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رؤذنامة

 
بةثَيي هةمواري ياساي هةَلبذاردن، 
ئةنجومةني  يةكشةممة  رؤذي  كة 
ثةسةنديكرد،  ــراق  عــَي نــوَيــنــةرانــي 
بارودؤخَيكي تايبةت دةدرَيتة كةركوكء 
لةسةر  «طومان  كة  ثارَيزطايانةي،  ئةو 
كؤي  لة  هةية»و  دةنطدةرانيان  تؤماري 
ثَينج  لة  هةموارةكة،  مــادةي  هةشت 
بإطةدا ناوي كةركوك وةك ناوضةيةك، 
لةسةرة،  طوماني  تــؤمــارةكــةي  كة 

هاتووة.
ليستي  ئةندامي  د.مةحمود عوسمان 
رؤذنامة  بؤ  كوردستاني  هاوثةيماني  
بةوة  ئيعترافمان  ئَيمة  «ثَيشتر  وتى: 
بارودؤخَيكي  كةركوك  كة  ــردووة،  ك
كة  رابـــردوو  ساَلي  هةيةو  تايبةتي 

ثارَيزطاي  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
 (٢٣) ـــادةي  م دواخــــراو  ــوك  ــةرك ك
ثَيكهَينرا،  بؤ  ليذنةيةكي  ثةسةندكراو 
ئةوة داننان بوو بة بارودؤخي تايبةتي 

كةركوكدا».
طؤإانى  بةهؤى  ديكةوة  لةاليةكى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  سيستمى 
بؤ  داخـــراوةوة  ليستى  لة  عَيراقةوة 
بؤ  هاوثةيمانَيتى  كراوة،  نيمضة  ليستى 
يةكليستيى نَيوان ثارتىء يةكَيتى بةرةو 

الوازبوونء كؤتايي ثَيهاتن دةضَيت.
جَيطرى  بــةرزنــجــى،  ــدى  ــةع د.س
سةرؤكى ليستى هاوثةيمانى كوردستان 
ئةو  لــةبــارةى  عَيراق  ثةرلةمانى  لة 
طؤإانكاريية لة ياساكةداو ضارةنووسى 
هاوبةشى  ليستى  لة  هَيز  هاوسةنطى 
ئةم  «بةثَيى  ــى:  ءت ثارتى  يةكَيتىء 
دروستدةبَيت  طرفت  تازةية  سيستمة 

كة  ضونكة  يةكَيتيدا،  ثارتىء  نَيوان  لة 
ليستةكة كراوةبوو حيزبةكان سةرةإاى 
بانطةشة  ليستةكة  بؤ  بانطةشةكردن 
خؤشيان  حيزبييةكانى  نوَينةرة  بؤ 
ئــةوةش  ليستةكةداو  لةناو  ــةن  دةك
ناهاوسةنطى دةخاتةوة، كة بة يةكسانى 
هاوكَيشة  دةرناضنء  نوَينةرةكانيان 

سياسييةكة دةطؤإَيت».
ئةندامى  ثيرة،  ئةحمةد  سةعدى 
لة  يــةكــَيــتــي  سياسيى  مــةكــتــةبــى 
ذمارةى  لة  كة  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا 
رايطةياند:  بآلوكرايةوة،  رابــردوودا 
ليستى  شَيوةى  بة  هةَلبذاردن  «ئةطةر 
داخراوبَيت، ئةوا هاوثةيمانَيتى يةكَيتىء 
ثارتى درَيذةى ثَيدةدرَيت، ئةطةريش بة 
ليستى كراوة بَيت هيض نرخء طرنطييةك 

بؤ ئةو هاوثةيمانَيتيية نامَينَيت».
وردةكاريي زياتر لة ل٤و ٥و ٨داية.
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طؤأان: ناكرَيت 
فراكسيؤنَيك حكومةت 

ثَيكبيَنَيتء سةرؤكايةتى 
ليذنةى نةزاهةش بكات 

١٢ -٤

«هاوثةيمانيَتى ثارتى و يةكيَتى هةلَدةوةشيَتةوة»
هاوثةيمانيي بارَيكي تايبةتي بؤ كةركوك قبوولَكرد

ثشتيوان سةعدءلَآل

ثؤستى  ئــةوةدان  هةوَلى  لة  ثارتى  يةكَيتىء 
ناوخؤو  ـــىء  داراي ــى  ــان ــةك وةزارةت بريكارى 
تةواوى  بة  سروشتييةكان،  سامانة  ثَيشمةرطةو 
سةآلحيةتى وةزيرةوة لة نَيوانياندا دابةش بكةن، 
ثَييواية؛  كوردستانيش  ثةرلةمانتارَيكى  هاوكات 
وةزارةتةكانء  يةكنةطرتنةوةى  نيشانةى  ئةوة 
لة  ئيدارةيية  دوو  سيستمى  بةردةوامبووونى 

كوردستان.
سةرضاوةيةكى  لة  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
ثارتىء  طةيشتووة،  رؤذنامة  بة  ئــاطــادارةوة 
هةرَيمدا  حكومةتى  كابينةى شةشةمى  لة  يةكَيتى 
ثؤستى بريكارى وةزير بؤ وةزارةتةكانى دارايىء 
بة  سروشتييةكان  سامانة  ثَيشمةرطةو  ناوخؤو 
تةواوى سةآلحيةتى وةزيرةوة دادةنرَين، بةوثَيية 
وةزارةتةكانى دارايىء ثَيشمةرطة، كة وةزيرةكانى 
دادةنــرَيــتء  بؤ  ثارتييان  بريكارى  يةكَيتين 

سروشتييةكانيش  سامانة  ناوخؤو  وةزارةتةكانى 
بؤ  يةكَيتييان  بريكارى  ثارتييةوةن،  بة دةست  كة 

دادةنرَيت.
ــى ديــوانــى  ــةرؤك د.نــــورى عــوســمــان، س
هةرَيمى  وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند: «دانانى بريكارى 
وةزارةتــةكــان  ثَيويستى  بةثَيى  وةزارةتــةكــان 
دانانى  بؤ  وةزيران  ئةنجومةنى  تائَيستا  دةبَيتء 

بريكارةكان هيض بإيارَيكى نةداوة».
دانانى  كوردستانيش،  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى 
سةآلحيةتى  هةمان  بة  وةزارةتةكان  بريكارى 
ئيدارةيى  دوو  سةردةمى  بؤ  طةإانةوة  بة  وةزير 

وةسفدةكات.
زانا رةئوف، ئةندامى ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى 
كارة  ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
بةوشَيوةية  ئةطةر  دووئيدارةيىء  بؤ  طةإانةوةية 
لة  نابينء  بَيدةنط  طؤإان  ليستى  وةكو  ئَيمة  بَيت 

ثةرلةماندا هةَلوَيستمان دةبَيت.

ضوار وةزارةت بة سةآلحييةتى 
وةزيرةوة، بريكاريان بؤ دادةنرَيت

رؤذنامة

دواى تَيثةإبوونى نزيكةى سَى مانط 
جَيطرى  ثؤستى  بةجَيهَيشتنى  بةسةر 
لةاليةن  عَيراق  وةزيــرانــى  ــةرؤك  س
د.بةرهةمةوة، تائَيستا ئةو ثؤستة لةاليةن 
ثإنةكراوةتةوةو  يةكَيتييةوة  ثارتىء 

ثَيدةضَيت هةر بة ضؤَليى بمَينَيتةوة.
جَيطرى  بــةرزنــجــى  ــدى  ــةع د.س  
هاوثةيمانى  فراكسيؤنى  ســةرؤكــى 

عَيراق  ثةرلةمانى  لــة  كــوردســتــان 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة 
كة  رَيكةوتبوون،  ــةردووال  ه «ثَيشتر 
ثؤستةكة بؤ ثارتى بَيت، بةآلم تائَيستا بة 

ضؤَليى هَيشتوويانةتةوة.
وةزيران  سةرؤك  جَيطرى  ثؤستى 
ثشكى  وةك  سيادييةو  ثؤستَيكى 
بة  بةآلم  كــورد،  بة  درابــوو  نةتةوةيى 
طوَيرةى زانيارى سةرضاوةيةكى ئاطادار 
ئةو  كوردستان  ديموكراتى  ثارتى  لة 

ثؤستة تةنيا (٣) مانطى ديكة بةردةوامى 
دةبَيتء هةَلبذاردن دةكرَيت. بةرثرسانى 
باآلى ثارتىء يةكَيتى ئامادةنين بؤ سَى 

مانط وةريبطرن.
سةعدى بةرزنجى لةوبارةيةوة وتى: 
طرنط  بإيارى  وةزيران  ئةنجومةنى  «لة 
ئةو  كورد  طرنطة  زؤر  دةردةكــرَيــتء 
ثؤستة ضؤَلنةكاتء نابَيت بةرذةوةنديى 
شةخسء  قوربانى  بة  بكةن  نةتةوة 

حيزب».

جَيطةكةى د. بةرهةم ثأناكريَتةوة

دلَشاد بارزانى:

دةسةآلت 
طةيشتووةتة 

قةناعةتَيك، كة دةبَيت 
طؤأانكاريى بكرَيت

١٣

محةمةد حةكيم: 
ثارتى زياتر 

لةيةكيَتى رؤَلى 
هةبوو لة بةشدارى 

كردن و نةكردنى 
حيزبةكان 

لة حكومةتدا
١٢

ئاسايشى سلَيمانى ثرسيارى «دةنطت بةكَيداوة؟» 
لةو كةسانة دةكات كة دةيانةوَيت دابمةزرَين

٢
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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

irect
  c o m p a n y
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هاوثةيمانى 
كوردستانيىء 
بارى تايبةتى 

كةركوك
دواى دة كؤبوونةوةى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
توندبوونء  ضــإوثــإء  طفتوطؤى  عــَيــراقء 
ياساى  هةموارى  بؤ  اليةنةكان  خاوبوونةوةى 
هةَلبذاردنةكان، ليستى هاوثةيمانى كوردستان، 
بدرَيت  تايبةت  بــارَيــكــى  كــة  قبووَليكرد 

بةكةركوك.
كةركوك  ثارَيزطاى  لة  هةَلبذاردن  راستة 
ئةنجامدةدرَيت،  عَيراق  ديكةى  وةك شارةكانى 
بةآلم لةضةند مادةيةكدا لة طرنطيى هةَلبذاردنةكة 
كةمكراوةتةوةء دةتوانرَيت بةئاسانى كؤسث لة 

هةَلبذاردنى كةركوكدا دروستبكرَيت. 
هــةَلــبــذاردن  يــاســاي  ــواري  ــةم ه بةثَيي 
كةركوكء  دةدرَيــتــة  تايبةت  بارودؤخَيكي 
تؤماري  لةسةر  طومان  كة  ثارَيزطايانةي  ئةو 
مادةي  هةشت  كؤي  لة  هةيةو  دةنطدةراني 
كةركوك  ناوي  بإطةدا  ثَينج  لة  هةموارةكة، 

هاتووة. 
ضةندينجار  كوردستانى  هاوثةيمانى  ليستى 
بدرَيت  تايبةت  بارى  ئةطةر  دووثاتيانكردةوة 
كوردةوة  بةناوى  ناكةنء  قبووَلى  كةركوك  بة 
هةَلبذاردنةكان  بايكؤتى  وتيان،  لَيدوانيانداء 
ضةند  دانيشتنء  دة  دواى  كةضى  دةكةين، 
ئةمان  قبووَليانكردء  بةئاسانى  كؤبوونةوةيةك 
٥٣ دةنط بوون لةو ١٤١ دةنطةى كة هةموارى 

ياساكةيان ثةسةندكرد.
هاوثةيمانى  ليستى  بَلين  ناتوانين  ئَيستا 
كةركوك»  لةسةر  «نةبةردييةكانى  لةسةر 
ثإوثاطةندةى  دةسةآلت  وةك   ، بوو  بةردةوام 
ناراستةوخؤ  بة  كةركوكى  بةَلكو  بؤدةكرد، 
يةكةمي  بإطةى  بةثَيى  ضونكة  دؤإانـــدووة، 
كة  هاتووة:  هةموارةكةدا  لة  شةشةم  مادةي 
هةَلبذاردن لة كةركوكء ئةو ناوضانةي طومان 
كاتي  لة  هةية  دةنطدةراني  تؤماري  لةسةر 
تايبةتةوة،  بارَيكي  بة  ئةنجامدةدرَيت،  خؤيدا 
ئةو  ــادة،  م هةمان  ــي  دووةم بإطةي  بةثَيي 
تؤمارةكاني  لةسةر  طومان  كة  ثارَيزطايانةي 
ساآلنةي  زيادبووني  رَيذةي  كة  ئةوانةن  هةية 
تَيثةإيكردووة،    (٪٥) دانيشتوواني  رَيــذةي 
ئةويش بةثَيي داوايةك كة لةاليةن (٥٠) ئةندامي 
ثةرلةمان ثَيشكةشدةكرَيتء دواتر بة زؤرينةي 
ئةنداماني ئةنجومةني نوَينةران  سادةي دةنطي 
بةثَيي  هةروةها   دةكرَيت.  ثةسةند  داواية  ئةو 
بإطةي سَييةمي هةمان مادة، ليذنةيةكي تايبةت 
لة  ثارَيزطاية  ئةو  نوَينةراني  لة  ثَيكدةهَينرَيت 
ئةنجومةن لة هةموو ثَيكهاتةكاني، بة ئةندامَيتي 
بازرطانيء  ناوخؤو  ثالندانانء  وةزارةتــي 
كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكانء بة هاوكاري 
ثَيداضوونةوةء  بؤ  نةتةوةيةكطرتووةكان 
دةنطدةراندا  تؤماري  لة  هةآلنةي  ئةو  وردبيني 
ثَيوةرانةي  ئةو  داتا رةسمييةكانء  بةثَيي  هةية 
لة ياساكةدا دةستنيشانكراوة، ماوةي يةك ساأل 

بؤ كاري ليذنةكةش دانراوة.
كؤسث  بةئاسانى  دةتوانَيت  ليذنةية  ئةو 
بكاتء  دروست  لةكةركوكدا  هةَلبذاردن  بؤ 
هةَلثةسَيرداوى  بة  هةَلبذاردنةكة  ئةنجامى 
دةكرا  بيمرَينَيت.   ١٤٠ مادةى  وةك  بهَيَلَيتةوةء 
يةكطرتووى  ليستى  وةك  هاوثةيمانيش  ليستى 
بكردايةو  دةنطدانةكةيان  بايكؤتى  ئيسالميي 

بارى تايبةتيان بؤ كةركوك قبووأل نةكرداية.
كوردستانى  هاوثةيمانى  ثَيويستة  ئَيستا 
بؤ كؤمةآلنى خةَلكى كوردستان  روونيبكاتةوة 
بةتايبةتكردنى  لةسةر  مساوةمةيان  ضؤن  كة 
ضؤن  كردووة؟  هةَلبذاردنةكاندا  لة  كةركوك 
هةمواركردنى  بخزَينرَينة  مادانة  ئةو  رازيبوون 
ثشت  ئاماذةكانى  بثرسين  دةكرَيت  ياساكةوة؟ 

ئةو دؤإاندنة ضين؟
بة  كوردستانيشة  ثةرلةمانى  لــةســةر 
ئامادةبوونى سةرؤكى هةرَيم، ليستى هاوثةيمانى 
شةفافانةء  بة  بكاتء  ثةرلةمان  بانطهَيشتى 
كؤبوونةوةكان  سةرجةم  ناوةإؤكى  بَيثةردة 
ئاشكرابكةن، ئةو فشارانةش باس بكةن لةاليةن 
هةروةها  سةريان،  خراوةتة  اليةنَيكةوة  هةر 
لةطةَلدا  لَيثرسينةوةيان  لةوبارةيةوة  ثةرلةمان 
قازانجء  كة  روونبكةنةوة  خةَلكى  بؤ  بكاتء 

زيانةكانى ئةم بارة تايبةتةى كةركوك ضين؟

رؤذنامة

شارا عةبدوإلةحمان

ثةيمانطةكان  زانكؤء  دةرضووانى 
مامؤستا،  بة  دامةزراندنيان  كاتى  لة 
ثرسيارى  سلَيمانى  ئاسايشى  لة 
دةبَيت  لَيدةكرَيتء  سياسييان  اليةنى 
ليستة  ئةو  كارةكانيان  راييكردنى  بؤ 
هةَلبذاردنةكانى  لة  كة  بكةن،  ئاشكرا 
دةنطيان  كوردستاندا  ثةرلةمانى 
ثَيداوة، شارةزايةكى ياساييش ثَييواية؛ 
ئاسايش،  بؤ  كةسانة  ئةو  ناردنى  كة 
كة  بةتايبةت  ناياسايية،  كارَيكى 

ثرسيار لة اليةنى سياسييان بكرَيت.
لة ماوةى ضةند رؤذى رابردوودا، 
ثةيمانطةى  دةرضــوويــةكــى  ضةند 
سلَيمانى  ــى  ــان ــةك ــوان ــةرةج ــون ه
مامةَلةى  ئةنجامدانى  كــاتــى  لــة 
لة  مامؤستا،  بة  دامةزراندنةكةياندا 
ئاسايشى سلَيمانى لة كاتى لَيكؤَلينةوةى 
لَيكراوة،  ئةوةيان  ثرسيارى  ئةمنييدا 

كة ئايا سةر بة ض اليةنَيكى سياسيينء 
دةنطيان  (٧/٢٥)دا  هةَلبذاردنةكةى  لة 

بة ض ليستَيك داوة.
دةرضووان  دامةزراندنى  مامةَلةى 
ضةند  بــة  ثَيويست  مامؤستا  بــة 
رَيوشوَينَيكى ياسايىء ئةمنيى دةكات، 
دةكــرَيــتء  بؤيان  ئاسايش  لة  كة 
ئةمنيى  بارى  لَيكؤَلينةوةى  بة  تايبةتة 
تاوانَيكى  هيض  كــة  كةسانة،  ــةو  ئ
طروثَيكى  بة  سةر  ئةنجامنةدابَيتء 

توندإةو نةبَيت.
بــةرزان  رائيد  لةوبارةيةشةوة 
راطةياندنى  بةرثرسى  عةبدوَلآل 
لةوة  تةئكيدى  سلَيمانى،  ئاسايشى 
سياسيى  اليةنى  راستة  كة  كردةوة، 
وتــى:  ــتء  دةثــرســرَي كةسانة  ــةو  ل
رووى  لة  ئَيمة  «لَيكؤَلينةوةكانى 
ئةمنييةوةية بؤ زانينى بارى بَي كَيشةو 
تاوانَيكى  كة  كةسانةية،  ئةو  طرفتى 
ثرسيارلَيكردنيشيان  ئةنجامنةدابَيت، 
ئةوةية،  بؤ  سياسييان  اليةنى  لةسةر 
بَيت،  اليةنَيك  بة  ســةر  ئةطةر  كة 
بؤ  بَينَيت  اليةنة  ئةو  ثشتطيريى  ئةوا 
ثرسيارى  بةآلم  دامةزراندنةكةى، 
دةنطيان  كة  لَيناكرَيت،  ليستةيان  ئةو 

ثَيداوة».
ـــةو جــؤرة  ـــــةرزان ئ رائــيــد ب
لَيكؤَلينةوةيةشى بة مافَيكى ئاسايشى 
ثَيويستة  «زؤر  وتى:  زانىء  سلَيمانى 
كةسانةدا  ئةو  لةطةأل  لَيكؤَلينةوة 
هةر  ـــنء  دادةمـــةزرَي كــة  بكرَيت، 
ئةوا  بَيت  طومان  جَيى  كةسَيكيش 

لةطةأل  ديكةى  رَيوشوَينى  ثَيويستة 
بطيرَيتةبةر».

حةمة سديق،  بةكر  ثارَيزةر  بةآلم 
ثَييواية؛  طشتيدا  ياساي  لة  شــارةزا 
ئاسايش  بؤ  كةسَيك  هةر  ناردنى  كة 
مامةَلةى  ئةنجامدانى  مةبةستى  بة 
بارى  لَيكؤَلينةوةى  دامــةزرانــدنء 
كة  ناياسايية،  كارَيكى  ئةمنيى، 
بةرامبةر مافَيكى سروشتى ئةو كةسة 
مةرجة  هةموو  كاتَيكدا  لة  دةكرَيت، 
تَيداية،  دامةزراندنى  ياساييةكانى 
دنيادا  شوَينَيكى  هةموو  «لة  وتيشى: 
مةزهةبء  رةطةز،  لة  ثرسيار  نابَيت 
مةبةستى  بة  بكرَيت  نةتةوة  دينء 
ثَيدانى مافَيكى سروشتيى مرؤظةكان، 
بةآلم لَيرة ثرسيار لة اليةنى سياسيى 
كؤتء  ئةمة  كاتَيكدا  لة  دةكــرَيــت، 
رادةربــإيــنء  ئازاديى  بؤ  بةندَيكة 
دةنطدانء اليةنى سياسيى، بةتايبةت، 
كة دامةزراندنى ئةو كةسة بووةستَيتة 
سةر وةآلمدانةوةى ثرسيارى ئةوةى، 

كة سةر بة ض اليةنَيكى سياسيية».

ئاسايش ثرسيارى «دةنطت بةكَيداوة؟» لةو كةسانة 
دةكات، كة دةيانةوَيت دابمةزرَين

ئارام نةجيم

بة  ــةت  ــب ــاي ت ــكــى  ــَي ــاداشــت ي
هةَلةبجة  كيميابارانى  قوربانيانى 
حكومةتى  سةرؤكى  ئاإاستةى 
دةكرَيتء  كوردستان  هةرَيمى 
خاَل   (١٧) لة  كة  ياداشتةياندا  لةو 
بؤ  مووضة  داواكراوة  ثَيكهاتووة، 
بريندارانى كيمياباران ببإدرَيتةوة.

سةرؤكى  عةبدولقادر،  لوقمان 
كيميابارانى  قوربانيانى  كؤمةَلةى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةَلةبجة 
بؤ  سةردانى  كاتى  لة  «نةتوانراوة 
سةرؤكى  نزيكةوة  لة  هةَلةبجة 
حكومةت ببينن، بؤية بإيارمانداوة، 
ياداشتَيكى  بكةينء  سةردانى  كة 
بكةين،  ثَيشكةش  خاَليى   (١٧)
نةتوانراوة  داواكارييانةى  لةو 
بؤيان  ثَيشوودا  ئيدارةكانى  لة 

جَيبةجآ بكرَيت».
كــؤمــةَلــةى قــوربــانــيــانــى 
ــة  ــج ــةب ــةَل ــى ه ــاران ــاب ــي ــم ــي ك
داواى  ــدا  ــان ــةي ــةك ــت ــاداش ــةي ل
بةإَيوبةرَيتييةكى  دامةزراندنى 
بإينةوةى  كيميابارانء  بة  تايبةت 
مووضة بؤ بريندارانى كيميابارانى 
ــةو  رؤذان كة  ــةن،  دةك هةَلةبجة 

بة  ثَيويستيان  مانطانة  هةفتانةو 
كإينى  بؤ  هةية  ثارة  زؤر  بإَيكى 

حةبء دةرمان بؤ برينةكانيان.
ــد، جــَيــطــرى  ــي ــاب ــــاراس ع ئ
كيميابارانى  قوربانيانى  كؤمةَلةى 
هةَلةبجة، سةبارةت بة كردنةوةى 
بة  تايبةت  بةإَيوةبةرَيتييةكى 
كيمياباران، بة رؤذنامةى راطةياند 
فةتاح  عــومــةر  ــى  ــةردةم ــةس «ل
حكومةتدا،  ثَيشووتري  سةرؤكى 
كردء  شَيوةيةمان  لةو  داوايةكى 
بةآلم  هَينايةوة،  موافةقةتيشمان 
كة  هةستدةكةين  دواييانة  بةم 
هةَلةبجة  كيميابارانى  كارةساتى 
خؤى  بضووكدا  ــى  ــك ذوورَي لة 
دةبينَيتةوة، هةستدةكةين هةتابَيت 
بوونى  بؤية  بضووكدةكرَيتةوة، 
شارى  لةناو  بةإَيوةبةرَيتيية  ئةو 
كة  هؤكارَيك  دةبَيتة  هةَلةبجةدا 
بةَلطةو ديكؤمَينتةكان جيابكرَيتةوة، 
تاوةكو ببَيتة ئةرشيفَيكى طرنك بؤ 

كارةساتةكة».
عابيد  ئــــاراس  بــــإواى  ــة  ب
شةهيدانء  ــتــى  ــوةبــةرَي «بــةإَي
هةية،   ئَيستا  تا  كة  ئةنفالكراوةكان 
ضارةسةرى  نةيتوانيوة  هةر  نةك 
كيميابارانى  قوربانيانى  كَيشةكانى 
بةَلكو كةسوكارى  بكات،  هةَلةبجة 

شةهيدانيش كارى تَيدا ناكةن». 

بريندارانى هةلَةبجة 
داواى مووضة دةكةن

بةرهةم خاليد

هةرَيم  تةندروستيى  ــرى  وةزي
تائَيستا  ــات،  دةك ئــةوة  بؤ  ئاماذة 
نةخؤشيي  ناتوانن  كوردستاندا  لة 
دياريبكةنء  بــةراز  ئةنفلؤنزاى 
دةكةن،  بةغدا  رةوانةى  ثشكنينةكان 
كوردساندا  لة  تائَيستا  راشيطةياند، 
بــةراز  ئةنفلؤنزاى  ــةتــى  (١٢)حــاَل
هةبووةو هةموويان ضارةسةريان بؤ 

كراوة. 
ــرى  وةزي ــى،  ــةورام ه د.تاهير 
هةرَيمى  حكومةتى  تةندروستيى 

ــة لــَيــدوانــَيــكــدا بة  ــان ل كــوردســت
ئَيستا  ــد،  ــان ــةي راط ـــامـــةى  رؤذن
كةمبوونةوةية  لة  روو  نةخؤشييةكة 
ناتوانرَيت  تائَيستا  بةآلم  هةرَيمدا،  لة 
ناضار  دياريبكرَيتء  نةخؤشييةكة 
تا  بةغداء  دةنَيرنة  ثشكنينةكان 
كةسة  ئةو  دةطةإَيتةوة  كاتةى  ئةو 
ضــارةســةردا  ضاودَيريىء  لةذَير 
فةرمانطةو  «هةموو  وتيشي:  دةبَيت، 
ئاطاداركراونةتةوة  خوَيندنطاكان 
حاَلةتَيكدا،  هةر  بوونى  كاتى  لة  كة 
لَي  تةندروستييةكاني  ــدة  ــاوةن ن
بة  ــةوةى  ئ بؤ  ئاطاداربكرَيتةوة، 

زوويي ضارةسةر بكرَيت». 
كة  (١٢)حاَلةتةش  ئةو  دةربارةى 

ثَيشتر تؤماركراون، د.تاهير هةورامى 
رايطةياند: هةموويان ضاكبوونةتةوةو 
رةوانةى ماَلةوة كراونةتةوة، بةآلم لة 
كة  نةشاردةوة  ئةوةشى  هةمانكاتدا 
نةخؤشييانةى  لةو  يةكَيكة  ئةنفلؤنزا 
بؤية  دةكـــــات،  ــة  ــةشــةن ت زوو 
وةزارةتةكةى ذوورى عةمةلياتي لة 
هةر سآ شارةكةى هةرَيمدا داناوةء 
بةشى  هــةيــةء  طــةإؤكــيــان  تيمي 
ضارةسةريان  كةسيش  (٢٥٠)هةزار 
هةية لة هةرَيمداء وتي: «رَيوشوَينى 
فإؤكةخانةو  لة  تةندروستيمان 
طرتووةتةبةر،  ديكةدا  شوَينةكانى 
بآلوبوونةوةى  لة  رَيطة  ئةوةى  بؤ 

نةخؤشييةكة بطرين».

وةزيرى تةندروستيى هةرَيم:
ناتوانين نةخؤشيي ئةنفلؤنزاى بةراز دياريبكةين

دلَير عةبدولخالق

كارةبا  وةزيــرى  ثؤستى  وةرطرتنى  بؤ 
حيزبى  حكومةتدا،  شةشةمى  كابينةى  لة 
كوردستان  ديموكراتى  سؤسياليست 
ئاإاستةى  كارةبا  ئةندازيارى  سآ  ناوى 
لةناوياندا  كة  دةكات،  وةزيران  ئةنجومةنى 
هةية.  سلَيمانى  شارى  دانيشتووى  ذنَيكى 
حكومةت  سةرؤكى  جَيطرى  هاوكاتيش 
رايدةطةيةنَيت «هَيشتا بريكارى وةزارةتةكان 

ديارينةكراون».
ئةندامى  مةحمود،  حاجى  عةبدوَلآل 
سؤسياليست  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى 
ديموكراتى كوردستان بة رؤذنامةى راطةياند: 
كارةباى  ــرى  وةزي ثؤستى  وةرطرتنى  بؤ 

حكومةتى هةرَيم، ناوى سآ كةسمان ناردووة 
سَيكيان  هةر  كة  وةزيــران،  ئةنجومةنى  بؤ 
لةناو ئةوانيشدا ذنَيك  ئةندازيارى كارةبانء 
شارى  خةَلكى  كة  (شيرين)  ناوى  بة  هةية 
سلَيمانيية. وتيشى: «هؤكارى دواكةوتنى ناوى 
كةسَيك بؤ ئةو ثؤستة بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة 
كة ثَيشتر بإياربوو وةزارةتى كارء كاروبارى 
كؤمةآليةتيمان ثَيبدرَيت، بةآلم رؤذَيك بةر لة 
راطةياندنى كابينةكة ئاَلوطؤإى بةسةرداهاتء 
وةزارةتــةش  ئةو  كارةبا،  ــى  وةزارةت بووة 
ذيانى  بة  طرنطى  ثةيوةنديى  هةستيارةء 
ثةلة  ويستمان  بؤية  هةية،  خةَلكةوة  هةموو 
نةكةينء ضةند كةسَيكى ثسثؤإء تايبةتمةندى 

لة بوارةكةدا بؤ دياريبكةين».
لةالى خؤشييةوة، ئازاد بةروارى، جَيطرى 
رؤذنامةى  بة  هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى 
ثاَلَيوراوةكانى  ــاوى  ن ــادارى  ــاط «ئ وت: 
وةزارةتى كارةبا نيم، بةآلم دواى طةيشتنيان 
بة ئةنجومةنى وةزيران بةثَيى تايبةتمةندييان 
رةزامةنديى لةسةر ناوى يةكَيكيان دةدرَيت 

بؤ وةرطرتنى ئةو ثؤستة». 
بريكارى  ــى  ــكــردن ــاري دي لــةبــارةى 
سةرؤكى  جَيطرى  وةزارةتةكانيشةوة، 
زؤريان  ئيشى  بةوةكرد،  ئاماذةى  حكومةت 
لةبةردةمة، بةآلم ثةيإةوى سيستمَيكى نوَيى 
كاركردن دةكةن، بةشَيوةيةك بإيارةكان تةنيا 
ئةو  بؤ  بدرَينء  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  لة 
وةزيرةكان  بة  طفتوطؤ  راوَيذء  مةبةستةش 

دةكرَيتء ثةلة لة دياريكردنيان ناكرَيت.

