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رؤذنامة

 
لة  طــــؤإان  فــراكــســيــؤنــى 
لة  ــان  ثــةرلــةمــانــى كــوردســت
حكومةتى  دروستكردنى  هةوَلى 
«بةمنزيكانة»  ســَيــبــةردايــةو 
ــى حــكــومــةتــةكــة  ــان ــةك ــةس ك
ئةوةى  «بؤ  دةكات،  دةستنيشان 
بة باشى ضاودَيريى كارو ئةداى 

وةزارةتةكان بكةن».
ــان،  ــم ــوس ع عــــةدنــــان   
كوردستان  ثــةرلــةمــانــتــارى 
طــؤإان  فراكسيؤنى  لــةســةر  
طؤإان  فراكسيؤنى  رايطةياند: 
لةسةر  كار  كات»  زووترين  «بة 
سَيبةر  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
بةطوَيرةى  ئــةويــش  ـــات،  دةك
لة  ئةندامةكانى  دابةشكردنى 
هةر  بؤ  هةوَلدةدات  ثةرلةماندا 
كةسَيك  طرنط  وةزارةتــَيــكــى 
ئةوةى  بؤ  بكات  دةستنيشان 
وةك  يان  سَيبةر  وةزيرى  وةك 

وةزارةتة  ئةو  فايلى  بةرثرسى 
ئةو  ــةداي  ئ ــارو  ك ضاودَيريى 
«بةزووترين  بكاتء  وةزارةتــة 
بوارى  دةخةينة  ئــةوة  كاتيش 

جَيبةجَيكردنةوة».
مستةفا،  شــَيــخ  د.لــةتــيــف 
دةستووريى  ياساي  ثسثؤإى 
ثَيكهَينانى  ــة  ب ســـةبـــارةت 
لَيدوانَيكدا  لة  سَيبةر  حكومةتى 
حكومةتي  وتــى:  رؤذنــامــة  بؤ 
تةرحة  ــة  ل يةكَيكة  ســَيــبــةر 
ئؤثؤزسيؤن،  ئةقآلنييةكاني 
وآلتاني  لة  ئؤثؤزسيؤن  ضونكة 
بؤ  نيية  رةخنةطرتن  خؤرئاوادا 
نيية  رةخنةطرتنيش  رةخنةطرتن، 
بؤ رووخاندن، بةَلكو رةخنةطرتنة 
بةديلي  ثَيشكةشكردنى  لةثَيناو 
دروستكردني  هةربؤية  باشتر، 
تةقديمي  سَيبةر  حكومةتي 

بةديلة. 

لة  زيـــاتـــر  زانـــيـــاري 
ل(٨)داية.
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نةبةز طؤران ضيرؤكى 

فةالقةكردنى دةطَيأيَتةوة
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رؤذنامة

ئةندامى  جــةوهــةر،  ــةالل  ج
سياسيى  مةكتةبى  ثَيشوءى 
كوردستانء  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
ديارةكانى  هةَلسوإاوة  لة  يةكَيك 
دةربارةى  طؤإان،  بزءوتنةوةى 
ــةو  ـــارى دةركــــردنــــي ئ ـــإي ب
لة  كة  يةكَيتى،  ســةركــردانــةى 
كاردةكةن  طؤإاندا  بزووتنةوةى  
لةاليةن ثلنيؤمى يةكَيتييةوة، وتى: 
«ئةو يةكَيتييةى ئةمإؤ هةر ثيرؤزى 
ئةوان بَيت» و وتيشي: «لة ثلنيؤمى 
يةكَيتيدا داوادةكةن بطةإَينةوة بؤ 
ناو خةَلكء جةماوةرء يةكَيتى بذار 
قسةى  ئةمة  طةندةَليى،...  لة  بكةن 
دابإابَيتء  يةكَيتييةك  «جا  ئةوانة، 
ميللةتء  لة  دووركةوتبَيتةوة 
بةءشَيوةيةش  و  خــؤى...  وآلتى 
كة  بووبَيت،  طةندةَليى  تووشى 
ضاكبوونةوةى نيية لةسةر دةستى 
ئةوان، ئةو يةكَيتيية هةر ثيرؤزى 

ئةوان بَيت». 
لةطةَل  ضاوثَيكةوتنَيكدا  لة 
(٧)دا  ــةإة  الث لة  كة  ــامــة،  رؤذن
جةوهةر  جةالل  بآلوكراوةتةوة، 
ــات؛ لة  ــةوةشــدةك ئــامــاذة بــؤ ئ
ثةرلةمانى  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
تةواويى  بة  بَيتء  ئةطةر  عَيراقدا 
بطيرَيت،  ساختةكاريى  لة  رَيطة 
طؤإانى  ئةمجارة  «بةدَلنياييةوة 
ــرء زؤرتـــر دةبــَيــت لة  ــةورةت ط
عَيراقء  لة  سياسيى  نةخشةى 

كوردستاندا».

 جةالل جةوهةر: 
ئةو يةكيَتييةى ئةمأؤ 

هةر ثيرؤزى ئةوان بَيت

طؤِران بةمنزيكانة حكومةتى سيَبةر ثَيكدةهيَنَيت

بؤ ل٢ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى ثارَيزطارَيكى نوَى هةلَدةبذَيرَيت 

راثؤرتـى ليذنةى نانبأاوةكـان دةطاتة دةست بــارزانى

ثارَيزطارى كةركوك: ئةنجامنةدانى هةلَبذاردن لة كةركوك، ذيان دةوةستيَنَيت

بؤ ل٨

بؤ ل١٠

فؤتؤ: رؤذنامة  دانيشتنى ١٠/٢٨ي ثةرلةمانى كوردستان    
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(١٠٠م٢):
دوو ژووری نوستن

ھۆڵ، مه تبه خ، ته والت و 
حه مام و باکۆنک

(١٢٠م٢):
س ژووری نوستن
ھۆڵ، مه تبه خ، دوو ته والت و 
دوو حه مام و باکۆنک

ده توانن به  ئاسانترین شوه  له  شاری (دیالن)ی نیشته جیی 
له  بناری شاخی گۆیژه  ببن به  خاوه نی شوقه یه ک، له به رئه وه ی:

* نرخی شوقه یه کی (١٠٠م٢) ته نھا (٤٢) ھه زارو (٤٤٥) دۆالره .   
* نرخی شوقه یه کی (١٢٠م٢) ته نھا (٤٩) ھه زارو (٩٣٨) دۆالره .

* سندوقی نیشته جبوون له  (٥٠٪)ی ئه م پاره یه تان به  قه رزی (١٠) ساڵ پده دات.   
* کۆمپانیا بی (٢) ھه زار دۆالر داده شکنت بۆ ئه و کیارانه ی که  له  سندوقی 

   نیشته جبوون سوودمه ند نابن و ھه مان بیش داده شکنت بۆ ئه و کیارانه ی به  
کۆمپانیای ھه ستیار   نه قدی شوقه کان ده کن.

بۆ بازرگانی و وه به رھنان

بۆ زانیاریی زیاتر سه ردانی ئۆفیسی پرۆژه که  بکه ن: شه قامی سه دمه تری - گه ڕه کی ھۆمه ره کور یان  ٠٧٧١٠١٢٢٢٢١ - ٠٧٤٨٠١٧٠٥٠٥ - ٠٧٥٠١١٣٥٣٢٢
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سةرةتاى كار 
يان موزايةدة؟

رؤذنامة

كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
لة يةكةم دانيشتنى خؤيدا بإيارى ئةوةيداوة، كة (١٠٪)ى 
مووضةى وةزيرء ثلة تايبةتةكان كةمبكاتةوةء بيبةخشَيتة 

كةسوكارى شةهيدانى رَيطةى رزطاريى كوردستان.
ثلة  مووضةى  كةمكردنةوةيةى  لةو  باس  ئةوةى  ثَيش 
ياسايةكى  دةركردنى  لة  باس  ثَيويستة  بكةين،  تايبةتةكان 
سيستمى  سةرلةنوَيى  رَيكخستنةوةى  بؤ  بكةين  ريشةيى 
دةستةبةركردنى  بؤ  حكومةت،  مووضةخؤرانى  مووضةى 
حكوميىء  بةرثرسانى  باآلكانى  ئاستة  نَيوان  لة  عةدالةت 

فةرمانبةرانى خوارةءةو ثلةنزمةكان.
 بة ئاراستةى بةرزكردنةوةى ئاستة نزمةكانى مووضةء 
بة  دراوة  زؤرةى  ئيمتيازاتة  هةموو  ئةو  كةمكردنةوةى 

بةرثرسانى، يان مووضةخؤرانى بةشى سةرةوة.
لة  رَيذةيةك  كةمكردنةوةى  لةسةر  قسة  ئةوةى  ثَيش 
مووضةى وةزيرء بةرثرسة باآلكانى هةرَيم بكةين، دةبَيت 
باس لةوة بكةين بة كام ثَيودانط وةها كراوة، كة مووضةى 
ذيانى  كة  كوردستان،  رزطاريى  رَيطةى  شةهيدَيكى  ضةند 
بؤ ئةم رؤذة بةخشيوة، نةطاتة ئاستى مووضةى وةزيرَيك، 

يان بةرثرسَيكى حكوميى لة ئاستى سةرةوة؟!
كةسوكارى  ئايا  بكةين،  ئةوة  لةسةر  قسة  دةبَيت   
رووسوورى شةهيدان ثَيويستيان بة سةدةقةء خَيرء ثارة 
بةوة  ثَيويستيان  يان  تةبةإوعاتة؟،  سندوقى  ثَيبةخشينء 
تةرخان  ثارةيةك  بةردةستى  بودجةى  لة  حكومةت  هةية 
بكات، نةك تةنيا بؤ ثَيدانى مووضة بة كةسوكارى شةهيد، 
بةَلكو بؤ هةوَلدان بؤ تواناى هةمةاليةنةء كارايىء نةخشء 
دؤزينةوةى  كؤمةَلطةء  لةناو  شةهيدان  كةسوكارى  رؤَلى 
جومطةكانى  بةسةر  دابةشكردنيان  بؤيانء  شياو  كارى 

كؤمةَلطةدا.
دوورء  خةباتة  ئةو  دواى  كوردستان  شةهيدانى 
طيانء  بة  قوربانيدان  دواى  كردوويانة  ـــذةى  درَي
ذيانَيكى  مووضةء  شايستةى  كةسوكارةكانيان  ذيانيان، 
شةرةفمةندانةء سةربةرزانةن، نةك خَيرء سةدةقةكردنء 
بؤ  ديكة  خةَلكى  مووضةى  لة  كة  ئــةوةى  ثيشاندانى 
سةدةقةء  خَيرء  دةبإدرَيتء  ئةوان  ذيانى  باشكردنى 
تةبةإوعاتى خةَلك  ئةو  ئةمء  لة مووضةى   (٪١٠) بإينى 

بؤيان.
لةبةردةستة،  طــةورةى  بودجةيةكى  حكومةت  كة 
شياوى  ــووى  ــةرةب ق ــةءة  ــودجــةي ب ــةو  ل ثَيويستة 
ذيانى  بكرَيتةوةء  ئةنفالكراوان  شةهيدانء  كةسوكارى 
ئةوةى  بةبَى  بكرَيت،  دةستةبةر  بؤ  شةرةفمةندانةيان 
منةتباران  بكرَينء  اليةك  كةسء  هيض  ضاوبةرةوذَيرى 

بكرَين.
لة  رَيذةيةك  بإينى  مةسةلةى  لة  طرنط  خاَلَيكى 
مووضةى مووضة زؤرةكان لةسةر ئةوةية، كة ئةو بإينة 
تةنيا لة مووضة فيعلييةكانة، يان قسة لةسةر كةمكردنةوةى 
ثاساوى جياجياوة  ء  ناو  بة  كة  نةسريية زؤرانةية،  ئةو 
ئةم  حكومةتء  باآلكانى  بةرثرسة  بةردةست  خراوةتة 
قسةية خةرجيية جؤراءجؤرةكانى  وةزيرء بةرثرسانى 
ديكةية، كة باس لة بإينى (١٠٪)ى مووضةى وةزيرةكانء 
خةَلك  بؤ  ئةوةش  ثَيويستة  دةكرَيت،  باآلكان  بةرثرسة 
روونبكرَيتةوة، ئايا بة ديوةكةى ديكةشدا كةمكردنةوةكة 
زةوةندةكانى  زؤرء  جؤراءجؤرء  نةسريية  خةرجيىء 
بةردةستيشيان دةطرَيتةوة؟، يان لةو رَيطةيةوة قةرةبووى 
لة  دةطوترَيت  كة  دةكرَيتةوة؟،  بؤ  رَيذةيةشيان  ئةو 
نةسرييةكانيشان  كةمدةكرَيتةوةء  مووضةكانيان 
ئيشءكارى  طوَيرةى  بة  بكرَيتء  ئاشكرا  دةستنيشانء 
بخرَيتة  نةسريية  دةزطاكان  ــةزراوةء  دام وةزارةتء 
دةزطاء  لةو  دارايى  دةستةى  بةرثرسانء  بةردةست 
دامةزراوانة سةرثةرشتىء ضاودَيريى دابةشكردنى ئةو 
بؤ كإينى  تاكةكةسء  ميزاجى  بة  نةك  بكةن،  نةسرييانة 

وةالئى خةَلكء كإينى دةستء ثَيوةند بةكارببرَيت. 
كة  ــة،  ــةوةي ئ مةسةلةيةدا  ــةو  ل ثَيويست  ــارى  ك
بة كؤى سيستمى مووضةدا  عاديالنة  ثَيداضوونةوةيةكى 
بكرَيت  دةستةبةر  عاديالنة  هاوسةنطييةكى  بكرَيتةوةء 
ناوةإاست،  خوارةوةء  ئاستى  مووضةخؤرانى  نَيوان  لة 
لةطةأل مووضةى كةسة يةكةمةكانى دةزطاكانى ئيدارةدانء 
ثَيويستة  ثةرلةمانتاران.  تايبةتةكانء  ثلة  وةزيرةكانء 
بؤ  حكومةت  ثَيويستى  لةسةر  قسةش  مةسةلةيةدا  لةو 
ليستة  راستةقينةء  كارمةندى  بذاردةكردنى  كارمةندء 
وةهمييةكانى فةرمانبةرانء دةستء ثَيوةندةكانى حيزب 

لةناو دامةزراوةكانى حكومةتدا بكرَيت.
ثَيداضوونةوةيةكى  بة  ثَيويستى  كوردى  كؤمةَلطةى 
بنةمايةكى  دانانى  بة  ئيدارةدان  لة  هةية  سةرتاسةريى 
سيستمَيكى  داهاتء  دابةشكردنى  ئيدارةء  ضةسثاوى 
عاديالنةى مووضة، نةك بة موزايةدةيةكى هةرزانبةها، كة 
لة يةكةم كارى كابينةى نوَى لةبرى ئةوةى باس لة دانانى 
ئةو جؤرة سيستمة بكاتء دَلنيايى بدات بؤ فةراهةمكردنى 
سةدةقة  خَيرء  دَيت  مووضة،  دابةشكردنى  لة  عةدالةت 
دةكاتء طواية بةشَيك لة مووضةكةى خؤيان دةبةخشنة 

كةسوكارى شةهيدان.
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سةرؤكى  بــارزانــى،  مةسعود 
هةرَيمى كورستان دانى بةوةدانا  كة 
هةرَيمى  هَيزةضةكدارةكانى  تائَيستا 
كوردستان لةذَير دةسةآلتى ثارتىء 
يةكَيتيدانء لة تةشكيلةيةكى حكوميدا 
رَيك نةخراون و دروستكردنى يةك 
كوردستانى  هةرَيمى  لةشكرى 
هةرَيم  هــةرةطــةورةى  «بةئةركى 

لةقةَلةمدا».
رؤذى  هــةرَيــم،  ــى  ــةرؤك س
مةراسيمى  لةكاتى  ضوارشةممة 
وتى:  نوَيدا  كابينةى  ثَيكهَينانى 
هةرَيم  ــةورةى  ــةرةط ه «ئــةركــى 
ئةوةية كة يةك لةشكر بؤ هةرَيمى 
نابَيت  دروستبكرَيتء  كوردستان 
بمَينن،  بةحيزبةكان  سةر  لةشكرى 
هةروةها ثَيويستة دةزطاكانى ديكةى 
ئةمنيي، هةر هةموويان بةشَيوةيةكى 

ئةم  رَيكبخرَين».  ياسايى  فةرميىء 
هةرَيم  سةرؤكى  هؤشدارييةى 
هَيزةضةكدارةكانى  بة  سةبارةت 
يةكَيتيى  كة  لةكاتَيكداية  هةرَيم 
فةرماندةيى  كوردستان،  نيشتمانيى 
طشتيى ثَيشمةرطةو هَيزى ئاسايشى 
ثارتى  هــةيــةء  بــةخــؤى  تايبةت 
بةهةمان  كوردستانيش  ديموكراتى 

شَيوة.
زانيارييةكانى  ــرةى  ــةطــوَي ب
رؤذنامة، كةريم سنجارى وةزيرى 
هةرَيمى  حكومةتى  ــؤى  ــاوخ ن
كوردستان، يةكخستنةوةى هَيزةكانى 
كوردستانى  هةرَيمى  نــاوخــؤى 
كارةكانى  ثَيشينةى  خستووةتة 
ئةم  و  حكومةتدا  نوَيى  لةكابينةى 
لةطةَل  لةديدارَيكدا  مةسةلةيةشى 
باسكردووةو  طؤإان  فراكسيؤنى 
ئةطةر  ــةوة  ــردووةت ــك ــي ــات دووث
هةوَلةكانى  رَيى  بخرَيتة  بةربةست 
بؤ يةكخستنةوةى هَيزةكانى ناوخؤ 

هةَلوَيست وةردةطرَيت.

بارزانى: يةكخستنى 
ثَيشمةرطة ئةركى 

طةورةمانة

شارا عةبدوإلةحمان

دةنطداني  ئــاطــاداريــىء  بةبآ 
راطةياندنى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
فةرميى، بؤ جاري دووةم كؤسرةت 
بة جَيطرى سةرؤكى  رةسوأل عةلى 

هةرَيمى كوردستان دانرايةوة. 
بةثَيى ياساى ذمارة (٢)ى ساَلى 
(٢٠٠٦)ى هةموارى يةكةمى ياساى 
كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكايةتي 
دةبَيت،  جَيطرَيكى  هةرَيم  سةرؤكى 
راثةإاندنى  لة  دةكــات  هاوكارى 
ئةركةكانىء لةكاتى ئامادةنةبوونيدا 
هةر  ــتــةوةء  دةطــرَي ئــةو  جَيطةى 
خؤشى جَيطرى فةرماندةيى طشتيى 

هَيزى ثَيشمةرطةي كوردستانة.
تَيبينيية  جَيطةى  ئةوةى  بةآلم 
ساَلى  ـــارة(١)ى  ذم لةياساى  كة 
هةرَيمداو  سةرؤكايةتي  (٢٠٠٥)ى 
ــدا بــاس  ــي ــان ــوارةك ــةم ــة ه ــة ل ن
جَيطرى  سوَيندخواردنى  لةضؤنَيتيى 
ئايا  كة  نةكراوة،  هةرَيم  سةرؤكى 
سةرؤكى  لــةبــةردةم  راستةوخؤ 

بؤ  ياسايى  سوَيندى  هــةرَيــمــدا 
يان  دةخـــوات،  دةستبةكاربوون 
بؤ  دةنطي  ثةرلةمانء  بضَيتة  دةبَيت 
ثةرلةمانتاراندا  لةبةردةم  بدرَيتء 

سوَيندى ياسايى بخوات؟
سةردار هةركى، ئةندامى ليذنةي 
ثةرلةمانى  دووةمي  خولي  ياسايي 
بةوةكرد،  ئــامــاذةى  كوردستان 
هةرَيمء  سةرؤكايةتي  ياساى  كة 
رووةوة  ــةو  ل هــةمــوارةكــةشــى 

ثَيويستة  تَيدايةو  كةموكووإييان 
«ثَيويستة  وتى:  بكرَيتةوةء  هةموار 
بة  هةمواربكرَيتةوة  ياساية  ئةو 
جؤرَيك كة ضؤنَيتيى سوَيندخواردنى 
ديارى  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى 

بكرَيت».
باش  ثَيشى  ياساناسة  ــةو  ئ
هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى  كة  بوو، 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  لةبةردةم 
«هةم  بخوات،  ياسايى  سوَيندى 

مةرجةعى  ثةرلةمان  لةبةرئةوةى 
ئاطاداريى  لةبةر  هةم  ياسادانانةو 
دانانى  لة  كوردستان  هاوآلتييانى 

ئةو جَيطرة».
خــولــى  لـــة  ـــــةوةى  ئ دواى 
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  رابردووى 
سةرؤكى  وةك  بارزانى  مةسعود 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  هةرَيم 
رَيكةوتنى  بةهؤى  هةَلبذَيردرا، 
ثارتييةوة  يةكَيتىء  ستراتيذيى 
بَيت،  يةكَيتى  جَيطرةكةى  دةبــوو 
سةرؤكى   (٢٠٠٦/٦/٢١) رؤذى 
عةلى  رةســوأل  كؤسرةت  هةرَيم، 
دةستنيشانكردو  خؤى  جَيطرى  بؤ 
سوَيندى  ثةرلةماندا  لــةبــةردةم 
لة  لةئَيستاشدا  ــوارد،  خ ياسايى 
بة  سةر  راطةياندنى  دةزطاكانى 
جَيطرى  وةك  ثارتييةوة  يةكَيتىء 
كؤسرةت  ناوى  هةرَيم  سةرؤكى 

رةسوأل دةهَينرَيت. 
ــى ئــةوةشــى  ــةرك ســــةردار ه
كـــردةوة،  تةئكيد  ــة  ــام رؤذن بــؤ 
يةكةمجارى  «سوَيندخواردنى 
لةبةردةم  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى 
بووة،  عورفَيك  وةك  ثةرلةماندا 

نةك بةثَيى ياسا».

جَيطرى سةرؤكى هةرَيم بة بَيدةنطيى داندرايةوة

رؤذنامة

 

ثَييانواية؛   ثةرلةمانتاران  لة  هةندَيك 
ناكات  ثَيويست  (٤) ساأل كاركردن  دواى 
رةخنة  بكرَيتء  خانةنشين  ثةرلةمانتار 
لةو (١٠) ثةرلةمانتارةش دةطيرَيت، كة بة 
ناياسايى ثاداشتى خزمةتيان وةرطرتووة.

ئةندامى  رةســول  عةلى  د.جةعفةر 
لة  ثةرلةمان  لة  ــؤإان  ط فراكسيؤنى 
«بوونى  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا 
ياسايةك بؤ خانةنشينكردنى ثةرلةمانتار 
نيية  وآلتَيك  هيض  لة  ضونكة  ناياسايية، 
خانةنشين  ساأل   (٤) دواى  ثةرلةمانتار  

بكرَيت».
بة وتةى ئةو ثةرلةمانتارة فةرمانبةر 
هةية (٣٠-٤٠) ساأل خزمةتى هةية، ئينجا 
مافى خانةنشينى  (٦٣) ساَليدا  تةمةنى  لة 
دةكرَيت  خانةنشينيش  كة  ثَيدةدرَيتء 

مووضةكةى بةشى بذَيويى ذيانى ناكات.
البردنى  داواى  ثةرلةمانتارة  ئةو 
دةكاتء  ثةرلةمانتار  خانةنشينى  ياساى 
ثَييواية: كة ئةوة (دزيية لة سامانى طشتيى 

وآلت).    

هاوكات، ثةرلةمانتارانى خولى دووةم 
ثاداشتى  كــاركــردن   ســاأل   (٤) دواى 
كة  سةرفكرا،  بؤ  خزمةتيان  كؤتايى 
 (١٠) ــارة،  ــن دي مليؤن   (٥٢) بــإةكــةى 
ثَيشووى  خولى  لة  كة   ثةرلةمانتاريش 
لةم خولةدا  كاريان كردووةء  ثةرلةماندا 
دانراونةتةوة ثاداشتى كؤتايى خزمةتيان 
بؤ سةرفكراوة، كة هةندَيك لةشارةزايان 
بإةثارةية  ئةو  وةرطرتنى  ثَييانواية، 
لةاليةن ئةو (١٠) ثةرلةمانتارةوة كارَيكى 

ناقانونيية.
ثةرلةمانتار  عةبدوإلةحمان  عومةر 
رؤذنامة  بؤ  كوردستانى  فراكسيؤنى  لة 
دواى  لة  ــةوان  ئ كة  لــةوةكــرد،  باسي 
خانةنشينكراونء  ثَيشوو  خولى  كؤتايى 
دواتريش  وةرطرتووةء  ثاداشتةيان  ئةو 
راستة  دانراونةتةوة،  بةآلم بةثَيى ياسا 
جارَيكى  خولة  ئةم  تةواوبوونى  دواى 

ديكة ثاداشتةكة وةرناطرنةوة.
لة بةرامبةردا د.ئةحمةد ئةنوةر ئةندامى 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  عَيراق،  ثةرلةمانى 
روونكردةوة؛ كة ناكرَيت ثةرلةمانتار كة 
هَيشتا لة كارى ثةرلةمانيدايةء ضووةتةوة 
خولى نوَى، ئةو ثاداشتى كؤتايى خزمةتة 

وةربطرَيت. 

«خانةنشينكردنى ثةرلةمانتار 
دزيية لة سامانى طشتيى»

رؤذنامة

ـــارى ســلــَيــمــانــى  ـــزط ـــارَي ث
خؤى  دةستلةكاركَيشانةوةى 
وةزيران  ئةنجومةنى  ئاراستةى 
خانةنشين  داوايكردووة  كردووةء 
بكرَيت، لة بةرامبةريشدا لة حاَلةتى 
دةستلةكاركَيشانةوةى ثارَيزطاردا، 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
بةبَى  ثارَيزطارَيك  رَيطةنادات 
بةسةر  ئةنجومةن  رةزامةنديى 

بسةثَينرَيت. سلَيمانيدا 
ــق ئــةفــةنــدى  ــدي ــار س ــي وش
سةرؤكى ليستى ثارتى ديموكراتي 
ئةنجومةنى  ــة  ل ــان،  ــت ــوردس ك
بةوة  ئاماذة  سلَيمانى،   ثارَيزطاى 
ثؤَل  ياساى  بةثَيى  كة  ــات؛  دةك

كاري  ــةوان  ئ (كةئَيستا  بريمةر 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  ثَيدةكةن) 
كةسَيك  خــؤى  ئةندامةكانى  لة 
رادةســثــَيــرَيــت بــؤ ثــارَيــزطــارء 
دةتوانَيت  ئةنجومةنيش  تةنيا 
البردنى  يان  دةستلةكاركَيشانةوة، 

قبووَلبكات. ثارَيزطار 
ئةحمةد  عيماد  ثَيشوو  هةفتةى 
جَيطرى ثَيشووى سةرؤك وةزيران 
مةجيد  ئةحمةد  «دانا  ئاشكرايكرد، 
لة  كة  كَيشةية  لةو  نيية  تاوانبار 
دروستبووةء  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
دةســتــلــةكــاركــَيــشــانــةوةكــةشــى 
داواى  ــردووةء  ــك ــةش ــك ــش ــَي ث

دةكات». خانةنشينكردنى 
بــارزانــى  مةسعود  تائَيستا 
نَيضيرظان  ــمء  ــةرَي ه ســةرؤكــى 
ثَيشووى  ــى  ســةرؤك ــى  ــارزان ب
ئةنجومةنى وةزيران رةزامةندييان 

دةستلةكاركَيشانةوةكةى  لةسةر 
ثارَيزطارى  مةجيد  ئةحمةد  دانا 

سلَيمانى دةرنةبإيوة.
بة  ئةفةندى  سديق  وشــيــار 
حاَلةتى  لــة  نــازانــَيــت  دوورى 
دةستلةكاركَيشانةوةى ثارَيزطاردا، 
ئةنجومةنى  دةرةوةى  لة  كةسَيك 
ثــارَيــزطــارى  بكرَيتة  ثــارَيــزطــا 
سلَيمانىء دةَلَيت: «زروفى سياسيى 
جياوازة،  كوردستان  ئةمإؤى 
دةرةوةى  لــة  كةسَيك  رةنــطــة 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ئةمةش  ثارَيزطار،  بؤ  دابنرَيت 
ئةنجومةنى  ضونكة  نيية،  ناياسايى 
ثارَيزطاكانى هةرَيم هيض ياسايةكى 

نيية كارى ثَيبكات».
ـــاى  ـــةرةت س بــــإيــــارة  وا 
ثارَيزطارى  داهــاتــوو  هةفتةى 
لةطةأل  كؤبوونةوةيةك  سلَيمانى 

بكاتء  ثــارَيــزطــا  ئةنجومةنى 
ــارى داواكــردنــى  ــؤك تــيــايــدا ه
ــشــانــةوةكــةى  ــةكــاركــَي ــل دةســت

روونبكاتةوة. 
ئةندامى  رةســـوأل  هؤشيار 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
لةو  يةكطرتوو  ليستى  لةسةر 
بارةيةوة وتى: «ثَيويستة ثارَيزطار 
دةستلةكاركَيشانةوة  داواكاريى 
بكات،  ئةنجومةن  بة  ثَيشكةش 
ضونكة ئَيمة ضوار ساأل بةر لة ئَيستا 

وةك ثارَيزطار هةَلمانبذاردووة».
ئةو ئةندامةى ليستى يةكطرتوو 
كــردةوة،  ئــةوة  لةسةر  تةئكيدى 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  ثَيويستة  كة 
(ئةطةر  مةجيد  ئةحمةد  دانا  دواى 
كةسَيكى  لةكاربكَيشَيتةوة)  دةست 
ثارَيزطارى  بؤ  هةَلببذَيرَيت  ديكة 

سلَيمانى.

ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى 
ثارَيزطارَيكى نوَى هةلَدةبذَيرَيت 

كؤسرةت رةسوأل



رةشيد سيروان

كاتَيك رابردوو ضوارشةممةى  رؤذى
هةولَير لةشارى رووم  سلَيمانييةوة  لة
راثؤرتَيك ئامادةكردنى مةبةستى بة كرد،
كابينةى بة ثةرلةمان متمانةثَيدانى لةسةر
شؤفَيرى عةلى هةرَيم،  حكومةتى  نوَيى
ثَييوتم، بةإَيكةوتم، لةطةَليدا تاكسييةى ئةو
خزمةتى حكومةتة ئةم  دةبَيت  «مامؤستا
وةك عةلى ثرسيارةى ئةو بكات؟». خةَلك
ناعةدالةتييةى لةشَيوازى ئةو ئاماذةيةكة بؤ
رابــــردوودى (١٨)ســاَلــى حوكمإانيى
ضونكة بةديدةكرَيت، كورديدا ئيدارةى
تامةزرؤى كوردستان هاوآلتييانى  هَيشتا
كؤمةآليةتيىء عةدالةتى كة حكومةتَيكن

بةرجةستةبكات. بؤ خزمةتطوزارييان
لَيخوإينى بةدةم تاكسييةكة شؤفَيرى
«لة وتى ثرسيمء لَيى زياتر ئؤتؤمبَيلةكةيةوة
ئازاد بةروارى كة جةريدةدا خوَيندوومةتةوة
قبووَلناكةين حيزبةكان مةرجى وتوويةتى،
دَيت هةركةسَيك حكومةتء ناو هاتنة بؤ
نةيةت. بةخَير نايةت ئةوةشى بةخَيربَيتء
نيية؟ حكومةت سةرؤك  د.بةرهةم  باشة
ئةم طوتية؟».  واى تةسريحى ئةو بؤضى 
واقيعَيكى دةرهاويشتةى عةلى قسانةى
ثارتة دوو نَيوان حيزبيى ملمالنَيى تاَلى 
نزيكةى كة كوردستانن دةسةآلتدارةكةى
كوردستانيان هةرَيمى ئيدارةى (١٥)ساَلة
هاوآلتييان هَيشتا بةدوولةتةوةو كردووة
حكومةتةو سةرؤكى ئةم هةية كة طومانيان
خاوةن تةواوةتى  بة وةزيرةكانى جَيطرو 
دةسةآلتبنء هاوآلتييانخوازيارنبهكردةوة
دامــه زراوهيــي يهكگرتووي حكومهتَيكي
دروستبَيتء دةسةآلتَيك هةموو خاوهن
له وهزيــرهكــانــي حكومهتء ســه رؤكــي
بهسهر تهواويان دهسةآلتي كفري زاخؤوه تا
بهوهزارهتهكهياندا سهر فهرمانگهكاني
بهر ساأل دوو ئهوهي  وهك نهك  ههبَيت،
كة داد  وهزيري جهميلي  فاروق ئَيستا، له 
بهإَيوه به ري ويستي بوو يةكَيتى بة سةر
بگؤإَيت، ههولَير له شاري داد فهرمانگه يهكي
ههولَير پارَيزگاري هادي، نــهوزاد بةآلم
ههربؤيه گرت. وهزير كارهي لهو رَيگهي
خؤيان عهقَلييهتي  يهكَيتي پارتيء ئهگهر
نهگؤإنء حوكمإاني فهلسهفهي  لهسهر
به رپرسه تهحجيمكردني سياسهتي له واز
بهرههم رةنطة نههَينن، يهكتر حكومييهكاني
ههولَير شاري له حكومهت سهرؤك ساَلحي

جَيگرهكهي مؤَله تي ئاگادارييء بهبآ
دابخات، ههوَلير له چايخانه يهك نةتوانَيت
سلَيماني له پارتييهكهشي جَيگره ههروهك

بكات. كاره ئهو ناتوانَيت
رؤذَيكى (٢٠٠٩) يةكةمى تشرينى (٢٨)ى
كة كوردستان هةرَيمى  بؤ  مَيذوويية
دةستبةكاربوو، شةرعيى نوَيى حكومةتَيكى
لة سياسيى دةســةآلتــى كَيشةى ــةآلم ب
دروستكردنى ئةوةية، كة لة كاتى كوردستان
بة دةيــكــات حكومةتةكانيدا كابينةى 
راطةياندنى كة شايىءلؤغانَيك زةماوةندء
دةردةكاتة خؤى لةسلوكى حكومةتةكة

دةرةوة.
هؤَلة دوو لةو ثةرلةمانء بيناى لةناو
متمانةثَيدانء مةراسيمى ــةى ــةورةي ط
بةرهةم نوَيى  كابينةى ثَيكهَينانى ئاهةنطى 
بةإَيوةضوو، تَيدا  بــةروارى ئازاد ساَلحء
ســـةرؤكء جـــؤرى ــة ل ميوانى ـــان  دةي
كونسوَلطةرء سةفيرو حيزبء بةرثرسانى
كة بانطكرابوون، تَيدا  وآلتانى  نوَينةرى
دةستووريى شارةزايانى بؤضوونى بةثَيى
لةكاتى ميوانداريية ئاهةنطء  شَيوازى ئةم
دنيادا شوَينَيكى لةهيض حكومةتدا ثَيكهَينانى

نيية. نموونةى
ثةرلةمانتاراندا، دانيشتنى هؤَلى لةناو
ثةرلةمان سةرؤكى كةركوكى،  د.كةمال
رؤذةى ئةو دانيشتنى كارى بةرنامةى
بة بوو تايبةت كة خوَيندةوة، ثةرلةمانى
يةكةم: كؤبوونةوةى كؤبوونةوة: دوو
سةرؤك ثةرلةمان، سةرؤكى يةكةم، بإطةى
ثةرلةمان بة ثَيشكةش جَيطرةكةى وةزيرو
دووةم، بإطةى ثَيدانيان، متمانة بؤ دةكات
ــران وةزي ســةرؤك ثةرلةمان سةرؤكى
ناوى خوَيندنةوةى بؤ رادةسثَيرَيت
متمانةثَيدانيان مةبةستى بة وةزيرةكان
هةرزوو بةآلم  ثةرلةمانتارانةوة، لةاليةن
دانيشتنةكانى بةرنامةى خوَيندنةوةى لة بةر
ثــةرلــةمــان، ــةوةى دووةمــــى ــوون ــؤب ك
تانةيان طؤإان فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارانى 
ثةرلةمان دانيشتنةكةى لةناياساييبوونى
لة بةر دةبواية ئةوةى بةثاساوى طرت،
دانيشتنةكةو كارى بةرنامةى (٤٨)سةعات
ثَيداويستييةكانيان لةبةر دةستدابوواية،وةك
حكومةتةكةى بةرنامةى بؤ كردنَيك ئاماذة
وةزيرةكان ذياننامةى ء ناو د.بةرهةمء
وةزارةتةكان بؤ كةسَيك ض نةيانزانيوة كة
رةخنةى هــةروةهــا دةستنيشانكراوة،
سةرؤكايةتى ثَيويستة كة ئةوةشيانطرت،
لةسةر طفتوطؤكردن مةسةلةى ثةرلةمان
وةزيرةكان حكومةتء سةرؤكى توانايىء

لةكؤتاييدا بةآلم كارةوة، بةرنامةى بخاتة
سةرى ئؤثؤزسيؤن اليةنى داوايــةى ئةو

نةطرت.
رؤذى دانيشتنةكةى رووخسارى بة
كة دياربوو، ثةرلةماندا ضوارشةممةى
ــذراوى داإَي بؤ  نةخشة كؤبوونةوةيةكى 
حيسابَيك هيض ء بوو حيزبى ئاإاستةكراوى
ئةندامانى بة ثرس نةكرابوو،  ئــةوة بؤ 
ثَيكهَينةرى ليستى بة  بكرَيت ثةرلةمان
بةر سةعاتَيك ضارةكة سآ حكومةتيشةوة.
ثةرلةمان دانيشتنةكةى دةستثَيكردنى لة
ليستى لة كة ثةرلةمانتارم هاوإَييةكى لة
ئةندامانى ئايا ثرسي بوو، كوردستانى
وتى كَين؟ وةزيرةكان دةزانن ثةرلةمان
لةسةر تةواويان زانياريي «ثةرلةمانتاران
هةندَيك لةاليةن تةنانةت  نيية،  وةزيرةكان
لةسةر كردووة طرةويان لةثةرلةمانتارانةوة
ذن بة دةدرَيتة فآلن وةزارةتى كة ئةوةى 

بةثياو!!». يان
رَيطة بة سةبارةت ثةرلةمانتارة ئةو
لةسةر ثةرلةمان  سةرؤكايةتي نةدانى 
كارنامةى ــــارةى دةرب طفتوطؤكردن
وةزيرانء سةرؤك ئيمكانييةتى حكومةتء
رَيطة «ضؤن وتى وةزيرةكان جَيطرةكةىء
راطةياندنء كةناَلةكانى لةبةردةم دةدرَيت
تانة ثةرلةمان ئةندام ميوانةدا، هةموو ئةو
بطرَيت، وةزيرةكان وةزيرانء لةسةرؤك

بةرنامةى بؤية ئيحراجيى، هؤى دةبَيتة ئةمة
داإَيذرابوو». وا لةدةرةوة دانيشتنةكة

بوو بةهَيز ئؤثؤزسيؤن بةرةى

طؤإانَيكى رابـــردوو  ضوارشةممةى
هةرَيمى سياسيى  كــايــةى لــة طـــةورة 
يةكةمينجارة بؤ ــداء رووي كوردستاندا
متمانةى ثةرلةماندا لةبةردةم حكومةتَيك
ثةرلةمانتاران لة زؤر ذمارةيةكى ثَيبدرَيتء
ثَييانواية، ضاودَيران كة ثَينةدةن، متمانةى
فيعليى بــة ضــركــةســاتــةوة ــةو  ل ئــيــدى 
دذ بةدةسةآلت خؤى ملمالنَيى ئؤثؤزسيؤن

دةستثَيكردووة.
حةقيقى ئؤثؤزسيؤنى دةركةوتنى
تةمموزةوة، (٢٥)ى هةَلبذاردنى لةدواى
واقيعة بؤ ــوو ب ذيانى ثَيويستييةكى 
كة كوردستان، هةرَيمى  ضةقبةستووةكةى 
بةهيض ناتوانرَيت بؤدةضن، واى ضاودَيران
ئةطةر ديموكراسى، بوترَيت  حكومةتَيك
كارةكانى ضاودَيريى بزَيو  ئؤثؤزسيؤنَيكى

حكومةت نةكات.
حكومةتى سةرؤكى  ساَلح،  د.بةرهةم 
بة كة وتارةكةيدا لة كوردستان هةرَيمى
سةرؤكى وةك دةستبةكاربوونى بؤنةى
«با ــى وت كـــرد، ثَيشكةشى حكومةت

سةرقاَلمان البةالوة كارى بة ئؤثؤزسيؤن 
نةكات».

كورسييةكانى ــــارةى ذم ئَيستا
كورسى: (٣٥) لة بريتيية ئؤثؤزسيؤن
،٦ ئيسالميى يةكطرتووى ،٢٥ ــؤإان (ط

هةرضةندة  كة ٤ كورسى) ئيسالميى كؤمةَلى
سَيى لةسةر يةك ناطاتة ذمارةيةش ئةم
ثَيويستى ثةرلةمانء كورسييةكانى كؤى
لة رَيطة بؤئةوةى ديكةية كورسى دوو بة
وةك ثإؤذةياساى كؤمةَلَيك تَيثةإاندنى
بطرَيت، ياسا  هةمواركردنى دةستوورو 
دةتوانَيت طــةورةيــةو رةقةمَيكى بــةآلم
ثةرلةمانء ئةداى لةسةر خؤى كاريطةريى
ذيانى كؤى حكومةتء ضاودَيريكردنى

هةبَيت. هةرَيم سياسيى
كة كوردستان ئيسالميى كؤمةَلى
لةحكومةتدا بةشداريكردنى نيازى ثَيشتر
بةردةم خستبووة  مةرجى  (٢٨) ء هةبوو
عةلى رؤذ  هةمان كوردستانى، ليستى 
كؤنطرةيةكى لة كؤمةأل ئةميرى  باثيرى
ثارتةكةى بةرهةَلستكاريى رؤذنامةوانيدا
بةرةى ضووة راطةياندء نوآ حكومةتى بؤ
ثَييانوابوو، ضاودَيران  كة ئؤثؤزسيؤنةوة، 
ناو بؤ ضوونى  بة ئيسالميى  كؤمةَلى
دةكردء بةهَيز  حكومةتةكةى حكومةت، 
بةرةى ئؤثؤزسيؤنيش ناو بؤ بةهاتنى

دةكات. بةهَيز ئؤثؤزسيؤن
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طـؤران نـةبـةز فــــــةالقـةكـردنـى ضـيـرؤكـى

حكومةت ثَيكهيَنانى زةماوةندى
دةسةآلت دةستثَيكرد ملمالنَيى دذ بة (٣٥)كورسييةوة بة ئؤثؤزسيؤن

وةآلمى بآلوكرايةوةو هةولَير رؤذنامةى
لةسةر كة دابووةوة ئةويان نووسينةكةى
جيهاندا، طؤظارى لة  نوسيبووى  ثاراستن
لةو بةشَيكة ــارة وت ئةم ثَييواية، نةبةز

كراوة. ئةو بة بةرامبةر كة عةمةلييةي
لةو داإَيذراو بؤ بةرنامة بةشَيوةيةكى
دةزطا لة ثارتىء لة نزيكن كة سايتانةى
شتة لةسةر راطةياندنةكانى ثارتييةوة، ئيش
طؤران نةبةز دةكةنء نةبةز كةسييةكانى
دواييةى ئةم كارةكانى  تةواوى كة  ثَييواية،
بة دذ كة ثيالنةوةية بةو ثةيوةندى ثارتى 

دةضَيت. بةإَيوة طؤران نةبةز
لةو نةشاردةوة، ئةوةى طؤران نةبةز
شتَيك كة كردووة ئةوةى ضاوةإَيي ماوةيةدا
ماوةيةدا «لةو  وتى: بكرَيتء بةرامبةرى 
بة بةرامبةر شتَيك كة دةكــرد ضاوةإَيم
هَيرشَيكى ماوةيةدا لةو ضونكة بكةن، من
سةر بؤ دةستثَيكردبوو ناتةندروستيان
ئةم رؤذ بة كة نةدةكرد باوةإم بةآلم من، 
لة خؤم ئاطام شةو بة زياتر بؤية كارة بكةن،

دةبوو».

طؤران نووسينةكانى نةبةز

لة كة نــاســراوة ــةوة ب ــؤران ط نةبةز 
لةسةر دةست راشكاوانة زؤر نووسينةكانيدا

ئةوةى طوَيدانة بةبآ دادةنَيتء برينةكان
كآ دةينووسَيت، ئةو  نووسينةى  ئةو كة
دةكاتةوة. بآلو نووسينةكةى دةدات، ئازار
طومان كة نووسينانةى بةو سةبارةت
لةطةأل كارةى ئةو لةبةرامبةريدا دةكرَيت
نةشاردةوة، ئةوةى طؤران نةبةز كرابَيت،
لظيندا طؤظارى لة نووسينى  دوايين كة
وتارَيكى بووةو هةرَيم سةرؤكى لةسةر
لةسةر خؤيدا  طؤظارةكةى لة ديكةشى 
ئةم كة ثَييواية،  ئةو نووسيوةو ثاراستن 
ئةو بؤ وةآلمَيكة كراوة، بةرامبةرى كارةى

نووسينةي. دوو
رَيكخراو بةرنامةيةكى ثَييواية، نةبةز
كراوةو بةرامبةرى كة ئةوكارةى بؤ هةبووة
بةرنامة بةبآ سيخوإيى دةزطاى ثَييواية،

كارناكات.

نيية سلَيمانى وةك هةولَير

ئةنجامدانى ثَييواية، رؤذنامةنووسة ئةو
كارَيكى هةولَير لة رؤذنامةنووسي كارى
كة بيسةلمَينن ويستوويانة ئةوان قورسةء
هةولَيريش هةية لة سلَيمانى ئازادييةى لة ئةو
ناوبراو بةآلم بكرَيت، كارة ئةو دةتوانرَيت
كردووةو هةَلةيان ئةوان كة رايدةطةيةنَيت
طةنج كؤمةَلَيك  «ئَيمة وتى: طؤران نةبةز 

ئةو كة بسةلمَينين ئةوة ويستمان بووين،
بيهَينين هةية، سلَيمانى لة ئازادييةى فةزا
هةولَير راستةوخؤ لة هةولَيرو كارةكان بؤ
ئةو طةيشتمة ئَيستا بةآلم  بدةين، ئةنجام
تَيطةيشتبووينء هةَلة ئَيمة كة بإوايةى
ئازادييةى فةزا ئةو  حيزبة ئةو  ثَيمانواية،
ئةوةشى طؤران نةبةز ناكرَيت».  قبووأل ثآ
بارةطاى كة  بإياريانداوة «ئةوان راطةياند 
سلَيمانى، بؤ بطوازنةوة طؤظارةكةيان
حيزبَيكدا لةطةأل كة نيية بةوة باوةإمان
ضةتةطةريية شَيوة بةو كة بكةين مامةَلة
ئازاديى رؤذنامةنووسانء لةطةأل مامةَلة 

بكات». بيروإادا

كَيشةيةكى هيض طؤران نةبةز
نيية شةخسي

ئةهليى ميدياى طروثى بةياننامةيةكدا لة
كة رايانطةياند، لظين) هاوآلتى، (ئاوَينة،
هَيرشكردنة طؤران، نةبةز سةر هَيرشكردنة
بة ئيهانةكردنة ئازادو بيروإاى سةر بؤ
لةوة هةمووان ضونكة رادةإبإين، ئازاديى
كَيشةكى هيض  طــؤران نةبةز كة دَلنياين
هؤى دةبَيتة ئـــةوةى نييةو شةخسي
ئازار ثَيبكرَيتء سوكايةتى  كة ــةوةى ئ
لة رؤذنامةنووسة. ئةو  كة  ئةوةية بدرَيت،

ميدياى طروثى  بةياننامةكةياندا درَيذةي 
سةر دةستدرَيذييةى ئةو  ئيدانةى ئةهلى،
بة دةكةنء طؤران نةبةز رؤذنامةنووس،
سةر بؤ دةبينن ترسناكى سةرةتايةكى
داوا رؤذنامةنووسانء  طوزةرانى ذيانء 
شارى ئةمنيى  بةرثرسانى كة ــةن  دةك
دؤسييةكانى وةك  دؤسييةية ئةو  هةولَير
بؤ بةدواداضوونى نةخةنء ثشتطوَي ديكة
خؤيان بةسزاى كارة ئةو تاوانبارانى بكةنء

بطةيةنن.

رؤذنامةنووسي كارى
هةِرةشةي لةبةردةم

راستةقينةداية

ديكةشةوة لة بةياننامةيةكيشدا لةاليةكى
ثةرلةمانى كوردستان لة فراكسيؤنى طؤإان
رؤذنامةنووسيء كــارى كة رايطةياند،
كوردستاندا لة رادةربإين ئازاديى بوارى
راستةقينةداية. هةإةشةيةكى لةبةردةم
طؤإاندا، فراكسيؤنى بةياننامةكةى لة
سةر هَيرشكردنة ئيدانةكردنى سةرةإاى
طؤظارى سةرنووسةرى ئيمتيازو خاوةن
لة كــة داوة ــةوة ب ئــامــاذةيــان جيهان، 
رووبةإووي رؤذنامةنووسان كوردستان

دةبنةوةو رفاندن لَيدانء كوشتنء هةوَلي
بة ثةرةسةندنةشدا ئةو ئةَلقةى دوا لة
ئةشكةنجةدان لَيدانء رووبةإووى سةختى
فراكسيؤنىطؤإانجةختلةسةر بوونةتةوة.
كة نابَيتهيض ثاساوَيكبكرَيتة ئةوةدةكاتةوة،
سنوورى بةرتةسككردنةوةى  بةهانةى 
سةر ئازاديى رادةربإينء هةإةشةكردن بؤ
لة رؤذنامةنووسان. سةالمةتيى طيانء
فراكسيؤنى بةياننامةكةي ديكةى بةشَيكى
ئــةوان كة ــةإوو، ــراوةت طــؤإانــدا ئــةوة خ
دؤخةو ئةو دةإواننة نيطةرانييةوة بةوثةإي
ئازاديى بةبآ ديموكرات كؤمةَلطةى ثَييانواية،
بوونى رؤذنامةنووسى ئازاديى رادةربإينء
راطةياند ئةوةشى طؤإان فراكسيؤنى نابَيتء
قةَلةمةكان رؤذنامةنووسء كاتةى «ئةو
تؤقاندنء تيرؤرء شاآلوى بةر دةكةونة
سووكايةتيثَيكردن، ئةشكةنجةدانء
رؤذنامةنووسء كةسايةتيى تةنيا ئةوا
بةَلكو ناطرَيتةوة، رؤذنامةنووسي بوارى
دةكةوَيتة ديموكراتى ئةزموونى كؤى
بةياننامةكةياندا، كؤتايي لة بةرمةترسي».
ئةمنىء لةاليةنة داوا  طؤإان  فراكسيؤنى
كة ــات، دةك ثةيوةنديدارةكان حكوميية
بكةنء بارةيةوة لةو بةثةلة لَيثَيضينةوةى
بؤ بةر بطرنة توند ياسايي رآءشوَينى
جؤرة ئةو بوونةوةى دووبارة  لة رَيطرتن

هةإةشانة.

