازيدا  هَيرشى 
هَيزى ئةو ثةيوةست بوو بة بوونى 
كَيشةكانةوة. بة داطيرساندنى طَلؤثى 
ثإؤذةكةى  ئةنجومةنة  ئةو  سةوز 
ــدانــى كــردة  ثــارتــى دادوطــةشــثــَي
كةس  هيض  نيشتمانيى.  ثإؤذيةكى 
لة توركيا ناتوانَيت موزايةدة بةسةر 
بكات  سةربازييةوة  دامـــةزراوةى 
خاكء  يةكَيتيى  مةسةلةى  لةسةر 
نةتةوة، ئَيستا ئؤثؤزسيؤنى ئةو وآلتة 
لة بةرةيةكى شَلؤقدانء مامةَلةيةكى 
روونيان نيية بؤ ئةندامانيان، ناتوانن 
لة يةككاتدا بةرةنطارى دامةزراوةى 
مانايةكى  بة  تةنفيزى،  سةربازيىء 
دةبَيت  ببنةوة.  ـــةت  دةوَل ديكة، 
ئةوةى  كة  بيرنةضَيت  ئةوةشمان 
ئَيستا دذى ئةم ثإؤذةيةى حكومةتة 
هةندَيك  مةهةثةو   جةهةثةء  تةنيا 
طروثى بضووكى ديكةنء ثارتةكانى 
دةسةثةو سةعادةت كة لةدةرةوةى 
بؤ  خؤيان  ثاَلثشتى  حكومةتيشن 

ثإؤسةكة دةربإيوة. 
كة  دةيسةلمَينن  ئــامــاذةكــان 
حكومةتةكةى ئةردؤغان لة ثَيطةيةكى 
دةستكراوةتر  دةتوانَيت  بةهَيزدايةو 
دةستثَيشخةرييةكةى  ـــةرةوة  ب
ــةو  ـــدة، ئ ـــةن ـــةرض بــضــَيــت. ه
توركيا  حكومةتى  نةخشةإَيطايةى 
وةك  بةآلم  ئاشكرانةكراوة،  هَيشتا 
لة  باسيانكرد  توركيا  ميدياكانى 
كاتذمَيرييةكةى  حةوت  كؤبوونةوة 
(M.G.K)  خراوةتة بةر طفتوطؤ. ئةو 
ثإؤذةية وةك ثَيشبينيدةكرَيت بريتي 
دةبَيت لة ثإؤسةيةكى كؤمةآليةتىء 
ناوضة  بؤ  ئابووريى  سياسيىء 
دةوَلةتى  توركيا.  كوردنشينةكانى 
لة  هــةروةك  كــارةىء  بةم  توركيا 
بةياننامةكةى ئةنجومةنى ئاسايشى 
طةيشتووةتة  بةديدةكرَيت،  توركيادا 
ئةو بؤضوونةى كة تاكة رَيطا بؤ لة 
توندوتيذيى  «تيرؤر»ء  ناوبردنى 
خــؤشــطــوزةرانــىء  ــة  ل بريتيية 
كوردء  رووى  بة  زياتر  كرانةوةى 
جياوازييانةى  ئةو  كةمكردنةوةى 
كوردنشينء  شـــارة  ــوان  ــَي ــةن ل

توركنشينةكاندا هةن.

ئا: ئارام شَيخ وةسانى

ثإؤذةيةكى  ئةردؤغان  ئــةوةى  دواى 
ـــارةت بـــة ثــرســى  ـــةب خــســتــةإوو س
توركيا،  لة  كورد  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
دذى  لة  تونديى  بة  ئؤثؤزسيؤنةكان  ثارتة 
وةستانةوة،  ئــةردؤغــان  ثــإؤذةيــةى  ئةو 
جةهةثة  مةهةثةء  ثارتى  دوو  لة  هةريةكة 
سةرةكيى  ئؤثؤزسيؤنى  ثارتى  دوو  كة 
لَيدوانةكانياندا  لة  ئةردؤغانن،  حكومةتةكةى 
رةخنةيان لة ثإؤذةكةى ئةردؤغان طرتووةء 
خاكى  يةكثارضةيى  سةر  بؤ  مةترسى  بة 
ئةو  ثَييانواية،  ئةذماريانكردووةء  توركيا 
خراثى  كاريطةريى  ئةردؤغان  ثإؤذةيةى 

دةبَيت لةسةر هةيمةنةى دةوَلةتى توركيا.
باخضةلى  ـــةت  دةوَل لَيدوانيدا  ــةدوا  ل
توركيا  حــوإيــيــةتــى  ـــامـــةى  رؤذن ــة  ك
ثإؤذةى  بة  سةبارةت  بآلويكردووةتةوة، 
لــةاليــةن  كـــورد  كَيشةى  ضــارةســةرى 
ئةردؤغانةوة دةَلَيت: «ئةو ثإؤذةية بةثالنء 

ثشتطيريى ئةمريكا جَيبةجَيدةكرَيت، ئةمةش 
لَيدوانةى   ئةم  طــةورةيــة»،  مةترسييةكى 
توركيا  نةتةوةثةرستى  ثارتى  سةرؤكى 
توركيا  ناوخؤى  وةزيــرى  كة  لةكاتَيكداية 
هةموو هةوَلةكانى خؤى ضإكردووةتةوة بؤ 
ئؤثؤزسيؤن،  ثارتى  هةردوو  باوةِرثَيهَينانى 
بؤ ئةوةى ثشتطيريى لة ثإؤذةكةى ئةردؤغان 

بكةن لة ضارةسةرى كَيشةى كورد.
تائَيستا  باخضةلى،  لَيدوانةى  ئةو  بةثَيي 
ثإؤذةكةى  دذايةتيكردنى  لة  ــوورن  س

ئةردؤغان.
ــةر ئــةو تــؤمــةتــانــةى كة  ــب ــةرام ــةب ل
خراونةتةثاأل ئةردؤغان سةبارةت بةثإؤذةى 
دوا  بةتايبةت  كورد،  كَيشةى  ضارةسةرى 
رابردوو  هةينى  رؤذى  باخضةلى،  لَيدوانى 
بة  رؤذنامةوانيدا  لَيدوانَيكى  لة  ئةردؤغان 
سايتى  دايــةوةء  باخضةلى  وةآلمى  توندى 
بآلويكردووةتةوة  نيوز  دةيلى  توركيش 
كردووة  باخضةلى  لة  داواى  ئةردؤغان  كة 
درؤدةكاتء  «ئةطينا  بسةلمَينَيت،  قسةكانى 
بَيئةدةبى نواندووة، ئةردؤغان دةَلَيت «ئةطةر 

بن  راست  باخضةلى  دةوَلةت  قسانةى  ئةو 
ئةمريكا  ئاخؤ  كة  بيسةلمَينَيت  بابَيت  ئةوا 
ض  لة  ثإؤذةكة  ثإؤذةيةداية،  ئةو  كوَيى  لة 
ئةطةر  ئةمريكاية،  ثالنى  جةمسةرَيكةوة 
ئةو  ئةوا ماناى واية  قسةكانى نةسةلمَينَيت، 

درؤدةكاتء بَيإَيزيى نواندووة».
توركيا  لة  كورد  كَيشةى  ضارةسةرى 
لة  وآلتة  ئةو  طةرمةكانى  بابةتة  لة  يةكَيكة 
لة  بةردةوامن  طويل  ئةردؤغانء  ئَيستادا، 
هةوَلةكانيان بؤ دروستكردنى رايةكى طشتيى 
رةزامةندييةكى  كة  نةخشةكة  بة  سةبارةت 
دذايةتيكردنى  بةآلم  بةدةستبهَينَيت،  طشتيى 
ئؤثؤزسيؤنةكانى  ثارتة  لةاليةن  ثإؤذةكة 
دروستدةكةن  طرفت  تاإادةيةك  توركياوة، 

لةبةردةم ثإؤذةكةدا.
ثارتة  بؤضوونةكانى  لة  ديكة   يةكَيكى 
ثرسى  لــة  بريتيية  ئؤثؤزسيؤنةكان، 
دابةشكردنى خاكى توركيا بةهؤى ثإؤذةكةى 
ئؤثؤزسيؤنةكان  ثارتة  ئــةردؤغــانــةوة، 
توركيا  شةقامى  كة  ــةوةدان  ئ هةوَلى  لة 
هةنطاوى  ثإؤذةية  ئةو  كة  تَيبطةيةنن  وا 

بؤية  توركياية،  خاكى  دابةشكردنى  يةكةمى 
بؤ  باسدةكةن  ــةورةى  ط بةمةترسييةكى 

هاوآلتييانء اليةنطرانيان.
وَيإاى هةموو ئةو طرفتانةى كة هاتوونةتة 
ــان، بةآلم  ــةردؤغ ئ ــإؤذةكــةى  ث بـــةردةم 
ديدارةكانى  طفتوطؤو  بةردةوامةء  ثإؤذةكة 
شارةزايان  كةسايةتىء  لةطةأل  ئةردؤغان 
هةنطاويشدا  تازةترين  لة  هةية،  ــذةى  درَي
حكومةتى توركيا بإياريداوة وةك هةنطاوَيكى 
سةرةتايى ناوى هةموو ئةو طوندة توركييانة 
رةسةنةكوردييةكانى  ناوة  سةر  بطَيإَيتةوة 
البرابوونء  ناوانة  ئةو  ثَيشتر  كة  خؤيان، 
رؤيتةرز  هةواَلى  سايتى  قةدةغةكرابوون، 
ناوى  بةنيازة  توركيا  كة  بآلويكردةوة 
بكاتةوة  كوردنشين  طوندى  دوانزةهةزار 
هةروةها  كوردييةكانيان،  بنةِرةتيية  بةناوة 
هةنطاوَيكى  توركيا  ــردوودا  راب ماوةى  لة 
بوو  رَيطةدان  ئةويش  جَيبةجَيكرد،  ديكةى 
وتار  ئــةوةى  بؤ  ئايينى  مامؤستايانى  بة 
ئةوةى  بةبآ  بخوَيننةوة،  كوردى  بةزمانى 

رووبةإووى لَيثَيضينةوة بكرَينةوة.

دةوَلةت باخضةلى: ئةردؤغان بة ثالنى ئةمريكا
كار بؤ ضارةسةرى ثرسى كورد دةكات
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بةدواداضوون

بةرهةم خاليد

ثَينجشةممةى  رؤذى  بإياربوو  وةك 
هةَلبذَيردراوى  تازة  ثةرلةمانى  رابردوو 
ئةنجامدا،  خؤى  دانيشتنى  يةكةم  هةرَيم 
بةآلم شَيوازى بةإَيوةضوونى دانيشتنةكةو 
جَيطرء  سةرؤكء  هةَلبذاردنى  شَيوازى 
تةزكييةء  بــة  ثــةرلــةمــان  سكرتَيرى 
رةخنةى  جَيطةى  بــووة  ضةثَلةإَيزان، 
ئؤثؤزسيؤنةكانى  ليستة  ئةندامانى 
بةشَيك  تةنانةت  ضاودَيرانء  ثةرلةمانء 
دةسةآلتيش  ليستى  ثةرلةمانتارانى  لة 
سةرؤكايةتى  دةســتــةى  دياريكردنى 
«ناياسايي»  بة  شَيوازة  بةو  ثةرلةمانيان 
نةدرا  رَيطة  ديكةوة  لةاليةكى  قةَلةمدا،  لة 
ثةرلةمانتارَيك بؤضوونى خؤيان  بة ضةند 

لةسةر ئةو حاَلةتة دةرببإن.
 (٢٠٠٩/٧/٢٥) رؤذى  ــةوةى  ئ ثــاش 
كوردستانء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ــم بــةإَيــوةضــوو،  ســةرؤكــايــةتــى هــةرَي
سةربةخؤى  بــاآلى  كؤمسيؤنى  ــر  دوات
ئةنجامة  (٢٠٠٩/٨/٧)دا  لة  هةَلبذاردنةكان 
راطةياند،  هةَلبذاردنةى  ئةو  كؤتاييةكانى 
مةسعود بارزانى، سةرؤكى هةرَيم، رؤذى 
ئةندامانى  بانطهَيشتى  مانطة  ئةم  (١٨)ى 
رؤذى  ئةوةى  بؤ  كرد،  ثةرلةمانى  نوَيي 
خولى  دانيشتنى  يةكةم   (٢٠٠٩/٨/٢٠)
سةرؤكى  ئةندامانء  ئةنجامبداتء  سَييةم 

هةرَيم سوَيندى ياسايي بخؤن.
شاري  لة  ثةرلةمان  دانيشتنةكةى 
هةولَيرء لة دةرةوةى هؤَلى ثةرلةمانء له  
هؤَلي شه هيد سه عد عه بدوَلآل بةإَيوه ضوو.

سَييه مي  خولي  دانيشتني  يه که م 
په رله مان، به  ئاماده بووني سةرؤك كؤمارى 
ئه نداماني  هةرَيمء  سةرؤكي  عَيراقء 
په رله مانء  سَييه مي  دووه مء  خولي 
له  به رپرساني ديکه ي هه ردوو  ژماره يه ک 
نوَينه راني  فيدراألء  هه رَيمء  حکومه تي 
ئه نجومه ني  کؤمارء  سه رؤکايه تييه کاني 
عَيراقء  نوَينه راني  ئه نجومه ني  وه زيرانء 
وآلتان  باَليؤزخانه ي  کوردستانيء  پارته  
له   وآلتانه   ئه و  نوَينه رايه تي  به غداء  له  
جةالل  ئةطةرضى  بةإَيوه چوو،  هه ولَير 
ئةندامانى  سوَيندخواردنى  دواى  تاَلةبانى 
ئامادةى  تةنيا  ثةرلةمان طةيشتة هؤَلةكةء 

سوَيندخواردنى سةرؤكى هةرَيم بوو.
عه دنان  دانيشتنه که  دا،  سه ره تاي  له  
موفتي سه رؤکي خولي دووه مي په رله مان، 
وتارَيکي پَيشکه شکردء باسي لة كارةكاني 
دواتر  كردء  ثةرلةمان  دووةمــى  خولى 
عه دنان موفتي داواي له  شيروان حه يده ري 
په رله مانتاري  ته مه نترين  به   وه ک  کرد، 
خولي سَييه م له  به رده ميدا سوَيندي ياسايي 
مستةفا،  نةوشيروان  دواى  كة  بخوات، 
تةمةنترين  بة  طــؤإان  ليستى  سةرؤكى 
ئةندامى خولى نوَيي ثةرلةمانة، نةوشيروان 
و  نةبوو  دانيشتنةكة  بةشدارى  مستةفا 
رايطةياندووة،  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة 
رَيكخستنةوةى  بة  سةرقاَلييان  بةهؤي 
خؤئامادةكردن  ــؤإانء  ط بزووتنةوةى 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ 

هةرَيمء كةركوكء هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
عَيراق بةشداريى ئةو دانيشتنةى ثةرلةمان 
محةمةد  لة  هةريةكة  لةهةمانكاتدا  ناكاتء 
بانيمارانى  عوسمان  رةحيمء  تؤفيق 
بةشداريى  راطةياندء  خؤيان  كشانةوةى 

دانيشتنةكةيان نةكرد.
ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى 
شيروان  لــةطــةأل  ـــوو  دةب كــوردســتــان 
دانيشتنةى  ئــةو  سةرؤكى  حــةيــدةرى، 
تةمةنترين  ــةم  ك لــة  دوو  ثةرلةماندا 
دانيشتنةكةيان  سَييةم  خولي  ئةندامانى 
رَيكخةرانى  لةاليةن  بةآلم  بةإَيوةببرداية، 
دةبوو  كة  نةكرا،  ئــةوة  دانيشتنةكةوة 
ثةرلةمانتارى  فةتاح،  د.رَيباز  لة  هةريةكة 
خةليفة،  حسَين  بةفرين  طؤإانء  ليستى 
خزمةتطوزارىء  ليستى  ثةرلةمانتارى 
حةيدةرى  شيروان  هاوكاريى  ضاكسازيي 

بكةن لة بةإَيوةبردنى دانيشتنةكةدا.

سوَيندخواردن تةنيا بة كوردى بوو
ناوي  به   يه که مي  دانيشتني  حه يده ري 
کارنامه ي  ده ستپَيکردو  گه له وه   خواو 
راگه ياندء  په رله ماني  دانيشتني  يه که م 
داواي له  ئه نداماني نوَيي په رله مان کرد، که  
ئاماده بنء سوَيندي ياسايي بخؤن، پاشان 
سوَيندي  نوآ  ئه نداماني  يه که ي   يه که 
سةرنج  جَيي  خاَلَيكي  خوارد.  ياساييان 
كوردي  زمانى  بة  كة سوَيندةكة  ئةوةبوو 
نةتةوةكان  هةموو  نوَينةرى  و  نوسرابوو 
بةوهؤيةشةوة  سوَينددرانء  زمانة  بةو 
نةتةوةكانى  ثةرلةمانتارانى  لة  هةندَيك 
سوَيندة  ــى  رةوان بة  نةيانتوانى  ديكة 
ضةندين  بة  بخوَيننةوةو  نووسراوةكة 
ناإةوان  زمانَيكي  بة  زمانةوانيء  هةَلةى 

سوَينديان خوارد.

ثَيشتر سةرؤكايةتى يةكاليي كرابووةوة
خؤپاآلوتني  ده رگاي  حه يده ري  دواتر 
تاوه کو  کــرده وه ،  ليسته کاندا  رووي  به  

ناو ي کانديده کاني خؤيان بؤ سه رؤکايه تي 
ته نيا  به آلم  بکه ن،  پَيشکه ش  په رله مان 
پاَلَيوراوه کاني  ناوي  کوردستاني  ليستي 
کاتيي،  سه رؤکي  ــه رده م  ب خسته   خؤي 
بؤ  که رکوکي  د.کــه مــال  ئه وانيش  که  
جَيگرء  بؤ  بايز  د.ئه رسه الن  ســه رؤکء 
په رله مان  سکرتَيري  بؤ  ئه حمه د  فرسه ت 
طؤإانء  ليستى  لة  هةريةكة  پاَلَيورانء 
 (٣٨) كة  ضاكسازيى  خزمةتطوزارىء 
ــة، هيض  ثــةرلــةمــانــيــان هــةي كــورســي 
نةبوو،  ثؤستانة  ئةو  بؤ  كانديدَيكيان 
ئةو  لةنَيوان  هةماهةنطى  ثَيشتر  لةكاتَيكدا 
دوو ليستةدا كرابوو بؤ ئةوةى كانديديان 
كوردستانيدا،  ليستى  بةرامبةر  لة  هةبَيت 
سةرنجء  جَيطةى  بــووة  ــةوةى  ئ بــةآلم 
هةَلبذاردنى  بــةشــداربــووان  رةخنةى 
بةبآ  كة  بــوو  سةرؤكايةتى  دةستةى 
دةنطدانء بة تةزكييةء لةنَيو ضةثَلةإَيزاندا 
هةَلبذَيردران، هةروةك عه دنان عوسمان، 
رايگه ياند:  گؤإان  ليستي   په رله مانتاري  
«رَيوإه سمي  ده ستبه كاربووني  په رله ماني  
هيچ  ــووه  و  ب پياهه َلدان  بؤ  زياتر  نوآ 
په رله ماني   ده ستبه كاربووني   مؤركَيكي  
بؤ  سيناريؤيه كي   چه ند  پَيوه ديارنه بووه  و 

بَينرخكردني  په رله مان له خؤگرتبوو». 
په رله مانتاره كه ي   لَيدوانَيكيدا  مياني   له  
ليستي  گؤإان وتيشي: «پَيشتر سيناريؤي  
ليستي   له اليه ن  پؤسته كان  دابه شكردني  
ده بوايه   ئاماده كرابوء،  كوردستانييه وه  
ده نگدانه وه   له إَيي   په رله مان  سه رؤكي  
بؤئه وه ي   ته زكييه   به   نه ك  هه َلبژَيردرايه ، 
په رله مانتار  چه ند  ده ربكه وتايه   بؤي  
ده كاته وه  و  ره تي   چه ند  پَيداوه  و  ده نگي  
به آلم  نادات،  ده نگ  په رله مانتاريش  چه ند 

كاره كان پَيشتر رَيكخرابوون ».
هةروةها سؤزان شةهاب، ثةرلةمانتارى 
ليستى كوردستانى، لة لَيدوانَيكدا بؤ سايتى 
ئاوَينة رايطةياند: «ئةو جؤرة هةَلبذاردنةء 

بة تةزكيية ناياسايية».

بوارى رةخنة نةدراو سةرؤكي ليستى 
دةسةآلت جياكرابووةوة

لةاليةكى ديكةوة كاتَيك سآ  په رله مانتار 
بوون  ــؤإان  گ ليستي   لة   ــان  ــي دووان كة 
رَيوإه سمي   له سه ر  رةخنة   ويستوويانه  
هه َلبژاردني   په رله مان و  خولي   يه كه م 
جَيگره كه ي  و  ــان و  ــه م ــه رل پ ــي   ســه رؤك
رَيگه يان  بگرن،  په رله مان  سكرتَيري  
پَينه دراوه  قسة بكةنء لة وتارى سةرؤكى 
جؤرَيك  جَيطرةكةشيدا  ثةرلةمانء  نوَيي 
كوردستانيدا  ليستى  بة  ثياهةَلدان  لة 
تةنيا  ئةوةى  ســةرةإاى  ئةوة  بةديدةكرا، 
بةشى  لة  كوردستانى  ليستى  سةرؤكى 
ثَيشةوةى ناوةإاستى هؤَلةكةدا شوَينى بؤ 
ديكة  ليستةكانى  سةرؤكى  تةرخانكرابوو، 
ثةراوَيزخرابوون لة بةشى ضةثي هؤَلةكةداو 
نةبوو  شوَينيان  ميوانَيكيش  كةسء  ضةند 
محةمةد،  كوَيستان  هةربؤية  دابنيشن، 
لة ثةرلةمانى  سةرؤكي فراكسيؤنى طؤإان 
رؤذى  دانيشتنى  لة  رايطةياند:  كوردستان، 
دةطةيةننة  ناإةزاييانة  ئةو  دووشةممةدا 

سةرؤكايةتى ثةرلةمانء لَيي بَيدةنط نابن.
سه رؤکي  حةيدةرى،  شيروان  پاشان 
ده سته ي  به   راده ست  پؤسته که ي  کاتيي، 
سه رؤکايه تي هه َلبژَيردراو کردء دواتريش، 
د.که مال که رکوکي، سةر ؤکي خولي سَييه مي 
په ر  له ماني کوردستان، وتاري سه رؤکايه تي 
نوَيى پَيشکه شکردء ئاماذةى بؤ ئةوةكرد، که  
په رله مانَيکي فره  ره نگييه ء  په رله ماني نوآ 
رَيژه ي  (٣٥٪)ه ء  تَييدا   ئافره تان  رَيژه ي 
خوار  له   ته مه نيان  په رله مانتاران  (٤٠٪)ي 
(٤٠) ساَلييه وه يهء بةرطريى لة دةستوورى 
هةرَيم كرد، كة لةماوةى رابردوودا لةاليةن 
هةرَيمةوة  ماوةبةسةرضووى  ثةرلةمانى 
ثةسةندكراو بووة جَيطةى ناإةزايي زؤرَيك 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  هاوآلتييانء  لة 

مةدةنى لة كوردستان.
دواتر مه سعود بارزاني، وةك سةرؤكى 
ياسايي  سوَيندي  هةرَيم،  هةَلبذَيردراوى 

سةرؤكى  بووة  جار  دووةم  بؤ  خــواردء 
سه رؤک  تاَله باني  جه الل  دواتر  هةرَيمء 
به   خؤي  وتاري  فيدراأل،  عَيراقي  کؤماري 
وَيإاي  تَييدا  پَيشکه شکرد،  عه ره بي  زماني 
نوَيي  ئه نداماني  بارزانيء  له   پيرؤزبايي 
په رله مان، هيواي سه رکه و تني بؤ خواستن.