سؤسياليست وةزارةتى 
كارةبا وةردةطرَيت

د. تاهير هةورامى



يوسف بةهادين

بايكؤتكردن زؤرو ضةندينجار دواخستنَيكى دواي
عةرةبيء ـــورديء ك ـــةوارة ق ليستء لــةاليــةن
يةكشةممة رؤذي ئَيوارةي توركمانييةكانةوة،
دةنطةدةنطدا، كَيشمةو طَيرمةو ثإ دانيشتنَيكي لة
ياساي هةمواري عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني
لة بةشَيك توركمانء كرد، ثةسةند هةَلبذاردني
بة ياساكةيان ثةسةندكردني سوننةكان عةرةبة
تايبةت بةوثَييةي دؤخَيكي خؤيان دانا، سةركةوتني
ئةندامَيكي ثارَيزطايكةركوكءلةبةرامبةردا بة دراوة
دةستنةكةوتووة، هيضيان ليستانة ئةو ثَييواية؛ كورد
بارودؤخَيكي بةوةي رازيبووة كورد ثَيشتريش

كةركوك. بدرَيتة تايبةت
بارودؤخَيكي هةَلبذاردن، ياساي هةمواري بةثَيي
كة ثارَيزطايانةي ئةو كةركوكء دةدرَيتة تايبةت
كؤي لة هةيةو دةنطدةراني تؤماري لةسةر طومان
ناوي بإطةدا ثَينج لة هةموارةكة،  مادةي هةشت

هاتووة. كةركوك
هةموارةكةدا شةشةمي مادةي يةكةمي بإطةي لة
ناوضانةي ئةو هةَلبذاردن لة كةركوكء كة هاتووة:
كاتي لة  هةية دةنطدةراني تؤماري لةسةر طومان 
بةثَيي تايبةتةوة، بارَيكي بة ئةنجامدةدرَيت، خؤيدا
كة ثارَيزطايانةي ئةو مادة، هةمان دووةمي بإطةي
رَيذةي كة ئةوانةن، هةية تؤمارةكاني لةسةر طومان
(٪٥) دانيشتوواني رَيــذةي ساآلنةي زيادبووني
لةاليةن كة داوايةك بةثَيي ئةويش تَيثةإيكردووة،
دواتر ثَيشكةشدةكرَيتء ثةرلةمان ئةندامي (٥٠)
ئةنجومةني ئةنداماني  دةنطي سادةي زؤرينةي  بة

دةكرَيت. ثةسةند داواية ئةو نوَينةران
ليذنةيةكي مادة، هةمان سَييةمي بإطةي بةثَيي
ثارَيزطاية ئةو نوَينةراني لة ثَيكدةهَينرَيت تايبةت
ئةندامَيتي بة  ثَيكهاتةكاني،  هةموو لة  ئةنجومةن  لة
بــازرطــانــيء ــاوخــؤو ن ــانء ــدان ــــي ثــالن وةزارةت
هاوكاري بة  هةَلبذاردنةكانء باآلي كؤمسيؤني
وردبيني ثَيداضوونةوةء بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان
بةثَيي هةية دةنطدةراندا تؤماري لة هةآلنةي ئةو
ياساكةدا لة ثَيوةرانةي ئةو رةسمييةكانء داتا
كاري بؤ ساأل يةك ــاوةي م دةستنيشانكراون،

ليذنةكةش دانراوة.
هاتووة: شةشيشدا  مادةي  ضوارةمي  بإطةي  لة
كةركوكء ثارَيزطاي هةَلبذاردني ئةنجامي بة ثشت
هةية، تؤمارةكاني لةسةر  طومان  ثارَيزطايانةي  ئةو
عةمةلييةكي هيض بؤ بنةمايةك وةك نابةسترَيت
بارودؤخَيكي هيض بؤ داهــاتــوودا لة هةَلبذاردن
وردبيني كاري تةواوبووني ثَيش ئيداريي، سياسييء

ليذنةكةوة. دةنطدةران، لةاليةن تؤماري
ياساي (٧)ي مادةي ضوارةمي بإطةي بةثَيي
كةركوكء نوَينةراني كورسيي ذمارةي هةموارةكة،
هةية، تؤمارةكانيان لةسةر طومان ثارَيزطايانةي ئةو
بةثَيي دياريدةكرَيت، دانيشتوواني رَيذةي بةثَيي

دةركردني دواي  نوَينةران ئةنجومةني ثشتبةستني 
خروقاتةوة ئةنجامي لة كة كورسيانةي، ئــةو

بةدةستهاتوون.
كؤتاييةكاندا حوكمة (٧)ي مادةي لة  هةروةها 
دةنطدةران تؤماري جياوازي نَيوان بةوةكراوة ئاماذة
ساَلي تؤماري نوَيكردنةوةي دواي تا (٢٠٠٤) ساَلي لة
دةكرَيت وردبيني هةروةها دياريدةكرَيت، (٢٠١٠)
،٢٠٠٦ ،٢٠٠٥ ،٢٠٠٤) ساآلني تؤمارةكاني نَيوان لة
ذمارةي زيادبووني بةثَيي (٢٠٠٩ ،٢٠٠٨ ،٢٠٠٧
مردنء رَيــذةي لةبةرضاوطرتني بة دانيشتووان
هةروةها لة ثارَيزطاكانةوة، طواستنةوة لةدايكبوونء
هةر رةسمييء تؤماري بةثَيي طةإاوةكان راطوَيزراوة

ماوةيةدا. دانيشتووان لةو طؤإانكارييةكي ذمارةي
ئةنجومةني لةاليةن ياساكة ثةسةندكردني دواي
ئةنجومةني توركمانةكاني لة هةريةكة نوَينةرانةوة،
ثَيداني سوننةكان عةرةبة  لة بةشَيك  نوَينةرانء
دةستكةوتَيكي بة بة كةركوك، تايبةتيان بارودؤخَيكي

خؤيان. زاني بؤ طرنط
فةوزيئةكرةمتةرزيئةنداميتوركمانلةرةوتي
بة توانيان تايبةتمةندي رايطةياند: توركمانةكان سةدر
ثَينج مادةي لة هةَلبذاردنء ياساي لة كةركوك بدةن
تايبةتةوة بارودؤخَيكي بة كةركوك ناوي ياساكةدا
كة تايبةتةي ليذنة ئةو بةوةشكرد: ئاماذةي هاتووة،
ئةنداماني باآلو كؤمسيؤني لةاليةن ثَيكدةهَينرَيت 
نةتةوةيةكطرتووةكاني نوَينةرانء  ئةنجومةني
بازرطانيء ثالندانانء ناوخؤو وةزارةتةكاني
ثَيداضوونةوة راستييةكانء لة لَيكؤَلينةوة بؤ ئامارةوة

ثارَيزطةكةدا». تؤماري بة
ثةرلةمانتاري نجَيفي ئوسامة ديكةوة، لةاليةكي
توانيمان رايطةياند: عَيراقيية، ليستي سوننةي
كــةركــوكء بــة بــدةيــن تايبةت  بــارودؤخــَيــكــي
لةاليةن كة كرد، ثةيوةست بةوة تؤمارةكانيمان
بكرَيت لَيكؤَلينةوة بكرَيتء وردبيني ليذنةيةكةوة
شَيوةيةكي بة دانيشتوواني رَيذةي زيادبووني لة
روويداوة، (٢٠٠٤)ةوة ساَلي دواي لة  كة  ناياسايي،
ماناي ياساكةدا لة جار ثَينج كةركوكيش ناوي هاتني

ثَيدراوة». تايبةتي بارَيكي ئةوةية
لة لة مانطَيك زياتر دواي ثةسةندكردني ياساكة

دانوستانء طفتوطؤوثَيشكةشكردنيضةندين ثَيشنياز
رَيكخراوي ثةرلةمانء ناء ليستةكاني لةاليةن هات
وآلتان قونسَلخانةي باَليؤزو نةتةوةيةكطرتووةكانء
لة هات، توركياوة بةريتانياو ئةمريكاو بةتايبةتي
بؤ كؤكردةوة ئيمزايان ثةرلةمانتار (٧٥) سةرةتادا
بارَيكي ثَيداني  كةركوكء لة هةَلبذاردن دواخستني 
دانيشتووانء تؤماري بة ثَيداضوونةوة تايبةتء
ثَيشنيازةكةيان دواتريش دةنطدةرانيداء تؤماري
بازنةيةكي ضةند دابةشكردني كةركوك بؤ بؤ طؤإي
دوو كورسي قةرةبوويان هةَلبذاردنء ثاشان داواي
ثَيشنيازةكان لة هيضكام توركمان، عةرةبء بؤ دةكرد
ئَيوارةي درةنطانَيكي سةرئةنجام سةرينةطرت،
تايبةت بارودؤخَيكي ثَيداني بة يةكشةمة رؤذي
كؤي لة ثةرلةمانتار (١٤١) دةنطي بة كةركوكء  بة

ثةسةندكرا. ياساكة ئامادةبوو، (١٩٦)
تايبةتء ــارودؤخــي ب ثَيداني بة ســةبــارةت
عــةرةبء دةستكةوتي وةك ئــةذمــاركــردنــي
ليستي ئةندامي عوسمان د.مةحمود  توركمانةكان،
هيضيان «ئةوان راطةياند: رؤذنامةي بة هاوثةيماني
تَيدانيية، تازةي هيضي ياساكة دةستنةكةوتووةء
(٢٠٠٩) ساَلي تؤماري بةثَيي ديكة ثارَيزطاكاني وةكو
ثَيداضوونةوةو بةآلم دةكرَيت، تَيدا هةَلبذاردني

نين». وردبيني دذي ئَيمةش دةكرَيت، بؤ وردبيني
كةركوك ــاوي  ن هاتني د.مةحمود ــةي وت بة 
نــاوةإؤك لة  نيية، طرنط هاتن «ناو نيية:  طرنط
بــةوةي ســةبــارةت دةستنةكةوتووة، هيضيان 
ثَيشتريش هةبَيت، تايبةتي بارودؤخَيكي كةركوك
كة رابردوو ساَلي كردووة، بةوة ئيعترافمان ئَيمة
دواخراو كةركوك ثارَيزطةي ئةنجومةني هةَلبذاردني
ئةوة ثَيكهَينرا، بؤ ليذنةيةكي ثةسةندكراو (٢٣) مادةي

تايبةتي كةركوكدا». بارودؤخي بوو بة داننان
ليستي ئةندامةكةي ليذنةكةش بة سةبارةت
ئايندة ثةرلةماني ليذنةية «ئةو وتي: هاوثةيماني
دةستبكةوَيت، هيضيان باوةإناكةم ثَيكيدةهَينَيتء
نةتةوةيةكطرتووةكانء باآلء كؤمسيؤني هةرضةندة
ساَليان يةك مــاوةي تَيدايةو وةزارةتَيكي ضةند
ئةنجامي بؤ وا طرفتَيكي ناتوانن ثَيمواية؛ ثَيدراوة،

دروستبكةن». هةَلبذاردنةكة
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كوردستان خوا
بثارَيزَيت

هةرَيمى ئَيستاى سياسيى ذينطةى
سياسيي دؤخى لة جياوازة كوردستان
كوردستان لة ئَيستا تةمموز. (٢٥)ى ثَيش
سياسيى نوَيى مؤدَيلَيكى فيعلى بة
يةكَيتى ثارتىء ضيتر كة هاتووةتةكايةوة
سياسيي ذيانى  كايةكانى  هةموو  ناتوانن 

بكةن. مؤنؤثؤأل هةرَيم
وةرضةرخانَيكى (٧/٢٥) هةَلبذاردنى
حوكمإانيى هةرَيمى مَيذووى بوو لة طرنط
ئؤثؤزسيؤنَيكى بةوثَييةى كوردستاندا،
ناتوانين ضونكة هَينايةكايةوة، راستةقينةى
ديموكراسيى، بَلَيين دةسةآلتَيك بةهيض
نةبَيتء تَيدا سياسيى بةربةرةكانَيى ئةطةر
كارةكانى بزَيو ضاودَيريى ئؤثؤزسيؤنَيكى

نةكات. حكومةت
لةكوردستاندا ئةوئؤثؤزسيؤنةىئَيستا
خاوةنى(٣٥)كورسيى هاتووةتةكايةوة،
جةماوةرى دةنطى (٦٣١)هةزار ثةرلةمانء
سَيى لةسةر يةك رَيك كة كوردستانة،
لة كوردستانة،  دةنطدةرانى دةنطى كؤى 
دةنطى (٢٣٤)هةزار  (١)مليؤنء بةرامبةر
ئَيستا كة  سياسييانةى اليةنة ئةو كؤى
ثَيكهَيناوة. حكومةتيان شةشةمى كابينةى

تةمموز (٢٥)ى ــى ــذاردن ــب ــةَل ه  
اليةنى لةنَيوان سةختى ملمالنَييةكى
طةيشتة خوَلقاندء دةسةآلتدا ئؤثؤزسيؤنء
لة طوتارى توندإةويى حاَلةتى هةَلضوونء
تارمايى تائَيستاش كة هــــةردووالدا،
سياسيى ثإؤسةى بةسةر  دؤخــة ئةو
بة داخةوة ديارةء هةرَيمى كوردستانةوة
نزيكةى تَيثةإبوونى دواى ئَيستاداو لة
طشتييةكةى هةَلبذاردنة بةسةر ضوارمانط
ثــةيــوةنــدىء جـــؤرة هيض ــدا،  ــم ــةرَي ه
لةنَيوان دَلخؤشكةر لَيكنزيكبوونةوةيةكى 
كوردستان سةرةكييةكةى هَيزة سآ
بةدى طؤإان)دا لةبةرامبةر يةكَيتى (ثارتىء
بة دؤخة سياسييةكة، بارطاويية ناكرَيتء

تةشةنوج. و طرذيي
هةرَيمى كوردستان بةوثَييةى تائَيستا
دانثَيدانراوى قــةوارةيــةكــى خــاوةنــى 
لةذَير هةمووكات  نييةء سةربةخؤ 
عةرةبى شؤظَينيزمى ضاوسووركردنةوةى
ناوضةكةداية، داطيركةرانى عَيراقىء
نيمضة سياسيية ئةزموونة ثاراستنى
اليةكة هةموو ئةركى ديموكراسييةكةى،
نابَيت ئؤثؤزسيؤنةوةء ــةآلتء دةس بة
نيمضة ئةزموونى ــوردى ك دةســةآلتــى 
ثاشةكشة بــةرةو هةرَيم ديموكراسيى 

هةرَيم باآلكانى بةرذةوةنديية ئؤثؤزسيؤنيش ثَيويستة بباتء
البةال. ملمالنَيى لة هةندَيك قوربانيى نةكاتة

كاردةكات، هَيأل لةسةر دوو ئؤثؤزسيؤنى سياسيى لةدنيادا
دةسةآلتء ئةداى لة وردو رةخنةطرتنة ضاودَيريكردنى يةكَيكيان
بةديلة ثــإؤذةو  ثَيشكةشكردنى ديكةشيان ئةوى حكومةت،

دةسةآلتدا. لةبةرامبةر
تَيداية، هاوبةشيان خاَلى ناكؤكييةكانيش سياسيدا كارى لة
هةرَيمى ئؤثؤزسيؤنةى دةسةآلتء ئةم ثَيويستة ئةمَيستاش
بة بدؤزنةوةو هاوبةش زمانى طفتوطؤو دةرطاى كوردستان،
نةيارى بةضاوى بةَلكو نةكةن، يةكتر سةيرى دوذمن ضاوى

ملمالنآ بكةن. بإواننء لةيةكتر سياسى
ثَيويستةئؤثؤزسيؤنرةخنةىواقيعىبطرَيتءدووربكةوَيتةوة
بةسنطفراوانييةوة دةسةآلتيش ميدياكانداء لة روشَينةر لةلَيدوانى
لة دووربكةوَيتةوة بكاتء ئؤثؤزسيؤن رةخنةكانى سةيرى
بةوة هةست بةداخةوة هةندَيكجار توندوتيذ، كة ثةرضةكردارى
شةإةنطَيزانةيةو طوتارَيكى دةسةآلت، ميدياى زمانى كة دةكرَيت،

دةضَيت. ناوخؤ شةإى رؤذانى ديمةنى لة
دةسةآلتدا اليةنى ئؤثؤزسيؤنء لةبةردةم رَيطة دوو راستيدا لة
بارطرذيي ئاقارَيكى توندوتيذو بة بردنى دؤخةكةية يةكَيكيان ية:
دؤزينةوةى هةردووالية بؤ ملدانى ديكةشيان ئةوى ناسةقامطيردا،

هةَلكردن. ثَيكةوة طفتوطؤو هاوبةشء زمانى
اليةنى ثَيدةضَيت تازةية، دياردةيةكى ئؤثؤزسيؤن بةوثَييةى
خراث بة كة ئةوةبكات،  تَيكشكاندنى لةسةر كار  دةســةآلت
بكات تيؤريزة هاوآلتيياندا لةناو ئؤثؤزسيؤنبوون مةسةلةى
بؤ بَيت فاكتةرَيك ناتوانَيت ئؤثؤزسيؤن اليةنى كة بــةوةى،

طؤإانكاريى.
دةسةآلت مامةَلةيةكى ئةطةر جياوازيية، ماناى ديموكراسييةت
يةكَيكة ئؤثؤزسيؤن بَيطومان بكات، ئؤثؤزسيؤن لةطةأل ئيجابى
ئةزمونى دةوَلةمةندكردنى سةركةوتنء طرنطةكانى فاكتةرة لة
سياسييء بةرثرسيارَيتييةكى بؤية  هةر كوردستان، هةرَيمى
نابَيت ئؤثؤزسيؤندايةء ــةآلتء دةس ئةستؤى لة مَيذوويى 
ديموكراسييةتء طةشةسةندنى لة هةرَيم باآلى بةرذةوةنديى
نيشتمانىء مةسةلة لة سوور هَيلى ثاراستنى طةندةَلىء نةهَيشتنى
لةو الوةكييةكانء بةرذوةنديية قوربانيى بكرَيتة نةتةوةييةكاندا
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رةشيد سيروان

دةزانن خؤياني دةستكةوتي بة عةرةب توركمانء
هاوثةيمانى كوردستانى

قبوولَكرد كةركوك بؤ تايبةتى بارَيكي

ديموكراسييةت

جياوازيية، ماناى

دةسةآلت ئةطةر

مامةلَةيةكى

ئيجابى لةطةأل

ئؤثؤزسيؤن

بَيطومان بكات،

ئؤثؤزسيؤن

فاكتةرة لة يةكَيكة

طرنطةكانى

سةركةوتنء

دةولَةمةندكردنى

هةريَمى ئةزمونى

كوردستان

عةبدوإلةحمان شارا

هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى
ثةرلةمانييةكةى هةَلبذاردنة خؤيدا كاتى لة ناتوانَيت
نوَينةران ئةنجومةنى لة داوا  ئةنجامبداتء عَيراق
بؤ ١/١٦ةوة  لة هةَلبذاردنةكة وادةى ــات دةك

٢٠١٠/١/٢٣ دوابخرَيت. 
ئةنجومةنى دانيشتنى  (١٢) ئةنجامدانى ثاش
ثإؤذةياساى (١١/٨) رؤذ ئَيوارةى عَيراق نوَينةرانى
ثةسةندكرد، (١٤١)دةنط كؤى بة عَيراقى هةَلبذاردنى
سةرجةم لة هةَلبذاردنةكان ياساكة بةثَيى كة
كةركوك، لةنَيوانيشياندا عَيراقدا، ثارَيزطاكانى
بةآلم ئةنجامدةدرَيت، خؤيدا دياريكراوى لةوادةى
ياساكةوة، ثةسةندكردنى دواكةوتنى بةهؤى
هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى
ثةرلةمانييةكةى هةَلبذاردنة خؤيدا لةوادةى ناتوانَيت

ئةنجامبدات. عَيراق
ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولكةريم، ســةردار
بة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى

ثَيش رؤذ  (٣) ثَيش ئةطةر راطةياند: رؤذنامةى
بكراية، كارة ئةو ثةسةندكرا، ياساكة تَييدا كة ،(١١/٨)
هةَلبذاردنةكة خؤيدا ــةوادةى ل دةمانتوانى ئةوا
ثةسةندكردنى كة  ئَيستادا لة بةآلم ئةنجامبدةين،
زياترة كاتى بة ثَيويستمان دواكةتووة، ياساكة
هةموو كة ئةوةبكات بةشى ماوةكةمان بؤئةوةى
كةموكوإيى بةبآ لةبةردةستماندان ئةركانةى ئةو

جَيبةجَيبكةين».
بةثَييهةواَلَيككةسايتيئيالف بآلويكردووةتةوة،
هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤي باآلى كؤمسيؤنى
نوَينةرانى ئةنجومةنى داوةتة  رةسمي داوايةكى
ئةنجامدانى وادةى دواخستنى بةمةبةستى عَيراق

.٢٠١٠/١/٢٣ ١/١٦ةوة بؤ لة هةَلبذاردن
ساَلى هةَلبذاردنى ياساى لة (٥) مادةى بةثَيى
مةرسومَيكى بة كؤمار سةرؤكايةتيى (٢٠٠٥)
ثَيش كة دياريدةكات، هةَلبذاردن وادةى كؤماريى
بةثَيى ئةوةى بةهؤى خؤى،  لةوادةى رؤذة (٦٠)
كانوونى مانطى  كؤتايى تاكو  عَيراقى دةستوورى 
كة هةَلبذاردنةكة هةية وادة (٢٠١٠) ساَلى دووةمى
لة داوا هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى دوابخرَيت،
(هةفتةيةك كة دةكات عَيراق كؤمارى سةرؤكايةتيى

باشتر ئامادةكاريى تا بداتآ ماوةى رؤذ (١٠ بؤ
سةرؤكايةتيى «ئةطةر وتى سةردار حاكم بكات،
ئةو ثالنء بؤئةوةى بداتآ وامان كؤمار ماوةيةكى
بكةين، جَيبةجَيى دامانناوة كة كاركردنةى خشتةى
بَيخةوش ثــاكء هةَلبذاردنَيكى دةتوانين ئــةوا

بةإَيوةبةرين».
ــةوارة ق هاوثةيمانَيتيى بؤ ــاوة م دووجـــار
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى لةاليةن سياسييةكان
لة(١١/٤)دا دووةميان كة دانرا هةَلبذاردنةكانةوة
ياساى ثةسةندنةكرنى بةهؤى بةآلم كؤتاييهات،
كراوةية هةَلبذاردنء نةزانينى شَيوازى ليستةكان كة
قةوارة لةاليةن هاوثةيمانَيتييةك هيض داخراو، يان
سياسييةكانةوةبؤهةَلبذاردنىداهاتووىئةنجومةنى

نةكرا. تؤمار نوَينةران
بؤ  ديكة ماوةيةكى  دياريكردنى بة سةبارةت   
ئةنجومةنى ئةندامةكةى قةوارةكان، هاوثةيمانَيتيى
وايــة، «نياز  وتــى هةَلبذاردنةكان كؤمسيؤنى
ديارى قةوارةكان هاوثةيمانيى  بؤ  ديكة ماوةيةكى
ثاَلَيوراوان ليستى كة ماوةيةى ئةو هةمان لة بكرَيتء
هةية بؤيان سياسييةكانيش قةوارة ثَيشكةشدةكرَيت،

تؤماركردن». بؤ بكةن ثَيشكةش هاوثةيمانَيتى

دوادةخرَيت ١/٢٣ بؤ عَيراق هةلَبذاردنى

عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
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رةشيد سيروان

ثةرلةمانى هةَلبذاردنى سيستمى طؤإانى
كراوة. بؤ ــراوةوة داخ ليستى لة عَيراقى
ثارتى نَيوان يةكليستيى  بؤ هاوثةيمانَيتى 
نيشتمانيى كوردستانء يةكَيتيى ديموكراتى

الوازدةكات. كوردستان
ــــردوو راب يــةكــشــةمــمــةى رؤذى  
ياساى عَيراق نوَينةرانى ئةنجوومةنى
نيسبةت بة كة هةمواركرد، هةَلبذاردنى
ياسايةدا لةو جةوهةريى طؤإانى كوردةوة
لة هةَلبذاردنة سيستمى طؤإينى مةسةلةى

كراوة. ليستى بؤ داخراوةوة ليستى
سةرؤكى جَيطرى  بةرزنجى، د.سةعدى 
ثةرلةمانى لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى
لة طؤإانكاريية ــةو ئ ــارةى ــةب ل عــَيــراق 
هَيز هاوسةنطى ضارةنووسى ياساكةداو
بة ثارتى يةكَيتىء هاوبةشى ليستى لة
تازةية سيستمة ئةم «بةثَيى ءت: رؤذنامةى
ثارتىء نَيوان لة دروستدةبَيت طرفت
كراوةية ليستةكة كة  ضونكة  يةكَيتيدا،
بؤ بانطةشةكردن ــةرةإاى س حيزبةكان
حيزبييةكانى نوَينةرة بؤ بانطةشة ليستةكة،
ئةوةش ليستةكةدا،  لةناو دةكةن خؤشيان 
يةكسانى بة كة دةخاتةوة، ناهاوسةنطى
هاوكَيشة دةرناضَيتء نوَينةرةكانيان

دةطؤإَيت». سياسييةكة
كة ئةوةشكرد؛ بؤ ئاماذةى بةرزنجى
كوردستانى ليستى تةنيا طؤإانكاريية ئةو
هاوثةيمانيية ليستء هةموو ناطرَيتةوةو
لة جؤرَيك بة عَيراق ديكةى سياسييةكانى
دةبنء تةنطذةية ئةو تووشى جؤرةكان
بة كوردستانييةكان اليةنة ئةطةر ئاسايشة،
هةَلبذاردن دواى ئةوةية طرنط دابةزن جيا

كؤببنةوة. كوردستانى ضةترَيكى ذَير لة
بازنةيى فرة كراوةو  ليستى  سيستمى
ميكانيزم طونجاوترين باشترينء بة
عَيراق كــوردســتــانء هاوآلتييانى  بؤ 
راستةقينةى نوَينةرى كة لةقةَلةمدةدرَيت،
ئةم بةثَيى لةوةى جطة  هةَلبذَيرن،  خؤيان
عَيراق ثارَيزطاكةى (١٨) هةر سيستمة
بة تايبةت سةربةخؤى ئيداريى بازنةيةكى

دةبَيت. خؤيان
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى سآ ئةزموونى  
ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى كوردستانء

زياتر كراوة  ليستى كة  دةريخست، هةرَيم 
دةنطدةرة، بايةخى جَيطةى ديموكراتييةو
دةنطدةر لةوَيدا كة داخــراو، ليستى نةك
لة بةآلم تاك، بة نةك دةدات حيزب بة دةنط
بذارةى نيمضة كراوةدا دةنطدةر دوو ليستى
بة دةنط دةتوانَيت كة دةبَيت، بةردةمدا لة
بةو دةنط ليستةكةشدا لةناو ليستةكةو
نوَينةرايةتى شايستةى بة كة دةدات، كةسة

دةزانَيت. خةَلكى
بةرثرسانى لَيدوانى بةثَيى هاوكاتيش
لةسةر ئةوة كراوة ليستى ثارتى، يةكَيتىء
بةشداريى بةجيا دةكات فةرز يةكَيتى ثارتىء

بكةن. هةَلبذاردنةدا لةو
مةكتةبى ئةندامى ثيرة، ئةحمةد سةعدى
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى سياسيى
ثَيشووى ــارةى ذم لة كة لَيدوانَيكدا لة 
ئةطةر ــى: وت بــآلوكــرايــةوة، ــةدا ــام رؤذن
داخراوبَيت، ليستى شَيوةى بة هةَلبذاردن
درَيذةى ثارتى يةكَيتىء هاوثةيمانَيتى ئةوا
بَيت، كراوة ليستى بة ئةطةريش ثَيدةدرَيت،
هاوثةيمانَيتيية بؤ ئةو طرنطييةك نرخء هيض

نامَينَيت».
هةَلبذاردنى دةزطاى سةرؤكى هاوكات
ئةندام بؤضوونى لةطةأل هــاوإا ثارتيش
ثَييواية: ليستى يةكَيتى مةكتةب سياسييةكةى
بةآلم ليستى دةكات، فةرز يةكليستيى داخراو

ناهَيَلَيت. هاوثةيمانَيتى بؤ رَيطةيةك كراوة
ئةندامى ــة ك ئيبراهيم، جــةعــفــةر
ديموكراتى ثارتى نــاوةنــدى كؤميتةى
راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستانيشة
ــةإووى ل ــةوةى ل جطة كـــراوة، ليستى 
فراوان، هاوثةيمانَيتييةكى تةكنيكييةوة
باوةإةدانيم لةو هاوكاتيش نيية، ئاسان
بةو ثةيوةستبن حيزبةكانيش ئةندامى

هاوثةيمانَيتييةوة.
هاوكاتفازألميرانى،سكرتَيرىمةكتةبى
كوردستان، ديموكراتى ثارتى سياسيى
ثرؤطرامَيكى لة ئَيستا لة بةر ماوةيةك
ظيدا) تى (كوردستان ئاسمانى كةناَلى
ليستى ثةيإةوكردنى كرد: بةوة ئاماذةى
دروستدةكاتء هاوثةيمانى بؤ طرفت كراوة
بَيمتمانةيى هؤى دةبَيتة هةمانكاتيشدا لة
فازأل هاوثةيمانةكاندا، اليةنة نَيوان لة
بة ثةيوةنديى بإوايية بآ «ئةو ءتى: ميرانى
ئينتيماى يان  حيزبايةتى، طيانى زاَلبوونى 
نموونة بؤ هةية، سياسييةكانةوة قةوارة
خؤيان نوَينةرى بة دةنط  ثارتى برايانى
نوَينةرى بة دةنط يةكَيتيش برايانى دةدةنء
دةرئةنجامةكان كاتةدا لةم دةدةن، خؤيان
روحيةتى لةطةأل طونجاو شَيوةيةكى بة

ناطونجَيت». هاوثةيمانييةتةكةدا
بإواى سكرتَيرى مةكتةبى   هةربؤية بة

بآ جــؤرة ئايندةدا لة ثارتى سياسيى
اليةنةكةدا هــةردوو نَيوان لة بإواييةك

دةبَيت. ثةيدا
(٢٥)ى طشتييةكةى هةَلبذاردنة دواى
تةمموزى كوردستان بارودؤخى سياسيى
رَيكةوتنة لةسةر كاريطةريى  هةرَيم
ثارتى يةكَيتىء نَيوان ستراتيذييةكةى
ثَيناضَيت ضاودَيران بةإاى جَيهَيشتووةء
٢٧ى لة كة  ستراتيذييةى، رَيكةوتنة ئةو 
تاَلةبانىء نَيوان  لة (٢٠٠٧) تةمموزى
خؤى ءةك كرا، لةسةر ئيمزاى بارزانى
كوردستان ديموكراتى ثارتى بمَينَيتةوة،
خؤىء لةنَيوان هَيز هاوسةنطيى  ثَييواية؛
هَيزَيكى بةوثَييةى  بووة، السةنط يةكَيتيدا
بزووتنةوةى ناوى بة كاريطةر سياسيى

دروستبووة. طؤإانةوة
لة ــبــذاردن هــةَل سيستمى طؤإينى 
طرفت فيعلى بة كراوة نيمضة بؤ داخراوةوة
بؤهاوثةيمانييةسياسييةكاندروستدةكات،
ئةنجوومةنى هةَلبذاردنةكانى لة هةروةك
(٢٠٠٩/١/٣١) لة عَيراقدا ثارَيزطاكانى
نَيوانى لة ئاشكرا بة  ديالة  ثارَيزطةى لة
هةرضةندة ــةوت، دةرك ثارتيدا يةكَيتىء
نيمضة ليستى سيستمى هةَلبذاردنةدا لةو
طةورة كَيشةيةكى بةآلم كرا، كراوة ثةيإةو
كة دروستبوو، ثارتيدا يةكَيتىء نَيوان لة

ديالة كوردستانى هاوثةيمانى ليستى بة
كردبوو، هةَلبذاردنةكةيان  بةشداريى 
ضةند كة ثارتى،  يةكَيتىء ليستةكةى 
دواى لة لةطةَلدابوو، ديكةشيان اليةنَيكى
رووبةإووى ئةنجامةكان ئاشكراكردنى
بةثَيى ضونكة بوونةوة، طةورة كَيشةيةكى
دةرئةنجامىهةَلبذاردنةكان،يةكةمكانديدى
هةزار (٨) بوو يةكَيتى بة سةر كة ليستةكة،
ليستةكةش سةرؤكى كة هَينا، دةنطى
دووةم، كانديدى بةآلم لة هةمانكاتدا، بوو
دةنطى هةزار (٩) بوو ثارتى بة سةر كة
يةكَيتىء نَيوان رَيكةوتنةكةى بةثَيى هَينا،
بة سةر كة يةكةم، كانديدى دةبواية ثارتى
ئةنجومةنى نَيو باآلى ثؤستى بوو يةكَيتى
لةبةر بةآلم بةركةوتاية، ديالةى ثارَيزطةى
زؤرترى دةنطى ثارتى كانديدةكةى ئةوةى
رَيكةوتنةكةوة ثَيضةوانةى بة هَينابوو

دةكرد. داواى ثؤستى باآلى
كَيشةكةىيةكَيتىء  كة كاتَيكداية، لة  ئةمة
لة ديالة ثارَيزطةى ئةنجوومةنى  لة ثارتى
بضووكدابوو، تاإادةيةك  جوطرافيايةكى 
بوون، بضووكتر بةرذةوةندييةكانيش
كة عَيراق، هةَلبذاردنى داهاتووى بؤ بةآلم
دةرئةنجامى دةطرَيتةوةو عَيراق هةموو
هَيز هاوكَيشةى هةَلبذاردنةكانيش

دياريدةكات.