رؤذنامة فؤتؤ:
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عةدنان عوسمان

ـــردوو، راب هةفتةى واتــة  (١٠/٢٨)
خؤى دانيشتنى كوردستان ثةرلةمانى
نوآ، كابينةى بة  متمانةدان بة  كرد تايبةت

ناسراوة. شةشةم بةكابينةى كة
خوَيندنةوةيةك  دةكرَيت دانيشتنةوة  لةم
سيستمى بؤ ئَيستا دةسةآلتى تَيإوانينى بؤ
رؤَلى ئةركء بؤ تَيطةشتنيان سياسيىء

بكرَيت. ثةرلةمان
جياوازء ديدطا  لة شَيوةش هةمان  بة
ماوةى واية لة بإيار كة ناكؤكةكان تَيبطةين،
نمايشطايةك بكةنة ثةرلةمان هؤَلى داهاتوودا

دذ بةيةكةكانيان. تَيإوانينة جياوازء بؤ

ضةقؤ شةرتى بة ئؤثؤزسيؤن

ثاش ثَيشء بةتايبةت ماوةيةء لةم
نووسةرء كةم (٧/٢٥) هةَلبذاردنةكةى
كةوضكَيكى هةية  ــة وآلت ئــةم سياسيى
ئؤثؤزسيؤنةوة! مةنجةَلى  نةسرةواندبَيتة 
ضاوثَيكةوتن باسء قسةو بابةتء دةيان بة
ئةركةكانى سيماو ئؤثؤزسيؤنء  لةسةر
ئةطةر نيية  خراث كارَيكى ئةمةش كراوة، 
ثَيى ئؤثؤزسيؤنةكان اليــةنــة خــودى
لةوةداية سةمةرة سةيرء بةآلم هةستابن، 
كاديرة دةســةآلتء ديسان ئةركةش ئةم
ثَيدةضَيت هةستاون، ثَيى حيزبييةكانيان
شانى سةر بخةنة ماندووبوونةش ئةم

تؤزاوييان!.
ئةوةية، بةإَيزانة ئةو قسةى كورتى
شتَيكى طرنطةء ثَيويستء ئؤثؤزسيؤن كة
ئَيمةش با  ضيية قةيدى  هةبَيت،  با  باشة
ئةزموونةكةمان بؤ هةبَيت ئؤثؤزسيؤنمان
ئؤثؤزسيؤن ثَيويستة بـــةآلم: بــاشــة!
دةسةآلت بة دذ  بزانَيت، خؤى  سنوورى
بة دذ نةبَيت، قةومى ئةمنى بة دذ نةبَيت،
بة دذ نةبَيت، ميللةت بةرذةوةندييةكانى
يةكإيزيىء بة دذ نةبَيت، سةروةرييةكان
رةخنةى نةبَيت، كورد يةكطرتووى طوتارى
بالورةى بةيتء دةيان نةطرَيتء زبر توندء

ديكة.
هةم كاتدا يةك لة بةإَيزانة ئةو كورتى بة

ئؤثؤزسيؤنن. هةم دةسةآلتء نمايندةى
حيزبى بَيت لةبيرمان زؤربةمان لةوانةية
ياساى كاتى طفتوطؤكردن لةسةر لة بةعس
عَيراقدا، لة حيزبايةتى ئازادى حيزبةكانء
بريتيبوو كة هةبوو، هةميشةيى مةرجَيكى
حيزبَيك كة اليةنَيك كةسء هةر لةوةى
ثابةندبوونى ئاشكرا بة دةبَيت ثَيكدَينن،
(١٧-٣٠) شؤإشى بةهاكانى بة خؤيان

سةرؤكايةتى حيزبى بة تةمموز ثيشانبدةن
فةرماندة. سةرؤكى بةعسء

بةعسء  دروشمةكانى هةموو دةبَيت  وة
ثةيإةو ثةسةندء هةَلوَيستةكانى بإيارء
حيزب، ناسنامةكانى لة يةكَيكة دروشم بكةن!
دةكاتةوة، بةآلم جيا ديكةى اليةنةكانى لة كة
ديكة اليةنةكانى لة داوايــان  بةعسييةكان
بسةلمَيننء ئــةوان دروشمةكانى دةكــرد

بكةن. ثَي كارى
سياسييانة ــووســةرء ن ــةو ئ ئــةوةى 
شوتيية فرؤشتنى دةقــاودةق باسيدةكةن 
ئةوان الى ئؤثؤزسيؤن ضةقؤ. شةرتى بة
ثَيداويستييةكى سياسيىء واقيعَيكى
كرانةوة شةفافيةتء مةرجَيكى كؤمةَلطةيةء
مةكرومةية، ئةوان الى ئؤثؤزسيؤن نيية،
دةستكةوتةكانى لــة  ديكةية يةكَيكى
حكومةتى بَيرى خَيرو لة بةشَيكة حيزبء
بيناكردنى هةنطاوةكانى درَيذةى كوردى،

كؤمةَلطةية!
شَيوةية بةو ــوردى  ك حيزبى كاتَيك
بةشَيكى بة دةكاتء ئؤثؤزسيؤن سةيرى
كارَيكى دةزانَيت، خؤيى مةملةكةتى ديكةى
ئةركء ثَيناسةى ئةويش هةر ئاسايية
مافة ئةو خؤى هةر بكات، سنوورةكانى
تةنانةت كاركردنء شَيوازى بدات بةخؤى

بكات. ديارى دةربإينيشى ئاخاوتنء
حيزبييةكان  كاديرة زؤربةى ئَيستادا  لة
رَينوَينى ئامؤذطارىء حيزبةوة كةناَلةكانى لة
رةفتار بكةن، دةدةنة ئؤثؤزسيؤن، كة ضؤن
كاركردنيان سنوورى بكةنء قسة ضؤن

ضؤنة. ضييةو
سةيركردنى سةرةكى دةرطــاى ئةمة

ية. (١٠/٢٨) هةَلوَيستةكانى

بنووقَينةو ضاو
هةَلبِرة! دةست

كاتى لة كوردستانى ليستى لة بةشَيك
طؤإان فراكسيؤنى هةَلوَيستوةرطرتنى
بة زؤر نوآ، كابينةى بة متمانةدان لةسةر
هةَلوَيستةيان ئةو سةيرى سةرسووإمانةوة
بة ئاذاوةطَيإيىء تةنانةت هةندَيكيان دةكردء

دةكرد. سةيريان نانةوة كَيشة
دزراو كورسى وةك  هَيشتا  ــةوان ئ
دةكةنء طؤإان  كورسييةكانى تةماشاى 
ناهةق بة خؤيانةو بةشى ئةوة ثَييانواية؛
لةدةستيان حيزب  دَلفراوانيى لةبةر  وةيا

دةركراوة.
نووقاندنء ضاء ئةوان الى هةَلوَيست 
تةنيا ئةوة دةرةوةى لة هةَلبإينةء دةست

سةرئَيشةية. فةوزاو
يةكى ـــةدواى ل ــةك ي ــى ــوون ســوورب
يةكطرتوو طؤإانء  فراكسيؤنى ئةندامانى 

بةشَيك ثرؤسةكة، ناياساييبوونى لةسةر
كردبوو، شؤك تووشى بةإَيزانةى لةو
داوايان نةطرتء بةخؤياندا دانيان ناضار
ئؤثؤزسيؤن دةمى كرد سةرؤكايةتى لة
نةدرَيت! بةم ناماقوَليية بوار ضيتر دابخاتء
ضاوى لةبةر ئةندامانة ئةم دةبَيت ضؤن ئاخر
ئاوا جةسوورانة طشتييةوة ميوانةكانء راى
كابينةء طفتوطؤكردنى لــةســةر قسة 
مةملةكةتة لةم كةى ئةمة بكةن؟ وةزيرةكان

عادةت؟ نةريتء بة بووة
دروشمى: سيقةو بنةماى لةسةر لَيرة
ضةند هةَلبإة ــت  دةس ضاوبنووقَينةو
ذيانى لة دةية دوو بة  نزيك كابينةيةكء

بةإَيكراوة!. كوردستان

ضي دةكرد؟ طؤرِان داواى

طــؤإانء ئةندامانى دانيشتنةدا لــةو
رؤشنء ئةجَيندايةكى لةسةر يةكطرتوو
كورتى بة لَيرةدا كة دةكرد، كاريان سادة

دةكةين: لةسةر قسةى

دانيشتنةكة: ناياسايى

ثةيإةوى لة (٢٠) مادةى طوَيرةى بة
كارنامةى ثَيويستة ثةرلةمان، ناوخؤى
هةموو لةطةأل هاوثَيض ثةرلةمان دانيشتنى
اليةنى بة  راثؤرتةكاندا ثَيشنيازء ثإؤذةو 
دانيشتنةكة ثَيش سةعات (٤٨) كةمةوة
لةم بةآلم ثةرلةمان، ئةندامانى دةست بطاتة
ثةيإةوى طرنطةى بةندة بةم كار دانيشتنةدا

ثَيشَيلكرا. نةكراء ناوخؤ
ثةرلةمان سةرؤكايةتى بيانووى
دوو ثَيش زارةكى بة ئةوان كة ئةوةبوو،

راطةياندبوو. ئةندامان بة ئةوةيان رؤذ
نيية: دةليل دروست دوو بيانووة بة ئةم

مةسةلة  ــةم  ئ حــاَلــةتــى لــة ــةم:  ــةك ي  
ئاطاداركردنةوةى بة  كار  هةستيارانةدا
بةَلكودةبَيتبةنووسراوء شةفةويىناكرَيت،
ضونكة ئةندامان، بةردةستى بإواتة ئيمزاوة
رةسميى. بةَلطةنامةيةكى دةبَيتة حاَلةتة لةو

متمانةدان لةسةر قسة  ئَيمة دووةم:
كارةء ئةم دةكةين، نوآ كابينةيةكى بة
ئةركى دوو ساآلنة بودجةى ثةسةندكردنى

طرنطى ثةرلةمانن. هةرة
بكرَيت متمانة لة باس ناكرَيت بؤية
كانديدةكان نــاوى كارنامةو ــةوةى ئ بآ 
ثةرلةمانتاران، بةردةستى نةخرابَيتنة

دانيشتنةكة. هةفتةيةك ثَيش النيكةم
ثةرلةمانى خؤى ئسوَلى ئةركَيكى وةك
متمانةداندا دةبواية مةسةلةى كوردستان لة
بكرداية: طـــوزةرى قؤناغةدا سآ بــةم 

كانديدةكانء رووى  خستنة (تةكليفكردن، 
دان). متمانة ثاشانيش كارنامة،

كة دوو، قؤناغى سةرؤكايةتى بةآلم
سإاندةوة قؤناغة  بناغةييترين طرنطترينء 
سَييةمى قؤناغى تَيهةَلكَيشى الوةكى بة زؤر
لة طـــةورةى ضةثؤكَيكى بةمةش ــرد، ك

دا. ثةرلةمان راستطؤيى ميسداقييةتء

طورطانة ثرسة ثِروزَىء ثةلة

سووربوو ثةرلةمان سةرؤكايةتى كة
كؤبوونةوةكة، بوونى ياسايى لةسةر
مةنتقى رَيطةضارةيةكى طؤإان فراكسيؤنى

ثةرلةمان. بةردةمى خستة

كة باشة وتيان: طــؤإان  فراكسيؤنى
بةردةوامبوونى لةسةر ــوورن س هــةر
تةنيا بكرَيت تةرخان ئةمإؤ  با دانيشتنةكة،
كابينةكةو كارنامةى خوَيندنةوةى بؤ
ثؤستة بؤ حكومةت كانديدةكانى ناساندنى
هةفتةيةك تةنيا مــاوةى وةزارييةكانء
خوَيندنةوةى ئةوةى بؤ ئةندامان، بة بدرَيت

كانديدةكان بكةن. كارنامةو خؤيان لةسةر
ئسوَلىء زؤر داواكارييةكى ئةمةش

شةرعيية.
طفتوطؤكردنى واتة كارة: ئةم ثَيضةوانةى
هةية، وآلتانةدا لةو تةنيا متمانةدان ثَيش
نوآء سةردةمى لة بَيئاطان هَيشتا كة
دةوَيت. طورطانة بؤ ثرسة تةنيا ثةرلةمانيان
بدرَيت كابينةيةك بة متمانة دةكرَيت ضؤن
بةرنامةكةىء لةسةر طفتوطؤكردن ثَيش
رابــردووى كةفائةتء تواناو كةسةكانى،
ثاشان متمانةدانء ئاخر ئةندامةكانى؟
سةرزةمينةدا ئةم كوَيى لة طفتوطؤكردن
واتة دا،  كابينة بة متمانةت  تؤ كة هةية؟ 
كةسةكان بةرنامةو سةرجةم  بة متمانةت

بة تةواوةتى ثرؤسةكةت قبووَلة. داوةو
فراكسيؤنى ئةندامةكانى نازانرَيت جا
يةك بؤ دةنطيان تَيكإا بة كة كوردستانى،
ئةوانيش هةرضةندة دةدا، كانديدةكان بةيةك
ثةرلةمان ديكةى ئةندامانى سةرجةم وةك
كانديدانةيان ئةو ناوى سةعات نيو ثَيش
لة لَيدةدان، بؤ ضةثَلةشيان بةآلم بيستوبوو،
كة خوار، هاتبووة وةحييةيان بؤ ئةو كوَيوة
بآ شياو، شوَينى بؤ شياون كةسى ئةمانة

لَيكؤَلينةوةيةك؟ طفتوطؤو هيض
دةإؤينة خَيرايةوة خوَيندنةوة لةم
ثَيويستة كة هةستيار،  قوَلى باسَيكى  نَيو
هَيَلة ئةويش بكرَيت، لةسةر جديى قسةى
هةردووال. بيركردنةوةى نَيوان رؤشنةكانى
ئؤثؤزسيؤن ديكةى اليةنةكانى طؤإانء
واقيعى، راستةقينة، ثةرلةمانَيكى دةيانةوَيت
زيندوء ضاالك، كاراء دةســةآلت، خاوةن
كوردستاندا لة ئاطادار وردبينء وريــا،
لة ثةرلةمان ــةالرى ت بكرَيتء  ــت دروس
ناوةندى بكرَيتة مــردووةوة جةستةيةكى

حكومةت. بة شةرعيةتدان بإياردانء
بةشَيك بةتايبةت ديكةش، اليةنى ديارة
سيناريؤكانى دةيانةوَيت ــةآلت دةس لة
ضةند نيية  (سةير بَيتةوة دووبارة جاران 
ثَينج كة دةكــرد،  لةوة باسيان بةإَيزَيك
متمانةى شَيوةية بةم هةر رابردوو كابينةى
ديوَيكدا بة ثةرلةمان دةيانةوَيت ثَيدراوة!!)
ديكةدا ديوى بة بَيتء دةسةآلت ثاشكؤى 
ئةمرى بة بَيت شةرعيةتدان ئةركى تةنيا

واقيع.
شاهيدى داهـــاتـــوو ــى ســاَل ضـــوار 
دوو ئةم نَيوان لة دةبين توند ملمالنَييةكى

بةيةكةدا. دذ بؤضوونة

روويدا؟ ضى (١٠/٢٨) لة

عةلى ئيبراهيم

رابـــردوو مانطى (٢٩)ى  ــوارةى ــَي ئ
خــاوةن ــؤران ط نةبةز رؤذنــامــةنــووس،
جيهان، طؤظارى سةرنووسةرى ئيمتيازء
كةسَيكى ضةند ثةالمارى  بةر دةكةوَيتة
بؤ بةرنامة بةشَيوةيةكى و نةناسراو
دةدةن. ئازار رؤذنامةنووسة ئةو داإَيذراو

نةبةزيت؟ تؤ

ئيمتيازء ـــاوةن خ طــــؤران،  ــةز  ــةب ن
سةبارةت جيهان طؤظارى سةرنووسةرى
كة رووداوةى ئةو روودانــى ضؤنَيتي بة 
بةسةرى ــردوودا راب هةفتةيي كؤتايي  لة 
رؤذى «ئَيوارةى وتى:  رؤذنامة  بؤ هات،
نووسينطةكةى لة (١٠/٢٩) ثَينجشةممة
كةسم سآ  ئيسكان  طةإةكى  لة  خؤمان 
دةكرد ناوضةيةيان ئةو ضاودَيريى بينى
دةيانناسمةوة)، ببينم كةسة سآ ئةو (ئةطةر
نووسينطةكةمان شوَينى لةبةرئةوةى
نةدةزانى شوَينةكةيان باش بؤية تازةية،
ذوورةوةء بهاتنايةتة رةنطة نا ئةطةر
كارةيان ئةو خؤمان نووسينطةكةى لةناو

رؤذنامة بؤ ئةوةى طوران نةبةز بكرداية».
كاتةدا لةو  كةسة سآ ئةو كة خستةإوو 
تؤ ثَييانوتووة، كةوتوونةتةوةو نزيك لَيي
ميوانى كة زانيوة واى ئةويش نةبةزيت؟

نةبةزم. من بةَلَي، ثَييوتوون، ئةونء
هؤى وشةية، دةبَيتة ئةو دوو دةربإينى
بةتوندى زؤر  كةسة  سآ ئةو  كة  ئةوةى
رووةوة لةو نةبةز بدةنء ناوبراو ثةالمارى
زؤر كةسى  سآ  كةسة  سآ  «ئــةو  وتــى:
لة جةستةييةوة، رووى لة بوون تايبةت
كة دةردةكــةوت ئةوة حاَلةتةكاندا هةموو 

ئةم كارة». بؤ هاتوون بة ثالن ئةوانة

طومانةكان

كآ لة طومانى كة  بــةوةى  سةبارةت
نةبةز كردبَيت، بةرامبةرى كارةى ئةو هةية
ثارتى كة نيية طومانم «هيض رايطةياند طوران
جارى ئةوةى ضونكة كردووة،  كارةى ئةم
ئةويش كرا، من بة بةرامبةر كة ثَيشووش

بوو». ثارتى ئيشى هةر
ماوةى لة كة ثَييواية، طــؤران نةبةز
بؤ بةرنامة بةشَيوةيةكى رابــــردوودا
كــردووةو ئةو لةسةر كاريان ــذراو داإَي
لةو طومانى ئةو كة نةشاردةوة، ئةوةى
لة ضاودَيرَيكةوة بةناوى كة هةية نووسينة

طـؤران نـةبـةز فــــــةالقـةكـردنـى ضـيـرؤكـى

خَيرايةوة خويَندنةوة لةم

قوولَى باسَيكى نَيو دةِرؤينة

قسةى ثَيويستة كة هةستيار،

ئةويش بكرَيت، لةسةر جديى

نَيوان رؤشنةكانى هيََلة

هةردووال. بيركردنةوةى

ديكةى اليةنةكانى طؤِرانء

دةيانةوَيت ئؤثؤزسيؤن

راستةقينة، ثةرلةمانَيكى

دةسةآلت، خاوةن واقيعى،

زيندوء ضاالك، كاراء

لة ئاطادار وردبينء وريا،

دروستبكرَيتء كوردستاندا

ثةرلةمان تةالرى

مردووةوة جةستةيةكى لة

بِرياردانء ناوةندى بكريَتة

حكومةت بة شةرعيةتدان



رؤذنامة سازدانى:

ثَيشوءى ئةندامى جةوهةر، جةالل
نيشتمانيى يةكَيتيى سياسيى مةكتةبى

هةَلسوإاوانى يةكَيك لة كوردستانء
دةربارةى طؤإان، بزءوتنةوةى ئَيستاى

عَيراقء ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
دةَلَيت: طؤإان بزوءتنةوةى قورسايى

هةَلبذاردنة ئةم بَيتء بؤ ئةطةر دَلنيام
ساختةكاريى لة رَيطة بةتةواويى

طةورةترء ئةمجارة طؤإانى بطيرَيت،
لة سياسيى نةخشةى لة دةبَيت زؤرتر

دةربارةى طوتارى عَيراقء كوردستاندا،
هةمبةر لة طؤإان بزوءتنةوةى سياسيى

ثالنَيكى دةَلَيت: كةركوك ثارَيزطاى
هةية. داإَيذراويان بؤ بةرنامة تؤكمةو

يةكَيتى ـــةدا  رؤذان لــةم ــة: ــام رؤذن
سازكردء ثلنيؤمى  كوردستان نيشتمانى 
بَيبةريى لةخؤى  ئَيوةى رةسميى  بة

ريفؤرم)،  باَلي  ســةركــردةى   ١٠) كــرد
ذيانى لة رووداوة ئةو  دةإوانيتة ضؤن
سآ لة زياتر لةكاتَيكدا سياسيتاندا،
ثارتةدا ئةو لةطةأل خؤتان ذيانى دةية
ديكةى لةطةأل رةوتَيكى ئَيستا بردةسةرء
سياسيتان كــارى بة ــذة درَي سياسيدا

دةدةن؟
ثيرؤزى هةر ئةمإؤ يةكَيتييةى ئةو *
ثلنيؤمدا راثؤرتى ئةوةتا لة بَيت... ئةوان
ناو بؤ بطةإَينةوة  داوادةكةن هاتووةء 
بكةن بذار يةكَيتى جةماوةرء خةَلكء
جا ئةوانة، قسةى ئةمة  طةندةَليى،...  لة
دووركةوتبَيتةوة دابإابَيتء يةكَيتييةك
ـــــؤى... و خ ــةتء وآلتــــى ــل ــل ــي لــة م
طةندةَليى تــووشــى بــةءشــَيــوةيــةش
لةسةر نيية ضاكبوونةوةى  كة  بووبَيت،
ثيرؤزى هةر يةكَيتيية ئةو ئةوان، دةستى
ساأل (٣٠) لة زياتر راستة بَيت، ئةوان
خزمةتى رَيكخراوةوة ئةم رَيطةى لة
(ي.ن.ك) كة بوو، كاتَيك كرد، ميللةتمان
خزمةتكردنى بؤ باش شَيوازَيكى رَيطاء
(ي.ن.ك) ئةمإؤ بةآلم وآلت،  ميللةتء
ئةمإؤ ميللةت، لة دووركةوتووةتةوة
جةماوةرى خةَلكء دؤَلَيكةء لة (ي.ن.ك)

ديكةية. دؤَلَيكى لة كوردستان
طرنطء ثَيويستة كاتة تا ئةو حيزبيش
بَيت. وآلتــدا ميللةتء خزمةتى لة كة
ثيرؤزة، وآلت ميللةتء نيية، ثيرؤز حيزب
بؤ نةما حيزب سوودء خَيرى هةركاتَيك

نامَينَيت. ثَيويستى طرنطىء ميللةت
لةسةر هةندَيك لة ضاودَيران رؤذنامة:
هيض لة يةكَيتيدا لةناو ئَيوة دةَلَين: ئَيوة
دةيان نةبووةء  كةم شةخسيتان شتَيكى 
بةردةست خراية  طةورةشتان ئيمتيازى 
ضيدا لةثَيناوى ئايا وازنةهَينن، بؤئةوةى
سياسيية سةرئَيشة ئةو تووشى خؤتان

طؤإى؟ سياسيتان مةوقيفى كردو
بؤ سياسةت ناو  هاتينة كة  ئَيمة *
بكةينء بةشداريي  بتوانين ئةوةبوو 
خزمةتكردنى لة هةبَيت ئيجابيمان رؤَليكى
ئةوةبوو ئَيمة ويستى وآلت، ميللةتء 
خزمةتى بكةينء خــةَلــك خزمةتى
خؤمان بكةينء  خةَلك  لةطةأل  خؤشمان
خزمةتكردنى ئامانجمان جيانةكةينةوة،

نةك خؤمان. ميللةت بَيت
بؤضى طؤإان بزووتنةوةى رؤذنامة:
كوردستان، لة دا ئؤثؤزسيؤنبوونى بإيارى
بة خزمةت رَيطةية بةم دةتوانن ثَيتانواية

ضؤن؟ بطةيةنن، هاوآلتييان
دةســةآلتء ثاكترين  ضاكترينء   *
ئةودةوَلةتءدةسةآلتء دنيا، حكومةتلة
بةهَيزى ئؤثؤزسيؤنَيكى كة حكومةتةية
تَيدا ئؤثؤزسيؤنى وآلتَيك هةر تَيداية،

بة دةبَيت دةسةآلتة وآلتء ئةو نةبَيت،
مةركةزَيكى طةورةى طةندةَليى.

ساآلنةى راثؤرتى سةيرى ئةطةر
نَيودةوَلةتيى شةفافيةتى رَيكخراوى
دةسةآلتى وآلتء طةندةَلترين بكةيت،
ئؤثؤزسيؤنى ــة ك ئــةوانــةن  ــا،  ــي دن

نيية. تَيدا راستةقينةيان
لةطةأل هةر كوردستانيش  لة  تةنانةت
دايكبوونى ئؤثؤزسيؤنى سةرهةَلدانء لة
ئؤثؤزسيؤن كورتةدا، ماوة لةو راستةقينة
دروستكرد، كوردستان لة نوَيى بارَيكى

ئةمانةن: ديارةكانى خاَلة ثَيمواية كة
رؤَلَيكى ــةدا ــورت ك ــاوة م ــةو  ل  -١
ئاطاهَينانةوةء بــة لــة بينى ديـــارى
جــةمــاوةرى ــةوةى ــردن ــارك ــي ــؤش ه
ساَلى (١٨) درَيذايى بة كة كوردستان،
نةيانتوانيوة اليةك هةموو بة رابردوو

ببينن. دةورة ئةو
راستةقينة ئؤثؤزسيؤنى بوونى -٢
خستةوة ئومَيدى ئازايةتىء جارَيكيديكة
بةجؤرَيك كوردستان، لة هاوآلتى بةر
ترسء لة رزطاربوو رادةيةك تا هاوآلتى
هةَلوَيستى توانى راشكاوانة دَلةإاوكآ،
ديــاردةى بةطذ رابطةيةنَيت، خــؤي

بضَيت. نادروستدا
راستةقينة ئؤثؤزسيؤنى بوونى -٣
لةو طورجوطؤَلكردةوة، دةســةآلتــى
لةسةر ضاودَير بوونى  بةهؤى  ماوةيةدا
لةبةر دةســةآلت دةســةآلت، كارةكانى 
ماوةية زياترء ئةم خؤى لة خةمى خؤىء

ئةنجامداوة. خؤى كارةكانى وردتر
بزووتنةوةى سةرهةَلدانى بة -٤
ديكة بةشداربوونى اليةنى هةندآ طؤإانء
جارى بؤ (٢٠٠٩/٧/٢٥) هةَلبذاردنى لة
لةدايكبوو، راستةقينة ئؤثؤزسيؤنى يةكةم
سياسيىء ثرؤسةى هــةم بةمجؤرة
كوردستان لة  ديموكراسى ملمالنَيى 
هةم وةرطــــرتء ديــكــةى ئاستَيكى 
جووآلنةوةى ناوبانطى و ناو سومعةتء
باشتركرد كوردستان  لة  سياسيي

ديموكراتخواز. طةالنى لةبةرضاوى
ثةرضةكردارى ضاوةإَيى رؤذنامة:
كة لةاليةن دةسةآلتةوة، دةكةن توندوتيذ
دياردةيةكى ئؤثؤزسيؤنبوون بةوثَييةى

لة هةرَيمدا؟ تازةية
هةَلمةتى ـــى رؤذان لــة ـــةوةى ئ  *
يةك هةَلبذاردنء رؤذى  هةَلبذاردنء
هةَلبذاردن دواى ديكةش رؤذى دوو
دهؤك، سلَيمانىء  هةولَيرء لة روويدا 
طرتنء لَيدانء تؤقاندنء ترساندنء لة
بارةطاكانى بةسةر تةقةكردن  نانبإينء
عةقَليةتى رةنطدانةوةى  ئؤثؤزسيؤن، 
قبووَلنةكردنى بؤ ئاماذةشة دةسةآلتةو
ديموكراسى، ثرؤسةى ئؤثؤزسيؤنء
بةآلملةطةألهةمووئةوكةمووكوإييانةش
لة جوانتر ضاكترء وَينةيةكى توانرا
اليةك، بةهةموو نيشانبدرَيت جــاران
جَيبةجَيكردنى ديموكراسىء ثرؤسةى
هةَلبذاردن، لة ديموكراسييةت بنةماكانى

سياسيةكان،... ئازاديية فرةيى
هةم ضونكة دةبَيت، زؤر ئاستةنطى
جووآلنةوةكةش هةم كوردء ميللةتى
تةجروبةى لة  ــةآلتء دةس لة تازةية

ئؤثؤزسيؤن. بوونى
لةكاتى ساَلح د.بةرهةم رؤذنامة:
سةرؤكى وةك دةستبةكاربوونيدا
بةكارى ئؤثؤزسيؤن «با وتى: حكومةت
لةو ضؤن نةكات».  سةرقاَلمان البةالوة 
سةرةتايةوة لةم بؤضى تَيدةطةيت؟ طوتارة
بؤضوونة لةسةر ئَيوة دروستبووة؟. ئةو

ثةرلةمان لة ئؤثؤزسيؤنبوون كارى *
دةرهَينانى لة بةشداريية ئةويش ديارة،
ياسا جَيبةجَيكردني  ضاودَيريى ياساء 
بةدةنطةوةهاتنى حكومةتةوةء لةاليةن
حكومةتيش كارى هاوآلتييانة، داواى
بةثَيى ياساء جَيبةجآ بكاتء ئةوةية ياسا
بةرنامةى هةرَيم ماديى تواناى بةثَيى
نيشتةجآ، ئيستقرار، ئةمنء بؤ: خؤى
كشتوكاأل، ئاوةدانكردنةوةو تةندروستى،
رَيطاوبان... خؤراك، ثةيمانطاكان، زانكؤء
دةستوءرييةكانى مافة لة داكؤكيكردنى
ئةطةر عَيراق، ئاستى لة كــورد طةلى
راى بة وتبَيت، ئــةوةى بةرهةم كاك

بةسةر بإيارة ئةو بؤ زووة ئةوة من
ئؤثؤزسيؤن.

ئؤثؤزسيؤنء لة يةكَيك هةر ئةركى
هــيــواداريــن بؤية ـــارة، دي حكومةت 
نــةدات ــانــوويــةك ــي ئــؤثــؤزســيــؤن ب
ــةوةى ــن ــةوت دوورك بــؤ ــةوة ــةدةســت ب
حكومةتيش ئةركةكانىء  لة  حكومةت
خؤدزينةوة بؤ نةدات ثَيشوةخت بيانوءى

ئةركةكانى. لة
ئامادةكارييةكانتان ــة: ــام رؤذن
عَيراق طشتييةكةى هةَلبذاردنة بؤ
لة ضاودَيران هةندَيك طةيشتووةتة كوآ؟
عَيراق هةَلبذاردنى  بؤ طــؤإان دةَلَين
كوردستان سةركةوتنى  هةمان ناتوانَيت 

دةكات؟. ثاشةكشة مسؤطةربكاتء
زةمينةسازيى عَيراق لة هَيشتا *
ئةوةتا هةَلبذاردن، بؤ نةبوءة تــةواو
كَيشةيةكيان نوَينةران  ئةنجومةنى  لة
دواخستنى ــؤ ب ـــكـــردووة، دروســـت
كة ليستى داخراو، هةَلبذاردنء سةثاندنى
دروست نةبَيت! لَيكدانةوةية هيوادارم ئةم
بؤ كاردةكةين خؤمانةوة لةالى ئَيمةش
ئةو بؤ خؤئامادةكردن رَيكخستنء خؤ
ضى بنةماى لةسةر ضاودَيران مةبةستة.
بووة طؤإانكارييةك هيض دةَلَين، ئةوة
حكومةتى هَيشتا تةنانةت مانطة، سآ لةم
كة بارةى ئةو نةبووة. دةستبةكار نوَيش
بَيإَيزيىء ناعةدالةتىء زوَلمء لة هةبوو
زياد خؤيةتى، وةكو هةر طوَيثَينةدان
زوَلمى سياسيشى هاتووةتةسةر، لةمانة
زؤر خةَلكى جياواز راى لةسةر ئةوةتا
وةزيفة، لة دةردةكرَين دةكرَينء نانبإاو
وةردةطيرَيتةوةء لَى ثلةوثايةيان يان
ناضار بَيزارء دةطوازرَينةوةو ناإةوا بة
دَلنيايان من  بؤية وازهَينان. بؤ  دةكرَين
لة رَيطة تةواويى بة  بَيتء  ئةطةر دةكةم
طؤإانى ئةمجارة بطيرَيت، ساختةكاريى
نةخشةى لة دةبَيت زؤرتر طةورةترء

لة عَيراقء كوردستان. سياسيى
رؤذنامة:ئَيستازؤرَيكلةكةركوكييةكان
طؤإان بزءوتنةوةى لةسةر هيوايان
هةَلبذاردنى ثةرلةمانء لة هةَلضنيوة، كة
سياسيىء خواستة كةركوكدا ئيدارةى
بكةن، دابين بؤ خزمةتطوزارييةكانيان
كةركوكييةكان بؤ ضى ثَيمانبَلَين دةتوانن
كةركوك، هةَلبذاردنى بؤ ئايا دةكةن؟
جياوازييةكى ض ئَيوة سياسيى طوتارى
هةندَيك يةكَيتى؟، كة لةطةأل ثارتىء هةية
جياوازييةكى هيض  دةَلَين ضاودَيران  لة
رةخنة كؤمةَلَيك جطة لة نابينرَيت ئةوتؤ
رابردووى ساَلى ضةند ئيداريى ئةداى لة

كةركوكدا؟ لة هَيزةكة دوو
نــاوضــة كـــةركـــوكء ــشــةى  كــَي  *
ثَيشةوةى لة ئَيمة  لةالى  كَيشةدارةكان
زنجيرةى لة دةبَيتء كَيشةكان هةموو
بةغدا، لةطةأل هةية كَيشةيةى ضوار ئةو

يةكةم طرنطيى وةردةطرين، ذمارةيةك
كةركوكء كَيشةى ضارةسةركردنى  بة
مادةى بةثَيى دةبَيت ناوضةكَيشةدارةكان
كَيشةى نةوتء دواى نةك بخرَيتة ،(١٤٠)

ثَيشمةرطة. ميزانيةء غازء
بةغدا لة  هةندَيك بةداخةوة ئةمإؤش 
هةَلبذاردن ديعايةى وةرةقةيةكى وةك
لةضوار بؤ نيية وا ئةطةر بةكاريدةهَينَيت،
كورد نوَينةرانى  رابـــردوودا ساَلى
حكومةتى نوَينةرانء ئةنجومةنى لة
كةركوكء ثرسى لةسةر كاريان فيدراأل
ئاستى لة نةدةكرد...!  ديكة ناوضةكانى 
بؤ كاردةكةين ناوضةكانيش، كةركوكء

ئاساييكردنةوةى:-
ئايينء نةتةوةء نَيوان ثةيوةنديى -١
طرذيىء ثةيوةنديية ئةم مةزهةبةكان،
بةشَيكى تيكةوتووة، زؤرى توندءتيذيى
دروستكراوى سةردةمةكانى ثاشايةتىء
بةعسييةكان روءخانى هةتا كؤمارييةء
وةك ديكةى بةشَيكى  (٢٠٠٣)و لة
ذَيردةستةكان نةتةوة لةالى كاردانةوةى
دواى هى بةشَيكيشى دروستبووة،
بةجؤرَيك كاردةكةين عَيراقة. ئازاديى
دروستبكةين، نوآ كةشوهةوايةكى كة
بوونى بة هةست ــةك  الي هةموو كة
بَيت راستةقينة هاوبةشى بكاتء خؤى
كةركوكء كاروبارى بةإَيوةبردنى لة
دةتوانين بةوشَيوةية  ديكة، ناوضةكانى 

دروستبكةين. يةكتر بة متمانة بإواء
بووذانةوةى ئاوةدانكردنةوةو -٢
ــة، ــك دي ــى ــان ــةك ــاوض ـــوكء ن ـــةرك ك
لة بـــووذانـــةوة ــةوةو ــردن ــك ــاوةدان ئ
دةبَيت ديكة  ناوضةكانى كــةركــوكء 
بؤ هةم كارةكانمان، ئةولةويةتى بة
ناوضانةى ــةو ئ ــةوةى ــكــردن دروســت
ئةو بووذانةوةى بؤ  هةم  وَيرانكرانء

ثشتطوَيخراون. ناوضانةى
ميزانيةى بؤئةوةى كاردةكةين -٣
ــةت ــةدال ع ــة ــوك ب ــةرك ــةى ك ــاآلن س
ناوضةكانداء خةَلكء بةسةر دابةشبكرَيت
بكَيشرَيت، بــؤ ثالنى  بةشَيوةيةك
خةرجبكرَيت، بةتةواويى كةميزانيةكة
كة ــردوو  راب ساآلنةى ئةو  وةكو نةك
ميزانيةية ئةو بةشَيكى ساَليك هةموو

بةغدا! بؤ طةإاوةتةوة
كةركوك بؤئةوةى كاردةكةين -٤
ئةنجومةنى لة وَيرانة  ناوضةيةكى  وةك
وةربطيرَيت، بؤ رةزامةنديى نوَينةران
ناوضةكانى بةشَيكى كةركوكء ضونكة
لة هاتوون طةورة كارةساتى تووشى
شارؤضكةء طوندء وَيرانكردنى ئةنفالء
ضةكى بة ناوضةية ئةو بؤردومانكردنى

كيميايى.
داهاتى لة بةشَيك كاردةكةين -٥
تةرخانبكرَيت ساآلنة كةركوك  نةوتى
ــةوةو ــووذان ب ــةوةو ــكــردن ــاوةدان بــؤ ئ

قةرةبووكردنةوة.
دادطاء دانوستاندنء طفتوطؤء -٦
شارستانييةكان ياسايىء رَيطا هةموو
مادةى جَيبةجَيكردنى بؤ دةطرينةبةر

عَيراق. دةستوورى لة (١٤٠)
بؤ ديكة طرنطى خاَلى ضةندين ئةمةء
ئيداريىء سياسيىء بارى ضاككردنى
زانكؤء ــةروةردةء ث خزمةتطوزاريىء
حكومةتء لة حيزب  جياكردنةوةى 
ئــيــداريــيــةكــانء... يةكة يةكخستنى 
لة سةربةخؤ قةزايةك  لة ثشتطيريكردن 

ناوضةكانى. كركوكء
ثةيوةنديتان تائَيستا بؤضى رؤذنامة:
طرذاويدا دؤخَيكى بة يةكَيتيدا لةطةأل
بزووتنةوةى وةك ئَيوة تَيدةثةإَيت،
ئاساييتان ثةيوةنديى ناتانةوَيت طؤإان

هةبَيت؟. يةكَيتى لةطةأل
لةسةر ثةيوةندييةك هــةمــوو  *
ئةم دةوستَيت، زياتر يان اليةن دوو 
نةكردووة، دروستمان ئَيمة طرذيية
توندءطرذيى لة نوَييان  بارَيكى  ئةوانن
كةوتنة بــوون ـــةوان ئ ــكــرد، دروســت
هةإةشةء بة جارَيك خةَلك، ئةزيةتدانى
نانبإينء بة جارَيك ضاوسووركردنةوةء
ثؤليسء طواستنةوةى دةركـــردنء
مامؤستاء ثَيشمةرطةء ئاسايشء
دةست هيوادارين ئَيستاش فةرمانبةر،
زةمينة ئةوةى بؤ هةَلبطرن، زوَلمة لةو
لة بارةو بةم كؤتاييهَينان بؤ خؤشبَيت

بَيداديي. زوَلمء
جــؤرة هيض بــوونــى لــةطــةأل ئَيمة 
بؤ ــان ــم ــةوَل ه ــنء ــي ــدا ن ــةك ــي ــرذي ط
كَيشةكان، هةموو ضارةسةركردنى
ياسايةء رَيطاى دانوستاندنء طفتوطؤء
لة شارستةنيية، ديكةى  رَيطاكانى
بة ئَيمة راطةياندن، مانطرتن، رَيثَيوان،
ئاساييمان ثةيوةنديى دةزانين ثَيويستى
اليةنةكانى هــةمــوو لــةطــةأل هةبَيت 
بنةماى لةسةر عَيراقى كوردستانىء
هاوبةش، بةرذةوةنديى يةكترء رَيزى
دروستبَيت، ناإَيكيش بارَيكى ئةطةر خؤ
بةيةك دانوستاندن طفتوطؤء بة دةكرَيت

بطةين.
ثارتى لةطةأل ثةيوةنديتان رؤذنامة:
جيابووةتان هَيزَيكى مامةَلةى ئايا ضؤنة؟
وةك يان ــةن، دةك لةطةأل  يةكَيتى لة

تازة؟ سياسيى رةوتَيكى
رةسميىء راطةياندنى  لة  وةك *
ثارتى برادةرانى لة  هةندَيك  ناإةسميى
بةهَيزيكى طؤإان بزووتنةوةى ديارة،
حسابى نابَيت  كة وةسفدةكةن  سياسيى 
توانيويةتى كة  بةتايبةتى نةكرَيت،  بؤ
كوردستان ثةرلةمانى لة كورسى (٢٥)
ئةمة ئَيمة تةقديرى بة كة بةدةستبهَينَيت،
واقيعيانةى دروستء خوَيندنةوةيةكى

كوردستانة. ئةمإؤى سياسيى
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جةوهةر:   جةالل
روودةدات طةورةتر طؤأانى داهاتوءدا هةلَبذاردنى لة

دةرةوة، يةكيَتى هاتينة لة بؤية
بوو ميللةت خزمةتكردنى ئامانجمان ضونكة

جةوهةر جةالل
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قادر هةستيار سازدانى:

عَيراقى دةوَلةتى وةزيرى  محةمةد عةلى
لة ثارتى و يةكَيتى تائَيستاش ثَييواية

يةكترى تةسةنوعةوة بة ناضاريداو
تر اليةنةكانى ضؤن جا دةخوَيننةوة

بيانخوَيننةوة. بن ضاوةإوان
دةَلَيت كَيشةى كةركوكيش بة سةبارةت

و هةرَيم بوجةى كَيشة لةسةر  «هةركاتَيك
وةفدَيكى دروستبووبَيت ثَيشمةرطة ثارةى

كردووة بةغداى سةردانى هةرَيم باآلى
كةركوك كَيشةى لةسةر نةمانبستووة بةآلم

هةرَيم سياسيى سةركردايةتى شاندَيكى
بكات. بةغدا سةردانى

ئةداى لةسةر زؤر ثرسيارَيكى رؤذنامة:
لة كة دروستبووة، بةغدا لة كورد نوَينةرانى
ثَيويستدا ئاستى لة ضارةنووسسازةكاندا كَيشة
ئايا دةبينيت؟ بةوشَيوةية وَينةكة ئايا نةبووة،
سياسيى طوتارى هاوكَيشةى كوَيى لة يةكطرتوو

بةغدا؟ لة كوردداية
مةسةلةى ئةطةر نايبينم ورد زؤر *
نوَينةرانىكوردبيخةيتةئةستؤىئةوكةسانةى
بةدةستةوةية، حكوميان ثؤستى بةغدا لة

اليةكةو هةموو هى  فيدراأل عَيراقى ضونكة
وةزيران سةرؤك جَيطرى د.بةرهةم كاتَيك
هةموو وةزيرانى ســةرؤك جَيطرى بــووة
ئةو لــةوَى كوردَيك وةكــو راستة  عَيراقة، 
ئيستحقاقَيكى وةك وةرطرتووةء  ثؤستةى
زؤر خؤيدا جَيطةى لة كوردستان، بةآلم خةَلكى
بةَلكو بةغدا، كوردة لة بَلَيين؛ نوَينةرى نيية ورد
بؤ هةمانشَيوةش بة عَيراقةو هةموو نوَينةرى
بمانةوَيت ئةطةر كؤماريش، سةرؤك وةزيرء
لة هةرَيم  نوَينةرى لة باس وردى بة زؤر 
حكومةتى نوَينةرى ميرانى دَلشاد بكةين بةغدا
وةك ئَيمة هةرضةندة بووة، بةغدا لة هةرَيم
هةردوو (٢٠٠٥)دا هةَلبذاردنى لة يةكطرتوو
لة بوون نيطةران ثارتى  بةتايبةت  حيزبةكة
لة فيزيكيان رَيوشوَينى ئَيمةء دابةزينى بةجيا
بةوثَييةى ئَيمة بةآلم طرتةبةر، بةرامبةرمان
هةبوو قةناعةتيشمان نينء كةس دةستكةالى
باشترة يةكهةَلوَيستى فرةليستىء بةوةى
قسة ئاراستة يةك بة بَيتء ليست يةك لةوةى

بكرَيت.
لة شكستةكان ئةوةية مةبةستت رؤذنامة:
بةغداو لة هةرَيم حكومةتى نوَينةرى ئةستؤى

ثةلةمانتارةكانداية؟
كة ــوو، ــةب ن ـــةوة ئ مةبةستم ــن  م  *
دَلشاد سةرشانى بخةمة بةرثرسيارَيتييةكة
بة وةزيرء هاوثةيمانى ليستى ئَيمةو ميرانى، 
كؤبوونةوةى وةزيرةكانيشييةوة بريكارى
تاووتوَيكردنى بــؤ هــةبــوو  مانطانةمان
عَيراقء بة ثةيوةستن دؤسيانةى ــةو ئ
دانيشتنانةدا لةء زؤرَيك لة كوردستانةوةء
وةزارةتة كة طلةيى لةوة دةكرد، ميرانى دَلشاد
دةكةن، باشتر مامةَلة لةطةأل مندا عَيراقييةكان
هةبوو وا جارى كوردستانييةكانء وةزارةتة تا
اليةكى لة  ناكةن، بؤ  حسابم  هيض ــوت:  دةي
دةزانن كوردستان خةَلكى هةموو ديكةوة
هاوثةيمانى كوتلةى ثَيياندةوترَيت كة ئةوانةى
ثَيشووى ثةرلةمانى بة بةغداء لة كوردستانى
سةركردايةتى لة فةرمانيان كوردستانيشةوة
مةكتةبى لة زؤرجار ثَيدةطةيشتء سياسييةوة
واقيعةدا لةو طؤإان ليستى سياسيشةوة،
ثةيدابوويةكطرتوو ئيسالميشلةوموعاناتةدالة
بةجيا بيربكاتةوة دابةزَيتء بةجيا كة  دايكبوو،
ثَيويستييةكان، جَيبةجَيكردنى ضؤنيةتى بؤ
كَيشةكانى رةوانةكردنى بةَلطةش باشترين
ئةنجومةنى بؤ  ثةرلةمانةوة  لة  بوو  كةركوك
ئةوة ئةمة نيشتمانى، ئاسايشى بؤ سياسيى
لة كوردن نوَينةرى ئةوانةى كة دةطةيةنَيت،
كوردستانييةوة هاوثةيمانى ناوى بة بةغدا
بؤ سنووريان نيية تــةواويــان  دةســةآلتــى
لةسةر دانووستان مامةَلةء لة دياريدةكةن
بةآلم ديَلَيم، نيطةرانيشةوة بة من دؤسييةكان،
نابَيت، خؤش لة كةس بوترَيتء مَيذوو دةبَيـت
بووبَيت دروست تةنطذةيةك كة جارَيك هةر
هةرَيمء بودجةى ثَيشمةطةو مووضةى لةسةر
حكومةتى لة باآل نةوتى شاندَيكى  طرَيبةستى
بؤ بةغدا هاتووةتة كوردستانةوة هةرَيمى
رؤذَيك بةآلم كَيشةكان،  ضارةسةركردنى 
لة كوردستان باآلى وةفدَيكى نةمانبيست
كــوردةوة سياسيى سةركردايةتى  ئاستى
كَيشةى كةركوك ضارةسةركردنى هاتبَيت بؤ
سثَيردراوةتة كةركوك كَيشةى بةَلكو بةغدا، لة
كةسةرة، حةيفء كةواتة ديكة، اليةنى كةسء
ئةوانةى سةرشانى بخرَيتة قورسة بارة ئةو كة
نييةء ئةوة ئةركيان كة  بةغدا،  بؤ نَيردراون
كوردء سياسيى سةركردايةتى ئةركى ئةوة
خةَلكى نوَينةرايةتى  كة هةرَيمة، حكومةتى 
بةداخةوة بــوارةدا، لةو بكات كوردستان
دةرةنجامى لة بةناو  ناو ئةوةش  سةرةإاى
كةشَيكى دروستكردنى  ئاطرينء لَيدوانى 
ئاَلؤزدةكرا زياتر باروودؤخةكة ئيستفزازيى

كوردستاندا. بةغداو نَيوان لة
سةركردايةتى بَلَيين دةتوانين رؤذنامة:
شتة بة داوة ئةولةويةتى كــورد سياسيى 

كةركوك؟ برى لة مادييةكان
سةركردايةتى بَيت، وا وانازانم من *
خةباتدا لة ضل ساأل كة ماوةى كورد، سياسيى
ئةمإؤ كورد، ئاواتةكانى هَينانةدى بؤ بووبَيت
الوةكــى شتَيكى بة  كةركوكى  دؤسييةى

قةناعةت ناتوانم بَيت واش ئةطةر زانيبَيتء
سةركردايةتى بةآلم واية، كة بكةم بةخؤم
كةلةشةإدا ئازاو بةناوبانطة، سياسيى كوردوا
هاتووتةنة كاتَيك بةآلم بوون، سةركةوتوو 
ئازايةتييان طوذمة بةو طفتووطؤ سةرمَيزى
كاريطةر ديكةى هؤكارَيكى نةوةشاوةتةوة، لَي
تا كورد سياسيى سةركردايةتى كة ئةوةية،
مةسةلةى بة بوون دةستخةَلةت زؤر هَيندَيكى
قورئان ئايةتى ئةوةى وةك كة دةستوور،
كةركوك تؤماركردنى النةدات، لَيى كةس بَيتء
كارَيكى رَيكوثَيكة، مادةيةكى دةستووريى وةك
هؤكارى بةآلمهةوَلىدةوَيتبؤ جَيبةجَيكردنى،
لةسةر ئةو هةبووة سلبى كاريطةرى ديكة كة
لَيكردنةوةوة ثشتوَين بة ثةيوةندى دؤسييةية
دَلنيابوون كة مةسةلةيةدا  بةوةى، لةو هةبووة
حكومةتى دةبَيت دةستوورييةو مادةيةكى كة

بكات. جَيبةجَيي عَيراقى
وةفدَيكى كة كاتَيك رؤذنامة:

بؤ بةغدا هاتووةتة هةرَيم
كَيشة لةسةر دانووستان

وةك ضــارةنــووســازةكــان
يةكطرتوو، نوَينةرانى 

بة ئَيوة كراوة؟ ثرس
نةخَير *

ــــة: ــــام رؤذن
ثَيتوانيية لةمةوة

زياتر بةغدا لة كورد سياسيى سةركردايةتى
لةبرى كاريكردووة حيزبى دبلؤماسييةتى بة

سياسيى؟ دبلؤماسيةتَيكى طشتطيرى رةسميى
حيزبة ئةو دوو ئَيستاش بةداخةوة هةتا *
نةوةك يةكترى دةخوَيننةوة، تةسةنوعيش بة
يةكترى ناضاريشدا لة ديكةو حيزبةكانى
ئةو ــن دةزان اليــةك هةموو دةخوَيننةوة،
هةبوو، حيزبةدا دوو ئةو نَيوان لة كة كَيشانةى
ماوةيةكى بَيت دووةم كَي يةكةمء كَي كة
ثاشةكشَي بةرةو ئَيمةى  ئةزموونةكةى  زؤر
بة كرد بةرامبةر هيوا بَي خةَلكى ئَيمةى بردء
كاتَيكيش كةرذَيم دةستكةوتء دؤسييةكانمان،
حكومةتةكة دوو نيوةى بوون ناضار رووخا
دةهات كة ثارةكة ئةوة دواى يةك، بة بكةنةوة
ئةوان جَييةك لة بةشةوة، دوو بة دةيانكرد
تةإبوونة مَيوذ بَلَين وةكو هةموو ئةو دواى
عةجةبا خوَيندةوة يةكتريان حاأل هةزار بة
ضؤن هةرَيم، ديكةى اليةنَيكى يان يةكطرتوو،
لةبةر ثَيبكةن، ثرسى بكات ئةوة ضاوةإَيى
كة دةهاتن حيزبة دوو ئةو من ثَيمواية؛ ئةوة
دةهاتن، كوردييةكان  دؤسيية بؤ بةغدا  بؤ
لة جؤرَيك تَيإوانينى دوو حيزبةكةء بة بةآلم
لةو طشتطيرتر بارَيكى لةسةر موساوةمةكردن

هةيانة. خؤيان كة ثةيوةنديانةى
طورطانَي ثرسة كؤبوونةوانة ئةو رؤذنامة:

نةبووة؟
خؤمان لــةســةر ــان ــةوةم ئ خــؤمــان   *
نةكردووين لَي  تةكليفى  كةس  فةرزكردووة، 
بة هاتبَيت، هةرَيم حكومةتى  ئةوةى نةوةك
هات بارزانى نَيضرظان جارَيكيان  ثَيضةوانةوة
بكةم لةطةَلدا ليقايةكى كرد داوام بةغداء بؤ

نةيكرد.
وةزيرة سةيركردنى نزم بة ئةمة رؤذنامة:

نةبووة؟ كوردةكان
بداتةوة، وةآلمى خؤى ئةوة واية باشتر *
دؤسييةيةك خاوةنى كة من بؤضوونى بة بةآلم
بضوكترين دةستبةردارى دةبَيت بوويت
بَيت ثَي تَيبينى ئةطةر هةية كة نةبيت، كةسَيك

طرنطى ثَينةدةيت؟. تؤ كة
وةزيراندا ئةنجومةنى لةناو رؤذنامة:

كردووة؟ كةركوك لةسةر شةإتان
ئةو لةسةر لةوانة شةإكراوة  بةَلَى *
بة (١٤٠) ــادةى م ليذنةى  كة ــةى،  راثــؤرت
ثَيشووى هاشم شبلى وةزيرى سةرؤكايةتى
ئةنجومةنى هَينراية كاتَيك عَيراق دادى
شةإَيكى كوردستانييةكان  اليةنة وةزيرانء
ئةوة بإطانة لةو يةكَيك  كردء  طةرموطوإيان
كة بكةن، سةرثشك هــاوردةكــان كة  بــوو، 
ماليكى نورى طرتء ئيعترازم من بطةإَينةوةء
نفوسةكةياندةطوازينةوةءناتوانن ئةوانة وتى:
لةسةر كاريطةرييان بدةنء دةنط كةركوكدا لة
وةك بةآلم نابَيت، سياسييةكان هاوكَيشة

هةركوَي لة عَيراقييةك
ناتوانين دادةنيشَيت

لة خةَلك بطرين. رَي
رؤذنـــــامـــــة:
ــى ــردن ــةراوردك ب
بةغدا ثَيشكةوتنى

هةرَيمدا لةضاو
ــى ــي ــةران ــط ــي ن
ــة كــوردســتــان ل

ــردووة، ــك ــت دروس
ئةوةضىشرؤظةيةك

هةَلدةطرَيت؟
ــةوةى ــةرل ب  *
بةراوردة لةو باس

ئَيمة ــكــةيــن،  ب

دةبواية بووين ضةوساوة ساأل ضةندةها
هةستمان دةست طرتة دةسةآلتمان كة هةر
بةشخوراوان ستةملَيكراءو  موعاناتى  بة
عةيارمان تةواو ديموكراسييةتَيكى بكردايةء
نةمانتوانى بةداخةوة بةآلم جَيبةجَيبكرداية،
ئةو ثةرةثَيدانى لةثَيناو بقؤزينةوة واقيعة ئةو
دةَلَيت، من بة هةية خةَلك ئينسانيانةدا، ثرسة
بينا ئةو بةَلطةى بة ثَيشكةوتووة  كوردستان
بةرثرسَيكة بيناى  ئةوة دةَلَيم؛ من  جوانانة،
سوودى كردوويةتىء ميللةت ــارةى ث بة 
لةبةردةستيدا لةوئيمتيازاتانةىكة وةرطرتووة

خةَلك خزمةتى بؤ بووة  ثَيويست  كة بووة،
ثَيشكةوتنى بةَلطةى ئةمة بهَينَيت، بةكارى
كة ئةوةية، بةَلطة بةَلكو نيية، كوردستان
مافى ببوذَينرَيتةوةء ئابوورى ذَيرخانى
نموونة بؤ  بطرن، ثَيشضاو لة بوون هاوآلتى 
هةمان دينارةو (٤٥٠) بة بةغدا لة بةنزين
ثرسيارم من دينارةء هةزار بة لَيرة بةنزين
بة بةنزينمان بؤ كة كرد،  نةوت وةزيرى لة
بة دةتاندةينَي ئَيرة نرخى بة وتى: دةدنَي، طران
نةوت دةدةينء كوردستانيش كيفايةتى هةموو
ئَيمة دةست بة كوردستان لة فرؤشتنى طران
ئَيمة ثشكنةرَيكى نةيانهَيشتووة تائَيستا نييةء

بشكنَيت، هةرَيم وَيستطةيةكى
دةستةى لة «لةو بةراوردةدا باس رؤذنامة *
ئةمة نيية، كوردستاندا لة كة دةكرَيت، نةزاهة
هةرَيم دةسةآلتى ئايا هةرَيمة، بةم نيية نةنطى
يان دةترسَيت، جــؤرة لةو  دةستةيةكى لة 
دةستةي لةطةأل نيية مامةَلةكردنى كةلتوورى

نةزاهةدا؟
هةية، كاريطةريى هؤكارةكة هةردوو *

بةغدا نةزاهةى رَينادرَيت بؤ ئةى رؤذنامة:
هةبَيت؟ رؤَلى هةرَيم لة

موعاناتى داراييش ضاودَيرى نةزاهة نةك *
سةرؤكى جَيطرى لةمةوبةر ماوةيةك هةيةء
ئَيستا هةتا وتى: بينى عَيراقم دارايى ضاودَيرى
واقيعى لة وردبينى بضين نةداوة رَييان هةرَيم
ضاودَيرى كة كاتَيكدا لة بكةين، هةرَيم دارايى

هةبووة. عَيراقدا لة ساَلة دةيان دارايى
نَيوان لة ناكةيت هةست رؤذنــامــة:
سياسيى سةركردايةتى بةغدادا هةولَيرء
دةهَينَيت بةكار دووفاقى سياسةتَيكى كورد

دؤسييةكاندا؟ لةطةأل كردن مامةَلة لة
كَيشةمان دوو كــوردســتــان  لــة   *
نةتةوايةتيية، كَيشةى يةكةميان: هةية،
لةسةرىء كؤكين  اليةكمان هةموو كة
ميللةت لة  ــةواى ك ئاهانةشة ئــةو هــةر 
لة هةندَيك بَيت بةرامبةر بَيدةنط كردووة
واقيعى بةآلم كوردى، دةسةآلتى مامةَلةى
ئيدارةى خزمةتطوزاريىء خةَلكء بذَيوى
تَيبينى كةسَيك هةموو خةَلك مةدةنيانةى
نةتوانن خؤشيان رةنطة هةيةو لةسةر
هةية كة بكةن، كةموكورتيية لةو بةرطرى
هاوآلتى بنةماى لةسةر ئيمتيازات كة لةوةى
بنةماى لةسةر بةَلكو دابةشناكرَيت، بوون
خَيزانى عةشايرىء  حيزبىء ئينتيماى 

دةكرَيت. دابةش
لة باس شيعة سوننةو بةغداش لة
بةآلم ئيمتيازات، دةكةن لة مةحرومبوونيان
بووم مةحروم ميللةتَيك وةك دةَلَيت: كورد
بايةخ زؤر ئةوة لةبةر نةتةوةييم، مافى لة
مةدةنييةكة، ئيداريية دؤسيية بة نادات
بؤية نةبوون سةركةوتوو زؤر لةوةشدا
بة بووةء دروست لةوةدا دووفاقييةكة
شاخةوة لؤذيكى لؤطؤء دروشمء هةمان

واقيعةكةدا دةكات. لةطةأل مامةَلة

ثرؤفايل
ئةحمةد محةمةد عةلى

عَيراقي دةوَلةتى وةزيري
دايكبووة لة ١٩٥٢ ساَلى لة

هةية بةكالؤريؤسي بإوانامةى
دين ئوسوَلى شةريعةو لة

(حضارة زانكؤى هةية فةخرى  دكتؤراى
لوبنانى املفتوحة)ى االسالمية

طشتيى ــوراى ش ئةنجومةنى ئةندامى
يةكطرتووى ئيسالميية.