بارزانى ئامادةية طوَيبطرَيت
ــــاري خــؤي  ـــي وت ـــارزان ــان ب ــاش  پ
پَيشکه شکردء پيرؤزبايي له  سه رؤکايه تيء 
هيواي  کردء  په رله مان  نوَيي  ئه نداماني 
«ئَيمه   وتيشي:  خواستن،  بؤ  سه رکه وتني 
ده چينه  قؤناغَيکي نوآء به  ده ستخستنه  ناو 
ده ستي يه کتر خزمه ت به  گه له که مان ده که ين، 
چاالکيي  هؤي  ده بَيته   جياواز  بيروإاي 
ئه زموونه که مان،  باشترکردني  په رله مانء 
نه هَيَلَيت،  که موکوإييه کان  ده بَيت  هه روه ها 

نه ک بؤ شکاندني يه کتري بَيت». 
بارزاني  وتةكةيدا،  ديکه ي  به شَيکي  له  
ئه و  پابه ندي  ئَيمه   ئَيوه ء  که   «دَلنيان  وتي: 
به   خؤم  من  خواردمان،  که   ده بين  سوَينده  
براي ئَيوه  ده زانمء ئاماده م گوآ له  هه موو 
ره خنه که   ئه گه ر  بگرم،  ره خنه يه ک  جؤره  
گه لدا  به رژه وه نديي  له   ئةگه ر  بَيت،  رةقيش 
چاودَيريي  هه موواليه ک  هه روه ها  بَيت، 
ئاست  له   ئَيمه   ئايا  بــه وه ي  ده کــه ن  ئَيمه  

جَيبه جَيکردني به َلَينه کانماندا ده بين».
رؤذى  كوردستان  نوَيى  ثةرلةمانى 
(٢٥)ى مانطى رابردوو لة هةرسآ شارةكةى 
يةكةمينجار  بؤ  تَييدا  بةإَيوةضوو،  هةرَيم 
ليستى  ركــابــةرى  وةك  ليستَيك  ضةند 
يةكَيتىء ثارتى بةشدارييان تَيداكردو توانى 
دوو  ئةو  لةاليةن  دةســةآلت  قؤرغكردنى 
يةكةمجار  بؤ  ثَيبهَينَيتء  كؤتايي  حيزبةوة 
كارا  ئؤثؤزسيؤنَيكى  ضاوةإواندةكرَيت 
لةنَيو ثةرلةمانى كوردستاندا سةرهةَلبدات، 
ــى  ــردن ــك ــي ــةزراوةي ــة دام ــؤ ب ــار ب ــة ك ك
ئةنجامدانى  حكومةتء  دامودةزطاكانى 
طؤإينى  خــزمــةتــطــوزاريــيء  ـــرؤذةى  ث
بكاتء  كوردستاندا  لة  سياسيى  سيستمى 
هةفتةى  ضةند  لة  دةكرَيت  ضاوةإوانيش 
براوة  ليستى  هةرَيم  سةرؤكى  ئايندةدا 
رابسثَيرَيت بؤ ثَيكهَينانى کابينه ي شه شه مي 
كة  ــان،  کــوردســت هــه رَيــمــي  حکومه تي 
ساَلح  ئةحمةد  د.بةرهةم  ضاوةإواندةكرَيت 

ثَيكيبهَينَيت.
لة  ثَيكدَيت  نوآ  ثةرلةمانى  ثَيكهاتةى 
که   كوردستانى،  ليستى  فراكسيؤنةكانى 
 (٥٩) بة  پارتيية  يةكَيتىء  ليستي هاوبه شي 
کورسيء   (٢٥) گؤإان  ليستي  کورسيء 
 (١٣) چاکسازيي  خزمه تگوزاريء  ليستى 
 (٢) ئيسالميي  بزووتنه وه ي  کورسيء 
کؤمه آليه تي  عه داله تي  ئازاديء  کورسيء 
ليسته کاني  کؤتاش،  پشکي  کورسيء   (١)
کورسيء   (٣) سريان  ئاشووريء  کلدو 
 (٣) تورکماني  ديموکراتي  بزووتنه وه ي 
کورسيء رافيده ين (٢) کورسيء ليسته کاني 
هه ولَيري تورکمانيء چاکسازي تورکمانيء 
کورسييه که يان  هه ريه که و  ئه رمه نه کان 
به ده ستهَيناوة، بإيارة لةدواى كؤبوونةوةى 
سبةينآ سةرؤكى فراكسيؤنةكان لة رؤذى 
(٢٠٠٩/٩/١)ةوة دانيشتنةكانى دةستثَيبكات.

يةكةم دانيشتنى ثةرلةمانى نوآ ضؤن بةأَيوةضوو؟
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جةمال سةنطةر

تائَيستا كاركردن، ساأل (٦) نزيكةى دواى
دروستكردنى ثرؤذةى كارةكانى (٦٠٪)ى لة
شارى قةإةوَيَلةيى (٤٠٠) نةخؤشخانةى
دؤالرى مليؤن (٥٧) كة تةواوبووة، سلَيمانى

بِرياري  لة مليؤندؤالري ٤٠) تةرخانكراوة، بؤ
مليؤن دؤالري  ١٧ حكومةتي هةرَيميش ٩٨٦ء
تا ضاوةإواندةكرَيت كردووة) تةرخان بؤ
تةواونةبَيت، اليةنة داهاتووش كؤتايى ساَلى
كة ناكةن لةوة نكووَلى ثةيوةنديدارةكانيش
داهاتووةوة، ساَلى دةكةوَيتة تةواوبوونةكةى
لةمةوبةر مانطَيك كة  لةكاتَيكداية  ئةوة
سةردانى حكومةت سةرؤكى جَيطرى
بوونى تةواو زوو بةَلَينى كردو ثرؤذةكةى

درا.

نةخؤشخانةكة
شارى قةإةوَيَلةييةكةى (٤٠٠) نةخؤشخانة
هةزار (٥٥) بيناكةى ــةرى  رووب سلَيمانى،
(٧٣) رووبــةرى لةسةر ضوارطؤشةية مةتر
سلَيمانىء شارى باكوورى لة زةوى دؤنم
مةحمود مةليك بازنةيى شةقامى لةسةر
نةخؤشخانانةى لةو  يةكَيكة دروستدةكرَيتء 
جَيبةجَيكراون. عيراقدا ديكةى شارةكانى لة كة

(uienc) كؤمثانياى سةرةتا ثرؤذةكة
كة سثَيردرا ثآ جَيبةجَيكردنى باشوور كؤرياى
بكات، تةواوى رؤذدا (٧٣٠) ماوةى لة بإياربوو
شكستيهَينا تةواونةكراو ئةوةى دواى بةآلم
سةرثةرشتيكردنى ئةركى خؤى حكومةت

طرتةئةستؤ.
ثَيكهاتووة، روو دوو لة نةخؤشخانةكة
دووةميشى رووى نهؤمةو (٣) يةكةمى رووى
بإيارة تَيدايةء ئؤتؤمبيلى ثاركى دوو نهؤمة، (٢)
(٣) نزيكةى  تَيدابَيتء ثزيشكى ئامَيرى  (٦٨٠)
هةموو جؤرة تَيدابكةنء كارى هةزار كارمةند

لةخؤبطرَيت. نةخؤشَيك

شكستهَينان
ـــرؤذةى ث ــى ــان ــارةك ــى ك ــن ــةوت دواك
(٤٠٠) نــةخــؤشــخــانــة ــى ــردن ــك ــت دروس
جارَيك ضةند كة لةكاتَيكداية قةإةوَيلةييةكة
بودجةى لة  درَيــذكــراوةتــةوةء ماوةكةى
(٩٨٦) بإيارى لة خؤراك بة بةرامبةر نةوت
تةرخانكراوةو بؤ دؤالرى مليؤن (٤٠) بإى
دؤالرى مليؤن (١٧) هةرَيميش حكومةتي
سةرثةرشتيارى تةرخانكردووة، بؤ ديكةى
بؤ ثرؤذةكة دواكةوتنى هؤكارى ثرؤذةكةش

دةطةإَينَيتةوة. جَيبةجَيكار كؤمثانياى
كة كاتةوة لةو دياريكراو ءادةى بةثَيى
لة دةبــوو تَييدا كــراوة بةكاركردن دةست 
(٢٠٠٦)دا ساَلى دووهةمي تشريني مانطى
نةخؤشخانةكة تةواو بكراية، بةآلمتةواونةكراو
درا بةَلَينى ئةوة بؤ نوَيكرايةوةء رؤذى (٤٦٤)
تةواوبكرَيت، (٢٠٠٩/ يةكةم (كانوني مانطى كة
بؤ دوورخــراوةتــةوة ءادةيــة ئةو ئَيستاش
ئةوةى دواى  ئةوةش داهاتوو كؤتايى ساَلى

(٦٠٪)ى تائَيستا تةندةرىنوَيىبؤكراوةتةوةو
تةواوبووة. كارةكانى

بؤردى سةرؤكى شةفيق، خاليد هَيمن
نةخؤشخانة ــرؤذةى ث سةرثةرشتياريى
دواكةوتنى لة نكووَلى قةإةوَيلةييةكة، (٤٠٠)
كة دةكاتةوة ثشتإاست ئةوة ناكاتء ثرؤذةكة
ئةوةش تةواوبووة كارةكانى (٦٠٪)ى تائَيستا
كؤمثانياى دارايى كَيشةى هونةريىء كارى بؤ
«ئَيستاش ءتى: طةإاندةوةء جَيبةجَيكارى
هيض كؤمثانياكة دةكةين،  جَيبةجَيى  خؤمان
تةنيا نييةء ثرؤذةكةوة  بة ثةيوةندييةكى 
خؤمان كارى ئيداريى نةبَيت، ضونكة هةندَيك
كةرةستةكانيش هةموو سةرفدةكةينء ثارة
ئيشةكانيش كرَيكارو كرَيى دةيكإينء خؤمان

دةيدةين». خؤمان
كة لــةوةكــردةوة جةختى  خاليد، هَيمن
نةخؤشخانةكة نةيتوانى كؤرييةكة كؤمثانيا
ساَلَيك ئــَيــمــةش «دواتــــر ــات  ــك ــةواوب ت
بة زؤر طؤإانى ماوةيةشدا لةو ءةستاندمان،
هؤكارى هات»،  كةرةستةكاندا نرخى  سةر
كة طةإاندةوة ئةوة  بؤ ءةستاندنةكةشى 
خؤيان تَيدابووةو هةَلةى سةرةتاكةى «ديزاينة
هةَلةو ديزاينء سلَيمانى زانكؤى هاوكاريى بة
ءتيشى: ضاككردووة»ء كةموكوإييةكانيان
بكةينء طؤإانكارييانة ئــةو ثَيويستبوو
شَيوةية بةو  ضونكة ضاكبكةينةوة، هةَلةكان 
رَيكخراوي بة ثةيوةنديشمان نــةدةبــوو،
بةآلم كرد، (WHO)ءة جيهاني تةندروستي
كة نةكردين ضاك بؤ ديزاينةكةيان  ئةوان
لةوانةش جطة ءيست، زؤر كاتى ئــةوةش

كاركردنى شوَينى نزيك لة كؤمةأل بة طؤإَيكى
لةسةر كاريطةريى ــةوةء دؤزراي ثرؤذةكة

هةبوو». دواكةوتنةكةى
سةرؤكي بؤردي جَيبةجَيكردني ءتةى بة
لة كار كؤمثانياكة  هةرضةندة ثرؤذةكة 
كاركردن ئَيستادا لة ناكات، بةآلم ثرؤذةكةدا
كؤمثانياى هةندَيك لةإَيى نةوةستاوةو تَييدا
تَيدادةكةنء ديكةى كــارى خؤماَلييةوة
كةرةستةو خؤيان سةرثةرشتيار بؤردى
«بةوشَيوةية ءتيشى: دابيندةكةنء  كرَيكار
تةواوبكةين، زؤرشتى هةيكةلةكةو  توانيمان
كارةباو كة ماوة كؤتايى ئيشى تةنيا ئَيستا
تةندةرةوة خستووةتة ئةوةشمان ميكانيكةو
تَيداكردء بةشدارييان بيانى كؤمثانياى (٧) كة
ئةنجومةنى بؤ ناردوومانة ريزبةندمانكردو
لةسةر بإيار ــةوان ئ ــةوةى ئ بؤ  ــران ءةزي

تةرخانبكرَيت. بؤ بودجةى بدةنء يةكَيكيان

ثةرلةمانلَيثَيضينةوةى

نةكرد
نووسينطةى رابردوو ساَلى هةرضةندة
سلَيمانىثةرلةمانىكوردستانبةدواداضوونى
كَيشةو كةموكوإييء كةمتةرخةميء لةسةر
دروســتــكــردنــى ــى ــن ــةوت ــارى دواك ــؤك ه
لةوبارةيةوة راثؤرتَيكى كردو نةخؤشخانةكة
بةآلم بةرزكردةوة، ثةرلةمان سةرؤكايةتى بؤ

نةكرا. بؤ بةدواداضوونَيكى هيض
ــثــرســراوى ــَي ل مــحــةمــةد رةفـــعـــةت،

كوردستان ثةرلةمانى  سلَيمانى نووسينطةى 
ــردةوة ــةوةك ل جةختى دووةم) (خــولــي
بؤ راثؤرتَيكياندا لة رابـــردوو ساَلى كة 
خراثى بة ئاماذةيان ثةرلةمان  سةرؤكايةتى
نةخؤشخانة دروستكردنى ثرؤذةى كارى
ثَييةى: بةو كردبوو قةإةوَيلةييةكة (٤٠٠)
بةآلم تَيدادةكرَيت،  كارى  ساَلَيكة «ضةند 
خستةإوو ئةوةشى  تةواونةكراوة»، تائَيستا 
ثَيشكةشى راثؤرتةكةيان هةرضةندة كة
هيض بةآلم كردووة، ثةرلةمان سةرؤكايةتى

نةكرا. ئيجرائاتَيك

دةيانةوَيت حيزبةكان

كةموكوإييةكانىحكومةت

دةرنةكةوَيت
«لةبةرئةوة دةَلَيت: رةفعةت محةمةد
هؤكارى بزانين بؤ ئةوةى بةدواداضوونمانكرد
كةمتةرخةمة كآ بزانينء نةبوونى تةواو
بكةين»، بةرامبةر ياسايى ئيجرائاتى تا تَييدا
بة هةرَيم ءةزيرانى ئةنجومةنى هــةروةك
راستةوخؤ بةوثَييةى  دةزانَيت كةمتةرخةم 
نةخؤشخانةكة ثرؤذةى سةرثةرشتى ئةوان
بودجةشيان ساَلَيك «هةموو ءتيشى: دةكةنء
بودجةية ئةو بةآلم بةداخةوة دياريكردووة، بؤ

لَيدَيت». نازانَيت ضى سةرفدةكرَيتء كةس
سلَيمانى نووسينطةى لَيثرسراوى
هةَلوَيستى رةخنة لة (خولي دووةم) ثةرلةمان
دةكاتء لَينةثَيضينةوةيان سةرؤكايةتىء
سةرؤكايةتى بؤ «راثؤرتةكةمان دةَلَيت:
ءةآلمَيكى هيض بةآلم ثةرلةمان بةرزكردةوة،
سةرؤكايةتى كة ئةوةية هؤكارةكةشى نةبوو،
حكومةتى ملكةضى كوردستان ثةرلةمانى
نةيانويستوة بــووةو كوردستان هةرَيمى
بانطبكرَيتة ءةزيرَيك يا حكومى لَيثرسراوَيكى
هؤكارةكةى ئةوةش لَيثَيضينةوة، بؤ ثةرلةمان
بةسةر دةطةإَيتةوة حيزب دةسةآلتى بؤ
تةنفيزىء تةشريعىء دةســةآلتــةكــانــى
حيزبة لةبةرئةوةى ثَيشيواية قةزاييةوة»،
بؤ حكومةتدانء لة  خؤيان دةسةآلتدارةكان 
«سةرؤكايةتى طةندةَلييةكانيان دةرنةكةوتنى
سياسييةكانى مةكتةبى لة ثةرلةمانيش
ثَيكدةهاتء طــةوةرةيــة حيزبة دوو ئــةو 
لةبةردةم كةموكورتييةكانيان نةياندةويست
هةيبةتى ناشيانةوَيت بكةوَيتةإووة ثةرلةماندا

كة خؤيان ثَيكيانهَيناوة». بشكَينن حكومةت

تةواودةبَيت؟ ديكة ساَلَيكى
لة كــار ساَلة  (٥) لة زياتر هةرضةندة
بةآلم دةكرَيت، نةخؤشخانةكةدا ــرؤذةى ث
ءةك تةواوبووةو كارةكانى (٦٠٪)ى تائَيستا
بؤدةكات هَيماى ثرؤذةكةش سةرثةرستيارى

تةواونابَيت. ئةمساَليش
بؤردى سةرؤكى شةفيق، خاليد هَيمن
بةوةدةكات ئاماذة ثرؤذةكة، سةرثةرشتيارى
تةواو كارةكانى ئةمساأل كؤتايى بإياربوو كة
تةندةركردنةوةكةوة بةهؤى بةآلم بوواية،
(٧) نزيكةى كارانة «ئةو ءتيشى: دوادةكةوَيتء
تةواوبوونى بةوهؤيةشةوة دوايخستين، مانط
ساَلى ئابى مانطى بكةوَيتة رةنطة كارةكان

داهاتووةوة».

زيان تةواونةكردنى

دةطةيةنَيت سلَيمانى بة
طشتيى بةإَيوةبةرى محةمةد د.رَيكةوت
ئةو دةَلَيت: بةءةكالةت سلَيمانى تةندروستى
بؤ هةية زؤرى طرنطييةكى نةخؤشخانةية
جَيطرى رابردوودا ماوةى لة سلَيمانىء خةَلكى
كرد حكومةت سةردانى ثرؤذةكةى سةرؤكى

ديكة. بةَلَيندةرَيكى دةدرَيتةوة كارةكة
ثَيشتر ثارةيةى بإة بةو ثَييواية ئةو
«نزيكةى تةواونابَيتء ثرؤذةكة تةرخانكراوة

دةوَيت». ديكةشى مليؤنَيكى (٤٠)
كة رووندةكاتةوة ئةوةش رةفعةت محةمةد
لةو يةكَيكة قةإةوَيَلةيية (٤٠٠) نةخؤشخانة ئةو
عَيراق ديكةى شارةكانى هةموو بؤ ثرؤذانةى
بةآلم تةواوبووة، هةولَير دهؤكء لة كراوةء
سلَيمانى ضةند ساَلة كارى تَيدادةكرَيتء ئةوةى
هاوآلتييانى لةكاتَيكدا نةهاتووة. كؤتايى
بة خزمةتطوزاريى سلَيمانى ثَيويستيان شارى

هةية. تةندروستى
بؤ ثَيشوويدا لَيدوانَيكى لة ديكةوةو لةاليةكى
رؤذنامةد.شَيركؤعةبدوَلآل،بةإَيوةبةرىطشتيى
سلَيمانى، تةندروستى فةرمانطةى ثَيشووى
ثارَيزطاكانى هةموو لة كة لةوةكرد باسي
سلَيمانى نةخؤشخانةيةكى تةنيا شارى عَيراقدا
لةءادةى زؤر بةداخةوة «بةآلم تايبةتى نةبووة،
ثرؤذةية ئةو ئةطةر تَيثةإيوة، خؤى ياسايى
زةرةرمةند زؤر سلَيمانى شارى تةواونةبَيت،
لة نيية نةخؤشخانةيةكمان هيض ضونكة دةبَيت،
فةرمانطةية بيناى هةمووى بضَيتء نةخؤشخانة

نةخؤشخانة». كراوةتة

سلَيمانى قةرةويََلةييةكةى (٤٠٠) نةخؤشخانة
نابَيت تةواو ئةمسالَيش

بةدواداضـوون

aburi.rozhnama@gmail.com

كةموكورتييةكان ناثَيضنةوة لة ثةرلةمان سةرؤكايةتي حكومةتء

ثةرلةمان: ئةندامَيكيخوليدووةمي

كةمتةرخةمييةكاني دواكةوتنء لة لَيثَيضينةوةي ثةرلةمان سةرؤكايةتي

لَيثرسينةوة نةيانويستوة كة ئةوةية هؤكةشي نةكرد، ثرؤذةكة

بوونء مةكتةبي سياسي حيزبةكان بكةن، ضونكة خؤيان حكومةت لة

ثَيكهَيناوة حكومةتيان خؤيشيان

ضونكه لةسةردةمي ثزيشكي، نةبووني شاري لة سليَمانيية بؤ قةرةبووكردنةوةي نةخؤشخانةية دروستكردني ئةم
سليَماني لة جطه دروستكراوة عَيراق ثاريَزطاكاني هةموو لة الطب) (مدينه ثزيشكي بةعسدا شاري رؤذنامةرذيَمي فؤتؤ:

ئـــابوورى



ئةحمةد سةركةوت

بازاإةكانى  لة بةردةوام طؤشت  نرخى
لةشارى سلَيمانى كوردستانء بةتايبةت
مانطى هاتنى  بوونةوةدايةو لةبةرز 
بةرزبوونةوةى ئةطةرى رةمةزانيش

طؤشت. نرخى بة داوة زياترى
ماوةى محةمةد، محَيدين سةيفةدين
سلَيمانيدا ــازاإى ب لةناو  ساَلة  (١٣)
خؤي وتةي قةسابى دةكات، بة ثيشةى
لةهؤكارةكانى باسى بَيزارةء ثيشةكةى
ئاماذةى كردو طؤشت نرخى طرانبوونى
ثالنَيك هيض ئةوةى لةبةر كة بــةوةدا
بؤ نةكراوة  تةرخان بودجةيةك يان 
ئاذةأل مانةوةى لة  ثشتطيريى  ئةوةى
هــةروةهــا بــكــات، ــى ــادكــردن ــان زي ي
دووريى كوشتارطةكة لَييانةوةء زؤريى
ديكةيشةوة لةاليةكى هاتوضؤ، خةرجيى
يةك بؤ كة سةربإين نرخى طرانكردنى

جاران  بةآلم  دينارة، هةزار (٦) سةر
وايكردووة بوو، دينار (١٥٠٠) تةنيا

بَيتةوة. بةرز طؤشت نرخى
شاطردَيكى سةيفةدين بــةوتــةى
طؤشت ــةو ش ئـــةوةى  بــؤ ثَيويستة
دةوَيت، ديكةشي شاطردَيكى وةربطرَيت،
ذوورةوةء بباتة كوشتارطة ئاذةأل لة كة