هةلَوةشانةوةدا لَيوارى لة يةكيَتى ثارتىء هاوثةيمانيَتى

عةبدوإلةحمان شارا

وةرطرتنى بايكؤتى  طؤإان فراكسيؤنى 
ليذنة ــى  ــةرؤك س جــَيــطــرى ــــةرؤكء  س
ئةمةش كرد، ثةرلةمانى هةميشةييةكانى
ليذنةى سةرؤكايةتى كة ئةوةهات دواى
ئاماذة هاوكات فراكسيؤنة، بةو نةدرا نةزاهة
سةرؤكايةتى ثَينةدانى كة دةكةن؛ بةوةش
طومان طؤإان فراكسيؤنى بة ليذنةية ئةو
ثةرلةمان دةسةآلتى سةربةخؤيى لةسةر

دروستدةكات.
خولى سةرةتاى دانيشتنةكانى لة هةر
فراكسيؤنى كوردستاندا ثةرلةمانى سَييةمى
ليذنة سةرؤكايةتى كرد، كة ثَيشنيازى طؤإان
ثرةنسيثى بةثَيى ثةرلةمان هةميشةييةكانى
ضوار سةرؤكايةتى بَيتء تةناسب) (نسبةو
لة بدرَيت ــؤإان ط فراكسيؤنى بة ليذنة 
ئةو هةر هةبَيت، نةزاهة  ليذنةى  نَيوياندا
كوردستانى فراكسيؤنى سةرؤكايةتى كاتةش
دوو تةنيا ثَيشنيازةكةيانى ثةسةندكرد، بةآلم
(١١/٨)ى رؤذى دانيشتنى ثَيش كاتذمَير
مةسةلةية، بةو بوو تايبةت كة ثةرلةمان،
بةَلَينةكةى لة كوردستانى فراكسيؤنى
هيض بة ئامادةنةبوو  ــووةوةو ب ثةشيمان
بداتة نةزاهة  ليذنةى سةرؤكايةتى جؤرَيك 

طؤإان. فراكسيؤنى
طؤإان فراكسيؤنى دوَينَي هؤيةشةوة بةو
لةو خؤيان هةَلوَيستى راطةيةنراوَيكياندا  لة
كوردستان خةَلكى طشتيى راى بؤ بارةيةوة
«رَيطةنادةين تيايدا هاتووة: كة روونكردةوة،
ئيرادةى رةنطدانةوةى ثةرلةمان ئيرادةى
فراكسيؤنَيكى يان تةنفيزيى، دةسةآلتى

مةبةستةش ئةو بؤ هةر دياريكراوبَيت،
نةزاهة ليذنةى كة سةرؤكايةتى  داوامانكرد،
هيض طومانَيك تا بدرَيتبة بةرةىئؤثؤزسيؤن،
ثةرلةمان دةسةآلتى سةربةخؤيى لةسةر
شياو كة بسةلمَينين، لؤجيكة ئةو نةمَينَيتةوةء
حكومةت خؤى كاتدا يةك لة فراكسيؤنَيك نيية
ليذنةى سةرؤكايةتى خؤيشى هةر ثَيكبَينَيتء
كاتدا يةك لة واتة بكات، ثةرلةمان نةزاهةى

بَيت». ضاودَيريكراويش ضاودَيريكةرو
فراكسيؤنى ئةندامى عوسمان عةدنان
ثَييوابوو؛ كوردستان، ثةرلةمانى لة طؤإان
نةزاهة ليذنةى سةرؤكايةتى ثَينةدانى كة
لة بةشَيك نيةتى ــؤإان، ط فراكسيؤنى  بة 
دةردةخات بةرامبةر فراكسيؤنى كوردستاني
بةئةركىثةرلةمانوةكودةسةآلتَيكى ضاودَير
وتيشى: جَيبةجَيكردنةوة، دةسةآلتى بةسةر
كة دروستكردووين، ال ئةوةى طومانى «ئةمة
طوَيإايةَلى ثاشكؤيةكى كة ثةرلةمانتار، ئةركى
جَيبةجَيكردن دةسةآلتى فةرمانى بة دةسةآلتة
لة فراكسيؤنى نةزاهةى سةرؤكايةتى ليذنةى
دةسةآلتدارانى ضونكة سةندةوة، طــؤإان
لَينيشتبوو ــان طــةورةي ترسَيكى هةرَيم
ليذنةية ئةو سةرؤكايةتى بةثَيدانى سةبارةت
لة هؤيةشةوة بةو  طــؤإان، فراكسيؤنى بة 
بةَلَينةى ساتدا ثةشيمانبوونةوة لةو دوايةمين

دابووين». ثَييان
ثةرلةمانة، ــدام ــةن ئ ــةو ئ ـــإواى ب بــة 
هةبوو، ــةوة ل ترسى  ــوردى  ك دةســةآلتــى
نةزاهة ليذنةى سةرؤكايةتى ئةطةر كة
دواى بة ئةوا طؤإان، فراكسيؤنى بة بدراية
طةندةَلييةكان دةطةإَيتء كةموكوإييةكاندا
فيعلى بة  راشيطةياند: دةكـــات، ئاشكرا
فراكسيؤنى ئــةداى لة ترساوة ــةآلت دةس
كارةكانى حكومةتء لة بةدواداضوونى طؤإان

دةيانةوَيت ئةوان طةندةَليى، دذايةتيكردنى
لةذَير ناشةفافانةو بة كارةكانيان جاران وةك
نةكات، ضاودَيريى  كةس بإواتء ثةردةوة 
نةزاهةيان ليذنةى  سةرؤكى  هؤيةوة  بةو

ثَينةداين».
ئةنجامياندا كةدوَينَي لةكؤبوونةوةيةكياندا
خؤياندا لةناو خؤيان كوردستانى فراكسيؤنى
دابةشكردو ليذنةكانيان  سةرؤكايةتى 
سةرؤكء وةرطرتنى لة طؤإان فراكسيؤنى
بةشداريى ليذنةكاندا سةرؤكى جَيطرى
ليذنة لةناو  دةبَيت  ئةنداميان تةنيا  نةكردء 

هةميشةييةكانىثةرلةماندا.
فراكسيؤنى بةياننامةكةشياندا لة هةر
كة دووثاتكردووةتةوة، ئةوةيان طــؤإان

هةموو سةرؤكايةتى ثؤستةكانى بإياريانداوة
ثَيشوةختء كة بكةنةوة، رةت ليذنانة ئةو
لةسةر بإيارى ئؤثؤزسيؤن ئيرادةى ثَيش
بةوةشدةكةن ئــامــاذة هـــةروةك دراوة، 
وةك دةوَيت، كة دةسةآلت ئؤثؤزسيؤنَيكيان
كارو ضوارضَيوةى  وادةو  كــاتء خؤيان
طؤإان فراكسيؤنى  بةآلم هةَلبذَيرن، جوَلةى
خةَلكى كة دةخولقَينَيت، ئؤثؤزسيؤنَيك
خةَلكى ثَيبةخشيوةء متمانةى كوردستان

داوة. لةسةر بإيارى كوردستان
ئةندامى ساَلح  كاروان ديكةوة لةاليةكى 
فراكسيؤنى لةسةر كوردستان ثةرلةمانى
ثَينةدانى كة بــةوةكــرد،  ئاماذةى ــؤإان ط
فراكسيؤنى بة  نةزاهة ليذنةى سةرؤكايةتى 

فراكسيؤنةية ئةو ثةيامى تَينةطةيشتنى طؤإان
«دةسةآلتى وتيشى: دةسةآلتةوة، لةاليةن
بة ــذة درَي شَيوةية بةو دةيةوَيت هةرَيم
بداتء خؤى طةندةَلييةكانى  كةموكوإيىء 
ئةو بةئؤثؤزسيؤن نةزاهة ليذنةى بةثَينةدانى

بشارَيتةوة». طةندةَليانة
كة كردةوة تةئكيدى ساَلح  كاروان بةآلم
بةوشَيوةيةليستىدةسةآلتخؤىخستووةتة
ضونكة طــةورةوة، بةرثرسيارَيتييةكى ذَير
لةضاالكيةكانى رَيطة ناتوانن  شَيوةية بةو
طةندةَلى، لةبةدواداضوونى بطرن ئؤثؤزسيؤن
رَيطةى ضةندين طؤإان «فراكسيؤنى وتيشى:
طةندةَلىء ئاشكراكردنى بؤ بةر دةطرَيتة تر

كةموكورتييةكان».

طؤأان نةدراية نةزاهة لَيكؤلَينةوة، ترسى لة

هاوثةيمانى بؤ طرفت كراوة، ليستى ثةيِرةوكردنى ثارتى: سياسي مةكتةبي سكرتَيري

اليةنة لةنَيوان متمانةيى هؤى بآ هةمانكاتيشدا دةبيَتة لة دروستدةكاتء

هاوثةيمانةكاندا

طرفت  تازةية، سيستمة ئةم كوردستان: بةثَيى هاوثةيمانى ليستى سةرؤكي جَيطري

بؤ بانطةشةكردن سةرةِراى حيزبةكان ضونكة يةكيَتيدا، ثارتىء لةنَيوان دروستدةبَيت

بة كة وادةكات ئةوةش دةكةن خؤشيان حيزبييةكانى نويَنةرة بؤ بانطةشة ليستةكة،

دةطؤِرَيت سياسييةكة هاوكَيشة دةرناضَيتء نويَنةرةكانيان يةكسانى
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رؤذنامة فؤتؤ: ثةرلةمانتارانى فراكسيؤنى طؤإان لةكاتى هاتنة دةرةوةدا 
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مستةفا: نةوشيروان

دابهيَنين سياســيي تازةي ــــــــكـي نةريتيـَ دةمــــــانــةويَـت
ناوضةكان دةتوانيت لةوانة هةريةك لةسةر
خؤي تايبةتمةندي ئةوروثا رَيكبخةيت
ئــةوروثــا ــة  ل ـــوردي ك جاليةى هــةيــة، 
رةوةندَيكي ئةوروثا لة كوردي رةوةندي
لةبةر جؤراوجؤرة رةوةندَيكي طةورةيةء
ئةوروثا تايبةتمةندَيتى رَيزي ئَيمة ئةوة
لة كة رَيكخستنةي  جــؤرة ئةو دةطرين
ئةوروثا لة بةدةستمانةوةية كوردستاندا
بَيطومان ئةوروثا لة دةبَيت ديكة جؤرَيكي
هاتووةتة لةوانةوة دةستثَيشخةرييةكة
كة كردووة، تازةيان داهَينانَيكي ثَيشةوة
بة قووَلة سياسييةكي هوشياريي نيشانةي
ئةوروثا لة كوردييةوة رةوةندى نيسبةت
ثةرلةماني هةَلبذاردني كاتي لة هــةر
رةوةندي لة كةس  هةزاران كوردستانةوة 
هيض ــةوةي ئ بةبآ ئــةوروثــا لة ــوردي  ك
فةرمانَيك وةربطرن ئَيمة لة ئامؤذطارييةك
ئَيمة لة دةستوورَيك وةربطرن ئَيمة لة
وةربطرن، ئَيمة لة  داوايــةك  وةربطرن
قؤناغةكة ثَيويستيي بة هةستيان خؤيان
كرد، خؤرَيكخستن ثَيويستي بة هةستيان
كؤميتةو طروثء سةدان بة ئةوة لةبةر
ثشتيوانيكردني بةناوي  جؤراوجؤر  تاقمي
خؤيان كرد دروســت طــؤإانــةوة ليستي 
كؤكردةوة ثارةيان كؤبوونةوة، رَيكخست،
لةم كرد ثشتيوانييان  كؤكردةوة، ثيتاكيان 
داهَينانَيكي خؤيدا لة خؤي ئةمة جوآلنةوةية،
هةزاران كة  كورددا، جوآلنةوةي لة تازةية
هانبدرَين، اليةكةوة لة ئةوةي بةبآ كةس
خؤيان خؤيان لَيبكرَيت ـــان داواي يــان 
كوردي رةوةندي ئةوروثا لة ئَيمة رَيكبخةن،
تيايداية جياوازة دينَيكي بة سةر تيايداية
تيايداية جياوازة، مةزهةبَيكي بة سةر
سةر تيايةتي جياوازة، ناوضةيةكي بة سةر
ئَيمة جياوازة كؤمةآليةتي توَيذَيكي بة
دةطرين جياوازيانة  ئةم هةموو حورمةتي 
خؤيان بؤ ئَيزدييةكان ئةطةر مةسةلةن
خؤيان بؤ شيعة رَيكخستء طروثَيكيان
بؤ فةيلييةكان رَيكخستء طروثَيكيان
كاكةييةكان رَيكخستء طروثَيكيان خؤيان
تةنانةت رَيكخست،  طروثَيكيان خؤيان  بؤ
زاخؤييةكان ياخود هةولَيرييةكان ئةطةر
ناوضة ئةساسي لةسةر سلَيمانييةكان يا
كة ئةوةية، شت طرنطترين رَيكخست خؤيان
ئامانجة ئةو ضوارضَيوةي هةوَلبدةين ئَيمة
كوردستاني لة  ئَيستا  كة  هاوبةشانةي 
ئيشي دةرةوة رةوةندي كوردي لة عَيراقء
بؤ ضوارضَيوةيةك هةوَلبدةين دةكات بؤ
ضوارضَيوةيةدا ئةو لةناو بكَيشينء ئةوة
لة ئَيمة بكةين ــار ك ــةوة ئ بــؤ هــةمــوو 
ضةند لة بةدةستمانةوةية عَيراق كوردستاني
رادةسثَيرين، دةستةيةك داهاتوودا رؤذي
هةموو لةطةأل ثةيوةنديي راستةوخؤ كة
سةرةإاي بكاتء دةرةوة طروثانةي ئةو
ســةرةإاي بيروبؤضوونيانء جياوازي
خؤيان كة رَيكخستنةكانى شَيوةي جياوازي
وآلتةكاني نيسبةت بة دةزانــن ضاكي بة
ثةيوةنديي هةمووياندا لةطةأل خؤيانةوة
تةنسيقء لة جؤرَيك هةوَلدةدةين دةكةينء
طروثانةدا ئةو هةموو بةيني لة هةماهةنطي
ئامانجي ثَيناوي ئةوةي لة بؤ دروستبكةين
بكةين، هاوبةش كاري بتوانين هاوبةشدا
يةكطرتوومان رَيكخستني ئَيمة نيية شةرت
يان هةبَيت، رَيكخستنمان يةك يان هةبَيت،

هةبَيت. رَيكخراوةييمان مةركةزي يةك
بةمشَيوةي دةكةين باسي وةكو *  
رَيكخستووةتةوةو بزووتنةوةكةتان
وةكو هةية ثةرلةمانيتان فراكسيؤنَيكي
لةسةر هَيزَيك وةكو  واقيع  ئةمرَيكي
سروشتي كوردستاندا سياسيي طؤإةثاني
لة وةكو سياسييةكان  هَيزة مامةَلةي 
باستكردووة رابردووشدا ديدارةكاني
ئةم ديارة، ثَيوة دذايةتي  لة جؤرَيك
تا بإدةكاتء كوآ  تا دذايةتيكردنة 

دةكةن؟ قبووَلي ضةند
اليةنةكاني كة واية ئومَيدمان ئَيمة *
ضاوي بة ثارتي يةكَيتيء بةتايبةت ديكةيش
خةَلكي ئَيمة نةكةن،  ئَيمة تةماشاي  دوذمن
عَيراقينء كوردستاني خةَلكي وآلتينء يةك
يةكةوة بة ضارةنووسمان هةموومان
بةستراوة بةيةكةوة  ذيانمان بةستراوةء 
بةستراوة، بةيةكةوة ناخؤشيمان خؤشيء
هيض تةماشاي ــن دوذم ضــاوي بة  ئَيمة

لةسةر هةر ناكةين كوردستاني اليةنَيكي
دةرطاي خؤشة ثَيمان ئَيمة بنضينةيةشة ئةم
دانووستاندن وتووَيذ، دةرطاي طفتوطؤ،
دؤزينةوةي دةرطــاي كاركردن، ثَيكةوة
بؤ هاوبةش، كــاري بؤ هاوبةش زماني 
ثارتيش يةكَيتيء  لةطةأل هاوبةش ئامانجي

بكةينةوة.
داراييتان سةرضاوةي بة سةبارةت *
دةتوانن، ثرسيويةتي هاوإَييةك وةك
لةبةردةمتانداية كة هةَلبذاردنةكاني كة
بكةن تةمويل عَيراقي  ثةرلةماني  بؤ
ضي ئَيوة دارايي سةرضاوةي بة سةبارةت

دةَلَين؟
يةكَيكيان ئَيمة هةية، اليةني دوو ئةمة -
كورسيمان (٢٥) ثةرلةماني كوردستاندا لة
(٥٩) هةردووكيان بة ثارتي يةكَيتيء هةيةء
ئةوان (٥٩)كــةي ئةطةر هةية،  كورسيان 
دابةشبكةين يةكَيكيان(٢٩)يبةردةكةوَيتء
هةردوو لة بةردةكةوَيت (٣٠) يةكَيكيشيان
ئَيمة لة كورسيي (٥) يةكَيكيان حاَلةتةكةدا 
ئةم كورسيي، (٤) يةكَيكيشيان زياترةو
مليؤن (٣٠) نزيكةى هةريةكةي حيزبة دوو
هةرَيمي بودجةي لة مانطانة زياتر يان
مةسرةفي بؤ  ـــرن وةردةط كوردستان
ثإؤذةيةكمان ئَيمة خؤيان، حيزبةكاني

رَيكخستني بؤ كردووة ثةرلةمان تةقديمي
سياسييةكانء حيزبة هةموو دارايي يارمةتي
ئومَيدمان ئَيمة سياسييةكان، ــةوارة ق
داهاتوودا هةفتةي ضةند  لة ئةمة وايــة
ثارتيء يةكَيتيء ئةوساكة جَيبةجَيبكرَيت
بة كوردستان ديكةى حيزبةكاني هةموو
ثةرلةماني لة كة قانوونةي ئةو طوَيرةي
دارايي يارمةتي دةردةضَيت كوردستانةوة
خؤمان قةوارةي  قةدةر بة ئَيمةش بدرَين 
وةربطرين قةوارةيةكي سياسيي كةَلك وةكو
بؤ كــوردســتــان هةرَيمي بــودجــةي  لــة 
جووآلنةوةكةمان تةمويلي بتوانين ئةوةي
جووآلنةوةكةمان مةسرةفي  بكةينء
بكَيشرَيت، هةرَيمةوة حكومةتي لةاليةن
خؤشبةختي بــؤ ئَيمة  تائَيستا  ــةآلم ب
زؤر ذمارةيةكي ميللةتةكةماندا لةناو
هؤشياري خةَلكي خَيرؤمةندو سةرمايةدارو
لة طؤإان لةوةداية قازانجيان كة تَيداية،
بازاإي بةتايبةتي ببَيت عَيراقدا كوردستاني
ئازاد بازاإي بخوَلقَيت كوردستاندا لة ئازاد
حيزبء دةستَيوةرداني كة مانايةي، بةو
تَيدا حيزبي مةسئولةكاني حيزبايةتيء
توانايانةوة هةموو بة ئةوانة بةَلَي نةمَينَيت،
كردووةء تةمويلي ئَيمةيان ثشتيواني ماليي
ئةوةي بؤ كردووة، ئَيمةيان جووآلنةوةكةي
ئَيمةو بةيني لة كة هاوبةشةي ئامانجة ئةو
ئازادكردني بازاإء ئةويش كة ئةواندا هةية،
بةَلَي حيزب، دةسةآلتي لة دادطاية زانكؤو 

ئةوانة يارمةتيمان دةدةن.
سةرضاوةي دارايي ئاسؤي ئايندةي *
بؤ ثإؤذةياسايةية ئةو تةنيا ئَيوة

ثةرلةمان؟
بَيت بةَلَي. ئَيمة ئومَيدمان واية ئةوة -

دةسةآلت ياخود  نةيانكرد، ئةطةر  *
بودجةي ياخود نةكردن، ثآ بةشداريي

نةدانآ ضي دةكةن؟
لة ثَيشدا ئومَيدمان ئَيمة خؤشبين بين با -

دةبَيت. كة وابَيت
ثآ بودجةيان كرديانء ئةطةر *

نةدان؟
لة بيكةين، بةآلم ئَيمة شت هةية زؤر -

دةكةين. باسى خؤيدا كاتي
دةكةن؟ ضي *

بيكةين وةكو ئَيمةش هةية زؤر شت -
خؤشبين با  بكةين،  ضاوةإآ  با  باسمكرد 
ئةو كة  ئةوةي بؤ هةبَيت ئومَيدمان بينء 

دةطرن. رَيطةية
ضةند ثرسيارانةى كة لةو يةكَيك  *
لةوة باس ناردووين بؤى هاوآلتييةك
طؤإان بزووتنةوةي  ئةطةر كة دةكات، 
نةهاتايةتةساحةكةكؤمةَلَيكطؤإانكاريي
ياخود وةك خؤي بماباية، رةنطة هةبوو
بةتايبةت نةبواية خراث شَيوةية بةو
تةدةخوالتي مةسةلةي  بة  سةبارةت
ذيانء قوذبنَيكي كونء هةموو لة حيزب
تةزكيية، هاتنةثَيشةوةى مةسةلةي
كة ئةوةية ثرسيارةكة كورتي بة يةعني
ديكة جارَيكي طؤإان هاتنةوةي لةطةأل
جؤرَيك كؤمةَلطة حيزبيبوونةوةي  بة
راي تؤخبووةتةوة تؤخبوونةوة لة

بةإَيزتان؟

بةم دةستبكةين ئةوةي ثَيش ئَيمة -
لة كردبوو تةدةخولي حيزب جووآلنةوةية
حيزبيء تةزكييةي ذياندا بوارةكاني هةموو
حيزبي بنضينةي لةسةر خةَلك دامةزراندني
عَيراقدا، كوردستاني لة نةريتَيك بة ببوو
دروستبووني هؤكاري لة يةكَيك ئةسَلةن
جياكردنةوةي ئَيمة جــووآلنــةوةي ئةم 
بؤية خةَلكيش هةر حكومةت، بوو لة حيزب
ئةو كة بؤضوونةي ئةو كؤبووةوة لَيمان
ئَيمة ئةوةي ياخود كردووة باسى براية
ئازادي ثةراوَيزي كة ئةوةي هؤي بووةتة
حيزبيء تةدةخولي كةمكردووةتةوةو
دوو كؤنةوة ئةو لة تةزكييةي زيادكردووة
لة كورددا هةبووة جوآلنةوةي لة بؤضوونة
مةحمودةوة شَيخ  زةماني لة كؤنةوة  زؤر
شؤإشي زةماني لة بارزانييةوة زةماني لة
لةناو ثارتيشدا يةكَيتيء زةماني لة نوآء
هةبووة، بؤضوونة جؤرة دوو ئةم خةَلكدا
هةموومان كة بووة،  ئةوة بؤضوونَيكيان 
ئةطينا بين،  حكومةتدا  لةطةأل بينء بَيدةنط
بةهؤي فيعلةن دةبينء زةرةر تووشي
تووشى زؤرجار ئةمانةشةوة شؤإشء
وَيران دَيهات كوذراوةو خةَلك بووين، ئةوة
بووةومزطةوترووخاوةوجادةورَيطةوبان
خةَلك ئــةوةي بؤ ئَيمة يةعني رووخــاوة
خةبات نابَيت نةبَيت زيان زةرةرو تووشي
ثَيمانواية؛ شتَيكي موئةقةتة ئَيمة ئةمة بكةين،
كة ئةو ثرسيارةي ئةو كاتيية ئةمة شتَيكي
حيزب تةزكييةي لةسةر كردوويةتى برادةرة
نةقأل كردووة سزادان زيادي دةكات، راست
كردووة زيادي دةركردن كردووة زيادي
مةقةإات ئَيمة ئةوةي بؤ رَيطةنةدان تةنانةت
بنكةمان هةبَيتء بارةطامان بكةينةوةو
هةموو هةبَيت نووسينطةمان هةبَيتء
ثةراوَيزي كة ئةوةوة، خانةي دةضَيتة ئةمانة
دةكةنةوة خةريكة وردة وردة كةم ئازادي
هةَلبذاردني لة كة ــةوةى، ئ ئومَيدى بة 
رابردوومان هةَلبذاردني تؤَلةي داهاتوودا
ئَيمة هَيناومانة كورسيانةي لَيبكةنةوةو ئةو
نيية ئةوة ئةمة ماناي بةآلم بسةننةوة، لَيمان

سةردابنةوَينين. بينء تةسليم ئَيمة
الي بارةطا كردنةوةي سروشتي *
ثارتي يةكَيتيء ئَيستا ضؤنة، ئَيوة
لة حيزبةكان لة زؤر بةشَيكي ياخود
بارةطايان شوَينَيكدا طةإةكء هةموو
كردنةوةي لة ئَيوة ستراتيذي هةية

ض ئالييةتَيكة؟ ضؤنةو بة بارةطا
بارةطاي دةبَيت حيزب  بَيطومان -
مةدةني كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني هةبَيت
لة بــةآلم هةبَيت، بارةطايان مــةفــروزة
شَيوةيةي، بةو بارةطا كردنةوةي راستيدا
دهؤكء هةولَيرو لة هةية ئَيستادا لة كة
ناشارستانييةو زؤر ديمةنَيكي  سلَيماني
بةو كؤآلنةكاندا لة بةتايبةتي ناشرينة
ئَيمة هةية ئَيستا كة زؤرةوة، ــارة ذم
شــارة لــة  رةنــطــة بكةينةوة  ــارةطــاش  ب
بكةينةوة سةرةكيي بارةطاي طةورةكاندا
بؤ دةكةينةوة سةرةكي نووسينطةيةكي
تاكو خؤمانء كارةكاني ئيشء راثةإاندني
بةثَيي قانوونييةوة لةإووي  ئَيمة ئَيستا
بةغدا لة كة تةعليماتانةي، قانوونء ئةو

هةية، ئةوةمان هةقي دةكرَيت ثآ ئيشي
بارةطامان تائَيستا بكةينةوة، كة  بارةطا كة
دواي لة راستيدا لة ــةوة ــردووةت ــةك ن
داخليء وةزارةتــي رابردوو هةَلبذاردني
كة كردين، لَي داوايان  ناوخؤ  وةزارةتــي
كة طفتوطؤيانةي، لة ئةو دابخةين بارةطاكان
باسي ئةوانة كردوويانة ئَيمة هاوكارةكاني
تايبةتي قانووني ئةمان كة دةكةن، ئةوة
ئةم دةكــةنء ثةيإةوي كة هةية، خؤيان
قانوونانة ئةو ثةيإةوي  دةكةن  ثآ كارةي
ديسان ئةمةش  بةغداية  لة  كة ناكةن، 
باسي جارَيك كة ئةوةي، بؤ دةمانباتةوة
كة كاتَيك كرد مةعايرمان ئيزدواجييةتي
دةردةضَيت قانوونء قةرارو نيزام بةغدا لة
مــووضــةي ــاشء ــةع م ــي ــردن ــادك بــؤ زي
دةَلَين ئةمانة ثةرلةمان ئةندامي وةزيرو
دةكةن جَيبةجَيي يةكسةر عَيراقين، ئَيمة
كة دةردةضَيت، قانوونَيك قةرارو كاتَيك
ئَيمة دةَلَين نيية ئةواندا بةرذةوةندي لة
جَيبةجآ بةغدا قانووني كوردستانينء
ثةسةندكردني طوَيرةي بة ئةطينا ناكةين،
بةغدا لة هةَلبذاردنةكان، كؤمسيؤني باالي
هةقي سياسيي  قةوارةيةكي وةكو طؤإان 
شارةكاني هةموو لة كة هةية، ئــةوةي
بؤ ض خؤي بكاتةوة، بنكةو بارةطاي عَيراقدا
قةوارةيةكي وةكو ض هةَلبذاردن، هةَلمةتي
هةية ئةوةمان هةقي ئَيمة تةنانةت سياسيي
بازرطانييء ــإؤذةي ث بكةين موعامةلة
موَلكييةتمان هةقي بكةين، ئةوانة تيجاريء
لَيرة بةآلم هةية، شتانةمان ئةو هةيةء هةقي
كوردستان قانوونةكاني كة وتووين، ثَييان
لة كة واية ئومَيدمان نــادات بةوة رَيطة 
موشكيلة ئةو بتوانين قانوونييةوة رَيطةي

بكةين. حةل
وةكو طؤإان كة بةوةي سةبارةت *
ثارتيء لة نزيكترة رادةيةك تا نزيكيي
بةإَيز كة ئةوةي لةسةر هةية قسةيةك
بة ثةيوةنديي بــارزانــي نَيضيرظان
لةطةَلتان ثةيوةنديي يان هةبَيت، ئَيوةوة
هةبَيت نزيكيي لة جؤرَيك يان طرتبَيت،

بةإَيزتان؟ راي
ئَيستا تا  حيزبيي ئاستي لةسةر  -
طؤإانء لةنَيوان يةكَيتيء طؤإانء لةنَيوان
نةبووة رةسميمان دانيشتنَيكي هيض ثارتي
تازة حكومةت  حكومةتيش ئاستي لةسةر 
ئَيمة بةآلم نةمانبووة، هَيشتا دروست بووة
نزيكدا ئايندةيةكي لة كة واية ئومَيدمان
ئاستي لةسةر حيزبيشء ئاستي لةسةر
نوَينةري ئَيمة نوَينةرةكاني حكومةتيش
ببيننء يةكَيتيش نوَينةري ببيننء ثارتيش
بؤ ببينن ديكة اليةكاني  هةموو نوَينةري 
بتوانين كاري باشةكان شتة ئةوةي لةسةر
بدؤزينةوة هاوبةش زماني بكةينء هاوبةش

بكةين. كار ثَيكةوة بتوانين ئةوةي بؤ
ئَيوة كة هةن،  كؤمةَلَيك ئَيستاش  *
دةكةن تةماشا يةكَيتي لة مونشةق وةكو

بةإَيزتان؟ راي
يةكَيتي، مونشةق لة نين ئَيمة مونشةق -
حيزبَيكدا لة كؤمةَلَيك وةختَيك كة ئةوةية
بةناوي جيادةكةنةوة زؤر ذمارةيةكي
ئَيمة دةكةن، ئيش دةإؤن حيزب هةمان
نةكردووة ئَيمة ئيشمان بةناوي يةكَيتييةوة
يةكَيتيش لة كة تةنانةت طؤإانةو ناومان
ئةفراد وةكو ئَيمة دةرةوة هاتووينةتة
وةكو نةضووين ئَيمة دةرةوة، هاتووينةتة
وةكو يا مونةزةم،  طــةورةي طروثَيكي
لة مةَلبةندَيك ضةند وةكو يا جةناحَيك
كةسي هةزار سةدان دةرةوة، بَيينة يةكَيتي
كة نةبوون، يةكَيتي هةر ئةسَلةن ئَيمة
ذمارةيةك كاردةكةن طؤإاندا لةناو ئَيستا
يةكَيتييةوة لةناو راستة ئَيمة كاديرةكاني لة
هاتوونء ئةفراد وةكو ئةوان هاتوون، بةآلم
مونشةق بة خؤشيان نة مونشةقنء نة

دةزانن.
رابردوودا يةكَيتيي ضةند رؤذي لة *
بةست ثلنيؤمي كوردستان نيشتمانيي

بيَلَين؟ لةوبارةيةوة هةية قسةيةكتان
كؤنطرة خؤيةتي هةقي  يةكَيتي -
كؤنطرة ببةستَيت كؤنفرانس ببةستَيت،
بكات، فــراوان كؤبوونةوةى ببةستَيتء
خؤشييان تةمةنناي ئَيمة بكات، ثلنيؤم
بؤ سةركةوتنيان تةمةنناى دةكةينء بؤ

دةكةين.