عَيراقى: وةزيرى دةولَةتى محةمةد عةلى

ضارةسةرى بؤ هةرَيم باآلى شاندَيكى تائَيستا نةمانبيستووة
بةغدا بيَتة كةركوك كَيشةى

تائَيستاش
ثارتى يةكيَتىء
بة ناضاريداو لة

تةسةنوعةوة
يةكترى

دةخويَننةوة

بة هةية خةَلك
دةلََيت، من
كوردستان

ثَيشكةوتووة
ئةو بةلَطةى بة

من جوانانة، بينا
بيناى ئةوة دةلََيم؛

بة بةرثرسَيكة
ميللةت ثارةى

كردوويةتىء
سوودى

لةو وةرطرتووة
كة ئيمتيازاتانةى

دةستيدا لةبةر
كة ثَيويست بووة،

بؤ خزمةتى بووة
بةكارى خةَلك

بهيَنَيت
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خاليد بةرهةم

طــؤإان فراكسيؤنى ثةرلةمانتارَيكى
طؤإان فراكسيؤنى  دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة 
حكومةتء كارةكانى ضاودَيريكردنى بؤ
نزيكترين لة وةزيــرةكــان  لة لَيثَيضينةوة
حكومةتى دروستكردنى  بؤ كار دةرفةتدا 
ضاودَيريى بة باشى بؤ ئةوةى دةكةن سَيبةر
ثسثؤإَيكى بكةن،  وةزارةتةكان ئةداى  كارو
هةنطاوة تةرحَيكى ئةو دةستووريش ثَييواية؛
ثَيشكةشكردنى لةثَيناو ئؤثؤزسيؤنة ذيرانةى

بةديلى باشتر.
ثةرلةمانتارى  عوسمان، ــان عــةدن  
كة دةكــات ئةوة  بؤ ئاماذة طــؤإان  ليستى
كار كات زووترين بة فراكسيؤنةكةيان
سَيبةر حكومةتى ثَيكهَينانى سيستمى لةسةر
دابةشكردنى طوَيرةى  بة ئةويش  دةكــات
هةر بؤ هةوَلدةدات ثةرلةماندا لة ئةندامةكانى
بكات دةستنيشان كةسَيك طرنط وةزارةتَيكى
بةرثرسى وةك يان سَيبةر وةزيرى وةك
ئةو ئةدائي كارو ضاودَيريى وةزارةتــة ئةو
ئةوة كاتيش زووترين بة بكاتء وةزارةتة

جَيبةجَيكردنةوة. بوارى دةخةنة
هةنطاوةش ئــةو طرنطيى  ـــارةى دةرب
فراكسيؤنى وةك ئةوان رايطةياند، عةدنان
دةسةآلتى ضاودَيرى ئؤثؤزسيؤننء  طؤإان
جَيبةجَيكردندةكةنئةوةشءثَيويستدةكات
دابةشبكرَيتء ئيشوكارةكان بوارةكان بةثَيى
وتيشي بكات، ضــاودَيــريــى نزيكةوة لة 
لةطةأل بةوةدابنَيتء دان ثةرلةمان «دةبَيت
بؤ طفتوطؤدةكةين ثةرلةمانيش سةرؤكايةتى
ئةو سةردانى بة ئاسانى كةسانة ئةو ئةوةى

بكةن». ثةيوةنديدارة دامودةزطا

هةروةها ــؤإان ط ثةرلةمانتارةكةى
هيض ــى  ــاوةإوان ض كة لةوةشكرد باسي 
ليستى لةاليةن سلبي ناكةن ثةرضةكردارَيكى
هةنطاوَيكى ئةوة لةبةرئةوةى دةسةآلتةوة
كةسَيك يان ئؤثؤزسيؤنَيك هةموو ئاساييةو
حكومةتء ضاودَيريى بؤ ليذنةيةك يان

دةستنيشاندةكات. وةزارةتةكان
وتةبَيذي فراكسيؤني ئاسؤ كةريم، بةآلم
ئةوان راطةياند: رؤذنامةي بة كوردستاني
ئةو طفتوطؤي ئَيستا  تا فراكسيؤن  وةك
وابوو بؤضووني بةآلم نةكردووة،  بابةتةيان
سيََبةر حكومةتي ثَيكهَيناني دروستكردنء كة
خؤيانةوة طؤإان  فراكسيؤني بة ثةيوةنديي 
دةكاتء ضاودَيري كارةكاني حكومةت هةيةء
ئؤثؤزسيؤن وآلتَيكدا هــةر «لــة وتيشي
نيية ئةوة طرنط هةية، خؤي تايبةتي خةسَلةتي
بةَلكوطرنط دةكات، دروست سَيبةر حكومةتي
وةك خؤي ئةركةكاني ليستة ئةو ئةوةية
كابينة ضاودَيريي راثةإَينَيتء ئؤثؤزسيؤن

حكومةت بكات».
محةمةد، كـــاردؤ  ديــكــةوة لةاليةكى
ثةرلةمانى ثةرلةمانتارىفراكسيؤنىطؤإانلة
رؤذنامةى بة لَيدوانَيكدا لة كوردستان
لة طؤإان فراكسيؤنى  وةك  ئةوان راطةياند: 
ليذنة ضوارضَيوةى لة بكةن كار بةرنامةيانداية
ضاودَيريكردنء بؤ ثةرلةمان جياوازةكانى
بةثَيى ئةوةش وةزيرةكان لة لَيثَيضينةوة
سةرجةم بؤ طــؤإان ليستى بةرنامةى
بة «ئَيمة وتي: حكومةتء وةزارةتةكانى
هةبَيت ئةطةر بةديلمان كة دةكةين جؤرَيك كار
ئةداى ضؤن دةست بطرينة حكومةت ئَيمة
حكومةتى لة دةكةين ئةوةش باش حكومةت
ثَيى ئةوة بة لةبةر دةبينَيتةوة سَيبةردا خؤي
ئةداى ضاودَيريى وةزارةتةكان تايبةتمةنديى
سةرؤكايةتى دانانى دواى دةكةينء حكومةت

ضاودَيريكردنى بؤ دةستبةكاردةبين ليذنةكان
ضإءثإ». بة شَيوازَيكى حكومةت كارنامةى

(٢٥) توانى طؤإان ليستى ئةوةى ثاش
ثةرلةمانى كوردستان بةدةستبهَينَيت كورسي
سَيبةر حكومةتى ثَيكهَينانى دةنــطــؤي
بةآلم بــآلوبــوةوة، ليستةوة  ئةو لةاليةن
زؤرينةى خاوةنى كة  كوردستانى  ليستى
بة هةنطاوةيان ئةو ثةرلةمانة كورسييةكانى
بإواى بة لة كاتَيكداية ئةوة وةرطرت، سلبي
ثَيكهَينانى مةسةلةى دةستوورى ثسثؤإانى
سةردةميانةى هةنطاوَيكى سَيبةر حكومةتى

ديموكراسيدا. دنياى لة ئؤثؤزسيؤنة
ياساي ثسثؤإى مستةفا، شَيخ د.لةتيف

كة روونكردةوة، رؤذنامةى بؤ دةستوورى
ئاقآلنةكاني تةرحة لة يةكَيكة سَيبةر حكومةتي
وآلتاني ئؤثؤزسيؤن لة ئؤثؤزسيؤن، ضونكة
رةخنةطرتن، بؤ نيية رةخنةطرتن  خؤرئاوادا
بؤ رووخان، رةخنةطرتنة رةخنةطرتنيش نيية
باشتر بةديلي ثَيشكةشكردنى ثَيناوي لة
سَيبةر حكومةتي  دروستكردني هةربؤية 
لة دةكةم تةقديم «حكومةتَيك بةديلة، تةقديمي
دياري وةزيرَيك دا وةزيرَيك هةموو بةرامبةر
وةزيري وزةراو رةئيسي ئةمانة خؤ دةكةم،
مةسةلةن دةنَيم، ناوي خؤم هةر نين فيعلي
حكومةت دةَلَيم؛ ئاستةكان هةموو لةسةر

خراثة». ئةمةي

دةستوورى ياساي بوارى ثسثؤإةي ئةو
سَيبةر حكومةتى  كة راشيطةياند؛ هةروةها 
«ضونكة داية، سياسيي ثرؤسةي قازانجي لة
بؤ خؤئامادةكردن واتة سَيبةر حكومةتي
لة من كة رةخنةيةي، ئةو بؤ بةديل تةقديمي

حكومةتي ئَيستاى دةطرم».
رابـــردوو  ضــوارشــةمــمــةى رؤذى   
بةخشية متمانةى كوردستان ثةرلةمانى
فراكسيؤنى بةآلم حكومةت، نوَيي كابينةى
رَيطةنةدانيان بةهؤى يةكطرتوو طــؤإانء
سةرؤكء لةسةر بؤضونيان دةربإينى لةسةر
دانيشتنةكةيان هؤَلي كابينةكة وةزيرةكانى

جَيهَيشت.

دروستدةكات سيَبةر حكومةتى طؤأان

عةلى ئيبراهيم

ثارتى زؤرينة كابينةى

هةرَيمى حكومةتى شةشةمى كابينةى
(١٩)وةزارةتء لة ثَيكهاتووة كوردستان
لة ثَيكهاتووة وةزيران ئةنجومةنى ستافى
حكومةتى كة لةوةى جطة ئةمة (٢١)كةس،
كة هةية ديكةى فةرمانطةى شةش هةرَيم
ئيمتيازةوة ثلةو رووى  لة  بةرثرسةكانيان
هةية، وةزيــريــان ئيمتيازى  ثلةو  هةمان
كؤبوونةوةكانى لة بةشداريى ئةوان بةآلم
دوو تةنيا ناكةن، وةزيراندا ئةنجومةنى

نةبَيت. كةسيان
هةرَيمدا شةشةمى حكومةتى كابينةى لة
ثارتييةو لةبةردةستى وةزارةت حــةوت

يةكَيتيية. دةستى لةبةر وةزارةتيش شةش
شةشةمدا كابينةى لة ثارتى وةزارةتةكانى
وةزارةتـــى داد، (وةزارةتــــى لة بريتين 
سروشتييةكان، سامانة وةزارةتــى ناوخؤ،
شارةوانىء وةزارةتى ثةروةردة، وةزارةتى
وةزارةتى ثالندانان، وةزارةتى طةشتوطوزار،

ئاو). سةرضاوةكانى كشتوكاألء
كابينةى لة يةكَيتى ــى ــان ــةك وةزارةت
كاروبارى (وةزارةتى لة بريتين شةشةمدا
داراييء كاروبارى وةزارةتــى ثَيشمةرطة، 
وةزارةتى تةندروستى، وةزارةتى ئابوورى،
وةزارةتى نيشتةجَيكردن، ئاوةدانكردنةوةو
كاروبارى وةزارةتى كاروبارى كؤمةآليةتى،
ــى وةزارةت ئةنفالكراوةكان، شةهيدانء

توَيذينةوةى زانستى). باآلو خوَيندنى
سةرؤكى ئةطةرضى كابينةيةدا لــةو
نيشتمانييةوة يةكَيتى لةاليةن حكومةت
ــةى ــن زؤري ـــةآلم ب دةســتــنــيــشــانــكــراوة،
لةبةر هةرَيم حكومةتى  دامودةزطاكانى 
ضاودَيرانى بــإواى بة ثارتيدانء دةستى
ذَير لة  بةرهةم كابينةكةى دةبَيت سياسي 

بكات. رايي كارةكانى ثارتيدا هةيمةنةى

ثارتى دؤستةكانى
وةردةطرن وةزارةت

سةرةكى ستافى لة لــةوةى جطة ئةوة
وةزيرة ــارةى ذم وةزيــرانــدا، ئةنجومةنى
حيزبانةشى لةو زياترن، ثارتى فيعلييةكانى
زياترينيان حكومةتيان ثَيكراوة بةشدارى كة
ثارتى بإيارى لةسةر ثارتىء لة نزيكن
شيوعىء حيزبي وةكو ثَيدراوة، وةزارةتيان
حيزبي دوو بة  كة ئيسالميى بزووتنةوةى
ـــن، دةدرَي لةقةَلةم ثارتى هاوثةيمانى
لَيدوانةكانى ثارتى لة رَيطةى لةبةرامبةريشدا
حكومةتةوة سةرؤكى جَيطرى بةروارى، ئازاد
كؤمةَلى لة بةشداريكردنى بطرَيت رَيطة توانى
يةكَيتى دؤستةكانى لة بةيةكَيك كة ئيسالمى
نيطةرانة نيشتمانى يةكَيتيى دةكرَيتء هةذمار
حيزبة قورسايي دةيةوَيت  ثارتى  كة لةوةى

كةمبكرَيتةوة. دؤستةكانى

بضووك يةكَيتى دؤستةكانى
دةكرَينةوة

لة بةر كوردستان ديموكراتى ثارتى
تةمموزى (٢٥)ى ثةرلةمانييةكةى هةَلبذاردنة
لة سياسي مةكتةبي باَلى توانى ئةمساأل
حيزبي كة جيابكاتةوة، زةحمةتكَيشان حيزبي
حيزبانةى لةو بوو يةكَيك زةحمةتكَيشان
قةَلةم دةدرايــة يةكَيتى هاوثةيمانى بة كة 
توانى ثارتى بةآلم رابـــردوودا، لةماوةى
خؤي لةقةبارةى زؤر يةكَيتى  دؤستةى ئةم

بكاتةوة. بضووك
يارمةتيدانى رَيطةى لة ثارتى هةروةها
مونافيسى بة كة ئيسالمييةوة بزووتنةوةى
دةكــرَيــتء هــةذمــار ئيسالميى كؤمةَلى 
سةير يةكَيتى دؤســتــى وةك ـــار زؤرج
ثَييانواية سياسي ضاودَيرانى دةكرَيت........،
جةماوةرى نَيوان لة زؤرة هاوبةش خاَلى كة
ئيسالمييدا، بزووتنةوةى ئيسالميىء كؤمةَلى
ئيسالميىء يةكطرتووى كة ئةوةى بةهؤى
عةلمانى هَيزى دوو لةطةأل ئيسالميى كؤمةَلى
رَيطةىخؤشكردبؤئةوةىكة بةشدارييانكرد،
خاوةنى ببَيتة بتوانَيت ئيسالميى بزووتنةوةى
دووةمدا قؤناغى لة ثةرلةمانى، كورسيي دوو
وةزارةتَيكى ثَيدانى بة  كة ثَييواية ثارتى
ئةوقاف دةرفةتى وةزارةتى هةستيارى وةك
دةإةخسَينَيت ئيسالميى بزووتنةوةى بؤ زؤر
جةماوةرى زؤري بةشَيكى بتوانَيت كة
بة رابكَيشَيت خؤى بؤ ئيسالميى كؤمةَلى

لةو دامةزراندنيان ئيمتيازاتء     ثَيدانى
وةزارةتةدا.

فةرمانطةكان كليلى
ثارتين الى

كةسي شةش فيعلييةكان، لةوةزيرة جطة
لةبةردةم بةآلم وةزيرة، ثلةيان هةن كة ديكة
ياسايي سوَيندى ثةرلةماندا ئةندامانى
فةرمانطةى بةرثرسي ئةوانيش ناخؤن،
فةالح كة هةرَيم دةرةوةى ثةيوةندييةكانى
هةرَيم رَيكخةرى بةرثرسيةتى، مستةفا
كة يةكطرتووةكان نةتةوة كاروبارى بؤ
بةرثرسى بةرثرسيةتى، زَيبارى ديندار
هةرَيمء حكومةتى نَيوان ثةيوةندييةكانى
محةمةد دكتؤر  كة مةركةزى حكومةتى 
ديوانى سةرؤكى بةرثرسيةتى، ئيحسان
دكتؤر كة كوردستان هةرَيم  سةرؤكايةتيى
سةرؤكى سةرؤكيةتى، حوسَين فوئاد
نوري دكتؤر كة وةزيران ئةنجومةنى ديوانى
وةبةرهَينان دةستةى سةرؤكى سةرؤكيةتى،

بةرثرسيةتى. موحةإةم هَيرش كة
لَيدوانَيكي لة عوسمان نــوري دكتؤر

بةرثرسي لةبارةى رؤذنامةدا بة تايبةت
تةنيا «ئــةوانــة ــى: وت فةرمانطانةوة ئــةو 
ئيمتيازى هةمان ئةوةى بؤ وةزيرة، ثلةيان
راستيدا لة نا ئةطةر هةبَيت، تريان وةزيرةكانى
كؤبوونةوةكانى لة بةشدارى ناتوانن ئةوان
سةرؤكى تةنيا بكةن، وةزيراندا ئةنجومةنى
سةرؤكى ــرانء وةزي ئةنجومةنى ديوانى
دةتوانن كة هةرَيم سةرؤكايةتيى  ديوانى
وةزيراندا ئةنجومةنى كؤبوونةوةكانى لة

بكةن». بةشدارى
تةنيا بةرثرسة  شــةش  ئــةو كــؤي لة 
هَيرش ئةويش بةيةكَيتيية سةر يةكَيكيان
تر ئةوانى ــةواوي ت ئةطةرنا موحةإةمة،
كوردستانةوة ديموكراتي ثارتي لةاليةن
دوان كة كاتَيكداية لة ئةمةش دياريكراون،
لة بكةن  بةشدارى دةتوانن بةرثرسانة لةو 
لةكاتى وةزيرانداء ئةنجومةنى كؤبوونةوةى
بة دةتوانن شتَيك هةر لةسةر دةنطداندا
ئاسانى هاوكَيشةكان لة بةرذةوةنديى ثارتى

ثَيبهَينن. كؤتايى

كارةبا وةزارةتى ثَيدةضَيت
بةثارتى بدرَيتةوة

كاتى تــا  ــا كــارةب ـــرى وةزي ثؤستى 
بةتاَلى بة راثــؤرتــة  ئــةم  ئامادةكردنى
ميدياكانةوة لــة ئـــةوةى ــةوةو ــاوةت م
بةشى ثؤستة ئةو  كة ئةوةية  راطةيانراوة 
بة بةآلم كوردستانة، سؤشياليستى حيزبي
كانديدى دوو حيزبة  ئةو كة  ئةوةى هؤى
ليذنةى لةاليةن  بةآلم كردبوو، ثَيشكةش
دياريكردنى بؤ  كوردستانى ليستى  باآلى
كانديدةكةى دوو ثؤستةكانةوة كانديدى
ئةو ئَيستاش تا راتكرانةوةو سؤشياليست
ئةو بؤ ديكة كةسَيكى نةيتوانيوة حيزبة

ثؤستة كانديد بكات.
كة ــةى ــان ــي ــاري ــي ـــةو زان ــي ئ ــَي ــةث ب
هةرَيمى حكومةتى باآلى لةسةرضاوةيةكي
كةوتوون، رؤذنامة دةست كوردستانةوة
ماوةيةكى لة ئةطةر كة هةية ئةوة ئةطةرى
نةتوانَيت سؤشياليست حيزبي دياريكراودا
بؤ بكات ثَيشكةش بةهَيز كانديدَيكى
بة دةدرَيت  ثؤستة ئةو ئةوا ثؤستة، ئةو 
زؤريش ئةطةرى كوردستانىء ليستى
ثَيشووى وةزيرى سيوةيلى، هؤشيار هةية
بمَينَيتةوةو ثؤستى خؤي شوَينى كارةبا لة
حيزبي بــة بــدرَيــت ــش ــري وةزي وةكــيــل 

سؤشياليست.

ثارتى» زؤرينة «كابينةى

رؤذنامة دةخةنةطةإ    فؤتؤ: ساَلحء ئازاد بةرواري شةمةندةفةري كابينةكةيان بةرهةم
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رؤذنامة

ضــاودَيــرانــى لــة بــة وتــةى هــةنــدَيــك
لة هةر سةربازيي  ئابوورييء سياسيىء 
نوَى كابينةى دةستبةكاربوونييةوة سةرةتاى
«ذمارةيةك جَيبةجَينةكردووةء بةَلَينةكانى
داهاتوو ساَلى (٤) بؤ ــةى ــران وةزي لــةو 

نين». ثؤستانة ئةو شايةنى دانراونةتةوة
دانانى سةرةتاى لة هةر ساَلح بةرهةم
بةَلَينةكانى شةشةمدا كابينةى وةزيرةكانى
راطةياندنى لة بةر بةوثَييةى جَيبةجَينةكرد،
سةرؤكى ساَلح بةرهةم كابينةية، ئةم
دا، بةَلَينى هةرَيم وةزيرانى ئةنجومةنى
كةسانى شةشةم كابينةى  وةزيرةكانى  كة
وةزارةتةى ئةو بؤ دةبن لَيهاتوو شارةزاء
كابينةكةى وةزيرانى  لة دادةنرَيتء هيضكام
هةبَيتء باآليان حيزبى ثؤستى نابَيت 
مةسئولَيكى هيض ثلةيةكى كةسانى تةنانةت
د.كامةران بةَالم وةزير، نابَيتة حيزبيش
سياسيى ضاودَيرَيكى  وةك ـــةروارى  ب
بؤ د.بــةرهــةم بةَلَينةى  ئةو  كة ثَييواية؛
بة حكومةت شةشةمى كابينةى ثَيكهَينانى
ذمارةيةكى ضونكة  دى، نةهاتة دا،  خةَلكى
نَيو كةسانى حيزبينء وةزيرانة لةو زؤر
تَيداية، سياسييان مةكتةبى سةركردايةتىء

خؤيشييةوة. بة
سياسيية ضاودَيرة ئةو بؤضوونى بة
كةسانى زؤر ذمارةيةكى  كوردستان  لة
دكتؤراء ماستةرء بإوانامةى ــاوةن خ
ثؤستى لة دةشَيت كة هةية، ثإؤفيسؤرمان
وةزارةتَيكى هةر يان  ثــةروةردة،  وةزيرى
كابينةيةكدا لة ئةوةى لةبرى دابنراناية، ديكة

تةنيا  كة  دابنرَين، ثزيشك ــرى  وةزي  (٥)
بة ثَيويستى تةندروستى وةزارةتـــى

ثزيشكة. وةزيرَيكى

كابينةى وةزيرانى دانانةوةى
ثَيشوو

(٤) حكومةتدا شةشةمى  كابينةى  لة
بؤ دانــرانــةوة ثَيشوو كابينةى ــرى وةزي
ثَيشمةرطةء ناوخؤ، (دارايى، وةزارةتةكانى
بــإواى بة كة سروشتييةكان)، سامانة
ثَيشووى ئةندامى بانيمارانى عوسمان
لةم «زةحمةتة كوردستان؛ ثةرلةمانى
طؤإانكاريىء حكومةتدا نوَييةى كابينة
ببينرَيت»، بةرةوثَيشضوون نوَيبوونةوةء

كابينةى وةزيرانى لة (٤) «دانانةوةى ضونكة
حيزبى دوو تةنيا ثرسيارةء جَيطةى ثَيشوو،
وةآلمبدةنةوة، دةتوانن خؤيان دةسةآلتدار

ثَيبَيت». وةآلميان ئةطةر

ــاوى ــى ن ــن حــكــومــةتــى طــؤِري
وةزيرةكان

دانانةوةى كة ثَييواية؛ هةية بؤضوونَيكيش
طؤإينيان يان ثَيشوو، كابينةى وةزيرانى
سةركةوت وتةى ئةوتؤى نيية، بة طرنطييةكى
ئاسايشى ثَيشووى بةإَيوةبةرى حةسةن
حكومةتء طؤإينى ئةوةى  لةبةر  سلَيمانى،
طؤإانكاريية تةنيا نــوَى، كابينةى هاتنى
هةيكةلى ئةطةرنا وةزيرةكاندا، ناوى لة
خؤيانن، هةروةك  كارمةندةكان وةزارةتء 
ضــاوةإوان طؤإانكارييةك  هيض  هةربؤية

حكومةتة. لةم ناكرَيت

دانرايةوة؟ دارايى بؤ وةزيرى

دارايىء بوارى  شارةزايانى بإواى  بة
بودجةى نيية روون هَيشتا ئابووريى،
(٢٠١٠) ساَلي بؤ هةرَيم سةرتاسةرى
هةولَيرو يان بودجة لةنَيوان دةكرَيت ثةسةند

دةكرَيت. بةش سلَيمانى لةطةأل دهؤك
دارايى بوارى شارةزاى رةئوف هاوار
دارايى ــى وةزارةت «نازانرَيت رايطةياند:
هةتا ضونكة نــا، يــان يةكيطرتووةتةوة
بمَينَيتء سلَيمانى لة ــى داراي ــى وةزارةت

دةوام ء هةبَيت وةزير جَيطرى فةرمانبةرء
رةسميى بة وةزارةتة  دوو ئةو ئةوا  بكةن،

يةكياننةطرتووةتةوة».
ضوار «لة وتيشى: دارايية شارةزا ئةو
دراوة رابردوودا بودجةيةكى خةياَليى ساَلى
بةبَى ثارتى، يةكَيتىء بةتايبةت حيزبةكان، بة
ئةو ثَيدانى بؤ هةبَيت ياسايةك هيض ئةوةى
ئةمة لَيثرسينةوة، بَى حيزب بة بودجةية
بة دةتوانرَيت شَيوازةكان  لة  بةشَيوازَيك
طةندةَليى ئةطةر ضونكة دابنرَيت، طةندةَليى
شةخسيى لة بةكارهَينانى ثَيطةى بَيت بريتيى
خَيزانةكةى، ــؤيء خ بــةرذةوةنــديــى  بؤ 
ثَيطةكةى خؤيء  وةزيرةكةى حيزب  ئةوا
طشتيى داهاتى لة ئةوةى بؤ بةكارهَيناوة

دابينبكات». حيزبةكةى بؤ بودجة
ثَيشوودا كابينةى لة  لةوةى جطة ئةمة
لة مووضةيان حيزبييةكان كارمةندة
بةثَيى ــووة، ــرت وةرط دارايــى ـــى وةزارةت
لة يةكَيكة ئةمة كة حكوميى، وةزيفةى

ياساييةكان. سةرثَيضيية
لة  دارايى  «وةزارةتــى هاوار، وتةى بة  
خؤيدا كاتى لة كات هيض رابردوودا ماوةى
بكاتء ثةرلةمان رةوانةى بودجة نةيتوانيوة
ثةرلةمان ــةى رةوان خيتاميش حساباتى
كةموكوإيى ئةطةر كرابَيتيش زؤر نةكراوة،

تَيدابوو».

«جانتاكة» ــى وةزارةت ــرى وةزي
دانرايةوة

وةزارةتى سامانة رابردوو ساَلى  (٤) لة
«جانتا» ــى وةزارةت بة كة سروشتييةكان

خودى ئاشتى هةورامى وةزيرى دةناسرا كة
خولى لةبةردةم سروشتييةكان، سامانة
كة لةوةكرد باسي ثةرلةماندا ثَيشووى
تةنيا وةزاريء هةيكةلى  بآ  وةزارةتةكةى
لة ئةوةشدا لةطةأل بووة، جانتا ناو وةزارةتى
كابينةى شةشةمى حكومةتى هةرَيم وةزيرى

دانرايةوة. ديكة جارَيكى جانتا» «وةزارةتى
لةطةأل كؤبوونةوةيدا لة هةورامى ئاشتى
طؤظارةكانى رؤذنــامــةو سةرنووسةرى
بةئامادةبوونىنَيضيرظانبارزانى كوردستان،
حكومةتى ثَينجةمى كابينةى سةرؤكي
هةيكةلى وةزارى نةبوونى هةرَيم، هؤكارى
بؤ وةزارى ستافى نةبوونى وةزارةتةكةيء
يةكَيتى ثارتيء كة طةإاندةوة عةقَلييةتة ئةو

ئيدارةدان. بؤ ثَييةتى بإوايان
داواى بؤئةوةكرد كة لةوإووةوة هَيماى
ثارتىء سياسي مةكتةبي حكومةتء لة
طشتييةكانى بةإَيوةبةرة كردووة، يةكَيتى
شارةزاييء بنةماى لةسةر  وةزارةتةكةى
دابنرَين، (C.V)ةكانيان بة ثشتبةستن بة
نةداوةو رَيطةيان يةكَيتى ثارتىء بةآلم
دابنَينء بؤ  خةَلكي خؤيان ويستويانة 
خةَلكي «من وتى: هةورامى لــةوإووةوة
بدرَيتء ثآ ثؤستى كة بؤضية نةشارةزام
دانيشتن مووضةو  وةرطرتنى هةر  كارى
كاربكةم». سةعات ١٨ رؤذانة خؤم بَيتء

بَياليةن دةبَيت ناوخؤ وةزيرى
بَيت

ساَلى (٤) لة توانراوة ئةوةى لةطةأل
هةرَيم لة هَيمنى ئاسايشء  ــردوودا راب

نةريمان وةك بـــةآلم  بسةثَينرَيت،
فراكسيؤنى ثةرلةمانتارى  عةبدولقادر 
ئاماذةى كوردستان  ثةرلةمانى لة  طؤإان
رادةربــإيــنء ئــازاديــى رووى لة ثَيدا، 
ناوخؤ وةزارةتـــى رؤذنامةطةرييةوة،
كاتى لــة هــةيــةء كــةمــتــةرخــةمــيــى 
بن، بَياليةن نةتوانراوة هةَلبذاردنةكاندا
خةَلك دةركردنى نانبإاوكردنء زؤرترين
دواى لة  سياسيى بيروبؤضوونى لةسةر 
ناوخؤ وةزارةتى لة (٧/٢٥) هةَلبذاردنى
لةو هةندَيك بة وةزير خودى رةنطة بووة،
رَيطةشى بةآلم نةبووبَيت، رازى كارانة

نةطرتووة، خوارخؤى لةوانةى
ثَيشتر كــة  عــةبــدولــقــادر، نةريمان 
ثَييوابوو؛ بووة ناوخؤ وةزارةتى كارمةندى
بَياليةن ناوخؤ وةزارةتى ثَيويستة زؤر كة
نةبن، حيزبيى جَيطرةكةى وةزيرء بَيتء
كوردستان هةرَيمى لة  بةداخةوة بةآلم
كةسانى ناوخؤ وةزيرى  جَيطرى  وةزيرء
جياوازنء حيزبى دوو بة سةر حيزبينء

كاردةكةن. حيزبةكانيان بؤضوونى بةثَيى
 

ثَيشمةرطة،
وةزارةت  دوو وةزيرء يةك

وةزارةتى باآلى بةرثرسانى وتةى بة
بة وةزارةتـــة ئةو تائَيستا  ثَيشمةرطة،
دوو ضونكة يةكينةطرتووةتةوة، رةسميى
كار جيا سيستمى دوو بة كة هةن وةزارةت

وةزيريان هةية، يةك بةآلم دةكةن،
وةك ئةندامَيكى حاجى عوسمان دالوةر
ثَيشمةرطة، هَيزى فةرماندةيى ثَيشووى
كة ثَييوابوو؛ رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكدا لة
حيزبيية، وةزارةتَيكى ثَيشمةرطة وةزارةتى
كارةكانى بةإَيكردنى ئةركى حكوميىء نةك
هيض حكوميىء  كارى نةك بووة، حيزب 
وةزارةتةء لةو كرابَيت كة نابينرَيت، كارَيك
دابنرَيتةوة، بَيت ئةوة شايةنى وةزيرةكةى

حيزبيية. ئةوةنةبَيت كة كةسَيكى تةنيا
ثَيشووى ئةندامةى ئــةو ــةى وت بة 
ـــى وةزارةت فــةرمــانــدةيــى هــةركــاتــَيــك
هَيزى يةكيطرتةوةء رةسميى بة ثَيشمةرطة
لةذَير سوثا  يةك  نةماء حيزب  ضةكدارى 
دانــرا، هةرَيمدا حكومةتى  فةرماندةيى
يةكخستنى ثَيشمةرطةء مووضةى كَيشةى
بؤ سليمانى  هةولَيرء  لة مووضةية  ئةو 
دةتوانرَيت ئةوكات سةرفكرا،  ثَيشمةرطة
ثَيشمةرطة ــى وةزارةت هــةردوو بوترَيت
كارةكانى وةزارةتيش يةكيانطرتووةتةوةء

بووة. سةركةوتوو

دانراون بنةما كام نوَى لةسةر كابينةى وةزيرةكانى
حيزب؟ طـوَيأايةلَــى يـان تةكنؤكــرات،

عةبدولخالق دلَير

مانطى سةرةتاى لة ليذنةيةى ئةو كارةكانى
مةسعود بإيارى  لةسةر ئةمساَلدا ئةيلولى 
بةدواداضوونى بؤ هةرَيم سةرؤكى بارزانى
دةزطاكانى ــى ــان الدراوةك نابإاوء كَيشةى
كؤتايى، طةيشتووةتة ثَيكهَينرا، حكومةت
راثؤرتى هةفتةيةدا  ئةم كؤتايىء لة بإياريشة 

بكرَيت. هةرَيم سةرؤكى ئاإاستةى ليذنةكة
فراكسيؤنى ثةلةمانتارى رةشيد بورهان
ئةو «هةموو راطةياند: رؤذنامةى بة طؤإان
طؤإان ليستى بــوون ثَيويست كة كارانةى
كراون، تةواو جَيبةجَيبكات،  ليذنةكةيان  بؤ
كارمةندانة لةو ذمارةيةك كة بةشَيوةيةك
كة كراوة، لةطةأل ديداريان ليذنةكةءة لةاليةن
زؤر ذمارةيةكى ثاسةوانةكانء بةرثرسى
سةربازء ثلة نزمء ئةفسةرء ئةفسةرى طةورة
بؤ سةرؤكايةتيى براون ئةو مةبةستة بؤ ثؤليس
ئةم كة ماوة  ديكةش  ناوَيكى ضةند  هةرَيم، 

ليذنةكة». دةست دةطةيةنرَينة هةفتةية
ثةرلةمانتارةى ئةو زانيارييةكانى بةثَيى
الدراوةكان كارمةندة ذمارةى  طؤإان، ليستى
زؤر ليذنةكة هاوكاتيش كةسة، (١٤٠٠)
كردووة. ئةو دؤسييةية لةسةر  كارى بةجديى
زانياريى فؤإمى «ليذنةكة وتيشى: بورهان
ئاسايشء بؤ ـــاردووة ن كارمةندةكانيان 
فؤإمى هةموو ديكةء ثؤليسء دامةزراوةكانى
تةنيا بةدةستطةيشتووةتةوةء شوَينةكانى
دارايىء وةزارةتى بة سةر خانةنشينى فؤإمى
سةرؤكايةتيى وةآلمــى كة مــاوة  ئابووريى
كؤتاييش بإيارى بؤ نةداوةتةوة، هةرَيميان

ليذنةكةين». كؤتايى راثؤرتى ضاوةإَيى
ليذنةى سةرؤكى  دةربــةنــدى، د.حةميد
لــةكــارالدراوةكــان كَيشةى بــةدواداضــوونــى
راطةياند: رؤذنامةى بة  هةرَيم  لةسةرؤكايةتى
نزيكبووينةتةوةء ليذنةكةمان كارى كؤتايى «لة
ثَيدَيت، ئيشء كارةكانمان كؤتايى هةفتةية ئةم
هةية، كؤتاييةوة بةئةنجامى ثةيوةندى هةرضى
بَلَينء هيض ناتوانن راثؤرتةكة ئامادةكردنى تا
بارزانى، مةسعود بةإَيز بؤ راثؤرتةكةش

راي ميدياء بؤ نةك دةبَيت، هةرَيم سةرؤكى
طشتيى».

نةشاردةوة، ئةوةشى ليذنةكة سةرؤكى
دارايىء ئابووريى وةزارةتى وةآلمى دواكةوتنى
ليذنةكةى كارى خانةنشينةكان، كَيشةى لةسةر
بةَلَينيان ثَيداوين، «ئةوانيش دواخستووةء وتى:
بدةنةوة». زانيارييةكانمان وةآلمى هةفتةية ئةم
خولى هةَلبذاردنى بانطةشةى  ماوةى لة
سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى سَييةمى
لةسةر خاياند، مانطَيطى ماوةى كة هةرَيم،
ليستى بؤ مةيليان نةبوونى جياوازء بيروباوةِرى
دوورخستنةوةى مووضةبِرين، دةسةآلتدار،
بووة خواستيان بَى طواستنةوةى فةرمانبةرء
ئةم هةَلبذاردنةكة، نةخوازراوى دياردةيةكى
لةسنوورى بةربآلو  بةشَيوةيةكى دياردةيةش
لةسنوورى كةمتر بةشَيوةيةكى يةكَيتىء
حيزبيىء كاديرانى جطةلة  كة  دةبينرا، ثارتى
دةزطاكانى كارمةندانى حيزبيى، رَيكخستنى
هَيزى لةناويشياندا طرتةوةء دةوَلةتيشى
بنةماَلةى حكوميىء فةرمانبةرى  ضةكدار،

تَيدابوو. شةهيدانيشى

نانبأاوةكان دؤسيةى لة بةدواداضوون ليذنةى راثؤرتى
بارزانى دةست دةطاتة هةفتةية ئةم

شةشةم كابينةى كؤبوونةوةى يةكةم
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جيابكرَيتةوة كةركوك نابَيت كةركوكي:

لة كوردستان، ثةرلةماني سةرؤكي  كةركوكى، د.كةمال
كؤمسيؤني سةرؤكي حةيدةري، فةرةج كؤبوونةوةيةكيدا لةطةأل
لةهةموو هةَلبذاردن ثَيويستة رايطةياند: هةَلبذاردنةكان، باآلى
بةشداريي عَيراق ثَيكهاتةكاني هةموو بكرَيتء لةيةككاتدا عَيراقدا
كةركوك، عَيراقء بةتايبةتي ثارَيزطايةكي نابَيت هيض بكةنء تَيدا

جيابكرَيتةوة. ديكة ثارَيزطاكاني لة ثَيبدرَيتء تايبةتي بارَيكي

نةطةإانةوةيكةركوكدةكات داواي UN

نَيردةينةتةوةيةكطرتووةكان كة لةميانةيثَيشنيازَيكينوَيدا
بؤ كرد، عَيراقي نوَينةراني ئةنجومةني ثَيشكةشي عَيراق لة
تؤماري بة ثشت داوايكردووة، كةركوك كَيشةي ضارةسةري
دةركةوت ساَلَيك دواي ئةطةر ببةسترَيتء دةنطدةران نوَيي
دووبارة هةَلبذاردنةكة ــداوة، رووي تؤمارانةدا لةو طؤإان
بمَينَيتةوةو خؤيدا ئيداريي لةسنووري كةركوك بكرَيتةوةو
كورسي دوو كةركوكء سةر نةطةإَينرَينةوة ناوضةدابإاوةكان
لةبةرامبةردا توركمانةكان، عةرةبء بدرَيتة قةرةبوو وةك زياد

رةتكردةوة. ثَيشنيازةكةي هاوثةيماني ليستي

ليذنةيلَيكؤَلينةوةيراستييةكان
هةَلبذاردني ياساي لة كةركوك كَيشةي ضارةسةركردني بؤ
ثةرلةماني سةرؤكايةتي عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني
سياسييةكانء كوتلة بةردةست خستة ثَيشنيازَيكي عَيراق
راستييةكان لَيكؤَلينةوةي ليذنةيةكي ثَيشنيازةكةش، بةثَيي
بازرطانيء ثالندانان، (ناوخؤ، وةزارةتةكاني لة ثَيكبهَينرَيت
لةسةر لَيكؤَلينةوة بؤ ثةرلةمان) نوَينةري دةستةيةكء ضةند
دةركةوت ئةطةر دانيشتووان، ذمارةي نائاسايي زيادبووني
ئةنجامي لةطةأل نةبوو هاوتا ليذنةكة لَيكؤَلينةوةي ئةنجامي 
دابةشبووني لة  طؤإانكارييةك ضةند دواتــر هةَلبذاردن،

كةركوكدا بكرَيت. كورسيية بةدةستهاتووةكاني

ثارَيزطارَيكينوآبؤسةآلحةدينهةَلبذَيردرا

مةهدي حةسةن خاليد سةآلحةدين،  ثارَيزطاي ئةنجومةني
ئةوةي دواي هةَلبذارد، سةآلحةدين نوَيي ثارَيزطاري وةك
ئةنجومةن، ئةنداماني دةنطي زؤرينةي بة رابــردوو مانطي
لةهةَلبذاردنةكةدا البرا، ثؤستةكةي لة عةلةوي حسَين مةتشةر
ئةنجومةن ئةندامي  (٢٢) دةنطي لةكؤي تواني حةسةن خاليد
هةر ثاَلَيوراودا، (١٧) لةنَيو  بةدةستبهَينَيت دةنطى  (٢٠)
بايكؤتي ئةنجومةنةكة، تةوافوقي  كوتلةي  لةدانيشتنةكةدا

بةجَيهَيشت. هؤَلةكةيان كردو كؤبوونةوةكةيان

يوسف بةهادين

جيَناكؤكةكان ناوضة كةركوكء

يوسف بةهادين

عةرةبء ثةرلةمانتاري ذمارةيةك
هاوشَيوةي داوادةكـــةن توركمان
هةَلبذاردني ثارَيزطاكان، ئةنجومةني
لة عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني
شةش ماوةي بؤ دوابخرَيت كةركوك
ماوةيةدا لةو ساألء يةك  يان  مانط
لة وردبينيي ثةرلةماني ليذنةيةكي
كةركوكدا بكةنء تؤماري دةنطدةراني
ليستي ــةردوو ه بةرامبةريشدا  لة 
ثَيداطريي هاوثةيماني  و  يةكطرتوو
هةَلبذاردن كة دةكةن، ئةوة لةسةر
ديكةي ثارَيزطايةكي هةر هاوشَيوةي
تايبةتي بارودؤخَيكي هيض عَيراقء
زؤربةي بةإاي نةكرَيت، ئةذمار بؤ
ئةطةري لة سياسيش  ضاودَيراني 
لة كَيشةكان شةمةندةفةري وةستاني
هةَلبذاردني زؤرة ئةطةر كةركوكدا،
مانطَيك نزيكةي ماوةي  بؤ عَيراق

دوابخرَيت.

،(٢٣) مادةي
دةكاتةوة دووبارة خؤي

ساَلي تةمموزي (٢٢)ي رؤذي
عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني (٢٠٠٨)
كؤبوونةوةيةكي كورد بةشداريي بَي
هةَلبذاردني ياساي ئةنجامداو
ئةنجومةنيثارَيزطاكانيثةسةندكردء
ياسايةش ئةو (٢٤)ي مادةي بةثَيي
بؤ دواخرا كةركوك  لة هةَلبذاردن 
دوايرةتكردنةوةي ماوةييةكساأل،
سةرؤكايةتي ــةن ــةالي ل ياساكة
مانطَيك نزيكةي دواي كؤمارةوةو
ضةند بة ياساكة كَيشمةكَيش طفتوطؤو
دووبــارة كةمةوة طؤإانكارييةكي
مــادةي بةثَيي ثةسةندكرايةوةو
هةَلبذاردني ياسا هةمان (٢٣)ي
بؤ كةركوك ثارَيزطاي ئةنجومةني
ليذنةيةكي دواخراو يةك ساأل ماوةي
ثَيكهاتةكاني نوَينةري لة ثةرلةماني
لة لَيكؤَلينةوة بؤ ثَيكهات كةركوك
رةطةزنامةو دةنطدةرانء تؤماري
ثؤستة دابةشكردني زيادةإةوييء
ئةوةي بَي ليذنةية، ئةو سيادييةكانء
كؤتايي دةرةنجامَيك، هيض بطاتة

هَينا. بةكارةكاني
لةطةأل بووني كَيشمةكَيشمي ئَيستا
ئةو هةمان ـــارة دووب بـــةردةوام،
دواخستني ثَيشنيازي كة نوَينةرانةي،
ياساي لة كةركوكيان هةَلبذاردني
ثارَيزطاكان ئةنجومةني هةَلبذاردني
هةَلبذاردني دووبارة داوادةكةن كرد،
لة عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني
ساأل ــةك ي كــةركــوك بــؤ مـــاوةي

دوابخرَيت.
تـــةرزي ـــرةم ـــةك ـــــةوزي ئ ف
ليستي توركماني ثةرلةمانتاري
راطةياند: رؤذنامةنووساني بة سةدر
ئةنجومةن ئةندامي ــةك ــارةي ذم
بؤ كةركوك هةَلبذاردني داوادةكةن
وتيشي: دوابخرَيت، ساأل يةك ماوةي
دةنطدةراني تؤماري  «لةدةستداني 
رَيطر ــة ــت ــَي دةب  (٢٠٠٤) ــي ــاَل س
تؤماري بؤ ثَيداضوونةوة لةبةردةم

دةنطدةران».
د.ئيسماعيل ــةردا ــب ــةرام ب لــة 
هاوثةيماني ليستي ئةندامي شوكر
بة عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني لة
ذمارةيةك رايطةياند: رؤذنامةي
عةرةب توركمانء ثةرلةمانتاري
بؤ كةركوك هةَلبذاردني داوادةكةن
كةمتر مانط شةش  لة كة  ماوةيةك،
بؤ دوابخرَيتء كةركوك لة نةبَيت،
هةوَلةكانيان هةموو مةبةستةش ئةو
(٧٥) ئيمزاي خستووةتةطةإو
كوتلةكان هةموو لة ثةرلةمانتاريان
بةوهؤيةشةوة كــؤكــردووةتــةوة،
هيض نةطةيشتوونةتة تائَيستا
لةسةر تــةوافــوقــي رَيكةوتنَيكي 
تايبةتيش بة هةَلبذادنةكةو ياساي

كةركوك. هةَلبذاردني
كــوردة، ئةندامة ئةو وتــةي بة 
عــةرةبء ثةرلةمانتارة بةشَيكي
رَيكةوتنء جؤرة هةموو توركمانةكان
مةسةلةي لــةســةر تــةوافــوقــَيــك
سةرةإاي رةتدةكةنةوة، كةركوك
ض هةية، ثَيشنياز ضةندين ئــةوةي
كوتلةكانةوةء سةرؤكايةتي لةاليةن

نةتةوةيةكطرتووةكانةوة. لةاليةن ض

( ٢٠٠٤) تؤماري

لةسةر تَيبيني كَيشةو بووني
كؤمسيؤني نوَيي دةنطدةراني تؤماري
هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤي باآلي
طرفتَيكيديكةيبةردةمثةسةندكردني

عةرةبء كة هةَلبذاردنةكانة، ياساي
ثشت كة ــةن، داوادةك توركمانةكان
ساَلي ــطــدةرانــي دةن تــؤمــاري بــة 
ببةسترَيت، ضونكة ثَييانواية؛ (٢٠٠٤)
بةتايبةتي ســاَلــةو ئــةو دواي لة 
قــةرةبــووكــردنــةوةي ئــاوارةكــانء
بةثَيي كةركوك بؤ  طةإانةوةيان
عَيراق، دةستووري (١٤٠)ي مادةي

كةركوك لة ديمؤطرافي طؤإاني
لة دانيشتووان ذمارةي روويداوةو
دياريكراو نةتةوةيةكي بةرذةوةنديي

زيادكردووة.
سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني 
زاري لــةســةر ــبــذاردنــةكــان هــةَل
كة رايطةياند؛ ســةرؤكــةكــةيــةوة
نييةو ـــان (٢٠٠٤)ي ساَلي تؤماري
داوادةكات هةموو هاوكات كورديش
طةإاوةكانيشةوة ئاوارة بة كوردةكان
لة هةبَيت بةشداريكردنيان مافي

دةنطداندا.
جبوري عومةر بــارةيــةوة  لةو 
طــردبــوونــةوةي ليستي ئةندامي
لةدةستداني رايطةياند: عَيراق عةرةبي
بة كارةساتةو ،(٢٠٠٤) تؤماري
كراوة، كارة  ئةو مةبةستي سياسيي
ئةو: «سةرؤكي وتةي ئةمةش بة كة
كارةوةية»، ئةو ثشت لة كؤمسيؤن
كَيشةيةش ئــةو ضــارةســةري  بؤ 
هةَلبذاردني ثَيشنيازيكرد، جبوري
ساأل ــةك ي كــةركــوك بــؤ مـــاوةي
ثَيكبهَينرَيت ليذنةيةك دوابخرَيتء
تــؤمــاري بــة ــةوة ــداضــوون ــَي بــؤ ث

دةنطدةراندا.
ئةنوةر د.ئةحمةد بةرامبةردا لة
هاوثةيمانيء ليستي ئةندامي
ئةنجومةني قانووني ليذنةي ئةندامي
تؤماري رايطةياند: عَيراق نوَينةراني
دةنــطــدةران (٢٠٠٤)ي  ــي ــاَل س
لةدةستنةدراوة، بةَلكو نوَيكراوةتةوة
بؤ (٢٠٠٨ (٢٠٠٥ء ساآلني بؤ
ثارَيزطاكان، ئةنجومةني هةَلبذاردني
نوَيء تؤمارَيكي ئَيستا  لةبةرئةوة

هةية. لةبةردةستدا ورد

ثةلةيةتي كؤمسيؤن

سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني 
تيمي ـــانء ـــةك ـــذاردن ـــب ـــةَل ه
بة ســةر نَيودةوَلةتي هــاوكــاري
لة ــان داواي نةتةوةيةكطرتووةكان
كرد، عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني
شَيوازي لةسةر بكات ثةلة كة
ذمارةي هةَلبذاردنةكةو ئةنجامداني
ذمــارةي كورسييةكانء ــةواوي ت
ثارَيزطايةكء هةر كورسييةكاني

كةمينةكان. ذنء كؤتاي
بةثَييسايتيرةسمييكؤمسيؤني
هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤي باآلي
ئةندامي عةبودي قاسم دادوةر
رايطةياند: ئةنجومةنيكؤمسيؤنيباآل،
كة هات،  ئةوة دواي داواكاريية ئةو 
ئةنجومةني لة ــان داواي ثَيشتريش
كؤتايي رَيكةوتني كردبوو نوَينةران
ئةوةي بؤ مةسةالنة، ئةو لةسةر بكةن
كة لةو خشتة زةمةنييةي دوانةكةون
هةَلبذاردنةكان بةإَيوةضووني  بؤ
ــةر ــةط بــــةآلم ئ دانـــــرابـــــوون،

دوابكةوَيت ياساكة  ثةسةندكردني 
خشتةكةي ئامادةكارييء ئةوكاتة
لةبةرئةوة دوادةكةوَيت، كؤمسيؤن
ئةنجومةني النيكةم داوايانكردووة
لةسةر بإياربدات عَيراق نوَينةراني
هةَلبذاردنةكانء سيستمي جؤري
كورسييةكاني ـــارةي ذم لــةطــةأل
هةر بةشي ئةنجومةنةكةو هةموو
بؤ كورسيانةء لةو ثارَيزطايةك
ضاثكردني بؤ بَيت يارمةتيدةر ئةوةي
ثةسةندكردني دةنطدانء ثسووَلةي

ثاَلَيوراوان.