بكاتةوة. ثاكى
ئاذةَلى طؤشتى نرخى ئَيستاش تا
كؤن سويسرى ثــارةى بة زيــنــدوو 
نرخى ئَيستا دةكرَيت، لةطةَلدا مامةَلةى
(٣٣) بووةتة مةإ طؤشتى كيلؤيةك

كاوإ  كيلؤيةك (٥٠٠٠ دينار)، واتة دينار
طؤشتى كيلؤيةك دينار، (٣٧) بووةتة
كيلؤيةك دينار،  (٢٧) بووةتة مانطا

دينار. (٣٧) بووةتة نؤبةن طؤشتى
هةندَي لة قةسابةكان هةندَيك بةوتةى
نرخةكانى لة  هةميشة هةن  قةساب
تا الدةدةنء بازرطانى ضاودَيريى
باسيش نةكراونء غةرامة ئَيستاش
نيية نوَينةرَيكيان ئَيستا تا كة لةوةدةكةن
بةرطرييان هةَليبذاردبَيتء قةساب كة
دةبَيت كؤبوونةوةش كة بكات، لَي

ناكاتةوة. ئاطادار كةس نوَينةرةكة
خـــواإةحـــم، ــإةو فــايــةق ــش ــَي ث
بازرطانى ضاودَيريى بــةإَيــوةبــةرى
رؤذى كة لةوةكرد باسى سلَيمانى،
نوَينةرى كراوةء كؤبوونةوةيةك (٨/١٧)
ظَيتَيرنةرى قةسابةكانء خــؤيــانء
بة بــإيــاريــانــداوة ــادةى بـــوونء ــام ئ
زيندة نرخى طرانبوونى لةبةرضاوطرتنى
لةبةر سةرنةبإدراو)ء (ئاذةَلي قةثان
ئةو ئةطةر وتوويانة قةسابةكان ئةوةى
لة مان دةطرن، نةكةن بؤ زياد نرخةيان
سلَيمانى لة طؤشت بإياريانداوة كؤتاييدا

هةزار دينار. (١٤) ببَيتة
بةوةشكرد ئاماذةى فايةق، ثَيشإةو
نرخ خؤى بازرطانيى ضاودَيريى كة
بةَلكو ناكات، ديارى غةرامةش دانانَيتء
وةكو خؤيانةوة سةرووى لة ليذنةيةك
دةكاتء ئةوكارة بازرطانى، وةزارةتى
بإيار ثةرلةمان دةبَيت داهاتووشدا لة
هةيةء ئَيمة الى «ئةوةى وتي: بداتء 
بةإَيوةبةرى دةكرَيـتةوة، تازة ساآلنة
(٥٠) توانايداية لة بازرطانى ضاودَيريى

بكات». غةرامة دينار هةزار
بازرطانيى ضاودَيريى بةإَيوةبةرى
لة كة غةرامةكة، كةميى  بة سةبارةت
تَيثةإ طؤشت كيلؤيةك ضةند نرخى
كردووة باسيان كات «زؤر وتى: ناكات
نرخى ثَيويستة لةسةرةوة ليذنةيةك كة
سةرثَيضييةكانى بؤ دياريبكات سزاكان
بةَلكو بؤ طؤشت، هةر بازاإةكان نةك ناو
راستيدا لة  بةآلم بوارةكاندا، هةموو لة
ئــةوةى ثةيوةنديدار اليةنَيكى هيض

كاريةوة. بةرنامةى نةخستووةتة
ئاستى لةسةر كرد لةوةش باسى ئةو
بازرطانى ليذنةى  سلَيمانى ثارَيزطاى 
ئــةوةى لةبةر نيية  كــارا  ليذنةيةكى
سَي تةنيا كةمةء ئةندامةكانى ذمارةى
ثارَيزطارى دةكرد ثَيويستى كةسةء
ليذنةكة ســةرؤكــى  خــؤى  سلَيمانى
ثارَيزطاكانى هةموو لة ضونكة بَيت،
دةبَيتة ثارَيزطار عَيراق كوردستانء

ليذنةية. ئةو سةرؤكى
ظَيتَيرنةرى ثسثؤإانى لة هةندَيك
طؤشت نرخى طرانبوونى هــؤكــارى

زيندوو ئاذةَلى كة ئةوةى بؤ دةطَيإنةوة
ئاذةَلى كاتَيك زياديكردووة، نرخى
واية ماناى زياديكرد نرخى زيندووش
ضونكة دةكــات، زياد طؤشتيش نرخى
لة مةإ نيية، هةمووى طؤشت ئاذةَلدا لة
ثاشةإؤيةء (٥٥٪)ى لة طؤشتء (٤٥٪)ى
(٤٠٪)ى رةشةوآلخيشدا لة فإَيدةدرَيت،

ثاشةرؤية. (٪٦٠) لة طؤشتةء
دةلــؤيــى، ســاَلــح  نــةوشــيــروان د. 
قةسابخانةكان، هؤبةى سةرثةرشتيارى
ليذنةيةكيان ئةوان  كة باسلةوةدةكات 
ضاودَيريى نَيوان لة كردووة دروست
كة بةيتةرة، قايمقاميةتء بازرطانىء

بنةماية دادةنَين. لةسةر ئةو نرخ
بؤ شــارَيــكــةوة لة طؤشت  نرخى 
لة هةيةء جــيــاوازى ديكة شارَيكى 
نرخةكة سلَيمانيش ناحيةكانى قةزاء
لة كةركوك  شارى لة جياوازترة، زؤر 
طةيشتووةتة طرانبووة نرخى ئَيستادا
قةزاكانى لة بةآلم دينار، هةزار (١٣)
هةَلةبجةى سةيدسادقء وةك سلَيمانى
(١٢) طؤشت كيلؤيةك نرخى شةهيد

دينارة. هةزار
طرانى  هــؤكــارى ــروان ــةوشــي د.ن  
شارو طؤشت لة سلَيمانى لة ضاو نرخى
بؤ طةإاندةوة ديكةدا شارؤضكةكانى
شارؤضكةكان لة طؤشتةى ئةو ئةوةى
زياترى ضةورى ئَيسقانء دةفرؤشرَيت
سلَيمانى لة بةآلم دةفرؤشرَيت، لةطةأل
ذيانء وتيشى: «طرانيى بذَيويى وانييةء
ديكةية، دووكان هؤكارَيكى كرَيى طرانى
كة كوشتارطة بؤ طواستنةوةى هةروةها
دووكانةكانياندا لة ناحيةكاندا  قةزاو لة
دةكرَيت». مؤر بؤيان دةبإدرَيتء سةر

بةوةشكرد ئاماذةى  نةوشيروان 
دةرةوةى لة ئاذةأل دةكات داوا دةمَيكة 
باس كوردستانةوةو  بهَينرَيتة وآلت 
وشكةساَلييةوة بةهؤى كة لةوةدةكات

كةمبووةتةوة. ئاذةأل
(٢٠٠٥)ةوة لةساَلى ئامارةكان بةثَيى
(٥) لة ــاذةأل  ئ ذمــارةى ئَيستا تاكو 
ساَلى لة ماوةتةوة، بةشى يةك بةش
ئاذةأل هةبووة سةر مليؤن (٥) (٢٠٠٥)دا
هةية، سةر  مليؤن) (يةك  تةنيا ئَيستا 
داهاتى بوونى باشتر وشكةساَلىء بؤية
هؤكارَيكى بة مادييةوة لةإووى خةَلك

دةزانرَيت. ئاذةأل نرخى طرانبونى ترى
قــةزاى قايمقامى محةمةد، ــا زان
كةمبونةوةى كَيشةى سلَيمانى ناوةندي
كَيشةي بة  طؤشتى طرانبوونى ئاذةألء 
كة بؤئةوةكرد هَيماى كردء باس طشتيى
هةية، كَيشةيةى ئةم كة نيية عَيراق تةنيا
هةية دراوسَيش ئةو كَيشةيةيان وآلتانى
رووى كة وشكةساَلييةوة ئةو هؤى بة

كردووةتة ناوضةكة.
لةوةكرد  باسيشى سلَيماني  قايمقامي
كةسانة ئةو كار ئاسانى بؤ «حكومةت كة
وآلت دةرةوةى لة بضن كة ــات، دةك
رؤذانةدا لةم واية بإيار بهَيننء ئاذةأل
ئوسترالياوة وآلتى لة مةإ  هةزار (١٠)

سلَيمانى». بطاتة
ضاريةكى رَيطة لة باسى هةروةها

ــى: وت ـــردء ك درَيـــذ ـــاوة ــةى م ــك دي
وةزيــران ئةنجومةنى «سةرؤكايةتى
هةية ساَليى ثَينج درَيذخايةنى ثالنَيكى
لة كشتوكاأل كةرتى بوذاندنةوةى بؤ 
كة شَيوةكةى هةردوو  بة  ناوضةكةدا

كشتوكاَلة. ئاذةَلداريىء
ئةطةرىبةزربوونةوةىبةرضاوى
لة رةمةزاندا مانطى لة طؤشت نرخى
باسى سلَيمانيش، قايمقامى ئارادايةو
ثةيوةستة نرخة ئةو  كة لةوةكرد
خــســتــنــةإووةوة، ــتء ــواس ــة خ ب
نرخةكةى زيندوو ئاذةَلى رؤذانــة
دةبَيت ئةوةش بةرزبوونةوةداية، لة
هَينانى هةوَلى بكرَيـتء  ديراسة

دةرةوة. لة بدرَيت ئاذةأل
طؤشت نرخى بةرزبوونةوةى
خستووةتة فشارى كة  لةكاتَيكداية
داهــاتــى ئاستى  ــوىء  ــذَي ب ــةر  س
كةخةريكة بةجؤرَيك هاوآلتييان،
ئةو لةبةكارهَينانى بــةتــةواويــى

دووردةخاتةوة. طؤشتةيان
كاسبة رةشيد، مةحمود عةزيز
باسى سلَيمانىء شارى بازاإى لة
طؤشت نرخى طرانيى كة لةوةكرد
نيية، خةَلكدا زؤرينةى تواناى لة
ــةى، ــةذارةك ه ضينة بةتايبةتى
لة يان نةخؤش كةسَيكى  مةطةر
بيت ناضار زؤردا ثَيويستييةكى

بكإَيت. طؤشت
خةريكة بؤ لةوةشكرد باسى ئةو 
سةردةمى وةكو طؤشت هةذارةكان
بة ضؤن كة لَيدَيت، ئابوورى ئابَلوقةى
دةيانخواردء جارَيك مانط (٦) ساألء
بةإؤذ رؤذ لةوةداية «كَيشةكة ديوت
لة بير حكومةتيش دةبَيتء طرانتر

ناكاتةوة. ضارةسةر
حكومةت  «ثَيويستة ئةو بإواى  بة
كيشةية ئةو ضارةسةرى هةوَلى
كارةبا ئاوو كَيشةى وةك بــداتء

بكات». تةماشاى
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ليذنةيةكى بازرطانى ليذنةى سلَيمانى ثارَيزطاى ئاستى «لةسةر

تةنيا سَي كةمةء ذمارةى ئةندامةكانى ئةوةى لةبةر كارا نيية

سةرؤكى خؤى دةكرد ثارَيزطارى سلَيمانى ثَيويستى كةسةء

كوردستانء عَيراق ثارَيزطاكانى هةموو لة ضونكة ليذنةكة بَيت،

ليذنةية» ئةو سةرؤكى دةبَيتة ثارَيزطار

ئـــابوورى

بةرزدةبيَتةوة بـةردةوام طـؤشت نرخـى

سةركةوت فؤتؤ: لةهاوآلتيان      نرخى كيلؤيةك طؤشت زياترة لة رؤذانةى زؤرَيك

دةطةأيَنيَتةوة وشكةساَلي بؤ هؤكارةكةي دةسةآلت



مةهدي كاواني

ئةردؤغان  تةيب رةجــةب   
توركياو حكومةتي سةرؤكي
ئــةكــةپــة، ــي ــارت ســةرؤكــي پ
هؤَلي بةردةم لة (٢٠٠٩/٨/١٠)
كيشةي ــةر ــةس ل ــان ــةم ــةرل ث
بَلَييت تا ئاخاوتنَيكي ــورد ك
حةماساويء سةرنجإاكَيشء
ــووســســازي، ــگء چــارةن ــرن گ
كوردو توركياو  ئاستي لة  نةك
ئاستي لة بةَلكو دابوو، توركةوة
راگةياندني جيهانء هةموو
بة زؤر ــةوة  دواي بة جيهانيش
لةسةردةكرد ئاخاوتني فراواني
بة ئاخاوتنةكاني ئةو دةتوانم بَلَيم
دةسةآلتداراني ئاخاوتني يةكةم
ءاتــة تـــورك دةژمــَيــردرَيــت،
توركةكان ساَلة (٨٥) مــاوةي
چارةنووسسازيان ءا ئاخاوتني
گرنگتر هةموويان  لة ــةداوة،  ن
سةرنجي ــا ءةه ئاخاوتنةكة
توركةكاني پةرلةمانتارة ئةندام
هةندَيكيان كــة راكــَيــشــابــوو
چاوانيانةوة بة فرمَيسكيان
نائبةكةي لةناوياندا دياربوو،
بةدواي دوا هةر بوو. ئةرَينج بَلند
ناوخؤي ءةزيري ئاخاوتنةكةي
دةستنيشانكرد، ئةتااللي  بةشير
بــةدواي مونةسيقَيك ءةك كة 
بـــإواو ــي كــــــورددا ــةف ــةل م

بكات. پَيداچوونةوة
سةر بَيمة  ـــةوةي  ئ پــَيــش
دةمةوَيت بابةتةكةم، ناوةرؤكي
ئاخاوتنةكةي پةرةگرافي هةندَيك

بَينمةوة: ئةردؤغان بةإَيز
كَيشةي كــة دةبـــوو چــي   -
ساأل (٣٠) لــة ــةر ب كــوردمــان
تةحةموولي كردبايةء چارةسةر
گيانيء تَيچووة هةموو ئــةو

نةكردباية. مادييةمان
گوَيي بة ئةگةر دةبوو چي -
ئةرگةنةكؤنمان عــةســابــةي
ئةو نةهَيَلرَيت وةكو تا نةكردباية
بكةرديارنيية، تَييدا كة تاوانانةي

رووبدات.
ءامــانــكــردبــايــة ــةر  ــةگ ئ  -
دةگةيشتة ئَيستامان توركياي

كوآ؟
خؤمان لــة ئَيمة ئــةگــةر  -
دؤزينةوةي هةوَلي بپرسينء
چي بـــدةيـــن، چــــارةســــةر

زةرةردةكةين.
قاسم نــاتــوانــَيــت  ــةس  ك  -
توركان كوردانء موشتةرةكي
خؤشييةكان، بپچإَينَيت. يةك لة
هةمووانة، هي ناخؤشييةكان
روودةدات هةكاري لة ئــةوةي
توركء كوشتنء كوشتار هي لة
توركيادا لــة ءاتـــة ــة ــوردان ك

دةكوژرَيت.
گفتوگؤ لةسةرمان پَيويستة -
كة ياساييةكان هَيزة لةگةأل

بكةين. دةتةپةية مةبةستي
خوَينإشتن، جياتي لة با -
بؤ چــارةســةري هةوَلي زياتر
ئازار دايكانمانء بدؤزينةوة،
هيچ تةحةموولي چيتر  كَيشانيان
ئةوان ناكةنء ديكة خوَينإشتني
ئايدؤلؤژيء پاساوَيكي هيچ چيتر

سياسيي قبوَل ناكةن.
ـــژةي  درَي ــة ل  ئـــةردؤغـــان
كةسي ــوت ــگ دةي قسةكانيدا 
داستاني لة گوَيي هةية تورك
خانيء ئةحمةدي زيني مــةمء
پــةروةر شــوان گؤرانييةكاني
هةية تورك كةسي  راناگرَيت، 

ئةيوبي سةالحةديني بة شانازي 
ئةوة هةية تورك كةسي ناكات.
چاَلدَيراني جةنطي كة نةزانَيت
هؤي نةبووبَيتة (١٥١٤) ساَلي
توركياي مةزنايةتي  كة  ئةوةي
سةركةوتنةكةش بَيتء دواوة بة
توركةكانةوة كوردو لةإَيطةي

بوو.
توركيا مَيژووةي هةموو ئةو -
كوردو لةإَيطةي پَيكيهَيناوة
بةسة ئيتر بووةو توركةكانةوة
ثشطوَيخستنء شةإو  سياسةتي
هةموو هي توركيا نكؤَليكردن.

نةتةوةكانة.
بَلَيين ــــةوةش ئ دةبـــَيـــت
ئَيستاي ئاخاوتنةكاني هاوشاني
لةمةوپَيش ماوةيةك ئةردؤغان،
لةإَيطةي ئؤجةالن  عةبدوَلآل
گرتووخانةي لة پارَيزةرةكةي
پَيشكةشي ثرؤذةيةكي ميإاَلي

كرد. توركيا بةرپرساني
ــر لــةژَي بابةتَيكم ــة ل ــن  م
كةركوك كَيشةي ناونيشاني
ديــاربــةكــر ئةستةنبوألء ــة  ل
بةغداو لة چارةسةردةكرَيت نةك
هةفتةنامةي لة  كة  هةولَير،
لة ديسان بآلوكرايةوة. هاوآلتي
لةسةر ديكةم بابةتي چةندةها
باسم كــورد كَيشةي توركياو 
كورد كَيشةي كة كردووة لةوة
پارچةكاني لة پارچةيةك هةر لة
تا چارةسةرناكرَيت كوردستان
دانپَيدانةناني بةستةَلةكي بةفرة
كوردان هةبووني بة توركةكان
ــدةي ــةزةن م ــة ب ــةوة. ــت ــوَي ــةت ن
ــةردؤغــان ئ مــن لــَيــدوانــةكــةي
ــةوةي ــوان بــؤ ت ســةرةتــايــةكــة
نَيواني بةستةَلةكةكةي بةفرة
دوايةوة بة كوردانء توركانء
هَيدي هــَيــدي زةمــةنــانــة ــةو  ئ
بةوةي دةإوات كؤتايي بةرةو
لة ــــوردان  ك دةگــوتــرا ءةك 
هةَلپةساردنَيكء ثشطوَيخستنء
رةواكانيان مافة لة نكوَليكردن
ديكة پشتگوَيخستنَيكي بــؤ

بةسةرببرَيت.
چةوتي سياسةتي لــةبــةر
سيڤةري لؤزان نةبواية توركان
موسألء ءاليةتي لةبارنةدةبرد، 
باشوور كوردستاني ــةواوي ت
بةشَيك دةبوولةتوركيا.خؤ ئةگةر
توركياو لة بواية بةشَيك باشوور
لة نةوتةكةي ءةبةرهةمهَينانة
توركياي لةإَيطةيةوة قازانجيان،
كَيشةيةكء كؤمةَلة خــاوةن
ئابووري، لةبارةي  دواكةوتوو 
ــة ءآلت ــدة ريـــزي ــان ــةي ــگ دةي

پَيشكةوتووةكان ئــةوروپــيــة
چارةسةركردني ئَيستاش بؤ
كــورد كَيشةي ئاشتييانةي
توركيا خــَيــرايــيــةوة بــة  زؤر 
پةرةسةندوترين دةگةيةنَيتة
ناوةإاستء خؤرهةآلتي ءآلتي
ءآلتة دةبَيتة ناوچةكة لة پَيگةشي
بةَلَي بةهَيزةكاني ناوچةكة، هةرة
ئاشتييانةي چارةسةركردني بة
بة زؤر توركيا كورد كَيشةي
قةلةمإةوي دةتوانَيت ئاساني
بندةستي لة  ناوچةكة دةسةآلتي 

دةربَينَيت. ئَيرانييةكان
سووري گَلؤپي لةبةر كورد
رووخاني هةلي نةبوواية، توركيا
ناوچةكةي پشَيوي ســـةدامء
بة ئةنجامگةياندني ئاقاري بةرةو
كَيش بةإَيدةكردء ،(١٤٠) مادةي
كوردي دةوَلةتي ئيعالني  ناَلَيت
بؤ باشوور لة سةربةخؤشي
توركان كات ئةو نةدةچووةسةر.
بة خَيرء هؤكاري  بة  ــوون دةب
هةردووالشمان بةرژةوةنديي
مهاباد، شؤإشي كؤتاييدةهات.
وةرچةرخانَيكي هةر ئةيلول،
ژَيرو ــراو ژَي كاري بة  كــوردي
دةســةآلتــدارانــي ــراي ــاشــك ئ
دةكةوتةوة. ژَير سةرةء تورك
تورك بةرپرساني لة هةندَيك
زؤرةوة رالةخؤبوونَيكي بة
ئةرجةنتينيش لــة دةيــانــگــوت
نــاوي بــة هةبَيت كَيشةيةك
لةدژيدا خؤماني ئَيمة ــورد ك

تَيهةَلدةقورتَينين.
تا  مــن  مـــةزةنـــدةي بــة   
ســارد ــةإي ش كاتةكاني دوا 
كَيشةي چارةسةرنةكراويي
پــارچــةيــةكــدا ــةر ــة ه كـــورد ل
ءآلتة بةرژةوةنديي  لة زياتر 
تاءةكو بوو بإيارةكان خاوةن
بؤيان ناوچةكة لة دةستَيوةردان
سارديش شةإي پاش بَيت، ئاسان
كورد بةرژةوةنديي ديسان هةم
دةكراية بــوارةوة  زؤر لة اليان
لة بةرژةوةندييةكانيان قورباني
دةبواية خؤ بةآلم ناوچةكةدا، 
چيني يان توركي دةسةآلتداراني

بديتباية. ئةوةيان رؤشنبيريان
نوآ توركياي ساَلة (٨٥)
كـــوردانء مــافــي ــة نــكــوَلــي ل
ديــكــة دةكـــاتء نــةتــةوةكــانــي
ئــةو ــةش ــك ــة ديـــوةكـــةي دي ب
ديموكراتييةي سيستمگةليية
درَيژايي بة هةية ناوياندا لة كة
ديموكراتيترين بة ماوة هةمان
تةواوي لة دةژمَيردرَيت سيستم
بةآلم ناوةإاست، خؤرهةآلتي

خؤي لَيرة كة پرسيارةي ئةو
دوو ئةو چؤنچؤني قيتدةكاتةوة
تَيكهةَلدةكَيشرَيت. ناكؤكة دياردة
بةبآ ديموكراتي سيستمي
حاَلةتدا باشترين لة گةالن مافي
ئةو هةر ناتةواوة سيستمَيكي
زةمينةي بـــووة ــارةش ــؤك ه
توركياي بةرةوپَيشةوةچووني
درَيژايي بة  ئــةوةي مراندووة.
نةتةوة كةمة بؤ  توركيا  ميژوو
قبرسء بةلقانء لة توركةكاني
ـــوورء.... ـــاش ب كــوردســتــانــي
هيچي الوة بةو زيان لة كردووةو
نةبووةتةوة، شين لَي ديكةي
كردباية، كوردان بؤ نيوةي ئةگةر
ءياليةتي نةوتي خاوةن ئَيستا
ئةگةر ئةوان موسَلي پَيشووبوو.
عاملي كةمةوة بةالني كوردان بؤ
باريان ئَيستا نةبووناية،  شةإ