كةس هةزاران كوردستانةوة ثةرلةماني هةلَبذاردني كاتي لة هةر ئةوروثا لة

وةربطرن ئَيمة لة ئامؤذطارييةك هيض ئةوةي بةبآ ئةوروثا لة كوردي رةوةندي لة

هةستيان قؤناغةكة بة ثَيويستيي هةستيان وةربطرن، خؤيان ئَيمة لة فةرمانَيك

تاقمي كؤميتةو طروثء سةدان بة ئةوة لةبةر كرد، خؤريَكخستن ثَيويستي بة

خؤيان كردء دروستيان طؤِرانةوة ثشتيوانيكردني ليستي جؤراوجؤر بةناوي

كرد ثشتيوانيان كؤكردةوة، ثيتاكيان كؤكردةوة ثارةيان كؤبوونةوة، ريَكخست،

كورددا لة جووآلنةوةي تازةية داهيَنانَيكي خؤيدا لة خؤي جووآلنةوةية، ئةمة لةم

دوذمن ضاوي بة ئَيمة

اليةنَيكي هيض تةماشاي

هةر ناكةين كوردستاني

بنضينةيةشة ئةم لةسةر

ئَيمة ثَيمان خؤشة

دةرطاي طفتوطؤ، دةرطاي

دانووستاندن، وتوويَذ،

كاركردن، ثَيكةوة

دؤزينةوةي دةرطاي

بؤ كاري زماني هاوبةش

ئامانجي بؤ هاوبةش،

يةكيَتيء لةطةأل هاوبةش

بكةينةوة ثارتيش

ضاوثَيكةوتن
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سازداني، هؤشيار عةبدوَلآل

دةخاتة مستةفا تيشك ديدارةدا نةوشيروان لةم
طؤِرانء بزووتنةوةي خؤإَيكخستنةوةي سةر

بةوة رَيكخستنةوةيةء ئاماذة ميكانزمةكاني ئةو
تازةي رَيكخراوةييان كةئَيستا شَيوةيةكي دةكات

حيزبة لة كة جياوازة دةستثَيكردووة،
تايبةتي بة كوردستان ئَيستاي تةقليدييةكاني

سةبارةت هةروةها سةرةكييةكةو حيزبة دوو لة
مستةفا نةوشيروان سياسيانةش ثَيكةوةذياني بة
ثارتيء واية ئؤميديان كة دةكات ئةوة بؤ ئاماذة

ضاوي دوذمن سةيريان نةكةن، يةكَيتي بة
يةك يةك وآلتنء خةَلكي بةو ثَييةي هةموو

هةية. ضارةنوسييان

ضي طؤإان بزووتنةوةي داهاتووي *
بةسةر دَيت؟

بؤ دةستيثَيكردووة بزووتنةوةية ئةم -
بؤ دةستيثَيكردووة بَيت، بةردةوام ئةوةي
كورددا لة جوآلنةوةي رَيبازَيكي تازة ئةوةي
عَيراقدا كوردستاني سياسيي ذياني لة
دةبَيت بزووتنةوةية ئةم كايةوة، بَينَيتة
لة بَلَيم؛ دةتوانم  بةَلكو طةورة هَيزَيكي  بة
سةرةكي، نزيكدا دةبَيتة هَيزَيكي ئايندةيةكي
ئةركي دوو سةرةكيية لة ثَيناوي هَيزة ئةم
لة بريتيية دةكات، كة اليةكيان كار سةرةكيدا
خةَلكي كؤمةآلني خواستةكاني بةديهَيناني
لةسةر عَيراقداو كوردستاني لة كوردستان
عةداَلةتي بؤ هةوَلدةدات كوردستان ئاستي
خةَلكي ديكةي خواستةكاني ئيجتماعيء
هةوَلدةدات كوردستانلةسةرئاستي عَيراقدا
كة كورد، نةتةوةييةكاني مافة بةديهَيناني بؤ
وة كراوة، جَيبةجآ عَيراقدا دةستووري لة
سةرةكي هَيزي بة ببَيت واية ئومَيدمان ئةمة

جوآلنةوةكة. مةيداني ناو
ئةم ــووة ــات ــةه ن ـــةوة ئ كــاتــي   *
رةسميي شَيوةيةكي بة بزووتنةوةية
شَيوةيةكي بة بكةنةوة بارةطا رَيكبخةنء

بكةن؟ كار فةرميي
دةستيشمان هاتووةو ئةوة كاتي بةَلَي، -
ئَيمةلةثَيش هةَلبذاردنيثةرلةماني ثَيكردووة
كوردستانءجؤرَيكلةكؤكردنةوةيخةَلكء
دةستثَيكردبوو رَيكخستنمان لةخؤ جؤرَيك
خةريكي خؤرَيكخستنين خةريكي ئَيستا و
داهاتوو ء هةَلبذاردني بؤ خؤ ئامادةكردنين
هةَلبذاردني كاتي لة كة خؤإَيكخستنةي ئةو
درَيذةي ئَيستا دةستمانثَيكردووة يةكةمدا
بخةينء رَيكي باشتر خةريكين دةدةينء ثآ
ثةرلةماني داهاتووي هةَلبذاردني  دواي لة

دةبين. بةردةوام هةر عَيراقيش
جؤرَيك رَيكخستنةوةية ئةم بؤضي *

ديارة؟ دواكةوتني ثَيوة لة
بةآلم ديارة، ثَيوة دواكةوتني لة جؤرَيك
ماوةية ئةو ئَيمة دوانةكةوتووين، ئَيمة
لةناو بووين  طفتوطؤ خةريكي هةمووي 
تازةي شَيوةيةكي ــةوةي  ئ بؤ خؤماندا
داوةو هةوَلمان بدؤزينةوة رَيكخراوةيي
كردبوو، شارةزا خةَلكي كؤمةَلَيك لة داوامان
خؤيانمان بؤضوونةكانى بيرو ثَيشنيازو كة
لة رؤذنامةكانء وتار بة سةدان بنووسن بؤ
نووسراوة سايتةكاندا لة طؤظارةكانء لة
هةوَلمانداوة خوَيندووةتةوةو هةموويمان
بؤ خؤرَيكخستن ــازةى  ت شَيوةيةكي
جووآلنةوةكة ئامادة بكةينء كردووشمانة.
رَيكخستنةوةية شــَيــوازي ئــةم  *

ضؤنة؟
ئَيمة ئةوةية مةسةلة طرنطترين -
رابردوو حيزبةكاني تةجروبةي نامانةوَيت
ئةو نامانةوَيت بكةينةوةو ـــارة دووب
ديكةدا حيزبةكاني لة كة نةخؤشيانةى،
بَيتةوة؟ دووبارة رَيكخستنةدا لةم هةبوون

ضين؟ نةخؤشيانة ئةو *
ســـةرووي ــة ل نةخؤشيانة  ــةو  ئ  -
حيزبةكاني كة هةوَلةية، ئةو هةموويانةوة
طؤِرةثاني قؤرغكردني بؤ دةيدةن ئَيستا
بؤ كؤمةَلطة، حيزبيكردني  بة  بؤ كاركردن
حيزبيكردني بة بؤ بازاإ، حيزبيكردني بة
دادطاكان، حيزبيكردني بة بؤ زانكؤكان،
نَيوان ثةيوةندييةكاني حيزبيكردني بة بؤ
نةتةوةي نَيوان بةغدا، كوردو نةتةوةي
كوردء نَيوان ــآ، دراوس طةالني كــوردو

ضةمكي دةمانةوَيت دونيا، ديكةي وآلتانى
سياسيي ضةمكَيكي بة ببَيت حيزبيبوون
ئَيستا هاوآلتيبوون، ضةمكي لة جياواز 
واي خةريكة هــاوآلتــيــبــوون ضةمكي 
ئَيمة حيزبيبوون، ضةمكي بة ببَيت لَيدَيت
كؤمةَلطةكةمان ديكة جارَيكي دةمانةوَيت
هاوآلتي بنضينةي لةسةر بكرَيتةوة بينا
ئةساسي لةسةر نةك كوردستاني، بووني
ياخود حيزبدا فآلن لة ئةندامي تؤ ئةوةي كة

نيت. يان جيزبيى حيزبيت،
بةو يا فؤرمة، بةو طةيشتن دواجار *
دةتانةوَيت، كة خؤتان رَيكخستنة شَيوة
نةخؤشيانة النيكةم؟ لةو دوور بَيت كة

ــازةي ت شَيوةيةكي ئَيستا ئَيمة  -
كة دةستثَيكردووة، رَيكخراوةييمان
تةقليدييةكاني حيزبة لة جياوازة ثَيمواية
دوو لة تايبةتي  بة كوردستان ئَيستاي 
ئةم هةوَلدةدةين سةرةكييةكةو حيزبة
زؤر بةرهةمي بَيتء كةم مةسرةفي حيزبة

كةم بارةطاي  حيزبة ئةم هةوَلدةدةين بَيت 
هةبَيت فراوانى رايةَلي ثةلوثؤو بةآلم بَيت،
زؤر مووضةخؤري حيزبة ئةم هةوَلدةدةين
ثةيوةنديي فراوانترين بةآلم هةبَيت، كةمى
هةوَلدةدةين ببَيت، خةَلكدا كؤمةآلني لةطةأل
رؤشن هةمووي كاروبارةكاني حيزبة ئةم
سةركردايةتييةكةي بَيت شةفاف بَيت

فةرعييةكاني سةركردايةتيية بَيت شةفاف
بَيتء شةفاف كاروبارةكاني بَيت شةفاف
خةَلك بَيتء ئاطادار خةَلك بيبينَيتء خةَلك

بن لة كاروبارةكانيدا. بةشدار خؤيان
ئةم سةرةكييةكاني طشتيية هَيَلة *
بكرَيت ئةطةر ئَيوة، رَيكخستنةوةي

بكةيت؟ باسي زياتر
رَيكخستنةوةي بةيني جــيــاوازي  -
بيَلَيين ناو بة لةطةأل جووآلنةوةية  ئةم
حيزبي سةرةكين دوو كة يةكَيتيء ثارتيدا،
خاوةني نابَيتة  جووآلنةوةية ئةم ئةوةية؛
خاوةني نابَيتة هةرةمي، رَيكخستنَيكي
ديكة مانايةكي بة عةموديي رَيكخستنَيكي
نة دةبَيت، سياسيمان مةكتةبي نة ئَيمة
بةَلكو دةبَيت،  سةركردايةتيمان كؤميتةى 
ئَيمة نةكردووة، كة ثآ شكَلة دةستمان بةو
خوارةوة لة ياخود خوارةوة بؤ سةرةوة لة
دةستمان لة ناوةإاستةوة بةَلكو سةرةوة، بؤ
ثارَيزطايةك هةموو هةوَلدةدةين ثَيكردووة
هةموو هةبَيتء خؤي تايبةتي ئةنجومةني
خؤي تايبةتي ئةنجومةني ــةك ــةزاي ق
ئةنجومةني ثتةو  رايةَلةيةكي بة  هةبَيتء
ثارَيزطادا ئةنجومةني لةطةأل قةزاكان
ثارَيزطا ئةنجوومةني دةبةسترَيتةوة،
لةوانة: جؤراوجؤر رايةَلةي لة دةبَيت بريتيي
رايةَلةي كؤمةآليةتي، ثةيوةندي رايةَلةي 
ثةيوةندي رايةَلةي ثيشةيي، ثةيوةندي
ثةيوةندي رايةَلةي رَيكخراوةثيشةييةكان،
لة ميديايي ثةيوةنديي رايةَلةي سياسيي،
تيادا فراكسيؤنةكاني نوَينةرايةتي هةمانكاتدا
هةَلبذاردن كة نزيكدا، ثاشةإؤذَيكي لة بَيت
فراكسيؤنةكةي نوَينةرى كرا بةغدا لة
ثارَيزطاكاندا هةموو لة بَيت تَيدا بةغداشي
تَيدا ثارَيزطاكاني ئةنجومةنى نوَينةري
كة شَيوةيةكي بة شَيوةيةكي وابَيت دةبَيت،
ئوفوقي شَيوةيةكي  بةَلكو نيية، عةموديي 
هةية، ــؤإي ث ــانء ث شَيوةيةكي هةية 
هــةوَلــدةدةيــن هةيةو  فةرشي شــَيــوةى 
تيايدا كورد كؤمةَلى توَيذةكاني هةموو
هةركةسَيك كة وابَيت  بكةنء  بةشداري
بةوة هةست ثارَيزطايةك هةر بتوانَيت
زاأل بةسةريدا ديكة ثارَيزطايةكي  نةكات
ثاشاندا لة ــوات دةخ بةشةكةي دةبَيت،
دروست كة ثارَيزطايانة، ئةنجومةني ئةم
جؤرَيك خؤياندا بةيني لة خؤشيان دةبَيت
سةركردايةتييةكي تةنسيقء هاوكارييء لة
هةمانكاتدا لة كة دةكةن، دروست هاوبةش
ســةربــةخــؤيــيء ــة ل ــك ــؤرَي ــان ج ــؤي خ
لة خؤيان دةثارَيزنء تايبةتمةندَيتي تايبةتى
ثَيكةوة طشتييةكاندا ئامانجة ضوارضَيوةي

كاردةكةن. ديكةيشدا ثارَيزطاكاني لةطةأل
طشتييةكة سةركردايةتيية فؤرمي *
ثارَيزطاكاندا لةنَيوان دةبَيت شَيوةية بةم

ثَيكدةهَينرَيت؟

لةناو ثارَيزطاكان ثَيكدةهَينرَيت. بةَلَي، -
سةرؤكي ئةم بزووتنةوةية؟ ئةي *

ئَيمة كــة شــتــانــةي ــةو ل يــةكــَيــك   -
بكةين تَيدا طؤإيني ئةمجارة دةمانةوَيت
مةدةلحةيات سةرؤكي ضةمكي دةمانةوَيت
سةرؤكي راستيدا لة من ثَيبَينين، كؤتايي
قانووني طوَيرةى بة نيم بزووتنةوةكة

عوليا مفوةزييةتى طوَيرةى بة عَيراقيء
دةبَيت ثَيشكةشدةكرَيت كة ليستَيك، هةموو
سةرؤكَيكي رةسميي بة هةر ليستةكة
فآلن ليستي سةرؤكي ثَييدةَلَين: هةبَيت
لةبةر ســةرؤكــي، وتــم  ثَييان بؤية من 
بووم ــؤإان  ط ليستي سةرؤكي ــةوةي ئ
ئَيستا ثةرلةمانء  هةَلبذاردني كاتي  لة
هةية، خؤي سةرؤكي فراكسيؤنةكةمان
نةريتَيكي دةمانةوَيت ئَيمة باسمكرد وةكو
كؤتايي ئةويش دابَينين سياسيي تازةي
ئةندام مةدةلحةيات،  سةرؤكي بة هَينانة 
ئةندام مةدةلحةيات،  سياسيي مةكتةبي 
قابيلي ئةمانة مةدةلحةيات سةركردايةتي

نوَيبوونةوةبَيت. تازةبوونةوةو طؤإينء
مةرجةعييةتي  ــةك ي ـــة وات  *
ئاسؤيي شَيوةيةكي بة ياخود نابَيت

دةمَينَيتةوة؟
سةرؤكايةتيية، ئةو بَيطومان بةَلَى -
دَيتة كــة  ســةركــردايــةتــيــيــةى ــةو  ئ ــا  ي
قابيلي نوَيبوونةوةو  لة هةميشة ثَيشةوة 
كة ئةوةي طوَيرةي بة تازةبوونةوةداية
ئةنجومةنة ثارَيزطاكانء ئةنجومةني

ثارَيزطاكان هةموو  بؤ كة  طشتييةكةي
بيطؤإن بةناو ناو دةتوانن ئةوان دادةنرَيت
فراوان كؤبوونةوةي رةنطة ئايندةدا لة
كة بكرَيت، طةورة كؤبوونةوةي  بكرَيت
وةكو بَيت تَيدا ئةوانةى هةموو نوَينةرايةتي
ئَيمة كة نةريتانةي، لةو يةكَيك كرد باسم
بة بَينين كؤتايي كة دةبَيت، ئةوة دايدةهَينين

مةدةلحةيات. سةركردايةتي سةرؤكء
هاوإَيكان لــة يةكَيك  وةك  *
فرة رةنطيء فرة لة جؤرَيك ثرسيويةتى
كؤبووةتةوةو طؤإاندا لةناو بؤضوونيي
ثةلكة وةكو كردووة  واي طوزارشتَيكي 
هاوهةَلوَيستن زَيإينةرةنطاورةنطن، بةآلم
ضؤن هاوهةَلوَيستيية هةماهةنطيء ئةم

بثارَيزن؟ دةتوانن
شانازييةكاني لة  يةكَيكة ئةوة  بةَلَي -
كة دةَلَيم، خؤشحاَلييةوة  بة زؤر  من ئَيمة
هةية، جياواز بؤضووني بيرو ئَيمة لةناو
ثَيمانواية؛ ئَيمة هاتووةو جياواز ئايديؤلؤذي
سةردةمةكةي ئايديؤلؤذي تاك حيزبي
ئَيستاي قؤناغي لة تايبةتي بة تَيثةإيوة
ئامانجي كؤمةَلَيك عَيراقدا  كوردستاني
كؤمةآليةتيية توَيذة  كة هةية،  هاوبةش
كؤمةَلَيك كــؤدةكــاتــةوةو  جــيــاوازةكــان
جياوازي سةرةإاي هةية هاوبةش ئامانجي
سةرةإاي جياواز سياسيى بؤضووني بيرو
جياوازي ســةرةإاي جياواز ئايديولؤذي 
كؤمةَلَيك ئةوانة هةموو سةرةإاي ناوضةيي
لة دةتوانين ئَيمة كة هةية، هاوبةش ئامانجي
هةموويانةوة سةرووي لة كؤببينةوة دةوري
هةية كؤمةآليةتي عةدالةتى مةسةلةي
حكومةت، لة حيزبة جياكردنةوةي مةسةلةي
هاوآلتيبوون كة ضةمكي ئةوةية مةسةلةي
بهَينينةوة بؤ ناو حيزبيي دوور لة ئينتيماي
مةحةلي مرؤظ مافي عَيراقء  كوردستاني
هةموو بؤ يةكسان  هةلي رةخساندنى 
ديموكراسييء مةسةلةي هاوآلتييانء
شتى ئةمة شتانة ئةمجؤرة فرةيي مةسةلةي
بيروبؤضوونة بةيني هةموو ئةو لة هاوبةشة
كة ثةَلكةزَيرينةيةى ئةو رةنطاوإةنطانة
ئومَيدمان ئَيمة باسيكردووةو براية ئةو
لة دةتوانين درَيذتريش ماوةيةكي تا واية
زَيرينةيية ثةلكة بةو عَيراقدا كوردستاني
تَيكؤشاني خؤمان خةباتء كارو درَيذة بة

بدةين.
*ثرسياريكوردستانملَيكرديت،ئةي
رَيكخستنةكانتان ئةوروثا بة سةبارةت
بيرتان ئايا رَيكخستووةتةوة، ضؤن
ياخود فؤرمَيك، كــردووةتــةوة  لــةوة 

رَيكبخةن؟ ئةوروثا بؤ ئاليةتَيكيش
لةطةأل جياوازة بَيطومان ئةوروثا -
لة ذيان هةلومةرجي عَيراقدا  كوردستاني
رةوةندي نيسبةت بة بةتايبةتي ئةوروثا
هةية جياوازي ئةوروثا لة كوردييةوة
كوردستاني لة عَيراق، كوردستاني لةطةأل
ضوارضَيوةي لة  دةتوانيت تؤ  عَيراقدا
بنضينةي لةسةر ثارَيزطا قــةزاو ناحيةو
كؤمةآليةتي توَيذي  بنضينةي لةسةر  ثيشة

مستةفا: نةوشيروان

دابهيَنين سياســيي تازةي ــــــــكـي نةريتيـَ دةمــــــانــةويَـت
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نابيَتة هةرةمي، ريَكخستنَيكي خاوةني نابيَتة جووآلنةوةية ئةم
مةكتةبي نة ئَيمة ديكة مانايةكي بة عةمودي ريَكخستنَيكي خاوةني

بةو بةلَكو سةركردايةتيمان دةبَيت، نة كؤميتةى دةبَيت، سياسيمان
ياخود خوارةوة بؤ سةرةوة لة ئَيمة كة ثيَنةكردووة، دةستمان شكَلة
دةستمان ثَيكردووة لة ناوةِراستةوة بةلَكو سةرةوة، خوارةوة بؤ لة

هةبَيتء خؤي تايبةتي ئةنجومةني ثاريَزطايةك هةموو هةولَدةدةين
رايةلَةيةكي ثتةو بة هةبَيتء خؤي تايبةتي ئةنجومةني هةموو قةزايةك

دةبةستريَتةوة لةطةأل ئةنجومةني ثاريَزطادا قةزاكان ئةنجومةني

دةمانةوَيت ئَيمة
تازةي نةريتَيكي

دابيَنين سياسيي
كؤتايي ئةويش

هيَنانة بة سةرؤكي
ئةندام مةدةلحةيات،

مةكتةبي سياسيي
مةدةلحةيات،

سةركردايةتي ئةندام
ئةمانة مةدةلحةيات

طؤِرينء قابيلي
تازةبوونةوةو

نويَبوونةوةبَيت

ضاوثَيكةوتن

مستةفا نةوشيروان
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سةعدوَلآل ثشتيوان

ئةنجومةنى نَيو ثَيكهاتةكانى
ثارَيزطاىكةركوكلةسةرهةَلبذاردنى
ياساى لــة كــةركــوك ــزطــاى ــارَي ث
نوَينةرانى ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
بة هةيةو جياوازيان راى عَيراق،
توركمانةكان ــةرةبء ع بؤضوونى
كةركوك بة تايبةتى بارَيكى ياساكة
هيض ثَييانواية؛ كوردةكانيش  داوةو
نةدراوة. ثارَيزطاكة بة تايبةت بارَيكى
ئةنجومةني (٢٠٠٩/١١/٨) ئَيوارةى
ياساي هةمواري عَيراق نوَينةراني
بةثَيي كــرد، ثةسةند هةَلبذاردني
ــذاردن ــب ــةَل ه ــاســاي ــواري ي ــةم ه
ــتــة دةدرَي تايبةت بــارودؤخــَيــكــي
كة ثارَيزطايانةي ئةو كةركوكء
دةنطدةراني تؤماري  لةسةر  طومان

هةية.
يةكةمي بإطةي لة هـــةروةك
هــةمــوارةكــةدا شةشةمي مــادةي 
كةركوكء لة هةَلبذاردن كة هاتووة:
لةسةر طــومــان نــاوضــانــةي ــةو  ئ
كاتي لة هةية، دةنطدةراني تؤماري
بارَيكي بة ئةنجامدةدرَيت، خؤيدا

تايبةتةوة.
ئةنجومةنى ئةندامى نةفتضى، ذاَلة
بةرةى ليستى لة كةركوك ثارَيزطاى
راطةياند: رؤذنامةى بة توركمانى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى
داواكاريي بةثَيى  عَيراق  نوَينةرانى 
ياساكة ضونكة بوو، توركمانةكان
كــةركــوك ــة ب تايبةتى بــارَيــكــى
ديكةى ثارَيزطاكانى لــة داوةو

جيايكردووةتةوة.
ئةنجامى ياساكة «بةثَيى وتيشى:
كةركوك ثارَيزطاى هةَلبذاردنى
ئةنجومةنى نابةسترَيتء ثَي ثشتى
بؤ ثَيكدةهَينَيت ليذنةيةك نوَينةران
ثارَيزطاى تؤمارى بة ثَيداضوونةوة
ليذنةكة ساَلَيكدا ماوةى لة كةركوك،
هةَلبذاردنى ئةنجامى لة وردبينى

دةكات». كةركوك ثارَيزطاى

هـــاوكـــات بــةهــةمــانــشــَيــوةى
كةركوك عةرةبةكانى توركمانةكان،
لة كةركوك ثارَيزطاى جياكردنةوةى
باش هةنطاوَيكى بة ديكة ثارَيزطاكانى

وةسفدةكةن.
ئةندامى عاسى، سامى  عةبدوَلآل
لة كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
بة كؤماريى طردبوونةوةى ليستى
ثةسةندكردنى راطةياند: رؤذنامةى
هةنطاوَيكى هــةَلــبــذاردن ياساى 
مةسةلةى لة تايبةتى بة بوو باش
ثَيدراوة، تايبةتى بارَيكى كة كةركوكدا،
نوَينةرانى ئةنجومةنى كة بةوثَييةى
بؤ ثَيكدةهَينَيت ليذنةيةك عَيراق
كةركوكدا. تؤمارى بة ثَيداضوونةوة

عــــةرةبء ــةى ــةوان ــض ــَي ــة ث كوردب نوَينةرانى توركمانةكانةوة
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة
ثارَيزطاى دةكـــةن، ــةوة ب ئــامــاذة
ثَينةدراوةو تايبةتى بارى كةركوك
هةَلبذاردنى ديكة ثارَيزطاكانى  وةكو

ئةنجامدةدرَيت. تَيدا
ئةنجومةنى ئةندامى ساَلةيى: عةلى
برايةتى ليستى لة كةركوك ثارَيزطاى
تةواويى «ياساى هةَلبذاردن بة وتى:
لةطةأل بــةآلم نةبوو،  ئَيمة  دَلــى  بة 
تايبةتى بــارى كةركوك ئةوةشدا
ياساكة ثةسةندكردنى ثَينةدراوةء
لةاليةن لةوةش جطة بوو تةوافوق بة
نةتةوةيةكطرتووةكانةوة ئةمريكاو
بوو، كورد لةسةر زؤر فشارَيكى

تووشى قبووَلنةكرداية ئةمةى ئةطةر
دةبوو». شةإ

مادةى سَييةمي  بإطةي بةثَيي 
تايبةت ليذنةيةكي ياساكة شةشةمى
ئةو نوَينةراني لة ثَيكدةهَينرَيت
هةموو لة ئةنجومةنء لة ثارَيزطاية
وةزارةتي ئةندامَيتي بة ثَيكهاتةكاني،
بازرطانيء نــاوخــؤو  ثــالنــدانــانء
بة هةَلبذاردنةكانء باآلي كؤمسيؤني
بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان هاوكاريي
هةآلنةي ئةو وردبيني ثَيداضوونةوةء
بةثَيي هةية دةنطدةراندا تؤماري لة
لة ثَيوةرانةي ئةو رةسمييةكانء داتا
ماوةي دةستنيشانكراون، ياساكةدا
كاري ليذنةكة دانراوة. ساأل بؤ يةك

ــادةي ــي م ضــوارةم لــة بــإطــةي
بة «ثــشــت ــووة: ــات ه شةشيشدا 
ثارَيزطاي هةَلبذاردني ئةنجامي
طومان ثارَيزطايانةي ئةو كةركوكء
نابةسترَيت هةية، تؤمارةكاني لةسةر
ثرؤسةيةكي هيض بؤ بنةمايةك وةك
هيض بؤ داهــاتــوودا لة هةَلبذاردن
ثَيش بارودؤخَيكيسياسييءئيداريي،
تؤماري كاري وردبيني تةواوبووني

ليذنةكةوة». دةنطدةران، لةاليةن
بة ــارةت ســةب ساَلةيى عةلى 
ليذنة «ثَيكهَينانى وتى: ليذنة ثَيكهَينانى
ئَيمة بةرذةوةنديى لة كةركوك بؤ
ئةو ثَيكنةهَينرايةو ليذنة دةبوو نييةء

قبووَلنةكراية». خاَلة

كةركوك ثَيكهاتةكانى
دةأوانن؟ هةلَبذاردن ياساى لة ضؤن

هةواَل

دةيةوَيتبةشَيكي كورد نجَيفي:

داببِرَيت نةينةوا

ئةمينداري عَيراقييةو ثةرلةمانتاري نجَيفي ئوسامة
تائَيستا رايطةياند: عَيراقيي طردبوونةوةى طشتيي
بةميليشيا سةبارةت كورد ئةوانء نَيوان ناكؤكييةكاني

بةردةوامة. سنووري ثارَيزطاي نةينةوا كوردييةكانء
نَيوان ليستي لة رَيكةوتنَيك هيض «تائَيستا نجَيفي وتي:
بووني بة  سةبارةت نةكراوة هةرَيم حكومةتي حةدباو 
لةسةر ثَيشَيلكارييةكان كوردييةكانء ضةكدارة هَيزة
دةرئةنجامةكاني تائَيستا كورد موسَل، ثارَيزطاي خاكي
قبووَلنةكردووةء ثارَيزطاكاني ئةنجومةني هةَلبذاردني
داببإنء موسَل ثارَيزطاي زؤري بةشَيكي دةيانةوَيت
بةشَيوةيةكي كوردستان هةرَيمي ســةر بيخةنة

نادةستووريي».

كةركوكثَينجكةستووشي لة

بوون ئةنفلؤنزايبةراز
تةندروستي بةإَيوةبةرَيتي دووشةممة دوَينآ
ئةنفلؤنزاي رايطةياند: ثَينج كةس تووشي ثةتاى كةركوك

بةراز بوون.
ئةو كةركوك تةندروستي راطةياندنى بةطوَيرةي
لة بوونء (H1N1) ئةنفلؤنزاي تووشي كةسة ثَينج
طيراوةتة رَيءشــوَيــن ثزيشكدانء ضاودَيريي ذَيــر 
نةخؤشييةء ئةو تةشةنةكردني  لة رَيطرتن  بؤ بةر
لةو خؤثاراستنيان بؤ هاوآلتييان هؤشياركردنةوةي

نةخؤشيية.

سةركردةيةكيسةدر

لةكةركوككوذرا
كةركوك ثارَيزطاي لة ئةمنيي سةرضاوةيةكي
بةدةستي سةدر رةوتي باآلي بةرثرسَيكي رايطةياند:

كوذراوة. لةكةركوك نةناسراو ضةكدارَيكي ضةند
ضةكداري ذمارةيةك ئاشكرايكرد: سةرضاوةكة
لةسةركردة يةكَيك زةهيباوي) ــادي (ه نةناسراو
حوزةوي ئةنجومةني سةرؤكي سةدرو رةوتي باآلكاني
كةركوكيان ثارَيزطاي باشووري عةشيرةكاني لة

كوشتووة.