دةسةآلتي ماليكي
هةية دواخستني

ئةنجومةني عةرةبي  ئةندامَيكي 
بةثَيي ئاشكرايكرد، عَيراق، نوَينةراني
هَيزة طشتيي فةرةماندةي كة ياسا،
ئَيستادا لة (كة عَيراق ضةكدارةكاني
بةرثرسيارَيتييةي ئةو ماليكي نوري
دواخستني دةســةآلتــي ــة)، ــةي ه
يان بازنةيةك، لة هةية هةَلبذاردني

هةَلبذاردندا. زياتري
ثرسي بــة ـــارةت ـــةب س ـــةر  ه
تةميم محةمةد كةركوك، هةَلبذاردني
ئاذانسي بة عةرةبي كوتلةي ئةندامي
«دةقَيكي راطةياند: خةبةري هةواَلي
بة داوة دةسةآلتي كة هةية، ياسايي
فةرماندةييطشتييهَيزةضةكدارةكاني
بازنةيةكي لة  هةَلبذاردن كة  عَيراق،
بةثَيي يان زياتر دوابخات هةَلبذاردن،
وابوو؛ ثَييشي  ــارودؤخ»، ب هةندَيك
كوردستاني هاوثةيماني ليستي كة
لةسةر ئةنجامداني هةَلبذاردن سوورة
خؤيدا، لة كاتَيكدا كةركوك لة كاتي لة
ثارَيزطاية لةو هةَلبذاردن دواخستني

ضارةسةرة. تاكة
ئةنوةر د.ئةحمةد بةرامبةردا لة
هاوثةيماني ليستي ــي ــدام ــةن ئ
داواكارييةكي هةموو ئاشكرايكرد؛
رةتدةكةنةوة، هةَلبذاردن دواخستني
ـــةرةبء ــدامــة ع ــةن ئ ــةن ــةالي ــة ل ك
وتةي بة ضونكة توركمانةكانةوة،
ــذاردن ــب ــةَل ه ـــةو: «دواخــســتــنــي ئ
دةكات بَيبةش كةركوك دانيشتوواني

خؤيان». مافي مومارةسةكردني لة
لَيدوانةكةي محةمةد بة سةبارةت 
هةَلبذاردن دواخستني بة تةميم
هَيزة طشتيي فةرماندةي لةاليةن
وتي: د.ئةحمةد ضةكدارةكانةوة، 
ــةي ــةآلت دةس ــةو ئ ــة يــاســا ــت «راس
هَيزة طشتيي ــدةيــي ــةرمــان ف ــة  ب
حاَلةتي لة بةآلم داوة، ضةدارةكان
بةآلم ئةمنيدا،  بارودؤخَيكي بووني 
ئاساييةو ـــارودؤخ  ب كــةركــوك لة 
دواخستني بؤ نيية بيانوويةك هيض
لة نوَينةران ئةنجومةني هةَلبذاردني

كةركوك.

دةكاتةوة دووبارة خؤي (٢٣) مادةي
دادةخات؟ عَيراقدا هةلَبذاردني بةسةر دةرطا كةركوك

ذمارةيةك
ثةرلةمانتاري

عةرةب توركمانء
داوادةكةن

هةلَبذاردني
بؤ كةركوك

كة ماوةيةك،
مانط شةش لة

نةبَيت، كةمتر
كةركوك لة

بؤ دوابخرَيتء
مةبةستةش ئةو

هةموو
هةولَةكانيان

خستووةتةطةِرو
 (٧٥) ئيمزاي

لة ثةرلةمانتاريان
كوتلةكان هةموو

كؤكردووةتةوة

جةمال ئارام فؤتؤ: ٢٠٠٨/٧/٢٨ مادةى ٢٤، دذى كةركوك خةَلكي  خؤثيشاندانى



جةمال ئارام سازدانى:

ثارَيزطارى مستةفا، عةبدوإلةحمان
كَيشةى كة دةكات، ئةوة بؤ ئاماذة كةركوك
كراوةو طةورةتر خؤى قةبارةى لة كةركوك

دةستوورييء مادة ثشتطوَيخستنى بةهؤى
دؤخةي بةم شارةكة كَيشةى ياساييةكانةوة،

بؤ ئةوةش ئَيستا طةيشتووة، هةروةها ئاماذة
هةَلبذاردنى نةدانى ئةنجام كة دةكات

زيانى طةورةترين ثارَيزطاكان ئةنجومةنى
ئةمجارة ئةطةر طةياندووةو كةركوك بة

ئةنجام كةركوك لة ثةرلةمان هةَلبذاردنى
دةوةستَيت. لةشارةكةدا ذيان نةدرَيت،

لة كة ضين ثَيشكةوتنانة ئةو رؤذنامة:
عَيراقةوة ئازاديى ثإؤسةى دواى ساَلى شةش

بةديهاتوون؟ كةركوك لةشارى
ـــــردووةوة راب ــى ــاَل ــة شـــةش س ل  *
روويداوة، شارةدا  لةم طةورة طؤإانكاريى 
كةركوكم ثارَيزطارى ثؤستى من كاتَيك
كات ئــةو  ،٢٠٠٣/٥/٢٨ ــة ل وةرطــــرت
هةموو ئةو  بةهؤى بوو، وَيرانة شارةكة 
ماَلوَيرانيىء كاولكاريىء ثشتطوَيخستنء
بةعسةوة رذَيمى دإندانةيةى سياسةتة
هَينابوو، خةَلكةكةى شارةو ئةم بةسةر كة
بةرضاو ثَيشكةوتنى بوارةكاندا لةسةرجةم
ئةمنيدا لةبوارى نموونة بؤ بةديهاتووة،
لةساآلنى توندوتيذييةى هةَلضوونء ئةو
بةرضاو بةإَيذةيةكى ئَيستا هةبوو رابردوودا
شارةكةش ئةمنيى دؤخى كةميكردووةو
لةبوارى سةقامطيرة، بةرضاو تاإادةيةكى
باشكراوة، زؤر كارى ئاوةدانكردنةوةشدا
ثرد ضوار كةركوكدا  لةمَيذووى نموونة  بؤ
دروستكراوة، ثارَيزطاكةدا لةسنوورى
ثَينج توانيومانة كةمةدا مــاوة لةم بــةآلم
بكةين، دروست ستراتيذيى طةورةو ثردى
ذمارةيةكى رَيطاوباندا  بوارى لة  هةروةها
شار لةناو ض دروستكراون رَيطاوبان بةرضاو
طرنطمان بةنداوى ضةندين طوندةكان، ياخود
كة دروستكردووة، كةركوك لةدةوروبةرى
بةنداوى بناغةى بةردى دانانى دواترينيان
بؤ دةبَيت طةورةى سوودَيكى كة خاسةية
طةشتوطوزار، كشتوكاألء خواردنةوةو ئاوى
كؤلَيذى نوآء ضةندين زانكؤ لةسةر ئاستى
كةرتةكانى لة دروستكراونء نوآ بيناى
كارى ثةروةردةشدا  تةندروستىء ديكةى 
بيناى ــان ــةدةي ب ئــةنــجــامــدراوةء  طــةورة 
دروستكراون، قوتابخانة نةخؤشخانةو
نراوة، باش  هةنطاوى كارةباشدا لةئاستى 
ثَيويستى بةعسدا  لةسةردةمى نموونة  بؤ
كارةبا بؤ كــةركــوك خةَلكى ســةرجــةم
ئَيستا بةآلم بووة، كارةبا (١٨٠)مَيطاوات
توانراوة كة (٦٨٥)مَيطاواتة، ثَيويستيية ئةو
بة ثَيدانى كارةباش باشى دابينبكرَيتء بإَيكى
سةردةمى لةضاو لةئَيستادا باشترة هاوآلتييان
ثإؤذةكانى بــوارى لة  هةروةها بةعسدا،
كارى بةسةدان ئاوةإؤدا خواردنةوةو ئاوى
نموونةيي باخضةى بةدةيان كراوةو طرنط
ثاركى دوو دروستكراونء طةإةكاندا لة
لةبوارى جَيبةجَيكردندان، لةبوارى طةورة
كراوة، بةرضاو خزمةتَيكى وةرزشيشدا
رَيطةمان نةداوة ئَيمة لةبوارى دامةزرانديشدا
كةركوك دةرةوةى خةَلكى وةزارةتةكان
هةلى هؤيةوة بةو دابمةزرَينن، كةركوك لة
خةَلكى زؤرى بةشى بؤ دامةزراندن كارو
ئةمانةشدا لةطةأل بةآلم دابينكراوة، شارةكة
دةبَيت زياترةو شارةكة  خةَلكى  ثَيويستى

بةردةوامبن. هةوَلةكان
ستراتيذييةكانى ثإؤذة  ئَيستا  رؤذنامة:

قؤناغَيكدان؟ لةض شارةكة
يةكةميان ستراتيذييانة، ثإؤذة لةو *
ئَيستا (٤٠٠)قةرةوَيَلةييةو نةخؤشخانةى
دووةمــيــان جَيبةجَيكردنداية، لــةبــوارى
لةقؤناغى ئَيستا كة نةوتة ثاآلوطةيةكى
سَييةميشيان بةَلَيندةردايةو بة ثَيدان
وةرطرتووة بةَلَينمان بنةإةتيية، ئاوةإؤى

داهـــاتـــووةوة ــى ســاَل ــاى ــةرةت ــةس ــة ل ك
بَيطومان كة بةجَيبةجَيكردنى، دةستدةكرَيت
دروستكردنى زؤرو  هةوَلَيكى دواى  ئةمانة
ئَيمة بةآلم  لةبةردةميان، لةمثةرة ضةندين
دروستكردنيان لةسةر هةرسوربووين
ساَلى سةرةتاى لة هةروةها كةركوك، لة
بة دروستكردنى داهاتووشةوة دةستدةكرَيت
ثإؤذةيةكى كة كةركوك، وةرزشيى شارى
تةنيا عَيراقدا لةئاستى  نَيودةوَلةتييةو 
دروستدةكرَيت، بةسرة كــةركــوكء لة 
لةضاو كةركوك بكةيت ــةراوردى ب ئةطةر
لةثَيشةوةية عَيراقدا،  ديكةى ثارَيزطاكانى 

خزمةتطوزاريدا. ئاوةدانكردنةوةو لةبوارى
دياريكردنى لةكاتى ساآلنةو رؤذنامة:
كةركوك بؤ  بةشةى بةو ئَيوة بودجةدا 
ئةوةشدا لةطةأل نين، رازى دياريدةكرَيت
بؤ ناكرَيت، خةرج بودجةية لةو بةشَيك
ض بة  ئايا  ،(٢٠٠٨) ساَلى بودجةى نموونة

سةرفدةكةن؟ بودجة ثَيوةرَيك
بودجة ئَيوة دةوترَيت داخة جَيطةى *
بَيتء كةسَيك با دةكةم تةحةدا ناكةن، خةرج
طةإاندووةتةوة، بودجة لة  دينارَيكتان بَلَيت
ساَلى بَيبناغةن،  ثإوثاطةندةنء تةنيا ئةمانة 
خةرجكرووة، بةتةواويى بودجةمان (٢٠٠٧)
بةَلكو كةركوك، بودجةى نةك (٢٠٠٨) ساَلى
دابةزينى بةهؤى ثارَيزطاكان زؤربةى بوجةى
بةغداوة لة كورتهَينانةوة نــةوتء نرخى
لةوبإةى ئةمساَليس بودجةى نةنَيردرا،
لةثإؤذةدا زياترة مانطَيك هاتووة، بؤمان
تةواونةكردنى بةطشتيى خــةرجــكــراوة،
ئةطةر نيية، تَيدا  ئَيمةى تاوانى  بودجة
لة ئةستؤى بؤ نةدرَيت، لةبةغدا زةوتبكرَيتء
بودجةدا لةدابةشكردنى جطةلةوةش ئَيمةية؟،

دةبةستينء دانيشتووان بةذمارةى ثشت
بةسةر دابةشدةكةين  بودجةكة ئةوة بةثَيى 

ناوضةكاندا.
ض لة ئيداريى طةندةَليى ــة: ــام رؤذن
دةستةى راثؤرتةكةى ضةند تا ئاستَيكداية،
ثلةى لة كةركوكى كة دروستبوو نةزاهة

ئةذماركردبوو؟ طةندةَليدا يةكةمى
جيهانييةو دياردةيةكى طةندةَليى *
طيرؤدةن عَيراقيش ثارَيزطاكانى سةرجةم
راثؤرتَيكى راثؤرتة ئةو بةآلم بةدةستييةوة،
ئامادةكرابوو، عةشوايي بة زؤر بَيبنةمابوو،
رووى لة كةركوك دةيَلَيم دَلنياييةوة بة
ثارَيزطاكانى لةدواوةى ئيدارييةوة طةندةَليى
نةزاهةى دةستةى  راثؤرتى  دوايين  عَيراقةو 
لة كةركوك كة دةسةلمَينَيت ئةوة عَيراقى
بنةبإكراوة، تَيدا طةندةَليى باشدا ئاستَيكى
بة ثَيويستمان طةندةَليش بنةبإكردنى بؤ
هةر كارَيكى كة هاوآلتييانة، بةوةى هاوكاريى
ثةيوةنديدارى بةديدةكةن با اليةنى طةندةَليى
هةنطاوى جطةلةوةش ئاطاداربكةنةوة، لَي
لةسةر كةسيش  بةسةدان  ناوةو  باشمان 
لَيكؤَلينةوةو كةركوك لة ئيداريى طةندةَليى
خةَلكَيكى كراوةو لةطةَلدا لَيثرسينةوةيان
بةرثرسيارَيتيدا لةئاستى هةيانة كة زؤريش
ياسايي ســزاى بــةدادطــاو دراون ــووة،  ب
بةآلم نيية، طةندةَليى  ناَلَيم من بؤية  دراون،
دةكرَيت كةمبووةتةوةو بةرضاو بةشَيوةيةكى

بدةين. هةوَلى لةناوبردنى بةهةموومان
ئازاديى ثإؤسةى  لــةدواى  رؤذنــامــة:
لةضوارضَيوةى كةركوك كَيشةى عَيراقةوة
ئةوةى بةبآ ضةسثَينرا مادةيةكدا ضةند
جَيبةجَيبكرَين، ياسايانة ــادةو م ئــةو

خراية هةل ضةندين ساَلةدا شةش لةو
بؤ كةركوك شارى ثَيكهاتةكانى بةردةست
بةآلم شارةكة، كَيشةكانى ضارةسةركردنى
كَيشةكة ئَيستا ثَيتوانيية نةبوون، سةركةوتوو

كةركوكدا نةماوة؟ لةدةستى خةَلكى
قةبارةى لة  زؤر كةركوك  كَيشةى  *
وايلَيبَيت، نةدةبوو كة  كراوة طةورةتر خؤى
زياتر عَيراقيش ثةرلةمانى كوتلةكانى
بةتايبةتى قووَلتركردووةتةوة،  كَيشةكةيان 
طةورة كَيشةيةكى بووةتة كة لةئَيستادا
ياساى دةركردنى بؤ ثةرلةماندا لةبةردةم
عَيراق، داهاتووى ثةرلةمانى هةَلبذاردنى
طةيشتة كــةركــوك كَيشةى ــةوة ــةداخ ب
بؤ زؤربوو رَيطة لةكاتَيكدا ئَيستا، ئةمةى
تاكو ـــادةى(٥٨)ةوة م لة ضارةسةركردن
ياساى (٢٣)ى مــادةى (١٤٠)ء مادةكانى
كة ثارَيزطاكان، ئةنجومةنى هةَلبذاردنى
ضارةسةركردنى بؤ باشبوون هةلى ئةوانة
حكومةتى لةبةردةم ض كةركوك كَيشةى
كةركوكدا، ثَيكهاتةكانى  لةبةردةم ض  عَيراقدا
كَيشةكة نةيانهَيشت ياخود نةتوانرا بةآلم
تةنيا لةهةموو ئةمانةدا بكرَيت، كة ضارةسةر
نموونة بؤ زةرةرمةندبووة، كةركوك خةَلكى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ئةطةر
عَيراقدا ديكةى ثارَيزطاكانى لةطةأل كةركوك
كؤمةَلَيك لة شارة ئةم ئَيستا بدراية، ئةنجام
هةندَيك كة دةبوو،  دةربازى ديكة  كَيشةى
هةيانة، نوَييةكان ئةنجومةنة ــةآلت دةس
ثَيطةياندووين، طةورةى زيانى نيمانةء ئَيمة
لة ئةمجارة هةَلبذاردنى  نةدانى ئةنجام  بؤية
ذيان سةرذمَيريى، نةدانى ئةنجام كةركوكء
ثَيويستة بؤية  دةوةستَينَيت، كةركوك  لة
بةرذةوةنديى لة بير ناكؤكةكان اليةنة

هــةوَلــى ــةوةو ــكــةن ب ــوك ــةرك خــةَلــكــى ك
بةثَيى بةآلم بــدةن، كَيشةكة ضارةسةرى 
كةركوك، كَيشةى ضارةسةركردنى ياسا
دةبَيت ضارةنووسةكةى، دياريكردنى ياخود
ئةنجامدانى بةثَيى خةَلكةكةيء بةدةست
كوتلة نةدةبوو هةروةها بَيت، ريفراندؤم
هةلى لةناوخؤياندا كةركوك  سياسييةكانى
بداية. لةدةست كَيشةكةيان ضارةسةركردنى
قوَلبوونةوةى ثَيتوانيية ــة: ــام رؤذن
كاريطةريىء شــارةكــة سياسيى كَيشةى
كؤمةآليةتيدا ئاستى لة خراثى رةنطدانةوةى

لَيكةوتووةتةوة؟
ئةو بإوايةدانيم لــةو  من نةخَير،  *
رةنطدانةوةيان كةركوكدا لةشةقامى كَيشانة
خةَلكى بةثَيضةوانةوة دروستكردبَيت،
تَيكةآلويى تةباييء بةئاشتىء كةركوك
دةزانــنء طــةل بةيةك خؤيان  دةذيـــنء
ثةيوةندييةكان ئَيستاش يةكطرتوون،
كؤمةآليةتى ض  ئاسايين، لةكةركوكدا 
ديكة، بوارةكانى هةموو بازرطانىء يان
لةنَيوان تائَيستاش ذنخوازيى ذنء تةنانةت
نابينم واي من بؤية بةردةوامة، ثَيكهاتةكاندا
كةركوكدا خةَلكى لةناو  سياسييةكان  كَيشة

رةنطبداتةوة.
ثؤليس ضةند ساَلى رابردوودا لة رؤذنامة:
بةرقةراركردنى لة طَيإاوة باشى رؤَلَيكى
تائَيستا ماوةيةدا لةو كةركوك، لة ئاسايشدا
بةآلم ئةمنيت، ضاالكى ذوورى سةرؤكى تؤ
عَيراق سوثاى (١٢)ى فيرقةى لةئَيستادا
ناوشارى ئةمنيى دؤسيةى لةهةوَلداية
سوثا وةربطرَيتةوةو ثؤليس لة كةركوك
ذوورى ئةو هاوكات بكات، سةرثةرشتى

سةرؤكايةتى فيرقة فةرماندةى ضاالكييةش
لةوبارةيةوة ضيية؟ بكات، هةَلوَيستتان

ئَيمة رَيطريى كَيشةية هةيةو ئَيستا ئةو *
بةرزيشدا بةرثرسيارَيتى ئاستى لة لَيدةكةينء
هَيزةكانى هــاتــووةو لــةبــةغــداوة خةَلك 
زؤر هةوآلنةن، ئةو ئاطادارى  ئةمريكاش
ئةو قبووَلى ئَيمة كة ثَيمانوتوون، بةإاشكاويى
ناو بَيتة نادةين سوثا ناكةينء رَيطة هةوآلنة
ثَيى ثَيويستمان ضونكة كةركوكةوة، شارى
كارةساتى ناوشار بؤ سوثا هاتنى رةنطة نيية،
سوثا وتوون ثَيشمان لَيبكةوَيتةوة، طةورةى
بوو ثَيويستمان هةركات خؤمانةو سوثاى
بةرطريى وةزيرى دةكةين، داواى خؤمان
بةضاوى كةركوك بؤ لةسةردانيدا عَيراقيش
كةركوك وتــى بينىء دؤخــةكــةى خــؤى 
ئَيستا بؤية نيية، سوثا  بةهَينانى  ثَيويستى
ئةو ضارةسةركردنى هةوَلى لةطفتوطؤو
وابووة سةرةتاشةوة لة هةر كَيشةيةداين،
سوثا شــار دةرةوةى ثؤليسء ناوشار

بمَينَيتةوة. وا دةبَيت دةيثارَيزَيتء
نَيوان لة هةماهةنطى ضةند تا رؤذنامة:
هةيةو كةركوكدا ئيدارةى بةغداو حكومةتى
ثةيوةنديدارةكان وةزارةتة ئاوإلَيدانةوةى ئايا

ثَيويستة؟ وةك كةركوكدا لةطةأل
هةية، بةغدا رةخنةى زؤرمان لة طلةييء *
وةك كة وةزارةتانة لةو هةندَيك بةتايبةت
داوارييةكانى نايةنء بةدةنطمانةوة  ثَيويست
لةطةأل بــةآلم  ناكةن، جَيبةجآ كةركوك
وةزارةتانة لةو بةشَيك سوثاسى ئةوةشدا
دةكةنء كةركوك باشى هاوكارى كة دةكةين
وةكوةزارةتى ثإؤذةىطرنطجَيبةجَيدةكةن،
الوانء وةرزشء ئاوييةكانء سةرضاوة
لةهةموو ئاوةدانكردنةوة، نيشتةجَيكردنء

داواى بةردةوام كؤبوونةوةكانيشدا كؤنطرةو
دوايين لة دةكةين، وةزارةتةكان لة هاوكاريى
نورى كة ئاوةدانكردنةوةشدا كؤنطرةى
داواى ئامادةيبوو، وةزيران سةرؤك ماليكى،
كرد نةوتمان بةرميلَيك  هةر لة  دؤالر نيو 
سةرؤك بوو ئةوة كة شارةكة، خةَلكى بؤ
لة دواتريش دةربإىء رةزامةنديى وةزيران
رةزامةنديى دواى وةزيرانةوة، ئةنجومةنى
بةداخةوة بةآلم بةرزكرايةوة، ثةرلةمان بؤ
لةسةر رةزامــةنــديــى  ثةرلةمان هَيشتا 
لة دةبين بةردةوام بةطشتيى دةرنةبإيوة،
كةركوك. زياترى خزمةتكردنى بؤ هةوَلدان

حكومةتى هاوكارييةكانى  رؤذنــامــة: 
ض لة كــةركــوك بؤ  كوردستان  هةرَيمى

ئاستَيكدابووة؟
سةردةمى لة ض هةرَيم حكومةتى *
بـــةردةوام ئَيستاش ض ئــيــدارةيــداو دوو 
لة باشيان ــإؤذةى ث ــوونء ب هاوكارمان
سةرجةم لة جَيبةجَيكردووةو كةركوكدا
كردووينء باشيان هاوكاريى بوارةكاندا
هاوكارييانة ئةو هيوادارين سوثاسة، جَيطاى

بةردةوامبن.
برايةتى ليستى  ثاَلَيوراوى تؤ رؤذنامة: 
كةركوكء ثارَيزطاى  ثؤستى بؤ  بوويت
لةهةَلبذاردنةكانى بوويت ليستة ئةو سةرؤكى
تؤ بةديدةكرَيت ئــةوةى (٢٠٠٥)دا، ساَلى
دةدةيت، سياسييةكان لةثرسة خؤت كةمتر

بؤضى؟ ئةمة
يةكةى سةرؤكى ثارَيزطارمء من *
ئيداريىء كارى من كارى كةركوكم، ئيداريى
مامةَلةكردنَيكى شارةكةيةء ئيدارةدانى
نةتةوةكاندا، سةرجةم  لةطةأل  دروستة

ئةم برايةتييةوة لةليستى  مــن راســتــة
بَيهةَلوَيست بةآلم وةرطــرتــووة، ثؤستةم
بةرنامةكانى لة داكؤكيم بةردةوام نةبوومء
بةسياسةتى هةر كردووةو برايةتى ليستى
كردووةو هةَلسوكةوتم برايةتيش ليستى
جَيبةجَيكردووة، برايةتيم ليستى بةرنامةكانى
دةبَيت ئيدارييةو زياتر من كارةكةى بةآلم
ليستةكان ثَيكهاتةو نَيوان هاوسةنطي

رابطرم.
حيزبيى دةستوةردانى ضةند تا رؤذنامة:
تؤ بةوثَييةى هةبووة، ئيداريدا كاروبارى لة

بَياليةنيت؟ كةسَيكى
كــارى حيزبيى ــارى ك ــم ــَي دةَل مــن   *
لةطةأل خؤيانةو حيزبةكان رَيكخستنى
بةيةكتر تَيكةأل  نابَيت جياوازة، ئيدارةدا
دةستوةردان هةَلةتَيطةيشتنء بة بكرَين،
لةكاتى بةآلم هةبووة، جارجارة لَيرةو لةوآ
كَيشةى من ضارةسةركراوة بةطشتيى خؤيدا
دؤستى هةموو نييةو كةسدا لةطةأل شةخسيم

اليةنةكانم.
هَيزةكانى ئةمريكا هاتوو رؤذنامة: ئةطةر
ضارةنووسى بةجَيهَيشت، لةكاتَيكدا كةركوكيان
ئَيستا وةك نةكراوةييء بةيةكال شارةكة 
شةإى ضاوةإوانى كارى توندوتيذيىء مايةوة،

دةكةيت؟ تايفى نةتةوةييء
لةخةَلكى مةترسييةكم  هيض نةخَير،  *
بة دةرةكييةكانيش هةوَلة نيية، كةركوك
كةركوكةوة خةَلكى لةاليةن  بــةردةوامــى 
ئةمساَليشدا حوزةيرانى لة ثوضةَلدةكرَينةوة،
ناوةندىشارةكانيان كاتَيكهَيزةكانىئةمريكا
بةباشى زؤر ثؤليس هَيزةكانى جَيهَيشت،
واي بؤية كرد،  ئةمنييان رةوشى كؤنترؤَلى 
كةركوك هَيزانة ئةو كاتَيك هةر كة دةبينم

نيية. كةركوك مةترسى لةسةر جَيبهَيَلن،
دةبينيت، ضؤن كةركوك ئايندةى رؤذنامة:
بةكوآ كةركوك كَيشةى  لةوبإوايةدايت 

بطات؟
بةوثَييةى كةركوك، ئايندةى بة طةشبينم *
هةماهةنطى دؤستايةتىء هــاوكــاريــىء
هةية، كةركوكدا خةَلكى نَيوان لة دَلخؤشكةر
هةية، سياسييةكاندا لةنَيوان جياوازى راستة
خؤيان كَيشةكانى لة كةركوك  خةَلكى بةآلم
كةركوك دةَلَيت، كة وتةيةى ئةو تَيدةطةنء
لةماوةى كةركوك خةَلكى  باروتة،  بةرميلة
وةآلمى بةثَيضةوانةوة رابردوودا ساَلى شةش
دةيةوَيت خةَلك دَلنيام دايةوةو وتةيةيان ئةو
ئازاديى ئَيستاش  بذي،  برايةتى  بةئاشتىء 
جؤرةكانى رَيكخراوةييء كارى رادةربإينء
بةرقةرارةو كةركوك لة ئازاديى ديكةى
كةركوك، بةئايندةى دةكةن طةشبينمان ئةمانة
نةطةيشتوونةتة سياسييةكانيش جياوازيية
ديموكراتىء وآلتى لة توندوتيذيىء رادةى
جياوازيى ديموكراتيدا  بةرةو هةنطاونان 

ئاسايية. سياسيى جياوازيى بؤضوونء

فةتاح عةبدوإلةحمان مستةفا
كةركوك (١٩٥١) لةدايكبووى،

ياساى كؤلَيذى (١٩٧٤) لةساَلى
تةواوكردووة. بةغداى

(٢٠٠٣) تا ساَلى (١٩٧٥)ةوة لةساَلى
ثارَيزةريى كارى كةركوك لةشارى

كردووة.
كةركوكة. ثارَيزطارى (٢٠٠٣/٥/٢٨)وة لة
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هةلَبذاردن كةركوك لة ئةطةر كةركوك: ثارَيزطارى
دةوةستَيت نةدرَيت، ذيانى تَيدا ئةنجام

ئةم لةليستى برايةتييةوة من راستة

بَيهةلَويَست بةآلم وةرطرتووة، ثؤستةم

بةرنامةكانى لة داكؤكيم بةردةوام نةبوومء

سياسةتى بة هةر كردووةو برايةتى ليستى

كردووةو هةلَسوكةوتم برايةتيش ليستى

جيَبةجَيكردووة برايةتيم ليستى بةرنامةكانى

جيَناكؤكةكان ناوضة كةركوكء

مستةفا عةبدوإلةحمان
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بؤضى بؤمبةكانى 
بةغدا ثالنى 

ئةمريكا 
ناطؤأَيت؟

تةقينةوةكةى  دوو  ئامانجى  ئايا 
ناوضةى سةوزى بةغدا بؤ:

ناجَيطيريى  الوازيــــــىء   (١
حكومةتةكةى ماليكى بوو؟

٢) ثةكخستنى هةَلبذاردنى كانوونى 
دووةم بوو؟

٣) هةَلطيرسانى شةإى نَيوان سوننةو 
شيعة بوو؟

٤) كوشتنى ذمارةيةكى زؤر عَيراقى 
بوو؟

وةآلمى راست بةدَلنياييةوة بريتيية 
لة:

سةرةوةية.  ئةوانةى  هةموو   (٥
ذمارةيةكى  بةغدا  تةقينةوةى  هةرضةندة 
ضيتر  هَيرشانة  ئةم  بةآلم  كوشت،  زؤرى 
بطؤإن،  ــان  رووداوةك زنجيرةى  ناتوانن 

لةبةر ئةم هؤكارانة. 
هةرطيز  ماليكى  حكومةتةكةى  يةكةم: 
نةيتوانيوة سةقامطيريى تةواو دروستبكات، 
يةكشةممةش،  تةقينةوةكةى  ثَيش  تةنانةت 
وَيناكردنى  بؤ  ماليكى  زؤرةى  هةوَلة  ئةو 
داى،  بةهَيزةكة»  «ثــيــاوة  وةك  خــؤى 
بةهةدةرضوو، بةآلم ضيتر ثَيطةى سياسيى 
ئاسايشةوة  دابينكردنى  لةإَيى  خــؤى 
ثَيطةية  ئةو  دةيةوَيت  بةَلكو  ناثارَيزَيت، 
بةدةستبَينَيتةوة،  ئيئتيالفات  سياسةتى  بة 
بةبآ  ناتوانَيت  حيزبَيك  هيض  ضونكة 
دروستكردنى هاوثةيمانيى، زؤرينة بَينَيت. 
لةسةر  هــةإةشــة  ئــةطــةر  دووةم: 
هةبَيت،  دووةم  كانوونى  هةَلبذاردنةكانى 
نيية،  ئةلقاعيدةوة  بؤمبةكانى  بةهؤى  ئةوا 
بةَلكو بةهؤى ملمالنَيى نَيوان سياسييةكانى 
ئةمةش  هةَلبذاردن،  ياساى  لةسةر  عَيراقة 
لةسةر  ــةرةب  ع ــوردو  ك ــةوةى  ئ دواى 
ــوك بــةتــةواويــى  ــةرك ــى ك ــووس ــارةن ض

دابةشبوون. 
ئةلقاعيدة  بؤئةوةى  رَيطة  تةنيا  سَييةم: 
كة  ئةوةية  بطؤإَيت،  عَيراق  سياسةتى 
سوننة  شيعةو  نَيوان  مةزهةبيى  شةإى 
ـــة كة  دروســتــبــكــاتــةوة، ئــةمــةش روون
بةآلم  دةكرَين،  مةبةستة  بةو  تةقينةوةكان 
شيعةكان وةآلمَيكى ئةوتؤيان نيية، ئةمةش 
تؤَلةسةندنةوة،  ئامَيرى  ماَليكردنى  دواى 
سوثاى مةهدىء ئةوةى كة شيعة دةزانَيت 
زؤرينةيةو بوونى دةوَلةتَيكى ديموكرات لة 

بةرذةوةنديى ئةوانداية. 
عَيراق  مةترسيدارى  واقيعى  ضوارةم: 
لة  بةردةوامدةبن  بؤمبةكان  كة  ئةوةية، 
دةكوذرَين.  زياتريش  خةَلكى  تةقينةوةو 
بثارَيزَيت،  ثايتةخت  زياتر  ماليكى  تاوةكو 
ئةو  سةر  دةكاتة  زياتر  هَيرشى  ئةلقاعيدة 

شارانةى ئاسايشيان الوازة. 
كؤمَينتارةكان  لة  هةندَيك  كؤتاييدا  لة 
وةك  يةكشةممةيان  تــةقــيــنــةوةكــةى 
ئارطومَينتَيك بةكارهَيناوة بؤ طؤإينى ثالنى 
ئةمةش  ئةمريكا،  هَيزةكانى  كشانةوةى 
ثةيامَيكيان  هَيرشبةرةكان  كة  ئةوةى  وةك 
دابَيتة ئؤباما، بةآلم ئةطةر ئةو ئامانجةشيان 
ضونكة  شكستيانهَيناوة،  ئةوا  هةبووبَيت، 
نيية  سثيدا  كؤشكى  دةسةآلتى  لة  ضيدى 
ضوارضَيوةى  لة  كة  بطؤإَيت  ثالنة  ئةو 
سؤفاداو لةنَيوان ماليكىء بؤشدا ئيمزاكرا، 
دةتوانَيت  عَيراق  حكومةتى  تةنيا  بةَلكو 
بكات،  ئةمريكا  هَيزةكانى  مانةوةى  داواى 
سياسيية،  خؤكوشتنى  داواية  ئةم  بةآلم 
بيةوَيت  لةئَيستادا  ماليكى  ثَيموانيية  كة 
كةمثةينى  ئةو  بةثَيضةوانةوة  ئةنجاميبدات، 
رَيكدةخات،  ثياوَيك  وةك  هةَلبذاردنةوةى 

كة ئةمريكاى وةدةرناوة. 

بةدةستكارييةوة: بؤبى طؤش، 
تايم 

هةرَيمى  حكومةتى  نوَيى  كابينةى  لةسةر  دةنطدان 
كوردستانء ضوونة دةرةوةى «ئؤثؤزسيؤنى راستةقينة»ء 
سفردا  كاتذمَيرى  لة  ضاوةإواندةكرَيت  ملمالنَييانةى  ئةو 
جيهانن.  ميدياى  سةرنجى  جَيى  ــدةن،  رووب لةعَيراق 
لة  بةآلم  ثَينةدا،  خؤى  مافى  كورديى  ميدياى  كة  ئةوةى 
كَيشةى  هةَلدانةوةى  نةكرا،  فةرامؤش  جيهاندا  ميدياى 
ضةند وةزيرَيكى كوردو طومان دروستكردن بوو لةئاست 
كَيشةى  لةوةى  جطة  ئةمة  هةَلبذاردنةوةياندا،  دووبارة 
كةركوك لةم هةفتةيةدا طرنطييةكى زؤرى ثَيدةدرَيتء وةك 
«مةترسييةكى ئَيجطار طةورة» سةيردةكرَيتء هةَلوَيستة 
كة  عةرةب،  سةركردةيةكى  ضةند  هةَلوَيستى  ئاست  لة 

طوتارى «نيشتمانيبوون»يان بةرزكردووةتةوة، دةكرَيت. 

ئَيرس تايمز:
يةكَيتىء ثارتى طشت وةزارةتة 

طرنطةكانيان بؤ خؤيان بردووة

ثةرلةمانى كوردستان طؤإانَيكى بنةإةتى لة هةيكةلى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة باكوورى عَيراق ثةسةند 
وةزير   ١٩ لة  ئَيستا  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  كرد. 
كاروبارى  وةزير   ٤٢ ثَيشتر  كاتَيكدا  لة  ئةمة  ثَيكدَيت، 
هةرَيمةكةيان بةإَيوةدةبرد، وةكو ئاذانسى هةواَلى كوردى 
وتى. ثةرلةمان طؤإانةكةى بةرهةم ئةحمةد ساَلح سةرؤك 
وةزيرانى نوَيى حكومةتى هةرَيمى قبووَلكردو ١٠ وةزارةتى 
نيشتيمانيى  يةكَيتيى  هةَلوةشاندةوة.  سيانى  يةكخستء 
كوردستانء ثارتى ديموكراتى كوردستان، ثشكى شَيرى 
دابةشكردووة، هةريةكةى  لةنَيو خؤياندا  وةزارةتةكانيان 
وةزارةتة  لةنَيوياندا  بةركةوتووة،  وةزارةتيان  حةوت 
(هَيزة  ثَيشمةرطة  ناوخؤ،  وةزارةتــى،  وةك  طرنطةكانى 
سروشتييةكان،  سامانة  نةوتء  دارايى،  سةربازييةكان)، 
لةنَيوان  ديكة  وةزارةتةكانى  ماونةتةوة.  خؤيان  وةك 
شيوعى  حيزبى  كوردستان،  ئيسالميى  بزووتنةوةى 
هةرَيمء  حكومةتى  لة  توركمان  نوَينةرى  كوردستان، 
نوَينةرى مةسيحيةكان لة هةرَيم دابةشكران. بةرهةم ساَلح 
بةآلم  كرد،  ئيسالميى  كؤمةَلى  بة  ثَيشكةش  كورسييةكى 

رةتيان كردةوةو بةبةتاَلى جَييان هَيشت. 

يوثى ئاى:
حكومةتى هةرَيم بة كَيشة 

دةرةكييةكانةوة خةريكة

هةرَيمى  وةزيرانى  سةرؤك  ساَلح  ئةحمةد  بةرهةم 
دا،  هةرَيمةكةى  سةقامطيريى  ثةيمانى  كوردستان 
دةرةكييةكانة  كَيشة  ضارةسةركردنى  خةريكى  لةكاتَيكدا 
ساَلح  بةرهةم  توركيا.  عَيراقييةكانء  سةركردة  لةطةأل 
لة  كوردستانى  ليستى  سةركةوتنى  دواى  ثؤستةى  ئةم 
بةدةستهَينا. حكومةتى  هةرَيمييةكةى ٧/٢٥دا  هةَلبذاردنة 
هةرَيمى كوردستان لة كَيشةداية لةطةأل وآلتانى دراوسآ 
دوايين  هةيةتى،  هةرَيمةكة  كة  تموحانةى  ئةو  لةسةر 
كَيشة لةطةأل بةغدا لةسةر شَيوازى هةَلبذاردن لة شارى 
دةوَلةمةند بةنةوتى كةركوك هةإةشة لة دواخستنى كاتى 
هةَلبذاردنةكان دةكات، كة بإيارة لة كانوونى دووةمى ساَلى 
ناوةندى  حكومةتى  كوردةكانء  ئةنجامبدرَيت.  داهاتوو 
بة  ناودةبرَيت  كة  هةية  ديكةشيان  مشتومإَيكى  لةعَيراق 
كَيشةى ناوضة جَيناكؤكةكان، كة سنوورَيكة لة سنجار كة 
ثارَيزطاى  لة  خانةقين  تا  درَيذدةبَيتةوة  سوورياية  نزيك 
ديالة. لةبارةى كَيشة ناوخؤييةكانةوة، سةرؤك وةزيران 
بةَلَينى دا كة كاربكات بؤ ناساندنى نَيودةوَلةتييانةى ئةنفال 
وةك جينؤسايد، ثاكتاوى رةطةزيى دةستى رذَيمى سةدام 
حسَين. ئةو كَيشةيةى لةئَيستادا زؤرَيك لة سةرانى رذَيمى 
ثَيشوو لةسةرى دادطايى دةكرَين وةك تاوانبارى جةنط. 

رؤيتةرز:
ئاشتى هةورامى دةبَيتةوة بة وةزير

هةرَيمى  حكومةتى  نوَيى  كابينةى  ثَيكهَينانى  لة 
وةزيرى  وةك  دووبارة  هةورامى  ئاشتى  كوردستاندا، 
سامانة سروشتييةكانى حكومةتى هةرَيم دياريكرا. ئاشتى 
دةرةكى  كةسَيكى  ضةند  كة  بوو  لةكَيشةيةكدا  هةورامى 
ئاشتى  زؤر،  كَيشةى  بوونى  سةرةإاى  كرد،  ئاشكرايان 

بازرطانيكردن  لةبارةى  وةزير،  بة  دةبَيتةوة  هةورامى 
لة بوونى  ئارامى عَيراقدا. بةآلم ئةو نكوَلى  لة هةرَيمَيكى 
هةر بةرذةوةندييةكى مادى لةو مامةَلةية كرد كة بؤ دوو 
كؤمثانياى بيانى كرابوو، لةنَيوياندا دى.ئَين.ئؤى نةرويجى 
قةرةداغى  محةمةد  كاردةكات.  تاوط  كَيَلطةى  لة  كة 
سكرتَيرى كابينةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان ثَيشتر 
رايطةياند، ئاشتى هةورامى بةردةوام دةبَيت لة ثؤستةكةى 
وةك وةزيرى سامانة سروشتييةكانى حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان. ثاشان طةورة بةرثرسَيكى هةرَيم كة سةرؤكى 
ديوانى هةرَيمة، فوئاد حسَين زانيارييةكى ثشتإاستكردةوة. 
حيزبة  دوو  كة  تةمموز،  هةَلبذاردنةكانى  لــةدواى 
دةسةآلتدارةكةى لة دةسةآلتدا هَيشتةوة، ثةرلةمانتارانى 
سةرؤك  جَيطرى  ساَلح،  ئةحمةد  بةرهةم  كوردستان 
وةزيرانى ثَيشووى عَيراقيان دةستنيشانكرد بؤ ثَيكهَينانى 
كابينةى نوآ. شيكاروانةكان ثَييانواية، ئةم هةنطاوة دةبَيتة 
هؤى ئاساييكردنةوةى ثةيوةندييةكانى هةرَيم لةطةأل بةغدا. 
دةوَلةمةند  كةركوكى  شارى  لة  كَيشةكانداو  دَلى  لةنَيو 
بةنةوت، دةسةآلتدارانى حكومةتى هةرَيمء ناوةند لةبةغدا 
لةسةر ياساييبوونى ئةو طرَيبةستانةى كة حكومةتى هةرَيم 

لةطةأل كؤمثانيا بيانييةكان بةستوويةتى، لةكَيشةدان. 

فرانس ثرَيس:
دةنط لةسةر حكومةتى نوآ دةدرَيتء 

ئؤثؤزسيؤن دةضَيتة دةرةوة

بة  دا  دةنطيان  كوردستان  هةرَيمى  ثةرلةمانتارانى 
لةكاتَيكدا  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  كانديدةكانى 
ضةندين ثةرلةمانتار ضوونة دةرةوة، ثاش رةتكردنةوةى 
بيرؤكةى دةنطدانى جيا لةسةر هةر وةزيرَيك. سةرضاوةيةك 
لة ثةرلةمانى كوردستان رايطةياند، وةزارةتةكان لةاليةن 
دةكرَينء  سةرؤكايةتى  ساَلحةوة  ئةحمةد  بةرهةم 
ثَيشتر.  كابينةى  نيوةى  بؤ  كةمكراوةتةوة  ذمارةشيان 
ثؤستةكانيان  ثَيشوو  كابينةى  ــرى  وةزي ضــوار  تةنيا 
بةدةستهَيناوةتةوة، كة ثَيكهاتوون لة وةزارةتةكانى سامانة 
كاروبارى  ــى  وةزارةت ــى،  داراي ناوخؤ،  سروشتيةكان، 
ثَيشمةرطة، لةدواى بردنةوةى هةَلبذاردن لةاليةن هةمان 
هةَلبةت  لةدةستدابوو،  دةسةآلتيان  ثَيشتر  ثارتانةى  ئةو 
لة مَيذوودا، سياسةتى  يةكةمجار  بؤ  بة دةنطَيكى كةمتر. 
ديموكراتى  ثارتى  لةاليةن  نةكراوة  كؤنترؤَل  هةرَيم 
دووبــارة  سةرؤكى  بارزانى  مةسعود  كة  كوردستان 
هةَلبذَيردراوى هةرَيمى كوردستان سةرؤكايةتى دةكاتء 
يةكَيتى نيشتمانى كوردستان كة جةالل تاَلةبانى سةرؤك 
هةَلبذاردنةكانى  لة  دةكات.  عَيراق سةرؤكايةتى  كؤمارى 
تةمموزدا، فراكسيؤنى طؤإان بووة يةكةمين ئؤثؤزسيؤنى 
 ١١١ كؤى  لة  كورسى   ٢٥ بةدةستهَينانى  بة  راستةقينة 
كورسى ثةرلةمان. لةطةأل نزيكةى ١٠ ئةندامى ثةرلةمانى 
لة ئيسالمي-كؤمؤنيستةكان،  كوردستان، كة ثَيكهاتبوون 
مةال  عةبدوَلآلى  دةرةوة.  ضوونة  طؤإان  ثةرلةمانتارانى 
فراكسيؤنى  بة  سةر  كوردستان  ثةرلةمانتارى  نورى، 
طؤإان دةَلَيت، بإيارماندا بضينة دةرةوة، ضونكة سةرؤكى 
ثةرلةمان رَيطةى نةداين ثرسيار لة بةرهةم ساَلح بكةين. 
حوكمى  ضؤنَيتى  دةربــارةى  زؤربوو  ثرسيارمان  ئَيمة 
٢٠٠١-٢٠٠٤دا.  ساآلنى  لة  كوردستانى  هةرَيمى  لة  ئةو 
سةرضاوةيةكى ثةرلةمانى كة نةيويست ناوى خؤى ئاشكرا 
بكات وتى، ئؤثؤزسيؤن دةيويست لةسةر هةر وةزيرَيك 

دةنطبدرَيت بةشَيوةيةكى تايبةت، بةآلم رةتكرايةوة.  

داود ئؤغلو: دةبَيت هةمووان كةركوك 
ئاوةدانبكةنةوة

توركيا  دةرةوةى  وةزيرى  ئؤغلؤى  داود  ئةحمةد 
لة  باس  كوردستان،  بؤ  مَيذووييةكةيدا  لةكاتى سةردانة 
طرنطى ثةيوةنديية دوواليةنةكانى توركياء عَيراق دةكات 
كة دةبَيتة دةروازةي وآلتانى كةنداو. لةبةرامبةردا مةسعود 
بارزانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان ستايشى «بوَيري»ى 
ضةكدارانى  كَيشةى  بة  كؤتاييهَينان  بؤ  كرد  توركياى 
لة  جَيطيرن.  عَيراقدا  كوردستانى  هةرَيمى  لة  كة  ثةكةكة 
ثرَيس كؤنفرانسَيكدا داودئؤغلؤ وتى، عَيراق وةك وآلتَيكى 
فرةإةطةز طرنطى خؤى هةية بؤ ئَيمةو هةر هةإةشةيةك 
بؤ سةر عَيراق، هةإةشةية بؤ سةر توركيا. دواتر لةبارةى 
توركياو  نَيوان  ثةيوةندييةكانى  هاوبةشى  ســوودى 
بؤ  ئةوروثاين  دةروازةى  ئَيمة  وتى:  داودئؤغلو،  هةرَيم، 
ئَيوةو ئَيوةش دةروازةى باشوور، واتة كةنداون بؤ ئَيمة. 
وةزيرَيكى  سةرداني  يةكةمين  داودئؤغلو،  سةردانةكةى 
باشتربوونى  نيشانةى  بة  كوردستان،  بؤ  توركية 
ثةيوةندييةكانى نَيوان ئةنكةرةو بةغداية بؤ كؤتاييهَينان بة 
كَيشةى ٢٥ ساَلةى ثةكةكة. بةرزانى ثشتيوانى خؤى بؤ 
كَيشةى  لةبارةى  بارزانى  بة شةإ دةربإى.  كؤتاييهَينان 
توركيا  وةزيرانى  سةرؤك  سياسةتى  وتى،  ثةكةكةوة 
توركياش  كَيشةكانداو سةرؤكايةتى  لةطةأل  مامةَلةكردنة 
دةتوانَيت مامةَلة لةطةأل كَيشةى ثةكةكة بكات، بإيارةكان 
زؤر بوَيرانةيةو ئَيمة ثشتطيريى سياسةتةكانيانين. دواتر 
داودئؤغلو لةبارةى كَيشةى كةركوكةوة لَيدوانى داو وتى، 
كاتى ئةوة هاتووة بانطهَيشتى طشت ثَيكهاتةكان بكرَيت بؤ 

بيناكردنةوةى ناوضةكة، عةرةبء كوردو توركمان.  

لؤس ئةنجلس تايمز:
شةإى ضاوةإوانكراو لةسةر كةركوك

ــدا  ــك رووداوَي ضةند  لة  نيشتيمانيبوونةى  ئــةو 
باسدةكرَيت، هةَلطرى تؤوى كَيشةيةكى ديكةية، ئةويش 
ئةمريكا  سوثاى  كة  عةرةبة،  كــوردو  نَيوان  كَيشةى 
كة  ناودةبات،  عَيراقى  ئَيستاى  كَيشةى  طةورةترين  بة 
ملمالنَيى  دةكات.  وآلتة  ئةو  سةقامطيريى  لة  هةإةشة 
نَيوان كوردو عةرةب لةسةر دةنطدانى ثارَيزطاى تةئميم، 
ثارَيزطاى شارى دةوَلةمةند بةنةوتى كةركوك، ثَيدةضَيت 
رَيخؤشكةربَيت بؤ دةركردنى ياسايةكى نوَيى هةَلبذاردن. 
ئةمةش ئةطةر زوو ضارةسةر نةكرَيت، وةك بةرثرسان 
هَيزةكانى  كشانةوةى  دواخستنى  هؤى  دةبَيتة  دةَلَين، 
ئاماذةى  تةنيا  هةَلبذاردن  كَيشةيةى  ئةم  ئةمريكا. 
دةستوورى  كَيشةى  ئةويش  طةورةترة،  كَيشةيةكى 
ضارةنووسى  لةسةر  ريفراندؤمى  ثةيمانى  كة  عَيراقة، 
عةرةب،  توركمانء  بةآلم  داوة،  كوردةكان  بة  كةركوك 
بةهةردوو سوننةو شيعةوة دذايةتى هةر جؤرة بإيارَيكى 
سةرؤكى  سالم،  محةمةد  نةبيل  دةكــةن.  شَيوةية  لةو 
لةبارةى  بةغدا  زانكؤى  لة  ستراتيذيى  خوَيندنى  بةشى 
دةَلَيت،  عةرةبةكانةوة  سياسيية  نيشتمانيي  طوتارى 
لَيى سوننةو شيعةية، نةك  تةنيا مةبةست  ئةمة  ثَيمواية 
كورد. لةبارةى ضارةنووسى كةركوكةوة وتى، كةركوك 
لةسةر  سووربن  كوردةكان  ئةطةر  عَيراقء  لة  بةشَيكة 
لةنَيوان كوردو  ثَيمواية شةإَيكى طةورة  بةدةستهَينانى، 

عةرةبدا روودةدات. 

دةستثَيكردنةوةى ملمالنَيكان
دةنطدانةوةى هةلَوَيستةكةى ئؤثؤزسيؤن لة جيهاندا

ئا: شاآلو فةتاح
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ضارةنووسى يةكليستى هَيزة 
سياسييةكانى هةرَيم بؤ بةشداريكردن 
لةو هةَلبذاردنى داهاتووى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراقدا، ناديارة، بةتايبةت 

كة هَيزى ئؤثؤزسيؤنء زؤربةى 
حيزبةكانى ديكة يةكالييبووةتةوة 

لةوةى بة ليستى جياواز بةشداريى ئةو 
هةَلبذاردنة بكةن، هاوكاتيش بةثَيى 
لَيدوانى بةرثرسانى يةكَيتىء ثارتى، 

ئةطةر شَيوةى هةَلبذاردنةكة بة ليستى 
كراوةبَيت لةسةر ئةو دوو حيزبةى 
فةرز دةكات بةجيا بةشداريى لةو 

هةَلبذاردنةدا بكةن.