باشتردةبوو. زؤر زؤر
لَيدوانةي ئةو ئةوةم خوازياري
باشي سةرةتايةكي ئةردؤغان
چارةسةري كة لَيبكةوَيتةوة
تــورك ـــوردو ك ئاشتييانةي 
هةموو ــي مــاَل ــاو ن بكةوَيتة
لةإَيطةيةوة توركياوةو كةسَيكي
بووني بة نوَيدان دةستووري لة
ديكة نةتةوةكاني ـــوردانء ك
سةر لة كار دوايــةوة بة  بنَينء 
ئايندةي سيستمي كة بكةن ئةوة
فيدإاَلي بناغةي لةسةر توركيا
ببَيتة كوردان بؤ كؤنفيدإاَلي يان

چارةسةركردن. رَيطةي
ـــان چــــارةســــةري ـــس دي
لة كــورد كَيشةي  ئاشتييانةي 
ــوردي ك ئــةزمــوونــي توركيا 
روويةكةوة هةموو لة باشوور
دةبــاتء بةهَيزتربوون بــةرةو
توركمانيش كوردو نَيوان برايةتي
ــاتء ــةودةك ــت پ ــوك ــةرك ــة ك ل
كة ــت  دةســازَي زةمينةية ئــةو 
لةگةأل خؤيان زياتر توركمانان
لة رَيكبخةن كـــوردان دؤزي
مادةي جَيبةجَيكردني مةسةلةي
كةركوكء گةإانةوةي (١٤٠)ء
ديكة جَيناكؤكةكاني شوَينة
كوردستانء هةرَيمي ناو بؤ
لة توركيش ءةبةرهةمهَيناني
زؤرتر گوإوتينَيكي كوردستاندا

دةگرَيت. بةخؤوة
بزاڤةكةيان كورديش ديوي بة
ئــَيــران ديـــوي ــة ل بةتايبةتي 
بةخؤوة بةهَيزتر گوإوتينَيكي

دةبينَيت.
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ئةردؤغان: وتةكاني لة هةندَيك

ساأل بةر لة (٣٠) كوردمان كَيشةي كة - چي دةبوو

تَيچووة هةموو ئةو تةحةموولي كردبايةء چارةسةر

نةكردباية. مادييةمان گيانيء

ئةرگةنةكؤنمان عةسابةي گوَيي بة ئةگةر دةبوو چي -

تَييدا كة تاوانانةي ئةو نةهَيَلرَيت وةكو تا نةكردباية

رووبدات بكةرديارنيية،

ئاب (١٠)ي ثاش توركيا
بةرةو كوَي؟

دةرفةتَيك
كوردستان بؤ

سةردانَيكى ئةمريكى سيناتؤرى وةفــدَيــكــى
ئةنجامدا. نــاوةإاســت خؤرهةآلتى بؤ رةسمييان
سةربازيى كؤميتةى ئةندامانى لة ثَيكهاتبوون وةفدةكة
مةككين، جؤن لة ثَيكهاتبوون  كة ثيران  ئةنجومةنى
طراهام ليندسى كؤلين، سوسان لَيبةرمان، جؤزَيف
عَيراقء ليبياء وآلتانى لة هةريةكة طةشتةكةيان
طرتةوة. ئةفغانستانى يةمةنء عَيراقء كوردستانى
لةو سآ كوردستاند هةرَيمى بؤ سةردانةكةيان لة

بة ئؤثؤزسيؤن. كةوت سيناتؤرانة ضاويان
بةغداء طةيشتنة وةفدةكة مانطةدا ئةم (١٤)ى لة
بة ضاويانكةوت كوردستانء ضوونة دواتر رؤذي لة
نَيضيرظان ءةزيران سةرؤك بارزانىء مةسعود سةرؤك
ضاوثَيكةوتنانة لةم طؤإان، ليستى ءةفدَيكى بارزانىء

نةبينرا. ليبةرمان سيناتؤر كوردستاندا لة
ءةفدى ئؤثؤزسيؤن سيناتؤرة لةطةأل سآ ئةو بينينى
دةدات طرنطيى كة ضؤن ئةمريكا ثيشاندةدات ئةوةمان
بيهَينة ناوضةيةدا. لةو ديموكراسيى ثرؤسةى بة
هةَلبذاردنةكان دواى  وةفدة ئةو ئةطةر  كة بةرضاو
ثشتطوآ ئؤثؤزسيؤنيان ببينيايةء حكومةتيان تةنيا
ضاويان جياوازدا ديــدارى دوو لة بةآلم بخستاية، 

بة هةدووال. كةوت
سيناتؤر كوردستان بؤ سةردانةكةيان لــةدواى
كوردستان طــةورةي كَيشةيةكى لة باسى  كؤَلنس
تاَلةبانى بارزانىء بنةماَلة هةردوو كة ءتى ئةو كرد.
ئةو بة وتةى سياسيانكردوة هَيزى كؤنتإؤَلى سامانء
جةماوةريبوونى هؤى بووةتة كَيشانة ئةم هةر سيناتؤرة

طؤإان. بزووتنةوةى
كوردستانى سياسيى نةخشةى تةمموز (٢٥)ى
ءاشنتؤن يةكةكانى لةدواى يةك ئيدارة هةموو طؤإيى
كة حوكمى جَيطير دةكةن بة سستمَيكى ديموكراسى حةز
دةستاودةستى مرؤظء مافةكانى ثاراستنى قانوونء
دةرفةتَيكى ئؤثؤزسيؤن ئَيستا  تَيدابكرَيت.  دةسةآلتى
بةم طةشةبدةن بتوانن كة لةبةردةمة راستةقينةيان
لةوةش بكةن، ثراكتيزةى واقيعدا لة بتوان بةهايانةء
ئةمريكا بةردةوامى ثشتطيرى بةمجؤرة كة دَلنيابنةوة

لةدةستنادةن. كوردستاندا لة
نوَيية بةستراتيذَيكى ثَيويستى ئؤثؤزسيؤن
لة كة خةوشانةى ئةو ثاككردنةوةى بؤ هةوَلبدات
بةهَيزةكانى سياسيية دَلى ئةوةى بؤ هةية كوردستاندا
حيزبى ــةردوو ه ثَيشتر  ــةرن. ب ئةمريكا ئيدارةى
بةهؤى ساأل  (١٨) ماوةى بؤ توانيويةتى  دةسةآلتدار 
ئَيستا ئةمريكا بةآلم بكات، حوكم ئةمريكاوة ثاراستنى
بةهَيزدةبَيت، عَيراقيش حكومةتى بكشَيتةوةو دةبَيت
ثشتطيريى دةتوانَيت ديموكراتى ثرؤسةى تةنيا لَيرةدا

بهَيَلَيتةوة. ئةمركيا
بةهَيزى سيناتؤرى دوو ليبةرمان مةككينء
بينينَيكى خاوةنى يةكترنء دؤستى ئةمريكانء
طةورة هةردووكيان كوردستانةوة. لةبارةى ءاقيعين
لة ئةمريكينء ئةنتةرثرايزى ثةيمانطاى راوَيذكارى
كوردى دؤسييةى بةرثرسى رؤبن مايكأل (٢٠٠٨)
لة سيناتؤرة دوو ئةو بوو. مةككين كةمثةينةكةى
سةرؤك بارزانىء  سةرؤك بؤ رةسميياندا نامةكى 
«شةرعيةتء نووسيان: بارزانى نيضيرظان ءةزيران
ثرؤسةيةكى لة بريتيية دروست راستةقينةى متمانةى
نةك كوردستان هةرَيمى حكومةتى ديموكراسى
هؤى دةبَيتة ئةمةش هةر دياريكراو تاكَيكى طروثء
ئةمريكاء نَيوان درَيذخايةنى ثةيوةندييةكى بناغةى

كوردستان». خةَلكى
ءاشنتؤن سياسى دوورخايةنى ثشتطيريى كةواتة
ئَيستا ديموكراسييةوةية لةإَيطةى كوردستان بؤ
يارييةكةى ئةوى بؤ ئؤثؤزسيؤن ياريطاى لة تؤثةكة
(١٨)ى ــاوةى م لة ثارتى يةكَيتىء دروستبكات.
ثَيشكةشكرد، حوكمييان ناشرينى وَينةيةكى رابردوو
بؤ لةبةردةمداية مَيذووى دةرفةتَيكى ئؤثؤزسيؤن

دروستبكات. تةندروست سياسيى سستمَيكى ئةوةى

دةينووسَيت•  هةفتانة لة واشنتؤنةوة ئامَيدى بؤتان
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مةجيد نيان

دانيشتووى ذنَيكى ــوف، رةئ ذيان
ئومَيدةوة بة ئةو سلَيمانيية، شــارى
دواإؤذ سةنتةري ــكــردووةتــة رووي
بؤ سلَيمانى لة ثزيشكيية (سةنتةرَيكى
ئةوةى بؤ هَيلكة) تؤو و دةرةكي ثيتاندني
ببَيتة ثزيشكييةوة هةوَلة ئةو لةإَيى
هاوسةرطيريى ساأل (٨) حةسرةتى دايكء

لةبيربةرَيتةوة. منداَليى بآ
ــةو ــاَل س  (٣٢) ــى ــةن ــةم ت ذيــــان 
ذوورى بانطبكرَيتة ئةوةبوو ضاوةإَيي
خؤى وةك ضونكة نةشتةرطةرييةوة،
ئاسايى منداَلى بةشَيوةى دةَلَيت: ناتوانَيت
كةركوكء سةردانى «تائَيستا وتي: ببَيت،
كردووةء ديكةشم شوَينَيكى ضةند بةغداء
بةآلم بةكارهَيناوة ضارةسةرم جؤرةها
هةية ئومَيدى بةوة ئةو ئةنجام بووة»، بَي
بَيت جارَيكيش ئةطةر رَيطةيةوة لةم كة

منداَلَيك. خاوةني بَيتة
باسى ثسثؤإةكان ثزيشكة وةك
مــنــداأل ــى ــوون ــةب ن ــــةن، طــرفــتــى دةك
زياديكردووة بةرضاو بةشَيوةيةكى
كة بةشَيوةيةك رابــردوو، بة بــةراورد
بة ئاسانى هاوسةرةكان بةشَيكى زؤرى
هةندَيكيشيان كؤرثةء خاوةنى نابنة
ثياوةكان بؤ حاَلةتانة ئةو زؤرى هؤكارى

دةطةإَيننةوة.
يةكَيكى  ساأل)، ٣١) حةسةن لةنجة
دروستكردنى بؤ ذنانةى لةو ديكةية
دواإؤذ سةنتةرى لة رووى منداَلَيك
ساَلى (٣) مــاوةى لة ضونكة كــردووة،
خــاوةنــى نــةبــووةتــة هــاوســةرَيــتــيــدا
لة كة هةية بةوة ئومَيدى كؤرثةيةكء

ببَيت. منداَلى ئايندةدا
خاوةني زةنطةنة، رةحيم د.ئامانج
ثيتاندني بؤ ئةهليى دواإؤذى سةنتةري
سةنتةرةكةيان كة روونيكردةوة دةرةكي،
بلووريء منداَلي دروستكردني بة تايبةتة
نةزؤكيي، نةخؤشيي ضارةسةركردنى

وتى: كراوةتةوة، مانطة (٣) ماوةي كة
ذمارةيةكي بؤ نةشتةرطةريي «تائَيستا
بةآلم ئةنجامدراوة، هاوآلتييان زؤرى 
ماوةي لة  سةركةوتووبووني رَيــذةي 
بةآلم دةردةكـــةوَيـــت، مانطدا شــةش 
بؤ كة نةشتةرطةريانةي ئةو ئةنجامي
لة ــووةء ب سةركةوتوو  ــراوة  ك ذنــان 
ئايندةدا ساَلى دووةمى كانوونى مانطي
دايك لة منداَلةكان دةبَيتء ئةنجامي

دةبن».
كة دةكاتةوة، لةوة  جةخت  د.ئامانج
كة كةسانةية، ئةو بؤ سةنتةرةكةيان
منداَلبوون، بؤ نيية  هؤكارَيكيان  هيض
يان الوازة  تؤوةكةيان ثياوانةى «ئةو
طيراوة، رةحميان بؤري ذنانةي ئةو
لة ثياواندايةو لةناو زياتر رَيذةكة بةآلم

بؤ دةطةإَيتةوة  نةبوون منداأل (٦٠٪)ي
ثياوان».

ثزيشكييةكان لَيكؤَلينةوة بةثَيى
كةسانةدا لةو (٣٥٪)ى ثيتاندني دةرةكي
لة تةمةنيان كة مسؤطةرة، سةركةوتني
تةمةنةوة ئةو سةروو لة ساَلةء (٢٥ بؤ ٣٥)

سةركةوتوونابَيت. زؤر بةإَيذةيةكى
لة كة دةكات؛ بةوة ئاماذة د.ئامانج
عَيراقةوة شارؤضكةكاني  شارو  هةموو
سةنتةرةكةيان لة روو هاوآلتييان
ثَييواية سةنتةرةكةيان هةروةك  دةكةن،
هاوآلتييان بؤ وآلتى دةرةوةى رَيطةى
كارو ئةو كردووةتةوةو «خةرجي نزيك
ثياوةكان ذنء بؤ نةشتةرطةرييانةي
رَيطةي تارانء خةرجي دةكرَيت هَيندةى

نيية». ئوردن

جةخت ثزيشكيى بوارى ثسثؤإانى
دةروونى بارى تةندروستى ثَيويستى لة
منداَلبوون لة كة دةكةنةوة كةسانة ئةو
بؤ ئاماذةى  وةك  ضونكة دةكةون،  دوا 
دوا منداَلبوون لة ذنانةى  ئةو دةكرَيت
تَيكدةضَيت دةروونييان  بارى  دةكةون
ئاَلؤزتر كَيشةكة زياترةو زيانى «ئةوةش

دةكات».
دةكاتةوة، دووثاتى زةنطةنة، د.ئامانج
بنء ئارام هاوسةرانة ئةو ثَيويستة كة
نةدةن، تَيك خؤيان دةروونيى بارى
لةو زؤرَيك كة دةكات، بةوةش ئاماذة
بارى دةروونييان رووى تَيدةكةن ذنانةى
ئةو دةروونيي اليةني نييةو  ئاسايى
هةستيارو زؤر نيية منداَليان كةسانةي

ناسكة.

ـــري وةزي ــان، ــم ــوس ـــــان ع د.زري
بووني هةرَيم، حكومةتى تةندروستي
دةرةكى ثيتاندنى  بة تايبةت سةنتةرى 
خستةإوو، ئةوةى دةزانَيتء طرنط بة
هةولَيرى سةنتةري  دوو هةر  لة كة
سةد «نزيكةى شووشة منداَلي بة تايبةت
سةركةوتوو زؤر دايكبوونء لة منداأل
راطةياند: ئةوةشى ــةروةك ه ــووة»، ب
بة تايبةت حكوميي سةنتةرَيكي كة
بلووريي منداَلي نةزؤكييء  نةخؤشيي
دوو ئةم ماوةي وتيشي: «لة دةكرَيتةوةو
دةرةكي ثيتاندني سةنتةري هةفتةيةدا
نرخةكةشي دةكةينةوةء هةولَير لة
بؤ تايبةتةكانةو سةنتةرة  ضواريةكي
بَي ئةنفالةكانيش شةهيدانء خانةوادةي

بةرامبةرة».

تايبةت، كةرتى
دةكاتةوة سلَيمانى لة نةزؤكي ضارةسةرى سةنتةرَيكي

هؤشةنطسةروضاوةيى

ــآ ســاَلــي س ــة ــي ل ــةرض ــةط ئ
ــارو ك ـــــي وةزارةت رابــــــردوودا
كاريكردووة كؤمةآليةتي، كاروباري
سواَلكردن، دياردةي بنةبإكردني بؤ
بإياريدا مةبةستةش ــةو ئ بــؤ 
سواَلكةرانة ئةو ثؤليسةوة لةإَيي
شوَينة لــة  كــة  بكات دةستطير
كارة ئــةو بــازاإةكــانــدا طشتييء 
لة مانطى دياردةية ئةو بةآلم دةكةن،
ضووةو هةَلكشان بةرةو  رةمةزاندا

ثةرةيسةندووة.
لة سواَلكةرانةي لةو بةشَيك
دةبينرَين شارؤضكةكان ــارو ش
لة ناوضةكاني ناوةإاستء عةرةبنء
هاتوونء عــَيــراقــةوة خـــوارووي
ئاماذةشي هــةروةك سواَلدةكةن، 
خؤيان ناوضةكاني لة ثَيدةكةن
توندوتيذييةوة كــاري بــةهــؤي

بةجَيهَيشتووة. شارةكانيان
عةلي(٤٥ساأل) سوعاد وتةي بة
يةكَيكة موسَلةء شاري خةَلكي كة
شةقامةكانى لة سواَلكةرانةي لةو
شارةكةي لة دةكرد، سواَلى رانية
ــودةي ــاس ئ ــكــي ــَي ــزان خـــؤي خــَي

شؤفَيري مــَيــردةكــةي هــةبــووةء
ضةند لةاليةن  بةآلم بووة،  تةكسي
كوذراوةء نةناسراوةوة كةسَيكي
نيية كةسوكارَيكم «هيض ــي: وت
كوردستان، روومكردووةتة بؤية
هاوكاريم حكومةت ئةطةر ئَيستاش

ناكةم». سواأل ضيتر دابينبكات، بؤ
ــكــةرةكــان ــدة ســواَل هــةرضــةن
ثةيداكردني بةخَيوكةرء نةبووني
بةهؤكاري خَيزانةكانيان بذَيويي
دةستنيشان سواَلكردنةكانيان
بواري شارةزاياني  بةآلم دةكــةن،
دةكــةن ــةوة ل ــاس ب دةرونــنــاســي
بووةتة سواَلكردن ئــةوانــةي كة 
ثيشةيةك وةكو  رؤذانة ثيشةيانء 
ناتوانن ــةن،  دةك لةطةأل مامةَلةي

لَيبهَينن. وازي ببنء دةستبةرداري
لة ذنانةي لةو ديكة يةكَيكي
خؤى دةكرد  سواَلي  رانية  شاري 
لةطةأل ناساند، كةريم) (نةسرين بة
باسي ساَلةكةيدا، (١٠) منداَلة تةمةن
شةلةلي مَيردةكةي كة كرد، لةوة
ناتوانَيت بَيكارةء لةماَلةوة هةيةء
وتي: بكاتء ثةيدا بؤ بذَيوييان
ناضَيت ذيانمان نةكةم «ئةطةر سواأل
هاتنى نةسرين، بةوتةى بةإَيوة».
جَيطةى ئةوان بؤ  رةمةزان  مانطى

مانطةدا لةم ضونكة دَلخؤشيية،
بةزةييان خَيردةكةنء زياتر خةَلك

دَيتةوة. ثياياندا
دوو دةرونناسةكان لة بةشَيك
دةكةن، دةستنيشان سواَلكةر جؤر
سةختيي ذيانةوة كة بةهؤي ئةوةي
ئةمطروثةش ناضاربووة سواألبكات،
دةتوانَيت بةئاسانيي حكومةت
لة واز بكاتء ضارةسةر طرفتةكةيان
دووةميش طروثي بهَينن، سواَلكردن
بووةتة سواَلكردن كة كةسانةن ئةو
جياجياكان شوَينة ثيشةيانء
طروثة ئةم سواَلكردن، بؤ دةطةإَين
سةرضاوةيةكي دابنيكردني بة
حكومةتةوة لةاليةن بؤيان بذَيوي

ناهَينن. سواَلكردن لة واز
ــاس، ــن دةرون عــيــزةت جـــةالل،
سواَلكردن كة بةوةكرد، ئاماذةي
تايبةت طشتييةو ديــاردةيــةكــى
لة تــةنــانــةت ــك، ــَي وآلت ــة  ب نيية 
وآلتــةثــَيــشــكــةوتــووةكــانــيــشــدا
لة ـــــةآلم ب ـــت، ـــرَي ـــدةك ـــةدي ب
ـــكـــردنء كـــؤنـــتـــرؤَل رووى 
جياوازيى ضارةسةركردنييةوة،
شوَينَيكى بؤ لةشوَينَيكةوة هةية

ديكة.
ــةو ــوو ئ ــواب ــي ــَي ـــزةت، ث ـــي ع

ثَيويستييةكاني سواَلكةرانةي
ثةنا كة ــردوون ك ناضارى ذيــان
وةكــو بـــةرن، ــة ــاردةي بــؤئــةم دي
شوَيني كة بةساآلضووانةى ئةو
كةسوكاريان نييةء  حةوانةوةيان 
خَيزانء يان بوون، دةستبةرداريان
جةنطن، قوربانييانى كةسوكارى
ثإكردنةوةي بة دةتوانَيت حكومةت
دووريـــان ثَيداويستييةكانيان
بةآلم ــكــردن، ســواَل لة بخاتةوة
بة بةشَيك بووة ئةوانةي سواَلكردن
لةبةرنامةى بةشَيك نةريتء لة
شَيوةيةك بةهيض ئاساييان،  ذيانى
خؤيان سواَلكردني دةستبةرداري

نابن.
رانية ثؤليسي بةإَيوةبةرَيتي
لة بةردةوامن دةكةن، بةوة ئاماذة
لة سواَلكردن دياردةي بنبإكردني
لةشكر، روكن طشييةكاندا، شوَينة
بة رانية ثؤليسى بــةإَيــوةبــةرى
رؤذي ضةند لة راطةياند: رؤذنامةي
سواَلكةريان ضةندين ــردوودا راب
دادطاي رادةستي ناونووسكردووةء
رَيوشوَيني ئـــةوةي بــؤ دةكـــةن 
بطيرَيتةبةر، بةرامبةر ياساييان
بةم سواَلكردن نابَيت «ضونكة
رانيةدا هةبَيت». لة شَيوةيةي ئَيستا

مــانطـي رةمـةزانـدا لـة

زياددةكات سوالَكةران رَيذةي

عةلى خةيات فؤتؤ: ناصيح
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ئايندةدا ثةرلــــــةماني لــة سيَبةر حكـــــومـــــةتي  ئــؤثــؤزســــيؤنء
طؤأان) (ليستى ثَيويستة ئايا

حيزب! بؤ بطؤأدرَيت
كوردى ياسين مةحمود

ثارتي  هةردوو ساَلةي (١٨) هةَلةكاني كة ئؤثؤزسيؤنَيك،
داواكارييء خواستء بةتةنط نةكاتةوةء دةسةآلت دووبارة
ثإ ذيانَيكي بَيتء توَيذةكانةوة ضينء سةرجةم ويستةكاني

بكات. دابين بؤ كةرامةتيان
ياساء بة سةروةريي تةواوي كة بإواي ئؤثؤزسيؤنَيك،
بؤ بكات خةبات هةبَيتء حكومةت موئةسةساتكردني بة

ئازادييةكان. ديموكراسييةتء ضةسثاندني زياتر
ئاكتيظء كاراكتةرَيكي دةبَيتة ئؤثؤزسؤن شَيوةية بةم
كوردييةء دةسةآلتة ئةم ضةسثاندني زياتر بؤ باش
باشتركردني ئيشوكارةكانيء  حكومةتء كاراتركردني 
حكومةتَيكي ثةرلةمانء هَينانةكايةي خزمةتطوزارييةكانء