ئازادكرد رفَينراوي ثؤليسدوو

منداَليان دوو رايطةياند: كةركوك ثارَيزطاي ثؤليسي
رفَينراون. ساَلة سَي بؤماوةي كة ئازادكردووة

(زياء ناويان منداَلةكان سةرضاوةكة بةطوَيرةي
يةكَيكيان سةرةتا ديالةن، ثارَيزطاي خةَلكي كة مةروانة)
ماَلةي ئةو ثشكنيني دواي ــةوة، دؤزراوةت زيا بةناوي
دؤزيوةتةوة تريان كةسَيكي لَيدؤزراوةتةوة، رفَينراوةكةي
ساَلة سَي  ماوةي شَيوة  بةهةمان كة  مةروان بةناوى 

يةكةمة. رفَينراوي براي رفَينراوةو

جيَناكؤكةكان ناوضة كةركوكء

يوسف بةهادين

مــوســأل ـــاي ـــةدب لــيــســتــي ح
ئةنداماني لةكارخستني هةإةشةي
دةكات، نةينةوا برايةتيي ليستي
ئةنجومةنةكة، بؤ نةطةإَينةوة ئةطةر
برايةتيش ليستي لةبةرامبةردا
داوا كة دةكــات ئــةوة هةإةشةي
ــات دةك ــراق ــَي ــة ثــةرلــةمــانــي ع ل
هةَلبوةشَينَيتةوة، ئةنجومةنةكة
ئةو ــي ــري ــاودَي ض ــؤ ب هــــةروةك 
نوَيي ئيدارةي بايكؤتي ناوضانةي
برايةتي ليستي  كردووة، موسَليان 

ثَيكدةهَينَيت. ليذنة سآ
رؤذنامةوانيدا كؤنطرةيةكي لة
سةرؤكي جَيطري زَيباري، دَلــدار
موسأل ثــارَيــزطــاي ئةنجومةني
ياسايي بةشَيوةيةكي رايطةياند:
برايةتيي ليستي لةطةأل مامةَلة
كــاريــان ــة ل ــنء ــةي نــةيــنــةوا دةك
هةمان ديكةي كةساني دةخةينء
ئةنجومةن، ئةندامي بة دةكةين ليست
لةسةر كؤبوونةوةي ضوار ئةطةر
ئامادة ثارَيزطا ئةنجومةني يةكي

نةبن.

ثارَيزطا «ئةنجومةني وتيشي:
ياسايي ــاوةي م لةسةر طفتوطؤ
برايةتي ليستي ئةنداماني بايكؤتي
لة ئةطةر ئةنجومةنداء لة دةكات
نةبن، ئامادة داهاتوودا كؤبوونةوةي
دةكرَينء ئةذمار نةهاتوو بة ئةوا
ضوار ئةندامَيك هةر ياساش بةثَيي
ضوار يان يةك لةسةر كؤبوونةوةي
مانطدا ضوار لةماوةى كؤبوونةوة
دةخرَيتء لةكار ئةوا نةبَيت، ئامادة

نامَينَيت». ئةندامَيتي مافي
ئةوة دواي زَيباري  وتانةي  ئةم
كؤبوونةوةي دووةم لة كة هات
لة موسَلدا ثارَيزطاي ئةنجومةني
(نيسان)ةوة، مانطي ناوةإاستي
بايكؤتي نةينةوا برايةتيي ليستي
ئةنجومةنةكةي كؤبوونةوةكاني 

كردووة.
خةتاري،  دةرمان لةبةرامبةردا  
نةينةوا برايةتيي  ليستي وتةبَيذي 
بة موسأل ثارَيزطاي ئةنجومةني لة 
«بايكؤتكردني راطةياند: رؤذنامةي
ئَيمةوة لةاليةن كؤبوونةوةكان
نةك سياسيية، هةَلوَيستَيكي 
ئةنجومةن (١٢)ئةندامي كةسيي،
كؤبوونةوةكاني ناضينة  ثَيكةوة
بةهؤي ثارَيزطاوة، ئةنجومةني

ثرؤطرامةكاني لة  جياوازي  بووني
حةدبا ليستي هةروةها هةردووالدا،
ئةنجومةنةكةي ثؤستةكاني هةموو
بة بــاوةإيــان بؤ خــؤي بـــردووةء
رَيطة نين ئامادة نييةء  نوآ عَيراقي
سةركةوتووةكاني ليستة بة بدةن
تةوافوقي حكومةتَيكي ثَيكةوة ديكة

ثَيكبهَينن».
ئةو ئـــةوان «ئــةطــةر  وتيشي: 
برايةتي ليستي ئةنداماني بإيارياندا
ذمارة ياساي بةثَيي لةكاربخةن،
ئةنجومةني (٢٠٠٨)ي ساَلي (٢١)ي
ئةنجومةن سَييةكي كة ثارَيزطاكان،
لة داوا مافةمان هةية ثَيكدةهَينين، ئةو
بكةين عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني
ثارَيزطاكة ئةنجومةني ئــةوةي بؤ 
خاوةني ئَيمة ضونكة هةَلوةشَيننةوة،
(٣٧)كورسيي لةكؤي (١٢)كورسين 
دةبينة بةوثَييةش ئةنجومةنةكةء

ئةنجومةنةكة». (٣/١)ي
رابردووش يةكشةممةي رؤذي
بة ســةر بةعشيقةي لةناحيةي
برايةتيي ليستي  موسأل، ثارَيزطاي
مةسيحي عةشتاري ليستي نةينةواء
ليذنةيان كورسي هةية، سآ يةك كة
(١٦) ئةو ضاودَيريكردني بؤ ثَيكهَينا
ليستي لةطةأل كة ئيدارييةي يةكة

نوَيي ئيدارةي بايكؤتي برايةتيدا
كردووة. موسَليان ثارَيزطاري

لةو برايةتي ليستي وتةبَيذي
ليذنةيةك «هةر رايطةياند: بارةيةوة
كةس ــوار ض لة ليذنةكة سآ لة 
بؤ ــةروةردة ث ليذنةي ثَيكهاتووة،
ليذنةي كورديء زماني ضاودَيريي
ليذنةي خزمةتطوزارييء ضاودَيريي
ليذنانة ئةم كاري سكاآل، ياساييء 
حكومةتي لةطةأل هةماهةنطيكردنة 
هةرَيمء حكومةتي نــاوةنــديــيء
مةدةني، كؤمةَلطةي رَيكخراوةكاني
بإيارةكاني حةدبا  ليستي  ضونكة
ناوضانةيةو بةو دذ ناعاديالنةيةء
نايةوَيت موسأل خؤجَييى حكومةتي
بكات، خزمةتيان شَيوةيةك بةهيض
ليذنانةوة ئةو رَيي  لة  هةوَلدةدةين
خزمةتطوزارييةكان ضاودَيريي
وةزارةتء هاتوضؤي بكةينء
هةرَيمء دةستةكاني دامــةزراوةء

بكةين». ناوةند
بةوةشكرد: ئاماذةي خةتاري
هةميشة طفتوطؤمان دةرطاي «ئَيمة
كراوةيةءئةطةربَيتءليستيحةدبابة
ئامادةي بَيت، رازي ئَيمة مةرجةكاني
ئةنجومةنةكةء ناو  بؤ  طةإانةوةين

كاركردن». بة درَيذةدان

هةأةشةي برايةتي حةدباء ليستي
دةكةن يةكتري لة هةلَوةشاندنةوة

سامى عةبدوَلآل

نةفتضى ذاَلة

ساَلةيى عةلى

دلَى  بة هةلَبذاردن سالَةيي: ياساى عةلى
كةركوك ئةوةشدا لةطةأل بةآلم ئَيمة نةبوو،

تايبةتى ثيَنةدراوةء ثةسةندكردنى بارى
لةاليةن ئةمريكاو بوو، تةوافوق بة ياساكة

لةسةر زؤر فشاريَكى نةتةوةيةكطرتووةكانةوة
تووشى ئةمةى قبوولَنةكرداية ئةطةر بوو، كورد

دةبوو شةِر
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خاليد بةرهةم

دةنطنةدانى٣٥ كورسىثةرلةمانبةكابينةى 
كوردستان، هةرَيمى حكومةتى شةشةمى
كؤى سَيى لةسةر  يةك نزيكةى دةكاتة  كة
لة كوردستان ثةرلةمانى كورسييةكانى
بةسبوو رابــردوودا، مانطى (٢٨)ى  رؤذي
لة دةية دوو  نزيكةى بة كؤتايي ئةوةى  بؤ
حيزبي ــةردوو ه قؤرغكردنى هةذموونء 
بةسةر بهَينَيت كوردستان دةســةآلتــدارى
هةرَيمدا، سياسيي ذيانى كؤى ثةرلةمانء
كابينةكانى بة متمانةدان كاتى لة ضونكة
يةكَيتيء سياسيي مةكتةبي ثَيشتر ثَيشوودا
رَيكدةكةوتنء فراكسيؤنةكان سةرؤك ثارتىء
دةنط» «زؤرينةى بة ثةرلةمانتارةكانيش
ضاودَيرانى سياسيش دةدا، كابينةكة دةنطيان بة
دادةنَين بؤ باش سةرةتايةكى بة ئةو هةنطاوة
خاوةنى كة هةرَيمدا، لة ئؤثؤزسيؤن كارى

ثةرلةمانة. كورسي (٣٥)
تايبةتبوو بة كة لةو دانيشتنةىثةرلةماندا،
بة حكومةت بة كابينةى نوَيى بةخشين متمانة
هةردوو ساَلح، ئةحمةد د.بةرهةم سةرؤكايةتى
دانيشتنةكةيان يةكطرتوو طؤإانء فراكسيؤنى
ئةطةرضى كؤمةَليش ثةرلةمانتارانى جَيهَيشتء
دةنطيان بةآلم مانةوة، ثةرلةمان هؤَلي لةناو
ئؤثؤزسيؤن بةرةى بةوةش نةدا، كابينةكة بة
(٣٥) بة بووة كوردستاندا ثةرلةمانى ناو لة
.(٤ كؤمةأل ،٦ يةكطرتوو ،٢٥ (طؤإان كورسي

ضاودَيرى هةردى ئاسؤس بؤضوونى بة
باشي سةرةتايةكى ئؤثؤزسيؤن سياسيى،
دةرضــووة، لةوة ثةرلةمان بةوثَييةى هةية
بة بَيت بةرزكردنةوة دةست ثةرلةمانى كة
طفتوطؤ تَيناثةإَيت، بَي بة هيض شتَيك ئيعازَيكء
سةردةمةى، ئةو لةطةأل جياوازة  ئــةوةش
مةكتةبة لةطةأل فراكسيؤنةكان سةرؤكى كة
هةر ثةرلةمانتار رَيكدةكةوتنء سياسييةكان

بةرزبكاتةوة. دةست بوو لةسةر ئةوةندةي
هةرضةندة كة لةوةشدةكات؛ باس ئاسؤس
ناتوانَيت كورسييةوة ذمارة بةو ئؤثؤزسيؤن
طرنط، ياسايةكى ضةند دةرضوونى لة بَيت رَيطر
كةبةشَيوةيةكى بَيت، بةآلمدةتوانَيت ئةواليةنة
بكاتء حكومةت ضــاودَيــريــى بـــةردةوام
وتيشي: بطةيةنَيتء خةَلك بة كةموكوإييةكان

ثَيش ئؤثؤزسيؤن ثةرلةمانتارةكانى «ثَيويستة
ثسثؤإ كةسانى لةطةأل طفتوطؤ دانيشتنَيك هةر
ئةوةى ثرسياري بؤ بكةن بوارة دةربارةى ئةو
كةسة ئــةو  رووبـــةإووى بةهَيز جدييء 
كؤنطرةى دانيشتنةكانيش  دواى بكةنةوةء 
خةَلك بؤ بابةتةكان ببةستنء رؤذنامةوانيى
لة كَيشة طرنطةكان بؤ روونبكةنةوةء هةروةها
كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى كةمثةينء رَيطةى
خؤثيشاندانةوة رَيطةى لة تةنانةت مةدةنىء
بإيار هةندَيك ئةوةى بؤ بكةن، دروست فشار

بطؤإَيت».
دةركةوتنىئؤثؤزسيؤن لةثاشهةَلبذاردنى
طرنط ثَيويستييةكى رابردوو، تةمموزي (٢٥)ى
بإواى بة  كة هةرَيم،  ذيانى سياسيي بؤ  بوو
حكومةت سيستمى ديموكراسيدا لة ضاودَيران
ئةطةر بووةستَيت، خؤي ثَيي لةسةر ناتوانَيت
ضاودَيريى كــارا ضــاالكء ئؤثؤزسيؤنَيكى 
ساَلح، د.بةرهةم بــةآلم نةكات، كارةكانى 
لة كوردستان هةرَيمى حكومةتى سةرؤكى
دةستبةكاربووني بؤنةى بة كة وتارةكةيدا،
وتى: ثَيشكةشيكرد، حكومةت سةرؤكى وةك
سةرقاَلمان البةالوة كارى بة ئؤثؤزسيؤن «با

نةكات».
مةكتةبي ئةندامى ــاوةمــراد،  ب مةولود
كوردستان ئيسالميى يةكطرتووى سياسيي
كورسي (٣٥) بوونى كة دةكات؛ لةوة باس
دةســةآلت، ليستى دةرةوةى لة ثةرلةمان
بوونى بونياتنانى بؤ طرنطة سةرةتايةكى

كة كوردستاندا، هةرَيمى لة ئؤثؤزسيؤن
نةيتوانيوة كوردستان ثةرلةمانى لةمةوثَيش
رؤَلى بَيتء كارا راستةقينة ثةرلةمانَيكى وةك
ئؤثؤزسيؤن روانطةيةوة لةم بطَيإَيت، خؤي
سةرشان، دةكةوَيتة سةرةكى ئةركَيكى ضةند
لَيثَيضينةوةء ضــاودَيــريــكــردنء ــة:  ــةوان ل
حكومةت، دامودةزطاكانى لة لَيثرسينةوة
بكات، ئةوة بؤ كار ئؤثؤزسيؤن طرنطة هةروةها
نةتةوةييةكان ضارةنووسسازةكانء ثرسة كة
بؤ بكرَينةوةء ثةرلةمانةوة يةكاليي لة رَيطةى
«ئةركَيكى وتيشي: هةبَيت، ثإؤذةى ئةوةش
كَيشة بةدواداضوونى ئؤثؤزسيؤن طرنطي
ثةيوةنديى طةندةَليىء وةكو موزمينةكانى
حكومةتة، حيزبء بةغداو دةسةآلتى هةرَيمء
بة دةبَيت رابردوونء ساآلنى بةرماوةى كة 
بكرَين تةرح بكرَيتء لةسةر كاريان جديي
ذمارةى بة ثةيوةنديى  ئةوةش طفتوطؤ،  بؤ

نيية». ئؤثؤزسيؤنةوة كورسييةكانى
ئةوةشكرد؛ بؤ ئاماذةى باوةمراد مةولود
نيشانى ئةوةى بةبَي ئؤثؤزسؤن دةبَيت كة
ياسايي بة زمانَيكى توإةيةو نةيارة كة بدات،
بطةيةنَيتة خةَلك داواكارييةكانى خواستء
بداتة طإوتينَيك ئـــةوةى  بــؤ ـــةآلت دةس
هةموو «طرنطة وتي: سياسييء دةسةآلتى
مادةى بكةينة خةَلك كؤمةَلطةء  كَيشةكانى
ثةرلةمانداء لةناو سياسيي مشتومإَيكى
طفتوطؤيان ئؤثؤزسيؤن اليةنةكانى ثَيويستة
هةبَيت هاوبةشيان ثإؤذةى ئةوةى بؤ هةبَيت

ديموكراسيي ثرؤسةى خزمةتى لةثَيناو
ــةرةى ب كــاراكــردنــى بة كوردستاندا،  لة 
لة هاودةنطى ثَيكةوةكاركردنء ئؤثؤزسيؤنء
خةَلكى كؤى بة ثةيوةنديى كَيشانةى ئةو ئاست

هةية». كوردستانةوة
كةسايةتى حاجى، شؤإش خؤيةوة لةالى
طؤإان بزووتنةوةى هةَلسووإاوى سياسييء
كورسييةوة (٣٥) بة ئؤثؤزسيؤن كة ثَييواية؛
هةبَيت، كاريطةرى زؤر رؤَلَيكى دةتوانَيت
ثإؤذةء ثَيشكةشكردنى رَيطةى لة ئةويش
لة ثإؤذانةي ئةو طفتوطؤكردنى هةروةها
فراكسيؤنةكانى دةسةآلتء  فراكسيؤنى اليةن
بة سوودى ئةوةش دةكرَيت، ديكةوة ثَيشكةش
سةردةمة ئةو «ئيتر دةشكَيتةوة، خةَلك
هةر دةسةآلت فراكسيؤنى كة بةسةرضوو،
طفتوطؤكردنء بةبَي هةبوو ثإؤذةياسايةكى
ثةرلةمانى ــاري ــإي ب ببَيتة رةخــنــةيــةك

كوردستان».
كةئةركَيكى حاجىئاماذةبؤئةوةشدةكات؛
ئةوةية، ئؤثؤزسيؤن كاريطةرى طرنطء
هةرَيم حكومةتى ئةداى وردى ضاودَيريى
لةو كة بووة، سةركةوتوو  لةوةشدا  بكات،
وةزيرَيك توانى ئؤثؤزسيؤندا كورتةى تةمةنة
دواتريش بكاتء ثةرلةمان بانطهَيشتى
هةميشةييةكانى ليذنة رَيطةى لة دةتوانَيت
ضاودَيريى تايبةتمةنديى، بةثَيي ثةرلةمانةوة
هةرضةندة بكات، حكومةت دامودةزطاكانى
ئايديؤلؤذياوة تَيإوانينء رووى لة رةنطة

بةآلم جياوازبن، ئؤثؤزسيؤن فراكسيؤنةكانى
خواستى بة ثةيوةندى كة كارانةى لةو دةبَيت
خةَلكةوةهةيةبةرنامةوهةَلوَيستىهاوبةشيان
ئؤثؤزسيؤنَيكى رؤَلى بتوانن ئةوةى بؤ هةبَيت
كوردستاندا، ثةرلةمانى لة بطَيإن راستةقينة
سياسييء ثرؤسةى كؤى بة خزمةت ئةوةش

كوردستاندا. لة دةكات ديموكراسيي
لةبةر سياسيي ضاودَيرانى بــإواى بة 
لة رَيطة ناتوانَيت ئؤثؤزسيؤن ــةوةى ئ
بةهؤى بطرَيت ياسايةك  ضةند  دةرضوونى
ثَيويستة ثةنا بؤية كةميى كورسييةكانييةوة،
فشار ئةوةى وةك بؤ بةرَيت بةديلي ديكة بؤ

بةكاريبهَينَيت.
يوسفمحةمةدسادق،ثسثؤإىسياسييء
ئؤثؤزسيؤندةتوانَيت مامؤستاىزانكؤدةَلَيت:
شتانةى ئةو ئاشكراكردنى لة ببينَيت كارا رؤَلى
داخراوةكانةوة دةرطا لةثشت ثةردةو لةذَير
بة لةمةودوا ئــةوةى بؤ لــَيــدةدرا، بإيارى 
طفتوطؤى لةسةر ثةرلةمان هؤَلي ئاشكرا لةناو
رَيطةى لة  ثَينةدرا رَيطةى ئةوةشى بكرَيتء 
طفتوطؤى خةَلك لةطةأل راستةوخؤ بةركةوتنى
رابطةيةننء وتي: طشتيى راي بؤ لةسةر بكةنء
بخاتةإوو باشتر بةديلي ئؤثؤزسيؤن «دةبَيت
داهاتوودا متمانةى هةَلبذاردنى لة ئةوةى  بؤ
هةروةها بةدةستبهَينَيت، خةَلك زؤرينةى
دانةبإَيتء شةقام لة ئؤثؤزسيؤن ثَيويستة
خةَلكةوةو بة هةبَيت ثةيوةنديى هةميشة
دروست فشار جةماوةرةكةيةوة رَيطةى لة

بكات».

كورسييةوة ضي ثَيدةكرَيت؟ (٣٥) بة ئؤثؤزسيؤن
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هةستيارقادر

ثةسةندكراوى هةَلبذاردنى ياساى
لة ئَيزديي شةبةكء عَيراق، ثةرلةمانى
نيمضة ليستى جياكردةوة،  كورد  نةتةوةى
كراوةش ضانسى بةدةستهَينانى ليستى كوردى
كةمدةكاتةوة. هةرَيم دةرةوةى شارةكانى لة

شةبةكء كؤتا،
دةكات ئَيزدييةكان توِرة

بةثَيىمادةى يةكةمىياساى هةمواركردنى
ثةرلةمان ثَيرآ كة ،(٢٠٠٥) هةَلبذاردنى ياساى
ثةرلةمانى كورسييةكانى رَيذةى ثةسةنديكرد،
هةزار هاوآلتى (١٠٠) رَيذةى بةثَيى داهاتوو
رَيذةيةش ئةو دياريكراوةء كورسييةك بؤ
بازرطانى وةزارةتى ئامارى نوَيترين بةثَيى
قةرةبووكانيش كورسيية  دياريدةكرَيت، 
دياريكراوكؤتاشبؤكةمايةتيية بةإَيذةى(٥٪)
دياريكرا، عَيراق ديكةى نةتةوةييةكانى ئايينىء
لةسةر نةبَيت كاريطةريى مةرجَيك بة
ليستةكانى لة كةمايةتييانة ئةو بةشداريى
كؤتا كورسي (٥) ياسايةش ئةو بةثَيي ديكةدا،
هةولَيرء ثارَيزطاكانى لة مةسيحييةكان بؤ
دياري بةغدا موسألء كةركوكء دهــؤكء 
لة سابيئةكان بؤ كورسيش يةك دةكرَيتء
بةغداوكورسييةكيشبؤهةريةكئَيزدييةكانء

دياريكرا. موسأل شةبةكى
سةرضاوةيةكى وتــةى بةثَيى هاوكات
بؤ كؤتا دانانى عَيراق، ثةرلةمانى لة ئاطادار
خاَلة بةو  قايلبوون ئَيزدييةكانء  شةبةكء 
طوشارى بة  هاوثةيمانييةو ليستى لةاليةن 

لة ئَيزدييةكانى شةبةكء شيعةكان، اليةنة
توإةكردووة. هاوثةيمانى ليستى

ئةندامى شةبةك، ئةحمةد لةوبارةيةوة
ثةرلةمانى لة كوردستان هاوثةيمانى ليستى
خؤى ناإةزايى دةربإينى ــإاى وَي عَيراق،
هاوثةيمانى ليستى  قايلبوونى بة  بةرامبةر
كورد، لة ئَيزديي شةبةكء جياكردنةوةى بؤ
هةبووة «هةوَلَيك راطةياند: رؤذنامةى بة
لة ئَيزديي شــةبــةكء جياكردنةوةى بؤ 
طرنطييةكى بابةتةش ئةو كوردء نةتةوةى
بؤية ليستةكانةوة، لةاليةن ثَينةدراوة زؤرى 
ئةو لةسةر فيدراَلى  دادطاى لة بإيارمداوة 
نوَينةران ئةنجومةنى لة شكات مةسةلةية

بكةم».

ليستةكة كرايةوة

بةثَيىياساي هةمواركراو،هةر ثارَيزطايةك
كورسييةكانى دةبَيتء هةَلبذاردن بازنةى يةك
دانيشتووانى رَيذةى بةثَيى ثارَيزطاية ئةو
نيمضة بةشَيوةى ليستةكانيش دياريدةكرَيتء
كراوةدةبَيت،بةمةرجَيك رَيذةىثاَلَيوراوةكانى
دوو ئةوةندةى لة نةبَيتء كةس كةمتر سآ لة
رَيذةى كورسييةكانى ئةو ثارَيزطايةش زياتر
ضواريةكى تيايدا ذنانيش رَيــذةى نةبَيتء
هةر ليستَيك بَيت، رَيذةى كورسيية براوةكانى
دةشتوانرَيتليستىتاكةكةسيىبةشداريىلةو
بةتاَلةكانيش كورسيية  بكاتء هةَلبذاردنةدا 

ليستة براوةكانةوة ثإدةكرَيتةوة. لةاليةن
ئةندامى ــادى، ب عومةر لــةوبــارةيــةوة
يةكطرتووى ليستى عَيراق لةسةر  ثةرلةمانى
ثةيإةوكردنى بــةوةدا: ئاماذةى ئيسالميى،
زؤرترين كراوة رآ بة بةشداريى نيمضة ليستى

هةَلبذاردنةدا، لةو  دةدات كوردستان  خةَلكى
خاوةن باشء كةسى ليستةكان واشدةكات
بتوانن تا  دابنَين  ليستةكةياندا لة  جةماوةر 
ليستى بةمةش بةدةستبهَيننء تةواو دةنطى

هةَلدةوةشَيتةوة. حيزبَيك ضةند هاوبةشى
بةوةشدا؛ ئاماذةى ثةرلةمانتارة ئةو
ليستى بة بةتاَلةكان كورسيية ثإكردنةوةى
ليستة كـــوردء ــى ــدي ــةرذةوةن ب لة  بـــراوة 
شارانةى لةو بةتايبةت نيية، بضووكةكاندا
ثاَلَيوراوةكانيان كة  تَيداية،  كةم كــوردى
كورسيية بةدةستبهَيننء تةواو دةنطى ناتوانن
كة دةضَيت ليستانة ئةو بؤ بةتاَلةكانيش

بةدةستدةهَينن. دةنط زؤرترين

تايبةت دةنطدانى

دةنطدانى ياساكةدا ضوارةمى مادةى لة

كارمةندة لة هةريةك كة دياريكراوة، تايبةت
ناوخؤء بةرطريىء وةزارةتى سةربازييةكانى
ء دةستيطركراو ديكةء ئةمنييةكانى دةزطا
كؤضبةرو نةخؤشخانةكانء نَيو نةخؤشى
هةريةكةيان كة دياريكراوة،  كؤضثَيكراوةكان 
كؤمسيؤنةوة لةاليةن كة تايبةت ئاليةتَيكى بة
هةَلبذاردنى لة بةشداريى دياريدةكرَيت،

دةكةن. نوَينةراندا ئةنجومةنى

تايبةت بارى كةركوكء

ياساكة  شةشةمى  ـــادةى م بةثَيى  
كةركوكء بة دراوة تايبةت بارى لة جؤرَيك
تؤمارى لة طومان كة ثارَيزطايانةى ئةو
هةر كة بةشَيوةيةك دةكرَيت، دةنطدةرانيان
دانيشتووانى زيادبوونى رَيذةى ثارَيزطايةك
داوايةكى تَيثةإكردبَيتء (٪٥) ساآلنةى

(٥٠) لةاليةن ثارَيزطاية لةو طومانلَيكردن
ثَيشكةشدةكرَيتء نوَيوة ثةرلةمانى ئةندامى
زؤرينةى سادةى دةنطى ثةرلةمانتاران دةبَيت
تايبةت ليذنةيةكى ثةرلةمان بةدةستبهَينَيت،
ئةو كةركوكء ثةرلةمانتارانى  ثَيكهاتةء  لة
لةسةر طومان كة  ثَيكدةهَينَيت ثارَيزطايانة 
وةزارةتى نوَينةرى دةنطدةرانيانةء تؤمارى
كؤمسيؤنى بارزطانىء ناوخؤى ثالندانانء
لةاليةن ــةنء دةك تيادا بةشداريى بــاآلش
نةتةوةيةكطرتووةكانيشةوةهاوكاريىدةكرَين
زيادبوونانةى هةَلةو ئةو وردبينكردنى بؤ
ثارَيزطايانةدا ئةو دةنطدةرانى تؤمارى لة
يةك لة ليذنةية ئةو ثَيويستة بةديدةكرَيتء
هةَلبذاردنى ئةنجامبداتء ئةركةى ئةو ساَلدا
ثارَيزطايانةى ئةو كةركوكء لة هيضكام
هةية، دةنطدةرانيان تؤمارى لةسةر طومان
وردبينيكردنى ثرؤسةى تا نابَيت باوةإثَيكراو

نةبَيت. تةواو دةنطدةرانيان تؤمارى

جياكرانةوة كورد نةتةوةى لة ئَيزديى شةبةكء
كةمدةبيَتةوة ديكة شارةكانى لة كورد بردنةوةى ضانسى
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مـيـديــايى دةنـطــدانــةوةى

شاآلو فةتاح

كؤَلؤمبياو زانــكــؤى ئةتلةنتاو كؤنسوَلى
نةرويج دةرةوةى ــى  وةزارةت ئةمريكىء زانكؤى
نَيوان طفتوطؤى بؤ رؤذة دوو كؤبوونةوةيةكى
كؤبوونةوةيةدا لةم  رَيكدةخةن، توركةكان  كوردو
بةرثرسى ضةندين نوآء كابينةى  وةزيــرى ثَينج
بةرثرسَيكى هيض بةآلم دةبن، ئامادة هةرَيم باآلى
لة ئةمةش نابَيت، كؤبوونةوةكة ئامادةى تورك
دذى لة  تورك جةماوةرى راى ورووذاندنى ترسى 

ئةوان. كاردانةوةى كؤبوونةوةكةو
لة  ــة ك ــدا، ــي ــك ــارَي وت ــة ل ــدار ــان ض جةنطيز   
توركى- نيوز)ى دةيلى (حوإييةت رؤذنــامــةى
كؤبوونةكةوةو لة باس بآلوكراوةتةوة ئينطليزى
لةناو دةنــووســَيــت؛ دةكـــاتء وردةكارييةكانى
ئاشتى ناوخؤ، وةزيرى سنجارى كةريم كوردةكان،
سآ سروشتييةكانء سامانة وةزيــرى هةورامى
هةرَيمى لة ثَيكهاتووى تازة حكومةتى ديكةى وةزيرى
ثياوى حسَين، فوئاد لة جطة ئةمة تَيدابوو، كوردستان
هةرَيمء سةرؤكى بارزانى مةسعود دةستةإاستى
وةك كوردستان لة نةوت بوارى طرنطى كةسانى
ذوورى سةرؤكى قةرةداغىء كامةران ساَلحء خاليد

دهؤك. سلَيمانىء هةولَيرو بازرطانى

نابن ئامادة تورك بةرثرسانى

بةرثرسانى غيابى بة ئاماذة راثؤرتدا هةمان لة
بةرثرسى يةك تةنانةت دةوترَيت دةكرَيتء تورك
ضاندار نةبوو، ئامادة كؤبوونةوةيةدا لةم تورك
لةاليةن كوردةكان ئامادةطييةى ئةم دةنووسَيت؛
يةك تةنانةت ــةكــراو ن بــاآلنــس تــوركــةكــانــةوة 
ئامادةطى كؤبوونةوةكةدا لة تــورك بةرثرسى
ضةندين توركةكانيش ئامادةنةبوونى نــةبــوو.
كَيشةى ضارةسةرى ثالنى لةوانة:  هةبوو، هؤكارى 
رةخنةى توركيا. ئؤثؤزسيؤنى كاردانةوةى كوردو

ئامادة كة كرد، حكوميى اليةنى لة ئؤثؤزسيؤن واى
ئامادةنةبوونى بارةى لة كؤبوونةوةكةدا. لة نةبَيت
داود ئةحمةد كؤبوونةوةيةدا لةو تورك سةرانى
رؤذ دوو وتى: توركيا  دةرةوةى وةزيرى  ئؤغلو،
دةكات ثَيويست ض بووين، هةولَير لة لةمةوثَيش
كورد بةرثرسانى هةَلوَيستى كؤببينةوة؟ دووبارة
بوونى ثؤزةتيظةو هَيشتا كؤبوونةوةية ئةم بةرامبةر
طةورة دةستكةوتَيكى بة  ئةستةمبوأل  لة خؤيان 
وةزيــرى سنجارى  كةريم كةريم وةك دادةنــَيــن، 
ثرسيارَيكى وةآلمى لة كوردستان، هةرَيمى ناوخؤى
دةربارةى ئةمريكى تايمزى نيويؤرك رؤذنامةى
توركيا، كوردستانء هةرَيمى ثةيوةندييةكانى
ساَلَيك دةَلَيت: دةكاتء بةردةمى دةرياكةى سةيري
شوَينة ئةم نةدةكرد  باوةإمان  تةنانةت  ئَيستا  ثَيش

ببينين.