شيعةء  بة  عَيراق  عةرةبةكانى  اليةنة 
بةشداريكردن  ضؤنَيتى  لةسةر  سوننةوة 
هاوثةيمانَيتييةكانيان  هةَلبذاردنةكةء  لة 
رايانطةياندووةء  يةكالييبوونةتةوةء 
هَيزة  مــاوةتــةوة  نَيوةندةدا  لةو  ــةوةى  ئ
دوو  هَيزانةشدا  ئةو  لةناو  كوردييةكانن، 
هَيزة باآلدةستةكةى هةرَيم ثارتىء يةكَيتى 
ء  يةكطرتوو  ليستَيكى  ثَيكهَينانى  خوازيارى 
اليةنى  زوو  هةر  بةآلم  بوون،  بنكةفراوان 
طــؤإانء  ليستى  بةتايبةت  ئؤثؤزسيؤن، 
دواتريش يةكطرتووى ئيسالميى رايانطةياند: 
«بة ليستى جياواز بةشداريى لة هةَلبذاردنى 
ئةوةى  لةطةأل  دةكةن».  عَيراق  ثةرلةمانى 
ليستى  طشتيى  بةشَيوةيةكى  تائَيستاش 
 (٥٩) كة  يةكَيتى،  ثارتىء  كوردستانى 
ئاماذة  هةية،  هةرَيميان  ثةرلةماني  كورسى 
بةشداريكردن  بؤ  نَيوانيان  يةكليستى  بة 
بةثَيى  ــةآلم  ب دةكـــةن،  هةَلبذاردنة  لــةو 
هَيزة  دوو  ئةو  بةرثرسانى  لَيدوانى  دوايين 
دةردةكةوَيت تا ضةند ئةطةرى هاوثةيمانَيتى 
ئةو دوو هَيزة لةطؤإَيية، ئةوةندةش ئةطةرى 

بةجيا دابةزينيان هةية.
ئةندامى مةكتةبى  ثيرة  ئةحمةد  سةعدى 
دةكــات؛  بــةوة  ئاماذة  يةكَيتى،  سياسيى 
عَيراق  هةَلبذاردنةكانى  ياساى  ضاوةإَيى 
هاوثةيمانَيتى  لةسةر  بإياردان  بؤ  دةكةن 
«هةرضةندة  وتى:  ديكةء  ئةطةرَيكى  يان 
طفتوطؤ لةسةر ئةو مةسةلةية كراوة، بةآلم 
تا ثةسةندكردنى ياساي هةَلبذاردنةكان ئةو 

بابةتة رووننابَيتةوة.
ليستى  بةشَيوةى  هةَلبذاردن  ئةطةر   

يةكَيتىء  هاوثةيمانَيتى  ئةوا  بَيت،  داخراو 
بة  ئةطةريش  ثَيدةدرَيت،  درَيــذةى  ثارتى 
ليستى كراوة بَيت، هيض نرخء طرنطييةك بؤ 

ئةو هاوثةيمانَيتيية نامَينَيت.
هيض  «يةكَيتى  دةَلــَيــت:  ــةوةش  ئ ثيرة 
هةَلبذاردن  شَيوةكانى  لةسةر  كَيشةيةكى 
نيية، بةآلم لة راستيدا جؤرى هاوثةيمانَيتيمان 
لةطةأل ثارتى لةسةر بنةماى ياساكةء ئاليةتى 

ياساكة دةبَيت».
هةَلبذاردنى  دةزطاى  سةرؤكى  هاوكات 
ئةندام  بؤضوونى  لةطةأل  هــاوإا  ثارتيش 
ثَييواية؛  يةكَيتى  سياسييةكةى  مةكتةب 
ليستى داخراو يةكليستى فةرز دةكات، بةآلم 
هاوثةيمانَيتى  بؤ  رَيطةيةك  كراوة  ليستى 

ناهَيَلَيت.
دةزطاى  سةرؤكى  ئيبراهيم  جةعفةر 
رؤذنامةى  بة  ثارتى،  هةَلبذاردنى  طشتيى 
راطةياند: «ضاوةإَيى ياساكة دةكةين، ئةطةر 
هةَلبذاردن بة ليستى داخراو بَيت، بَيطومان 
زيندوو  يةكَيتى  لةطةأل  هاوثةيمانَيتى 
بةشداريى  ليست  يــةك  بة  دةكةينةوةء 

كات  ئةو  ضونكة  دةكةين،  هةَلبذاردنةكان 
ئةطةر  بةآلم  دةكات،  فةرز  خؤى  يةكليسى 
بة ليستى كراوة بَيت، جطة لةوةى لة رووى 
فــراوان  هاوثةيمانَيتييةكى  تةكنيكييةوة 
باوةإةدانيم  لةو  هاوكاتيش  نيية،  ئاسان 
بةو  ثةيوةستبن  حيزبةكانيش  ئةندامى 

هاوثةيمانَيتيية».
ليستةكةيان  كة  طــؤإان_يــش،  ليستى 
خاوةنى (٢٥) كورسى ثةرلةمانييةء دووةم 
ثةرلةمانييةكةى  هةَلبذاردنة  براوةى  ليستى 
سةرةتاكانى  لة  كوردستانة،  هةرَيمى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لةسةر  قسةكردن 
شَيوةى  لةمةإ  خؤيان  هةَلوَيستى  عَيراق 
بةشداريكردن لةو هةَلبذاردنة روونكردةوة، 

كة بة ليستى جياواز بةشداريدةكةن.
هةَلبذاردنى  ليستى  سَييةم  هةرضى   
بةشَيوةيةكى  كوردستانيشة  ثةرلةمانى 
حيزبةكةيان  ضوار  هاوثةيمانَيتى  فةرميى 
ئةو  بةرثرسانى  هــةَلــوةشــانــدوءتــةوةء 
بةشداريى  جيا  بة  رايدةطةيةنن؛  حيزبانةش 

لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَيراق دةكةن. 
مةكتةبى  ئــةنــدامــى  سةليم  سةمير 
رايطةياند:  ئيسالميى  يةكطرتووى  سياسيى 
بةشداريى  تةنيا  بة  ئيسالميى  «يةكطرتووى 
ئةمةش  دةكات،  عَيراق  هةَلبذاردنةكانى  لة 
ئةزموونى  سةركةوتنى  بةرةنجامى  لة 
لة  يةكطرتوو  ــنــى  ــةزي داب رابــــردووى 
لةسةر  توانيويةتى  كة  عَيراق،  ثةرلةمانى 
لةطةأل  كورد  ضارةنووسسازةكانى  ثرسة 
هاوثةيمانى كوردستان هاوهةَلوَيست بَيت».

وتةبَيذى كؤمةَلى ئيسالميش ئاماذة بةوة 
بنبةست  طةيشتنة  دوايئةوةى  كة  دةكات؛ 

بؤ  ئيسالميى  ليستَيكى  دروستكردنى  بؤ 
بةهَيز  ئةطةرى  عَيراق،  هةَلبذاردنةكانى 
ئةوةية، كؤمةَلى ئيسالميى بةجيا بةشداريى 

لة هةَلبذاردنةكان دةكات.
كارطَيرى  وتةبَيذء  مةجيد  عةبدولستار 
بة  ئيسالميى  كؤمةَلى  سياسيى  مةكتةبى 
رؤذنامةى راطةياند: «ثَيمانباش بوو ليستَيكى 
هاوبةش هةموو اليةنة كوردييةكان لةسةر 
كؤبكاتةوة،  بةغدا  لة  ماف  ئةركء  بنةماى 
لةطةأل  ــردوو  راب ئةزموونى  بةثَيى  بةآلم 
هةبووةء  ئةرك  تةنيا  هاويةثمانى  ليستى 

ماف نةبووة».
ليستى  دروستكردنى  بؤ  جطةلةوةى 
رةزامةند  ئيسالميى  يةكطرتووى  ئيسالميى 
لةناو  بةهَيز  ئةطةرى  ئَيستا  بؤية  نةبوو، 
ليستى  بة  دابةزينة  ئيسالميى  كؤمةَلى 

سةربةخؤ».
حاجى  عةبدوَلآل  ديكةشةوة،  لةاليةكى 
مةحمود ئةندامى مةكتةبى سياسيى حيزبى 
سؤسياليست ديموكراتى كوردستان جةخت 
ئةوة  بؤ  كار  حيزبةكةيان  دةكاتةوة؛  لةوة 
دةكات بة تةنيا بةشداريى لة هةَلبذاردنةكانى 
اليةنة  ئةوةية  «طرنط  وتى:  بكاتء  عَيراق 
كوردييةكان لة بةغدا، لة مةسةلة نيشتمانىء 
ثــارَيــزةى  ء  يةكطرتوو  نةتةوةييةكان 

دةستكةوتةكان بن».
مةكتةبى  ئةندامى  نةجمةدين  نةسروَلآل 
بة  (ئايندة)  زةحمةتكَيشان  حيزبى  سياسيى 
بإيارى  تائَيستا  «ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى 
بةشداريكردن  ضؤنَيتى  لةسةر  كؤتاييمان 
نةداوة،  عَيراق  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
هةَلبذاردنةكان  ياساى  تاوةكو  بةتايبةتيش 

هةَلوَيستمان  بَيطومان  نةكرَيت،  ثةسةند 
روون نابَيت».

تائَيستا  ئيسالميش،  بــزووتــنــةوةى 
سروشتى  لةسةر  نةبوونةتةوة  يةكاليى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة  بةشداريكردنيان 

عَيراق.
مةكتةبى  ئةندامى  وةرتــى  د.ئةحمةد   
ئيسالميى  بــزووتــنــةوةى  سياسيى 
كوردستان، ئاماذة بةوة دةكات؛ جةماوةرى 
ئةوةبوون  خوازيارى  ئيسالمييةكان  اليةنة 
هاوبةشدا  ليستَيكى  لة  ئيسالمييةكان 
يةكطرتوو  ئةوةى  بةهؤى  بةآلم  كؤببنةوة، 
بإيارى بةجيا دابةزينيان دابوو، ئةو هةوَلة 
ئايندةى  كؤبوونةوةكانى  سةرينةطرتء 
تاووتوَي  ئةطةرانة  ئةو  سياسيى  مةكتةبى 

دةكةين».
كؤمةآليةتى،  عةدالةتى  ئازادىء  ليستى 
ثةرلةمانى  كورسييةكى  تةنيا  خاوةنى  كة 
كوردستاننء بة ليستى ضةثةكان ناسراون، 
بؤ  ثارتةش  حــةوت  ئــةو  هاوثةيمانَيتى 

هةَلبذاردنى عَيراق هةَلدةوةشَيتةوة. 
مةكتةبى  ئةندامى  مةهدى  سوبحى 
كوردستان،  شيوعى  حيزبى  سياسيى 
بةشَيك  وةك  «ضــةثــةكــان  رايــطــةيــانــد: 
بة  كوردستان  سياسييةكانى  هَيزة  لة 
كؤمةآليةتى  عةدالةتى  ــازادىء  ئ ليستى 
بؤ  كرد،  هةرَيم  هةَلبذارنى  لة  بةشداريمان 
ئامادةكاريى  عَيراق  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
هةوَلدةدةين  شَيوةيةك  بة  هةية،  خؤمان 
كؤدةنطيى دروستبكةين، ئةطةر لةو هةوَلةدا 
بة  ئَيمةش  كات  ئةو  نةبووين،  سةركةوتوو 

تةنيا بةشداريى لةو هةَلبذاردنةدا دةكةين».

تاريق هاشمى جَيطرى  سةرؤك 
«ئةطةر  رايطةياند:  عَيراق  كؤمارى 
نــادادثــةروةرانــة  ضارةسةرَيكى 
بسةثَينرَيت،  كةركوك  كَيشةى  بؤ  
جَيطرى  وةك  خؤم  دةسةآلتةكانى 

سةرؤك كؤمار بةكاردةهَينم».
رؤذنامةى  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة 
هاشمى   تــارق  شةرقولئةوسةت، 

هةمان  كــة  ــــةوةدا؛  ب ــاذةى  ــام ئ
ســةرؤك  وةك  خــؤم  دةســةآلتــى 
لة  ئةطةر  بةكاردةهَينم،  كؤمار 
فيدراَليى  دادطاى  بإيارى  بارَيكدا 
بة  ــارةت  ــةب س ثشتطوَيبخرَيت 
ئةندامانى  ذمــارةى  زيادكردنى 
بؤ  ئةندامةوة   (٢٧٥) لة  ثةرلةمان 

(٣١١) ئةندام.

هَيزة كوردييةكان، تاك اليةنة دةضنة هةلَبذاردنى عَيراقةوة
بةرثرسي دةزطاى هةلَبذاردنى ثارتى: ليستى كراوة 
رَيطايةك بؤ هاوثةيماني ثارتىء يةكيَتي ناهيَلَيَتةوة

hewal.rozhnama@gmail.com

هاشمى: 
دةسةآلتةكانم بؤ كةركوك بةكاردةهيَنم

نورى ماليكى سةرؤك وةزيرانى 
عَيراق هةموو اليةكى لة دةرئةنجامة 
بةعسييةكان  ضوونى  سلبييةكانى 
رَيطةى  لة  عَيراق  ثةرلةمانى  ناو  بؤ 
ئةنجومةنى  داهاتووى  هةَلبذاردنى 

نوَينةرانةوة ئاطاداركردةوة.
 لة وتةيةكيدا لة ميانةى  فيستيظاَلى 
بؤ  طواستنةوة  دامــةزراوةكــانــى 
بةعس،  رووبـــةإووبـــوونـــةوةى 

ماليكى داواى لة هاوآلتييانى عَيراق 
لة هةَلبذاردنى ئةنجومةنى  كرد، كة 
نةدةن  دةنط  داهاتوودا  نوَينةرانى 
بضنة  نةتوانن  تا  بةعسييةكان،  بة 
زانى  طرنطيشى  بة  ثةرلةمانء 
سةربةخؤى  ــاآلى  ب كؤمسيؤنى 
لة  تةواو  وردبينيى  هةَلبذاردنةكان 
هةَلبذاردنةدا  ئةو  ثاَلَيوراوةكانى 

بكات.

ماليكى: 
نابَيت بةعسييةكان بضنة ثةرلةمان

بة  سةر  لَيكؤَلةرانى  شاندى 
دةستيان  نةتةوةيةكطرتووةكان 
بةو  سةبارةت  كرد  كارةكانيان  بة 
تةقينةوة خوَيناوييانةى ئةم دواييةى 

بةغداى ثايتةخت.
ــــةوة ســةعــيــد  ــــارةي ــــةوب ل
نَيردةى  وتةبَيذى   عووةيقات 
عَيراق  لة  نةتةوةيةكطرتووةكان 

«ئؤسكار  رايطةياند:  (يؤنامى) 
سكرتَيرى  نــوَيــنــةرى  تارانكؤ 
بؤ  نةتةوةيةكطرووةكان  طشتيى 
ئةو لَيكؤَلينةوانة لةطةأل هةريةك لة 
وةزيرانء  سةرؤك  ماليكى  نورى 
دةرةوةو  ــى  وةزارةت بةرثرسانى 
ئاسايشى  نــاوخــؤو  بةرطريىء 

نيشتمانيدا كؤدةبَيتةوة.

UN لَيكؤلَينةوةكانى لة عَيراق 
دةستثَيكرد

سةعدى ئةحمةد ثيرة: 

ئةطةر هةلَبذاردن 

بةشَيوةى ليستى 

داخراو بَيت، ئةوا 

هاوثةيمانيَتى يةكيَتىء 

ثارتى دريَذةى 

ثَيدةدرَيت، ئةطةريش 

بة ليستى كراوة بَيت، 

هيض نرخء طرنطييةك 

بؤ ئةو هاوثةيمانيَتيية 

ناميَنَيت

سةعدى ئةحمةد ثيرةجةعفةر ئيبراهيم



فةرميى نةوتى ناردة دةرةوةو ثَيشبينيدةكرَيت 
لةماوةى داهاتوودا رؤذانة بتوانَيت (٦٠)هةزار 
لة  (٤٠)هةزاريش  تاوطىء  كَيَلطةى  لة  بةرميل 
سةدان  كة  بةرهةمبهَينَيت،  تةقتةق  كَيَلطةى  
ثرسيارى  بةآلم  دةبَيت،  داهاتى  دؤالر  مليؤن 
بةرهةمهَينانى  كة  ئةوةية  هاوآلتييان  بؤ  طرنط 

نةوت ضى لة ذيانى ئةوان دةطؤإَيت؟
بةثَيى لَيدوانى هةندَيك لة بةرثرسانى بيانيى 
زؤر  نةوت، حسَين شةهرستانى  كؤمثانياكانى 
كؤمثانياكاندا،  لةطةأل  لةمامةَلةكردن  توندة 
بارودؤخى  هةرضةندة  لةاليةكيتريشةوة 
بونيادنانةوةى  خراثةو  عَيراق  ئاسايشى 
ذَيرخانى ناوضة نةوتييةكان تَيضوونَيكى زؤرى 

بايةخء  جَيطةى  عَيراق  هَيشتا  بةآلم  هةية، 
تةماحى ئةو كؤمثانيايانةية.

 First bid)رَيطةثَيداندا خولى  لةيةكةم 
round) كة لة (٣٠)ى مانطى شةشدا ئةنجامدرا، 
تيايدا  وةبةرهَينان لة كَيَلطةى نةوتى رومةيلةدا 

كراو نرخةكان بةمجؤرة نمايشكران.
بؤ   Oil ministry ــةوت  ن وةزارةتـــى 
دةرهَينانى يةك بةرميل نةوت بإى (٢)دؤالرى 

دانابوو.
Exam Mobil(٤,٨٠) دؤالر 

BP  (٣,٩٩)دؤالر
(٢)دؤالر  ــة  ب  Winner_BP ـــر  دوات

ثإؤذةكةيان وةرطرت.
كَيَلطةى  طةورةترين  بة  رومةيلة  تائَيستا 
لةدةستكةوتةكانى  بةيةكَيك  دادةنرَيتء  نةوت 

خولى رَيطةثَيدانى يةكةم دادةنرَيت.
يةك  دةرهَينانى  بؤ  (٢)دؤالر  ثَيدانى 
هاوكاتة  نةوت  بةكؤمثانياكانى  نةوت  بةرميل 
دةإواتء  باج  بؤ  (٣٥٪)ى  كة  ئةوةى  لةطةأل 
نةوتى  كؤمثانياى  بؤ  دةإوات  (٢٥٪)يشى 
لةيةك  كةمتر  كؤمثانياكة  بةوثَييةش  عَيراقى، 
وايكرد  ئةوةش  هةر  دةمَينَيتةوة،  بؤ  دؤالرى 
«بةخيلء  بة  شةهرستانى  كؤمثانيايانة  ئةو 
«نايةوَيت  بةوثَييةى  نــاوبــةرن،  حةسود» 
ئةوةى  دواى  بةتايبةت  بكةن»،  زؤر  قازانجى 
بإى  قــوإنــةدا  ــاواى  خــؤرئ كَيَلطةى  لة  كة 
نةوتء  بةرميلَيك  هةر  بؤ  دانا  (١,٩٠)دؤالرى 

بواريشى نةهَيشتةوة بؤ طفتوطؤكردن.
رايدةطةيةنن  جيؤلؤجييةكان  لَيكؤَلينةوة 
يةك  دةرهَينانى  تَيضوونى  (١,٢)دؤالر  كة 
لة  زؤرَيك  لة  بةآلم  عَيراقدا،  لة  نةوتة  بةرميل 
وآلتانى تردا (٧_٨)دؤالر تَيضوونى دةرهَينانى 
نةوتيش  كؤمثانياكانى  نةوتةء  بةرميل  يةك 
لةعَيراقدا باسلةوةدةكةن كة ئةو تَيضوونة كةمة 
سةرنجإاكَيش نيية، ضونكة ئةوان خةرجييةكى 
ذَيرخانى  بونيادنانةوةى  ئاسايشء  لة  زؤر 
لة  ئةطةرضى  دةكــةن.  نةوتييةكاندا  ناوضة 
باشترين  خاوةنى  عَيراق  ثَيكهاتةوة  رووى 
جيهاندا  لةبازاإةكانى  بةآلم  نةوتة،  جؤرى 
نةتوانراوة  ضونكة  كةمترة،  (١٠٪)نرخةكةى 

وةك ثَيويست ثَيكهاتةكانى جيابكرَيتةوة.
رَيطةثَيداندا  يةكةمى  خولى  لة  هةرضةندة 
طةورةترين كَيَلطةى نةوتيى بةرهةمهَينانى تَيدا 
جيهانييةكان  رؤذنامة  لة  زؤرَيك  بةآلم  كرا، 
سةرنةكةوتوو»  «فاشيلء  بة  خولةيان  ئةو 

داية قةَلةم.

نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لةاليةكيتريشةوة 
سةرنةكةوتوو  بــة  خولةكةيان  ــراق  عــَي
خولى  دةبَيت  كة  ثَييانوابوو  بؤية  ئةنجامدا، 
تةسديق  ثةرلةمانةوة  لةاليةن  رَيطةثَيدان 
بكرَيت، بةآلم شةهرستانى رايطةياند كة ئةوة 

كارى حكومةتة نةك ثةرلةمان.
Second bid roundخولى دووهةم

كانوني  مانطى  ــة(١١-١٢)ى  ل بإيارواية 
رَيكبخرَيتء  ئةستةمبوأل  لة  داهاتوودا  يةكةم 
ئةو  بؤ  وادةية  دوا  دووةم  تشريني  (٢٠)ى 
بةشداريبكةن  دةيانةوَيت  كة  كؤمثانيايانةى 
عَيراقى  حكومةتى  كة  (١٠)كَيَلطةيةى  لةو 
ئَيستا  تا  دةربهَينَيتء  تَيدا  نةوتيان  دةيةوَيت 

(٤٤)كؤمثانيا بةشدارن.
بةخيلىء دةستطرتنةوةكانى شةهرسانىء 
كؤمثانياكانى  طةورة  لةبةرامبةر  توندبوونى 
حكومةتى  كة  لةكاتَيكداية  جيهانيدا  نةوتى 
PSAكـــاردةكـــاتء  سيستمى  بــة  ــم  هــةرَي
(١٥٪)بــةشــدارنء  بةرَيذةى  كؤمثانياكان 

دةنطؤى (٢٢٪)يش لَيرةو لةوآ هةية.
كَيَلطةكان  هةموو  يةكةمدا  خولى  لة 
بةآلم  كرابوو،  تَيدا  كاريان  هةبوونء  ثَيشتر 
نين،  جؤرة  بةو  دووةم  خولى  كَيَلطةكانى 
هةربؤية عاسيم جيهاد،  وتةبَيذى وةزارةتى 
ناوبرد،  «ســةوز»  بة  كَيَلطانةى  ئةو  نةوت 

ضونكة هيض كارَيكيان تَيدا نةكراوة.
ئةطةرضى شةهرستانى ثَيشتر رايطةياند كة 
بةهؤى خولى يةكةمةوة ئاستى بةرهةمهَينانى 
بةرز دةكاتةوة،  بؤ (١٠)مليؤن  نةوتى عَيراق 
بةإَيوةنةضوو،  بةوجؤرة  ثإؤسةكة  بةآلم 
ئابوورى،  سياسىء  ئاطايانى  هةربؤية 
طومانيان هةية لة ئةنجامدانى خولى دووةمء 
دةتوانَيت  شةهرستانى  ئةطةر  ريانواية، 
بةرزبكاتةوة،  بةوجؤرة  بةرهةمهَينان  ئاستى 

بؤضى خولى دووةم رادةطةيةنَيت.
رَيطةثَيداندا،  خولةكانى  لةسةروبةندى 
نيشتيمانى  نةوتى  كؤمثانياى  بةرثرسانى 
ئةوة  لةسةر  جةخت  بــةردةوام   ،(SOMO)
وةبةرهَينانى  دةتوانن  ئةوان  كة  دةكةنةوة 
بكةنء  كَيَلطةكاندا  لة  بةرفراوان  طــةورةو 
نيية،  بيانى  كؤمثانياى  بة  ثَيويستى  عَيراق 
هةربؤية كَيشةيةكى زؤر لة نَيوان وةزارةتى 
نةوتء كؤمثانياى نةوتدا هةيةء هةر ئةوةش 
حكومةت  ساَلدا  يةك  لةماوةى  وايكرد، 
لة  بطؤإَيت  يةكدا  بةدواى  بةإَيوةبةر  سآ 

كؤمثانياكةدا.
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سةرضاوةكانى ئاوى قةآلدزآ،                   نـةوتى ســـــــوور
بؤ طةشةثَيدانى كشتوكاألء 

بوذاندنةوةى ئابووريى هةرَيم

لة رووى هةَلكةوتةي جوطرافياييةوة، ثشدةر 
ثارَيزطاى  بة  سةر  كة  ناوضانةى  لةو  يةكَيكة 
تائَيستا ژماره يه کي رووپَيوي  سلَيمانيية، بةآلم 
بؤيه   نييه،  له به رده ستدا  رووبه ره که ي  ته واوي 
راي جياواز هه يه له سه ري. هه ندَيک سه رچاوه  
به  (١٢١٦)کيلؤمةتر دووجا مةزةندةيان كردووة، 
(١٥٠٠)كيلؤمةتر  به   بةآلم دكتؤر ره فيق سابير 

دووجا مةزةندةى دةكات. 
ثشتَينة  وةكو  ضيا  زنجيرةيةك  بة  ثشدةر 
ناوضةكة  جوطرافيى  سنوورى  دةورةيانداوةو 
وةكو حةوزَيك ثيشاندةدات، هةربؤية زؤرجار 
وشـــةى حـــةوزى ثــشــدةر نـــاوى هــاتــووة، 
سروشتء شَيوةى ناوضةكة تايبةتمةدى زؤرةو 
لة ناوضةكاني ترى كوردستان جياى دةكاتةوة. 

ثشدةرى  ــةوزى  ح كة  ثشتَينةيةى  ئــةو 
بَلفةتء  چياي  (زنجيره  ضيايانة:  زنجيرة  لةم  ثَيكهاتووة  دروستكردووة 
تةورداسه له رؤژهةآلتةوه له ناوچةي سةردةشت، چياي قةنديل لة باكوره وه 
له ناوچةي پيران شاري (خانآ)،  چياي كَيوةإةش له رؤژئاواوة له ناوچةي 
چياي  بنگرد).   - مةرگة  ناوچةي  له  باشورةوه  له  ئاسؤس  چياي  بيتوَين، 
قه نديل يه كَيكه له شاخه هه ره به رزه كاني كوردستان، به رزي شاخي قه نديل   
مه إدارانء  فَينكه،  لَيده مَينَيته وهء زؤر  به فري  هاوين  به چله ي  (٣٤٥٢م)ة، 
كوَيستانچيان هه ر كه  گه رمَين گه رم داهات بار لَيده نَينء ده چنة هةواران. 
چواس،  (قةنديل،  دةإوانن  ناوچةكةدا  بةسةر  سةركةشانةى  لوتكه  ئةو 
هه رمَين، مامةنده،  بَلفةتء كوريس)، هةر بةهؤى ئةم ضيا سةركةشانةوة 
لة  حةوانةوة  شوَينىء  وةكو  ئةوسا  كورد  سةركردايةتيى  شؤإشء  بوو 
كردية  رووخاو،  بةعسى  رذَيمى  بةرةنطاربوونةوةى  سةختء  رؤذانى 
مةنزَلىء لةوَيوة ضاالكىء طيانبةختى هَيزى ثَيشمةرطة لة دذى رذَيمى سةدام 
دةستيثَيكرد، خةَلكى ئةم دةظةرة زؤر بة ثةرؤشء دَلسؤزييةوة باوةشيان بؤ 
هَيزى ثَيشمةرطة كردةوة، ئةطةر رؤذانَيك دوو نانيان بؤ خؤيان بخستاياتة 
سةر ساج، ئةوا لةثَيناو خزمةتى ثَيشمةرطة دةيانكردة ضوار نان بؤ ئةوةى 
ثشتيان نةشكآ لة برسَيتىء تينوَيتىء دوورى كةسوكاريان، بةآلم مةخابن 
ئةو سةركردايةتييةى ئةوسا ثشتى بةخةَلكى خؤإاطرى ثشدةر بةستبوو، 

ئَيستا ثشتى كردووةتة خةَلكى ئةو دةظةرة. 
لَيرةدا باسى بكةمء بيخةمة بةردةم حكومةتى  ئةوةى من مةبةستمة 
هةرَيمء دةسةآلتى ميرى، بؤئةوةى اليةك بةالى ناوضة بةثيتء فةإةكةى 
ئابوورييةكةىء دةشتء  اليةنة  لة  بؤ سوودمةندبوون  بكاتةوة،  ثشدةردا 
زةويية كشتوكاَلييةكانى ئةو ناوضةية. سةرةتا دةبَيت حكومةت بةرنامةء 
ببةستَيت،  ناوضةية  ئةم  زؤرةى  ئاوة  بةو  ثشت  ئةوةى  بؤ  هةبَيت  ثالنى 
لةوة  باس  زاناكان  ضونكة  بكات،  قإ  دنيا  هةموو  وشكةساَلى  بةرلةوةى 
دةكةن كة طؤى زةوى بةشَيوةيةكى ضإ رووبةإووى دياردةى وشكةساَلىء 
كةمبوونةوةى ئاو دةبَيتةوة، شارةزايانء ثسثؤإانى نةتةوةيةكطرتووةكانء 
كارمةندانى ئاذانسةكانى ثةيوةست بة ذينطةثارَيزى واى بؤ دةضن كة تا 
ساَلى (٢٠٢٥) لةوانةية رَيذةى  (٧٠٪)ى رووبةرى طشتى ثانتاييةكانى طؤى 
سروشتييةكانء  دارستانة  طياء  روةكء  بضنء  بيابانبوون  بةرةو  زةوى 

ناوضة كشتوكاَلييةكان دةطؤإين بؤ زةوى وشكى شةقاراويى. 
بؤ ئةوةى بةر بة وشكةساَلى بطرينء خؤى بؤ ئامادة بكةين لة هةرَيمى 
ثشدةر  ئاوييانةى  دةوَلةمةندة  سةرضاوة  لةو  سوود  دةبَيت  كوردستان، 

وةربطرين.  
دووه مين  بچوک  زَييى  كامانةن:  دةظةرة  ئةم  ئاوييةكانى  سةرضاوة 
له   (٣٢٠کلم)ه ،  درَيژييه که ى  که   کوردستانه   باشوورى  گه وره ى  زَييى 
باکوورى  رؤژهــه آلتء  سياکَيو)ى  شَيخانء  که ندى   ) شاخه به رزه کانى 
ده گرَيتء  خانه  (پيرانشار)ى رؤژهه آلتى کوردستانه وه  سه رچاوه   شارى 
به  چؤمى(که َلوآ)  دَيته خواره وه ،  سوَيسنايه تيدا  موکريانء  به  ناوچه کانى 
به   کوردستانء  رؤژهه آلتى  له ناوچه ى(ئاالن)ى  دواتريش  ناوده برَيت. 
به  چؤمى(ته يه ت)  له وَيشدا  که   پشده ردا  گوندى(قندؤأل)ى  باشوورى 
ناوده برَيت دَيته  ناو خاکى هه رَيمى کوردستانء بةدامَيني چياي ئاسؤسدا 
به ناوچةي پشدةردا تَيثةإدةبَيتء لة دةربةند كة ناوضةى ثشدةرء بيتوَين 
دوكانى  سةدي  كه  دةرياچه يه ي  ئةو  دةإژَيته  رةتدةبَيتء  طرَيدةدات، 
لَيدروستكراوه، دواى بإينى چه ند پَيچاوپَيچىء دؤألء نشَيوييةکء بإينى 
چه ندين کيلؤمه ترَيک ده إژَيته  ناو رووبارى ديجله وه . رووبارَيكي تر كه له 
ئاوي سپيي سةروي هةَلشؤ هةَلدةقوَلَيت، له پشت قةآلتي قةآلدزآ لةگةأل 
بةستةستَينء  (ژاراوه،  چؤمانه ش  ئه م  يةكده گرنةوه،  چؤمخإكه  چؤمي 
كةَلةگافإَين) كه له بنارةكاني چياكان هةَلدةقوَلَينء دةإژَيته زَيي بچوكةوه. 

ناوچةيةكي كشتوكاَلي، ئاژةَلداريء بازرگانييه 
حكومةت دةتوانَيت بة سوودوةرطرتن لةو سةرضاوة ئاوييانة هةموو 
بةثيتء  بكات، دواجار زةويية  ثاراوى  بكاتةوةو  ئاوةدان  دةظةرى ثشدةر 
فةإة كشتوكاَلييةكانى بةشَيوازو سيستمى زانستى ثَيشكةوتوو بةروبومى 
رووى  لة  پشد ه ر  ناوچه ي  ضونكة  بهَينرَيت،  بةرهةم  تَيدا  جؤراوجؤرى 
خاکه که ي  كوردستان،  تري  ناوچةكاني  هةموو  هةروةك  كشتوكاَلييةوة 
جوتياران  زؤرهء  کشتوکاَلي  به رهه مهَيناني  تواناي  به ره که ته،  به پيتء 
سوودي لَيده بيننء به  هاوينان به  به رهه مهَيناني توتن، گوَله به إؤژه، ته ماته، 
پياز، شوتي، په مووء تورء گه لَيک به رهه مي تر. بَيجگه له وه ش زه وييه کان 
به کارده هَينن بؤ به رهه مهَيناني گه نم، جؤ، نؤک، نيسکء بؤ بَيستاني کاَله ک. 
لةناوچه فَينکه کانيش وه ک ناوده  شتء گونده کاني پشت قه آلدزآ ميوه جاتَيکي 

زؤري لَي به رهه مدَيت وه ک، هه نار، سَيو، گوَيز، هه رمآء ترآ. 
تؤَله که،  کنگر،  رَيواس،  نمونه ،  بؤ  زؤرن  سروشتييه کانيش  به رهه مه 
مازوو،  بةإوو،  گؤيژ،  قه زوان،  کوردي،  بنَيشتي  کارگ،  کيسوآ،  هَيرؤ، 

کرؤسکء ضوالة.. هتد. 
تَيدةكةوَيت، نةك هةرَيمى  دواجار كوردستان بوذاندنةوةى ئابوورى 
كوردستان بةَلكو هةموو عَيراق ثشت بة بةرهةمةكانى دةبةستآء رةنطة 
لة داهاتوودا بتوانين بةرهةمى خؤماَلى رةوانةى دةرةوة بكةين، نةك وةكو 

ئَيستا تةنانةت تورو تةماتةشمان لة وآلتة دراوسَيكانةوة بؤ دَيت.  
سةرضاوةى ئامارة زانستييةكان:- 

• ماَلثةإى قةآلدزآ 
• ماَلثةإى ثشدةر 

• ماَلثةإى ناوةندى ضاك

ئارام جوامَيرى

مووضةى 
خانةنشينان زياد 

دةكرَيت

شارا عةبدوإلةحمان

عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
مووضةى  زيادكردنى  ثرؤذةياساى 
تيايدا  كردو  ثةسةند  خانةنشينى 
مووضةى  زيادكردنى  بة  بإياردرا 
ــةدواى  ل كة  خانةنشينانةى  ئــةو 
بة  بوو  خانةنشين  (٢٠٠٨/١/١)ةوة 

بإى (٧٠) هةزار دينار.
(١١/١)ى  رؤذى  دانيشتنى  لة 
عَيراقدا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
دانيشتنةكة  كارنامةى  لة  يةكَيك 
بريتيبوو لة دةنطدان بة ثرؤذةياساى 
خانةنشينانى  مووضةى  زيادكردنى 
عَيراقء تيايدا ثرؤذةكة ثةسةندكرا.

جَيطرى  شوكور،  د.ئيسماعيل 
ــــى  ــةى داراي ــذن ــي ســـةرؤكـــى ل
لةو  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بارةيةوة 
ئةندامةكانى  دةنطى  بةزؤرينةى 
ئةنجومةنى نوَينةران ثرؤذةياساكة 
 (٧٠) بإى  تَييدا  كة  ثةسةندكراوة، 
هةزار دينار دةخرَيتة سةر مووضةى 
ــةدواى  ل كة  خانةنشينانةى  ئــةو 

(١/١//٢٠٠٨)ةوة خانةنشينكراون.
د.ئيسماعيل ئاماذةى بةوةشكرد؛ 
(٢٠٠٩/٩/١)وة  لة  زيادكردنةكة 
خانةنشينانى  هةذماردةكرَيتء 

هةرَيميش دةطرَيتةوة.

رؤذنامة

ئيشوكاري  بؤ  ئةلكترؤني  كارتي  حكومةت 
بواري بانكيي دروستدةكاتء بةإَيوةبةري ئيدارةي 
بانكةكانيش ئاماذة بةوة دةكات بةمزووانة دووجؤر 
كارتي ئةلكترؤنيي دةخرَيتة بةردةست هاوآلتييانء 

خانةنشينان.
ئيدارةي  ــوةبــةري  بــةإَي حــةســةن،  ئةحمةد 
لة  رايطةياند:  كوردستان،  هةرَيمي  بانكةكاني 
لة  جؤرَيك  بةمزووانة  حكومةتداية  بةرنامةي 

مووضةي  وةرطرتني  بة  تايبةت  ئةلكترؤنيي  كارتي 
خانةنشينان لة كوردستان دروستبكرَيت.

ئةلكترؤنيي  كارتي  دروستكردني  لة  جطة 
وا  خانةنشينان  مووضةي  وةرطرتني  بة  تايبةت 
هاوآلتييان  بؤ  طشتيي  ئةلكترؤنيي  كارتَيكي  بإيارة 
دراوي  بةكارهَيناني  لةجياتي  دروستبكرَيتء 
كاغةزيي سوود لةو جؤرة كارتانة وةربطيرَيتء لة 

بازاإو سؤثةرماركَيتةكاندا كاري ثَيبكرَيت.
بانكييةكان  خزمةتطوزاريية  بانكييء  بواري 
لة  ئَيستا  بينيوةو  بةخؤوة  بةرضاويان  ثَيشكةوتني 
زؤربةي وآلتاني ثَيشكةوتوودا لةجياتي مامةَلةكردن 
بةكارهَيناني  بة سيستمي  كار  كاغةزيي،  دراوي  بة 

كارتي  ئةلكترؤنيي دةكرَيت.

كارتي ئةلكترؤني بانكيي
بؤ خانةنشينانء هاوآلتييان دروستدةكرَيت

رؤذنامة

سلَيماني  لقي  كوردستان،  بانكي  بةإَيوةبةري 
وةزيران  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي  رايدةطةيةنَيت 
هةزار   (٢٠) بؤهَيناني  نيشانداوة  رةزامةنديي 
كوردستان،  بؤ  داهاتوودا  لةساَلي  ديكة  ئؤتؤمبَيلي 
بؤ  تاكسي  هَيناني  لةبةرامبةر  لةكاتَيكداية  ئةمة 
سلَيماني  شاري  تاكسييةكاني  خاوةن  كوردستان 

تائَيستا دووجار خؤثيشاندانيان سازكردووة.
تاكسيانة  ئةم  هَيناني  لة  ئامانج  ئةطةرضى 
ثاكإاطرتني  كؤنء  مؤدَيل  ئؤتؤمبَيلي  «نةهَيشتني 
ذينطةي كوردستانة»، بةآلم واآلكردني سنوورةكان 

لة بةردةم هَيناني ئؤتؤمبَيل وَيإاي ئةوةي ثشَيويي لة 
كوردستاندا دروستكردووة، هاوكات نيطةرانيي الي 
خاوةني كؤمثانياكاني تايبةت بة هَيناني ئوتومبَيليش 

دروستكردووة.
الي  هةرَيميش  حكومةتي  بازرطاني  وةزارةتي 
خؤيةوة رايدةطةيةنَيت، «هَيناني ئةو ذمارة زؤرةي 

ئؤتؤمبَيل بةبآ مؤَلةتي وةزارةتي بازرطانيية».
هاوردةكردن  بةإَيوةبةري  محةمةد،  ئيسماعيل 
لَيدوانَيكي  لة  هةرَيم،  بازرطاني  وةزارةتـــي  لة 
ضةندجارَيك  ثَيشتر  رايطةياند:  رؤذنامةوانيدا 
لةوة  وةزيــرانــيــان  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي 
ئةوان  مؤَلةتي  بة  تةنيا  كة  ئاطاداركردووةتةوة 
بــةآلم  بكرَيت،  ــم  هــةرَي ـــاوردةي  ه ئؤتؤمبَيل 
دةسةآلتةيان  ئةو  رةتكراوةتةوةو  داواكارييةكةيان 

ثَينةدراوة.

ساَلي داهاتوو (٢٠) هةزار تاكسي دةهيَنريَتة كوردستان



محةمةد شَيخ فاتح

 ثَينج مانط لةمةوبةر، لة كَيَلطةى 
نةوتيى ئةلئةحدةب لة كاتى 

طةإانء ثشكنين بةدواى نةوتداء 
بةهؤى دزةكردنى طازى كبريتةوة، 
ئةحمةد ئيسماعيل تةمةن (٣٠)ساأل 

كة ئةندازيارى كيمياييةو لةطةأل 
كؤمثانياى(واحة)ى ضينى كاردةكات، 

تووشى تةنطةنةفةسىء لةكاركةوتنى 
هةردوو دةستى دةبَيت.

كَيَلطةى ئةلئةحدةب، بةدوورى 
(٢٣)كيلؤمةتر دةكةوَيتة رؤذئاواى 

ثارَيزطاى واستةوة، ئةحمةديش 
لةكاتَيكدا كة ضاودَيريى ثإؤسةى 

طةإانى دةكرد بةدواى نةوتدا 
كة لة رَيطةى موشةكى تايبةتةوة 

كارةكة دةكرا، بإَيكى زؤر لة طازى 
كبريتى بةردةكةوَيتء جطة لةوةى 

ذيانى ئةحمةد دةخاتة مةترسييةوة، 
دةبَيتة هؤى ثيسبوونى ذينطةى 

ناوضةكةو هةإةشة لة دانيشتووانى 
ناوضةى ئةحرار دةكات كة نزيكن لة 

كَيَلطةكةوة.
دواى توشبوونى، تةنها يةك مانط 

مؤَلةتى بَيمووضة دةدرَيتة ئةحمةدو  
قةرةبووش ناكرَيتةوة.

هةرضةندة ئَيستا ئةحمةد بارودؤخى 
تةندروستى كةمَيك باشترة، بةآلم 
تائَيستاش ذيانى خؤىء هاوكارانى 

جَيطةى طرنطى نييةو هيض بيمةيةكيان 
نيية.

رؤذنامةنووس  شؤن،  جينا  بإواى  بة 
لةعنةتةكانى  جؤرناأل،  ستريت  وؤأل  لة 
لة  نيية  كةمتر  هيضيان  عَيراق  لة  نةوت 
بة  ئةفةريقا،  لة  ئةَلماس  نةهامةتييةكانى 
بإواى ئةو ئةطةر ئةَلماس مايةى نةطبةتى 
نةوت  ئةوا  ئةفةريقا،  منداَلى  بؤ  بووبَيت 
ثيرى  ذنء  بؤ  بووة  نةهامةتيى  مايةى 

عَيراقى.
ــــةو خــانــمــة  ـــى ئ ـــؤضـــوون ـــة ب ب
لةو  يةكَيكة  ــةوت  ن رؤذنــامــةنــووســة، 
طةندةَلكارو ذينطةى  كايانةى كة كةسانى 

بةرهةمدةهَينَيت. طةندةأل 
لةعَيراقدا  نةوت  ساَلة  نةوةد  نزيكةى 
هؤكارَيك  ـــووةو   ب ئــاشــوب  مــايــةى 
ئاَلؤزيىء  كةمةندكَيشكردنى  بؤ  بووة 
هؤكارَيك  ناوضةكةء  بؤ  ناكؤكييةكان 
بووة بؤ طةمةكردن بة ذيانء ريسككردن 
بة ضارةنووسى عَيراقييةكانةوة، هةربؤية 
ثَييانواية، ئةو داهاتةى كة نةوت   هةندَيك 
عَيراق،  ئاوةدانكردنةوةى  بؤ  هةيةتى 
كة  ناكات  كاولكاريية  ئةو  بةشى  هةرطيز 

دةيان ساَلة وآلتةكةى نغرؤ كردووة.

نةفرةتةكانى نةوت

ساَلى (٢٠٠٨) ثارَيزطاى واست بةهؤى 
ئَيرانةوة  لة  سووتةمةنى  هاوردةكردنى 

(٦٤٢)مليار دينار زيانى لَيدةكةوَيت.
بة  ثَيويستى  ـــة  رؤذان ــارة  ش ــةو  ئ
(٤٥٠)هةزار  بةنزينء  ليتر  (٥٠٠)هــةزار 
نــةوت  ليتر  ــــةزار  (٣٥٠)ه ــازء  ط ليتر 
سووتةمةنى  ليترَيك  هــةر  بؤ  هةية، 
(١٠٠)دينار  هــةزارو  عَيراق  حكومةتى 
(٤٥٠)دينار  بة  لةبةرامبةريشدا  دةداتء 

دةيفرؤشَيتةوة بة هاوآلتييان.
لةو  كة  لةكاتَيكداية  زؤرة  زيانة  ئةو 
هةيةو  نــةوت  ثاآلوطةى  ثَينج  ــارةدا  ش
رَيطةى  لة  سوتةمةنييةى  بةو  دةتوانرَيت 
لة  دووهةفتةدا  لةماوةى  بؤرييةوةو 
بةشى  واســت،  دةطةيةنرَيتة  زيقارةوة 
بكاتء  ئةو شارة  مانطى  ثَيداويستى دوو 
لةوبارةيةوة  ويستبَيتى  هةركةسَيكيش 
هــةإةشــة  رووبـــــةإووى  بــكــات  قسة 

بووةتةوة.
وآلتانى  لة  ــةوت  ن هــاوردةكــردنــى 

دراوسَيوة بؤ شارةكانى عَيراق لة كاتَيكداية 
كة عَيراق يةكَيكة لةدةوَلةمةندترين وآلتانى 
نةوتييةوة،  يةدةطى  رووى  لة  جيهان 
لة  زياتر  خاوةنى  ئَيستا  كة  بةجؤرَيك 
يةدةطة،  نةوتى  بةرميل  (١١٥)مــلــيــار 
بة  دَيت  سعوديةوة  دواى  لة  ئةطةرضى 
ثَيشبينيدةكرَيت  بــةآلم  دووةم،  ثلةى 
تةواوى  بؤ  بكرَيت  ثشكنين  لةكاتَيكدا 
يةكةم  ثلةى  عَيراق  ئــةوا  ناوضةكانى، 
يةدةطى جيهانيدا،  لةريزبةندى  داطيربكات 
بإى  ضاوةإواندةكرَيت  كاتَيك  بةتايبةت 

نةوتى يةدةط بطاتة (٢٠٠)مليار بةرميل.
لةسةردةمى دةسةآلتى سةدامدا، عَيراق 
بةرميل  (٥٠٠)هــةزار  (٣)مليؤنء  رؤذانة 
نةوتى هةناردةى وآلتانى دةرةوة كردووة، 
بةآلم لةدواى ساَلى (٢٠٠٣)و دواى ئةوةى 
لة  نــةوت  كةرتى  ئابووريى  ذَيرخانى 
عَيراقدا توشى قةيرانَيكى طةورةهاتء ئةو 

بإة بؤ ئاستَيكى زؤر هاتة خوارةوة.

طرَيبةستةكانى نةوت
يان طةمة مةترسيدارةكان

مةسةلةى  (٢٠٠٣)وة  ساَلى  لــةدواى 
ــطــةى  ــة رَي ـــةوت ل بــةرهــةمــهــَيــنــانــى ن
بةردةوام جَيطةى  نةوتةوة  طرَيبةستةكانى 
بووةو  بةغدا  هةولَيرو  نَيوان  مشتومإى 
ئاَلؤز  تر  هَيندةى  كَيشةكانى  ــار  زؤرج
عَيراقيشدا  لةئاستى  هاوكات  ــردووة،  ك
طرَيبةستانة جَيطةى طومانء  ئةو  هةميشة 

سةرنجى لَيكؤَليارانء بةرثرسان بووة.
بةشَيوةيةكى طشتى، ئةو طرَيبةستانةى 
جؤرَيكيان  جؤرن،  دوو  دةكرَين  لةعَيراقدا 
  Sharing Agreements) ثَييدةوترَيت: 

(Production   PSA
كة  بةجؤرَيكة  طرَيبةستةكة  ــة  وات
شةريك  قازانجدا  لة  بيانى  كؤمثانياى 

دةبَيت.
ثَييدةوترَيت  دووةمــيــان  جـــؤرى 

(Technical service contracts TSC)
وةبةرهَين  كؤمثانياى  لةمجؤرةياندا 
مافَيكى  هيض  وةردةطرَيتء  مووضة  تةنها 
حسَين  ثَيشنيازى  ئةمجؤرةيان  نيية،  ترى 
كة  عَيراقة  نةوتى  وةزيرى  شةهرستانى، 
دووةميان  جؤرى  شارةزايان  بإواى  بة 

نةوت  نرخى  كاتَيكدا  لة  ضونكة  باشترة، 
ئةوا  (٧٠)دؤالر،  ضووة  (٦٠)دؤالرةوة  لة 
قازانجَيكى  هيض  وةبةرهَين  كؤمثانياى 
عَيراقى  حكومةتى  بؤية  نابات،  زياتر 

.TSC طؤإى بؤPSA ثرةنسيثى
جؤر  بــةو  شةهرستانى  كاركردنى 
كؤمثانياكانى  كة  لةكاتَيكداية  طرَيبةستانة 
ئةوةى  بؤ  بوون  زؤردا  لةهةوَلَيكى  نةوت 
قازانجَيكى  ضونكة  كاربكرَيت،   PSA بة  كة 

زؤرتريان دةكرد.
ئةوشَيوازى رَيطةثَيدانةى كؤمثانياكانى 
زؤر  كاريثَيدةكات  شةهرستانى  كة  نةوت 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لةطةأل  جياوازة 

لةوبارةيةوة  مشتومإةكان  هةربؤية 
بةردةوامن.

لة وةزيرة دةستبآلوةكةوة
بؤ وةزيرة بةخيلةكة

(٢)مليؤنء  رؤذانـــة  عــَيــراق  ئَيستا 
ـــةوت  ــــــــــةزار بـــةرمـــيـــل ن (٥٠٠)ه
بةرميليش  (٢)مليؤن  بةرهةمدةهَينَيتء 

دةنَيرَيتة دةرةوة.
ثَيش ضةند مانطَيك حكومةتى هةرَيم لة 
كَيَلطةكانى تاوطىء تةقتةقةوة بةشَيوةيةكى 
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ئــابـوورى

ستارة عارف

طرَيبةستى   (٢٨) كوردستان  هةرَيمي  لة 
جيهان  كؤمثانياكاني  طـــةَل  ــة  ل نـــةوت 
كرَيكارو  نةتوانراوة  تائَيستاش  ئيمزاكراوةو 
بخرَينةطةإ،  بــوارةدا  لةو  خؤماَليى  دةستى 
طرَيبةستةكاني  بةثَيي  كة  لةكاتَيكداية  ئةوة 
نةوت، ثَيويستة ئةو كؤمثانيانةي دَينة ناوةوةء 
بؤ  ناوخؤ  سةرمايةي  دةكةن،  وةبةرهَينان 

ناوخؤ بةكاربهَيننةوةء نةيبةنة دةرةوة. 
لةوة  باس  رةئوف،  محةمةد  ثرؤفيسؤر 
بكراية،  وا  ثَيويستبوو  هةرضةندة  كة  دةكات 
بةآلم وانةكراوة، هةربؤية ناهَيَلن كاديرةكاني 
ببنةوة  نزيكيش  هةر  نةوتدا  لةبواري  كورد 
دةردةهَينرَيت،  تَيدا  نةوتي  كة  لةو شوَينانةي 
طرَيبةستةكان  بةثَيي  ئةوانةي  ــةي  زؤرب
لةبواري نةوتدا كاردةكةن خةَلكي كوردستان 
خةَلكي  بةطةإخستني  لة  بةشدارييان  نينء 
بةقازانجي  كةواتة  نةكردووة،  كوردستاندا 
كؤمثانياي بيانيء كةمكردنةوةي هَيزي كارة 

لة كوردستاندا.
طرَيبةستةكانى  ســـودى  لــة  يةكَيك 
بة  خؤماَليى  كارمةندى  كة  لةوةداية  نةوت 
تةكنةلؤذياى بيانى ئاشنادةكرَيتء ئةزموونى 
ناوخؤيى بةو بوارة بةرفراوانةى وةبةرهَينان  

دةوَلةمةند دةكرَيت.
ثاآلوطةي  بةإَيوةبةري  تةها،  كةمال 
كة  ــات،  دةك ــةوة  ل بــاس  سلَيماني،  نةوتي 
كة  دةكــةن  لــةوة  داكؤكي  هةميشة  ــةوان  ئ
كارمةندي خؤماَليي لة هةموو طرَيبةستةكاندا 

ضيمةنتؤي  كارطةي  نموونةي  بطرن،  شوَين 
ئةطةر  دةبواية  دةَلَيت:  هَينايةوةء  تاسَلوجةى 
لة بةرذةوةنديي ميللةتةكة بواية (٨٠_٩٠٪)ي 
«لة  وتيشي:  بواية،  خؤماَليي  كرَيكاري 
نةوتي  طرَيبةستي  كة  نةوتدا،  طرَيبةستةكانى 
ثَيويستة  كراوة،  كؤية  لة  كَيَلطةي شيواشؤك 
كردووة  طرَيبةستةكةي  كة  كؤمثانيايةي  ئةو 
خزمةتطوزاريي  بؤ  دؤالر  مليؤن  ضةندين 
ئةوان  بــةآلم  خةرجبكات،  كؤية  ناوضةي 
بكةن،  كار  نادةن  بة كةسة شارةزاكان  رَيطة 
خةَلكانَيك هاتوونةتة ثَيشةوة كة سيفاتي ئةو 

بوارةيان تَيدا نييةء نازانن ضؤنة».