كاراتر لة جاران.
خواستة  داواكارييء هةر نةك ئؤثؤزسيؤن بووني  بؤية
دواكةوتنء هةر حةتميء زةرورةتَيكي بووةتة بةَلكو
دروستبووني بؤ  خةمساردييةك ضاوثؤشينَيكء 
نا دَلسؤزيية ماناي بةرامبةريدا لة ئؤثؤزسيؤنء كاراكردني 

كورديية. دةسةآلتة ئةم بؤ
لةم دةكرَيت ئةرَي دةبنةوة، قووت ثرسيارانة ئةو لَيردا
جياوازي رةنطي دةنطء ليستء كة ئايندةماندا، ثةرلةمانةي
بؤ كة دةسةآلتداردا، ثارتي هةردوو ليستي لةثاأل تَيكةوتووة
هَيزي  كة  خؤيان، بؤ كردبوو قؤرخيان ساَلة  (١٨) ماوةي
بخرَين، ثشتطوَي  كةم نييةء ناكرَيت توانايان كة ئؤثؤزسيؤن
حكومةتي بةرامبةر بكةن لة سَيبةر دروست حكومةتَيكي كة

هةردوو ثارتي دةسةآلتداردا؟ فيعلي
قازانجي بة سَيبةر حكومةتي دروستبووني ئايا
فيعلي حكومةتي زياتري ضةسثاندني بةهَيزكردنء

زياني؟ دةشكَيتةوة يان بة
كوردستان هةرَيمي تائَيستا دةستوورييةوة، لةإووي
لةاليةن ثةسةندكراو دةستوورَيكي خاوةني نةبووةتة
مافء زامني  نيية، كة دةستووريي بؤية دةقَيكي هةر طةلةوة
وةك بكات، سَيبةريش حكومةتي ئؤثؤزسيؤنء ئةركي
هةمانكاتيشدا لة بةآلم هةية، بةريتانيدا دةستووري لة ئةوةي
دروستبووني حكومةتي لة بَيت رَيطر كة نيية ياسايةكيش 

سياسيي. ئؤثؤزسيؤني سَيبةرء
لةاليةن سَيبةر حكومةتَيكي  كــة  ــت دةشــَي بؤية 
طةر كوردستاندا، ثةرلةماني لة ثَيكبهَينرَيت ئؤثؤزسيؤنةوة
هةَلوَيستء لة يةكء يةكطرتووبَيت ئؤثؤزسيؤن هَيزي  بَيتء
ضونكة فيعليدا، حكومةتي بةرامبةر لة سياسياندا طوتاري 
داهَينانء ئةم ئةوا نةبن يةكطرتوو ئؤثؤزسيؤن هَيزي ئةطةر
سةركةوتوو كورديدا سياسيي سيستمي لة نوَيية كارة

هةية. بةريتانيادا لة ئةوةي  وةك نابَيت،
ــؤإانء  ط لةاليةك ئؤثؤزسيؤنيش هَيزي دةبَيت  
بةريتانيء سياسيي سيستمي نَيوان جياوازييةكاني
عورفء ديكةيشةوة لةاليةكي  بكاتء رةضاو كوردستانيي
حساب ئينطليزيش كــوردةواريء كؤمةَلطةي دابونةريتي
ئةم ئةزموونء ثَيطةي  تةمةنء لةالي سَييةميشةوة بكاتء
دونياشدا ناوضةكةء عَيراقء لةناو كوردييةش دةسةآلتة
ثيادةكردنةي شَيوازي جؤرء بةم نامؤن كة هةَلبسةنطَينَيت،
ميسرء وآلتي هةردوو لة ضونكة ديموكراسييةت، دةسةآلتي
ثَيكهاتء سَيبةر حكومةتي  سياسييةوة ثارتَيكي  لةاليةن
د.ئيبراهيم كابينةي  سةردةمي  لة نوَيشداء  عَيراقي  لة
د.ئةياد سةرؤكايةتي  بة ئةلعَيراقيية ليستي جةعفةريدا
بةآلم ثَيكبهَينن، سَيبةر حكومةتَيكي كة بةنيازبوون، عةالوي
ثَينةطةيشتء نةخةمَلييءء ئةزموونةكة وآلتدا هةردوو لة
سةركةوتوو واقيعء زةمينةي  لةسةر  نةضةسثيويشة

نةبوون.
لة طةرةكيانةء  ئؤثؤزسيؤن هَيزي طةر بؤية هةر 
ثَيشتر ثَيويستة بكةن، شَيوةية لةو كارَيكي  بةرنامةيانداية

هةَلبطرن وةك: ضةند هةنطاوَيك
دةقَيكي روونء  كوردستاندا ئايندةي لة دةستووري  . ١    
ئؤثؤزسيؤني ئةركي مافء دةربارةي بضةسثَينن ئاشكرا
ئةوةي كارةكة بؤ سَيبةردا، حكومةتي ثَيكهَيناني سياسيي لة

بَيت. دةستووريي
حيزبةكان  كاري سياسيي ياساي  هةمانشَيوة  بة .  ٢ 
طؤإانكارييةكاني سةردةمةو ئةم رؤحي لةطةأل كة دةربكةن،

بطونجَيت. كوردستاندا سياسيي ئَيستاي طؤإةثاني سةر
كاراء بةهَيزء ئؤثؤزسيؤنَيكي دةكرَيت شَيوةية بةم
دروست بةهَيزيش سَيبةري حكومةتَيكي  باشء ئاكتيظء
نموونةيةكي ببَيتة كوردستانداء ثةرلةماني  لة بكرَيت
سايةشيدا لة ناوضةكةشداء عَيراقء لة ديموكراسيي جوانء
سةرئةنجاميش ئاراوةء بَيتة كاراتر حكومةتَيكي  ثةرلةمانء
ثإ ئازاديء ديموكراسييء كوردي دةسةآلتَيكي كؤمةَلطةو
هاوخةباتيء بة ديفاكتؤ، بكةينة خؤشطوزةرانيش عةدالةتء
دةسةآلتة ئةم ثَيكةوة دةسةآلت  ئؤثؤزسيؤنء هاوكاريي
ضةسثاوترء ثتةوترء طةشاوةترء جوانترء كورديية
بؤ راستريش بكةينء سةرةتايةكي جوانترء ثَيشكةوتووتر
عورفء لة تا ثَيبكةين، دةست ئايندةمان سياسيي  كاري
ئيدي ببَيتةوةء قوأل جةماوةريشدا  سياسييء  دابونةريتي
رةتيان البداتء لَيي نةتوانَيت ديكة دةسةآلتَيكي ثارتء هيض

بكاتةوة

ليستى سةركةوتنةطةورةكةى دواى
كة تةمةنيدا (٩٠)إؤذى ماوةى لة كة طؤإان
رةشوإووتء خةَلكى ثشتيوانيى بة توانى
طةوةترين طةنجان، ثةراوَيزخراوى ضينى
ئةوةى بةبآ بكات، تؤمار هةَلبذاردن موفاجةى
خاوةنى بَيت سياسى حيزبَيكى  ليستة ئةو
ئةمةش كة بَيت  لق مةَلبةندو رَيكخستنء 
سةرسوإمانى سةرنجء جَيطاى بووةتة
رةوشى زؤربةى ضاودَيرةكانى ئَيمةومانانء

كوردستان. هةرَيمى
كاديرو كةمترين بة توانى طؤإان ليستى
دوو ملمالنَيى ماديى دةستكةوتى كةمترين
مَيذوويى سياسىء حيزبى  طةوترين لة
دوو هــةر ئةطةرضى بكات، كوردستان
ــان دؤالري مليؤن ــان دةي بــإى حيزبةكة
هةَلبذاردنةكانيانةوة، كةمثةينى خستبووة
لَيشاو خروقاتء بة تةزويرى بة هؤى بةآلم
ئينجا ضاوسووركردنةوةوة دةنطكإينء
بةآلم دةستبهَينن، بة (٥٩)كورسى توانيان
شارى ئاسايى  طردَيكى رَيطةى لة طؤإان 
دةظةرى لة دةســةآلت توانى سلَيمانييةوة
نموونةى ئةمةش كة رابضةَلةكَينَيت بادينان
دونياى سياسةتدا. لة كةمة هاوشَيوةى زؤر
سةركةوتنى بةهَيزةكانى خاَلة لة يةكَيك
بريتى طؤإان كة لةوةى بريتيبوو طؤإان

ئايدؤلؤذى) (حيزبَيكى سياسيىء لة نةبوو
لةسةر طفتوطؤى زؤر ئةمإؤ ــةوةى ئ
سياسييةكانى اليةنة ميدياو ناو لة دةكرَيت
بريتييةلةطؤإينءئاإاستةكردنى كوردستاندا،
هةَلةبةتة سياسى، ثارتَيكى بؤ (طؤإان) ليستى
لَيوة دةكرَيت، كة باسى حيزبة تازةيةش ئةم
هةَلدةطرَيت زؤر لَيكدانةوةى خوَيندنةوةء
بةآلم هةية، خؤى سلبى ئيجابىء اليةنى
سةرانى ثَيويستة طرنطةء  زؤر ــةوةى ئ
بةهَيزةكانى خاَلة لة يةكَيك بيزاننء (طؤإان)
لةوةى ليستى (طؤإان) بريتيبوو سةركةوتنى
سياسىء (حيزبَيكى نةبوو لة بريتى طؤإان كة
نةبوو تايبةت ليستة ئةو ياخود ئايدؤلؤذى)،
هةرَيمة، ئةم  دةظةرَيكى طوندو ناوضةو  بة
خاوةنى هَيمنء ضةترَيكى  (طــؤإان)  بةَلكو
ذيانى لة طؤإانكاريكردن بؤ ثإؤذةيةك
كةنارَيكى بةرةو هةرَيم ئاإاستةكردنى تاكء
ثَيشبينييانةم ئةو (هيودارم باش هَيمنء
هاوآلتىء ئةمإؤ ضونكة دةربضن)، راست
حيزبةكانء دةست لة بَيزارة زؤر كورد تاكى
بة ضةشتووة  دةرديسةرى ناإةحةتىء زؤر 
ئاوةها نيية ئاستةم كة حيزبايةتييةوة دةست

بكات. بيري لة ئاسانى بة
لة  جطة ديكة حيزبى زؤر دةبينين بؤية  
هةبوون، طؤإةثانةكةدا لة يةكَيتى ثارتىء
طومانةوة بة هاوآلتييان لةبةرئةوةى بةآلم
حيزبانةش ئةو كة بةوةى سةيرياندةكرد
كورسيى بة دةستطرتنة مةبةستيان تةنيا
بؤ (Alternative) نةبوونة بؤية دةسةآلتةوة،
سةركردايةتى سةرانء بةآلم حيزبة، دوو ئةو
دةسةآلتء (كورسى لة خؤيان طؤإان ليستى
كة بؤية رايانكردبوو، دةسةآلتدار) حيزبى
حيزبَيكى بؤ طؤإان) (ليستى طؤإينى لة باس
وا ماناى دادةنَيم، هةَلةى بة دةكرَيت سياسى
سياسى ذيانى كةَلكى بة حيزبايةتى كة نيية
شَيوازى بةَلكو بةثَيضةوانةوةوة، نايةت،
مةدةنىء ذيانى لة حيزب كارهَينانى بة
خراثبوونى ضــاكء رادةى  ديموكراسيدا

دةردةخات. حيزب
طؤإان)  (ليستى بة دةنط ئامادةبوو  خةَلك
بة دةنط دووبارة نيية ئامادة بةآلم بدات،

طؤإان)بدات، (حيزبى
خةَلكء نَيوان لة بوو هؤكار حيزب ئةطةر
نيشانةى شتَيكى تةندروستةء ئةمة دةسةآلت
بةآلم ديموركراسيية، كلتورى طةشةكردنى
بةو واتا هؤكار، نةك بوو ئامانج حيزب ئةطةر
خزمةتكردنى بؤ بووة هؤكار خةَلك كة ماناية
حيزبء دةستكةوتةكانى ثاراستى حيزب،
ماوةيةكى بؤ دةسةآلت لة حيزب هَيشتنةوةى
طةندةَلىء ديموكراسىء ئةنتى لَيرةوة درَيذ،
لة ثاشةكشآ ــةآلتء  دةس لة قؤرغكارى

مافى لَيرةوة  روودةداتء مةدةنييةت ذيانى 
زةقى ثَيشَيلدةكرَيت. بة تاكةكان

بةورديى ثَيويستة طـــؤإان) (ليستى
هةرَيمء سياسيى مَيذووى بؤ خوَيندنةوةى
بير ئينجا هةبَيت، كوردى كؤمةَلطاى واقيعى
بؤ بكات بزووتنةوةية ئةو ئاإاستةكردنى لة
كوردى حيزبى ضونكة سياسى، حيزبَيكى
هةرَيمةدا لةم حيزب هةية،  سةيرى مؤدَيلى
سياسى ئايدؤلؤذيايةكى بة ثَيويستى
ئةو ثةرتبوونى  بةماناى ئةمةش كة هةية 
دانثَيدانانى بة ضونكة دَيت، بزووتنةوةية
سةرؤكى ليستى طؤإان (نةوشيروان خودى
هةَلسوإَينةرانى ئةندامء زؤرينةى مستةفا)
موتةدةيننء موسَلمانء كةسانى ليستة ئةو
كة نيية سياسييانة فةلسةفة بةو بإوايان

دامةزراوة. لةسةر كوردى حيزبى ئةمإؤ
(ليستى رةمزةديارةكانى زؤربةى دةشَيت
دوَينآء ماركسييةتى بيرى  هةَلطرى طؤإان)
هؤى بة ئةمةش ئةمإؤبن، عةلمانييةتى
يةكَيتى بؤ كة سياسييان فيكرى ثاشخانى
كة نيية ئةوة ماناى ئةمة دةطةإَيتةوة، بةآلم
طؤإان ليستى دةنطدةرانى اليةنطرو هةموو 

ثَيى  ياخود هةبَيت بيروباوةإيان هةمان 
ئةوة (طؤإان) برادةرانى ناشبَيت رازيبن،
هةولَيرى ئاسايى هاوآلتييةكى بكةن، بير لة
تائَيستاش كة موتةدةين موحافيزكارى
رووى لة دةزانَيت كافربوون بة عةلمانييةت
مستةفاء (نةوشيروان وةكو دةنطدانةوة
مستةفاى جةوهةرء جةالل عةزيزء ساالر
كةواتة دةنطة، يةك خاوةنى قادر) سةيد
بةإَيزانة ئةو هةموو  ياساوة  رووى لة

هاوآلتيية! ئةو لةطةأل يةكسانة دةنطيان
ئيسالمى؟ يان عةلمانى دةبَيت طؤإان حيزبى

هةردووكيان! يان
بانطةشةكانى ــدى  ــةن ــةروب س ــة  ل
تايبةتى بة طؤإان) (ليستى هةَلبذاردندا
ذيارانة زؤر مستةفا) (نةوشيروان خودى
بةهيض ــرد، ك ئاين لــةطــةأل مامةَلةيان
بةرامبةرةكانيان بؤ بؤشاييان شَيوةيةك
سؤزى بة ياريكردن بؤ نةهَيشت بةجآ
زؤريــنــةى ــدةرى كــوردســتــان كــة ــط دةن
وشةى بةثَيضةوانةوةى موسَلمانن،
يغيروا حتى  مابقوم اليغير اهللا (ان طؤإان
بة بــوو ثيرؤز  قورئانى  بأنفسهم)  ما
بزووتنةوةية ئةو سةرةكى  دروشمَيكى
ــةورةى ط يارمةتيدةرَيكى ئةمةش كة 
دةرةوة، رووى لة ئةمة بوو، ليستة ئةو
ديوى لة قسة  نيية بؤمان (ئَيمة هةَلبةتة 
ليستى بكةين)، مرؤظةكان ناخى ناوةوةى
بةثَيطةى توانيشى رازيبوونى خؤى طؤإان
لة ئــةوةى وةكو ئيسالم ثيرؤزى ئاينى
هاتووة عَيراقدا هةميشةيى دةستوورى
بَيماناى شةإَيكى توانى كة دووثاتبكاتةوة
ناو توندإةوةكانى عةلمانيية نةتةوةيىء
كؤأل لة يةكَيتى) (ثارتىء حيزبةكة هةردوو
بابةتةوة بةو كات هَيندة بكاتةوةء خؤى

نةكوذَيت.
بةفيإؤدان ثارة حيزبء

زؤرترين كوردييةكان حيزبة ئةمإؤ
هةر دةبةن، بؤخؤيان وآلت سامانى ثارةو
ئةندامء زؤرينةى شةرعيةتى لةذَير يةكة
شَيوةكان لة شَيوةيةك بة شاخ خةباتى
ئةوةى دةكات بةبآ خةَلك فةرهوود ثارةى
بكات دياريى ثَيوةرَيك هةبَيت ياسايةك
جارَيك حيزبةكان، بودجةى وةرطرتنى بؤ
ئةو مانطانة هةمووشيانةوة سةرووى لة
يةكَيتى)، (ثارتىء دؤالرةى (٦٠)مليؤن
طؤإان) (ليستى نَيوةندةدا لةم بَيطومان
دياريكراو ــةمء ك ثارةيةكى  بة توانى
دروست بةهَيز راطةياندنى دةزطايةكى
طةورة كاريطةرييةكى لةوَيوة  توانى بكات،
دروست بكات، كوردى تاكى سةر هزرى لة
دةزطا ئةمإؤ كة ديارة روونى بة ئةمةش
هةر بة (وشة) كؤمثايناى راطةياندنةكانى
خوَينراو، بيستراو،  بينراو، جؤرةكةى  سآ
لة دروستكردووة طةورةيان كاريطةريى

راى دروستكردنى خةَلكء جوآلندنةوةى
راية ئةو سةرئةنجاميش كوردىء شةقامى
شكايةوة. طؤإان) (ليستى بةرذةوةنديى بؤ
ببَيتة دةيــةوَيــت ــؤإان ط ئةطةر بؤية 
رَيكخستنء بة ثَيويستى سياسى، حيزبَيكى
ثؤستء دابةشكردنى ئةندامَيتىء بارةطاو
بَيئيش خةَلكى كؤمةَلَيك كؤكردنةوةى
رؤتينياتء طةندةَلىء ئةمةش كة هةية
راستيشدا لة دةكات، دروست ناعةدالةتى
ثارتىء ئةزموونى دووبارةكردنةوةى

يةكَيتيية.
حيزباتى ئةزموونى دووبارةكردنةوةى طؤإان

ثارتى يةكَيتىء
كوضةيةكى ـــةإةكء  ط هيض ئــةمــإؤ
كوردستان هةرَيمى شارؤضكةكانى شارو
تَيدا خؤيانيان  يةكَيتى) (ثارتىء نةماوة 
حيزبييان بارةطايةكى نةكردبَيتء ناشيرن
طؤإان)يش (ليستى جا نةكردبَيتةوة، لَي
سياسى حيزبى ببَيتة دةيةوَيت ئةطةر
ذينطةى ضونكة هةية، شتانة بةو ثَيويستى
كؤتء كؤمةَلَيك ناوةإاست خؤرهةآلتى
ئةطةرضى دةسةثَينَيت،  سةردا بة  مةرجت

بدةيت. ئةنجامى نةبيت ئامادة تؤش
(ليستى حاَلةتى هَيشتنةوةى هةَلبةتة
باشترين راطةياندندا طردَيكى لة طؤإان)
كاتء كةمترين طؤإان)ء (ليستى بؤ رَيطاية
رزطاركردنيشة خؤ خةرجدةكاتء  بودجة
خودى حيزبايةتىء طيروطرفتى  زؤر لة
ئةو بــةرى لة مستةفا)ش (نةوشيروان

ضؤَلكرد. يةكَيتى كَيشانة
ببَيتة طؤإان  ئةطةر كاتَيكداية لة  ئةمة
بودجةيةكى بة ثَيويستى سياسى حيزبَيكى
ئةطةر هةمانكاتدا لة بــةآلم هةية، زؤر
دانيشتةكانى دةستثَيكردنى لةطةأل بتوانَيت
بة حيزبةكان بودجةى ثإؤذةى ثةرلةماندا
هةَلبذاردن دةنطةكانى كورسىء طوَيرةى
بة تةنيا ليستى كاتة ئةو دياريي بكات، ئةوا
بودجةيةكى هةية وةرطرتنى طؤإان حةقى
طؤإان ثَيةى بةو كةمتر)، ٪٤) ثارتى قةد بة
كاتَيك لة (٢٥)كورسيية، خاوةنى ئةمإؤ
يةكَيتى ثارتىء لة  كة  كوردستانى  ليستى

(٥٩)كورسيية. خاوةنى ثَيكهاتووة
خوولى لة كة  ياساييةى بودجة  بةو
(ليستى ثَيويستة ثةرلةماندا داهاتووى
كَيشةيةكى دةتوانَيت وةريبطرَيت طؤإان)
ضةشنى لة  بكات ضــارةســةر  طــةورةى
كة يةكَيتى كاديرانى مووضةى بإينى
اليةنطرى (ليستى طؤإان) سةر لة ئةوانةى
كارى دةتوانَيت هةروةها نانبإاوكراون،
خَيرخوازىء ثــإؤذةى وةبةرهَينانء
كؤمثانياى دةزطاإاطةياندنةكانى كارةكانى

بةإَيوةببات. وشة
وةبةرهَينانى كؤمثانياى مؤدَيلى

حيزبى سياسى بة سياسى، ثاشةكشآ
دةكات

ئةو بيرؤكةيةش دواى سةركةوتنى رةنطة
(كة بطؤإدرَيت سياسى حيزبى ثإؤذةى
ثإؤذةى بة  لَيى) بَيزاربووين زؤبةمان 
دةتوانرَيت ئاسانى  بة  زؤر كة  كؤمثانيا
لة شةفافانة بكرَيتء طةندةَلى كؤنترؤَلى
بخرَيتة داراييةوة ساآلنةى راثؤرتى رَيطةى

خةَلك. بةرضاوى
(ليستى هةَلبذاردندا هةَلمةتةكانى لة
رابردووء لةسةر ئيشى كةمترين طؤإان)
ئايندةو بة بايةخى  زياتر كــرد،  مَيذوو
دواى بؤية  خــةَلــكــدا، ئَيستاى ذيــانــى 
سةر لة ثارتى، يةكَيتىء شكستةطةورةكةى
ثَيويستة هاوإَيكانى (نةوشيروان)ء كاك
نةكةنء يةكَيتييةوة بة شانازى ضيدى
ضونكة ببن، حيزبةش  ئةو دةستبةردارى 
يةكَيتى ئَيستاى حاَلى ثيشةكانىء كارء
كةواتة ناكات،  ثَيوة  شانازى  كةس  هيض
(٣٠مليؤن برادةرانى ثيرؤزى ئَيستا يةكَيتيى
دةيانوت كة بةوانةى بكةنء ــة) دؤالرةك
سلَيمانى ناهَينَيت، دةنطى طةإةكَيكى طؤإان