هةرَيم بةرثرسانى
دةكةن ئاشكرا ثالنةكانيان

لةطةأل كورد كؤبوونةوةيةدا بةرثرسانى لةم هةر
دةكةونة تورك رؤذنامةنووسى نووسةرو كؤمةَلَيك
وةزارةتةكانيان دةربارةى ورد زانياريى طفتوطؤو
ضاندار جةنطيز نَيوياندا لة  نووسةرانة، ئةو دةدةنة
هَيرش لةاليةن كة دةكــات، زانيارييانة لةو  باس
هةرَيمةوة وةبةرهَيناني دةستةي سةرؤكي موحةإةم

ثَييداوة. توركييةكانةوة كؤمثانيا ذمارةى بارةى لة
لة ــت: ــَي ــدار دةَل ضــان ــةإةم بــة ــوح هــَيــرش م
هةيةو توركى كؤمثانياى (٨٠٠) كوردستاندا
وةبةرهَينانى دواتر موحةإةم هةميشةيين، (٥٠٠)يان
توركيا ساآلنة دةَلَيت: دةخاتةإوو عَيراقدا لة توركيا 
كة (٦)يان وةبةردةهَينَيت، عَيراقدا لة دؤالر مليار (٧)

كوردستانداية. هةرَيمى لة
سامانة وةزيـــرى هــةورامــى ئاشتى ئةمةو 
الثةإةيةكدا لة هةرَيم حكومةتى سروشتييةكانى
نةوتى بةرهةمهَينانى دةربارةى وةزارةتةكةى ثالنى
ئاشتى دةخــاتــةإوو.  داهاتوو ساآلنى بؤ  هةرَيم
دةربارةى زؤر وردةكاريى الثةإةيةدا لةو هةورامى

ساآلنى لة  نةوت بةرميلة بةرهةمهَينانى رَيــذةى 
هةورامى ثالنةكةى بةثَيى دةخاتةإوو، داهاتوودا
تةنيا بة كوردستان هةرَيمى (٢٠١١)دا ساَلى لة
كة دابينبكات، نةوت بؤ توركيا خواستى دةتوانَيت
بةثَيى هةر رؤذَيكدا،  لة  بةرميل (٥٠٠,٠٠٠) دةكاتة
ساَلى لة كوردستان هةرَيمى هةورامى، ثالنةكةى
توركيادا ئاستى لة بةرهةمى سةرإَيذى (٢٠١٢)دا
مليؤن (١) دةبَيتة نةوت بةرهةمهَينانى دةبَيتء

لة رؤذَيكدا. بةرميل

وةآلمدةدةنةوة تورك نووسةرانى

لة كؤبوونةوةكةو ناو طفتوطؤى ميانةى لة
هةرَيم، بةرثرسانى توركةكانى هاوشانة غيابى
كورد بةرثرسانى ــى وةآلم ــورك ت نووسةرانى
طواية دةكةن؛ بةوة ئاماذة هةندَيكيشيان دةدةنةوةو
عةلى محةمةد نا». يان تَيطةيشتن، لَيمان نين «دَلنيا
وتارَيكيدا تورك لة نووسةرو رؤذنامةنووسى بيراند
ــارةى دةرب نيوز  دةيلى حوإييةت رؤذنامةى  بؤ 
ثَيمواية لةوانةى  يةكَيكم من دةنووسَيت؛ كؤبوونةكة 
يةكترى بة كوردستان ثشت توركياو هةرَيمى دةبَيت
بكاتة هَيرش ئةطةر سبةينآ كةسَيك ضونكة ببةستن،
بؤ هاناى  نيية اليةك هيض كوردستان، هةرَيمى سةر
حاَلةتدا لة يةك ئةمةش توركيا، بةآلم لة جطة بةرَيت

ثةكةكةية. وةدةرنانى ئةويش دةكرَيت،
بةرثرسانى تَيطةيشتم كؤنفرانسةكةدا كاتى لة
بؤ ضةند ثةكةكة كةيسى تَيناطةن لــةوة هةرَيم
ضاودَيرَيكى وةك كَيشةية ئةو ئةوان طرنطةو توركيا

سةيردةكةن. نةتةوةيةكطرتووةكان
بارةى ثةكةكةوة لة هةرَيم لة بةرثرسانى يةكَيك
ضيتان خؤتانة، ناوخؤيى كَيشةى ثةكةكة وتــى:
رزطارتان مةينةتيية لةم  ئةوةى بؤ  بيكةن ثَيدةكرَيت

لةدةستيان. بَيت رزطارمان ئَيمةش بَيتء
بةرامبةر  لة خؤى وةآلمى بة ئاماذة بيراند دواتر
هاوإَييان ثَيموتن، دةَلَيت: دةكاتء بةرثرسة ئةو
دةبَيت مةكةن،  ثةكةكة كَيشةى سةيرى بةوجؤرة 
وةك نةك كَيشةية، ئةو بةرامبةر  بن هةستيارتر

بإوانن. لَيي نةتةوةيةكطرتووةكان ضاودَيرَيكى

ئامادةنةبوو، تورك بةرثرسَيكى هيض ئةستةنبوأل، لة
دابنيشَيت باآلى هةرَيم بةرثرسانى لةطةأل

نوَيى ياساى  عَيراقى ثةرلةمانى دواجـــار 
ليستى داواى تَييدا كة ثةسةندكرد، هةَلبذاردنةكانى
كورد سةركردةكانى  بةداخيشةوة دةكات، كراوة 
عَيراقييةكانةوة عةرةبة سةركردة ثَيضةوانةى بة
دةكردء داخراويان ليستى سيستمى ثشتطيريى
بكرداية، ئةوا داخراوى ليستى ثةيإةوى ئةطةر بةغدا
كوردستانى ديموكراسيى كوردء سةركردايةتيى

شةرمةزارييةوة. بارودؤخَيكى نَيو دةخستة
دةطةإَيتةوة عَيراقدا لة داخراو ليستى مَيذووى
لة يةكةمينجار بؤ كاتَيك كوردستان، هةرَيمى بؤ
هةَلبذاردنيان دةرفةتى  عَيراق لة كورددا  مَيذووى

يةكَيتى  ثــارتــىء رةخــســا، بــؤ   ١٩٩٢/٥/١٩ لــة
لةدواى هةروةها ثةيإةوكرد، داخراويان سيستمى
بة رَيطةياندا ئةمريكييةكان كاتةى ئةو (٢٠٠٣)شةوة
دياريبكةن، هةَلبذاردن سيستمى خؤيان عَيراقييةكان
عَيراقء بؤ  طواستةوة خؤى مؤدَيلةى ئةو  كورد

ثةيإةوكرا. داخراو سيستمى لةوَيش
خؤى سووربوونى وةرطرتء وانةى بةغدا ئَيستا
بيضةسثَينَيت، توانى دةربإىء كراوة ليستى لةسةر
بةَلكو واشنتؤن، داخوازيى لةسةر نةك ئةمةش
ئايةتوآل عةرةبةكانء عَيراقيية داواكــارى لةسةر

بوو. سيستانى
ئاشتى بؤ ئةمريكا ثةيمانطاى لة كلةك جاسؤن
كَيشةى بة هةَلبذاردنةكان  دةنووسَيت: «وردةكاريي
ئةوةى عَيراقييةكانةو تةواوى كَيشةى كةركوكةوة،
هةَلبذاردنةكان كة ئةوةية واشنتؤنة، شانى لةسةر
ئةنجام بة خؤيدا لةكاتى شةرعيىء شَيوةيةكى بة

قبوَلبكرَيت». دةسةآلتيش ئاَلوطؤإى بطةيةنرَيتء
ئايا كة ئةوةية، لَيرةدا سةير ثرسيارى بةَالم
يان نزيكة ئةمريكاوة  بيروبؤضوونى لة  سيستانى
ديموكراتى دةوَلةتَيكى واشنتؤن يةكَيتى؟ ثارتىء
كــراوة ليستى ثاَلثشتى رؤذئــاوايــيــةء عةلمانى 
ثَيشكةوتنء بانطةشةى يةكَيتيش ثارتىء دةكاتء
دةكــةنء ديموكراسييةكان مافة بةدةستهَينانى
ديموكراسيى ئيسالمء ئاينييةو كةسَيكى سيستانيش
دةوةستنةوة، يةك دذى هةر كؤتاييدا لة خؤرئاوا
سةركردةكانى لة زياتر  سيستانى ثَيدةضَيت  بةآلم
هةَلبذاردن ركابةرى رؤحى لة ثارتى يةكَيتىء

تَيطةيشتبَيت.
داخراو ليستى بنةماى لةسةر هةَلبذاردنَيك هةر
طةإانةوةية دةكرد، داوايان يةكَيتى ثارتىء كة بكرَيت
ديكتاتؤرييةتةء دامةزراوةييكردنى بة دواوةو بؤ
دةداتة ناعةدالةتانة دةرفةتَيكى داخراو سيستمى
هةروةها ثةرلةمانء ناو ضوونة بؤ نةشياو كةسانَيكى
ضيدى حيزبء طوَيإايةآلنى شوَينى دةكاتة ثةرلةمان
ديو لةو بيركردنةوةيةكى يان بإيارَيك ناتوانَيت
حيزبةوة سةركردةكانى بيركردنةوةى سنوورةكانى
ثارتىء سيستمةى  ئةو ثَيضةوانةشةوة بة هةبَيت. 
دروستء ذينطةيةكى  دةوةستنةوة، لةدذى يةكَيتى 
ثةرلةمانتاران دةدات دةرةفةت ركابةرء بؤ لةبارة
لةبةردةم هةبَيتء خؤيان بيركردنةوةى ئةوةى بؤ
بةمةش بزانن، لَيثرسراو بة  خؤيان دةنطدةرانياندا

ئةركى خؤى جَيبةجَيدةكات. ثةرلةمان
رَيكةوتنَيكى يةكَيتى ثارتىء (٢٠٠٧)دا هاوينى لة
طشتيى راى ئةوةى بةبآ ئيمزاكرد ستراتيذييان
(١٠) بؤ دةَلَين وةك بَيتء ناوةإؤكةكةى ئاطادارى

ساَلة.
لة شكستيانهَينا يةكَيتى ــىء ــارت ث ئَيستا
ليستى ديموكراسيدا، ذينطةى بةرةنطاربوونةوةى
كوردستان لة ئؤثؤزسيؤنيش دةركةوتنى كراوةء
هاوبةشيبوونى باآلنسى تَيكدانى  لةخؤيدا خؤى
دوو ئةو بةيةكةوةبوونى تاكتيكى يةكَيتيية، ثارتىء
لةسةر كاريطةريى  خراث بةشَيوةيةكى ثارتةش 
كوردستان هةرَيمى لة  ديموكراسيى  ثإؤسةى

داناوة.
butan.amedi@columnist.com

بيركردنةوة

سةركردةى لةوديو

ثارتةكانةوة

ئامَيدى بؤتان

رؤذنامة

دابةشبووني جيهانييء دووةمى جةنطي دواي
لة ديموكرات ئةَلمانياي دامةزراندني ئةَلمانياء
ناكؤكيي كَيشةء (١٩٤٩)دا، يةكةمي تشريني (٧)ى
نَيوان كةوتة سارد كةمَيك هةندَيكجار طةرمء زؤر

سؤظيةتةوة. يةكَيتيي ناتؤء وآلتاني
سةركةوتني ئةنجامي  لة ئةَلمانيا دابةشبووني 
جيهانيىء دووةمى جةنطي لة بوو هاوثةيمانان
ئةويش بةشدا، ضوار بةسةر ئةَلمانيا دابةشبووني

ئينطلتةرا. فةرةنساء سؤظيةت، يةكَيتي ئةمريكا،
طرتةوة، بةرلينيشي شاري دابةشبوونة ئةم
خؤرئاوا، بةرليني  شار، دوو بة بوو شارةش  ئةو
خؤرئاواوة ئةَلمانياي بة ئيدارييةوة لةإووى كة
بةآلم بةسترابووةوة،  فيدراَلةوة ئةَلمانياي ياخود 
ئينطلتةرا فةرةنساء ئةمريكاء بة سةر رةسميي بة
ثايتةختي بة بوو  كة خؤرهةآلت بةرليني بوو،
لةذَير رةسميي بة ئةويش ديموكرات، ئةَلمانياي

بوو. سؤظييةتدا يةكَيتي دةسةآلتي
سيستمي دوو بة بوو شارَيك كة بةرلين
اليةكيان دةكــــرا، حــوكــم ــاواز ــي ج سياسيي 
بازاإي ديكة ئةوةي سؤسياليزمء دةسةآلتَيكي
ئةو بــارودؤخــةء ئةو (سةرمايةداريي)، ــازاد ئ
(٥٠) لة زياتر رؤذانة  كة وايكردبوو  شاريية  يةك
دةكردء خؤرئاوا كاريان بةرليني ئةَلماني لة هةزار
خؤرهةآلت بةرليني لة وةردةطرتء ئةوَييان ثارةي

بةرليني هاوآلتي هةزارةها  هةروةها  ــانء  دةذي
دةهاتنة كةلوثةل خــواردنء  كإيني بؤ  خؤرئاوا
بوو، هةرزانتر لةوآ ضونكة خؤرهةآلت، بةرليني
(٤) بة بةرامبةر خؤرئاوا ماركَيكي هةموو ضونكة

بوو. خؤرهةآلت ماركي
ئةَلمانيا سةختةي ئابووريية بارودؤخة ئةم
يةكَيتيي نَيوان سةربازيي سياسييء طرذيي لةطةأل
ئةوةي هؤي وآلتاني ثةيماني ناتؤدا، بووة سؤظيةتء
ئةَلمانياي سؤظيةتء يةكَيتي سةركردةكاني كة
ئابي (١٣)ى بةرةبةياني لة كة بدةن بإيار ديموكرات
درَيذايي بة ديوارَيك بة خؤرئاوا بةرليني (١٩٦١)دا
بة جياكردةوةء  خؤرهةآلتي  بةرليني لة (٤٥)كم
ئةَلمانياي (١١٢)كــم درَيذايي بة ديكة ديوارَيكي

جيابكةنةوة. فيدراأل ئةَلمانياي لة ديموكراتي
نةبوو ديوارَيك تةنيا  بةرلين ديواري  بَيطومان
بة بوو بةَلكو ثارضةوة،  دوو بة كرد  شارَيكي كة
دابةشكردني ميللةتَيكء مَيذووي دابةشكردني
كرد كؤآلني شةقامء زؤر شارَيكء ــردووي راب
جياكردةوةء ماأل لة حةوشةي بةشةوةء دوو بة
دايكء لة منداأل مَيردء لة ذن دةرطاء لة ثةنجةرة

باوك.
بوو، تةمةني ســاأل  (٢٨) بةرلين ديـــواري
ساأل (٢٠) دووةم تشريني دووشةممةي دوَينآ
بةرلين ــواري دي هــات، هةرةسهَينانيدا بةسةر
ئازادييء لةنَيوان بوو ئامراز بةناوبانطترين كة
ئازاديية، ئةو بؤ هةر كؤيلةيةتيدا، سةربةستيء
خؤرهةآلت بةرليني هاوآلتي (١٥٠) لة زياتر
ديكةي بةشَيكي بؤ هةَالتنيان بؤ لةدةستدا  طيانيان

ثؤليسي فيشةكي رةحمي بةر كةوتنة شارةكةيانء
هةزار (٧٥) لة زياتر ترسَينةرء ديواري ثاسةواني
بؤ هةوَليان بةهؤي دادطا بةردةم ضوونة هاوآلتيش

ئازاديي. هةواي هةَلمذيني
بةسةر تةمةني  ساأل  (٢٠) دواي ئةَلمانيا  ئَيستا 
ئابوورييء قؤناغي باشترين لة خؤيدا وآلتي يةكَيتيي
بووةتةوة وآلتةكة دةذيء كؤمةآليةتيدا سياسييء 
مَيركل) (ئةنجَيال ديموكرات ئةَلمانياي ذنَيكي يةكء
وآلتةكةء راوَيذكاري بة بووة دووةم جاري بؤ
هةموو كة لةكاتَيكدا  ئةمة بةإَيوةدةبات، ئةَلمانيا 
مانطانة دةكــات، كار ئةَلمانيا لة كة هاوآلتييةك 
ئةَلمانياي بيناكردنةوةي بؤ ثارة بة بةشدارة
واليةتةكاني بة ريزي جارانء طةياندني ديموكراتي

فيدراأل. ئةَلمانياي ديكةي
نموونةيةكةء بةرلين، ديــواري رووخاندني
هيض ديوارةكان، هةموو نةهَيشتني بؤ هؤشيارييةكة
خواستي باوةإء ويستء نيية نةإووخَيت، ديوارَيك
نةفسييء سياسييء ديوارَيكي  هةموو  هاوآلتييان
زياتر ثانتايي دةإووخَينَيتء كؤمةآليةتي عةقَليء
بؤضووني لةطةأل مامةَلةكردن بؤ دةإةخسَينَيت

ديموكراتدا. جياوازو
جؤرة هةموو رووخاندني بؤ هاتووة ئةوة كاتي
ديوارة با ديودا، ئةو ء ديو ئةم لةنَيوان ديوارةكان
هةولَيرء بادينان، سؤرانء نَيوان دروستكراوةكاني
طؤإانء ثارتي، يةكَيتيء ثَينجوَين، زاخؤء سلَيماني،

بإووخَينين. كؤمؤنيستء...هتد كؤمةألء يةكَيتي،
بةرزء ضةند  ديوارةكان فَيريكردين بةرلين 

بإووخَين. كة دَيت رؤذَيك بةآلم ثتةو بن، بَلندء

رووخيَنرا، بةرلين ديواري لةمةوبةر ساأل ٢٠
كوردستان دةأووخَيت؟ شارةكاني ديواري نَيوان كةي



يوسف بةهادين

لةاليةن رةتكردنةوةي دووجار دواي
ئةنجومةني كؤمارةوة، سةرؤكايةتيي

ئيمتيازي ثإؤذةياساي عَيراق نوَينةراني
بةثَيي ثةسةندكردء ئةنداماني

دةدرَيتة ديبلؤماسي ثاسثؤرتي ياساكةش
ماوةي بؤ خَيزانةكانيان ثةرلةمانتارانء

جَيطراني سةرؤك (١٢)ساأل، لةبةرامبةردا
ئةوان هةموو رايانطةياند، كؤماري عَيراق
رةتكردنةوةي بؤ ياساييةكانيان رَيوشوَينة

بةآلم طرتووةتةبةر، ئيمتيازاتانة ئةو
بؤ ثةرلةمان دةست كةوتة بإيار دواجاري

ثةسةندكردةوة. ياساكةي سَييةم جاري
سةرؤكايةتيي بةياننامةيةكي بةثَيي
ئةنجومةني ئةوةي دواي عَيراق، كؤماري
ثةسةندكردووة، ياساكةيان نوَينةران
لةسةري تَيبيني ــار دووج سةرؤكايةتيي
هةبووةورةتيكردووةتةوة،بةآلمجاري سَييةم
ئةنداماني ثَينجي لةسةر سآ دةنطي بةكؤي
سةرؤكايةتيي ثةسةندكراوةتةوةو ثةرلةمان
ثَيي بة  رةتيبكاتةوةو نةبووة بؤي كؤمار 

ياساكة عَيراق، دةستووري لة (٧٣) مادةي
جَيبةجَيكردنةوة. بواري كةوتووةتة

ليستي ئةندامي ضاالك، ئازاد لةوبارةيةوة
عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني لة هاوثةيماني
كؤمار سةرؤكايةتيي راطةياند: رؤذنامةي بة
لةسةر تَيبينييان نةكردء ئيمزا ياساكةيان
ثةرلةمان، ئةنداماني بة هةبوو زةويي ثَيداني

ــةري رووب كــردبــوو ئــةوةيــان ثرسياري 
دةدرَيت ضي  بةرامبةر ضةندةو زةوييةكة 
ثاسثؤرتي هةروةها ثةرلةمانتاران،  بة
كآ ثةرلةمانتاران خَيزاني بؤ ديبلؤماسي

دةطرَيتةوة.
دووةم ــةمء  ــةك ي «جـــاري وتــيــشــي: 
نَيردرا كراء ياساكة كةمي دةستكارييةكي

رةتيانكردةوة، كؤمارء  سةرؤكايةتيي  بؤ
ياساي لة زةوي ثَيداني  ثةرلةمان  دواتــر
نوَينةران ئةنجومةني  ئةنداماني  ئيمتيازاتي 
بؤ دياريكرد ديبلؤماسي ثاسثؤرتي البردء
خوار لة تةمةنيان منداآلنةي ئةو خَيزانء 
بةو (١٢)ساأل، ماوةي بؤ (١٨)ساَلةوةيةوة
جاري بؤ ياساكة ثةسةندكراء، تةعديالتانةوة
بنَيررَيتةوة بةوة نيية ياساكة ثَيويستي سَييةم
ثةسةندي تا كؤمار سةرؤكايةتيي بؤ
دواي راستةوخؤ رةتيبكاتةوةو يان بكات
دةكةوَيتة بآلوكردنةوةيلةوةقايعيرةسميدا،

ثَيدةكرَيت». كاري جَيبةجَيكردنةوةء بوراي
هاشميء تاريق لة هةريةك لةبةرامبةردا
سةرؤك جَيطراني عةبدولمةهدي، عادل
ئيمتيازاتي بة سةبارةت  عَيراق،  كؤماري
هيض رايانطةياند: ثةرلةمان ئةنداماني
دةربكات، ياسا نيية  بؤي قيادي  ثؤستَيكي
لةداهاتووداو خؤي ئيمتيازاتةكاني بة تايبةت
هةموارةكاني ضوارضَيوةي لة هةوَلدةدةن

جَيبكةنةوة. مةسةلةية ئةو دةستوردا
دواي ــمــةهــدي عــةبــدول هــاشــمــيء 
لةراطةياندنَيكدا هاوبةش كؤبوونةوةيةكي
دووجار ئاشكرايانكرد: سةرؤكايةتيي كؤمار
هةموو رةتكردووةتةوةو ياسايةي ئةو
دةستوورييةكاني ياساييء رَيوشوَينة
ئةو نةكردني بؤثةسةند طرتووةتةبةر

ئةنجومةني بؤ قسة  دوا  بــةآلم  ياساية،
لةسةر دةنطي كة طــةإايــةوة نوَينةران
ثةسةنديكردةوةء سَييةم جاري بؤ داو
سةرؤكايةتيي عَيراقي دةستووري بةثَيي
ياساية ئةو ناتوانَيت تر جارَيكي كؤمار

رةتبكاتةوة».
ياساي بة ناإةزاييةكان دذي سةبارةت
ضاالك ئــازاد ثةرلةمانتاران، ئيمتيازاتي
وةزيرةكان عَيراقدا لة  بةوةكرد، ئاماذةي
بةثَيي هةيةو ديبلؤماسييان ثاسثؤرتي
وةزيرة، هاوثلةي ثةرلةمان، ئةندام ياساش،
ثاسثؤرتي بووني ثةرلةمانتارةكان بؤية

زانيووة. خؤيان مافي بة ديبلؤماسييان
زؤربــةي لــة ــاذةى بــةوةشــكــرد ــام ئ
سياسيء كةساني جيهاندا، وآلتةكاني
هونةرمةندو وةزيرو تةنانةت ثةرلةمانتارو
ثاسثؤرتي نــاودار كةساني يــاريــزانء
ئةنجامداني بؤ ثَيدةدرَيت ديبلؤماسييان
هةندَيكيشيان دةرةوة، بؤ سةفةر طةشتء
تةمةن كؤتايي تا ثاسثؤرتةيان ــةو ئ
عَيراقييةكانةوة ميديا «لةاليةن ثَيدةدرَيت:
زؤر ديبلؤماسي ثاسثؤرتي مةسةلةي
خؤيانة مافَيكي ئةوة لةكاتَيكدا كرا، طةورة
نيية، خةَلكةوة بةقووتي ثةيوةندييةكي هيض
بؤ سةندرابَيتةوة  لةخةَلك نيية مافَيك يان 

ثةرلةمانتارةكان».
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كؤمارةوة سةرؤكايةتيي لةاليةن رةتكردنةوةي دووجار دواي
مسؤطةركرد خَيزانةكانيان بؤ ديثلؤماسييان ثاسثؤرتي عَيراق ثةرلـةمانتارانى

عَيراقــى

قادر هةستيار

بةعسييةكان  طةإانةوةى  مةترسي
ثةرلةمانى بؤ هةَلبذاردنةوة لةإَيطةى

زياد دةكاتء ماليكيش داهاتووى عَيراق 
دةستةى ثَيكهَينانى زووتر بؤ كار
دةكات دادثةروةرى لَيثرسينةوةو

لَييان رَيطرتن مةبةستى بة

نةضنة بةعسييةكان «با
ثةرلةمان»

ليستء  خؤئامادةكردنى سةروبةندى  لة
هةَلبذاردنى بؤ عَيراق سياسييةكانى ثارتة
عَيراق، نوَينةرانى  ئةنجومةنى داهاتووى 
سةرانسةرى لة (٢٠١٠/١/١٦) لة بإيارة كة
ليستء ضةندين بدرَيت، ئةنجام عَيراقدا
كة ثَيكهَينراون، ــوَي ن هاوثةيمانَيتى
هاوثةيمانَيتيية بةتايبةت هةندَيكيان
لَيدةكرَيت ئةوةيان مةترسى سوننييةكان
بطةإَينرَينةوة بةعسييةكان رَيطةيانةوة لة

داهاتوو. ثةرلةمانى
زؤربةى لَيدوانى لة مةترسيية ئةم
بةآلم دةكرا، بةدى شيعةكانةوة بةرثرسة
لةو طومانة بة كة اليةن سةرسةخترين

عَيراقيية. دةعوةى حيزبى ئةطةرة،
فيستيظاَلى  لة ميانةَى لةوبارةيةشةوةو  
رووبةإوو بؤ طواستنةوة دامةزراوةكانى
سةرؤك ماليكى نورى بةعس، بوونةوةى
دةعوة، حيزبى سةرؤكى عَيراقء وةزيرانى
سلبييةكانى دةرةنجامة لة اليةكى هةموو
ثةرلةمانى ناو بؤ بةعسييةكان طةإانةوةى
رَيطةى لــة  ــردةوة ــادارك ــاط ئ ــوو  ــات داه
هاوآلتيان لة داواشى هةَلبذاردنةكانةوة

ثَينةدةن. دةنطيان كة كرد،
عالياوايى ــآل ــدوَل ــةب د.ع ــات ــاوك ه
لَيثرسينةوةى ليذنةى  سةرؤكى  جَيطرى
نوَينةرانى ئةنجومةنى  لة دادثةروةريى 
مةترسيى بوونى  بة ئاماذةى عَيراق، 
بؤ كرد بةعسييةكان طةإانةوةى هةوَلى
رايطةياند: «مةترسيى و ثةرلةمانى داهاتوو
ثةرلةمانى ناو بؤ بةعسييةكان طةإانةوةى
هةستى هةَلبذاردنةوة رَيطةى لة داهاتوو
رَيطةى لة بةعسييةكان كؤنة ثَيدةكرَيتء
بةرطي بة جــيــاوازةوة ليستَيكى  ضةند 
هةَلبذاردنى بةشداريى دةيانةوَيت ديكةوة

بكةن». ثةرلةمان داهاتووى

طةرِانةوة بةعسبؤ رَيطرةكانى

ئَيستادا مةترسيى لة ئارداية سةبارةتبة لة
طةإانةوةىهةندَيكلة بةرثرسةكانىثَيشووى
دةسةآلتى ناو بؤ بةعس سياسيى سةربازيىء
هةستيارةكانى ــة  وةزارةت جَيبةجَيكردنء
كة كاتَيكداية، لة  ئةوةش عَيراق،  حكومةتى
برَيمةرى ثؤأل يةكى  ذمــارة بةيانى بةثَيى
(٢٠٠٤)دا ساَلى لة عَيراق مةدةنى حاكمى
بةعس لة طةإانةوةى رَيطرتن دراوة فةرمانى
ديكة بؤ ناوَيكى هةر يان وةك رَيكخستنةكانى،
يةكةمى بإطةى لة عَيراقء لة حوكم كورسيى
هاتووة؛ عَيراقيشدا دةستوورى حةوتى مادةى
يان رةطةزثةرستى، هَيزَيكى هيض بة رَي كة
بكات نــةذادى  ثاكتاوى  كة نادرَيت،  تيرؤر
ذَير لة سةداميى  بةعسى حيزبى بةتايبةت 
ناوى لةذَير نادرَيت رَيطةش بَيت هةرناوَيكدا
بة ياسا ئةمةش بَيتةوة، جَيى فرةيى سياسيى

رَيكدةخرَيت.
مادةيةى  ئةو ناوةإؤكى رَيكخستنى  
طةإانةوةى لة رَيطرتن بؤ عَيراق دةستوورى
بؤعيراقلةمانطى بةعسييةكان(سةدامييةكان)
دةستةى ياساى (٢٠٠٨)دا ساَلى شووباتى 
دادثةروةرى لَيثرسينةوةو بؤ نيشتمانيى باآلى
بؤ ياسايى ضوارضَيوةيةكى تيايدا كة ثَيكهَينرا،
كاركردنى شَيوازى دةستةيةء ئةو ثَيكهَينانى
بةثرسانى لة هةندَيك طةإانةوةى لة رَيطرتن بؤ
حكومةتى باآلكانى ثؤستة بؤ ثَيشووى بةعس
سياسيىء ئيدارييء رووى لة عَيراقى
بةثَيى ئابوورييةوةء  رؤشنبيرييء فيكريىء 
بةرثرسانةى ئةو  ثؤستى ياسايةش  ئةو
تواناى كة  كــراوة، ديارى بةعس  ثَيشووى
هةستيارةكان ثؤستة بؤ نيية طةإانةوةيان

رَيى ثَينادرَيت بطةإَينةوة  (عضو فرقة) لةوانة
لة ثَيشووتريان  رةسمييةكانى كارة سةر 
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى دةستةى هةرسَي

ئةمنييةكان. دةزطا وةزارةتةكانء قةزاو
بةعسى  ئةندامانى حيزبى  رَيشنادرَيت بة
ثؤستء وةرطرتنى بة سةرةوة بؤ هةَلوةشاوة
ثؤستة طشتيىء بةإَيوةبةرى تايبةتةكانى ثلة

لة يةكة ئيدارييةكان. هاوتاكانى

ليستةطومانلَيكراوةكان

ليستء حيزبء ذماريةك بةم دوايية كة
لَيدةكرَيت ئةوةيان طومانى جياجيا كةسايةتى
رووثؤشى ببنة داهاتوودا هةَلبذاردنى لة
لةوانة ثةرلةمان، ناو بؤ طةإانةوةى بؤ بةعس
كة عَيراقى)، نيشتمانى (بزووتنةوةى بةرةى
سةرؤكى عةالوى ئةياد لة هةريةك لةاليةن
ساَلح نيشتمانىء ويفاقى بزووتنةوةى
نيشتمانى ئةنجومةنى سةرؤكى موتَلةط
بةرةى سةرؤكى علةيان خةَلةف عَيراقىء
ريشة ئةبوو ئةحمةد نيشتمانىء ديالؤطى
عَيراقء سةحوةى ئةنجومةنى سةرؤكى
عَيراقييةو ليستى ئةندامى نجَيفى ئوسامة
حةدباء ليستى سةرؤكى نجَيفى ئةسيل براى
سةرؤكى ناوخؤو وةزيرى ثؤآلنى جةواد
بةثَيى ضةند كة عَيراقيى، حيزبى دةستوورى
لَيثرسينةوةو ليذنةى رؤذنامة زانيارييةكى
ناوى عَيراق ثةرلةمانى لة دادثةروةريى
سةدامء فيدايى ئةفسةرى لة كةس (٢٣٢٣)
تؤمار ئةمنى خاسى فيرقةو شوعبةو عوزو
رابروودا ساَلى ماوةى ضةند لة كة كردووة،
ــارة دووب عَيراق ناوخؤى وةزارةتـــى لة 

دامةزرَينراونةتةوة،
ــاآلى  ــى ب ــدام ــةن ـــةوال ئ  حــةيــدةر م
ئةو عَيراقى) نيشتمانى (بــزووتــنــةوةى
ئاراستةيان كة رةتــكــردةوة، تؤمةتانةى

هةوَلى ليستةكةيان بةوةى سةبارةت كراوة
رؤذنامةى بؤ  دةدةنء بةعس طةإانةوةى 
طةإانةوةى لة دذى كة ئةوان روونكردةوة،
خوَينى دةستيان ضووةتة بةعسيانةن، كة ئةو
ثَيكهاتةكانى تَيبينى بةآلم عَيراقييةكانةوة،
دةستةى خودى ياساء لةسةر ليستةكةى
ياساي هةندَيك دادثةروةرىء لَيثرسينةوةو
هةوَلَيكن ئةو وتةى بة كة نةشاردةوة، ديكة

اليةنى ديكة. كةسايةتىء كارخستنى لة بؤ
هَيرشة  ئــةو  ئؤباَلى  مــةوال  حةيدةر  
خستة ليستةكةيان سةر بؤ راطةياندنةى
«ماليكى وتــى: ــوةو دةع حيزبى  ئةستؤى
لة حكومةتةكةى شكشتةكانى دةيةوَيت
رووثؤش ــردوودا راب ساَلى ضوار ماوةى
جؤرَيك دةكات، لةسةر ئةوة كار بؤية بكات
نَيوان لة بهَينَيتةكايةوة نوَي تايفةطةريى لة
سوننييةكانى هَيزة شيعةو اليةنةكانى

ديكةدا.