بة  تةقتةقى  نةوتي  كَيَلطةي  تةها  كةمال 
ثَيدةَلَينء  شيواشؤكي  كة  هَينايةوة،  نموونة 
(١٩٩٥)ةوة  لةساَلي  ـــةوةدا  ب ــاذةى  ــام ئ
لَي  خــاويــان  نــةوتــي  خستويانةتةطةإو 
سلَيماني،  نةوتي  ثاآلوطةي  بؤ  بةرهةمهَيناوة 
واتة كَيَلطةيةكي بةرهةمهَينةرة، كة ئةم كَيَلطانة 
دةوَيت،  خةرجكردني  ثارة  ثشكنينء  هةبن 
شةراكةت  بة  دةكات  بةوة  ثَيويست  ض  ئيتر 

كؤمثانيا بهَينرَيت.
سلَيماني،  نةوتي  ثاآلوطةي  بةإَيوةبةري   
ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد؛ ثَينةطةياندني كاديري 
خؤماَليي زيانطةياندنة بة ساماني نةتةوةييء 

نةتةوةيي  بونيادَيكي  وةك  دةسةآلت  ثَييواية 
تايبةت  كةرتي  ناكاتةوة،  مةسةلةكان  لة  بير 
كة  كؤمثانيايةك  هةر  بةآلم  بكات،  كار  با 
دةبَيت  دادةنَيت،  ثإؤذةيةك  يان  كارطةيةك 
كار  لةوَيدا  كرَيكارانةي  ئةو  (٨٠-٩٠٪)ي  لة 
هةمان  كرَيكاري  كورديء  كرَيكاري  دةكةن، 

ناوضة بن.
حةسةن،  د.بايةزيد  ديكةوة،  لةاليةكي 
ئةنجومةنى  لة  طاز  نةوتء  ليذنةي  ئةندامي 
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  عَيراق،  نوَينةرانى 
 (٪٨٠ لة(٧٥-  طرَيبةستةكان  بةثَيي  ثَيويستة 
خؤماَليي  كارمةندي  كرَيكارء  طرَيبةستةكان 

كوردستانيش  عَيراقء  لة  زؤرجار  بةآلم  بن، 
كاديري شارةزا كةمة، ضونكة لةكاتي بةعسدا 
كؤمثانياكانى  لة  بووبَيت  كورد  هةركةسَيك 
كؤمثانياي  بةتايبةتي  دةريانكردووة،  نةوت 
كورد  رَيــذةي  ئَيستا  كة  باكوور  نةوتي 
لةكاتَيكداية  ئةوة  (١١٪)يــة،  كؤمثانياية  لةو 
زؤرينةي  كة  دانراوة  كؤمثانياكان  بؤ  مةرج 

كاديرةكانيان (٧٥-٨٠٪)ي خؤماَليي بن.
كرَيكارو  كةمتوانايى  نــةشــارةزايــىء 
كةرتةكانداو  لة  زؤرَيك  لة  كورد  كاديرانى 
بيانوويةكى  نةوتيدا  كةرتى  لة  بةتايبةت 
بةهَيزة بةدةست كؤمثانياكانةوة تا نةيانةوَيت 

كةَلك لة تواناى ئةو كةسانة وةربطرن.
دارايــيء  ليذنةي  ئةندامي  تاهير،  زرار 
لة  ــةوة  ــكــردن ــاوةدان ئ ليذنةي  ســةرؤكــي 
كوردستان،  ثةرلةماني  دووةمــي  خولي 
رايدةطةيةنَيت، كة ئةطةر كرَيكاري خؤمان لة 
ئةو  ئةوا  بةطةإبخرَين،  ناوخؤدا  ثإؤذةكاني 
كةمدةرامةتيي  لة  خَيزانةكانيشيان  كرَيكارانة 
رزطاري دةبَيت، بةآلم لة زؤر شوَين بينراوة 
كار  ثَيويست  وةك  خؤمان  كرَيكاري  كة 

ناكةن.
ئةطةر  بةوةشكرد؛  ئاماذةى  هةروةها 
شارةزاييشيان  نةوت  بواري  ئةندازيارةكاني 
نةبَيت هةر دةبَيت لةم بوارةدا بةطةإبخرَين تا 
ئةطةر هةبنء  بكةن، ضونكة  ثةيدا  شارةزايي 
داهاتووي  سامانء  بة  زيان  نةخرَين  بةطةإ 
ثارة  ئةوةي  شوَيني  لة  دةطةيةنَيت،  طةلَيك 
بةرنة  ثارةكة  بيانيء  ئةندازياري  بة  بدةين 
ئةندازيارانء  بؤ  ثارةية  ئةو  دةبَيت  دةرةوة، 
بوارةكةدا  لة  بَيتء  خؤمان  شارةزاياني 
سةرمايةش  ثــارةء  كاتة  ئةو  كار،  بخرَينة 

ناضَيتة دةرةوة. 

دةستي كاري خؤمالَيي لة بوارى نةوتدا بةكارناخرَين
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ثةرلةمانى كوردستان: ئةندامى مةال نورى، عةبدولَآل

بةلَطةكان ليَبكرَيت داوامان هةركاتَيك
دةخةينةأوو

رؤذنامة سازدانى:

سوورة نورى، مةال عةبدوَلآل
كةسَيك ضةند كة ئةوةى لةسةر

كابينةى لة ثؤستيان لةوانةى
ثَيدراوة، حكومةتتدا نوَيى
بةفيإؤدانى بة تؤمةتبارن

دةَلَيت: طشتيىء سامانى
«هةركاتَيك داوامان لَيبكرَيت

دةخةينةإوو»، بةَلطةكان
ثةرلةمانى ئةندامى كة ئةو

فراكسيؤنى لةسةر كوردستانة
قسةكانى ثَييواية؛ طؤإان،

بةرةيةك، لة نيية داكؤكيكردن
بةرذةوةندييةكانى دذى كة
دذى «يان بَيت، ميللةتةكةى

لة بةَلكو بجةنطَيت، ميللةتةكةم
بةرثرسيارَيتيى هةستى روانطةى
بةرذةوةندييةكانى بة بةرامبةر

قسةمكردووة». ميللةتةكةم

ضوارشةممةى رؤذى رؤذنامة:
دةرةوةتان ثَيشضوونة رابردوو
بةَلطةت وتت:  ثةرلةمان هؤَلى  لة
كةسَيك لةوانةى كة ضةند هةية،
بة تؤمةتبارن ــر وةزي دةبنة 
بةفيعليى بةَلطانة ئةم طةندةَليى،

هةية؟
هةمووان ثَيويستة بةَلَى، *
ثةيإةوى لة كة  بزانن،  ــةوة ئ
بة مافدراوة ثةرلةماندا ناوخؤى
هةر ثةرلةمانةكان ئةندام هةموو
قسةى ثةرلةماندا ناو لة بابةتَيك
خؤى قسةى ئةويش لةسةركرا
خةَلكة، بةوثَييةى نوَينةرى هةبَيت،
رؤذَيكى (١٠/٢٨) رؤذة ئــةو
ثةرلةمان لةبةرئةوةى بوو طرنط
لة كابينةيةك بة دةدات متمانة
كار جياجياكاندا بوارة هةموو
كةسانةى ئةو زؤرطرنطة بكات،
متمانةيان ــتء ــي ــَي ــدةن ــان داي
ئَيمة هةَليانسةنطَينيت، ثَيدةدةيت
بيستبوومان ثَيشتر كة ثَييةى بةو
ــارة دووب هةية كةسَيك ضةند

ثَيدةدرَيت، حكومةتدا لة ثؤستيان
ئةوانة لةسةر بةَلطةمان ضةندين
طومانى كة كــؤكــردبــوويــةوة،
رابردوودا لة لَيدةكرَيت ئةوةيان
طشتيدا سامانى بةفيإؤدانى لة

تَيوة طالبن.
داوامانكرد،  رؤذة ئةو بؤية  
ثةرلةمان سةرؤكايةتى بةإَيزان
بةَلطةكان ثَيبدةن رَيطةمان
ئَيمة كة ئةوانةش بخةينةإوو،
ثاَليان دةخةينة تؤمةتةكان
دواتر ثَيبدةنء روونكردنةوةمان

ثَيبدرَيت. متمانةيان
مةبةستمان  ــدا ــةش ــةم ل  
نةبووة، كةسَيك هيض شكاندنى
بووة، ئةوة مةبةستمان هَيندةى
كةسانة ــةو ئ ــــردووى راب كــة 
بتوانن ئــةوةى بؤ بخةينةإوو 
ــارة دووب رابـــردوو هةَلةكانى

نةكةنةوة.
شتى دةكةمةوة ــارةى دووب
هيض بةرامبةر لة شةخسيمان
بةَلطةمان بةآلم نةبووة، كةسَيكدا
ــةوةش ئ لــة بــةردةســتــابــووةء
كارامان حكومةتَيكى مةبةستمانة
خةَلك خزمةتى ئةوةى بؤ هةبَيت،
لةسةر حكومةتةكة دةبوو بكات،
بَى بة نةك بنياتبنراية، رةخنة

وةربطرَيت. متمانة دةنطيى
ناوخؤى ثةيإةوى رؤذنامة:

لةناو دةدات بةوة رَيطة ثةرلةمان
بدةنةثاأل تؤمةت ثةرلةماندا هؤَلى

كةسانة؟ جؤرة ئةو
نــاوخــؤدا ــإةوى  ــةي ث ــة  ل  *
لةناو ثةرلةمانء هؤَلى لةناو
ثــَيــدراوة ــى رَي ليذنةكانيشدا
كةسانى ــةإووى رووب ثرسيار
ئسوَلى بةثَيى بكةيتةوة، بةرثرس
كاتَيك دنياش ثةرلةمانةكانى 
دةدرَيت وةزيرَيك بة ثؤستَيك
هةية ثةرلةمانتاران مافى ئةوةيان
نةك بكةن، وةزيرةكان تةقيمى

بؤضوونى بة وةزيرةكان هةر
ئةوةى مافى ثةرلةمانتار من
طشتيش بةإَيوةبةرى لة هةية،

بثرسَيتةوة.
هةركاتَيك دةتوانيت رؤذنامة:
بةَلطانة ــةو ئ لَيكرا داوات

بخةيتةإوو؟
اليةنَيكى هةر هةركاتَيك *
لَيبكات ـــان داوام ثةيوةنيدار
دةخــةيــنــةإوو، ــان ــةك ــط ــةَل ب
ديــارى جـــؤرى دةزطـــاكـــةش
ثَيويست بة واى رةنطة دةكات،
لة يةكةمدا قؤناغى لة نةزانين
راطةياندنةوة دةزطاكانى رَيى
بةآلم بآلوبكةينةوة، بةَلطةكانمان
وةك دةزطايةكى رؤذَيك ئةطةر
ئةوا لَيكردين، داواى نةزاهة

بةردةستيان. دةيخةينة

ـــة: قــســةكــانــتــان ـــام رؤذن
ثةرلةماندا ثــرؤتــؤكــؤَلــى لــة 
قسةكانى تةنيا بؤ سإاوةتةوة،

ئَيوة؟
يةكةمى هؤكارى بةداخةوة، *
من ئةوةية، سإينةوةى قسةكانى
لةطةأل رانةهاتووة دةسةآلت كة
دةسةآلت تائَيستا جياوازدا، راى
نيية راستطؤ ثَيويست وةك
باسى ثــةيــامــةى ــةو ئ لــةطــةأل 
تائَيستا دةكــات، ديموكراسيى
باسى ــةطــةأل ل نيية راستطؤ

طةإاندنةوةى سةربةخؤيىء
قسةكانى ثةرلةمان، بؤ هةيبةت
بةرةيةك، لة نيية داكؤكيكردن من
بةرذةوةندييةكانى دذى كة
دذى ــان ي بــَيــت،  ميللةتةكةم 
لة بةَلكو بجةنطَيت، ميللةتةكةم
بةرثرسيارَيتى هةستى روانطةى
بةرذةوةندييةكانى بة بةرامبةر

قسةمكردووة. ميللةتةكةم
بآلوكردنةوةى بة نةدان رَيطة
كارَيكى بةإاستى من قسةكانى
بكراية، نــةدةبــوو ناياسايية،
لةو مةبةست هةستدةكةم وا
لة ئةوةى كة  بووة، ئةوة  كارة
بة نةطات روودةدات ثةرلةماندا

خةَلك.
ئةوة بؤ كار  ئَيستا رؤذنامة: 
قسانةت ئةو  لةسةر دةكرَيت 
هةَلبطيرَيت، تؤ لةسةر حةسانة
حةسانة لةوجؤرة شتى لةسةر
تةنيا يــان ــت، ــرَي ــي ــدةط ــةَل ه

سياسيية؟ موزايةدةيةكى
مــوزايــةدةيــةكــى ئــةطــةر   *
خراث بة زؤر بَيت سياسيش
دةشــكــَيــتــةوة، ــدا ــان ــة ســةري ب
مافى كة واية ئةوة وةك ئةوة
كةس هــةزار  (١٨) قسةكردنى
(٢٦)ى مادةى بةثَيى بسةنيتةوة،
ثةرلةمانيش ناوخؤى ثةيإةوى
ئةندام هيض لةطةأل لَيثرسنةوة 
ئةو لةسةر ناكرَيت ثةرلةمانَيكدا
ثةرلةماندا هؤَلى لةناو قسانةى
كارةكانيدا ئةنجامدانى كاتى لة
لَيسةندنةوةى هةوَلى دةيكات،
ئةنجامى لة نةزؤكةء حةسانة،
هةوَلة ئــةو ديراسةنةكردندا

دراوة.
حةسانة كاتَيكدا ض لة رؤذنامة:

هةَلدةطيرَيت؟
ثةرلةمانتار كة كاتَيكداية، لة *
تاوانَيكةوة بةسةر بكاتء تاوانَيك
نيشتمانى خيانةتَيكى يان بطيرَيت،
تَيدا مةرجانةى ئةو يان بكات،
هةَلبذَيردراوة، ثَيى كة نةمَينَيت،
بةرذةوةنديى لةسةر من ئةطينا
داواى قسةبكةمء ميللةتةكةم
تا بكةم، وةزيــرةكــان تةقيمى
بَيتء سةركةوتوو كابينةكة
بةإاستى نةبَيت، كةموكورتى
لة نامؤيةء  شتَيكى قسانة ئةو 

بَيئاطاييةوةية.
جؤرة ئةم ثَيتواية رؤذنامة:
ئةو تةقديسكردنى هةوآلنة
ــةوةى ئ بــؤ كةسايةتيانةية،

لَينةطيرَيت؟ رةخنةى
لةو هةندَيك بةوثَييةى *
ثةرلةمانى لة ثةرلةمانانةى ئةندام
تائَيستاش ــدان ــان ــت ــوردس ك
بكةن قوتار خؤيان نةيانتوانيوة
كة سياسييانةى  مةرجةعة لةو 
ئةوة بؤية دةكةن،  ثشتطيرييان 
ئةو ثةردةثؤشكردنى بؤ هةوَلَيكة
رابردوودا لة كةمووكورتيانةى

بووة. هةيان دةسةآلتدارةكان
هةندَيك  تائَيستا ئةطينا  
لــةوة ــاران ــت ــان ــةم ــةرل لــة ث
دةسةآلتى كة تَينةطةيشتوون،
هةموو ســةروو لة ياسادانان
بــةو دةســةآلتــةكــانــةوةيــة،
ثةرلةمانتاريى ثَيطةى هةوَلةشيان
لةو كة ــةن، دةك الواز خؤيان 
نموونة بؤ ــةوت، دةرك رؤذةدا
ئَيمة وةك ثةرلةمانتار ئةو رؤذة
بة ثةرلةمانةوة ضووينة كة
مؤنيكاء بةآلم ثشكنراين، جيهاز
ــةردةم ب تا بةرثرس ضةندين
ثشكينن بَي ثةرلةمان دةرطاى

رؤشتن.
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دوايراطةياندنيكابينةكةينَيضيرظان
دذ بة كةميي (٢٠٠٥)دا لةساَلي بارزاني
رَيكخراءو كؤمةَلَيك كابينةكةيدا، لة ذن
جطة رؤذنامةنووسان سةربةخؤء ذناني
هةَلوَيستمان هةفتةي دةسةآلت ذناني لة
لة ذنمان زيادكردني داواي ثَيكهَيناء
كاريطةريشي كردء ئيدارييةكاندا كاية
ضاوةإوانيي مانط  سآ دواي  هةبوو،
كة حكومةت، نوَيي  كابينةي ثَيكهَيناني 
لَيكدانةوةء زؤر كابينةكة دواكةوتني
طرت، لةخؤي ــاوازي جــي شــرؤظــةي
سةرؤكي ئةوةبوو دةسةآلت وةآلمي 
مؤدَيرنء كةسَيكي طواية كة نــوآ
زؤري دونيايةكي  بإوانامةيةء خاوةن 
جياوازبَيت كابينةكةي دةيةوَيت بينيوة!
كةساني ديكةو كابينةكاني هةموو لة
ثَيكهَيناني بؤ طةنج شارةزاء تةكنؤكراتء
بةآلم بكات، دةستنيشان حكومةتةكةي
راطةياندني لة مانط سآ لة زياتر دواي
نةك دةركــةوت د.بةرهةم كابينةكةي
توَيذَيكي بةَلكو  نين، طةنج تةكنؤكراتء 
كة لةبيركردووة، كؤمةَلطةي طرنطي
لة ناهاوسةنطيية شَيوةيةش ئةم ذنةء
كابينةي سةرؤكي بيركردنةوةي كارء

نوَيدا.
لة ــةك ن بــووتــرَيــت ــت ــرَي ــوان دةت
ثَيشكةتوتر خــؤي ثَيش كابينةكاني
كابينةكةي لة ذنان رَيذةي بةَلكو نيية،
ذن ضوار تا سآ بارزانيدا نَيضيرظان
هةيةء يةك ذن تةنيا لةم كابينةدا بوونء
لة زؤر ثَينةدراوةء طرنطيي هيض طةنجيش
ثؤستيان ديسان كة ثياوةكانيشي وةزيرة
لَيثرسينةوةء شايةني  وةرطرتووةتةوة 
ئةطةر ياسان، بةردةم بانطهَيشتكردنة
وةزيري وةك هةبَيت، وآلتةدا لةم ياسا
هةرَيمي بودجةي ساَلَيك هيض كة دارايي
ثةرلةمانء نــةداوةتــة خؤيدا لةكاتي

بووة. ناشةفاف نةكراوةء تاووتوآ
ثَيواني شارستانيء لةكاتَيكدا ئَيستا
مةسةلةي بة طرنطيدانة تةكنؤكراتي
هاتنةثَيشةوةي بؤ بواركردنةوة جَيندةرء
جةوهةريي، بةشَيوةيةكي  طةنج  ذنانء
بؤ ذمَيرةي هيض نوآ كابينةي بةآلم
ذنء ئاستي سياسيء نوَيي قؤناغي
ئَيستا كة تازةي هةرَيم رةوشي بووني
هةيةء بووني رؤَلء ئؤثؤزسيؤن

ثؤستَيكي وةزيريي بؤ ذني يةك تةنيا نةكردووةء ضاودَيري حكومةتة
ئةمة هةرضةندة نةبَيتةوة،  ــةإوو رووب رةخنةي بؤئةوةي دانــاوة

دروستدةكات. طومان دةوروذَينَيتء باشتر مةسةلةكة
نةك كة سةلماند ئةوةي  حكومةتة ئةم بَيت هةرضييةك  بيانوو
هةنطاوي يةكةم دواكةوتوترةء بةَلكو نيية، جياوازتر خؤي ثَيش لةواني
ذنان ئَيمةي بة متمانة حكومةت نوَيي سةرؤكي وتةكاني كة دةريخست
زياتر ناوةإؤك بآ فؤرمَيكي لة ذنةوة بارةي لة قسةكاني نابةخشَيتء
ئةم ثَيشكةوتن الي تةكنؤكراتيء ثَيواني ئةطةر ضونكة ديكة نيية، ضي
كؤني ثؤتانسيالةي ئةو هةمان بؤ بَيت بواركردنةوة هةر حكومةتة
سةرؤكي كةواتة  طةنج، ذنء ديناميكي  هَيزي  نةبزواندني كؤمةألء 
ثياياندا راطةياندنةكاني دةسةآلت كة نيية كةسة يان ئةو حكومةت نوَيي
بآ بةآلم تواناية، بة كةسَيكي راستة يان كرد، طةورةيان هةَلدةداء
كابينةكةي بداتء بإيار خؤي ئيرادةي بةخواستء نةيتوانيوة ئيرادةيةء
بإياري دراوةء كابينةكةي دياريكردني بإياري ئةو لةشوَيني ثَيكبهَينَيت،
دةبَيت دنياديدة راست تةكنؤكراتء كةسَيكي بة نةبووة، كاريطةر ئةو
وةك هةيةء خؤي جيهانبينيي بيركردنةوةء كة دةريبخات ثراكتيكدا لة

بإيار نادات. ئةواني ديكة
نَيضيرظان كابينةكةي ثَيكهَيناني لةكاتي (٢٠٠٥)داء لةساَلي
ضاالك ذناني مةدةنيء كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني بةهَيزي بارزانيدا
مامةَلة بةشَيوةيةك دةسةآلت زيادكرا، حكومةتدا لة ذنان رَيذةي
بؤ بوارَيكي هيض كة رادةيةي ئةو تا دةكات ذناندا مةسةلةكاني لةطةأل
رَيذةيةكي تةنيا فشارء ناإةزاييةكانياندا لةكاتي بؤئةوةي ناهَيَلَيتةوة
بةهاتنةثَيشةوةيان دةرفةت زياتر رَيذةية لةو ثَيبداتء سنوورداريان
ساَلة دةسةآلت (١٨) كة سياسةتةي لةو طوزارشتة ئةمة كة نةدات،
ثَيبدات، طوَييان نيية قازانجيدا لة ضونكة دةيكات، ذنان بة بةرامبةر
لةوة ضاوي  هةميشة دةسةآلت كة ترسناكة، رَيطةية زؤر ئةم  بةآلم
خؤيان مافي كةمترين يان ضمكَيك ذنان ناإةزايةتي بة بةرامبةر بَيت

بكات. دةستةبةر بؤ
حكومةتةوة ــةآلتء دةس لةاليةن ذنان بؤ دياريكردن رَيــذة
دةنطيشي ناداتآ، ئةطةر هيض بواري بؤ هاتنةثَيشةوة، واتة سنووردانانة
حيزبيية ضةمكة ئةم هةر دياريدةكرَيت، بؤ رَيذةيةكي بةرزكردةوة
ثؤستة لة نةكردووةتةوة ذنان بؤ دةرفةتي كة ساالرييةية ثياو
ذنان كة بؤية هةمووجارَيك بطرن، شوَين كابينةي نوَيدا وةزارييةكاني
عةقَليةتي ضةمكء لة دةبَيت دةخرَين ثةراوَيز سياسييةكاندا كاية لة
بثرسينةوةء ثياون كة وآلتة ئةم سياسيي دةسةآلتي  بةرثرسء

هةبَيت. هةَلوَيستمان

هةلَوَيست هةفتةي با
دروستبكةينةوة

عارف ستارة

لة ذنان  ريَذةي

نَيضيرظان كابينةكةي

تا سآ بارزانيدا

بوونء ذن ضوار

تةنيا كابينةدا لةم

ذن هةيةء يةك

طرنطيي هيض طةنجيش

لة زؤر ثيَنةدراوةء

ثياوةكانيشي وةزيرة

ديسان ثؤستيان كة

وةرطرتووةتةوة

ليَثرسينةوةء شايةني

بانطهَيشتكردنة

ياسان بةردةم

نةبووة، كةسَيكدا هيض بةرامبةر لة شةخسيمان شتى

مةبةستمانة ئةوةش بةردةستابووةء لة بةلَطةمان بةآلم

خةَلك خزمةتى ئةوةى بؤ هةبَيت، كارامان حكومةتَيكى

بة نةك بنياتبنراية، رةخنة لةسةر حكومةتةكة دةبوو بكات،

وةربطرَيت متمانة دةنطيى بَى

ري
نو

ةال
م

َلآل
دو

ةب
ع
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ئارام نةجيم

نيََوان دةكةوَيتة كَيشمةكَيش كَيشةو
طشتيى هةَلةبجةء بةإَيوةبةرى قايمقامى

لةسةر ئةوةش شارةزوورةوة، تةندروستيى
لةاليةن خوَين كة ثشكنينى ئامَيرَيكى 
هةَلةبجة بؤ تةندروستييةوة وةزارةتى

طشتيى «بةإَيوةبةرى بةآلم دابينكراوة،
ئامَيرة ئةو ئةوةداية هةوَلى لة تةندروستيى

بؤ نةك دابنَيت، هةَلةبجة دةرةوةى بؤ
شار». سةنتةرى

كَيشةية لةو ئاطادار سةرضاوةيةكى
ئامَيرَيكى جارة يةكةمين كة رونيكردةوة
هةَلةبجةدا لة  لةوجؤرة ثَيشكةوتووى 
وةرطرتني خوَيني بؤ تائَيستاش هةبَيتء 

ثإؤسةى بؤ هةَلةبجة هاوآلتييانى
نةخؤشييةكان ــىء  ــري ــي هــاوســةرط
شارى سةردانى ثشكنين بؤ ناضاردةبن
بةوةشكرد ئاماذةى بكةن، سلَيمانى
تةندروستيي بةإَيوةبةري ويستى كة
ئامَيرةكة طواستنةوةى بؤ شــارةزوور
كَيشةكةى هةَلةبجة دةرةوةى بــؤ

دروستكردووة.
هةَلةبجة قايمقامي عوسمان، شاهؤ
كَيشةكة بوونى لة نكؤَلى  بةوةكالةت،
رؤذنامةي بة لــةوبــارةيــةوة نةكردو 
شةخسيم كَيشةيةكي «هيض راطةياند
نيية، تةندروستى  بةإَيوةبةرى لةطةأل 
رَيطري خةَلكةو كَيشةي من كَيشةكةي
دةكةم ئامَيرَيك دةرةوةي  بردنة لة
شارةو ئةم بَيتة جارة يةكةمين بؤ كة
ئةم خةَلكي لةسةرشاني زؤر كَيشةيةكي

الدةبات». شارة
كة لةوةكرد باسى هةَلةبجة قايمقامى

راطةياندووة كة ثَييان لةمةوبةر ساأل دوو
شَيوةية دةهَينرَيتة هةَلةبجة، ئامَيرَيكى لةو
ضةندرؤذَيكة كة «ئَيستاش : ــةآلم ب
بيطوازنةوة دةيانةوَيت هاتووة ئامَيرةكة
كة بةوةشكرد ئاماذةي سةيدسادق»، بؤ
ناهَيَلَيت هةبَيت  دةسةآلتى ئةوةندةي تا
هةَلةبجةء، دةرةوةى  ببرَيتة  ئامَيرة  ئةو
ثَيويست هةَلةبجة بؤ «ئةطةر وتيشى
كة كراوة وةزارةت لة داوا بؤ ئةى نةبوو،

بكات؟». دابين هةَلةبجة بؤ ئامَيرة ئةم
ثةيامنَيري كَيشةكة، بةدواداضوونى بؤ
د. نووسينطةي ســةردانــى رؤذنــامــة 
طشتيي ــوةبــةري بــةإَي سةعيد، ئاكؤ 
كــرد، شـــــارةزووري تةندروستيي
ــار دووج ــيء ــاوةإوان ض دواي ــةآلم  ب
ثةيامنَيرةكةو ثَيناسي بردنةذوورةوةي
بةثاساوى لــَيــدوانــةكــةى، مةبةستى 
لةو لَيدوان ئامادةنةبوو كؤبوونةوة

بدات. بارةيةوة

دةنـيَتـةوة كـَيشـة ريَـك ئـاميـَ لـةهـةلَةبجـة

عةبدولخالق دلَير

ساأل  (٥) زياتر لة دواى تَيثةإبوونى
زةوييةكانيان، طةإانةوةى بؤ لةهةوَلدان
بةو نةدراوةتةوة زةوييانة ئةو تائَيستا

لةمةوبةر ساأل (٢٠) كة خانوانةى، خاوةن
راطواستراون، ثيرةمةطرون بؤ دوكانةوة لة

دةكات؛ بةوة ئاماذة هاوآلتيانةش يةكَيك لةو
ماأل خاوةن بؤ ماف شارؤضكةكةيان «لة

داطير زةوييةكان ميوانةكان ناطةإَيتةوةء
دةكةن».

كة ــؤإش، ش طــةإةكــى خانووةكانى
شارؤضكةى بةرزاييةكانى  دةكةوَيتة 
رذَيمى لةاليةن (١٩٨٩) ساَلى ــان، دوك
دانيشتووانةكةيان رووخَينراونء بةعسةوة
طواسترانةوة، ثيرةمةطرون شارؤضكةى بؤ

بوو. زؤرةملَى ئؤردوطاى ئةوكات كة
خاوةنةكانيان ساَلَيكة  ضةند  هةرضةندة
تائَيستا كة زةوييةكانيان، وةرطرتنةوةى بؤ
جَيماوة، رووخاوةكانيان خانووة هةيكةلى
تاثؤكانياندان، زةويية طةإانةوةى هةوَلى لة
بؤ كارةكانيان مامةَلةى  تائَيستا  بــةآلم

نةبووة، تةواو زةوييةكانيان ثَيدانةوةى
دةَلَيت: شارؤضكةكةش شارةوانى سةرؤكى
موَلكانة ئةو ياساييةكانى كارة «زؤربةى
رَيطرَيكى ضةند  بةهؤى بةآلم تةواوبوون،
زةوييانة ئــةو  ثــَيــدانــةوةى ياساييةوة

دواكةوتووة».
لة خاوةنى خانووة سةالم، يةكَيك رَيبوار
زةوييةكةى تائَيستا كة رووخاوةكانة
لة زياتر ئةو وتــةى بة ثَينةدراوةتةوة، 
نيشتةجَيبوون، طةإةكةدا لةو خَيزان (٢٠٠)
بةعس رذَيمى  ناسراوةء شؤإش بة  كة
كوردبوونيان لةبةر تةنيا (١٩٨٩) ساَلى
رووخاندوونء بةسةردا  خانووةكانيان 
نيشتةجَييان ثيرةمةطرون ئؤردوطاى لة
زةوييةكانيان تائَيستا  بــةآلم  ــردوون، ك
زةوييةكانمان وتى: «تاثؤى ثَينةدراوةتةوةو
لةسةر خانووةكانيش ــةالوةى ك مــاوةء
ئيدارةى بةآلم حكومةتء ديارة، زةوييةكان
ثَيدانةوةى لة كةمتةرخةمبوون شارةكة

دةستمان ثَيدةكةن». زةوييةكانء دةستاو
زةوييةكانى خاوةن رَيبوارو ئةوةى
دوكان «لة كة ئةوةية نيطةرانكردووة،
نــاطــةإَيــتــةوةء ــاأل م ــاف بــؤ خــاوةنــى م
لةو دةكةن»، داطير زةوييةكانيان ميوانةكان
بينيومانة «ضةندينجار  وتى: بارةيةشةوة 
بةآلم ضؤَلبووة، شارؤضكةكة لة زةوييةك

بةرثرسَيك ثةرذينكراوةو بينيومانة كاتَيك
ثَيشتريش خــاوةنــى، بة  ــردووة ك خــؤى 
ئَيمةش كة ئةو زةوييانةى هةبوو خواستَيك
ئَيمة ئةوةى لةبةر ببرَيت، بةآلم دةردة بةو
سةرى خواستة ئةو هةية ياساييمان مافى
ساَلَيك ضةند كة لةوةشكرد؛ باسى نةطرت»،
ذمارةيةك ئةوانةوة بةناوى ئَيستا لة بةر
بةآلم دروستكراون،  ــان دوك لة خانوو
ثَيشتر كة ديكة، خةَلكى بة دراوة دواتر
طةشتيارييةكةى ناوضة دانيشتووانى
خانووانة بةو ــوونء ب كؤمار  ــةرؤك س

بةجَيبهَيَلن. ئةوَى كة رازيكران،
ساَلة نوَينةرَيكمان وتيشى: «ثَينج رَيبوار
كَيشةكةمان بــةدواداضــوونــى بؤ هةية 
ئةويش بةآلم حكومةت،  دةزطاكانى  لة
وةزارةتء لة ضونكة ناكرَيت، بؤ هيضى
زؤرء نووسراوى بة ديكة  فةرمانطةكانى

دةيبةن». دةيهَيننء رؤتيناتةوة
مامةَلةى لةناو نووسراوانةى ئةو بةثَيى
كةس (٢٣١) هةية، زةوييانةدا ئةو كارى
زةوييةكانيان وةرطرتنى ثَيدانء مافى
زةوييةكانيش ــاوةن خ نوَينةرى  هةية،
دواكةوتنى هؤكارى دةكات؛ ئةوة بؤ ئاماذة
يةكطرتنةوةى بؤ  كَيشةية ئةو  ضارةسةرى
نووسراوء ئةو هةرَيمء ئيدارةى هةردوو
وةزارةتء لة كة دةطةإَيتةوة، زؤرة رؤتيناتة

بؤيان دروستكراوة. فةرمانطةكانى ديكة
نوَينةرى مةحمود، عومةر كوَيخا
رايطةياند: رؤذنامةى بة موَلكةكان خاوةن
ئةو مامةَلةى راييكردنى بةدواى ساَلة (٥)
زةوييانةوةية ثَيشتريش كؤمةَلَى خةَلكىديكة
تا (٢٠٠٥)ةوة ساَلى «لة كردووة، بؤ كاريان
سلَيمانى هةولَيرء ئيدارةى يةكطرتنةوةى
لة زةوييانةمان ئةو كارةكانى هةموو
تةواو ثةيوةنديدارةكان اليةنة وةزارةتء
يةك، بووة ئيدارة  كة دواتــر بةآلم كرد،
وةستان، مانطَيك ماوةى بؤ مامةَلةكان
لةهةولَير شارةوانى وةزيــرى دواتريش
سةرةتاوة لة ــارة دووب دةبَيت ثَييوتم:
بكةمةوة، نووسراوكارى مامةَلةء بة دةست
سةرةتاوة لة (٢٠٠٧) ساَلي لةبةرئةوةش لة

دةستمثَيكردةوة».
مانطى عومةر  كوَيخا قسةكانى بةثَيى 
بنةإةتى زةوييةكان ئةمساأل نةخشةى (٧)ى
تــةواوبــووةء شــارةوانــى ـــى لة وةزارةت
دواتر سلَيمانى، شارةوانى بؤ هَينراوةتةوة
ماوةى تاثؤ دوكانء شارةوانى  نَيوان لة
هةَلة بوونى بةهؤى دواكةوتووة رؤذ (٤٥)
لة بةروارةش ئةو دواى  نووسراوَيكدا،  لة
طةيةندراوةتة زةوييةكان نةخشةى (١٠/٢٠)
ئــيــمــزاكــردن، دواى بــؤ ــيــة ران تــاثــؤى 
دةنَيردرَيتةوة قؤناغةش ئةو تةواوبوونى

دةدرَينةوة قةيدةكان سورةت دوكانء بؤ
خاوةنةكانيان. بة

محةمةد فـــةرةيـــدون ــدة ــةن ــةرض ه
ثَييواية؛ ــان دوك ــى شــارةوان ســةرؤكــى 
زةوييةكان خــاوةن  بؤ ــاش» ب «ئيشى
ئيفرازى طةإةكةكةء نةخشةى كــراوةء
كراون موَلكةكان بووة، تةواو زةوييةكان
كة روونيكردةوة، شارةوانييةوة، ناوى بة
ماوة تايبةت  فةرمانَيكى دةركردنى تةنيا 
ثَيدانةوةى بؤ ــران وةزي ئةنجومةنى لة 
«بةوثَييةى خاوةنةكانيان، بة زةوييةكان
رَيطريى دوو  وةزارى فةرمانى دةركردنى 

ياسايى هةية».
ياساييانةشةوة، رَيطريية ئةو بارةى لة
«بةثَيى ــت: ــَي دةَل ــى شــارةوان ســةرؤكــى 
زةوى شارةوانى وةزارةتى رَينماييةكانى
سوودمةندبووبَيت، كة كةسَيك، بة نادرَيت
حاَلةتةشدا لةو  كرابَيتةوة، قةرةبوو  يان
زةوييةكان خاوةنى لة زؤر رَيذةيةكى
لَيرةوة سوودمةندبوون، يان قةرةبوو
دوو ئةو ضوارضَيوةى ناضنة ئةوانةى
وةربطرنةوة، زةوييةكان ئاسايية حاَلةتةوة
هةموويان ئةوةداين هةوَلى لة ئَيستا بةآلم
ثَيبدرَيتةوة، خؤيان شوَينى لة زةوييةكانيان
ئةنجومةنى تايبةتى فةرمانَيكى بة بةآلم

وةزيران».

دةكةن» داطير زةوي ميوانةكان ناطةأيَتةوةء ماأل خاوةن بؤ «ماف
زةوييةكانيانن وةرطرتنةوةى ضاوةأوانى دوكان لة خانوو خاوةنى (٢٣١) (٥) سالَة

دوكان شارؤضكةي لة ديمةنَيك

شارؤضكةي هةَلةبجة ديمةنَيك لة
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رؤذنامة

خوَيندنطة لة كتَيب رَيــذةى كةميى
خوَيندنطانةى ئةو خوَيندكارانى ئَيوارانةكاندا،
كة لةكاتَيكداية ئةمةش نيطةرانكردووة،
ثارة بة هةنء بازاإةكاندا لة كتَيبانة ئةو

دةفرؤشرَين.
دواناوةندى خوَيندكارانى لة يةكَيك
رؤذنامة بؤ ئــةوةى ئَيواران زاطرؤسى
هةر لة خوَيندن ئةمساَلى بؤ كة ئاشكراكرد،
بةتايبةت هةية، كتَيب ثَينج تةنيا ثؤلَيكدا
جوطرافياء مَيذوو، وةك بابةتةكانى بؤ
كة كتَيبةوة كةميى «بةهؤى وتيشى: فةلسةفة،
هةية بةثَيى كتَيبَيكى شةش خوَيندكارو هةر
ئةمةش ناكةوين، سةعيكردن فرياى ثَيويست

دروستكردووة». لةالمان زؤرى نيطةرانيى
ـــى وةزارةت وتــةبــَيــذى ــازم كــؤيــى، ك
بؤ ئةوةى هةرَيم،  حكومةتى  ثــةروةردةى 
خوَيندن ئةمساَلى بؤ كة خستةإوو، رؤذنامة
سةرجةم بؤ  كتَيب مليؤن  (١٤) نزيكةى
كوردستان قوتابخانةكانى خوَيندنطةو
كةموكورتيى كة هيوايةى بةو ضاثكراوة،
هةندَيك لة ثَيدةضَيت بةآلم نةمَينَيت، كتَيب
هةر كةموكورتيانة ئةو قوتابخانةكان لة

هةبَيت.
زاطرؤس دواناوةندى خوَيندكارةى ئةو
كة دةربإى لةوة خؤشى سةرسوإمانيى

لة بةآلم كةمة، كتَيب ئةوان بؤ لةكاتَيكدا
ئةوان مةنهةجةى ئةو هةمان بازاإةكاندا
دةفرؤشرَيت، جــادةكــان لةسةر هةيةو
كة «ئةمة جَيطةى طومانء ثرسيارة، وتيشى:
وةزارةتى كتَيبانةى ئةو هةمان ئةمانة ئايا
بازاإدا لة ئَيمةو  نادرَينة كة ثةروةردةنين 
ناتوانن خوَيندكاران زؤربةى دةرفرؤشرَين،
كورتةو دةستى  هةمانة بيكإنء بؤخؤيان 

نيية». توانايةى ئةو
كتَيب ضاثكراوى رَيذةى بة سةبارةت
سديق، لوتفى ثـــةروةردة وةزارةتـــى لة 
ثةروةردة، وةزارةتى ديوانى بةإَيوةبةرى
بؤ كة روونكردةوة، رؤذنامة بؤ ئةوةى
كتَيب ضاثكراوة (١٠٠٪)ى ساَلى خوَيندنى ثار
خوَيندكارانى قوتابيانء سةرجةم بؤ
وتيشى: كوردستان، ثارَيزطاكةى  هةرسآ
تةنيا بوو مةفروز خوَيندن ئةمساَلى «بؤ
بكةين، ضاث قؤناغةكان كتَيبى (٢٥٪)ى
روونــةدات كةموكورتيى بؤئةوةى بةآلم
ضاثكردنى بة هةستا ثةروةردة وةزارةتى
مةنهةج ضونكة كتَيبةكان، سةرجةم (٥٠٪)ى

ثَيويستبوو». ئةوةندةش هةر نةطؤإاوةو
وةزارةتى بة سةر بةإَيوةبةرةى  ئةو
ثَيش بةوةشكرد؛ ئــامــاذةى ـــةروةردة ث
سةرجةم لةطةأل كتَيبةكان ضاثكردنى
ثــةروةردةى طشتييةكانى بةإَيوةبةرة
بةإَيوةبةرَيتيانة ئةو مةخازنى ثارَيزطاكانء
قــوتــابــىء ئــامــارى ــةوةو ــةت ــوون ــؤب ك
ئةوة بةثَيى وةرطرتووةو خوَيندكارانيان

ضاثكردووة. كتَيبيان
كتَيبيش كــةمــيــى ــة ب ـــارةت  ـــةب س
ئةو هةموو زاطـــرؤسء لةخوَيندنطةى
كَيشةيان هةمان كة ديكة خوَيندنطانةى

كَيشةية «ئــةو وتــى: سديق لوتفى هةية،
نةبووةو دروســت ـــةوة وةزارةت لةاليةن
ضاثكراوةو ثَيويست كتَيبى  ئَيمةوة الى
بةإَيوةبةرَيتييةكانى مةخازنى بؤ نَيردراوة

لة ثَيدةضَيت ثارَيزطاكان، ثـــةروةردةى
بةإَيوةبةرى يان مابَيتةوة مةخازنةكان
نةضوون خؤيان خوَيندنطةكان قوتابخانةو

وةرطرتنى. بؤ

كتيَبةكان دةفرؤشرَين ضاثي بازاأدا نويَترين لة
هةية كتيَبَيكيان خويَندكار (٦) بة

ئةحمةد هةردى

بةإَيوةبةرَيتيىطشتيىثةروةردةى
دينارى (٣٥,٧٢٠,٠٠٠) بإى سلَيمانى
ئؤتؤماتيكى زةنطى (١٨٨) كإينى بؤ
ئامادةييةكانى خوَيندنطة سةرجةم بؤ
بةإَيوةبةرَيتييةكةى ســنــوورى
هةريةكَيكيان كة  تةرخانكردووة، 
ثَيدراوة، دينارى (١٩٠٠٠٠) بإى
كؤمثانياو ضةند كة  لةكاتَيكدا  ئةمة
ئةو كة ئامادةبوون بةَلَيندةرَيك
دينار هةزار (٦٠ – ٧٠) زةنطانة بةبإى

دابينبكةن.
وةزارةتــى نووسراوَيكى بةثَيى
ـــىء داراي ــارى ــاروب ك ــم بــؤ ــةرَي ه
طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى ئابووريى،
لة كة ،(٢٢٩١٣) ذمــارة بة  ــى داراي
ئاراستةى (٢٠٠٩/١٠/٧)دا رؤذى
ثةروةردةى طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى
ــديــى رةزامــةن كــــراوة، سلَيمانى 
بإى خةرجكردنى لةسةر  دةربــإاوة
مليؤنء ثَينج سيء (٣٥,٧٢٠,٠٠٠)
بؤ دينار هــةزار بيست حةوسةدو
بؤ ئؤتؤماتيكى زةنطى (١٨٨) كإينى
ئامادةييةكانى خوَيندنطة سةرجةم
طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى  سنوورى 
ساَلى بؤ سلَيمانى  ثــــةروةردةى 
لةسةر (٢٠٠٩-٢٠١٠) خوَيندنى
خؤى، بةإَيوةبةرَيتييةكة بودجةى
بإى زةنــطــَيــك ــةر ه بــةوثــَيــيــةش
دينار هةزار  نةوةد  سةدو  (١٩٠٠٠٠)

دةكةوَيت. بةإَيوةبةرَيتييةكة لةسةر
لةو يةكَيك ـــاروق ف محةمةد
هةر ئامادةبووة كة بةَلَيندةرانةى
بؤ دينار ــةزار ه  (٦٠) بة زةنطَيك
ثةروةردةى طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى
مةبةستةش ئةو بؤ دابينبكات، سلَيمانى
بةإَيوةبةرَيتيى داوةتة نووسراوى
بة سلَيمانى، ـــةروةردةى ث طشتيى
ئامادةبووم «من راطةياند: رؤذنامةى
هةر بؤ ئؤتؤماتيكى زةنطَيكى هةر
يةك دةوامى دوو بؤ  قوتابخانةيةك
دينار هةزار (٦٠) بة يةك دواى لة

ــى وةزارةت ئَيستا بــةآلم دابينبكةم،
بةبآ ــى ــةك ــرؤذةي ث ـــــةروةردة ث
كة كؤمثانيايةك داوةتة كةمكردنةوة
دؤالرى (١٧٩) بإى زةنطَيك هةر بؤ
ضةندجارَيك من ــردووة، ــك ــاري دي
ثـــةروةردةم ـــى وةزارةت ســةردانــى
«ئامادةم ثَييانبَلَيم بؤئةوةى كردووة
سيانةى ــاألء س دوو طرةنتى بــة
قوتابخانةء سةرجةم زةنطى ساَلَيك
زةنــط سلَيمانى خوَيندنطةكانى
نةك بــةداخــةوة ــةآلم ب دابينبكةم،
هَيشت نةشيان نةطرتم، لَي طوَييان

ببينم». وةزارةت لَيثرسراوانى
كةناَلي زانيارييةكانى بةثَيى
زانيار كؤمثانياى ،KNN تةلةفزيؤني
ئةو كؤمثانيايةكى كة ئةلكترؤنيك،
ثَيشكةشى ــراوى ــووس ن ــة ــوارةي ب
ثةروةردةى طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى
هةر دابينكردنى كردووة بؤ  سلَيمانى
دينار، هةزار  (٧٠) بةبإى زةنطَيك 

نةدراوةتةوة. وةآلمى ئةويش بةآلم
طشتيى بةإَيوةبةرَيتيى هةرضةندة
نووسراوى سلَيمانى  ثـــةروةردةى 
كـــردووة دارايـــى بــؤ وةزارةتــــى
بة ئةويش زةنطةكان، كإينى بؤ
لة (١٩٥٣٨)ء ــارة ذم نــووســراوى
ئاراستةى (٢٠٠/٩/٣٠)دا رؤذى
كامةران بةآلم كراوة، وةزارةتة ئةو
لة كارطَيإيى بةإَيوةبةرى عةزيز،
ئاماذةى سلَيمانى، ثــــةروةردةى
كارة ئةو وةزارةتةوة لة بةوةكردووة
وةزارةتى دةبواية وتيشي: كراوةو
زةنطانةدا ئةو كإينى لة ــةروةردة ث
ضونكة بكرداية،  نرخةكةى رةضاوى 
لةنَيوان هةية زؤر» «جياوازييةكى
كةمكردنةوةكانى لة  كة نرخةى ئةو
بؤ كة نرخةى ئةو ئَيمةء بةردةستى
ئةوانةشدا لةطةأل دانراوة، زةنطَيك هةر
مةبةستة ئةو بؤ ليذنةيةكمان ئَيمة
ئةو خؤي وةزارةت بةآلم ثَيكهَينابوو،

كردووة. كارةى

بؤ ١٨٨  دينار ٣٥ مليؤن لة زياتر

خةرجدةكرَيت خويَندنطا زةنطي

رؤذنامة

مافى لة داكؤكيكار دةستةى
نزيكةى كوردستان مامؤستايانى
مامؤستايانى ئيمزاى (٥٠٠٠)
سنوورىسلَيمانييانكؤكردووةتةوة،
هةَلبذاردنَيكى داواى سةرجةميان كة
يةكَيتى تةشكيلةى  لة ــة  ــازادان ئ
كة ثَييةى بةو دةكةن، مامؤستاياندا
دةباتء بةإَيوةى حيزب يةكَيتيية ئةو

لة دةستداوة. سةربةخؤيى خؤى

داواى
دةستلةكاركَيشانةوةى

يةكَيتى ستافى
بةردةوامة مامؤستايان

دةستةى مانطة سآ نزيكةى
مــافــةكــانــى ــردن لــة ــك ــي ــؤك داك
شارى لة كوردستان مامؤستايانى
مةبةستى ثَيكهاتووةو  سلَيمانى 
دةستةكةش دروستكردنى سةرةكيى
لةمامؤستايانة داكؤكيكردنة

ــةروةردةوةو ث ــى وةزارةت لةاليةن
طشتييةكانء بةإَيوةبةرَيتيية
كوردستانةوة، مامؤستايانى يةكَيتى
زياتر كة هات ئةوة دواى ئةمةش
ياريدةدةر بةإَيوةبةرو (٥٠) لة
لة ــاواز ــي ج ــةر بـــيـــروإاى ــةس ل
يةكَيتى دوورخرانةوةو كارةكانيان
هةَلوَيستَيكى هيض مامؤستايانيش

نةنواند. بةرامبةريان
هةر دةستةكة هؤيةشةوة  بةو
دروستبوونيانةوة سةرةتاى لة
هةَلمةتَيكى بة ــردووة ك دةستيان
ثَيشَيلكردنى دذى ئيمزاكؤكردنةوة
ئاماذة مامؤستايانء مافةكانى
سةرةكيى ئةركى بة بةوةدةكةن؛
كة دةزانن مامؤستايانيشى يةكَيتى
بكاتء مامؤستايان لة ثشتطيريى
لة دةست حيزب ضيتر رَيطةنةدات

وةربدات. كاروبارةكانى
تةواوبوونى دواى بإياريشة
ئاراستةى ئيمزاكان هةَلمةتةكة،
ثةرلةمانىكوردستانءسةرؤكايةتى
ــةروةردة ث وةزارةتـــى حكومةتء
دةستى دوورخستنةوةى  بؤ بكرَيت 

ثةروةردة. لة حيزب
ئةندامى رةحيم، ئةحمةد ئارى

لة داكؤكيكار دةستةى راطةياندنى
رؤذنامةى بة مامؤستايان مافةكانى
ستافى ثَيمانواية ئَيمة راطةياند:
مامؤستايان يةكَيتى ئَيستاى
نوَينةرايةتىراستةقينةىمامؤستايان
كة دةزانين ثَيويستى بة ناكةنء
رَيكخراوةيى كــارى  لــة دةســت 
شةفافء هةَلبذاردنَيكى بكَيشنةوةو
بةإَيوةبضَيت، يةكَيتييةدا لةو ئازادانة
زياتر مةبةستة ئةو بؤ ئَيستاشدا لة
مامؤستايانمان ئيمزاى (٥٠٠٠) لة

كؤكردووةتةوة.
ضاوةإوانى بةوةشكرد؛ ئاماذةى
حكومةت نوَيى كابينةى ثَيكهاتنى
بطةيةننة ئيمزاكان بؤئةوةى بوون
بةدواى تا ثةيوةنديدارةكان اليةنة

بضن. داواكارييةكانياندا
عةففان ــةوة خــؤي الى بــةآلم
يةكَيتى ســةرؤكــى نةقشبةندى،
بؤ ئةوةى كوردستان، مامؤستايانى
بــةردةوام كة خستةإوو رؤذنامة
دوورطــرتــنــى ــؤ ب ــداوة ــان ــي ــةوَل ه
حيزبء دةستى لة  سةنديكاكةيان 
كة خؤشة ثَيمان «ئَيمةش وتيشى:
نوآ تةشكيلةى بكرَيتء هةَلبذاردن
لةاليةن هةر مامؤستايان يةكَيتى بؤ

دابنرَيت، خؤيانةوة  مامؤستايان 
بةآلم ئةمة ماندوبووين، ئَيمة ضونكة

ثَيويستة». كاتى
هةَلوَيستةى ئةو  ئارى  وتةى بة
سةرضاوةى لــةوةوة دةستةكةيان
بةإَيوةبةرء (٥٠) زياتر لة طرت، كة
يــــاريــــدةدةرى قــوتــابــخــانــةو
سلَيمانى سنوورى خوَيندنطةكانى
(٧/٢٥)ى هةَلبذاردنةكةى لــةدواى
ثةرلةمانىكوردستانءسةرؤكايةتى
جياوازيانةوة بيروإاى بةهؤى هةرَيم
بةآلم دوورخرانةوة، كارةكانيان لة
نةطرتنء ثشتى مامؤستايان يةكَيتى
لةبارةيانةوة هةَلوَيستَيكى هيض

نةنواند.