ماَلتان ئاوا»!! مةمنون بَلَين: «ئَيمة



12
2009/8/23 (538)يةكشةممة ذمــارة birura. rozhnama@gmail.comطـفتــوطؤ

نةوزاديموهةنديس

رةوتَيك لة بريتيية  سياسيي: ئؤثؤزسيؤني 
سياسيدا، ئاراستةي  لة هةية جياوازييان كة زياتر، يان
لة بريتيية ئةويش هاوبةشن خاَلدا يةك لة بةآلم
النيكةم سياسيي يان سيستمي طؤإيني هةوَلدانيان بؤ
هؤكاري رَيطةي لة ئةوةش دةسةآلت. ئيستثَيكردني
هةوَلدان يان رَيثَيدراوةكانةوة دةستووريية سياسييء
هةركةسَيكيش ئةو هؤكارانة. وةك دروستكردني بؤ
بكات سياسيي ئؤثؤزسيؤني ثيادةي يان اليةنطر

ثَييدةوتريت
(بةرهةَلستكار)

بؤ بطؤإَيت سياسيي ئؤثؤزسيؤني ــت دةشــَي
ثَييدةوترَيت حاَلةتةدا لةم كة ضةكداريي ئؤثؤزسيؤني
هةروةها شــؤإش))، يان ضةكداريي ((هةَلطةإانةوةي
شةإي بطاتة  ئاَلؤزببَيتء  بارودؤخةكة زياتر  دةشَيت 

ناوخؤ. شةإي  يان ئةهليي 
زةمينةي ــانء زةم راستةقينةش، ئؤثؤزسيؤني 
طونجاويطةرةكةبؤرسكاندنيءثَيطةيشتني ءكامَلبوونيء
بؤ بَيت لةبار بابةتيي خؤييء هؤكاري دةكات ثَيويست
هةر لة سياسيي ئؤثؤزسيؤني لةدايكبووني سةرهةَلدانء

سياسيدا. سيستمَيكي  وآلتَيكء كؤمةَلطةء
كةي سياسيي  ئؤثؤزسيؤني  ئةوةية، لَيرةدا ثرسيار
ئؤثؤزسيؤن كاري دروستدةبَيت؟ بؤضي دروستدةبَيت؟

دةكات؟ لةثَيناو ضييدا ضييةء هةوألء خةبات
لة ســةرةتــا سياسيي ئؤثؤزسيؤني ئاشكراية
ديموكراسيدا سياسيي سيستمَيكي يان كؤمةَلطةيةك
ئؤثؤزسيؤن شةرعييةتي بة بإواي  كة هةَلدةدات، سةر
هةمووشيانةوة ثَيش لة بطرَيت مافةكانيان لة رَيز هةبَيتء
لة سةركةوتن كاتي لة دةسةآلتة ئاَلوطؤإكردني  مافي
هؤكارَيك دةبَيتة ئؤثؤزسيؤن  كاتة ئةو هةَلبذاردنةكاندا، 
ناتوانرَيت ضوارضَيوةية ئةم دةرةوةي لة طــؤإان. بؤ 
ببةستَيت سياسيي ئؤثؤزسيؤنَيكي بة ثشت طؤإان رةوتي
يان بَيت نهَينيي  ئؤثؤزسيؤنة ئةو كاتَيكدا لة بةتايبةتيش

بَيت. رَيلَيطيراو
زؤر كة دةسةآلتدار، ثارتي بةرامبةر لة ئؤثؤزسيؤنَيك
بةرذةوةندي سةرو دةخاتة  حيزب بةرذةوةندي  جاران
خزمةتطوزارييء دروستي راستء شاإَيطةي لة طةلةوةء
دةنَيت هةنطاو دةكةوَيتةوةو دوور طةل وآلتء ئاوةدانيي
قؤرغكردني ديكتاتؤرييةتء بةرةو  ملنان تاكإةويي ء بؤ
ثاوانكردني بةرتةسككردنةوةي ئازادييةكانء دةسةآلتء
بنةماَلةء سةركردةء رابةرء لةاليةن وآلت ئابووري بازاإء

دةسةآلتدارةوة. ثارتي
ياسا كة سةرهةَلدةدات، سيستمَيكدا لة ئؤثؤزسيؤن
ميدياء رَيكخراوء طروثء تاكء  ئازاديي  ثَيشَيلبكرَيتء
سةركردةء ميزاجي بكرَيتةوةء بةرتةسك زانكؤكان

بطرنةوة. دةستوور ياساء جَيطةي بإيارةكاني رابةرء
ثارتي كة سةرهةَلدةدات، سيستمَيكدا لة ئؤثؤزسيؤن
جةماوةرء زؤرينةي  بةرذةوةنديي بكاتة ثشت دةسةآلتدار
نةضَيتء ويستةكانيانةوة داواكارييء داخوازييء بةتةنط
هةوَلي نةداتء وآلت طةشةكردني ثَيشكةوتنء هةوَلي 
نةخؤشيء بَيكاريي هةذاريء نةهَيشتني نةخوَيندةواريء

نةدات.
هةَلدةدات، سةر دةسةآلتَيكدا سايةي لة ئؤثؤزسيؤن
مشةخؤريي ء طةندةَلييء دياردةكاني ناعةدالةتيء كة
خزمخزمَينةء مةنسوبييةتء مةحسوبييةتء
تاكةكانء ناو ناخي رؤبضنة سةر هةَلبدةنء دَإلازيكردن
لةسةر بطرَيتةوة هةَلسةنطاندن جَيطةي دةسةآلتيشةوةء
مومارةسةء شارةزاييء لَيهاتووييء تواناء بنةماي

داهَينان.
كة دروستدةبَيت بارودؤخَيكدا لة ئؤثؤزسيؤن
ثارتي بةرذةوةنديي بؤ  تةنيا حكومييةكان  دامودةزطا
ويستي خواستء بة بةكاربهَينرَيتء دةســةآلتــدار
ياساو بنضينةي لةسةر نةك بكات، كار رابةر سةركردةء

دةستوور. رَينمايي ء
كة هةَلدةدات، سةر سةردةمَيكدا لة ئؤثؤزسيؤن
دةسةآلتء لة بةشداريي نةبَيتء بؤضووني راو طةل
هةَلبذَيردراوي ثةرلةمانَيكي  لةإَيطةي نةكات  بإيارداندا
رَيساي ياساء بتوانَيت ئةكتيظةوة، كة سةربةخؤو ئازادء
لة نةك بَيت، طةلدا لةبةرذةوةندي كة دةربكات طونجاو

دةسةآلتدار. ثارتي  بةرذةوةندي 
بَي هةَلدةدات، كة وآلت سةر لة كاتَيكدا ئؤثؤزسيؤن 
ببَيتء دروست تيايدا سياسيي فةوزاي سةروبةريء
دةسةآلتدار حيزبي  نةكرَينةوةء جيا لَيك دةسةآلتةكان

وآلت بَيت. ببإي بكوذء
كة هةَلدةدات، سةر وةختَيكدا ساتة لة ئؤثؤزسيؤن
نزيك لوتكةء طةيشتبَيتة جةماوةر توإةيي بَيزاريي ء رقء

تةقينةوة. لة
ساتَيك ئانء هةموو كة بارطاويةدا بارودؤخة لةم ئا
بؤ دةوَيت بزيسكةي  كةمترين تةقينةوةء بؤ ئامادةية

كَلثةكردن.
بؤ  ئامادةية بابةتيي خؤييء بــارودؤخــي ــةوا ئ  
كة بةهَيز، سياسيي  ئؤثؤزسيؤني هَيزَيكي لةدايكبووني 
ئةستووريء ناإةزاييان بكاتء رق رابةرايةتي جةماوةر
سيستمة طؤإاني بةرةو بكات  ئاراستةيان  كؤبكاتةوةو
توندوتيذييء لة دوور هَيمنانةء شَيوةيةكي بة سياسييةكة

ضةكدار. بةر هَيزي بردنة ثةنا
ضيية؟ سياسيي ئؤثؤزسيؤني هَيزي ئةركي كارو

ئؤثؤزسيؤن دةطيرَيت، كة لة ئةو رةخنةية زؤر جاران
دةكةنء داواي كة جةماوةر طؤإانكارييةك بكات، ناتوانَيت
بَي تواناييةي ئةم لة زؤر كاتيشدا دةسةآلت خوازيارين،ء
جةماوةري ثيشاني دةهَينَيت بؤ ئةوةي بةكار ئؤثؤزسيؤن
تواناءبَيدةسةآلتةوهيضسوودء بدات، كةئؤثؤزسيؤنبَي
ئؤثؤزسيؤن كة نيية راست ئةوة  بةآلم  نيية.  كةَلكَيكيان
هيض كةَلكةء بَي ئيدي نةبَيت طةورةي طؤإاني تواناي طةر
شةرعييةتي ئؤثؤزسيؤن بةَلكو طؤإاندا، لة ناطَيإَيت رؤَلَيك
ناوخؤي لة طؤإان بؤ هؤكارة تاكة كة وةردةطرَيت لةوَيوة

توانةوة. طةندةَليي ء دةيثارَيزَيت لة دةسةآلتداء
سيستمي كة ــةوةي ، ئ بؤ  طرةنتية  هةمانشَيوة  بة 
ئينتيما دةمارطيرييء سيستمَيكي بؤ نةطؤإَيت سياسيي
ياساء هةموو رووخَينةري كة سةركردةكان رابةرء بؤ

دادثةروةرييةكة.
بؤ  تواناي لة وةرناطرَيت شةرعييةتةكةي  ئؤثؤزسيؤن
بةَلكوشةرعييةتةكةيلةوكارانةوةوةردةطرَيت طؤإانةوة،

لة: هةَلدةسَيت ثَيي كة
كؤمةَلطةدا سياسيي ذياني لة بةشداريكردني -١
وةكو ثةرلةمانةوة ناو ضوونة هةَلبذاردنةوةء لةإَيطةي
بةرذةوةندييء راستطؤي راستةقينةء  نمايندةيةكي

جةماوةر. داواكاريي
خاوةن  سياسيي  هَيزَيكي  دةبَيتة لةاليةك  بةمةش
لةاليةكي دةستووريو ياساييء شةرعييةتي جةماوةرء
ثالنةكاني دةسةآلتدا لة بةردةم رَيطر دةبَيتة ديكةيشةوة
دةسةآلتء ثاوانكردني تاكإةوييء بةرةو هةنطاونان بؤ

زياتر. خؤسةثاندني
ضاودَيريكردنء لة بريتيية  ئؤثؤزسيؤن  كاري -٢
دةبَيتة دةسةآلتدا لة حكومةتء ئيشوكاري بةدواداضووني
سةروةتي طةلء سامانء هةدةرداني بة بةردةم رَيطر لة
نةرمءنيان هؤكارَيكي ثةرلةمان ببَيتة نادات رَيطة ميللةتء
جَيطةي دةبَيتة ثةرلةمان حكومةتةوةء دةســت بة 
ثَيطةياندنيكاديريسياسييثَيشةنطبؤدةسةآلتءالنيكةم

هاوسةنطييةك دروستدةكات.
ئيشوكارةكانيدا  حكومةتء ضاودَيريي ئةنجامي لة - ٣ 
مةحسوبييةتء طةندةَلييء دزَيوةكاني دياردة لة رَيطة
بنةماي لةسةر نــادات رَيطة دةطيرَيتء خزمخزمَينة 
كةسةكان بنةماَلة، مةزهةبء عةشيرةتء ناوضةطةرييء
ــةآلت دةس بطرنةوةء حكومييةكان ــارة ك ثؤستء

ياسا. بؤ دةطَيإدرَيتةوة
جَلةوطرتني  لة، بريتيية ئؤثؤزسيؤن ديكةي كارَيكي - ٤
داواكاريي بؤ طؤإيني  ناإةزاييةكانء بزووتنةوة هةموو
بارةيةوة لة تَيطةيشتن طفتوطؤء دةكرَيت كة سياسيي،

بكرَيت.
طةشةثَيداني ئازادي  لة، بريتيية كاري ئؤثؤزسيؤن - ٥
جةماوةرء رَيكخراوء زانكؤكانء ميدياو سياسييء كاري
وآلتء كؤمةآليةتي ئابووريء  سياسييء  سيستمي
هةموو لة ئاشكرا شةفافء سياسةتَيكي  ثيادةكردني

حكومةت. دامودةزطاكاني رَيكخستنةوةي مةسةلةكانداء
هةوايةكي كةشء دةتوانَيت ئؤثؤزسيؤن شَيوةية بةم
كة هةموو كايةوة، بَينَيتة ئاشتي ئارامء ئازادء ديموكراسء
عةدالةتيء خؤشطوزةرانيء بة توَيذةكان هةست ضينء

ترسء لة دوور بكةن خؤيان مافةكاني ثَيشكةوتنء
دواكةوتووييء هةذارييء برسَيتيء نانبإينء تؤقاندنء

نةخؤشي. بَيكاريي ء
كؤمةَلطةيةكدا هةر لة ئؤثؤزسيؤن نةبووني بؤية هةر
ماناي دواتر بنيضينةداء لة سياسةتة نةبووني ماناي
هةرضةندة دةطةيةنَيت، ديموكراسيش ئازاديء نةبووني
سةر هاتبَيتة هةَلبذاردنةوة لةإَيطةي دةسةآلتةكةش
طةورةء بةهَيزء ضةند  دةسةآلتَيك هيض ضونكة حوكم.
ئؤثؤزسيؤن بؤشايي جَيطةي ناتوانَيت بَيت كاريطةر
بكات، اليةنانة طروثء كةسء  ئةو نمايندةي  بطرَيتةوةء
داواكاري ء ببَيتة نمايندةي نينء ناتوانَيت بةشدار تيايدا كة

داخوازييةكانيان.
مةرجي سياسيي  ئؤثؤزسيؤني  بووني  بؤية هةر
هةموو طةشةكردني  سةركةوتنء ثَيشكةوتنء يةكةمي 
هةر كؤمةَلطةيةكةء نةبوونيشي خاَلَيكي بوارةكاني ذياني
دةطةيةنَيت كةمتةرخةميء خةمساردي دةسةآلت رةشي

لةبةرامبةر داخوازييةكاني جةماوةردا.
كؤمةَلطةي ئَيستاي لة ئةرَي ئةوةية، ثرسيار لَيرةدا
لةدايكبووني يــان ــوون ب ـــي  زةرورةت ــدا ــوردةواري ك
هاتووة، ئؤثؤزسيؤنَيكي سياسيي هاتووةتة ئاراوة؟ ئةطةر
يان باش  ئؤثؤزسيؤن، لة جؤرَيكة ض بة ثَيويستمان ئايا 
لة كوردستانداء لة سياسيي ئؤثؤزسيؤني ئايا خراث؟
ثَيك سَيبةر حكومةتَيكي كة دةكرَيت،  ئايندةدا ثةلةماني

تريش... ثرسي دةيان ئةمةء بهَينَيت؟ء
ثَيويستة ثرسيارانة بدةينةوة، وةآلمي ئةو ئةوةي ثَيش
بزانين هةبَيتء سَيبةر حكومةتي دةربارةي زانياريمان
ئةركي كارو هةَلداوةء سةري كوَي لة ضييةء حكومةتة ئةم

ضين؟ ئيمتيازاتةكانيشي دةسةآلتء ضيية؟ء
وةزيرانَيكي  ئةنجومةني لة سَيبةر: بريتيية حكومةتي
تةواوكةثَيكدَيتلةسةرؤكوةزيرانءتةواويوةزيرةكان،
حكومةتة ئةم بةآلم فيعلي، وةزيراني بةرامبةر كابينةي لة
حكومةتَيكي بةَلكو ناكات، فيعلي دةسةآلتي ثيادةي
لة بةرهةَلستكارة وةزيرانَيكي ئةنجومةني ئؤثؤزسيؤنةء

دةسةآلت. دةرةوةي 
سيستمي  لة تةنيا  سيفةتَيكة حكومةتة ئةم  بووني  

وة. (١٩٢٣) ساَلي لة هةية بووني بةريتانيادا دةستووريي
بةناوبانطترين دَيرينترينء كة سيفةتةي بةو بةريتانيا
ثةرلةمانيء سيستمَيكي بووني رووي لة دونياية وآلتاني
ديموكراسيسةردةمييةوةءبنةماءبيروباوةإةكانلَيرةوة
بآلوبوونةتةوة دواتر طةشةيانكردووةء هةَلداوةو سةريان
كة بةوثَييةشي دونياش. ئةوروثاء كيشوةري هةموو بؤ
دةكات ثيادة سياسيي حيزبي  دوو سيستمي وآلتة ئةم
((حيزبيثارَيزطارانءكرَيكاران))لةسةدةيحةظدةيةمةوة،
حيزبَيك هةر هةَلبذاردنَيكدا هةر ئةنجامي لة هةركاتَيكء
((٥٠+١)) وةدةستهَينا ثةرلةماني كورسييةكاني زؤرينةي
((مجلس طشتيي ئةنجومةني كورسييةكاني ذمارةي كة
بريتييةلة(٦٥٠)كورسيئةوا،حكومةتي  عموميبةريتاني))
ئؤثؤزسيؤن حيزبي بةرامبةريشدا لة ثَيكدةهَينَيتء فيعلي
ئةركي ضاودَيريكردني كة سَيبةر ثَيكدةهَينَيت، حكومةتي

دةسةآلتدارة. حكومةتي
عورفي لة تةنيا بة  سَيبةرة ثَيكهَيناني حكومةتي ئةم
بة ديكةيشدا وآلتي هةندَي لة هةرضةندة هةية. بةريتانيدا
بةآلم دةكرَيت، ثيادة شَيوازة ئةم جؤرةكان لة جؤرَيك
لةدةستووريبةريتانيادا، ضونكة ناطاتة ئاستيئةمشَيوازة
دةستووري ضةمكةكاني لة ياسا سةروةريي بنةماي تةنيا
سَيبةر حكومةتي كة ئؤثؤزسيؤن، بة داوة مافي  بةريتانيادا
دةستوورييء دابونةريتي  لة وةرطيراوة كة ثَيكبهَينَيت 
تةنيا ئازادييةكانء بؤ بةريتانيا طةلي  راطرتني ثيرؤز
ثَيطةيةكي ياسايي داوةتة كة لة دونيادا بةريتانياية، وآلت

داني ثياداناوة. ئؤثؤزسيؤنء دةستووريش
حكومةتي  ضونكة سَيبةر، حكومةتي ئةوة لةبةر  
سياسييء قةوارةيةكي  خاوةني بووةتة ئؤثؤزسيؤنة
بةريتانياوة، ثةرلةماني سيستمي بة ثةيوةستة كة ياسايي،
هةية مافي هةندَي حكومةتي سَيبةر سةرؤكي تيايدا كة

وةك:
سيفةتةي  بــةو هةيةء رةسميي سيفةتَيكي   -١  

 Leader Of شكؤية خاوةن ئؤثؤزسيؤني سةركردةي
لة  باشي مووضةيةكي  His Majesty Oppostion
(١٩٣٧)ةوة، ساَلي لة دياريكراوة بؤ دةوَلةت خةزَينةي 
دةستوورييةوة، سيستمي  لةاليةن واية ماناي ئةمةش كة
كارَيكي بة هةَلدةستَيت  ئؤثؤزسيؤن سةركردةي  كة
سياسيدا، ذياني  لة دةطَيإَيت  طرنط رؤَلَيكي  كة  طشتيي

 Fantome سَيبةر سيفةتي سةرؤكي حكومةتي  بة ئةويش
.Cabinet

بةريتانيادا، سةرؤكي  سيستمةي ئةم لة سايةي هةر -٢
دةسةآلت كاروباري  لة بةشداريي سَيبةر حكومةتي 
ثَيويست كة نيشتمانييةكاندا، طرنطة بؤنة لة دةكــاتء
ضارةنووسساز مَيذووييء طرنطء بإياري بةوةرطرتني
فيعلي حكومةتي سةرؤكي دةكاتء بةشداريي دةكات
وةك دةكات، سَيبةر حكومةتي سةرؤكي لةطةأل راوَيذ

رذَيمي رووخاندني  جةنطي  كاتي لة  روويدا كة ئةوةي
بةناوبانطي رَيكةوتنامةي (٢٠٠٣)دا ساَلي حسَين لة سةدام
ساَلي لة سَيبةر فيعليء حكومةتي سةرؤكي نَيوان
هيندستانء لة بةريتانيا كشانةوةي دةربارةي  (١٩٤٧)
(١٩٦٧) ساَلي لة حكومةت ــةردوو ه رَيكةوتننامةي 

هتد. .. روسياء كَيشةي دةربارةي
سَيبةر حكومةتي سةرؤكي هةمانشَيوة بة -٣
يةكَيكة عمومداء ئةنجومةني لة طةورةية رَيزَيكي خاوةن
بةرامبةر لة عمومء ئةنجومةني ئةندامي طرنطترين لة
ئةويش هةر  دادةنيشَيتء حكومةتدا سةرؤكي كورسي 
(سَيشةممانء رؤذاني  وةآلمي  ثرسيارء دانيشتنةكاني

دةكاتةوة. ئةنجومةنةكة ثَينجشةمماني)
لةاليةن  سَيبةر سةرؤكي حكومةتي  ئةم هةروةها . ٤
ثَيشوازي وآلتانةوة وةزيراني سةرؤك وآلتانء سةرؤكي

لَيدةكرَيت بةإةسميي.
فيعلي  حكومةتي يان بوو طؤإانكاريي كاتَيكدا هةر -٥
ئةوا بَيت، هؤيةكةوة هةر بة كَيشايةوة لةكار دةستي 
وةزيرةكان سةرؤكي حكومةتء كة لة سَيبةر حكومةتي
كابينة وةزيرةكاني ــةرؤكء  س بةرامبةر ثَيكهاتووة
هةر كاتي سةركةوتنياندا، لة دةستبةكار دةبن فيعلييةكة
بةرامبةري وةزارةتةكةي ضاودَيريي  كاري وةزيــرةء
دةستنيشاندةكاتء هةَلةكانيان كةموكوإيي ء دةكاتء
طةندةَلييةداراييءكارطَيإييةكانياندةخاتةإووبةمةبةسي

راستكردنةوةي ئيشوكارةكان. لة طةندةَلييء رَيطةطرتن
لة  بريتيية سَيبةر حكومةتي كــاري طرنطترين   
حكومةتي ئيشوكارةكاني بؤ  بةدواداضوون  ضاودَيريي ء

فيعلي.
ثةرلةماندا: لة سَيبةر حكومةتي ئةركةكاني

كة  وةزيرَيك  هةر لة هةية ثرسياركردني مافي  .  ١
مةسةلةيةك. هةر لةسةر بكاتء ثَيويست

بة  كة وةزيرَيك هةر لَيثرسينةوةي هةية لة مافي . ٢
لة دةرضــوون خةمساردييء كةمتةرخةمييء تؤمةتي

كرابَيت. ئاراستةي دةستووري ياساو
دةربارةي   وةزيرَيك هةر لة هةية لَيكؤَلينةوةي  مافي . ٣
بإواكردن نةطةيشتة ثةرلةمان ئةطةر مةسةلةيةكء هةر
دةسةنَيتةوة. لَي وةزيرة ئةوا متمانةي ئةو وةآلمةكاني بة

هةية،  حكومةتي لة متمانة لَيسةندنةوةي مافي .  ٤  
ئؤثؤزسيؤنةوة دةست مةترسيدارترين ضةكة بة ئةمة كة
حكومةتي سَيبةرء ئةندامةكانييةوة)) بةرامبةر ((حكومةتي 