ثَيدةكرَيت؟ ضى كؤمسيؤن

ــةخــؤى ســةرب كــؤمــســيــؤنــى بــــاآلى
وردبينيكردنى ئةركى كة هةَلبذاردنةكان،
ثاَلَيوراوءليستةكانءراستاندنيانىلةسةرةبؤ
ئةنجومةنى نوَينةرانى هةَلبذاردنى داهاتووى
عةبدولكةريم سةردار لةوبارةيةوة  عَيراق،
رؤذنامةى بة كؤمسيؤن ئةنجومةنى ئةندامى
لة لَيكؤَلينةوة بنةإةتى  «ئةركى  راطةياند:
ئةستؤى لة هةَلبذاردنَيك هةر ثاَلَيوراوةكانى
دادثةروةريداية، لَيثرسينةوةو دةستةى
لةاليةن كــة ـــةوةى، ئ دواى لــة ئــةويــش 
ئةو بؤ ثاَلَيوراوةكان ناوى كؤمسيؤنةوة
تاوتوَيكردنىء مةبةستى بة دةنَيرن دةستةية
ياسا بة  ئةوةش كة وةآلمدانةوةيان، دواتر
ثَيشووى ثؤستانةى ئةو دةضَيتء بةإَيو
ثَينادرَيت رَييان كة دياريدةكرَيت، بةعسيش

بكةن. ثاَلَيوراوَيك بةشداريى هةَلبذاردن وةك
ثَيشينةى  ئاشكرابوونى بة سةبارةت  
دةرضوونى دواى ثاَلَيوراوَيك بةعسيبوونى
عةبدلوكةريم سةردار ثةرلةمان،  ئةندام وةك
داواكارى طشتيى كات ئةو كة ئاماذةى بةوةدا؛
رَيطةى لة تةواو بةَلطةى بة ثشتبةستن بة
تؤمار لةسةر ئةو ثةرلةمانتارة سكاآل دادطاوة
بإيار دادطــاوة  اليةن لة دواتريش دةكاتء
دةدرَيت. سةرى لة حةسانة هةَلطرتنى لةسةر

نيية لَيثرسينةوة بؤ دةستةيةك

(٢٠٠٨)ةوة ساَلى لة  ــةوةى ئ لةطةأل  
نيشتمانى لَيثسينةوةو باآلى دةستةى ياساى
دةستةى جَيطةى تا ثَيكهَينراوة، دادثةروةريى
بةآلم بطرَيتةوة، بةعس ريشةكَيشكردنى
كة ثَيكنةهَينراوة، دةستةية ئةو تائَيستا
لة (٢) كوردء (٢) (٧) كةسن، كة ئةندامةكانى
سوننةو(٣)شيعةثَيكدَينءهةموواليةنةكانيش
وتةى بة ثَيشكةشكردووةء خؤيان ثاَلَيوراوى
دوايية بةغداش بةم سةرضاوةيةكى ئاطادارى
بؤ دروستكردووة زؤرى طوشارَيكى ماليكى
رَيطرتن رةنطة بؤ كة دةستةية، ثَيكهَينانى ئةو
داهاتوو. لة خؤثاآلوتنيان بؤ هةَلبذاردنى بَيت

ليذنةى  ئةندامى عالياوايى عةبدوَلآل
ــإاى وَي دادثـــةروةريـــى لَيثرسينةوةو
زانيارييانة ــةو ئ ثشتإاستكردنةوةى
دةستةى كارةكانى كة روونــيــكــردةوة،
بةبَي راطيراوةو بةعس ريشةكَيشكردنى
ناتوانن وةزيران ئةنجومةنى رةزامةندى
كؤنةدا، كة دةستة لةو بةوثَييةى بكةن كار 
دةكرد الدانى سةرؤكايةتى ئةحمةد ضةلةبى
كةسانَيك بةرتيلةوة رَيطةى لة كراوةو زؤر
ثؤستةكانيان، ســةر طةإَينراونةتةوة
بؤ ــوون ــةب ن ــةوة ــةإان ط شايستةى كــة 

ثؤستةكانيان».

دةكات ئامادة عَيراق ثةرلةمانىداهاتووي بؤ خؤى بةعس
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ديدارى: ئيبراهيم عةلى

دَلشاد بارزانى، جَيطرى سةرؤكى 
فراكسيؤنى كوردستانى لة ثةرلةمانى 

كوردستان، لة ديدارَيكى تايبةتى 
رؤذنامةدا ئاماذة بة جياوازيية 
جةوهةرييةكانى خولى دووةمء 
سَييةمى ثةرلةمانى كوردستان 

دةكاتء نيطةرانيشة لةوةى كة بة 
ضاوَيكى دوذمنكارانة سةيرى هةر 

فراكسيؤنَيكى ثةرلةمانى بكرَيـت

ثةرلةمانتارَيك  وةكــو  رؤذنــامــة: 
ثَيتواية، جياوازيي جةوهةريى لةنَيوان 
خولى  ثــةرلــةمــانء  دووةمـــى  خولى 

سَييةمدا ضيية ؟
لة  سَييةم  خولى  ئــةوةى  بةهؤى   *
كراوة،  بؤ  هةَلبذاردنى  (٢٠٠٩)دا  ساَلى 
خولى  لةطةأل  بَيت  جياواز  دةبَيت  بؤية 
دووةم  خولى  بؤ  لةبةرئةوةى  دووةمــدا، 
كــراوةو  هةَلبذاردن   (٢٠٠٥) ساَلى  لة 
جياوازى زؤرة لة نَيوان بارودؤخى ساَلى 
خولةى  ئةو  ئةطةر  (٢٠٠٩)داء  و   (٢٠٠٥)
ثةرلةمان وةكو خولى ثَيشوو بَيت، كةواتة 
وةستاوينء  خؤمان  جَيطةى  لة  ئَيمة 
ئَيمةش  ئةطةر  ثَيشنةكةوتووين،  هيض 
بؤية  دةكةوين،  دوا  حةتمةن  ثَيشنةكةوين 
من طؤإانكاريى زؤر دةبينم كة هاتوونةتة 
كؤمةَلطة  ثَيداويستييةكانى  ـــاراوةو  ئ
ديكةش  شتةكانى  دةبَيت  بؤية  طــؤإاون، 
بطؤإَين، ئَيستا دةسةآلت طةيشتووةتة ئةو 
قةناعةتةى كة دةبَيت طؤإانكاريى بكرَيت لة 
هاوآلتييانء  لةطةأل  مامةَلةكردن  ضؤنَيتيى 
رووداوةكاندا، طؤإانَيكى ديكةش هاتووةتة 
ئاراوة كة لة دةرةوةى ئيرادةى دةسةآلت 
بووة، وةكو دروستبوونى ئؤثؤزسيؤن، كة 
ئةمةش خاَلَيكى وةرضارخانة لة بزووتنةى 

ديموكراسييةتدا لة كوردستان.
ــاذةت بــةوة  ــام ــة: خــؤت ئ ــام رؤذن
ــى لة  ــةري ــةوه ــى ج ــاَل ــة خ كــرد ك
ئؤثؤزسيؤنة  بوونى  جياوازييةكان 
ئَيستادا  لة  بةآلم  ثةرلةماندا،  نَيو  لة 
تؤمةتباردةكات  ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلت 
دةسةآلت  شتةكانى  تةواوى  كة  بةوةى 
دةسةآلت  ئؤثؤزسيؤنيش  رةتدةكاتةوةو 
ضاوَيكى  بة  كة  تؤمةتباردةكات،  بةوة 
ئؤثؤزسيؤن  سةيرى  دوذمنكارانةوة 
تَيإوانينة  دوو  ئةم  بوونى  دةكــات، 
خةَلكى  بة  خزمةت  ضةند  جياوازة 

كوردستان دةكات؟
* ناكرَيت وةكو ساآلنى (٩٠)ةكان كة 
ضؤن كةموكووإييةكانمان بةوة ثةردةثؤش 
ئةزموونةكةمان  دةمــانــوت،  كة  دةكــرد 
كَيشةكان  ناتوانين  زياتر  لةوة  ساوايةو 

هةتاية  تا  ئَيمة  ناكرَيت  ضارةسةربكةين، 
ئةو  ســاوايــةو  ئةزموونةكةمان  بَلَيين 
ئةزموونَيكى  هةية  ئَيستاش  ئةزموونةى 
بَلَيين،  ئَيستاشدا  لة  ئَيمة  بؤية  نيية،  ساوا 
بؤ  تازةيةو  ئةزموونَيكى  ئؤثؤزسيؤن 
دروستبووة،  حاَلةتة  ئــةو  يةكةمجارة 

ئةو  ناوى  لةذَير  ناكرَيت  من  بــإواى  بة 
بيانووةدا درَيذة بةو مشتومإة بَيبةرهةمة 
شَيوةيةى  بةو  دةســةآلت  روئياى  بدةين. 
بة  بيكات  ئؤثؤزسيؤن  كارَيك  هةر  كة 
حةتمةن  ئةوا  دابنَيت،  روخَينةر  كارَيكى 
ئؤثؤزسيؤنيش  روئياى  هةَلةية،  كارَيكى 

ثاوانخوازى  بة  بكرَيت  كارَيك  هةر  بةوةى 
هةَلةية.  ئةمةش  ديسان  بدات،  قةَلةمى  لة 
ئؤثؤزسيؤنيش  دةسةآلتء  دةبَيت  ثَيمواية، 
يةكةم كار كة بيكةين، ئةوةية كة لة ئةركى 
بؤ  دوورنةكةونةوة،  خؤيان  راستةقينةى 
زؤرمان  بةَلَينى  هةردووالمان  ئَيمة  نموونة 
بة خةَلك داوةو ئَيستاش كاتى جَيبةجَيكردنى 
بكةين  سةرقاأل  خؤمان  نةك  بةَلَينةكانة، 
شت  هةندَيك  ضونكة  الوةكييةوة،  كارى  بة 
مافى خةَلكةو ناكرَيت لةسةر حيسابي ئةوان 
ليستى  برادةرانى  بة  من  بكةين.  ملمالنآ 
نابَيت  وتووة،  ديكةشم  ليستةكانى  طؤإانء 
بكرَيت  كار  ئيستفزازييانة  نةفةسَيكى  بة 
ئةوةى خؤمان  بؤ  هانبدةن  ئَيمة  كة  بةوةى 
هةَلةدا  لةشتى  بةرطريكردن  لةخانةى 
لة  ئؤثؤزسيؤنيش  ئةطةر  ضونكة  ببينينةوة، 
واجبي  ثةرلةمانتار  نةبواية وةكو  ثةرلةمان 
بكةين،  حكومةت  ضاودَيريى  كة  ئَيمةية 
ئةركَيكى  ئؤثؤزسيؤن  لةطةأل  ئَيمة  بؤية 
ئةوة  ثةرلةمانء  لةناو  هةية  هاوبةشمان 
ئؤثؤزسيؤنةوة  دةسةآلتء  بة  ثةيوةنديى 
نيية، بةَلكو ثةيوةنديى بة جةوهةرى ئةركى 
ئةندامى ثةرلةمانةوة هةية، من ئةو قسةيةم 
بطوترَيت  ئَيمة  بة  كة  ناخؤشة  ثآ  زؤر 
فراكسيؤنى دةسةآلت، ضونكة ئَيمة كوَيرانة 
ثاَلثشتى دةسةآلت ناكةينء ئَيمةش ئةركمان 

ضاودَيريكردنى دةسةآلتى جَيبةجَيكردنة.
ليستى  ــة  ل بــةشــَيــك  رؤذنـــامـــة: 
كوردستانى مامةَلةكردنيان لةطةأل ليستى 
تؤَلةسةندنةوةية،  بنةماى  لةسةر  طؤإان 
بةتايبةت كة طؤإان لة جَي نفوزى يةكَيك 
كوردستانيدا  ليستى  ثَيكهاتةكانى  لة 
مامةَلةكردن  بردووةتةوة،  هةَلبذاردنى 
بة  ئَيستا  ئالييةتةى  شــَيــوازو  بــةو 

حاَلةتَيكى تةندروست دةزانيت؟
لةسةر  هةية  كاريطةريى  حاَلةتة  ئةم   *
بة  ناتوانين  هةرضةندة  كةس،  تاكة  ئاستى 
بةآلم  رةتبكةينةوة،  قسةية  ئةو  تةواويى 
بة  بؤضوونة  ئةو  بَلَيم،  ئةوة  دةمةوَيت  من 
لةسةر  نابَيت  كاريطةريى  شَيوةيةك  هيض 
يان  كوردستانى،  ليستى  ئةجَينداى  كارو 
تَيإوانينء  لةسةر  هةبَيت  كاريطةريى  بَلَيين 
وا  شتى  كوردستانى،  ليستى  بإيارةكانى 
كاركردنى  بنةماى  نابَيتة  حاَلةتة  ئةم  نييةو 

ليستى كوردستانى.
يةكَيتى  لةطةأل  ئَيوة  ــة:  ــام رؤذن
بةشداريتان  ليست  يةك  بة  نيشتمانيدا 
ئَيستا  ئايا  هةَلبذاردنةكاندا،  لة  كرد 
فراكسيؤنى  دوو  بة  ببن  نيية  ثَيويست 

ثةرلةمانى؟
هةية  مةركةزيى  بإيارَيكى  ثَيمواية،   *
كة تا ئةو ضوار ساَلة وةك يةك فراكسيؤن 

دةمَينينةوة.
كة  ثَييانواية  ضاودَيران  رؤذنامة: 
لةنَيو  يةكَيتى  ثارتىء  بةيةكةوةبوونى 
جياواز  بيروإاى  ثةرلةماندا  هؤَلى 
ناضار  ثةرلةمان  ئةندامى  دةكوذَيتء 
لة  كوَيرانة  بةرطرييةكى  كة  دةكــات 

بإيارةكانى ليستةكةى بكات؟
ثَيشينة  حوكمى  ئَيمة  ناكرَيت   *

ئَيمة  بــةآلم  حاَلةتة،  ئةو  لةسةر  بدةين 
هةندَيك  لةسةر  كوردستانى  ليستى  وةكو 
دةكةينء  خؤمان  كؤبوونةوةى  بابةت 
نَيو  بضينة  بإيار  بةيةك  كة  هةوَلدةدةين 
وا  ماناى  ئةمة  ــةوةوة،  ــوون كــؤب هؤَلى 
فراكسيؤنى  ئةندامانى  ــةواوى  ت كة  نيية 
بيردةكةنةوة،  يةكجؤر  بة  كوردستانى 
ضونكة لة كاتى طفتوطؤكاندا لةسةر بإيارَيك 
ئةندامانى  بؤضووني  فراكسيؤندا  لةناو 
لةسةر  شتةكان  زؤرجــار  وةردةطيرَيتء 
قسةى ئةوان دةطؤإَيت. ئَيمة رَيطة بؤ ئةوة 
ثةرلةمان خاوةن  ئةندامى  كة  خؤشدةكةين 

بإيارى خؤي بَيت.
دةكرَيت  لةوة  باس  رؤذنامة: زؤرجار 
كة ئةطةر ئةندامَيكى ثةرلةمان كوَيرانة 
بةرطريى لة بةرنامةى حيزبةكةى نةكات، 

ئةوا رووبةإووى لَيثَيضينةوة دةبَيت؟
نيم،  بؤضوونةدا  ئــةو  لةطةأل  من   *
هةية  ثةرلةمان  ئةندامى  نموونة  بؤ  ضونكة 
ئةندامى  بة  كــراوة  ثارتى  ليستى  لةسةر 
لةسةر  ئَيمة  ثَيضةوانةى  بة  ثةرلةمانء 
شتَيك دةنطيداوةء تائَيستا من ثَيم نةوتووة 
بؤ واتكرد، ضونكة ناكرَيت رَيطريى بكةين لة 

بؤضوونى ثةرلةمانتار.
ضيية  ئةوة  هؤكارى  ئةى  رؤذنامة: 
لةنَيو هؤَلى ثةرلةماندا هةموو ئةندامانى 
ئــاواز  يــةك  بة  كوردستانى  ليستى 
بةرطريى لةو ثإؤذانة دةكةن كة ليستى 

كوردستانى ثَيشكةشيان دةكات؟
* لة مةسةلةى بةرطريكردن لة ثإؤذةدا 
دةبَيت زؤر بة يةكطرتوويى بةرطريي بكرَيت، 
ضونكة هةر ثإؤذةيةك كة ثَيشكةشدةكرَيت 
لةسةر  طفتوطؤى  فراكسيؤن  نَيو  لة  ثَيشتر 
رةخنةى  ئةندامَيك  هةر  ئةطةر  دةكرَيـت، 
هةية دةتوانَيت لة كؤبوونةوةى فراكسيؤندا 
جَيطةى  رةخنةكةى  كة  دروستبكات،  فشار 
بؤ  قةناعةت  كة  هةوَلبدات  بطرَيتء  خؤى 
هةمووان دروستبكات كة بؤضوونةكةى ئةو 
نَيو  هاتة  ثإؤذةكة  ئةطةر  بةآلم  دروستة، 
هؤَلى ثةرلةمان، ناكرَيت دذى بوةستَيتةوة.

مــاوةى  كة  بةوثَييةى  ــة:  ــام رؤذن
خولى  كــارى  بةسةر  مانطَيك  ضةند 
ثَيتواية  تَيثةإيوة،  ثةرلةماندا  سَييةمى 
هةبَيت  كاركردن  ثَيكةوة  دةرفةتى 
كة   بةتايبةت  ليستةكاندا،  لةنَيوان 
فراكسيؤنى  ثإؤذةياسايةك  ئةطةر 
فراكسيؤنى  بكات  ثَيشكةشى  ــؤإان  ط
بة  يا  بكات،  ثشتطيريى  كوردستانيش 

ثَيضةوانةوة؟
هيض  لةسةر  ثَيشينة  بإيارى  ئَيمة   *
رووى  بة  دةرطــا  نادةينء  فراكسيؤنَيك 
بةناوى  من  داناخةين،  فراكسيؤنَيكدا  هيض 
ئةو  لةطةأل  كوردستانييةوة  فراكسيؤنى 
لةطةأل  تةنانةت  ــردووة،  ك قسةم  كةسانة 
لة  هةية  ئةنداميان  يةك  كة  ئةوانةشى 
ئةو  ئةطةر  كة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ثشتطيريي  ئامادةين  ئَيمة  هةبَيت  ثإؤذةى 
بةرذةوةنديى  بؤ  ستايل  بةهةمان  بكةين، 
خةَلك ثشتطيريى لة هةموو ثإؤذةياسايةك 

دةكةين. 

دلَشاد بارزانى، جَيطرى سةرؤكى فراكسيؤنى كوردستانى:
دةسةآلت طةيشتووةتة قةناعةتَيك، كة دةبَيت طؤأانكاريى بكرَيت
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راگةياندنَيك لة فراكسيؤني گـــــــؤأانةوة لة پةرلةماني كوردستان
دةكةوَيتة  يةكةم  بةپلةي   درَيژدا،  ماوة 
كةچي   كوردستاني ،  ليستي   ئةستؤي  
كوردستاني   ليستي   وتةبَيژي   بةإَيز، 
هةولَير  رؤژنامةي   بؤ  لَيدوانَيكدا  لة 
ئةو   ٢٠٠٩/١١/٩ رؤژي   (٦٥٦)ي   ژمارة 
سةرؤكايةتيي   ئةستؤي   دةخاتة  ئؤباَلة 
ئةوة  كة  روونيدةكاتةوة  پةرلةمان و 
رازي   بووة  پةرلةمان  سةرؤكايةتيي  
پؤستي   گؤإان  ليستي   كانديدي   نةبووة 
سةرؤكايةتيي  ليژنةي  نةزاهة وةربگرَيت، 
ترسناكة و  پَيشهاتَيكي   ئةمة  ئةَلبةتة 
پةرلةمان  سةرؤكايةتيي   بَياليةنيي  
دةخاتة ژَير پرسيارةوة، بؤية دةسبةجآ  
روونكردنةوةي   داواي   ياداشتَيكدا  لة 
پةرلةمانمان  سةرؤكايةتيي   هةَلوَيستي  

كرد.

شوَيني   پةرلةمان  ئَيمةدا  ديدي   لة 
هةموو  نوَينةراني  ــةوةي   ــوون ــردب گ
پَيكهاتةكان و سةرجةم خةَلكي  كوردستانة 
بةبآ  جياوازي . هيچ فراكسيؤنَيك، ئةگةر 
زؤرينةش بَيت، ئةو مافةي  نيية رَيإةوي  
ميكانيزمي   وادة و  ــات و  ك ــار و  ــار وب ك
اليةنة  يــةك  ليژنةكان  كــؤبــوونــةوةي  
ئةو  فراكسيؤنَيك  هيچ  بكات و  ــاري   دي
لةگةأل   نيية وةك خاوةنماأل  مامةَلة  مافةي  

فراكسيؤنةكاني  تردا بكات.
تةنها  گؤإان،  فراكسيؤني   وةك  ئَيمة، 
لة مامةَلةماندا لةگةأل  حكومةتدا خؤمان بة 
ئؤپؤزيسيؤن دةزانين، دةنا لةناو پةرلةماندا 
بةبآ   تردا  فراكسيؤنةكاني   هةموو  لةگةأل  
بةشَيكي   خاوةنماأل  و  بة  خؤمان  جياوازي  
گةوهةريي  و دانةبإاو دةزانين و رَيگةنادةين 

ئيرادةي   رةنگدانةوةي   پةرلةمان  ئيرادةي  
فراكسيؤنَيكي   يان  تةنفيزي   دةسةآلتي  
مةبةستةش  ئةو  بؤ  هةر  بَيت.  دياريكراو 
ليژنةي  سةرؤكايةتيي   كــرد،  داوامــان 
ئؤپؤزسيؤن  بــةرةي   بة  بدرَيت  نةزاهة 
سةربةخؤيي   لةسةر  گومانَيك  هيچ  تا 
تا  نةمَينَيتةوة،  پةرلةمان  دةســةآلتــي  
بسةلمَينن  لؤجَيكة  ئةو  پَيكةوة  هةموومان 
يةككاتدا  لة  فراكسيؤنَيك  نيية  شياو  كة 
خؤشي  هةر  پَيكبهَينَيت و  حكومةت  خؤي  
پةرلةمان  نةزاهةي  ليژنةي  سةرؤكايةتيي 
چاودَيريكةر و  يةككاتدا  لة  واتة  بكات، 
بة  پةرلةمان  تا  بَيت،  چاودَيريكراويش 
بةشداري   فراكسيؤنةكانييةوة  هةموو 
بكات لة دؤزينةوةي  سةرجةم مؤَلگةكاني 
گةندةَليي ئيدارييء دارايي لةناو حكومةتء 

سةرجةم دامةزراوةكاندا.
ئامادةييمانةوة  سؤنگةي   لة  ئَيمة 
تري   فراكسيؤنةكاني   هاوكاريكردني   بؤ 
گرتنةئةستؤي  لةپَيناو  پةرلةمان و  ناو 
پــَيــإةوكــردنــي   بــؤ  بةرپرسيارَيتيدا 
شةفافيةت و قةآلچؤكردني  گةندةَلي،  ئامادة 
سةرؤكايةتيي  بةرپرسيارَيتي   بووين 
نةك  ئةستؤ  بگرينة  نــةزاهــة  ليژنةي  
ئَيمة  چونكة  ئيمتيازدا،  وةرگرتني   لةپَيناو 
رةتكردووةتةوة،  ئيمتيازمان  بةكردةوة 
هةَلبژارد و  ئؤپؤزيسيؤنمان  بةرةي   كاتَيك 

ئامادة نةبووين بچينة حكومةتةوة. 
نايانةوَيت  كــة  ــةي   ــةوان ئ ـــارة  دي
بدرَيتة  نةزاهة  ليژنةي   سةرؤكايةتيي  
ديكؤر،  وةك  تةنها  بةنيازن  ئؤپؤزيسؤن 
دوو  وةك  بَيناوةإؤك،  ناوَيكي  وةك 

ديوانةكةي  چاودَيريي  دارايي ، ئةو ليژنةية 
خؤمانةوة  الي   ئَيمة  بؤية  بخةنةكار، 
ــةي   دةســت پؤستةكاني   بــإيــارمــانــدا 
ليژنانة  ــةو  ئ هــةمــوو  سةرؤكايةتيي 
بَيئيرادةي   پيشوةختء  كة  رةتبكةينةوة 
ئؤپؤزيسيؤن بإياري  لةسةر دراوة. ديارة 
ئةوان ئؤپؤزيسيؤنَيكيان دةوَيت كة خؤيان 
جووَلةي   كار و  چوارچَيوةي   وادة و  كات و 
ئؤپؤزسيؤنَيك  ئَيمة  بةآلم  هةَلبژَيرن،  بؤ 
دةخولقَينين كة خةَلكي  كوردستان متمانةي  
پَيبةخشيووة و خةَلكي  كوردستان بإياري  

لةسة داوة. 

فراكسيؤني  گؤإان لة پةرلةماني  
كوردستان

٢٠٠٩/١١/٩

دَلشاد بارزانى
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سازدانى:

دلَير عةبدولخالق

لة ديدارَيكى رؤذنامةدا، محةمةد 
حةكيم كارطَيإى مةكتةبى سياسيى 
كؤمةَلى ئيسالميى ثَييواية؛ هؤكارى 

جَيبةجَينةكردنى مةرجةكانيان لةاليةن 
كابينةى شةشةمى حكومةتى هةرَيمةوة 
بؤ بةشداريكردن لة كابينةى حكومةت 
بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة «ثارتىء يةكَيتى 
مةرجى كةسى دةرةوةى خؤيان قبوأل 
نيية»، لة كاتَيكدا «خؤيان بة دةيان 
مةرجةوة بة يةكترةوة بةستراون».

ئةوةش ناشارَيتةوة، «بإيارةكانى ثارتى 
بؤ ثَيكهَينانى كابينةى حكومةت، 

كاريطةريى بةهَيزى بةسةر ثَيكهاتةى 
كابينةكةوة جَيهَيشتووة». 