مامؤستايان بؤ خانوو
دروستدةكرَيت

بةثَيى ــةوةو ــك دي لــةاليــةكــى
بإيارة رؤذنــامــة زانيارييةكانى
مامؤستايانى بؤ خانوو (٣٠٠٠)
سوود دروستبكرَيتء كوردستان
ئةو بؤ نيشتةجَيبوون سندوقى لة

وةربطيرَيت. مةبةستة
رايطةياند: نةقشبةندى عةففان
لةإَيىيةكَيتىمامؤستايانةوةداوامان
ثارَيزطايةو هــةر  لة كة ــردووة ك
مامؤستايان بؤ خانوو (١٠٠٠)
رةزامةنديمان ئَيستا دروستبكرَيتء
بة وةزيــرانــةوة ئةنجومةنى لــة 
ضاوةإَيى وةرطرتووةو نووسراو
بةَلَيندةرء بدرَيتة كــة ئــةوةيــن
بوارى بخرَيتة بؤئةوةى كؤمثانياكان

جَيبةجَيكردنةوة.
كة مةرجانةش بةو سةبارةت
هةبَيت مامؤستايانةدا لةو ثَيويستة
سةرؤكى ثَيدةدرَيت، خانوويان كة
ئــامــاذةي مامؤستايان يةكَيتى
خاَلى بةثَيى خانووةكان كة بةوةكرد؛
يةكَيكيش دابةشدةكرَيتء خزمةت
خَيزانة ئةو كة ئةوةية لةمةرجةكان
ضةند مامؤستابنء هةردووكيان

تَيدابَيت. ديكةيشيان مةرجَيكى

دةستلةكاركَيشانةوةى بؤ ئيمزا (٥٠٠٠) نزيكةى
كؤدةكريَتةوة مامؤستايان يةكيَتى ستافى

ول
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الثةإة: ئامادةكردنى
عةبدوإلةحمان شارا
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لة ذن وةزيرَيكى تاكة بوونى
كة هةرَيم حكومةتى نوَييةكةى كابينة
ناإةزاييةكى ثَيكدَيت، (١٩)وةزارةت لة

بةطشتىء كوردستان ذنانى لةناو زؤرى
مافةكانى لة داكؤكيكار رَيكخراوةكانى

دروستكردووةو بةتايبةتى ذنان
كة بةوةدةكةن ئاماذة هةندَيكيان

بإواى تةواويان دةسةآلت، حيزبةكانى
ناوةندي نيية لة بةشداريى ذن بة

لة لةكاتَيكديشداية ئةوة دةسةآلتدا،
وةزارةتى تايبةت نةك كابينةى نوَيدا

بؤ هةرَيم وةزارةتى بةَلكو نية ذنان بة
هةَلوةشَينرايةوة. ذنانيش كاروبارى

ثةرلةمانى لة (٢٠٠٩/١٠/٢٨) رؤذى
ــى ســةرجــةم ــط دةن ــة ــان ب ــت ــوردس ك
كوردستانى، فراكسيؤنى ثةرلةمانتارانى
شةشةمى» «كابينةى ــة دراي متمانة
ئةمةش كوردستان، هةرَيمى حكومةتى
طؤإانء فراكسيؤنى كة هات ئةوة دواى
جَيهَيشتء ثةرلةمانيان هؤَلى يةكطرتوو
ئيسالميش كؤمةَلى ئةندامانى  سةرجةم
لةو ئةوةى كة كابينةكة نةدا، دةنطيان بة
ثةرلةمانتارانى تَيبينى جَيطاى كابينةيةدا
ذنـــانء ــةم ــةرج س ــؤنء ــي ــؤزس ــؤث ئ
بوو ئةوة بوو، كوردستان هاوآلتييانى
وةزيرى يةك تةنها (١٩)وةزارةت لة كة

دةستنيشانكراوة. ذن
ثةرلةمانى ئةندامى عيزةدين، ثةيمان
طؤإان فراكسيؤنى لةسةر كوردستان
كابينةى لة ذنَيك تةنها دانانى ثَييواية،
ئةوة هةرَيمدا، حكومةتى شةشةمى
حيزبى هــــةردوو ــة ك ــت ــَي ــةن دةطــةي
وةزارةتةكانيان زؤرينةى كة دةسةآلتدار
ــاوةإي ب بــنــةإةتــدا بــةركــةوتــووة لــة
نيية، ــان ذن بةشداريى بة تــةواويــان 
بإوايةدان، لةو ثارتى  «يةكَيتىء  وتيشى
لَيهاتوون شياوء ثياوان ئــةوةنــدةى
ئةوةندة ذنان  سيادييةكان ثؤستة  بؤ
دةسةآلتدارة دوو حيزبة ئةو نين، شياو
(١٢)وةزارةتــيــان هةردووكيان بة كة
(٤)ذنيان دةبواية النيكةم بةركةوتووة،
لةو ذن رَيذةى ضونكة دابناية، وةزير بة

زؤرة». ثارتةدا دوو
يةكطرتووى رَيكخراوى هاوكات
لة كوردستان ئيسالميى خوشكانى
لةكةميى ناإةزايى خؤيان بةياننامةيةكدا 
شةشةمى كابينةى لة ذنان بةشداريى
ــــإنء دةردةب ــدا ــم ــةرَي ه حكومةتى 
ــذةى رَي كةميى ــةن، ــةوةدةك ب ئاماذة 
ذنانى جــةمــاوةرى لةحكومةتدا ذن 

نائومَيدكردووة.
كؤى «لة هاتووة بةياننامةكةدا لة
ــرى وةزي يــةك تةنها (١٩)وةزارةت
نزيكةى دةكاتة كة  دانــراوة  ئافرةت
ذنى ضةندين كة لةكاتَيكدا ئةمة ،(٪٥)
وةرطرتنى بؤ  هةن بةتوانا لَيهاتووى 
جارَيكى بةآلم لَيثرسراوَيتى، ثؤستء
قوربانى كراية ذن بوونى مةسةلةو تر
دةبواية كة سياسييةكان، ملمالنآ
(٢٠٪)ى النيكةم شةشةم كابينةى
تا دابينبكراية، ــان  ذن بةشداريى بؤ 
لةخزمةتء خؤيان رؤَلى ئافرةتانيش

بطَيإاية». كوردستاندا طةشةثَيدانى

كؤمةآليةتى وةزارةتَيكى
ذنان بؤ

ذن، بة دراوة وةزارةتةى تةنها ئةو
كؤمةآليةتييةو كاروبارى ــى وةزارةت
بؤ ذنى وةزيرَيكى كة ــة وةزارةت تاكة
ذنانى الى نيطةرانى ئةمةش دانرابَيت،
كة بةوةى دروستكردووة كوردستان
كؤمةآليةتييةكانةوة كاروبارة بة ذنان

دةكرَين. سةرقاأل
داكؤكيكار نووسةرو شاكر، تامان
كةميى ئةوةى وَيإاى ذنان، مافةكانى لة
حكومةتى نوَييةكةى كابينة لة ذنى رَيذةى
حيزبة كة ئةوةى طةإاندةوة بؤ هةرَيمدا
بة ئيعتراف كوردستان دةسةآلتدارةكانى
لة كاروبارى ذنان ناكةنء نايانةوَيت ذن
ئاماذةى ثَيبكةن، هاوبةشى سياسيدا
ذنان كوردى دةسةآلتى  كة بةوةشكرد
خةريك كؤمةآليةتييةكانةوة كاروبارة بة
وةزارةتــى «ثَيدانى وتيشى دةكــةن،
ذنَيك، بــة كؤمةآليةتى ــارى  ــاروب ك
بةطوَيى دةيدات دةسةآلت كة ثةيامَيكة
بةكَيشة تةنها ئَيوة ثَيياندةَلَيت، ذنانداو
خةريك خؤتان كؤمةآليةتييةكانةوة

نةبَيت». سياسةتتان هةقى بكةنء

وةزارةتَيكى نةبوونى
ذنان بة تايبةت

(١٠/٢٦)ى رؤذى دانيشتنى لــة
بوو تايبةت كة كوردستاندا ثةرلةمانى
ئةنجومةنى ياساى هةمواركردنةوةى بة
ثؤستى تَييدا هةرَيمء حكومةتى وةزيرانى
ضةند هةَلوةشايةوةو هةرَيم وةزيرةكانى
لةو يةكَيكيش تَيكةَلكران، وةزارةتَيكيش
وةزيرَيكى دانةنانةوةى طؤإانكارييانة
كاروبارى بة بَيت تايبةت كة بوو هةرَيم
تايبةت وةزارةتى نةبوونى هاوكات ذنانء

ذنان. بة بوو
كرا تَيبينى لةدانيشتنةكةدا ئــةوةى
يةكطرتووى ــؤإانء ط فراكسيؤنةكانى
بوونى ــة ل ثــَيــداطــريــيــان ئيسالميى 
بةآلم دةكرد، ذنان بة تايبةت وةزارةتَيكى
فراكسيؤنى كة كوردستانى فراكسيؤنى
نةياندةويست دةسةآلتة، نةك هةر بة سةر
سووربوون بةَلكو هةبَيت، وةزارةتة ئةو
نةخرَيتة ثَيشنيازة ئةو كة ئةوةى لةسةر

دةنطدانيشةوة.
ئةندامةكةى عــيــزةديــن، ثةيمان 
ثةرلةمانى ــة ل ـــؤإان  ط فراكسيؤنى
«بة راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان
ذنان، بة تايبةت وةزارةتَيكى نةبوونى
كة دةبن، بةوةى ثةرتةوازة كَيشةكانى ذنان
بةدواداضوونى فةرميى نةبَيت بؤ اليةنَيكى
دةتوانرَيت ضؤن كَيشةكانيان، بنضينةى

ضارةسةربكرَين».
كاتَيكداية لة ذنان وةزارةتى نةبوونى
ضةندين دةست بة كوردستان ذنانى كة
دةناَلَيننء جؤراوجؤرةوة  طرفتى  كَيشةو
لةخةمةكانيان تا نيية ــــةك دةروازةي
بةرامبةر توندوتيذييةكان بكؤَلَيتةوةء

زيادبووندان. لة بةذنان
ــراوى ــخ ــك رَي لــةبــةيــانــنــامــةكــةى
ئيسالميشدا خوشكانى يةكطرتووى
سوَيندخواردنى رؤذى هةمان لة كة
هةرَيمدا حكومةتى شةشةمى كابينةى
بةوةكردووة ئاماذةيان بآلويانكردةوة،
لةو بــوو يةكَيك ــان ذن ـــى وةزارةت كة 
لة هاوكات ــراوةء الب كة وةزارةتــانــةى 
بةهؤى وةزارةتة ئةو ثَينجةمدا كابينةى
لةبرى كارابكرَيت، نةياندةويست كة ئةوةى
هةرَيم ذنان، ناونرابوو وةزيرى وةزارةتى
بؤ لةوةى جطة ئةمة ذنان، كاروبارى بؤ
ثةرلةمان ذنانى لة هةندَيك كابينةيةش ئةم

نةدا. وةزارةتة مانةوةى ئةو بؤ دةنطيان
بةثَيويستى شاكر تامان هةمانشَيوة بة
ذنان بة تايبةت  وةزارةتَيكى كة دةزانَيت 
هةبوايةء كوردستان لة خَيزان يــان
ذن ضةندين هةفتةيةكدا  «لــة  وتيشى:
ضةندين دةكوذن، خؤيان يان دةكوذرَين
حكومةتى بةآلم ذنان، روودةكاتة كَيشة
تايبةتة الدةبات كة وةزيرة ئةو دَيت هةرَيم
تايبةتيش وةزارةتى ذنانء كاروبارى بة
نيم طةشبين هيض من هؤيةوة بةو دانانَيت،

كابينةية». بةم
لة ـــةوةى كــة ئ ـــرةوة لــةاليــةكــى ت
كابينةى سوَيندخواردنى رَيوإةسمى

بةدى هةرَيمدا حكومةتى  شةشةمى
لة بوو ميوان ذنانى رَيذةى كةمى دةكرا،
دةضةسثَينَيت ئةوة زياتر ئةمةش هؤَلةكةدا،
بة باوةإى فيعلى بة كوردى كة دةسةآلتى

نيية. ذنان بةشداريى
:»ئــةو وتــى ــةوة ــارةي ب تــامــان، لــةو
سةركردانةىكةخؤيانبةمؤدَيرندةزاننء
دروستكردووة، نوَييان حكومةتَيكى
نةهَينابوو خؤيان ذنةكانى  هيضكاميان
بكاتء رَيوإةسمة ئــةو بــةشــدارى تا 
دةيبينَيت، خـــؤى  خــؤشــيــيــةى ئـــةو 
بةشداربَيت ذنةكةى بةهةمانشَيوةش
لة تر وآلتانى ثياوانى لةكاتَيكدا ئةمة تَييدا،
وةها شايستةدا، خَيزانةكانيان رَيوإةسمى
بيركردنةوةيةى ئةم جَيناهَيَلن، لةماَلةوة
بةسةر كة كورد سياسيى سةركردايةتيى
بَيطومان دةكةن، جَيبةجَيى خَيزانةكانياندا

ثَيدةدةنةوة». رةنطى كؤمةَلطةشدا لة

ذن نةبوونى
مةكتةبى سةركردايةتىء لة

حيزبةكاندا سياسيى

حيزبة ــاو ــةن ل ذنـــان تــائــَيــســتــا
ــدا ــان كــوردســت دةســـةآلتـــدارةكـــانـــى
سةركردايةتىء ثلةى  نةطةيشتوونةتة 
ضاودَيرانى بإواى بة  سياسى، مةكتةبى
ئةمةية هــةر ــان، ذن مافةكانى ــوارى ب
لة سيادييان ثؤستى  ذنان كة  وايكردووة

ثَينادرَيت. حكومةتيشدا
سةرةكى كَيشةى ثَييواية، شاكر تامان
لةناو تائَيستا ــان ذن كة ئةوةية ذنــان
نةطةيشتوونةتة دةسةآلتدارةكاندا حيزبة
سياسى، مةكتةبى سةكردايةتىء ثلةى
ثؤستة دانانى  لةسةر بإيارةكان «ضونكة 
مةكتةبى لةسةركردايةتىء سيادييةكان
ئةو كة بةآلم دةردةكرَين،  سياسييةكاندا 
ثاآلوتنى بَيطومان نةبَيت، تَيدا ذنى ئاستة
سياسييةكان سيادىء ثؤستة بؤ ذنان

ئةستةمة». ثياوانةوة لةاليةن
عيزةدين ثةيمان بإواى  بة هاوكات

سةركردايةتىء ثلةى لة ذنان نةبوونى
مةكتةبىسياسييحيزبةدةسةآلتدارةكاندا،
ئةو ذنةكانى بَيتوانايى بؤ ناطةإَيتةوة
ناو ذنانى كة «ثَيمواية وتيشى حيزبانة،
ئةطةر حيزبانة، ئــةو رَيكخستنةكانى
سياسى مةكتةبى سةركردايةتىء لةثياوانى
ئةواندان، ئاستى لة ئةوا  نةبن بةتواناتر
رابــردوو (٣٠)ســاَلــى بةدرَيذايى بــةآلم
ثؤستانةدانء لةو ثياوانة ئةو هةمان
دانَين ذنَيك كة نيية  ئاسان  بةاليانةوة
ئةو قةناعةتى ئةمةش خؤيان، بةهاوشانى
كابينةى لةداإشتنى سياسييانةيةء  ثارتة

سةريهةَلداوةتةوة». نوَيشدا

مافةكانى لة باسكردن
بؤ جوانكردنى رووكارى ذنان،

حيزبةكانة دةرةوةى

كوردستان، دةسةآلتدارةكانى حيزبة

دانانى ذنانء مافةكانى لة باس بةردةوام
ضارةسةركردنى بؤ طونجاو رَيوشوَينى
لةحاَلةتَيكى بةآلم دةكةن، ذنان كَيشةكانى
وةك وةزير، ذنَيكدا تةنها دانانى وةهاداو لة
يةكسانى لة باسكردن  كة دةردةكةوَيت 

بؤ رووكةشة. جَيندةرى تةنها
قسةكردنى ثَييواية، عيزةدين ثةيمان
بةشداريى لةسةر سياسييةكان ثارتة
تةنيا ذن ئيداريى سياسىء ثَيكردنى
رووكــارى جوانكردنى  بؤ  دروشــمــةو
«ئــةطــةر وتيشى خــؤيــانــة، دةرةوةى 
ذنان (٣٠٪)ى بةياسا لةثةرلةمانيشدا
ليستةكانى بَيطومان  ئــةوا نةضةسثاية،
نة ذنيان بةشداريى ــذةي رَي ــةآلت، دةس

.«(٪١٠) دةطةياندة
تامان قسةكانى لة بؤضوون هةمان
ثَييواية، ــةوةو ــطــدةدات رةن شاكيريشدا
مافةكانى ديموكراسييةتء لة باسكردن
كابينةى تآ ناضَيتء دةَلَيت «لة هيضى ذنان
باسى ــةردةوام ب دةســةآلت ثَينجةميشدا
رؤذى يادى دةكــردو ذنان مافةكانى لة 

ثارةيةكى ــردةوةو دةك ذنانيان جيهانى
بةكردةوةش بةآلم دةكرا، خةرج بؤ زؤرى
ضةندين ــان ذن ناكرَيت، ــان ذن بؤ هيض 
هةية، ئابوورييان  كؤمةآليةتىء كَيشةى
طوفتار بة تةنها ناكرَيتةوةو لَي اليان بةآلم

دةكرَيت». لةمافةكانيان باس

ئاسؤسنةجيبعةبدوَلآلوةزيرىكاروكاروبارى
كؤمةآليةتى

 ١٩٧٤ بـــوون: ــةدايــك ل شوَينى ســـاَلء 
دوزخورماتوو

لةيةكةمةكانى   ١٩٩٥ ساَلى خوَيندن: ثلةى
ياسا لةكؤلَيذى بوة سةآلحةدين زانكؤى

طشتى لةياساى ماستةرة بروانامةى هةَلطرى
بووة طشتى داواكارى ئةندامى كارى: دوايين

دادوةر بةثلةى سلَيمانى لةدادطاى
كردوة سةركردةى ذنانى كؤنطرةى بةشدارى

خَيزاندارة

كوردستان، دةسةآلتدارةكانى «حيزبة
نيية» ذنان ثَيكردنى بةشداريى بة تةواويان باوةأى

تاقانةي تَيداية ذنَيكي كابينةي نوَي

ذنَيك، بة كؤمةآليةتى كاروبارى «ثَيدانى وةزارةتى
ثيَياندةلََيت، ذنانداو بةطويَى دةيدات دةسةآلت كة ثةيامَيكة
بكةنء خةريك خؤتان كؤمةآليةتييةكانةوة ئَيوة تةنها بةكَيشة

نةبَيت» سياسةتتان هةقى
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ثةرلةماني کؤبوونةوةي يةکةم لة
جَيطرو سةرؤکء لة هةريةک ئةمساَلدا
دانران تةزکيية بة ثةرلةمان سکرتَيري
ئةمة بکرَيت بؤ هةَلبذاردني ئةوةي بَي
بَيتء هةَلبذاردن بة  دةکرا  کاتَيکدا لة
دوو هةريةکيان بؤ دةسةآلت ليستي
لةآليةن دابنايةو  زياتري يان  کةس
هةَلببذَيردرايةن، ثةرلةمانتارانةوة
دةرةوةي ناشريني کارَيکي ئةمة
ديــمــوکــراســيــي ثــرةنــســيــثــةکــانــي
سنط بَلَيين  ضاکترة يــاخــود ــوو،  ب
خؤ دةنا بوو، ئاشکرا دةرثةإاندنَيکي
دةنطي کة دةيزاني کوردستاني ليستي
بة ئةطةر هةموانء لة هةية زياتري
خؤيان کانديدي هةر بَيت هةَلبذاردنيش
تواناکانء سةيري  خةَلکيش دةيباتةوة، 
دةکات، کةسة ئةو کارةکاني رابردووي
ثارتةکةي بة سةر ئةوةي هةر نةک
حيزبَيکدا لة ئةوانةي زؤرن خؤيةتي،
ئةندام هةموو ــةآلم ب دةکـــةن، کــار 
نيية، دَل بة خؤيان سةرکردايةتييةکةي
ديكة کةسَيکي بؤ کةسَيکةوة لة بؤية
ثةرلةماني هةَلةي يةکةم ئةمة جياوازة،

بوو. نوَي
بؤ دةنطدان لة دووةميش  هةَلةي
بوو، بــةرواري ئازاد ساَلحء بةرهةم
دةنطيان دةروَيشانة دةنطدةران کة
دةنا بوو، طاَلتةجاإي کايةيةکي داء
بةقةدةر هةردووکيان دةکرَيت ضؤن
دةنطَيکيان تةنانةت بهَيننء دةنط يةک

نةبَيت؟ جياواز
جَيطةيةکي هةموو لة ثةرلةمان
بإيار ياسادانانء سةرضاوةي جيهان
وآلت ثيرؤزييةکاني هةموو دةرکردنةو
کة وةزيرةکانيش دةردةضَيت، لَيرةوة
دةبنة دةبيننةوة خؤيان حکومةتدا لة
بةإَيوةبردني ياساء جَيبةجَيکةري
يان طروث ثارت، زؤر الي بؤية وآلت،
وةزيرَيک، لة طرنطترة ثةرلةمانتارَيک
تاقيکردنةوانةي ئــةو بةثَيي ــةآلم ب
کة ــووة، ــةوت دةرک ئَيمة ـــردووي راب
دةتوانَي ئةو ضونکة طرنطترة، وةزير
بؤ بــةکــاربــهــَيــنــَي کــورســيــيــةکــةي 
ثلةثَيداني دامةزراندنء  ثارةخواردنء 
سَي لةو بؤضي دةنا خوَيش، قــةومء
ثَيشوو کابينةي ــرةي وةزي دةرزةن
ئةم نةوترا ثَيي نةدراء سزا يةکَيكيان

؟ بوو لةکوَي هةمووةت
ثةرلةمانيش سَييةمي هــةَلــةي
کاتَي بوو (٢٠٠٩/١٠/٢٨) رؤذي لة
ئةوةي بَي  حکومةتَيک دةداتة متمانة 
کَينء وةزيرةکان بزانن ثةرلةمانتاران

ضيية؟ کةسايةتييان
ناوي ثةرلةمانتاران کؤبوونةوةية ئةو ثَيش رؤذ ضةند دةبواية
لةسةر طفتوطؤ بةيةکة يةکة بةردةستء بخرايةتة وةزيرةکاني
وةک بةإَيزَيکي نموونة بؤ هةر بکراية، تواناکانيان کةسايةتييانء
دوور حيزبييةو  کاري تَيکةَلي ساَلة  ضةندين کة دزةيي، سةفين 
وةزيري دةبَيتة ضؤن ئَيستا  حکوميي، کاري  لة کةوتووةتةوة
کة دةدرَيت، کةسانة بةو ثةروةردة وةزيري ئاخر ثــةروةردة؟
زانکؤ مامؤستاي ساَلَيک ضةند النيکةم واتا ثسثؤإن، بوارةدا لةو

کردبَيت. کاريان ثةروةردةدا بواري لة يان بووبن،
ــري وةزي نموونة بــؤ ثؤستَيکي ــزة ــةإَي ب ــةو ئ ــة  ــواي دةب

وةربطرتاية. دةرةوةي ثةيوةندييةکاني
کابينةية ئةم بَلَيت؛ دةتوانَي حکومةت سةرؤکي ضؤن بةمجؤرة

بهَينَيت؟ بةدةست سةرکةوتن دةتوانَي
ضاوةإواني ئةوةبَيت جارَيک ساأل ضوار ناتوانَي هةر ميللةتَيک
دةبَيت بکات، بؤ باشي خزمةتطوزاريي کارو ديكة کابينةيةکي
لةو دابنيشن بــراوة ثارتي  سةراني وآلتء  سياسةتمةداراني
شياو (کةسي نةَلَيين ضيدي کة بکةن، دروست حکومةت روانطةيةوة
وةزيري نةکرَيتة کشتوکاأل  ثسثؤإي دةبَيت شياو)، جَيطةي بؤ
لَيکنادرَيتةوة؟ ئةوة تاکةي کشتوکاأل، بؤ  ئةفسةرَيکيش جةنطء
بکوذينء طازندانةوة طلةييء بةم ديکةش ساَلي ضوار دةيانةوَيت
ضاکي دواتر  کابينةي لة کة دةدةينَي، بةَلينتان بووترَيت دوايي 
ئَيمةنء هاونيشتماني نوَيدان حکومةتي لة ئةوانةي هةموو دةکةين،
قسة تةنيا نيية،  کةسايةتييان لة الريي کةس خاکةن، ئةم رؤَلةي
زاَلبن بتوانن کة نةبن، دَلخؤشکةرة ئةو هةندَيکَيکيان رةنطة لةوةية
لةطةأل بةتايبةت ثَيويستة  کة هةموو ضارةسةرييانةي ئةو بةسةر

وآلتدا هةية. لة کة طيروطرفتانةي، طةندةَلييء هةموو ئةو بووني
تةمةني حکومةتةکةمان بَلَيين؛ ناتوانين کَيشانة ئةم لةبةر هةر
بة بةَلکو ثَيببةستين،  ثشتي دةتوانين رةتکردووةو ثَيطةيشتني 
هةَلسوکةوتي لة ئاطامان دةبَيت دةبَيتء  باَلق تازة ثَيضةوانةوة

بَيت.

باَلقء حکومةتي
ثةرلةمان هةلَةي سَي

محةمةد هيوا

ثارت، زؤر الي

طروث يان

ثةرلةمانتارَيک

لة وةزيرَيک، طرنطترة

ئةو بةثَيي بةآلم

تاقيکردنةوانةي

ئَيمة رابردووي

وةزير کة دةرکةوتووة،

ئةو ضونکة طرنطترة،

کورسييةکةي دةتوانَي

بؤ بةکاربهيَنَي

ثارةخواردنء

دامةزراندنء

قةومء ثلةثَيداني

خوَيش

* حةمةساَلح ئةحمةد كاروان

١-٢
سياسيدا، ئــةدةبــيــاتــي ــة  ل
كة ناسراوة بــةوة ئؤثؤزسيؤن
كؤمةَلة ثارتء هَيزء لةو بريتيية
بةرنامةيةكي كة سياسييانةي
لةبنضينةدا هةيةء دياريكراويان
طةيشتن لةخزمةتي بةرنامةية ئةم
هــةَلــدةســوإَيــت، ــدا ــةدةســةآلت ب
رَيطة ضةندين ثَيناوةشدا لــةو
ــامــرازي ئ وةك ــةر ــةب ــت ــرَي دةط

ئامانجة. ئةو هَينانةدي
سياسيي لةمَيذووي بَيت رةنط
راثةإينةوة، دواي لة هةرَيمةدا ئةم
كة ئَيستا قؤناغةي ئــةم بةقةد 
بووني دةبَيت، تَيثةإ ثَيدا هةرَيمي
ثَيويستييةكي وةك  ئؤثؤزسيؤن
سياسيء ثإؤسةي بؤ ذياني طرنط
بووني كؤمةأل ديموكراتيزةكردني
رةنطدانةوةيةكي نةبووبَيتء
ناو كارلَيكةكاني راستةقينةي
نةبووبَيت، سياسي ثــإؤســةي
لةسةر بةهةَلوَيستةكردن ضونكة
جؤرَيك دةكرَيت قؤناغانة، ئةو
زةمةنيية ماوة ئةو  ثؤلَينكردني  لة
خودحوكمداري سياسيء لةكاري
بنةماي لةسةر ببينينةوة كورديي
دوو نَيوان سياسي كَيشمةكَيشمي

ركةبةردا. زياتري يان هَيز
ئةو ــاكــانــي  ســةرةت ــة  ل  -١
بةرضاو قؤناغَيك ــذووةدا ــَي م
هَيزي ركابةري دوو دةكةوَيت كة
سياسيبوونيانهةية،هةردووكيان
بةرامبةر لةدةسةآلتدانء هاوكات
سةرسةختن، ركةبةرَيكي يةكتر بة
هةرَيم سياسييةي قؤناغة ئةم
دذواري ــكــي  دؤخــَي ئــةوةنــدة
ئةوةندة تيايدا ــؤإآ، ط هَيناية
سياسي مومارةسةي نةيتوانيوة
بة ض ــي، ــت ــدارَي ــةآلت دةس ــة  ب ض 
لةسةر ئــؤثــؤزســيــؤنــبــوونــةوة
بةرهةمبهَينَيت، زانستي  بنةمايةكي
لة قؤناغة ئــةم خةسَلةتةكاني 
ــوةبــردنء ثــإؤســةي خــودبــةإَي
تَيكةألءثَيكةأل كورديدا حوكمداري
ركةبةرةكاني دةسةآلتء بووني
هةستي بةسانايي كة ديارة ثَيوة
ــي ــي دوودَل بــةبــآ ثــَيــدةكــرَيــتء
ضوارضَيوةي نةيخةينة دةتوانين
ثإؤسةيةكي ــوةضــوونــي بــةإَي

زانستييةوة. سياسيي
٢-قؤناغَيكيتربةدواييةكةمدا
ساغكردنةوةي ئةويش دةبينرَيت،
سياسييةكانة كَيشمةكَيشمة 
جةنطء طؤإةثانةكاني لــةنــاو
خوَيناويية شةإَيكي دروستبووني
بة ركابةرةكاندا. هَيزة لةنَيوان
راستي دوو قؤناغة لةم تَيإامان

رووندةبَيتةوة: بؤ طرنطمان
قؤناغة ئـــةم ــان: ــي ــةكــةم ي
ناكرَيت سياسةت، لةمومارةسةي
لةناو بكرَيتةوة جَيي جؤرَيك بةهيض
دةوَلةتداريء كاري ضوارضَيوةي
ضونكة عةقآلنيدا، حوكمإاني
لةشوَيني طوللة جَيطرتنةوةي
بةإَيوةبردني لة  عةقأل  مةنتيقي
جَيطةي نةك سياسييةكاندا ثإؤسة
دان دةبَيت بةَلكو نيية، بةرطريكردن
(ئةطةرضي بنَيين راستيةشدا بةو
لةدةسةآلت قَوناغَيكة بَيت) تاَليش

شةرمةزاريية. مايةي
ئةم هاتنةكايةي دووةميان:
بةَلكو نةبووة، لةخؤإا قؤناغة
ــووة، ب يــةكــةم قؤناغي  زادةي 

قؤناغة ئةم ضؤن وةك كةواتة
لة نــاتــةنــدروســتــة حاَلةتَيكي 
سياسيدا، ثإؤسةي  مومارةسةي 
لةقؤناغي بــةهــةمــانــشــَيــوةش
بارودؤخَيكي بــة  يةكةميشدا
كة تَيثةإيوين نالةباردا سياسيي

بكةين. ثَيوة شانازيي ناكرَيت
كاتة ئةو سَيهةم قؤناغي -٣
ياريكةرة كــة ــدةدات ــةَل ــةره س
ــزة هــَي ـــاو ن ســيــاســيــيــةكــانــي
طؤإةثانةكاني لةناو ركابةرةكان،
ثةكخستني هةموو جةنطدا تاإادةي
سةرجةم يةكتر جومطةكاني
خؤيان ــي ــت دةس كــارتــةكــانــي
ئةم يةكدي تاقيكردةوة، لةبةرامبةر
ضةند هاتنةكايةي وَيإاي قؤناغة
هةرَيمايةتيء بابةتي فاكتةرَيكي
لةهةمانكاتيشدا نَيودةوَلةتي،
هَيزانةية ئةو طةيشتني دةرةنجامي
كة ئةوةية ئةويش راستييةك، بة
بةهَيزي نةيانتواني لةوان هيضكام
ملكةض بةرامبةرةكةيان سةربازي
تَيإوانينة قةناعةتء بؤ بكةن ثآ

دي. ئةوي سياسييةكاني
هةستكردن لةطةأل قؤناغةدا لةم
دؤخة ئةو ســاردبــوونــةوةي بة 
سياسيي ملمالنَيي لة دؤزةخيية
بةآلم هةبوو، بووني ثَيشتر قؤناغي
نةيتواني ساردبوونةوةية ئةم
سةر بباتةوة سياسي  ثإؤسةي
بةوةي خؤي، ئاساييةكةي رَيإةوة
بنةماي لةسةر سياسةتكردن
بَيت، ئؤثؤزسيؤن دةســـةآلتء
هَيزطةلَيك جؤرَيك  بةهيض  لَيرة
مةنزومةي دةرةوةي لة نابينينةوة
قةوارة هةموو  بةَلكو حكومةت، 
ناو خزَينراونةتة سياسييةكان
حكومةتَيكي هةَلئاوساو بةكورسيية
سياسي ثإؤسةي وةزارييةكاني، 
ئؤثؤزسيؤندا تةواوي لةغيابَيكي
خاَلي بةإَيدةكات. خؤي رؤذةكاني
خةسةَلةتةكاني لة جةوهةريي
بةشكردني لة بريتيية قؤناغة ئةم
لةبةرامبةر ئيمتيازات دةسةآلتء
لةبةرامبةر بَيدةنطي،  هةَلبذاردني 
ئةم كة يةكتر، خةوشييةكاني
لةبارضووني لة  جطة  حاَلةتة
لَي دي شتَيكي هيض ئؤثؤزسيؤن
دؤخي ديسانةوة بؤية نةكةوتةوة،
سيستمي ناو لة سياسةتكردن
ئةوثةإي تا بةدؤخَيكي حوكمداريدا
بةَلطةش قةَلةم، دةدرَيتة  نالةبار
سياسييةكاني هاوكَيشة ئةمة بؤ
تووإةبوونَيكي قؤناغة ــةم ئ
طةورة لةئيرادةي بــةدةر ميللي
بةدواي سياسييةكان ياريكةرة
كة بةرهةمدةهَينَيت ــدا خــؤي
بةرضاو زؤر وةرضةرخانَيكي
دروست سياسيدا ثإؤسةي لة
دةَلَيين كاتَيك كةواتة دةبَيت.
لةهيض قَوناغة ئةم خاسيةتةكاني
قسةيةكة ناضَيت، تر قَوناغَيكي
دةكــرَيــت ــووة، ــةهــات ــةخــؤإا ن ل
مَيذووييء شيكردنةوة ــةو ئ
بكةينة ــةرةوة س ثؤلَينكارييةي
ئةم ثشتطيري بؤ زانستي بنةماي
ضؤن تردا وةك راستيية. بةديوَيكي
قؤناغة ئةو  سةرهةَلداني دةكرَيت 
طةإانةوةي بةسةرةتاي سياسيية
بؤ بدةين لةقةَلةم سياسةتكردن
زانستييةكةي، ئاساييء رَيإةوة
هَيما ناكرَيت لةهةمانكاتيشدا 
ئةم سياسييةكاني بكةرة بةإؤَلي
ئةطةر ضونكة  نةكرَيت، قؤناغة 
طَيإانةوةي لؤجيك، بةطوَيرةي
سروشتي حاَلةتي بؤ سياسةت
(كة بَيت ئةرَيني كارَيكي خؤي
لةمة بةدطومان بإواناكةم كةسَيك
ئةم بكةرةكاني كةوابوو بَيت)
بخزَينينة دةكرَيت ثإؤسةيةش
كة ئةرَينييةوة، ئةو ضوارضَيوةي
ضةندَيك بكةرةكان رؤَلي لَيرةدا
رؤَلَيكي ئؤثؤزسيؤن لــةنــاو
هةندَيكيان بؤ تاإادةيةك  باشء
داهَينةرانةية، خولقَينةرو رؤَلَيكي
بكةرة ــؤ ب لــةبــةرامــبــةريــشــدا

دةسةآلتي نــاو سياسييةكاني
ــاوي رةض ــت دةكــرَي سياسيش 
ئينسان كاتَيك ضونكة ئةمةبكرَيت،
ناو جياوازةكاني لةنةغمة طوَيي
دةطــرَيــت، سياسي دةســةآلتــي
لةيةك ئةوانة كاريطةري ناكرَيت
لةكاتيكدا سةيربكةين، ديدطاوة
كوشتني بةنةفةسي هةندَيكيان
ئؤثؤزسيؤنبوون بة ثإؤسةي
هةست بَيباكيةك  دةدةنء طوتار 
طفتارةكانياندا لة ثَيدةكرَيت
ئاساييبوونةوةي لةبةرامبةر
لةهةرَيمدا، سياسةتكردن دوخي
ئؤثؤزسيؤني ناوةوةي بةهاتنة
ثإؤسةي ــاو ن بــؤ راستةقينة
سياسي، بةآلمنابَيتئةوةشناديدة
ئيقرار كة هةية دي دةنطي بطرين
كة ئؤثؤزسيؤن، بةبووني دةكات
ئؤثؤزسيؤن باسكردني بؤخؤي
لةطةأل مامةَلةكردنة بوون وةك
لة ئةنجامدا لة كة ثإؤسةيةكدا
سةرتاثاي بةردةوامي خزمةت
لةسيستمي بةإَيوةبردنة ثإؤسةي
ضةشنة ئةم دواجار كة سياسيدا،
ئةو خــانــةي دةضَيتة  طــوتــارة

ئةرَينييةوة.
طةشةسةندني روانطةيةوة لةم
وةك ئــؤثــؤزســيــؤن ضةمكي 
ثآ لةسةر سةرةكي توخمَيكي
ديموكراتيء ثإؤسةي خستني
رؤَلَيك تةنها كؤمةأل، مةدةنيكردني
ئؤثؤزسيؤنةوة شاني بةسةر نيية
قةبارة بةهةمان بةَلكو بَيت،
لةئةستؤي بةرثرسيارَيتييةكةي
ئةوجا سياسيداية، دةسةآلتي
دةبَيتة كــوردي شةقامي رؤَلــي

تر. دوواليةكةي تةواوكةري

دةسةآلتي ثَيطةي
ئةم ئاست لة سياسي

ثرسةدا

ــت ــَي دةب مـــن، ــــإواي ــة ب ب
هةرَيمدا لة سياسي دةسةآلتي
ئةوةي لةنَيوان بكات جياوازي
احلكم)ء (معارضة دةَلَين ثَيي
ضونكة احلــكــومــة)، (مــعــارضــة
ـــةواذةي ـــت دةس بــةطــوَيــرةي
هةموو ئؤثؤزسيؤن يةكةميان
رةددةكاتةوة دانثيانانَيك جؤرة
(مــشــروعــيــة) بـــةإةوايـــةتـــي
نةبَيت كاتة  لةو تةنها دةسةآلت 
دَيتةدي، خؤيان مةرجةكاني كة
(معارضة لةدووةمياندا بــةآلم
هــَيــزةكــان احلــكــومــة) هــةمــوو
ثَيكهاتن لــة جــؤرَيــك دةطــةنــة 
حوكمء مةشروعييةتي لةسةر
بةآلم تةشريعييةكان، دامةزراوة
لةسةر ئؤثؤزسيؤن  هــاوكــات 
سياسةتء بةرنامةكاني حكومةت
جَيبةجَيكردن دةسةآلتي وةك
بةديقةتء ضاودَيرَيكي دةبنة
هةموو رةخنةطرانةوة بةضاوَيكي
كة ئةمةش ئةوانة هةَلدةسةنطَينن،
ئؤثؤزسيؤنة فؤرمي بآلوترين
ديموكراتيية سيستمة لةهةموو
بةجؤريك راستةقينةيةكاندا،
دةكةن كَيبإكآ هَيزةكان  هةموو
هةَلبذاردنةوة رَيطةي لة تاوةكو
بةسةر ــان ــؤي خ ــي ــت ــاآلدةس ب
بسةثَينن، تةشريعيدا دةسةآلتي
دةستاودةستكردني ثــاشــان
رَيطةي لة جَيبةجَيكردن دةسةآلتي
حكومةت نوَيي كابينةي ثَيكهَيناني
ئةمةش ديــارة  دةدةن، ئةنجام
ريزبةندي كة ئاسايية كارَيكي
دابةشبووني لةسةرةنجامي نوآ
بةرةى بةسةر سياسييةكان ثارتة
اليةنطراني بةرةي  ئؤثؤزسيؤنء 

ببَيت. دروست حكومةت

ياساو كؤلَيذي لة مامؤستا *
رامياريي زانكؤي سلَيماني

لةمروانطةيةوة

طةشةسةندني

ضةمكي

ئؤثؤزسيؤنوةك

توخمَيكيسةرةكي

لةسةرثآ

خستنيثِرؤسةي

ديموكراتيء

مةدةنيكردني

كؤمةأل،تةنها

رؤلََيكنيية

بةسةر شاني

ئؤثؤزسيؤنةوة

بَيت،بةلَكو

بةهةمان

قةبارة

بةرثرسياريَتييةكةي

لةئةستؤي

دةسةآلتي

سياسيداية،ئةوجا

رؤلَيشةقامي

كورديدةبيَتة

تةواوكةري

دوواليةكةيتر

بةرةو ئاأاستةيةكي ئؤثؤزسيؤن... هةنطاوَيك
لة ثأؤسةي سياسيي هةرَيمدا دروست
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بةرهةم ساَلح دووساَلةكةى «ئايا
ضــوارةكــةى ضـــوار، دةكـــات بــة

دوو؟» بة نَيضيرظانيش
لة بةشَيك تةنيا  بة شةو  كوشتنى
بةَلكو نيية،  ئَيمة كؤمةآليةتى كلتوورى
كلتوورى لة ترسناكيش طةورةو بةشَيكى
ثَيكدةهَينَيت. حوكمداريمان بةإَيوةبردنء
ئاستى لةسةر هةميشة لةكاتَيكدا
دةبةستينةوةو ثَيكةوة رؤذ شةوء طوتار،
خستووةتة ــان  رؤذم (شــةوو دةَلَيين:
ــرداردا ك ئاستى لة كةضى سةريةك)
هةموو جيادةكةينةوةو  لَيكيان هةميشة 

مردوون. بَيكارء شةوةكانمان
ــرو وةزي ــرسء ــةرث ب حكومةتء
سةرةتاى لة ئَيمة بةإَيوةبةرةكانى
حكومةتدا كابينةيةكى كؤتايي هةركابينةو
كارةكانمان بةرةوثَيشبردنى (بؤ دةَلَين:
سةريةك) خستووةتة رؤذمــان شةوو
رؤذيان شةوو ئةوان راستة ئةمة ئايا
هةر يــاخــود ــةك، ــةري س خستووةتة 
نةك ئةوةى راهاتوون، سةرى قسةيةو لة
واقيعَيك؟ لة لةراستيء طوزارشتكردنبَيت
ئةو ناإاستى راستىء لة ئةوةى بؤ
ئَيمة ئايا بثرسين: دةبَيت تَيبطةين وتةية
ئايا هةية؟ثاشان حكومةتمان  شةو بة
شةوء كردةوة بة ثَيويستة حكومةتَيكمان
يةكيان لة نةك سةريةك، بخاتة رؤذ
شةو بة بكاتء كار رؤذ بة جيابكاتةوةء

بنوَيت؟
لة ـــيـــن ــــةوةى وردةكـــارب ــؤ ئ ب
ئةو بَلَيين: دةبَيت لَيكدانةوةكةماندا
شةودا لة كة ئَيمة حكومةتى بةشةى
بةشة تةنيا ــات دةك كــار  بةخةبةرةو 
هةموو ئيدى  ثؤليسييةكةيةتىء ئةمنىء 
بةشة وةك حكومةت ديكةى بةشةكانى
لة ثَيويستة زؤر (كة خزمةتطوزارييةكانى
تةواوى بة كاربكةن) بةخةبةربنء شةودا

نووستوون.
ديارى ساناو هؤكارَيكى ئةمةشة هةر
ثإؤذةكانء تةواوبوونى درةنط ثشت

ئاوةدانى وآلت. كرضى كاألء رووى
نةخستة رؤذمان شةوو هةرطيز ئَيمة
بونيادنانةوةى ئيشكردنء بؤ سةريةك
دةركةوتووة ئةزموون بة كاتَيكدا لة وآلت،
تواناى ثَيويستةو زؤر هةنطاوةمان ئةو

جَيبةجَيكردنيشيمانهةية.
بة وآلتةكةمان  ئةطةر بؤية هــةر
تا بوَيت ساَلى (٤٠) تةنيا رؤذةوة شةوو
ئَيمةدا حاَلةتةى لةم ئةوا بنيادبنرَيتةوة،
لَيكجيادةكةينةوة، نزيكةى شةوء رؤذ كة

دةوَيت. ساَلى (٨٠)
مانطى (١٢) تةنيا شةقامَيكيش قيرتاوكردنى ئةطةر كةواتة
شَيوةية لةو شةقامَيكى هةر بؤ ئَيمة ئةوا رؤذييةوة شةوو بة ثَيويستبَيت

ثَيويستة. مانطمان (٢٤)
بةهؤى شةودا دةشَى لة ئةوة لةبةرضاو نةطرين، كة ئةطةر ئةوة
بَي جوانترء خَيراترو كارةكان طشتييةكان شوَينة شةقامء ضؤَليى

رؤذ.. لة وةك بضن بةإَيوة طيروطرفتتر
تائَيستا كاربكات، كة شةودا لة ثَيويستة ئَيمة حكومةتَيكمان كةواتة
كابينةى لةبةردةم بَيت بيرؤكةيةك ئةطةرةش ئةم دةشَى نةمانبووةو
بواية بةدَلنياييةوة بةوشَيوةية ثَينجةميش ئةطةر كابينةى شةشةمداو

دةكرد. طةورةتريشى كارى دةبوو، زؤرترى دةستكةوتى
بَيت تةمموز (٢٥)ى دةنطدانةكةى ثَيش دوومانطى ئةزموونى بةثَيى
ئاسانةو زؤر لة شةودا حكومةت ماكينةى خزمةتطوزاريى بةكارخستنى
سلَيمانى ئيدارةى دوومانطةدا لةو ضونكة نيية، نةكردةنى شتَيكى
شارةى قيرتاو ئةو كؤآلنى شةقامء ضةندين شةوانة هةرَيم حكومةتى
شةوانى هةموو شارةوانييةكانيش جموجووَلى ضاالكيىء دةكردو 

ئاوةدانىء كار. ثإكردبوو لة رةونةقء شارى سلَيمانى
ناو  رؤشتةوة حكومةت دةنطدانةكة دواى شةوَيك هةر بةآلم
لةو وةرطرتةوةو جارانيان ريتمةكةى  كارةكان  خؤيىء ثَيخةفةكةى
بةآلم بةقيرتاوة، ثَيويستيان شةقام كؤآلنء ضةند تائَيستا كاتةشةوة

نةكراون. قيرتاو
شةودا لة  حكومةتَيكمان شةشةم كابينةى سةرؤكى ئايا كةواتة 
ضوارساَلةكة كارى دووساَلةكةيدا ماوةى لة تا دةكات؟ دروست بؤ
ئةويش كابينةكةى ياخود ساأل بكات؟ هةشت كارى ضواردا لة بكات،يان
ساَلح بةرهةم ئةوكاتةش دةنوَيت؟ بةشةو دةبَيتء رؤذ حكومةتى هةر
تيابكةيتء رؤذ كارى بة تةنيا كة ساَلَيكدا دوو لة دةردةكةوَيت كة بؤى

ناكةويت. هيض فرياى بنويت بةشةو
كة تَيدةطةين، شــةوةوة) حكومةتى شةمماعةى (لة لَيرةشةوة
كارى ساأل سَي تةنيا ثَينجةم كابينةى بارزانىء نَيضيرظان حكومةتةكةى
هةولَيرء بة تةنيا فرياى دةبينين ساأل، هةربؤية شةش نةك كردووة،
سةيدسادقء سلَيمانىء بة دةستى تةواويى بة كةوتووةو دهؤك

نةطةيشتووة. كةركوك ضةمضةماألء هةَلةبجةو
بؤ طةورةية تةحةدايةكى (حكومةتى شةو) من بؤضوونى بة بؤية

بهَينَيت. بةكارى موسا عةساى وةك دةشتوانَيت ساَلح، بةرهةم
Abdullah.icsi@gmail.com

لةشةودا حكومةتَيك

عةبدوآل رَيشاوى

حكومةتَيكمان ئَيمة

شةودا لة ثَيويستة

تائَيستا كة كاربكات،

دةشَى نةمانبووةو

ئةطةرةش ئةم

بَيت بيرؤكةيةك

لةبةردةم كابينةى

ئةطةر شةشةمداو

ثيَنجةميش كابينةى

بواية بةوشَيوةية

بةدلَنياييةوة

زؤرترى دةستكةوتى

كارى دةبوو،

دةكرد طةورةتريشى

دانيمارک ئةبوبةکر/ ئاري

(١-٣)

سةرةتا

زؤرشتي هةَلبذاردنةکةي(٧/٢٥)
هةر شتي روونکردةوة، زؤر ثَيوتينء
حيزب ئةنداماني متمانةي نةماني لة
لةو يةک هةر ضونکة حيزبةکةيان، بة
خؤيان وةک طةورةية، زلحيزبه دوو
لة زياتر خاوةني  دةکرد،  ئيديعايان 
هةزارةها لة جطة ئةندامن، نيومليؤن
بةآلم دؤست، هةزار دةيةها اليةنطرء
بةشَيکي هةر ئةمة، بةَلکو نةک بينيمان
خؤشيان ئةندامةکاني  بةرضاوي 
ئةمةشدا لةطةأل ثَينةدان، دةنطيان 
جديي، ئؤثؤزسيؤنَيکي دةرکةوتني
طةإاندنةوةيکةتوانايئةوةيهةبَيت
طةإاندنةوةي لة داکؤکي قسةء بَيتة
کوردستان تاکي بة تاک بؤ ماف
بؤ کوردستان تاکي ئينتيماي بکات،
وآلت خؤشةويستکردنةوةي وآلتء
بؤ هيوا طةإانةوةي طةنجانء لة الي

زؤربةمان.
دةکرَيت لةمانة دياردةيةک هةر
بابةتي تايبةتيء لَيکؤَلينةوةي
زانستيء ئةرشيفي بکرَيتء لةسةر
دةوَلةمةند ثَي کوردي ليکؤَلينةوةي
تازانةي لةمدياردة لَيکؤَلينةوة بکرَيت،
کؤيطةمةيسياسييناوکوردستان،
وةک نابَيت، تةواو دوان وتارَيکء بة
سةرةوة ئاماذةم ثَيکرد، ثَيويستي لة

زانستيء لَيکؤَلينةوةي ضةندةها بة
سايکؤلؤذيء رةهةندي کلتووريء
ــؤذي دانــيــشــتــووانــي ــؤل ســؤســي
کوردستانهةية،بؤيةلَيرةداثَيمخؤشة
خؤم تايبةتي خوَيندنةوةي وةک کة
سياسيي کة طؤَلمةزي ليستةي ئةو بؤ
سياسييةکاني کاية ضةرخي نايةوةء
بة ــد، ــان ــةرخ وةرض کوردستاني 
طةر بَلَيين؛ نيية کة زَيدةإؤيي جؤرَيک
هةَلبذاردني ثَيش زةمةني دةتوانين
دوو بة (٧/٢٥) دواي (٧/٢٥)ء
کايةي لة  جيا قؤناغي  زةمـــةنء 
سياسةتکردن کلتووري سياسييء
ديكة مانايةکي بة بکرَينةوة، جودا
(٧/٢٥) هةَلبذاردنةکاني دواي ئَيمة
طةمة لة تــازة قؤناغَيکي کةوتينة 
لة ديكة جؤرَيکي سياسييةکانء
مؤنؤثؤَلي تةواوبووني هاوکَيشةء
هةموو لةاليةن  دةسةآلت سياسيي
جاري ضةند وةک سياسييةکانةوة، 
نووسينَيکي ضةند لة ديكةيشء
کة کردووةتةوة، دووثاتم ديكةيشدا
سياسييةکاني (٧/٢٥) هةَلبذاردني
حيزبء هةموو (بة ئَيمةي  وآلتي
من کة کرد، ترس فَيري قةوارةکانةوه)
ثيرؤز ترسي ثيرؤز، ترسي ناوة ناوم
سياسييةکان ئيتر  کة مانايةي  بةو
سياسيي ثاشةإؤذي لة نةبن دَلنيا
ئةمةش کة موتَلةقي، بة خؤيان
بة بوونة ديموکراسي بة سةرةتاي
بترسن هةميشة فراوانةکةي، مانا
داواکاريي خةمي لة ئةطةر کة لةوةي
دةشَيت نةبن، هاوآلتيياندا جةماوةرء
لةدةست سياسييان دةســةآلتــي
لة وا سانايي بة زؤر ئةمةش بدةن،
کة دةکات سياسييةکانمان هةموو
بن ثةيمانانةدا بةَلَينء ئةو خةمي لة
ئةمةش کة دةدةن، بة هاوآلتيياني کة
لَيي هاوآلتييان تةنيا ــاردا دواج لة

دةبن. سوودمةند

طؤرِان بزووتنةوةي

ئةوةيکةوايکردسياسييةکانمان
ببَيت دروست ال ثيرؤزييان  ترسي
ثَيضء بــَي ــةدا، ــازةي ت قؤناغة لــةم 
لة بؤية بــوو، ــؤإان ط ليستي ثةنا 
خؤمةوة شةخسي خوَيندنةوةي
دةيانةوَيت (کة ليستة ئةم ثَيمخؤشة
سياسيي بزووتنةوةيةکي ببنة
سةرکردةکانيان وةک رَيکخراو،
شَيوةي لة بتوانَيت ثَيدادةنَين) داني
تةليسمة ــةو ئ رَيکخراويبووندا
سيستمي ــزبء حــي ــةي ــزةون ــَي ق
ببَيتة بتوانَيت بشکَينَيتء حيزبيبوون
شَيوةي لة تازة مؤدَيلَيکي داهَينةري
کة هيوايةي بةو رَيکخراوةييبوون،
بتوانن طؤإان ليستي سةرکردةکاني
وةربطرن، ئَيمة تَيکستةي لةم سوود
حيزبء زؤربةي رَيطةيةشةوة لةو
بتوانن ديكةيش سياسييةکاني قةوارة
ديكة لة تةکانَيکي بکةنء ضاو لةمان
بدرَيت، ئَيمةدا وآلتي سياسيي طةمةي
هةموويان بة بؤ سةروةريي ئةو کات
مَيذووي ناو لة قةوارةکانةوة هةموو

تؤماربکرَيت. ميللةتةکةماندا

ئيعالنکردني
بزووتنةوةکةو

مونافةسةيسياسيي
ناوخؤيي

هةر يان طــؤإان بزووتنةوةي 
ئارةزوويانة، خؤيان کة ديكة ناوَيکي
ئيعالنبکرَيتء ياسايي بة ثَيويستة
ئةندامَيتي لة واز دامةزرَينةرانيشي
اليةنة حيزبء لة  بهَينن  خؤيان
سياسييةکانيديكةداءکةسيانئةندام
نةبنلةهيضحيزبَيکيسياسييديكةدا،
لةالي ناإؤشنييةک هيض کة ئةوةي بؤ
نةمَينَيت، کوردستان جةماوةري
ثَيويستة ئيعالنکردنيشي ــةدواي ل
جؤرَيکلةکؤنطرةيکراوةببةسترَيت

اليةنطراني ئةندامانء ــةوةي ئ بؤ
ئازاديي بة بتوانن  بزووتنةوةکة 
هةَلبذَيرنء خؤيان سةرکردايةتي
شــارةکــان بــةشــي لــَيــثــرســراوي
ثَيويستي ئةمةش کة  هةَلبذَيردرَين، 
مونافةسةي لة جؤرَيک کة هةية بةوة
کاراکاني ئةندامة لةناو سياسيي
کة ببَيت، دروست بزووتنةوةکةدا
تةرحء باشترين ئةندامان بکات وا
دروستببَيت بةينياندا  لة  مونافةسة
ئةطةر سةرکردايةتيء ناو ضوونة بؤ
طرذييةک يةکةميشدا تةجروبةي لة
ئةوا دروستببَيت، ئةنداماندا لةنَيوان
تةجروبة ثاش ئايندةداء لة دَلنيام
بةربةرةکانَيي مونافةسةء کلتووري
دروستببَيت شــةريــف سياسيي
لة بزووتنةوةکةداء خودي لةناو
يةکتر کلتووري هةمانکاتيشدا
جــيــاکــردنــةوةي ــردنء ــک ــووَل ــب ق
کاية لة شةخسييةکان ثةيوةنديية
کةس دوو دةشَيت کة سياسييةکان،
طؤإان بزووتنةوةي ئةندامي وةک
بکةن سياسيي مونافةسةي بتوانن
شايستةترة کاميان ئةوةي لةسةر
لةهةمانکاتدا سةرکردايةتي، ناو بؤ
کؤمةآليةتيء ثةيوةنديية بتوانن
لة دوور بثارَيزن شةخسييةکانيشيان

سياسةت.