فيعلي.
لةوآلتي تةنيا سَيبةر كةحكومةتي  دةبينين، بةمشَيوةية
دةستووريدا ثةرلةماني ء سيستمي سايةي لة بةريتانياء
دةستوور كة هةية خؤي  دياريكراوي ئةركي  مافء هةيةء

زامنكردووة. بؤي
ــارةي دةرب ثَيشوومان ثرسيارةكاني  وةآلمــي بؤ 
زةرورةتي كوردستانء سياسيي سيستمي دةسةآلتء

ئةوةية: سَيبةر، حكومةتي شياوي ئؤثؤزسيؤنء
بوونء زةرورةتي  كورديدا دةسةآلتي ئَيستاي لة بةَلَي
سياسيي ئؤثؤزسيؤني هَيزي سةرهةَلداني لةدايكبوونء
سةر خؤي سةثاندووةتة ئاراوةء بةهَيزيشةوة هاتووةتة
سيستمي طؤإيني  مةبةستي بة سياسيي ، طؤإةثاني 
كوردستاندا، لة ..هتد. كؤمةآليةتيء ئابووريء سياسييء
زياترء ضةسثاندني ثَيشخستني مةبةستي طةشةثَيدانء بة
دوورخستنةوةي موئةسةساتكردنء بة بنةماي لةسةر
دةسةآلتي راستةقينةي بة كردني حيزبيء دةسةآلتي  لة

طةل. زؤرينةي جةماوةري
رووداوة نوَيكاني  ثَيشهاتء طؤإانء لةطةأل ئةوةي  بؤ
ياسا نوَييةدا سيستمة لةم بطونجَيتء دونياشدا ناوضةكةء
يةكسان يةكء وةك بةردةميدا لة هةمووان سةروةربَيتء
هةمووان بؤ خؤشطوزةراني  شةفافييةتء عةدالةتء بنء
زيانبةخشء رؤتيني طةندةَليء دزَيوةكاني دياردة بَيتء
بارزطارنيء ئابووريء سياسييء ثاوانكردني دةسةآلتي
نةمَينَيت، بنةماَلةوة سةركردةء حيزبء لةاليةن بازاإةكان
مةزهةبء عةشرةتء ناوضةطةريء دياردةكاني هةروةها
ديموكراسي بنةماكاني نةمَينَيتء باويان بنةماَلةضَيتي
بةرامبةرء قبوَلكردني رةخنة ئازاديء هةَلبذاردنء لة

جَيطةيان بطرَيتةوة. ئاشتيانة بة دةسةآلت ئاَلوطؤإي 
ياساييء بَي داديء  بَي ئةنجامي لة  شَيوةية بةم
مافة زةوتكردني تاكإةويء دةســةآلتء ثاوانكردني
ميدياء ــروثء ط ــاكء ت ئابوورييةكاني  سياسييء
دةسةآلتدارةوةء ثارتي  هةردوو لةاليةن ...هتد. بازاإء
رق بَيزارييء توإةبوونء ناإةزاييء دروستبووني
لةبار طونجاوء زةمينةي زةمانء جةماوةرةوة ئةستووري

ئؤثؤزسيؤن. دروستبووني بؤ ئاراوة هاتووةتة
لةثَيناو كة ثؤزةتيظ، ئؤثؤزسيؤنَيكي ــةآلم ب
نةك تَيبكؤشَيت، نيشتماندا طةلء باآلكاني بةرذةوةنديية
ثلةء تايبةتيء دةسكةوتي هةندَي وةدةستهَيناني لةثَيناو
تةنيا بة حيزبايةتي ء تةسكي بةرذةوةنديي ثؤستء ثايةء
سامان سةروةتء دةسةآلتء وةدةستهَيناني بؤ هةوَلي

بَيت. كؤكردنةوة

دةركةوتنيئؤثؤزسيؤنيكارا سةرةتايةكبؤ ضاوةإوانيكابينةيسَيبةردا.. لة تةوةر

ئايندةدا ثةرلــــــةماني لــة سيَبةر حكـــــومـــــةتي  ئــؤثــؤزســــيؤنء
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
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.
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ئــــاطـادارى info.rozhnama@gmail.com

طؤإان: ثشتطيري ليستي له كؤميتهي ئاطاداري

نهمسا! وآلتي دانيشتووي كوردستانياني سهرجهم بؤ
سهرجهم نووسراوَيك به  پايتهخت  ڤيهنناي  له  عَيراق  باَليؤزخانهي
رؤژاني له که ئاگاداردهکاتهوة، وآلته  ئهم دانيشتووي عَيراقيهکاني 
نيوهإؤ ١٢ي بؤ سهرلهبهياني ١٠ي کاتژمَير له  ههيني تاوهکو دووشهممه 
گشتيدا سهرژمَيري لهچوارضَيوهي بکه نء باَليؤزخانه تهالري سهرداني

تؤماربکهن. خؤيان ناوي بةَلگهوه به
بآلوکراوهتهوه . عَيراق  باَليؤزخانهي ماَلثةإي له  که نووسراوَيكدا،  له

عَيراق گشتي دانيشتوواني - ئاماري ئاگاداري هاتووه:
سه رداني که ئاگاداردهکهينهوه عَيراقيهکان برا خوشكء ههموو
گشتي ئاماري مهبهستي  بؤ ناويان تؤمارکردني  بؤ بکهن باَليؤزخانه 
ژماره پالندانان وهزارهتي نوسراوي بهثَيي ئهوهش عَيراق دانيشتوواني

سه لماندن  بؤ بهَينن عَيراقي به َلطةنامه يهکي تکايه  ٢٠٠٩/٠٢/٢٧ له   ٥٤٤
بهرواري  العراقي) له السفر جواز او االحوال املدنية هوية او اجلنسية (شهادة
کات: ١٠ - ١٢ ههيني، تا دووشه مه  ٢٠٠٩/٠٦/١ تا ٢٠٠٩/٠٨/٣١ رؤژاني

ڤيهننا عَيراق/ کؤماري باَليؤزخانهي
Johannesgasse 26

A-1010 Wien
Tel.: 01 / 7138195

ونبوون

فةرةج (ناهيدة ساَلح) و محةمةد نوري ناوةكاني (ئامانج بايةعي بة فؤرمي دوو
مؤبايلةوة ذمارة بةم بكات ثةيوةندي دؤزييةوة هةركةسَيك ونبووة ئةحمةد)

(٠٧٧٠١٤٣٦٦٤٣)

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٤ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

تانكي  لة بؤري ٢٤ ئينج راكَيشاني + ٤٠١ ضوارباخ طةإةكي بؤري ئاو لة طؤإيني ثرؤذة:
.١٠٧ جؤطا طردي طةإةكي لة جؤطاوة طردي

تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  سةرجةم ئاطادارى  سلَيمانى ثارَيزطاى  *
خؤجَييةتى) فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء سةردانى كردن بؤ جَيبةجآ هةية ناوبراو ثرؤذةى
بةمةبةستى سالم بكات شةقامي سةرةكي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة

تةندةر. وةرطرتنى
٢٠٠٩/٨/٢٣ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٦ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/٣ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٩/٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٦) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

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

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

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن هةذدة (١٨٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

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

بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
ناكرَيتةوة. تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة بة وة بنووسَيت نووسينيش

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٥ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

حاجياوا. لة طةإةكي ثَينجي ئازار دروستكردني شؤستةو قيرتاوكردني ثرؤذة:
تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  سةرجةم ئاطادارى  سلَيمانى ثارَيزطاى  *
خؤجَييةتى) فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء سةردانى كردن بؤ جَيبةجآ هةية ناوبراو ثرؤذةى
بةمةبةستى سالم بكات شةقامي سةرةكي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة

تةندةر. وةرطرتنى
٢٠٠٩/٨/٢٣ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٦ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/٣ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٩/٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
ناكرَيتةوة. تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة بة وة بنووسَيت نووسينيش

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٣ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

راكَيشاني  + ١١٤ كارَيزةوشك لة (٢٣ ،٢١ ،١٩) كؤآلنةكاني بؤ ئاو بؤري راكَيشاني ثرؤذة:
زَيإينؤك. لة كؤآلنَيك ئاو بؤ ضةند بؤري

تةندةرى كة دةكات  كؤمثانياكان بةَلَيندةرو  سةرجةم ئاطادارى  سلَيمانى ثارَيزطاى  *
خؤجَييةتى) فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء سةردانى كردن بؤ جَيبةجآ هةية ناوبراو ثرؤذةى
بةمةبةستى سالم بكات شةقامي سةرةكي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة

تةندةر. وةرطرتنى
٢٠٠٩/٨/٢٣ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٦ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/٣ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٩/٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
كردنيان (١ تا ٧) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

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

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

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
دينار مليؤن سيانزة (١٣٠٠٠٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة بؤ كة هةزار دينار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

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

بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
ناكرَيتةوة. تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة بة وة بنووسَيت نووسينيش

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

٣١٦٦ ذمارة/ كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٨/١٦ رَيكةوت: سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران  

كؤمثانياكان تؤماركردني طشتي بةإَيوةبةرايةتي بازرطاني/ وةزارةتي
بةدواداضوون بةشي تؤماركردني كؤمثانياكان/ سلَيماني/ بةإَيوةبةرايةتي

كؤمثانيا ثاكتاوكردني بإياري
.٢٠٠٣/١٢/٢٩ لة (٣٠١١) ذمارة كارطَيريمان بإياري دوابةدواي

سنوردار). طشتي/ بازرطاني بؤ (ئاسان كؤمثانياي دامةزراندني بة تايبةتة كة
٢٠٠٩/٧/١٠ كة  لة ناوبراو كؤمثانياي طشتي دةستةي كؤبوونةوةي كؤنوسي بة ئاماذة وة

بة: بإياريانداوة تيايدا
سنوردا) طشتي/ بازرطاني بؤ (ئاسان كؤمثانياي ثاكتاوكردني ـ ١

كؤمثانيا. مردان) وةك ثاكتاوكاري (طؤنا حمة سعيد دامةزراندني ـ ٢
٢١ ساَلي ١٩٩٧ زايني  ذمارة كؤمثانياكان ياساي لة (١٦٠ ،١٥٨ ،١٤٧) ثاَلثشت بة مادةي
بة رةزامةنديماندا بإياري ياساييةكان بةَلطةنامة سةرجةم هَيناني ثاش هةمواركراو،
حمة (طؤنا دامةزراندني وة سنوردار بازرطاني طشتي/ بؤ ئاسان كؤمثانياي ثاكتاوكردني

كؤمثانيا ثاكتاوكاري وةك مردان) سعيد
بآلوبكرَيتةوة. سةرةوة ثَيكراوي ذمارة ياساي لة (٢٠٦) مادةي بةثَيي تا

٢٠٠٩/٨/١٦ بةرواري لة نووسرا سلَيماني لة بإيارة ئةم
كوردي بةرامبةر/ خةرمانان/٢٧٠٩

اسماعيل أحمد سؤران
سلَيماني كؤمثانياكان/ تؤماركردني بةإَيوةبةري

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
استمالك/٢٠٠٩ /٧٩ ذمارة/

٢٠٠٩/٨/١٨ بةروار/
ئاطاداري

شوَينةواري بةإَيوةبةري هةرَيمي كوردستان ٢- وةزيري طةشتوطوزاري ١ ـ داواكاران/
سلَيماني

عيسى أسحاق عيسى ٢ ـ جناة أسحاق نةبةز ١ ـ لةسةركراوان/ داوا
٧٩/استمالك/٢٠٠٩ يان  ذمارة داواي كارةكةيان سةرةإاي داواكاران لةسةركراوان داوا بؤ
بةرامبةر دةكات طؤيذة ٦٣٠م ذمارة موَلكي كردني استمالك داواي تيايدا كة تؤماركردووة
شوَيني نيشتةجآ بوونتان ئةوةي لةبةر و دةيخةمَلَينن ياساي كة شارةزاياني برَيك ثارة بة
بة رؤذانة ناوخؤي رؤذنامةي دوو رَيطاي لة ئاطاداركردنةوةتان بة بإياريدا دادطا ناديارة

نيوةإؤ. ٢٠٠٩/٩/٣ كاتذمَير ١١ي دادبيني رؤذي بؤ ئامادةبونتان مةبةستي
دادوةر

أمين اسماعيل عبداهللا

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني سةرؤكايةتي
٢ سلَيماني/ كةسيةتي باري دادطاي

١٦١٨/ش/٢٠٠٩ ذمارة:
٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذ:

(ئاطانامة)
كريم أوميد ذوان داواكاري:

أمين محمد عثمان شوان داوالَيكراو:
تؤماركردووة دادطاية لةم (١٦١٨/ش/٢٠٠٩) بة ذمارة أوميد كريم) داوايةكي داواكار (ذوان
زياتر جَيهَيشتنت بةهؤي دةكات (جيابوونةوة) داواي كة هاتووة داوايةدا لةم وة سةرت، لة

ساَلَيك لة
دوو بةهؤي بكاتةوة ئاطادارتان بوونت، دادطا بإياريدا نيشتةجآ شوَيني نادياري لةبةر وة
كة دادبيني رؤذي لة ئةم دادطاية بؤ ئامادةبونتان لةبةردةم رؤذانةوة ناوخؤي رؤذنامةي
ئامادة ثَيضةوانةوة بة سةرلةبةياني، (٢٠٠٩/١٠/٤) سةعات (٩/٣٠)ي دةكةوَيتة بةرواري

ياسا. بةثَيي ئةبينآ داواكة دادطا ئةوا نةنَيرن بريكارآ يان خؤتان نةبن
أمين محمد عثمان شوان داوالَيكراو:

دادوةر
محمد أحمد عمر

٤ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٧٦٤/ب/٢٠٠٩ ذمارة/

٢٠٠٩/٨/١٩ بةروار/
ئاطاداري

احمد رشيد داواكار/ جالل
نيشتةجآ شوَيني ئَيستادا لةكاتي كة على بورهان هةرَيم كراو/ داوالةسةر بؤ

ناديارة. بوونت
بةوةي دادطاية لةم تؤماركردووة ١٧٦٤/ب/٢٠٠٩ي ذمارة داواي داواكار
هةستاويت احمد) رشيد (جالل داواكار تؤو نَيوان لة رَيكةوتنَيك بةثَيي

كياصالون  جؤري اجره سلَيماني/  ١٧٢٧٧ ذمارة ئوتومبَيلي فرؤشتني بة
دةكاتة  كة ئةمريكي  دؤالري هةزار شةش ٦٠٠٠ بإي  بة  ٢٠٠١ مؤديل
بةثَيي عَيراقي ديناري هــةزار دووســةد و مليؤن حةوت  (٧٢٠٠٠٠٠)
جَيبةجآ هةَلنةساويت بة تؤ داواكردن وَيراي بةآلم نَيوانتاندا، لة طرَيبةستَيك
بؤكراو ئاماذة ئوتومبَيلي خاوةندارَيتي طواستنةوةي بة إلتزامةكةت كردني
لةإووي ثوضةأل دادةنرَيت بة طرَيبةستة ئةو ثَييةي بةو بةناوي داواكارةوة
دادبيني بؤ بانطهَيشت بكرَييت دادطا لة داواكارة ياسا بؤية بةثَيي شَيوةوة
ئامادةية داواكار و (٧٢٠٠٠٠٠) بإي  طَيرانةوةي بة بة بدرَيت بإيار و 
بؤي طَيإايةوة ثارةيةت بإة ئةو تؤ هةركاتَيك بطَيرَيتةوة بؤ ئوتومبَيلةكةت
لةبةر ثارَيزةرَيتي  ماندووبووني داواو مةسرةفي ئةستؤطرتني لة لةطةأل 
بإياري دادطا وا ناديارة ئَيستادا لةكاتي  بوونت نيشتةجآ شوَيني ئةوةي
بؤ جياوازةوة رؤذنامةي ناوخؤيي دوو رَيطةي ئاطاداركردنةوةت لة بة دا

يان  وة  ٩ كاتذمَير   ٢٠٠٩/٩/٢٩ بةرواري لة دادطاكةمان  لة ئامادةبوونت 
طوَيرةي بة دةكرَييت دادبيني نائامادةيي  بة ثَيضةوانةوة  بة بنَيرة بريكار

ياسا.

دادوةر
محمود روؤف ساالر

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٥٤٧/ب/٢٠٠٩ ذمارة/

٢٠٠٩/٨/١٨ بةروار/
ئاطاداري

همزة اسماعيل ئاشتي داواكار/
قادر زاميار نادر ـ ١ لةسةركراوان/ داوا

قادر رَيبين نادر ـ ٢
قادر نادر رَيبوار ـ ٣

 ٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي لة (١٥٤٧/ب/٢٠٠٩) داواي ذمارة داواكار داوا لةسةركراوان بؤ
م٢  ١٧/٧٨١ ذمارة موَلكي لةسةر دةكات هاوبةشةكان تَييدا داواي البردني تؤماركردووة
يا وة بةشكردن بوو شياوي ئةطةر هاوبةشةكاندا نَيوان لة موَلكةكة كردني بة بةش زةرطةتة
ئةوةي شوَيني هاوبةشةكانيدا لةبةر لة نَيوان ثارةكةي كردني وة بةش فرؤشتني موَلكةكة
رؤذنامةي دوو لةرَيطةي ئاطاداركردنةوةتان بة دا بإياري دادطا ناديارة بوونتان نيشتةجآ
(٢٠٠٩/١٠/٤) بةرواري لة دادبيني رؤذي بؤ ئامادةبونتان مةبةستي بة رؤذانةوة ناوخؤي

دةبينرَيت. نائامادةيتان بة داواكة ثَيضةوانةوة بة لةبةياني سةر (٩)ي كاتذمَير

دادوةر
امين اسماعيل عبداهللا
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ئازادييء کاتَيک جيهاندا لةهةموو
ناو سياسييةکاني الي راستگؤيي
ميللةتء ئيدي نةما،  دةســـةآلت
بــةرةو هةرَيمة ئــةو کؤمةَلگةي
بةهامرؤڤايةتييةکان لةدةستداني
شوَينَيک پةرلةمان کاتَيک دةضن،
پياوةکاني لَيپرسينةوةي بؤ نةبوو
ئيتر ـــــةآلت، دةس ــةتء ــوم ــک ح
الي حيزبايةتي سياسةتکردنء

سياسي. بةبازاإي دةبَيت خةَلک
رؤژي ـــوآ ن ــي ــان ــةم ــةرل پ
يةکةم (٢٠٠٩/٨/٢٠) پَينجشةممة
ئةم ئةنجامدا، خــؤي دانيشتني
پــإاوپــإ عــةقــَلــة ــه پــةرلــةمــانــة ب
ــامــادةبــوونــي ئ حــيــزبــيــيــةکــانء
کردنةوةي رابردوو، دةمامکةکاني
کردةوة. خةَلکانَيکي سَيهةمي  خولي
جَيگةيةکي جلوبةرگء بة زؤر
ئامادةبوون، لةوَيدا تةشريفاتي
چونکة تةشريفاتيي، دةَلَيم بؤية
جَيگرةکةي پةرلةمانء سةرؤکي
حيزب ــاري دي دووکــاديــري  وةک 
نةک ســپــَيــردرا، پآ کارةکانيان 
بة دةبوو  کة گةل نوَينةراني وةک 
کارة ئةم هةَلبژاردن  پإؤسةيةکي 

حيزب، تةزکييةي  بة نةک بکراية 
ئيحراجبووني لة دةربازکردن خؤ
بةو ناديموکراسيي هةَلوَيستي
کوردستاني ليستي کة بةهانةيةي
پةرلةماني کورسييةکاني زؤرينةي
ــةرؤکء س هــةيــةء هــةردةکــرَيــت
ناو کةسايةتي پةرلةمان جَيگري
پاساوَيکة بن، کوردستاني ليستي
دةنگي بةهَيزء باوةإنةبوون  بؤ
نوَينةري کة پةرلةماندا لةناو ديكة
خةَلکي کةس لة يةک مليؤن نزيکةي
هةية، پةرلةمان هؤَلي لة کوردستان
سيناريؤکردنةي بة  بةم هةروةها

ناإازين. پةرلةمانيي کاري
وةآلمي دانيشتنة ئةم دةسپَيکي
خةَلکي بؤ راي گشتيي ئةوپرسيارة
کة دةکاتةوة رؤشــن کوردستان
کوردستان هةرَيمي دةســةآلتــي
مل بوَيرآ بةجدييء تائةمإؤ پَيناچَيت
شعوري بداتء بةخؤداچوونةوة بؤ
ئؤپؤزسَيؤنَيکي ئةمإؤ کة بکات ئةوة
بةَلکو هةية، لةگؤإةپانةکةدا کارا
پيسبووةکاني لةسةرهَيلکة دووبارة

هةَلدةنيشَيت. رابردوو
رؤژي خؤسةپاندنةي ــةم ئ

خةَلکي هةموو دَلــي پَينجشةممة
جارَيکي داخورپاندء کوردستاني
خــةَلــکــي ــي ــان ــدةک ــَي ــوم ــة ئ ــك دي
دةکــات تةمومژاوي  کوردستان 
لة ــةوة ــي ــي ــاوإوون ــةرچ ــة ب ــة ب ک
دةسةآلتي بنواإن. نوآ پةرلةماني
چاوةإوان لَي لةوةزياتري کوردي
بؤ ــبــات ب ـــت ــة دةس ــت ک ــرَي ــاک ن
بةخؤداچوونةوةء رَيگةچارةي
ــةي ــان ــم ــت م ـــؤ گـــــةإانـــــةوة ب
پَيکةوةيي، کــاري جةماوةرييء
دةسةآلت کة وادةبينرَيت چونكة
دؤالرء سةفتةکردني  لــةخــةوي 
باَلةخانةشووشةکانء کردنةوةي
خؤيان باخچةهةَلواسراوةکاني
کَيشاني ـــةدةم ب ــةکــنء  ــاچــَل ران
ــاي ــفءســةف ــةي ک قــلــيــانــةکــانــي
ئاپؤإهء لة بَيت  تا دةســةآلتــةوة، 

بةجَيدةمَينن. جةماوةر کارواني
پةرلةمانَيک دووبارةبوونةوةي
مايةي کة رابــردوو بةهاوشَيوةي 
نيية، کوردستان خةَلکي قبووَلي
سةر ــؤ ب گــةورةيــة مةترسيي
کوردستان هةرَيمي هةرَيمةکةء
ديکتاتؤرء رژَيمَيکي دورگــةي لة 

دةرةوة بةدنياي خؤسةپاوتر
دي جارَيکي کوردستان دةناسَينَيت،
راپؤرتةإةشةکاني ناو دةخاتةوة
ة و تو کگر ية ة و تة نينة کا ة و ا َيکخر ر
ئةنتةرناشوناألء ئةمنستي کانء
ئةمةش رؤژنامةجيهانييةکانةوة،
ئاوابوونة شکستء سيخورمةداني
خةَلکي سياسيي ئــةزمــونــي لــة 
گشتيء راي لةبةردةم کوردستان

دةرةوةدا. جيهاني
بةم سياسةت چيتر ئــةمــإؤ
ناچَيتة رابردوو کورتةي گوريسة
ئةوگوريسةي تابَيت پَيشةوةء
لة پَيوةگرتووة دةستي دةسةآلت
کةشتيي دةريــاي کةوتنة پچإانء
قؤرغکراو ــي ــةآلت دةس حــيــزبء