ئةندامي اليةنطر، بووني
ضاالک ئةندامي ناضاالک،

ئةوةي بؤ طؤإان بزووتنةوةي
تةنيا لةوةي بطرَيت بةدوور خؤي
طؤش دةستةمؤ طوَيإايةألء ئةندامي
فةزايةکي بةَلکو خؤ، بطرَيتة بکاتء
خؤيانء بةيني لة تَيکهةَلکَيشراو 
وةک جةماوةرةکةيان لة هةندَيک
ئةوةي بؤ دروستبکةن، اليةنطر
ضاوي بة اليةنطرانةيان ئةو هةميشة
بتوانن بکةنء  سةيريان رةخنةوة 
ثَيش بخةنة تــازةيــان بةرنامةي
لةسةر ئةندامء دونيا ئةو کات ضاو،
طــؤإانء نابَيت،  دابــةش ئةندام نا 
خيتابدا لة هةميشة  جةماوةرةکةي 
بةيني ناکةوَيتة طةورة کةلَيني دةبنء
وةک بؤية جةماوةرةکةيةوة، طؤإانء
بزووتنةوةيةکي يان مؤدَيرن حيزبي
تةجروبةي بةثَيي جــةمــاوةريــي،
ئةوروثيء حيزبَيکي ئيشکردنم لةطةأل
ثؤستي ــدازةي  ــةن ئ تــا  طةيشتنم
رَيکخراوي سکرتارييةتي ئةندامي
ئةندام ثلةي حيزبةء ئةو قوتابياني
موراديفة (بة حيزبة ئةو ناوضةي
بَيطانةيةکي هةرضةندة کوردييةکةي)
دةردةخات ئةوة بووم، هاتووش تازة
بطاتة دةتوانَيت کةس هةموو کة
ئةطةر هةتا بةرز، ثؤستي دةسةآلتء
هاتبَيتء تازةش بَيتء بَيطانةيةکيش

ديكة بَيت. زمانَيکي زماني دايکيشي
مؤدَيرندا  حيزبي لةناو بؤية  
يان حيزب ثشتطيريکةراني دةتوانين
سَي بؤ سياسيي بزووتنةوةيةکي
ئةندامي بکةين  (اليةنطر، ثؤلَين جؤر

ضاالك). ئةندامي ناضاالک،
سياسيي هَيزَيکي هــةمــوو
ثَيويستيبةکؤمةَلَيککةسهةيةوةک
خةَلکةدا لةو ئةمةش خؤي کة اليةنطر،
يان حيزبايةتيي تاقةتي کة دةبينَيتةوة
کاتي لة تةنيا بةَلکو نيية، سياسةتيان
کة ثيشةکةيان کاتَيک هةَلبذاردن يان
دةکةوَيتة ثيشةييةکةيان سوودة يان
بةشداريي طؤء  دَينة خةتةر  بةر
خؤيان هةميشة  ئةطينا  دةکـــةن، 
کاية تةفاسيلي لة دةطرن بــةدوور
ناومان ئَيمة کة ئةمانة سياسييةکان،
هةتا بؤ هةندَيکيان اليةنطر، ناوة 
سياسيية قةوارة بةو دةنط هةتاية
طوَي دةکةن،  اليةنطيريي کة دةدةن
سياسيي بةرنامةي ــادةن ن ــةوة ب
ئةو ضاويلکةي بة تةنيا تةنياء ضييةو
لةسةري دةبينن کة بإوايان قةوارةية
اليةنطر لة ديكة هةندَيکي ضةسثاوة،
بةرنامةي سةيري کة دةَلَين بةوانة
کة ــةن  دةک سياسيية ــةوارة ق ئةو 

بةرنامةي ئةطةر بوون، اليةنطيريي
بةردةوام ئةوا بَيت، بةدأل داهاتوويان
بةآلم اليةنطيريکردني، لةسةر دةبن 
بؤ يان جارَيک بؤ دةشَيت ئةمانة
بتؤرَينء قةوارةية لةو هةتاهةتاية

الى. نةطةإَينةوة
هَيزَيک هةموو ئةندامي ناضاالک،
بزووتنةوةيةکي يان قةوارةيةک يان
ئةندامي کؤمةَلَيک هةميشة سياسيي
طيان بة دألء بة ئةمانة کة  هةية 
کة سياسييةدان، قةوارة ئةو لةطةأل
رَيدةکةوَيت کةم ثَييةتيء  بإوايان
تةنيا ئةندامانة بةآلم ئةم داببإَين، لَيي
مةعنةوييةن حيزبيء ئابوونةي وةک
تاقةتي واتا قــةوارةکــةدان، لةطةأل
نيية، هةَلسووإاندنيان حيزبايةتيء
لةطةأل حيزبدان، بيروباوةإ وةک تةنيا
بارةطايةکي ناو دةمرن تا هةندَيکيان
بة ئيمانيان ضونکة  نابينن،  حيزب
نيية، حيزب ناو ئؤرطانيزةکردني
حيزبء حةوسةَلةي تاقةتء يان
نيية، کؤبوونةوةيان بةرنامةإَيذيء
رَيطةي (لة ماديي هَيزَيکي وةک بةآلم
مةعنةويء وةک يان ئابوونةوة)،
بؤ هةَلمةتي هةَلبذاردنيش هةندَيکجار
دةردةکةون. لؤجستي هَيزَيکي وةک

هَيزَيکي هــةمــوو کــؤَلــةکــةي
ضاالکة، ئةندامي بووني سياسيي
کة مانايةي بةو ضــاالک ئةندامي
قةوارةيةکي حيزبء  طوَيإايةَلي 
رَيطةيةوة لةو دةيةوَيت سياسييةو
لةسةر هةبَيت خؤي  كاريطةريي
بؤ دياريکراو قةوارةيةکي بةرنامةي
کةساني ديكة خؤيء بة ئةوةي سوود
دةيةوَيت مومارةسةي بطةيةنَيت، يان
بکات دةســةآلتــخــوازي خواستي
حوکم کورسي سةر طةيشتنة بؤ
ئةو مومارةسةي کة ــةوةي ئ بؤ 

ثَييةتي. بإواي کة بکات بيروباوةإة
ئةوةي بؤ طؤإان بزووتنةوةي
حيزب مؤدَيرن لة بتوانَيت فؤرمَيکي
ناو بهَينَيتة سياسيي قةوارةي يان
بة ثَيويستي ئــةوا  کوردستانةوة،
مرؤيي هةية، هَيزي لة هةرسَي جؤر
ناضاالکء ئةندامي اليةنطر، واتــا
بة جؤرَيک دةتوانَيت ضاالک، ئةندامي
هةرسَي لة ــوود  س جــؤرةکــان لة 
مةرجَيک بة وةرطــرَيــت، جؤرةکة
زؤر کةم دياريکراوي ضةند کةسَيکي
بذمَيردرَين دةست ثةنجةکاني بة کة
بة بزووتنةوةکة، مووضةخؤري نةبنة
هةر لة نموونة بؤ تةنيا ديكة واتايةکي
دوو يان يةک کوردستاندا شارَيکي
ئيشءکاري کة هةبَيت، کارمةندي
بزووتنةوةکة عةمةليي ئيدارييء
ماباقي ئيتر بةس، هةَلدةسووإَيننء
کاري ضاالک خؤبةخشانة ئةنداماني
نةبَيتة بزووتنةوةکة بکةنء سياسيي
کةسَيک، هيض  بؤ ذيان سةرضاوةي 
کارةکاني راثــةإانــدنــي کــات ئــةو 
دةستة دةبَيتة بزووتنةوةکةش
بةثَيي هةرکةس  ضونکة جةمعيي، 
دواي خؤي کاتي خــؤيء تواناي
بزووتنةوةکة ضاالکي بؤ خؤي ئيشي
باوترين ئةمة کة  دةدات،  ئةنجام
سياسيي قــةوارةي فؤرمةلةکردني
ناهَينرَيت بةزؤر کةسيش مؤدَيرنة،
بزووتنةوةکةء بؤ  ئيشکردن بؤ
بةسةر منةت ناتوانَيت کةسيش
ئيش ئةو  کة بکات،  ديكةدا  کةسي 
سياسيي ضاالکيي کــارو ــاتء دةک
کارکردن ضونکة دةدات، ئةنجام
کات ئةو دةبَيت، ئارةزوومةندانة
دياردة لةو طؤإانيش بزووتنةوةي
کة ضةندةها دةبَيت، قَيزةونة رزطاري
طةإةکء لةناو  رةزاطــران بارةطاي
دابمةزرَينَيت، طشتييةکاندا شوَينة
بارةطايةکي هةرشارَيک لة بةَلکو
ئةو ضاالکيء کارو بؤ بةسة بضکؤلةي
باسمان سةريشةوة لة کة کارمةندةي
کؤبوونةوةکان بةرنامةي کاتء کرد،
بتوانن کة شَيوةيةک بة رَيکدةخات
کؤبوونةوةي هةمووان سانايي بة
بضووکةي بارةطا ئةو  لةناو خؤيان
شوَينَيکي لة  ــاردا ش لةناو دوور

بکةن. طةإةک دوور لة تاإادةيةک

ثَيش زةمةني دةتوانين

(٧/٢٥)ء هةلَبذاردني

بة دوو   (٧/٢٥) دواي

جيا قؤناغي زةمةنء

کايةي سياسييء لة

سياسةتکردن کلتووري

بکريَنةوة، جودا

ئَيمة ديكة بةمانايةکي

هةلَبذاردنةکاني دواي

(٧/٢٥) کةوتينة 

طةمة لة تازة قؤناغَيکي

جؤريَکي سياسييةکانء

هاوکَيشةء لة ديكة

تةواوبووني مؤنؤثؤلَي

دةسةآلت سياسيي

هةموو لةاليةن

سياسييةکانةوة

ئؤرطانيزةکردني بؤ دؤستانة ثَيشنيازَيکي
مؤدَيرن طؤأان، بة شَيوةيةکي بزووتنةوةي



ههستيار* سؤران

كؤتايي دووهمء بهشي
دةسةآلتدار ناوهإاست خؤرهةآلتي له
سهدهيهكه چارهكه له زياتر ههيه
لهبيري تؤزقاَلَيكيش كورسييهء لهسهر
نهخؤشيء مهگهر نييه ! جَيهَيشتنيدا
ئهوكاتهش پَيههَلچنَيت.  تهنگي  مةرگ
فهلسه فه و ــه  ب پشتبهستن «بـــه
ههمان رهحمي له كه داهــَيــنــراوهي
بريتييه بووهء لهدايك جوگرافي بازنهي
رَيك پاشايهتي) (كؤماري سيستمي له
عههدء وهلي دهكاته  خؤي  كوإهكه ي
باوكييه وه مردني رؤژي له ههر ئيتر

دهستبهكاردهبَيت».
گــهورهكــانــي گرفته  ــه ل يــه كــَيــك 
وا زؤر ئَيمه ئهوهيه خهَلكَيكي كؤمهَلگهي
ئايدياو زياتر بهيهك تا كه  كراوه حاَلي
بكهين، وَينا خؤمان بازنهدا لهيهك
بهرژهوهنديي له تهندرستترهء ئهوهندة
بپرسين ــت ــَي دهب ــه! ــداي ءآلت خــاكء 
كوَيوه له هزركردنه ئهمجؤره ئاخؤ
دوور راستيدا له گرتووه ؟ سهرچاوهي
لهپَيناو بيرؤكهيه بهم رهواجــدان نييه
بَيتء ــردوو راب قه رهبووكردنهوه ي
ميرهكانمان سهردهمي ههَلهي بمانهوَيت
ئاوإَيك ئةگهر چونكه راستبكهينهوه!،
سهدهيهي چهند بدهينهوه لهم مَيژوو له
ئاغاكان بــهگء ميرو ئــه وه ــردوو راب
ــان ــؤري ــؤراوج ج بـــوون ئــيــمــارهتــي
خؤي تهنيا به ههريهك دروستكردووهء
نهتهوهكهي دهمإاستي شايستهء به
دروستكردني هــهرچــهنــد ــوه ، ــي زان
گرفت ئه وه بهقهد جياواز ئيمارهتي

نه يانتوانيوه هــه ر نــهك  كه نه بووه
ئاسا كهو به َلكو هه َلكهن، يهكدا لهگهأل
له ههركهس خوَيندووهء لهيهكتريان
خؤيء دةسةآلتهكهي بيري فراوانكردني
بهرامبه رهكهي الوازكــردنــي النيكهم
له ناوبردنيش ويستي زؤرجار كه بووه،
كات ئهم لهكاتَيكدا نهگيراوه، بهدوور
رؤژگاري سياسيي واقيعي حوكمي به
لهيهك خهَلك ــرا دهك زياتر ئه وسا،
له كهس بكهنء وَينا  خؤيان  قهوارهدا
چونكه نه بوايه، دةسةآلته ئهو دهرهوهي
ئَيستا حيزب گهلَيك كات ههم وهك ئهو
نهبوو، بووني جياواز ئايديالؤژياي به
دهوَلـــهتء بيرؤكهي گــهرمــهي هــه م 
دوومــي لهنيوهي كــه  ــوو، ب نــه تــه وه
دهستپَيدهكات، حهڤدهمهوه ســهدهي
بهرژهوهنديي كؤمهَلَيك  كه  ئهمإؤ نهك
بووهء دروست زلهَيزهكان بؤ مهزن
هاتووةته سياسيي هاوكَيشه ي ههزاران
مافي به نهتهوهيهك گهيشتي بؤ ئارا

خؤى. چاره نووسي
ــه ل نـــه كـــهوتـــنـــهوه  دوور  بـــؤ 
له ههر دهَلَيين باسهكهمان كرؤكي
چهند ههَلبژاردنهكانه وه بانگهشهي
بيرؤكهي راياندگهياندبوو قهوارهيهك
خياري باشترين به ئؤپؤزسيؤنبوون
لهوكاتهوه ئيتر دهزانن، خؤيان سياسيي
زؤر فؤبيايه كي تووشي دةســةآلت
ئاستي بهرزترين له  بؤيه هــاتــووه،
ئهم ــؤ ب ــكــالم ري بــه رپــرســيــاريــه تــي
كوردي دةسةآلتي دهكرا. ههَلبژاردنه
نهديوه، ئؤپؤزسيؤني به خؤيهوه تائَيستا
له يهكهمجار ئهو منداَلهي بؤ بهقهد بؤيه 
بووه، بةآلم سه غَلهت «شير» دهكرَيتهوه

له دواي منداَلهكه چؤن وهك بهدَلنياييهوه
دواي دةسةآلتيش نامرَيت، شيركردنهوه
لهناو ناتوَيتهوهء ئؤپؤزسيؤن بووني
دةسةآلتَيك هه َله يه زؤر چونكه ناچَيت،
خؤي لهناوچوونى توانهوهء له بير
ئةگهر ئؤپؤزسيؤن  لهبهرامبهر بكاتةوة 
بةآلم نهدابَيت، گهورهي «فاوَل»ي خؤي
ئَيمه ئهم تَيگهيشتنه سهقهتهيه كه ئهوه
نهبوونء به بهرامبهر بووني ههردهم
ئةگهر تَيدهگهين!،  خؤمان نهماني 
ده كرَيت كه بترسَيت  له وه  دةســةآلت
لهسهر كار ئؤپؤزسيؤن قؤناغهدا لهم
دواجار بكاتء خهَلك سؤزي ههستء
دةسةآلتء بگاته ديكة ههَلبژاردنَيكي له
كهم ئه وه دهخرَيت، په راوَيز ئهو ئيتر
نيگهرانييه ك هيچ  به  پَيويست  زؤر تا
رؤژي له  دهتوانَيت ئه ويش ناكاتء
لهبهرچاوي دهستي ههگبهي رووناكدا
كام ئاخؤ بزانرَيت هةآلَيژَيتء خهَلكدا 
ئهوكات هَيناوه ؟ كؤمه َلگه بؤ ئاسوودهيي
رهزامهنديي جَيگاي بَيته تواني ئةگهر
رواكَيي دَله  ترسء خهَلك، زؤرينهي 

بؤچييه؟!
ــهردهوام  ب دةســةآلت  مهگهر ده ي  
له جگه ئهوان  ناكات  ئهوه  بانگهشةي 
وآلت پَيشكهوتني خؤشگوزهرانيء
كهواته نييه؟، ديكةيان مهبه ستَيكي هيچ
بانگهشهكانيان لهگهأل بكه ن راست ئةگهر
بهوهي خؤشحاَلبن  ئهوانيش دهبَيت 
ببينن، خؤشحاأل شــادء گهلهكه يان
حيزبدا شادي له گهل شادي گهر بةآلم
خؤيان رابــردووي ئــهوه بكهن، وَينا
جدييهوهء زؤر پرسيارَيكي ژَير دهخهنه
زياتر زؤر قسهي تَيإوانينه ئهمجؤره

ههَلدهگرَيت...
ئؤپؤزسيؤن ئةگه ر ــهوه ش ل جگه
زؤربهي سهركهوتووبَيتء نهيتواني
بهر خؤشي قسهي وهك قسهكاني
وهك ئه وا شه واني زستان بوو، ئاگرداني
تاريكه ههبَيت كوإ (گه ر دهَلَيت كورد
دةسةآلت حيزبي دهكرَيت زؤره) شهو
مهيدانء بَيتهوه ههرخؤي ديكة جارَيكي
بؤخؤي زياتريش ههواداري ههزاران
دةسةآلت له تا بيسهلمَينَيت كؤبكاته وهء
خزمهت لــه فيداكارانه زيــاتــر بَيت  
زؤربهي الي پَيموايه خه َلكه، خاكء
خؤرهةآلت دةسةآلتدارهكاني هَيزه
لهههر چاكتر ئهوان كه لهوهدايه گرفت
دهناسنء دهزانن خؤيان كهسَيكي ديكة
دهزانن ههيهء رابردوويهكيان چؤن
دةسةآلت كورسي له دهستبه ردانيان
ژياني له دهستبهرداربوون به يهكسانه
لهسهر زؤرَيكيان چونكه سياسيي،
سهري كاسه ي خؤَينء فرمَيسكء

دةسةآلت دهگَيإن. مرؤڤهكان
تهنيا ئؤپؤزسيؤنهكانيش هَيزه
بهراوردكردنيان دةسةآلتء به گهيشتن
خؤيان پَيش دةسةآلتهكاني لهگهأل
راستيء محهكيانء سهنگي دهبَيته
دهرده خــات، بانگهشهكانيان ناإاستي
نابَيت دةسةآلتكردنيان له بهر بةآلم
جاراني گريمانه» «مهزندهء به تهنيا
ئهوانيش كه وادابنرَيت بكرَينء سفر
بهشَيوهيهكي ديكة خهَلكي زؤر وهك
وه ردهگرن، دةسةآلت  له سوود خراپ
هــَيــزه گرنگه زؤر  له ههمانكاتدا
سبهي بكهن وا كارَيكي ئؤپؤزسيؤنهكان
خؤيان نه دهست گرته دةسةآلتيان كه

دووچاري بكهنء نه خهَلكيش خهجاَله ت
بهوهي بكهن، وههميي بيركردنه وهيهكي
خاأل دروســت راســتء ئــهوان ده بَيت
حاَلي لهوه  خهَلك دابنَينء  پيت لهسهر
زؤرترين ده يانهوَيت ئهوان راسته بكهن
له بةآلم بگهيةنن، خهَلك به  خزمهت
خؤياندا، دةسةآلتي هَيزو سنووري
بكهنه وه وابير خهَلكانَيك ئهوهي نهك
وابزانن بژينء خهياآلويدا جيهانَيكي  له
سيحريي كؤنترؤَلَيكي ئؤپؤزسيؤن
بهههشتَيك دوگمه يهك بهداگرتني پَييهء
له تهنيا حاَلهتانه ئهمجؤره  دَيتهئاراوه!
دهكهوَيتء بهرچاو كارتؤنييهكاندا فيلمه

نييه. بووني واقيعدا ئه رزي له
ــهم ئ لــه ســهر ــهوه ــردن ــك ــت ــه خ ج
هــَيــزه ئهخالقيي ئهركَيكي ــه خــاَل
له رَيگاگرتنه ئؤپؤزسيؤنهكانهء
بهگشتيء هاوآلتييان بهههَلهداچووني
سبهي نا ئةگهر به تايبهتي، اليهنگرانيان
چاوهإواني بهههشتَيكدا خهَلكهي له ئهو
دهست بهههشته ئهم نههاتنهدي به بووه
ناإهزاييء دهربإيني گلهييء دهكاته
كه كه سانهي ئه و سه ر هَيرشكردنه
بؤيه لَيدهكردن، بهرگريي  دوَينآ تا
ئؤپؤزسيؤن خؤيهتي  جَيگاي  زؤر
ئهوهيان بهَلَيني بدوَينآء خهَلك بوَيرانه
بهديهاتني بؤ  كاردهكات ئه و كه  پَيبدات
تهواوي ناتوانَيت ئهو بةآلم ئاواتهكانيان،
دي، بَينَيته واآلكانيان ئــاألء  خهونه
تووشي جه ماوهر داهاتوودا له بؤئهوهي
ئاسانيه بهو ئهوانيش نهبَيتء شؤك

نهدهن. له دهست خهَلك متمانهي
رؤژنامهي له نووسين *بهإَيوهبهري

ستاندهر.

خهلَكدا داخوازييهكاني دةسةآلتء فؤبياي لهنَيوان ئؤپؤزسيؤن
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى

سةرنووسةر:

عومةر شَيخ ئاودَير
 ٠٧٥٠١٥٨٧٧٧٧   -   ٠٥٣٣١٩٢٠٠٣  

awder.sh.omer@gmail.com

نووسين بةإَيوةبةرى
هيوا جةمال سيروان رةشيد             -          

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

٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨
serwan_rm@yahoo.com

٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦
hiwa.jamal@yahoo.com

بؤضــــوون
birura.rozhnama@gmail.com

كار هةلي

هاوآلتيان بة دةدات مذدة طازج كؤمثانياي
شار شةواني سةيرانطاي ــة زووان بةم  كة 

دةكرَيتةوة.
ضيمةنتؤي كارطةي تةنيشت سةرضنار لة

سةرضنار.

كارمةند بة ثَيويستمان مةبةستة ئةو بؤ جا
هةر دوو ئةم بةشانةي خوارةوة لة هةية بؤ

ـ و كوإ: رةطةزي كض

سينما ـ ١
ئوتَيل ـ ٢

ريستؤرانت ـ ٣
كةفآ ـ ٤

فوود فاست ـ ٥
منداآلن ياري شوَيني ـ ٦

(Dj) ديجي بارو ـ ٧
مةرجةكاني وةرطرتني:

ثةيمانطا يان زانكؤ بإوانامةي خاوةني ـ
بَيت.

نةبَيت. زياتر ساأل ٣٠ لة تةمةني ـ
و ئيش راثةإاندني لة بَيت لَيهاتوو ـ

كارةكان
خؤي لة تَيدايةو مةرجةكاني  هةركةس
ئؤفيسي سةرداني بوارانة  ئةو  بؤ رادةبينآ
كارطةي تةنيشت سةرضنار لة بكات سةيرانطا
ذمارة رَيطةي سةرضنار ياخود لة ضيمةنتؤي

(٠٧٥٠٧٠١٠٦٠٣) مؤبايلي

روونكردنةوة

وةك ــان)ة، ــم ــوس ع ـــاوم (طــــؤران ــة ن ــن ك م
لةهةمانكاتدا سةربةخؤ كاردةكةم، رؤذنامةنووسَيكى
رؤذنامةى لة كة ديكةش عوسمان)َيكى (طــؤران
رَيكةوتنمان، دواى كاردةكات، نوَى كوردستانى
نوَى كوردستانى  رؤذنامةى  لة  عوسمان طؤران 
ئاطاداريى هةموو بؤ (طؤران.ع.ئيسماعيل) بة دةبَيت 

رؤذنامةنووسان. 

عوسمان طؤران
رؤذنامةنووس

رَيكخراوى رَينماييةكانى لة
جيهانى تةندروستى

ئةنفلؤنزاى ثةتاى بة سةبارةت
بةراز ناسراو بة (H1N1)

شوَينة لة ثةتاكةدا، بوونى لةكاتى *
ــةوةرةوةو ــك دوورب قةرةباَلغةكان

ببةستة. رووتةوة بة دةمامك
ــاردةى دي لة دةكــرَيــت بــؤت تا   *
خؤت مــاضــكــردن ــردنء  ــةك ــةوق ت

بثارَيزة.
كةسي كة بةوةكرد هةستت ئةطةر *
نَيوانتان ماوةى توشبووة، بةرامبةرت

نةبَيت. كةمتر مةتر يةك لة
ئةنفلؤنزاداو حاَلةتى بوونى لة *
دةستبةجآ (تا)دا بةرزبوونةوةى
تةندروستييةوة دةزطاى بة ثةيوةندى

بكة.
ئاوو بة رووت  دةستء هــةردةم   *

بشؤ. سابوون
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(٢٨)ى رؤذى ئةطةر
(٢٠٠٩) يةكةمى تشرينى
ــرى ــَي رؤذذم بكةينة
(٥)ى ئةوا نوَى، كابينةى
ئةو (٢٠١٠) شوباتى
د.بةرهةم كة  ــة رؤذةي
(١٠٠) ساَلح ئةحمةد
ثَيكهَينانى بةسةر رؤذ
تَيثةإيوةء كابينةكةيدا 
ثابةندبوون سةرةتاى
بةَلَينةكانييةوة ــة ب
بووةتة دةركــةوتــووةء

ئَيوارة. لة سةر مانطى
ثةيوةنديكردن ــةإانء ط لة رؤذ  (٢٩) دواى
هةَلبذاردنةكانى سةركةوتووةكانى اليةنة لةطةأل
حكومةتى كابينةى سةرؤكى يةكَيتى تةمموز، (٢٥)ى
ئةو كة نيية  يةكاليى تائَيستا ئةطةرضى وةرطرت،
بةآلم دةبَيت، ساأل ضوار يان دوو ساأل سةرؤكايةتيية
بؤ دوو النيكةم ورد، ضاودَيرييةكى لة نيية رَيطر ئةمة

ساأل.
ضإوثإىء بة كارنامةكةى ــوَى ن كابينةى
ثَيكهَينانى بــةردةســت، خستووةتة قةرةباَلغى
لة كوردستان هةرَيمى  كة كاتَيكداية، لة  كابينةكةش
لَيرةدا هةية، طرفتى ضةندين بَيشك اليةنَيكةوة ضةند
طرفتَيك يان نةخؤشى،  ضةند  بة كورت  ئاماذةى
بؤ هةوَلدان يان ضارةسةر، ثَيشنيازى دةدةيــنء

-: دةكةين ضارةسةريان
سكرتَيرى ــى  دووةم جَيطرى كة د.بــةرهــةم،
ثلنيؤمى هةرضةندة حيزبةكةى يةكَيتيية، طشتيى
جطة بةآلم طرفتةكانى، ضارةسةركردنى بؤ بةستووة
راثؤرتَيك، ضةند ثةسةندكردنى ثَيشكةشكردنء لة
بؤ بدؤزَيتةوة ريشةيى ضــارةســةرى نةيتوانى
سةرؤكى فيعليى بة ئــةوةى بؤ بؤية كَيشةكانى،
جيابكاتةوةء حكومةت كاروبارى لة حيزب حكومةت
نةكةنء سةرطةرمى حيزبةكةى ناوخؤييةكانى كَيشة
تَيك لَي خؤى ضةثى كة راستء طَيذاوَيكةوة، نةيخةنة
سةرؤكى ماوةيةى ئةو  بؤ دةكةم ثَيشنياز  بضَيت،

جَيطريى  ثؤستى لة خؤى ساأل) يان ٤  ٢) حكومةتة
كار حكومةت سةرؤكى وةك تةنيا هةَلثةسَيرَيتء
سةرطةرم حيزبييةوة كاروبارى بة خؤى بكاتء

نةكات.
لة يةكَيتييةوة لةاليةن حكومةت ثَيكهَينانى
كة ثارتىبةفيعليىزؤرينةى دامودةزطاكانى كاتَيكداية،
ديوانى سةرؤكايةتى بةتايبةت كؤنترؤَلكردووة،
هةولَيرء دامودةزطاكانى  ــرانء وةزي ئةنجومةنى
ئةو لةناو حكومةت كة هةولَير لة بةتايبةتتر دهؤك،
لة لةوةى جطة ئةمة دةبَيت،  ون  دامودةزطايانةدا
زؤرةملَى بة زؤرجار بةإووكةشء تةنيا سلَيمانى
يةكَيتييةوةن، بةدةست حكومةت دامودةزطاكانى

طؤإانداية. كؤنترؤَلى لةذَير ئةطينا
زياتر  رؤَلى دةكةم، كة د.بةرهةم ثَيشنياز  بؤية
بؤ بكات، هاوكارييان محةلييةكانء دامودةزطا بة بدات
سياسةتةى ئةو راثةإَيننء زياتر كارةكانيان ئةوةى
دةركردنء بة وادةزانَيت كة نةكاتةوة، دووبارة يةكَيتى

دةست. بطرَيتةوة كؤنترؤأل دةتوانَيت طواستنةوة
وةك كــة ــةم، ــةش ش كابينةى ثَيكهَينانى
بةدةست كوضكةيان يةك تةنيا سَيكوضكةيةك
ديكةى كَيشةى كؤمةَلَيك كاتَيكداية لة يةكَيتييةوةية،
كة خوَيندن، سيستمى خراثيى وةك هةية، ناوخؤيى
قوتابيان، هةم نوَييةكةدا كؤنةكةء سيستمة لةنَيوان
ئةنفلؤنزاى لَيتَيكضووة، سةريان مامؤستايان هةم
تةندروستى سةر بؤ هةإةشةية ناوضةكةدا لة بةراز
كوشندةية، نةخؤشييةكى كة  كوردستانيش، خةَلكى
تةندروستييةوة رووى لة هةرَيم كة ئةوةى سةرةإاى
بَيسةروبةرةيى بازاإء طرانى خراثداية، حاَلةتَيكى لة
ثَى جؤرَيك بة ذمارةيةكى كة فرؤشتن، كإينء
هةَلتؤقيونء قارضك وةك كة بوون، دةوَلةمةند
زؤرينةى نَيوةشدا لةو بوونء نابووت ثَي ذمارةيةكى
خراثيى نزمةكانن، ثلة مووضةى لة كوردستان خةَلكى
ياساء رووى بَيسةروبةرى ئةويش لة ئاسايش، بارى
هاتوضؤء ياساى ثَيشَيلكردنى وةك ياساشكَينيى

دزي. دياردةى زؤربوونى
ضةند  هَيشتا ذنــانــةوة ــى رةوش رووى لة   
كؤمةآليةتييةوة رووى لة  هةرَيم ناوضةيةكى
دةكرَيت.... لة ذنان ستةم ثَيوة ديارةء دواكةوتوويى

ديكة. بةرضاوى طرفتى ضةندين ئةمانةء
كابينةى سةرؤكى سةرةتايةوة لةم دةكرَيت
راستة ثَينج كة ئاطاداربكرَينةوة، شةشةمء وةزيرةكان
بةآلم جَيهَيشتووة، ئةزموونيان ثَيشيانةوة لة كابينة
ثَيويستى دةرنةضووةء ساوايى لة حكومةتةكة هَيشتا
ئةو د.بةرهةم دةكةين ئومَيد هةية، خؤي ثياوى بة

ضاوةإَييين... بؤية بَيت، ثياوة

رؤذ (١٠٠)
د.بةرهةم بؤ

جةمال هيوا
عومةر عةلى غةفور

نهَينى بة ئةوةية طةندةَليى كارى
بؤ ثَيشَيلدةكرَيت، تَيدا  ياساى دةكرَيء
بةرثرسيارَيتييةكةت ثَيطةء تؤ نموونة
بةكاردَينيت خؤت بةرذةوةنديى بؤ
ثإؤذةكانى ثَيدانى  لة ئــةوةى  (وةك
دوور دةكـــرَيء ئــاوةدانــكــردنــةوةدا 
كَيبإكَيى ــدةراتء ــةن ت سيستمى لة 
ــإؤذة ث كــةمــكــردنــةوة (مــنــاقــصــة)
حيزبء كؤمثانياكانى بة زةبةالحةكان
حيزبىء بةرثرسة  حيزبء لة  نزيك
بةرتيل دةدرَي)، حكومييةكان
وةسَلى ثارة لف دةدةيت، وةردةطريت،
ثإدةكةيتةوة... ئارةزووى خؤت بة بةتاأل
بةرطرييان كةس طةندةَلييانة ئةم هتد.
سةركؤنةيان هةموواليش لَيناكاتء
بؤ كار بةإاست بَي يان بةدرؤ دةكةنء

دةكةن. بنبإكردنيان ئاشكراء
طةندةَليى لة ديكة  جؤرَيكى  بةآلم
ياساييةوة هةية، كة لة رووى دةمامكدار
لةبةرئةوةى دانانرَي، طةندةَليى بة
بةثَيى بةَلكو ناكرَي، نهَينى بة كارةكة
بــةإَيــوةدةضــَي، تايبةت ياسايةكى
مادييانةي ئيمتيازاتة ئةو وةك ئةويش
ــةروةرء ــادادث ن سيستمة سايةى لة 
توَيذى ضينء بةهةندَي ناشةفافةكاندا

حكومى دةدرَي. تايبةتى حيزبيء
ضووية شتَيك هــةر ئايا ــةآلم ب
ياخود ــةك، ــاســاي ي ــوةي ــَي ــوارض ض
ئيدى ــكــراوةوة ــَي ــارث ك ثــَيــوةرَيــكــى
ئةوة هى ــــرَيء  وةردةط ــى ــةت رةواي
بة بطرَيء لــَي رةخنةى كــةس نيية 
ئةطةر دابنَيت؟ طةندةَليى سةرضاوةى
ئيمتيازاتَيك مافء ياساييبوونى تةنيا
ئةوا ثَيدانى، رةوايةتيى بؤ بواية بةس
هةمواركردنى داواى نةبوو بؤى كةس
وةحى ياساكان ئايا  بكات،  ياساكان
تَيدا ناعةدالةتيمان ئةطةر تا ئاسمانين

بيانطؤإين؟. نةتوانين بينين
سةدام رذَيمى رووخانى دواى
هةرَيمى عَيراقء حكومةتةكانى حسَين
قارون طةنجينةى بة بوون كوردستان
بــةرثــرسء هــــةزاران ـــةدانء بــؤ س
هةر وةهميى، راستىء ثؤستى خاوةن
حوكمةوة، ئةنجومةنى ئةندامانى لة
دينار (٥٠٠)هــةزار  مليؤنء   (٧) بة كة
وةزيرء دةطاتة تا كراون، خانةنشين
خانةنشينكراوةكانى وةزيرة بريكارى
جةعفةرىء ـــةالوىء ع ــى ســةردةم
هــةرســَي ئــةنــدامــانــى خــولــةكــانــى
كؤمارء سةرؤكايةتيى دةستةكانى
جَيطرةكانيان، ثةرلةمانء وةزيــرانء
سةردةمى ثةرلةمانتارى ســةدان
حكومةتى دواتــر كاتيىء حكومةتى
ئةمنىء ــةرثــرســة ب هةميشةيى،

دادوةرييةكان. سةربازىء
وةرة، ثَييدا هةرَيميش حكومةتى لة
ثةرلةمانتارةكانىخولىيةكةمءدووةمء
يان ثَينج، وةزيرةكانى بريكارى وةزيرء
لة جطة كابينةى حكومةت، ئةمة حةوت
مةكتةبي سياسييء سكرتَيرء ئةندامانى
حيزبةكان، لة هةندَي سةركردايةتيى
وةزير لة نزيك وةزيــرء ثلةى بة كة 
بإاوةتةوة، بؤ  حكومةت لة  مووضةيان
جطة هةروةها كراون،  خانةنشين  يان
قايمقامةكانء ثــارَيــزطــارةكــانء لة 
باآلكان سةربازيية  ئةمنىء بةرثرسة 
خزمةتَيكى دواى كة  كابينانةدا،  لةو
بة ثــؤســتــانــةدا كــورتــخــايــةن لــةو

كراون. خانةنشين بةرز مووضةيةكى
حيزبةكانيش، بودجةى ئةطةر خؤ
دةسةآلتدارةكة، حيزبة دوو بةتايبةت
ياساييةكان ئيمتيازاتة لة بةشَيك وةك

كة تَيدةطةين كاتة ئةو بكةين، حساب
لة دؤالر مليار  ضةند ساآلنة مانطانةء
بةرهةم بةبَي هةرَيم عَيراقء بودجةى
دةضَيتة ــاإةوا ن بة دةكرَيتء خــةرج
كة كةسَيكةوة، كؤمةَلة ض طيرفانى
رةخساندوون بؤ ئةوةى هةلى بارودؤخ
كةمتر رةنطة هةندَيكيان ساَلَيكء ضةند
بنء بةرزانةدا ثؤستة لةو ساَليش لة
دةفــةرمــوون ــات وةف تا ــَي دةب ئيدى 
بةناز طشتيى  سامانى لة حكومةت 

بيانذيةنَيت.
بَي ئيدى ياسايى كارَيكى ئةطةر ئةمة
بكةينء ياسا دةوَلةتى لة حةز بؤضى
لةطةأل ثاشاطةردانيدا؟ جياوازيى كامةية
لةبةردةم رَيطر نةبَيتة ياسا ئةطةر
ض ئيدى طشتيدا سامانى بةفيإؤدانى
بةرثرسَيكى بؤضى هةية؟ نرخَيكى
ناضاريى بة رةنطة بةنهَينىء بضووك
وةربطرَي بةرتيل دؤالرَيك سةد  ضةند
جةماعةت!- رووى  لة دوور  - يان
بةرثرسَيكى بةآلم بَيت؟، تاوان بدزَي،
دارَيك ئــةوةى بةبَي خانةنشينكراو،
(٤٠) مانطانة دابنَي، بةردَيك لةسةر
كةمتر، يان كاش، زياتر دؤالرى هةزار

نةبَيت؟ طةندةَليى تاوانء وةربطرَي
سةرؤكى مةشهةداني، مةحمود
(٣) لة كةمتر كة عَيراق، ثةرلةمانى
(٤٠) بة بوو،  ثةرلةمان ساأل سةرؤكى
ئةو ديارة كرا، خانةنشين دؤالر هةزار

نيية. نةبووةء بؤ ئةو تةنيا بإيارةيش
سةر كة نةزاهة ليذنةى ئةندامَيكى لة
كوردستانةء هاوثةيمانيى ليستى بة
طؤإانداية ليستى  لة ئَيستا نةبم  هةَلة
ئةو ثَيتانوانيية ئَيوة كرد: ثرسيارم
ئيمتيازاتة ئةو خانةنشينكردنةء جؤرة
ثةرلةمانء بةرثرسانى  بة  زؤرانــةى
بةشَيكة عَيراق دراوة زؤرةء حكومةتى
بؤ كار  ثَيويستة طةندةَلييانةى لةو 
عَيراق «نةخَير وتى: بكرَيت؟ بنبإكردنى
لة نيية، زؤر ثارةية ئةو دةوَلةمةندةء
مووضةى ثةرلةمانتاران دنيادا هةموو
ياسا بةثَيى ئةوةيش هةيةء تايبةتيان

كراوة!».

(١١١) هـــةر رؤذانــــــةدا ـــةم  ل
ــى دووةم خولى ثةرلةمانتارةكةى
يةكةء هــةر كوردستان ثةرلةمانى

ــةر  ــت دةف  ٤) ــار  ــن دي مــلــيــؤن  (٥٢)
ثةرلةمانتارَيكى وةرطرتء دؤالر)يان
خوا لَيدوانةكانيدا لة كة يةكطرتوويش،
دةكاتء طةندةَليى باسى زؤر هةَلناطرَي
هةست من دةيوت:  جارَيك  دَي  بيرم
مووضةيةى ئةو كة دةكةم، تاوان بة
كــارةى ئــةو  ـــرم، وةردةط ثةرلةمان
لةو دانا، ياسايى ئاسايىء بةشتَيكى
فةرمانبةرَيك هةر حكومةت كة رووةوة
(٦) ــةى ــووض م بــكــات، خانةنشين
النيكةم ئةوةى بةبَي ــَي، دةدات مانطى
ثارة ئةو دةركردنى كة بَلَي، ئةوةيش
ناإةواية كارَيكى (بةيتولمال) لة زؤرة
ياسا بةثَيى ئاخر بــَي، ياساييش با 
دواى ساَليداء (٦٣) تةمةنى لة فةرمانبةر
مووضةى خزمةت ساأل (٣٠) لة زياتر
رةنطة لةبةرئةوةى دةدرَيتَي، مانطى (٦)
باباى بؤ نةك بكات،  كار نةتوانَي  ئيتر
هَيزء جؤشى لة هَيشتا كة ثةرلةمانتار،
بَيء بازرطانيكردنيدا كــارء تواناى
ضةند ئةو  خزمةتيشى تةمةنى هةموو 

ساَلةى ثةرلةمان بَيت.
دةطوزةرَي، ضؤن دنيا لة نازانم ئةز
زيندووى دةمارَيكى ــةوةى ئ بــةآلم
ــدارىء ــن دي نــيــشــتــمــانــثــةروةرىء
رةوا دةزانـــَي بــَي تَيدا خةمخؤريى
وةزيرَيك، يان ثةرلةمانتارَيك نيية
ثؤستة ئةو زياتر دوانء يان ساَلَيك
كةضى بَي، بةدةستةوة ئيمتيازاتةى ثإ
يةكسةر دةورةكةيدا تةواوبوونى لةطةأل
شَيوةية لةو بةرزى  مووضةيةكى  بة
زؤربةيان شك بكرَيت، كة بَي خانةنشين
بةَلكو بدةنةوة،  لَي ثاَلى ماأل لة ناضن
بازرطانى كةسابةتء بؤ سةرماية ئةو

بةكاردَينن.
بةرثرسة ئــةو لــةوةدايــة سةير 
خةَلكيان دوَينَي تا كة ئيسالميانةيش
وةرةعى عومةرةينء زوهدى فَيرى
بةقوإطيدا دةستى كة دةكرد، ئةبوبةكر
كة ثاروويةك، تا رشاندةوة خؤى كردء
بَيتة بووبَي  حةرام هةبوو لَيى طومانى 
جةستةىء لة بةشَيك نةبَيتة دةرةوةء
بيسووتَينَي، جةهةنةم ئاطرى بةهؤيةوة
تةخشانء لة  باسيان كة جاران ئةوان
دةكرد طشتيى سامانى ثةخشانكردنى
حيزبةكةوة، دوو بةرثرسانى لةاليةن
ضةورة ثارووة  لةو خؤيان كة ئَيستا 
قادر قودرةتى بة سوودمةندبوون
بةيتولمال لة دينار مليؤنان وةرطرتنى
بة كاركردنَيك ــجء رةن هيض بةبَي 
كاتَيكدا لة دةزانــن، زةآلأل  حــةآلألء
خَيزان هةزاران رةنطة سةدانء هَيشتا
ذةمى موحتاجى كة وآلتةدا، هةبن لةم
ثاساوى ئةمة بؤ ــم  دةزان ــةن. رؤذان

هةية. حازريان
 PUK سايتى (٢٠٠٩/١٠/٢٠) لة
رؤذنامةى  لة هةواَلَيكى ميديا  media
تيايدا كة بآلوكردةوة، توركى زةمانى 
بودجةى لة دةكـــات، ــةوة ب ئــامــاذة
مليار (١٣٢) بإى كة توركيا، (٢٠١٠)ى
بؤ يؤرؤ مليؤن (٤٢,٥) نزيكةى يؤرؤية،
زياتر سياسيانةى ثارتة ئةو هاوكاريى
بةدةستهَيناوة دةنطةكانيان (١٠٪)ى لة
تةنيا ــة ــات دةك كــة ــكــراوة، ــةرخــان ت
طشتيى بودجةى كؤى (٠,٠٣٢٪)ى

وآلت.
دادء طةشةثَيدان رَيذةية ثارتى لةو
يؤرؤى مليؤن (٢٤) (٢٠١٠)دا ساَلى لة
مليؤن دينار، (٣٥) (نزيكةى بةردةكةوَي
مليؤن (٣) لة كةمتر دةكاتة مانطى كة

دؤالر).
مليار (٢٠٠) نزيكةى لة ثَيية بةم
دادء طةشةثَيدان، بودجة، ثارتى دؤالر
وآلتَيكى لة  دةسةآلتدارة حيزبى كة
هــةرســَي كــةســيــداء مليؤن   (٧٠)
بةدةستةوةية، سةرؤكايةتييةكةى
دؤالر مليؤن (٣٥) تةنيا ساَلَيكدا لة
تةنيا ــة ــات دةك ــة ك ـــت، ـــرَي وةردةط

طشتيي. بودجةى (٠,٠١٨٪)ى
كوردستانى هةرَيمى لة ــةآلم ب
بودجةى لة  كةس، مليؤن  (٤) خاوةن
،(٢٠٠٩) دؤالرى  مليار  (٦) نزيكةى
دةســـةآلتـــدارى حيزبى هــــةردوو
بةثَيى ثارتى، يةكَيتىء هةرَيمةكة
(٧٠٠) نزيكةى جياوازةكان، خةمآلندنة

لة زياتر دةكاتة كة دةبةن، دؤالر مليؤن
هةرَيم. بودجةى (١١٪)ى

حيزبةكانى ديكةيش وةنةبَي ئةوةى
بَيت، بةعةدالةت  ويذدانء بة دةيبةن 
لَيدوانة لة ئةز زانياريانةى ئةو بةثَيى
بةرثرسةكان رؤذنامةوانييةكانى اليةنة
لة هةندَي بودجةى كؤمكردووةتةوة،

شَيوةيةية: بةم حيزبةكان
كوردستان، شيوعيى حيزبي *
نيية هَيندة جةماوةرى قورسايى كة
بةدةستبَينَي، ثةرلةمان كورسييةكى
دينار مليؤن (٥٠٠) نزيكةى مانطانة

كة  ــرَي، وةردةط دؤالر) هةزار  ٤٠٠)
دؤالر مليؤن (٥) نزيكةى دةكاتة ساآلنة

بودجة). (٠,٠٨٣٪ى
ئةويش كة زةحمةتكَيشان، حيزبى *
كةمترة، شيوعيش حيزبى لة قةبارةى
ساآلنة وةردةطرَيت، دينار مليؤن (٤٠٠)
(٠,٠٦٥٪ى دؤالر  مليؤن (٤) نزيكةى

بودجة).
مليؤن سؤشيالست (٣٥٠) * حيزبي
(٣,٥) نزيكةى ساآلنة وةردةطرَي، دينار

بودجة). (٠,٠٥٨٪ى دؤالر مليؤن
مانطانة ئيسالميى يةكطرتووى *
مليؤن مليؤن دينار، ساآلنة (٤,٥) (٤٥٠)

بودجة). (٠,٠٧٥٪ى دؤالر
ئيسالميى مانطانة (٣٠٠) كؤمةَلى *
دؤالر مليؤن (٣) ساآلنة دينار، مليؤن

بودجة). (٠,٠٥٪ى
مانطانة ئيسالميى بزووتنةوةى *
نزيكةى (ساآلنة  دينار مليؤن (٤٨)

دؤالر). نيومليؤن
كة نازانم، ديكة حيزبةكاني هي
دؤالرَيك مليؤن ضةند ئةوانيش رةنطة

ببَيت.
سةرةوة زانياريانةى ئةم بةثَيى
دادء ــى ــارت ث ســاَلــَيــكــى  ــةى  ــودج ب
رَيـــذةى بةثَيى كــة ــدان، طــةشــةثــَي
خاوةنى هةَلبذاردنةكاندا لة دةنطةكانى
هةوادارة ئةندامء مليؤن (١٠) نزيكةى
كةسيدا، مليؤن (٧٠) وآلتَيكى لة
يةكَيتى، مانطَيكى بودجةى بةقةدةر
مانطَيكى بودجةى واتة ثارتيية، ياخود
بودجةى جارانى (١٠) دوو حيزبة ئةم

طةشةثَيدانة. دادء ثارتى
تةنانةت زانيارييانة ئةو بةثَيى هةر
ديكةيش حيزبةكانى بودجةى رَيذةى
رَيذةى لة زياترة هةرَيم بودجةى لة
لة طةشةثَيدان دادء حيزبى بودجةى

توركيادا. طشتيى بودجةى
حيزبةكانى بــودجــةى  كـــؤى 
(٧٢٠) دةكاتة نزيكةيى  بة كوردستان 
ئةطةر خؤ ساَلَيكدا، لة دؤالر مليؤن 
وردى ــدة زَي بؤ  مليؤنيشى  (١٢٠)
مليؤن (٦٠٠) بة كةمكةينةوةء لَي
بودجةى رَيذةى ئةوا دابنَيين، دؤالرى
بودجةى (١٠٪)ى دةطاتة حيزبةكان 
رَيذةى جارانى (٣١٢) واتة هةرَيم،
بودجةى لة توركيا حيزبةكانى بودجةى

وآلتةدا. ئةو
كارةساتى ئةمة بَلَين، من بة جا

نيية؟! ئاييني نةتةوةيىء ئةخالقيىء
دنيادا هةموو لة كة بوو، راست ئايا
بة ئيمتيازات  وةك كوردستانء عَيراق 
حكومييةكان حيزبىء بةرثرسة حيزبء
حكومةتى حيزبةكانء ئةوة دةدرَي؟
نةذاد، ئةحمةدي  ئَيرانى ئةوة توركيا، 
مووضةى ــةر ه هَيشتا ــن ــَي دةَل كــة 
لة وةردةطــرَيء زانكؤ مامؤستايةتيى
ئةوة دةذى، مةتريدا (١٥٠) خانوويةكى
فةنزويال، سةرؤكى شاظَيزى هؤطؤ
لة زياتر كرد هاوآلتيانى لة داواى  كة 
نةمَيننةوة طةرماودا لة خولةك (٣)
ئاوةوة سامانى بة دةست ئةوةى بؤ
سةرمةشقى ثَيدةضَي ئيدى بطرن،
ميرة ئَيمة بةرثرسةكانى سياسييء

بَيت. كةنداو ثترؤدؤالرييةكانى
ــةر ثــةرلــةمــانــتــارةكــانــى ــةط ئ
سةرةوة لة كة  طــؤإان، ء يةكطرتوو
ئةو بؤ ثاساوهَينانةوةكانيانمان
بةفيإؤدانةى سامانىطشتيى تؤماركرد،
عةقَليةتة ثراطماتىء ثاساوطةرايية بةو
بكةنء ئؤثؤزسيؤنبوون مومارةسةى
سامانى بةفيإؤدانةى  ئةو ئاست  لة
بةغداء دةسةآلتى لةاليةن طشتيي 
دةبَي ئــةوة بن، بَيدةنط  هةرَيمةوة
بة بخوَينين، كة دةنطانة ئةو فاتيحة بؤ

درا. ثَييان ناهةق

بكةين؟ ياسايي) (طةندةلَيي لة ضي

ياسا بةثَيى ئاخر

تةمةنى  فةرمانبةر لة

دواى  (٦٣) سالَيداء

ساأل  (٣٠) لة زياتر

مووضةى خزمةت

دةدريَتَي،  (٦) مانطى

رةنطة لةبةرئةوةى

ئيتر نةتوانَي كار

باباى نةك بؤ بكات،

كة ثةرلةمانتار،

جؤشى لة هَيشتا

هَيزء تواناى كارء

بازرطانيكردنيدا

تةمةنى هةموو بَيء

ضةند ئةو خزمةتيشى

ثةرلةمان سالَةى

بَيت
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