نزيکدةبَيتةوة.
ناکرَيت سياسي هــةنــگــاوي
پةرلةماني خولي پَيوةري بةهةمان

بپَيورَيت، (١٩٩٢-٢٠٠٥)
ليستي لة جگة ئةمإؤ لةکاتَيکدا
لةدةنگي کورسي (٥٢) کوردستاني
لةو ماَلةي سياسي جياوازء ئايدياي
هةية. بووني گةل ماَلي پَيدةگوترَيت
يةکَيک وةک گؤإان فراکسيؤني
ناو بةهَيزةکاني فراکسيؤنة  لةهةرة
دةنگي بة  بارگاويية  کة  گةمةکة 
جــةمــاوةر، جــةمــاوةروخــواســتــي
ئةم ياريکردنة ديكة ناهَيَلَيت جارَيکي
نزيکةي متمانةي شــعــورء بــة 
خؤي ــدةري ــگ دةن (٥٠٠)هــــةزار
بؤئةوة کار بةَلکو دووبارةببَيتةوة،
لــةبــةردةم دةســـةآلت ــات کة دةک
بةهؤشبَينَيتةوةو قليانةکة مةستي
ئــابــووريء ــة ــي تــمــوحء داواکــاري
کوردستان خةَلکي سياسييةکاني
ئايندة رؤژاني واقيعء ئةرزي لةسةر

بةرزبکاتةوه . باشتر ژيانَيکي بؤ
ـــاو دةزگ ــان نــابــَيــت ــةم ــةرل پ
بَيت، دووحيزب حيزبَيکء بارةگاي
بَيت ماَليک دةبَيت پةرلةمان بةَلکو
خةَلک، داخوازييةکاني گفتؤگؤي بؤ
حيزبَيک هَيزء هيچ ناکرَيت بؤية
گةإاندنةوة بةبآ خؤيء لةقازانجي
بإياري خــةَلــک، نوَينةراني بــؤ 

بدات. پةرلةماندا لةناو پَيشوةخت

faraidun_73@hotmail.com

دانيشتني يةكةم

زةنطَيكي ثةرلةمان

مةترسيداربوو

شؤخان فةرةج

ـــي ـــردن ـــک ـــاري دي
ـــــةرؤکء جــَيــگــري س
ــي ــَي ــةپ ب ـــان ـــةم ـــةرل ث
ــةوة ئ ــةک ــؤي ــاري ــن ســي
هةردوو کة دةسةلمَينَيت
رَيز دةسةآلتدار  حيزبي
چونکة ناگرن،  گةل  لة
ثةرلةمانانةي ئةندام ئةو
نوَينةري ثةرلةمانن لة
گــةل ــةي ــم ــَي ــن، ئ ــةل گ
ــان ــؤم خ ــةي ــان ــم ــت م
کاتَيک پَيداون خؤمان دةنگي پَيبةخشيونء
نةگيرَيت، نوَينةرةکانمان لة طوآ ئَيستاوة لة
کة مةترسيداره زةنگَيکي خؤيدا لة خؤي ئةمة
بةو دةيانةوَيت دةسةآلتدار حيزبي هةردوو
واهةستنةکةين بکةنةوةکة ئاگادارمان زةنگة
بکات، گؤإانکاريي دةتوانَيت ئؤپؤزسيؤن کة
بؤ گةإانةوة بةبآ پَيمانبَلَين ئَيمة دةيانةوَيت
کة نوَينةري ميللةت بؤ بةبآ گةإانةوة ياسا
هةرخؤمان ثةرلةمان ناردووةتة خؤيان
بوَيت چيمان هةرخؤمان دةکةين پينةوپةإؤ
بةوة ءرةي خةَلک دةيانةوَيت ئةوةدةکةين، 
ليستَيک بة داوة دةنگيان ئةوان کة داببةزَينن

ناکرَيت. بؤ حيسابيان ثةرلةماندا لة کة
کردةوانةي بةو کوردستاني ليستي
دروستدةکات خؤي بؤ ناشرين ءَينةيةکي
لةبةرچاوي پاشان گةلةکةي لةبةرچاوي
هةرگيز ئةوان دةيسةلمَينن  دةرةوه،  دنياي
ئةوان نييه، ديموکراسييةت بة بإوايان
شَيوةيةي بةو هةر ثةرلةمان دةيانةوَيت
بةرژةوةندييةکاني بةپَيي بمَينَيتةوةو جاران
ثةرلةماندا. لة بکةن هةَلسوکةوت خؤيان
دانيشتني يةکةم لة بينيمان کة ــةوةي ئ
شتَيکي ــان ــةم ــةرل ث ســَيــيــةمــي خــولــي 
پَيمواية چونکة سةرسوإهَينةرنةبوو،
ئةوةمان کردبَيت. پَيشبينيي لة ئَيمة هةريةک
لَيبکةين باسي کة گرنکة ئــةوةي دةبَيت
ببينةوة ليستانة ئةو ــةإووي رووب چؤن
ثةرلةمان پيرؤزييةکاني دةيانةوَيت کة
ليستة لة هةريةکة پَيويستة تَيکبشکَينن.
کردةوةية ئةم جديي  بة ئؤپؤزسيؤنةکان 
پشتگوَيبخرَيت ئةمة هاتوو  ئةگةر وةربگرن
کة ئةوةي بؤ دةبَيت خؤشکةر رَيگة ئةوة
لَينةگيرَيت طوَييان داهاتووشدا  رؤژاني لة
لة سةر  شةو  مانگه  دةَلَين چؤن  وةک  هةر 
گؤإان ليستي دةبَيت پَيمواية ديارة. ئَيوارة
ميللةت ميللةت، ناو بگةإَيتةوة بؤ ئَيستاوة لة
دةسةآلتدار ليستي کة بکاتةوة هؤشيار
لة مافةکانيان دةيانةوَيت ئَيستاوة لة
لة رَيز دةيانةوَيت پَيشَيلبکةن ثةرلةماندا
گةل کاتَيک نةگرن، ثةرلةمان سةروةريي
هيوايةي بةو گؤإان  ليستي  بة  دةنگياندا
ديکاتؤريي بنةماَلةيي دةسةآلتَيکي کة
گةندةَليء الوازبــکــاتء کوردستاندا  لة 
رازي گةل ئةمإؤش نةهَيَلَيت. ناعةدالةتي
نةگيرَيت، نوَينةرةکاني لة طوآ کة نابَيت
دةنگياندا ئازايانة چؤن  دةبَيت  گةل پَيمواية
دةبَيت پَييبوو، بإوايان کة ليستةي بةو
لة دوور ديموکراسي  بةشَيوةيةکي ئازايانة 
بؤ ئاشکرا بة  خؤي پشتيوواني توندوتيژيي 
رووداني لة دووپاتبکاتةوةو نوَينةرةکاني
بإژَينة دةبَيت ناياسايدا حاَلةتَيکي هةر
اليةنانة کةسء بةو دژ  شةقامةکانء سةر
لةپَيناوي دةيانةوَيت  کة بووةستنةوة 
رَيزييةک بآ هةموو دةسةآلتياندا مانةوةي
بکةن. گةل نوَينةرةکاني ثةرلةمانء بة
ناتوانَيت گةل نةچَيت بة تةنيا بيرمان دةبَيت
نوَينةرةکانيان ئةگةر دةورةببينَيت ئةو
گةلء نوَينةرةکانيان نةبن، دةبَيت پشتگيريان
گؤإان ليستي  يةکتربن، پشتگيري هاوإاو 
ئةوةي بَيت  پَيويستدا ئاستي لة دةبَيت 
خؤيان کةس چةندةها کة لةبةرچاوبَيت
نوَينةري لةبةرئةوةي ــردووة ک نانبإاو
ئةوةش ثةرلةمان بنَيرَيتة خؤي راستةقينةي
ياسايدا نا حاَلةتَيکي هةر بينيني لة بةوةدةبَيت
نةچنة بايکؤتبکةنء ثةرلةمان دانيشتنةکاني
ثةرلةمان کة کاتةي ئةو هةتا ثةرلةمانةوة
لة دوور دةپارَيزَيت،  خؤي سةروةريي 
بنةماي لةسةر حيزبايةتي  دةستَيوةرداني 

دةکات. کارةکاني گةل بةرژةوةنديي

پةرلةماندا،  دانيشتني  لةيةکةم
دي؟؟!! چيمان

بةهاوشَيوةي  پةرلةمانَيک  دووبارةبوونةوةي

نيية، کوردستان خةَلکي قبووَلي مايةي کة رابردوو

هةرَيمي هةرَيمةکةء سةر بؤ گةورةية مةترسيي

خؤسةپاوتر ديکتاتؤرء رژَيمَيکي دورگةي لة کوردستان

دةناسَينَيت دةرةوة بةدنياي

حةمةإةشيد فةرةيدون

ِرةشيد على بةهزاد بةِرَيز كاك د. بؤ وةَالمَيك
سَيشةممة رؤذى (٥٣٥) ذمارة لة
رؤذنامةدا، رؤذنامةى  (١٥)ى الثةإة
بؤ ــةك ــامــةي (ن ــاوى ــةن بــابــةتــَيــك ب
فإؤكةخانةى طشتيى بةإَيوةبةرَيتى

سلَيمانى) نووسيوة.
روونكردنةوةية ئةم باشمانزانى بة
نووسينةكةي بؤ وةك وةآلمَيك بدةين،
طشتيش راى  بؤ تا د.بةهزاد بةإَيز 
بؤ دونيادا هةموو لة كة ئاشكرابَيت
دياريكراو بوارَيكي هةَلسةنطاندنى
ئةوةى بؤ  هةية خؤى  ثَيوةرى  بنةماو 
باشء نةبوون، هةبوونء بإيارى
لة نةك بدرَيت لةسةر   ... هتد. خراثء
تاكة بؤضووني هةَلهَينجانء روانطةي

كةسَيك. ضةند ياخود كةسي
دووتــوَيــى ــة ل ــــةوةى ئــَيــمــة ئ
ــــةرةوةدا س ــــإةى ــد دَي ئـــةو ضــةن
فإؤكةخانةى كة بيَلَيين مةبةستمانة
هةموو وةك سلَيمانى، نَيودةوَلةتيى
بةثَيى جيهان ترى  فإؤكةخانةكانى 
كاردةكاتء نَيودةوَلةتييةكان ثَيوةرة
ثَيبةخشراوة، خؤي تايبةتي كــؤدي

كارةكانيء رَيكخستني بؤ لةهةمانكاتدا
رَيوشوَينء طةشتيارانيش ثَيشوازي
كاري كة هةية خؤى  تايبةتدمةنديى 
رَينماييةكاني ضوارضَيوةي لة ثَيدةكات
كوردستاندا، هةرَيمي حكومةتي
ناو لة فإؤكةخانةكانى يةكَيكة هةروةها
كاردةكات رَينماييانة ئةو بةثَيى عَيراق
كةسانةى ئةو طةشتيارانء بؤ هةية كة
كة دةكةن هاتوضؤ تةشريفاتةوة هؤَلى لة
بةهةمانشَيوة (CIP، VIP)ة، مةبةستمان
جانتاء ديكة طةشتيارانى هةموو وةك
دةكرَيتء بؤ ثشكنيني كةلوثةلةكانيان
ئةنجامدةدرَيت. ثاسثؤرتيش كؤنترؤَلي
زياتر دةمــانــةوَيــت ــرةدا ــَي ل ئــةوةي 
ناكرَيت كة ئةوةية بخةينةسةر تيشكي
جَيي كة لةوشَيوةية ثــإؤذةيــةكــي
ميللةتةكةمانةء دَلخؤشي  شانازيء
بــةرزةوة روانطةيةكي  لة  هةمووان
ضةند لة د.بةهزاد بةآلم تَييدةإوانن،
فإؤكةخانةي ــت ــةوَي دةي دَيــإَيــكــدا
ثَيشَيلكاري بة بكاتء ناوزإ سلَيماني
ناو نَيودةوَلةتييةكاني ثَيوةرة ياساو

ثشكنرة لةكاتَيكدا بةثَيي راثؤرتي ببات
لة ثارداو ساَلي لة نَيودةوَلةتييةكان
ئةو ساَليشدا بةثَيي ضواري ئةم مانطي
ئاماذة المانة وَينةي كة دؤكيومَينتانةي
فإؤكةخانة ستاندةردي بــةرزي بة 
ثَيشةوةي ريزبةندي  لة  دةدةنء

دةبةن. ناوى عَيراق فإؤكةخانةكاني
رووي  ــت ــةوَي ــان دةم لــَيــرةدا  
ئةطةر د.بةهزاد، بكةينة  ثرسيارمان
ئةوةبَيت نووسينةكةي  لة  مةبةست
سويدي طةإانةوةي طةشتةكةي لة كة
نةيتوانيوة (٦\٨\٢٠٠٩)دا رؤذي
بكات طةشت (CIP، VIP) هؤَلي لة
سندوقي ئةو رَيطاى لة دةيتواني ئةوا
هؤَلي ناو  لة ثَيشنيازانةي سكاآلو 
رَيطاي لة يــان ــةن،  ه طةشتياراندا 
وَيبسايتي لة ثَيشنيازةكانةوة ئيمةيلي
يان ــة رةخــن وةك ــةدا ــإؤكــةخــان ف
بينووسيايةو بنيادنةر  ثَيشنيازَيكي 
نةك وةربطرتايةوة، وةآلمةكةشي
بابةتَيك ــةوةي ئ بؤ بَيت تــامــةزرؤ
بؤ بةبيانوو بيكات دروستبكاتء

دةستكةوتة ــةم ئ ــةكــةداركــردنــي  ل
مةبةستي ميللةتةكةمانء مةزنةي
الثةإةيةكي لة بــآلوكــردنــةوةي بة 
دَلنيايي بؤ هةروةها رؤذنامةيةكدا،
ــت ــةوَي ــان دةم ــري د.بـــةهـــزاد ــات زي
ئةستنبول- هــاتــووي طةشتةكةي
كة بهَينينةوة وةبير سلَيمانيتان
(٢٠٠/٨/٨)داو رؤذي لة لةطةإانةوةتاندا
خولةكدا جةنابتان (١٨:٥٣) كاتذمَير لة

 CIP،) هؤَلي كؤنترؤلي لة ناوتان
لة وَينةكةتان تــؤمــاركــراوةء  (VIP
شايةتي هؤَلةدا ئةو كؤنترؤَلي كامَيراى
مةبةستيش ئةرشيفة، المان دةداتء
ئةو كاتى بةروارء بآلوكردنةوةى لة
ئةوةية تةشريفاتةوة هؤَلى لة طةشتةتان
لة كةسانةى ئةو ثَيتانإابطةيةنين، كة
بة دةكةن طةشت تةشريفاتةوة هؤَلى
بة دةكرَيتء بؤ ضَيكيان هةمانشَيوة

دةكرَيت. تؤمار (Data) داتا

فِرؤكةخانةى ِراطةياندنى
سلَيمانى نَيودةوَلةتيى
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سيَيةمة كابينةى ئةمة تكاية
شةشةم بة مةيكةن

رةشيد سيروان

سةركردايةتى زؤرينةى بةشى ضركةساتةش ئةم ليستى كوردستانى، تا دةنطةكانى رَيذةى ئاشكراكردنى دواى لة
بخرَيتة وابةئاسانيى نيية حةق ضةورة هَيندة بة يةكَيتى، ثارويةكى حكومةت سةرؤكى ثؤستى ثَيدانةى كة رايانواية، ثارتى
بوونةوةى يةكاليي دواى هةر بؤية ثَيويست بهَينَيت»، دةنطى «يةكَيتى نةيتوانيوة بةثاساوى ئةوةى يةكَيتييةوة، دةمى
سةرؤك ثؤستى ثَيدانى  لةمةسةى ناإوونييةك هَيشتا رابردوو، هةفتةى لة ثارتى بؤ ثةرلةمانيش سةرؤكى  ثؤستى
بةشى بكات و نَيوانيان رَيكةوتنة ستراتيذييةكةى لة طؤإانكاريى هةية ئةوةى ثارتى نيازى لةئارادايةو يةكَيتى وةزيران بؤ
جطة بخشَينَيتةوة، هةردووال لةنَيو بةغداش طرنطةكانى بةثؤستة ضاو كةمبكاتةوةو حكومةت وةزارةتةكانى لة يةكَيتى
ثةنجا بةثةنجا ثَيوةرى عَيراقيش بة ثةرلةمانى بؤ هاوبةشةكةيان، ليستة كانديدةكانى ريزبةنديى ناوى لة دانانى لةوةى

كورسييةكانى لةطةَلدا دابةشناكات.
ليستى كوردستانى داهاتوو، مانطى لةسةرةتاى ثةرلةمان وةرزانةى ثشووى تةواوبوونى لةدواى بةهةرحاَل، وابِريارة
هةرَيميش سةرؤكى حكومةتء سةرؤكى بؤ كانديد بكات تاَلةبانى، دووةمى جَيطرى ساَلى (٤٩) ساَلح-ى د.بةرهةم بةإَيز

كابينةكةى. ثَيكهَينانى بؤ دةداتَى مؤَلةتى مانطَيك ماوةى
بووةتة ئَيستا رابردوو كابينةكانى  لة جياواز ثَيويستة مةسةلةيةك ضةند نوَى ثَيكهَينانى حكومةتى مةسةلةى لة

خةَلكى كوردستان. داواكاريى زؤرينةى
فراوان بنكة ئةوة دةكات حكومةتَيكى ئيئتيالفى لةسةر كار كة ليستى براوة بةوة دةكرَيت ئَيستاوة هةست لة يةكةم:
هَيزة هةموو تةوافوقىء ديموكراسى بةر ثةنابةرَيتةوة دروستبكرَيت و ثةرلةمان كورسييةكانى خاوةن ليستة لةهةموو
ئةو بؤ سياسيى تةوافوقى هةربؤية حكومةت بطرَيت، لة رةخنة نةبَيت بكاتء كةس ثَي حكومةت لة بةشداريى سياسييةكان
كارَيكى كوردستان بةآلم بؤ هةرَيمى بن، جياى طةورة نةتةوةى و و مةزهةب ئايين خاوةنى كة وآلتانة خيارَيكى طونجاوة،

ديموكراسى. طةشةسةندنى ثرؤسةى بةرةوثَيشضوونء لةبةردةم رَيطرة ديموكراسى تةوافوقى نةشياوةو
يةكطرتووى حكومةتَيكى فيعلى بة كة هاتووة  ئةوة كاتى  حوكمإانى، ئةزموونى لة ساَل (١٨) دواى لة دووةم:
دةسةآلتى كفرى تا زاخؤوة  لة وةزيرةكانى حكومةتء سةرؤكى دروستبَيتء سةآلحيات كامل خاوةن دامةزراوةى
جةميلى فاروق ئَيستا لة ساَل بةر دوو ئةوةى نةك وةك وةزارةتةكةى هةبَيت، بة فةرمانطةكانى سةر بةسةر تةواويان
هةولَير ثارَيزطارى هادى نةوزاد بةآلم شارى هةولَير بطؤإَيت، داد لة فةرمانطةيةكى بةإَيوةبةري ويستى داد وةزيرى
و نةطؤإن حوكمرانى لةسةر فةلسةفةى خؤيان عةقَليةتى يةكَيتى ثارتىء ئةطةر طرت. هةربؤية وةزير كارةى لةو رَيطةى
ساَلحى سةرؤك بةرهةم ئايندةشدا لة ثَيمواية من نةهَينن، يةكتر حكومييةكانى بةرثرسة تةحجيمكردنى لة سياسةتى واز
جَيطرة هةوَلير دابخات، هةروةك لة ضايخانةيةك ناتوانَيت جَيطرةكةى مؤَلةتى ئاطاداريىء شارى هةولَير بةبَى لة حكومةت
بؤ خاوةن سةآلحياتى تةواوبَيت، حكومةتَيكة بة ثَيويستمان هةربؤية بكات، ئةوكارة سلَيمانى ناتوانَيت لة ثارتييةكةشى
بارزانى نَيضيرظان بةإَيز نةمانتوانى ضوارساَلى رابردوودا لة ضونكة ئَيمة خةَلكدا، لةبةردةم بَيت بةرثرسياريش ئةوةى

دةيبينَيت. سلَيمانى بةخؤيةوة ساَلَيكة ضةند لةو ثةراوَيزخستنةى بكةين بةرثرسيار
و  ثارتى لةثشتبَيت، سياسييانةى مةبةستى ياخود ثَينةكردنبَيت درك نةزانيىء بة خةريكة كة سَييةم: مةسةلةيةك
نةك شةشةم، سَييةمة، كابينةى لةحةقيقةتدا كة كابينةى شةشةمةوة، ريزبةندى دةخةنة داهاتوو كابينةى يةكَيتى بةزؤر
ئةوانيش لةاليةن ثةرلةمانةوة، هةبووة شةرعيمان هةَلبذَيردراوى فيعلى دووكابينةى رابردوودا لة تةنيا ئَيمة ضونكة بؤ؟
ئةوى دا، بةكارةكانى  درَيذةى  (١٩٩٦) تا رةسوأل كؤسرةت دواتر كة بوو مةعسوم فوئاد (١٩٩٢)ى ساَلى كابينةى 
لةسةردراو راى لةاليةن ثةرلةمانةوة كة بوون، فةتاح عومةر بارزانىء نَيضيرظان ٢٠٠٥ى ساَلى كابينةكةى ديكةشيان
دووئيدارةيى سيستمى بةفيعلى ناوخؤيان هةَلطيرساندو شةإى يةكَيتى ثارتىء  كاتةوةى لةو بؤية ثَيدرا. شةرعيةتى
د.رؤذو عةبدوإلةحمان و (سامى بةإَيزان كابينةيةى ئةو سَى ناتوانين بَلَيين كاتَيك هيض لَيكةوتةوة، هةولَيرى سلَيمانىء
حكوميى كابينةى سلَيمانى لة فةتاح) و عومةر رةسوأل و بةرهةم ساَلح (كؤسرةت كابينةكانى لةهةولَيرو بارزانى) نَيضيرظان
كارتؤنيى كابينةى تةنيا نةبووة، شةرعيةتيان و هةَلنةبذَيردراون طةلةوة نوَينةرانى ثةرلةمانء لةاليةن ضونكة راستةقينةبن،
سةرؤكةكانيان هةرَيمء حكومةتى كابينةكانى مَيذووى هةرئَيستا ياخود ديكة ساَلى (٥٠) دواى ئةطةر هةربؤية بوون،
ئيدارةى يان شةرعين هةولَير ئيدارةى كابينةكانى ئايا ضوارةمة؟، سَييةمء دووةمء كابينةى كامةيان ئايا بنووسينةوة،
مَيذووى جؤرى حوكمإانى و تَيثةإَيت بةسةرياندا لةوضةشنة هةَلةيةكى بهَيَلن نابَيت بةإَيز سلَيمانى؟ بؤية ثةرلةمانتارانى

تَيكبدرَيت. كوردستان هةرَيمى

زؤرترين زانيارى دروست لة ئَيمة وةربطرة

راستطؤيى
بَياليةنى

وردبينى

بَيت؟ دةبَيتضؤن بةرهةم حكومةتةكةى