هةبوو  دوودَلييةى  ئةو  رؤذنامة: 
ثَيكردنء  ــداري  ــةش ب ــةرى  ــةط ئ لــة 
حكومةت،  لة  بةشدارينةكردنتان 
كة  دروستكرد،  كؤمةأل  بؤ  واقيعَيكى 
زؤرجار دةوترَيت بة «ئيجباريى بوونة 

ئؤثؤزسيؤن»؟
* هةَلوَيستةكة ئيجباريى نيية، لة بنةإةتدا 
ئَيمة  لةطةأل  جار  ضوار  حكومةت  ئةمجارة 
ثَيشووى  كابينةكانى  لة  كة  دانيشتووة، 
بةشداردةبوون  اليةنانةى  ئةو  حكومةت 
بةشداربوون،  هةواَلى  رؤذنامةكانةوة  لة 
لةوَى  خوَيندووةتةوةء  نةبوونيان  يان 
لة  ثَيدراوة،  وةزارةتَيكيان  ض  زانيويانة 
كراوة  نوَى  بةشَيوةيةكى  ئةمجارة  كاتَيكدا 
ويستووشمانة  لةوةى  كؤمةأل،  بانطهَيشتى 
ئيداريى  كارى  لة  بةشداريى  ثإؤذةوة  بة 
بكةين مافى خؤمانةء هيض دوودَلييةك لةو 

حاَلةتةدا ناخوَيندرَيتةوة.
بةجَينةطةياندنى  رؤذنـــامـــة: 
مةرجةكانتان بؤ بةشداريى لة حكومةت، 
بؤ قورسيى مةرجةكان، ياخود هؤكارَيكى 

ديكة دةطةإَيتةوة؟
راسثَيردراوى  سةرؤكى  بة  ئَيمة   *
قابيلى  مةرجانة  ئةو  وت:  حكومةتمان 
قسةكردنن، هةرضةندة بةشَيك لة مةرجةكان 
بكةين،  لةسةر  ئةوةنةبوون سازشيان  هى 
برادةرانى  عةقَلييةتى  بنةإةتدا  لة  بةآلم 
غةيرى  نيية  قبوَليان  ئةوةية  دةسةآلتدار 
خؤيان بة مةرجةوة لةطةَليان بيت، ئةمة لة 
مةرجة،  طيانيان  هةموو  خؤيان  كاتَيكداية 
دوو  بةغدا  فةرمانبةرَيكى  لةسةر  ئامادةن 
شةوء دوو رؤذ دابنيشن بؤ ئةوةى بزانن بؤ 
كَى دةبَيت! كةواتة ئةوةى ئةوانى بةيةكةوة 
بةستووةتةوة دةيان مةرجة، بةآلم كةسى 
ديكةى دةرةوةى خؤيان بة مةرجةوة قبوأل 

نيية، جطة لةوةش بةرثرسانى ئةو كابينةية 
دةكرد،  تةكنؤكراتيان  وةزيرى  باسى  زؤر 
بةآلم دواتر كة بينيمان ئةوةى حسابى بؤ 
نةكرا بإوانامةء خوَيندةواريىء ثسثؤإيى 
بوو، لةطةأل ئةوةى ضةند وةزيرَيكيش هةية، 

كة شايستةى شوَينةكانيانن.
رؤذنامة: لةو سةودا سياسييةى هةبوو 
كة  ثارتيدا،  يةكَيتىء  ئَيوةء  نَيوان  لة 
لةحكومةت،  بةشدارنةبوون  سةرةنجام 
سورةت  يةك  ئةنجامة  ئةو  دواى  ئايا 
يةكَيتى  و  ثارتى  بؤ  تَيإوانينتان  و 
ضوونةناو  بة  رازينةبوون  كة  هةية 

حكومةتةكةيانةوة؟
هةَلوَيستى  ضاوةإَيى  ئةوةى  ثَيش   *
بؤ  خوَيندنةوةيةكمان  بكةين،  ــةوان  ئ
واقيعةكة هةبوو، ديارة ثَيش هةَلبذاردنةكة 
يةكَيتيدا  كاديرةكانى  ناو  لة  شةقامء  لة 
بةرامبةر  يةكَيتى  كة  هةبوو،  دةنطؤيةك 
بإيارة  زؤر  لة  ثاشةكشَيدايةء  لة  ثارتى 
راكانى  بة  كاريطةرة  يةكَيتى  سياسييةكان 
ئةو  هةَلبذاردنةكان  دواى  ثارتييةوة، 
دؤخة دةركةوت، كة اليةنطرانء ئةندامانى 
دةنطيان  بةرضاو  رَيذةيةكى  بة  يةكَيتى 
ئةوةش  دا،  يةكَيتي  غةيرة  ليستَيكى  بة 
بَيطومان  دةرخست،  زياتر  السةنطييةكةى 
ئةو حاَلةتةش لة ثَيكهَينانى كابينةى نوَيشدا 
ثارتى  بإيارةكانى  واتة  داوةتةوة،  رةنطى 
هةبووة  زياترى  كاريطةريى  ديموكرات 
هى  زؤرةكة  دةنطة  ثَييانوابووة  بةوثَييةى 

ئةوانة.
بةشدارينةكردنى  هؤكارى  بارةى  لة   
ضاو  يةك  بة  ئَيمة  حكومةتدا،  لة  كؤمةأل 
دةكةينء  اليةنةكة  هـــةردوو  سةيرى 

ثَيمانواية بإيارى هةردوو اليةنةكةية.
ئةزموونى  لة  دةوترَيت  رؤذنامة: 
هةرَيمدا،  لة  ئيداريى  كارى  رابردووى 
حيزبى  دوو  كة  دةخوَيندرَيتةوة  ئةوة 
دةسةآلتدار زياتر بإوايان بة بةشداريى 
شةريكايةتى  نةك  هةية،  ئيداريى 

سياسيى، ئةمة تاضةند راستة؟
* بةَلَى ئةوة واقيعة، من تَيناطةم  ليستى 
براوة بؤضى دةطةإا خةَلكى ديكة بةشداريى 
ئةوةندة  بؤ  باشة  حكومةتدا،  لة  ثَيبكات 
حيزبَيكى  هةر  يان  كؤمةأل،  بوون  ثةرؤش 
بوو،  راست  بإيارة  ئةو  بةشداربَيت،  ديكة 
كة لة ليستى كوردستانى، جطة لة يةكَيتىء 
دةبوو  قبوَلنةكرد،  ديكةيان  كةسى  ثارتى 
ديكة  حيزبى  ئةوان  هةَلبذاردنيش   دواى 
لة  ديكة  حيزبةكانى  واتة  نةكةن،  قبوأل 
بةشداريكردن،  بؤ  بداية  ئةوانيان  دةرطاي 
بؤ  ئةمةش  كرديان،  ئــةوان  ئــةوةى  نةك 
بة  ليستى زؤرينة  نةريت، كة  ببَيتة  ئةوةية 
ديكة  ئةوانى  ثَيكبهَينَيتء  حكومةت  تةنيا 
ئؤثؤزسيؤنةوةء  خانةى  بضنة  هةموويان 

ضاودَيريى كارةكانى حكومةت بكةن.
 هةرضةندة دةيانوت بة دواى شةريكدا 
ئةوانةى  ثَيمواية؛  ــةآلم  ب دةطــةإَيــيــن، 
بةشدارييان لة حكومةتدا كردووة شةريكى 
جوانكردنى  بؤ  زياتر  بةَلكو  نين،  فيعليى 
رووكةشى حكومةتة، بؤ نموونة بة توركيا 
بَلَين  توركمانمان لةطةَلةء بة ئةمريكا بَلَين 

بؤ  ئيسالميى  بزووتنةوةى  ئاشوورىء 
ئةوةى بَلَين اليةنَيكى ئيسالميشى تَيداية.

بإيارى  ــةوةى  ئ دواي  ــامــة:  رؤذن
ض  ئَيستا  دا،  ئؤثؤزسيؤنبوونتان 
لة  رؤَلبينين  بؤ  هةية  بةرنامةيةكتان 
ضوارضَيوةى ئةو فؤرمةى ذيانى سياسييء 

خزمةتكردنى جةماوةرةكةتان؟
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ئَيمة   *
جةماوةرى  لة  رَيــذةيــةك  نوَينةرايةتى 
كوردستان دةكةين، هةرضةندة لة دواجاردا 
هةموو  ـــازارى  ئ ئَيشء  نوَينةرايةتى 
جةماوةرى كوردستان دةكةين، داواكاريىء 
ثإؤذةى خؤمان لة رَيى ئةو فراكسيؤنةوة 
كارةكانى  ضاودَيريى  دةكةينء  ئاراستة 
حكومةت دةكةين، ئةو هةَلوَيستةش دةبَيت 
كة  بنرخَيندرَيت،  جةماوةرةوة  لةاليةن 

تةنيا  بة  كؤمةأل  ثةرلةمانتارةكةى  ضوار 
بة  دةنطى  مانةوةء  ثةرلةمان  هؤَلى  لةناو 
حكومةت نةدا، لةسةر ئةو هةَلوَيستةشمان 
لةطةأل  ثةيوةنديمان  دةبينء  ــةردةوام  ب

هةموو ليستةكان باش دةبَيت.
رؤذنامة: ئَيوة لةطةأل دوو اليةنةكةى 
ديكةى ئؤثؤزسيؤن خاوةن (٣٥) كورسيى 
دةتوانَيت  ذمارةيةش  ئةم  ثةرلةمانن، 
دؤخى  لةسةر  هةبَيت  خؤى  كاريطةريى 
ئايا هيض  سياسيىء كارةكانى ثةرلةمان، 
هاوبةش  ثإؤذةى  يان  هةماهةنطييةك، 

لةنَيوانتاندا هةية؟
ئــازادكــراون  ثةرلةمانتارةكانمان   *
بؤ  دةكات  ثَيويست  ض شتَيك  رووةوة  لةو 
ثةرلةماندا  لة  كاروباريان  سةرخستنى 
ئَيستاى  سةرخستنى  بــدةن،  ئةنجاميان 

ثةرلةماندا،  لة  ئَيمةش  طروثةكةى  كارى 
لةطةأل  ثةيوةنديى   هةماهةنطىء  بة  بةندة 
ئةو  بؤ  حكومةت،  دةرةوةى  طروثةكانى 
مةبةستةش هيض رَيطرييةك نييةء ثَيويستة 
حكومةت  كارةكانى  وردى  ضاودَيرييةكى 

بكرَيتء رؤحييةتى هاوبةش هةبَيت.
طروثةى  ئةو  كاريطةريى  رؤذنامة: 
ضؤن  ثةرلةماندا،  لة  ئؤثؤزسيؤن 

دةبينيت؟
زؤرينةى  بة  هةمووى  ياسا  بإيارء   *
كوردستانى،  ليستى  بؤ  مسؤطةرة  دةنطةء 
قؤناغ  بة  قؤناغ  ئةوةشدا  لةطةأل  بــةآلم 
جةماوةرى  كة  بكةين،  ئــةوة  دةتوانين 
ضاوةإَييةتى،  ئؤثؤزسيؤن  لة  كوردستان 
ثةرلةمان)  دووةمــى  (خولى  ئَيمة  خولى 
دةنطى ناإةزايى لة (١٥) كةس تَينةدةثةإى، 
هةبَيت  ــط  دةن  (٣٥) كة  ئَيستا،  ــةآلم  ب
كارتَيكى  ثَيدةكرَيتء  باشترى  كــارى 
دةسةآلت،  لةسةر  دةبَيت  باشتر  فشارى 
بة  زؤر  جوانييةكى  جموجووألء  هةروةك 
دةبةخشَيتء  ثةرلةمان  كؤبوونةوةكانى 
ليذنةكان،  ئةركى  بة  دةدات  طةرموطوإيى 
 (٣٥) ئةو  ماويةتى  هَيشتا  ثَيمواية  بةآلم 
سيحرييةى  عةسا  ئةو  ببَيتة  كورسيية 
لةطةأل  ئةنجامبدات،  طةورة  طؤإانكاريى 
بيةوَيت  ــاوةر  ــةم ج ئــةطــةر  ــدا  ــةوةش ئ
تةندروست  هةرَيمدا  لة  هةلومةرجةكان 
بير  دةنطداندا خةَلك  كاتى  لة  ثَيويستة  بن، 
لة  دةسةآلت  ئؤثؤزسيؤنء  بكاتةوة  لةوة 

ثةرلةمان نزيكء هاوسةنط بَيت.
بؤ  ثَيشنيازةكةتان  ــة:  ــام رؤذن
اليةنة  سَى  كة  ليستَيك،  دروستبوونى 
بة  بؤضى  بَيت،  تَيدا  ئيسالمييةكةى 

رةتكردنةوة شكايةوة؟
كرد،  ثَيشنيازمان  ثَيشتر  ئَيمة   *
بة  يةكطرتوو  بــزووتــنــةوةء  كــؤمــةألء 
عَيراق  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ  ليستَيك 
بةثَيى  يةكطرتوو  برايانى  بةآلم  داببةزين، 
جةماوةرةكةياندا  لةناو  راثرسييةكةيان 
ئَيمة  بكةن،  بةشداريى  تةنيا  بة  بإيارياندا 
دواتر  هةية،  بإيارةكةيان  بؤ  رَيزمان 
بةآلم  كرد،  قسةمان  بزووتنةوةش  ئَيمةء 
ليستةكة  ئيسالميى  اليةنَيكى  بَى  نةدةكرا 
ئةطةر  ئةوةشدا  لةطةأل  دروستبكةين، 
هةَلبذاردنةكان بة ليستى كراوة بن، ئةوانةى 
هاوثةيمانى  قيامةت  تا  بإياريشيانداوة 
تازة  ئَيمة  نةك  هةَلدةوةشَينةوة،  يةكتربن 

ببينةوة هاوثةيمان.
ليستى  ثةرلةمان  ئةطةر  رؤذنامة: 
ثَيتانوابوو  بكات،  ثةسةند  ــراو  داخ

زةمينةى ئةو ليستة ئيسالميية دةبوو؟
خةَلك  بوو،  ئاسايي  زؤر  ثَيمانواية   *
دةزانَيت كؤمةألء يةكطرتوو لةطةأل يةكَيتىء 
ثارتى هاوثةيمانَيتيتان هةبووة، لةطةأل دوو 
حيزبى ديكةى عيلمانى هةيانبووة، ئةمجارة 
طرفتيان  هيض  ــةزن  دادةب ثَيكةوة  خؤيان 
اليةنة  سَى  ئةو  تةنيا  نةبوو  مةرج  نةبوو، 
ئةو سَى اليةنة  ئةوةبوو  بين، بةآلم طرنط 
جةبهةى  جياكردنةوةى  بارةى  لة  هةبَيت، 
ئيسالمييةوة، ثَيمواية؛ تةبريرةكةى برايانى 

يةكطرتوو الواز بوو.

كارطَيأى كؤمةَلى ئيسالميى: ثارتى، زياتر لةيةكيَتى رؤَلى هةبوو 
لة بةشداريى ثَيكردنء نةكردنى حيزبةكان لةحكومةتدا

hewal.rozhnama@gmail.com

كارطَيأى كؤمةَلى ئيسالميى:

هةَلوَيستي  خؤمان  گؤإان  فراكسيؤني   لة  ئَيمة 
رووندةكةينةوة  كوردستان  گشتيي   راي   بؤ 
كاروباري   بةإَيوةچووني   سستيي   بة  سةبارةت 
پلةي   بة  كة  سستييةك  كوردستان،  پةرلةماني  
ليژنة  كــاروبــاري   پةككةوتني   بة  بةندة  يةكةم 
نــةدانــي   ــرآ  گ پــةرلــةمــان و  هةميشةييةكاني  
ــةرواري   ب تا  ليژنانةوة  ئةو  كؤبوونةوةكاني  
زياتر  بؤ  كة  روونيدةكةينةوة   .(٢٠٠٩/١١/٩)
بة  چ  خؤمان،  پَيشنيازي   دةچَيت  مانگَيك  لة 
زارةكي  و چ بة نووسراو،  گةياندووةتة بةإَيزان لة 
ليستي   لة  هاوكارانمان  پةرلةمان و  سةرؤكايةتيي  
پَيكهَيناني   شَيوازي   بة  سةبارةت  كوردستاني ، 
ليژنة هةميشةييةكان، بة جؤرَيك پَيمان باش بووة، 
دابةشكردني  سةرؤكايةتيي  ليژنةكان گوزارشت لة 
نةخشةي  سياسيي  ناو پةرلةمان بكات و پةرلةمان 
نةبَيتة پاشكؤي  حكومةت لة كوردستاندا. ئَيمة لةو 

كوردستانيمان  ليستي   سةرؤكايةتيي   هةَلوَيستةدا 
رةتكردنةوةي   يان  پةسةندكردن  لة  سةرپشككرد 
گرنگ  بةالمانةوة  ئةوةي   چونكة  پَيشنيازةكةمان، 
بوو كةوتنةسةرپَيي  ليژنةكان بوو تا هيچ پاساوَيك 
كاروباري   پةكخستني   دواخستن و  بؤ  نةمَينَيتةوة 
كة  دووپاتمانكردةوة  جارَيك  چةند  ليژنةكان، 
نابين  رَيگر  هةرگيز  گؤإاندا  فراكسيؤني  لة  ئَيمة 
ميكانيزمَيك  شَيوازء  هةر  دةستنيشانكردني  لة 
كارا  پةرلةمان  ليژنةكاني  رَيگايةوة  لة  بتوانين  كة 
دةرباز  چةقبةستن  دؤخي   لة  پةرلةمان  بكةين و 
يةكةمين  بةسةر  مانگ  سآ  نزيكةي   كة  بكةين، 
سةرؤكايةتيي   سةرةتا  تَيدةپةإَيت.  كؤبوونةوةيدا 
ئَيمةي   پَيشنيازةكةي   كوردستاني   ليستي  
تناسب)  (نسبة و  پرةنسيپي   بةپَيي   كة  پةسةندكرد 
فراكسيؤني  گؤإان  بةر  ليژنة  سةرؤكايةتيي  چوار 
بكةوَيت لةنَيوياندا ليژنةي  نةزاهة، هةر لةسةر ئةو 

بانگَيشتي   پةرلةمان  سةرؤكي   بةإَيز  بنةمايةش 
فراكسيؤنةكان  سةرؤكايةتيي   ئاإاستةي   زارةكيي  
ليژنةكاني   يةكةمين كؤبوونةوةي   بؤ گرَيداني   كرد 
پةرلةمان لة پاش نيوةإؤي  ١١/٨/ ٢٠٠٩ دا، بةآلم 
تةنها بة دوو سةعات بةر لةو وادةية، لةاليةن بةإَيز 
سكرتَيري  پةرلةمانةوة ئاگادار كراينةوة كة ليستي  
هةَلوَيستة و  لةو  پاشگةزبووةتةوة  كوردستاني  
ئامادة نيية سةرؤكايةتيي  ليژنةي  نةزاهة بدرَيت بة 
بةإَيزان سةرؤك و  بة  ئَيمةش  فراكسيؤني  گؤإان. 
سكرتَيري  پةرلةمانمان راگةياند كة سةرباري  ئةو 
بؤ  نةماوةتةوة  پاساوَيك  هيچ  پاشگةزبوونةوةية 
ليژنةكان، بةآلم  دواكةوتني  گرَيداني  كؤبوونةوةي  

سةرلةنوآ  بؤ رؤژَيكي  تر دواخرايةوة.
ئَيمة لة فراكسيؤني  گؤإان لة كاتَيكدا پَيمانوابوو، 
پَيكهَيناني  دةستةي   پةككةوتني   ئؤباَلي  دواكةوتن و 
سةرؤكايةتيي  ليژنة هةميشةييةكاني  پةرلةمان لةم 

راگةياندنَيك لة فراكسيؤني گـــــــؤأانةوة لة پةرلةماني كوردستان

محةمةد حةكيم
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شارا عةبدوإلةحمان

ئابووريى  ثةرلةمانتارانء شارةزايانى 
ئةمساأل  كؤتايى  ثَيش  كة  دةكــةن  داوا 
لة  ــان  ــةك وةزارةت ثَيويستى  بودجةى 
بؤ  خةمآلندنى  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى 
بنَيردرَيتة  تاووتوَيكردنى  بؤ  بكرَيتء 
ــةوةى  ــؤئ ــان، ب ــت ــوردس ثــةرلــةمــانــى ك
ئةمساَليش وةك ساآلنى رابردوو بودجةى 

هةرَيمى كوردستان دوانةكةوَيت.
ساَلى  طشتيى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
 (٢٠٠٩/١٠/٢٢) رؤذى  عَيراق  (٢٠١٠)ى 
كة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  طةيشتة 
مليارء   (٤١٧) تريليؤنء   (٨٨٣) لة  بريتيية 
دينارى  ــةزار  ه  (٦٤٤) مليؤنء   (٥٦١)
 (٣٠٠) مليارو   (٧١) دةكاتة  عَيراقىء 
 (١٠٠) نرخى  مةرجةى  بةو  دؤالر،  مليؤن 
دؤالر لة بازاإةكانى عَيراقدا (١١٧) هةزار 
 (١٠٠) مليؤنء   (٢) رؤذانةش  ديناربَيتء 
كة  دةرةوة،  بنَيردرَيتة  نــةوت  بةرميل 
دؤالرو   (٦٢) نةوت  بةرميلَيك  هةر  نرخى 

نيو بَيت.
لة   (١٧) ـــادةى  م بةثَيى  ــات  ــاوك ه
ساَلى  طشتيى  بودجةى  ثرؤذةياساى 
كوردستان  هةرَيمى  عَيراق،  (٢٠١٠)ى 
وةردةطرَيت،  عَيراق  بودجةى  (١٧٪)ى 
سيادييةكانء  خةرجية  لَيدةركردنى  دواى 
خةرجية حكومييةكانء خةرجى ثةرةثَيدان 
بة  سةر  ناوضانةى  ئةو  هةرَيمةكانء  بؤ 
تريليؤنء   (١٠) بةوثَييةش  نين،  هةرَيم 
(٢٣٣) مليارء (٧٢٢) مليؤنء (٥٩٣) هةزار 
(٢٠١٠)ى  بودجةى ساَلى  عَيراقى  دينارى 
هةرَيمى كوردستانة، كة دةكاتة (٨) مليارو 

(٧٠٠) مليؤن دؤالر.
سةرؤكى  جَيطرى  شكور،  د.ئيسماعيل 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  دارايى  ليذنةى 
حكومةتى  كة  بةثَيويستيزانى  عَيراق، 
هةرَيمى كوردستانء بةتايبةتى وةزارةتى 

خةمآلندنى  بؤ  دةستبةكاربن  ــى  داراي
وتيشى:  كوردستان،  (٢٠١٠)ى  بودجةى 
بودجةى  ثةسةندكردنى  ساَلَيك  «هةموو 
ــت،  ــةوَي دوادةك خــؤى  لةكاتى  هــةرَيــم 
كورد  لة  زؤر  رةخنةيةكى  بةوهؤيةشةوة 
حكومةتى  لة  داوادةكــةم  بؤية  دةطيرَيت، 
نةهَينَيتة  رةخنانة  ئةو  ضيتر  كة  هةرَيم 
تازة  ساَلى  ســةرى  ثَيش  خــؤىء  سةر 

تَيثةإَينَيت». بودجة 
كة  تَيبينيية  جَيطةى  ــةوةى  ئ بــةآلم 
بودجةى  ثةسةندكردنى  ساَلَيك  هةموو 
دوادةكــةوَيــت،  خؤي  وادةى  لة  هةرَيم 
بةشَيوةيةك كة دواكةوتنى ثةسةندكردنى 
بودجة كَيشةى بؤ خةرجيى وةزارةتةكان 
نموونةشدا،  نزيكترين  لة  دروستدةكرد 
لة   (٢٠٠٩/٦/١٦) لة  ثار  ساَلى  بودجةى 
ثةرلةمان ثةسةندكراو رؤذى (٢٠٠٩/٧/٥) 
كردء  لةسةر  ئيمزاى  هةرَيم  سةرؤكى 

خراية بوارى جَيبةجَيكردنةوة. 
ثةسةندكردنى  بةشَيوازى  سةبارةت 
ليذنةى  ئةندامى  مةجيد،  جوتيار  بودجة، 
ثةرلةمانى  ثَيشووى  خولى  ـــى  داراي
دةكرَيت  كة  روونيكردةوة،  كوردستان، 
خةمآلندن  بةشَيوةى  هةرَيم  بودجةى 
رؤذنامةى  بة  بكرَيت،  لةسةر  قسةى 
بةشَيوةى  دةتوانَيت  «حكومةت  راطةياند: 
خةمآلندن هةموو ثَيداويستيية داراييةكانى 
ثةرلةمان  بداتة   (٢٠١٠) ساَلى  بؤ  خؤى 
وةك  بكرَيتء  لةسةر  قسةى  بؤئةوةى 

ساآلنى رابردوو دوانةكةوَيت».
هةرَيمى  بودجةى  كة  ئةوةى  بةهؤى 
ضاوةإوانى  نييةو  سةربةخؤ  كوردستان 
(١٧٪)ى  كة  دةكرَيت  عَيراق  حكومةتى 
هاوكات  بنَيرَيت،  بؤ  عَيراقى  بودجةى 
كوردستان  هةرَيمى  كة  ئةوةى  بةهؤى 
نيية،  خــؤى  الى  داهــاتــى  ســةرضــاوةى 
ثةرلةمانى  هةرَيمء  حكومةتى  ساآلنة 
دروستدةبَيت،  بؤ  كَيشةيان  كوردستان 
ثةسةندكردو  بودجةيةيان  ئةو  ئةطةر  كة 

ئةوا  زياديكرد،  يان  هَينا  كورتى  دواتر 
دةستكاريى  وةزيران  ئةنجومةنى  دةبَيت 
ميزانييةكةدا  بةسةر  ئاَلوطؤإ  بكاتء 
ثَييباشة،  جوتيار  بةوهؤيةشةوة  بَينَيت، 
بودجةى  ثةسةندكردنى  ضاوةإوانى  كة 
كَيشةية  ئةو  بؤئةوةى  بكرَيت  عَيراق 

روونةدات.  
ثةرلةمانى  لة  ــؤإان  ط فراكسيؤنى 
دةستثَيكى  ــة  ل ـــةر  ه ــان  ــت ــوردس ك
لة  داواى  ثةرلةمانةوة  دانيشتنةكانى 
فشارَيك  كة  كرد،  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
تاكو  بكات،  دروست  حكومةت  سةر  بؤ 
خةمَلَينراوى  بــودجــةى  زوو  بة  زوو 
سةرجةم وةزارةتةكان بنَيرَيتة ثةرلةمانء 

طفتوطؤى لةبارةوة بكرَيت.
ليذنةى  ئةندامى  طةآلَلى،  ئيسماعيل 
بة  ــان،  كــوردســت ثةرلةمانى  ـــى  داراي
فراكسيؤنى  «وةكو  راطةياند:  رؤذنامةى 
بخرَيتة سةر  فشار  كة  داوامانكرد  طؤإان 
بودجةى  زووة  هةرضى  تا  حكومةت، 
ثةرلةمان،  بنَيرَيتة  خؤى  خةمَلَينراوى 
خةمآلندنةء  تةنيا  خؤى  بودجة  ضونكة 
ئةنجومةنى  لة  كة  ئةوةى  بةبآ  دةكرَيت 
ثةسةندبكرَيت،  ــراق  عــَي نــوَيــنــةرانــى 
لة  بــةآلم  بكرَيت،  بؤ  خةمآلندنى  لَيرة 
ثَيمانوترا  ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى 
حكومةتى  هةرَيم  حكومةتى  هَيشتا  كة 
بودجةى  ناكرَيت  ئةعمالةو  تةسريف 

ئامادةبكات». خةمَلَينراو 
لة  ـــــردوودا  راب رؤذى  ضــةنــد  ــة  ل
بودجةى  ثرؤذةياساى  راطةياندنةكاندا 
(٢٠١٠)ى عَيراق بآلوكرايةوةو لة ئَيستادا 
كة  دةكرَيت  ئاشكرايةو  هةرَيم  بودجةى 
وتةى  بة  بةآلم  بكرَيت،  بؤ  خةمآلندنى 
لة  ثةرلةمان،  دارايى  ليذنةى  ئةندامةكةى 
بودجة  تَيثةإاندنى  «درةنط  كوردستاندا 
ساَلَيك  هةموو  نةخؤشيىء  بــووةتــة 

سةرهةَلدةداتةوة». 
كابينةى شةشةمى  دانيشتنى  يةكةم  لة 

ئةنجومةنى وةزيرانى حكومةتى هةرَيمدا، 
سةرؤكى  ساَلح،  ئةحمةد  بةرهةم  دكتؤر 
سةرجةم  لة  داواى  وةزيران،  ئةنجومةنى 
زووة  هةرضى  كة  كــرد،  ــةكــان  وةزارةت
بؤ  بنَيرن  خؤيان  ثَيويستى  بودجةى 
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيران، تاوةكو 
ثةسةندكردنى  ــردوو  راب ساآلنى  وةك 
زووةوة  لة  هةر  دوانةكةوَيتء  بودجة 

خةمآلندنى بؤ بكرَيت.
ثَييباشة  ئابووريناس،  عةلى،  فةيسةأل 
دةردى  بة  ئةمساأل  بودجةى  ئةوةى  بؤ 
بودجةى ساآلنى رابردوو نةبرَيت، هةر لة 
ئَيستاوة خةمآلندنى بؤ بكرَيتء بنَيردرَيتة 
ثةرلةمان، وتيشى: «لةئَيستادا خةتى طشتيى 
دةزانرَيت  ئاشكرايةو  هةرَيم  بودجةى 

ضةندة،  كوردستان  بةركةوتى  بإى  كة 
هةرَيم  حكومةتى  دةكرَيت  بةوهؤيةشةوة 
بؤئةوةى  ئامادةبكات،  خؤى  ــرؤذةى  ث
بودجةى  ســاأل  كؤتايى  ثَيش  النيكةم 
لة  ثةسةندبكرَيتء  ثةرلةمان  لة  هةرَيم 
بة  دةستبكرَيت  داهاتووةوة  ساَلى  سةرى 

جَيبةجَيكردنء خةرجكردنى».
ئةطةر  ئابووريناسة،  ئةو  بإواى  بة 
زياديكرد،  يــان  كــةم  بودجةكة  ــر  دوات
تا  ضونكة  نابَيت،  دروســت  كَيشة  ئــةوا 
وةزارةتةكانةوة  لة  بودجةكة  ئةوكاتةى 
ئةنجومةنى  دةطاتة  ئــامــادةدةكــرَيــتء 
ئةوكاتة  ثةرلةمان،  بؤ  دواتر  وةزيرانء 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  بودجةية  ئةو 

عَيراقةوة يةكاليي دةبَيتةوة.

حكومةت نةخؤشيي دواخستنى بودجةى طرتووة

ستارة عارف

كارنامةى كابينةى شةشةم كة رؤذي 
(١٠/٢٨) سةرؤكء جَيطرء وةزيرةكانى 
ئابووريىء  بوارى  لة  سوَينديان خوارد، 
درَيذةثَيدةرى  نةوتدا  سامانى  بةتايبةتى 
هةرَيمى  حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى 

كوردستانة.
شةشةمي  كابينةي  كارنامةي  لة 
ئابووريدا  بواري  لة  هةرَيمدا،  حكومةتي 
روونء  بةشَيوةيةكي  «ساآلنة  هاتووة 
خةرجيء  بة  هةرَيم،  بودجةي  شةفاف 
توانا  بةثَيي  دةكةينء  طةآلَلة  داهاتةوة 
ثةرلةماني  ثَيشكةشي  خؤيدا  وادةي  لة 
طفتوطؤلةسةركردنء  بــؤ  ــن  دةكــةي

ثةسةندكردني».
كارنامةى  بودجةشةوة  لةبارةى 
كابينةى شةشةم دةَلَيت: «لة ئامادةكردني 
لة  كوردستاني  سياسةتَيكي  بودجةدا 
ثةيإةودةكةين،  هاوسةنط  طةشةثَيداني 
كة داخوازيي سةرجةم ناوضة جياجياكاني 
هاوكاريي  رةنطبداتةوةء  تَيدا  هةرَيمي 
ناوضةدابإاوةكانيش  ئاوةدانكردنةوةي 

دةكةين».

بودجة شةفافييةتى 

لة  طرنطانةى  رةخنة  لــةو  يةكَيك 
كابينةى  رووبةإووى  ئابووريدا  بوارى 
شةفافييةتء  نةبوونى  بووةوة،  ثَينجةم 
شارةزايانى  بوو،  بودجة  درةنطكةوتنى 
نوَيى  كابينةى  ئةركى  بة  ئابووريش 

دةزانن ئةم طرفتانة تَيثةإَينَيت.
ثسثؤإي  قـــةرةداغـــي،  كـــاوة  د. 
ــة زانــكــؤي  ــابــووريــى ل ــإيءئ كــارطــَي
سلَيماني، ثَييواية؛ ئةطةر كابينةي ثَينجةم 
خةَلكي  خزمةتي  هةرَيم  بودجةي  بة 
ئَيستاش  بووبَيتء  ضاالك  كردبَيتء 

لةسةري،  بَيت  بةردةوام  بةرهةم  دكتؤر 
كارَيكى باشة، بةآلم لة روانطةي بووني 
«ثَيويستة  بــودجــةدا  لة  شةفافييةت 
ثَيش  كابينةي  وةك  شةشةم  كابينةي 
خؤي نةبَيت، كة شةفافييةت لة بودجةيدا 

نةبوو».
بةثَيويستى  زانكؤ  مامؤستايةى  ئةو 
دةزانَيت شةفافييةت لة راطةياندني بودجة 
بةسةر  دابةشكردني  ضؤنَيتي  هةبَيتء 
ميدياكانء  راطةياندنء  لة  كةرتةكاندا 
ئاشكرابكرَيتء  كؤمةَلطةدا  لةبةردةم 
بؤ  ثــالن  بــودجــةي  ســاَلــدا  لةكؤتايي 
بودجةية  ئةم  كة  دةربكةوَيت،  داإَيذراو 
ئةركء  ضاودَيريكردني  لة  جؤرَيكة 
ئةو  لةماوةي  كابينةكة  كاري  ضاالكيء 

ساَلةدا كة ئةنجاميداون.

درَيذةثَيدةرى
سياسةتى نةوتى ثَيشوو

شةشةمدا  كابينةي  بةرنامةي  لة 
ثَينجةم  كابينةي  «سياسةتي  هاتووة 
سروشتييةكان  سةرضاوة  بــواري  لة 
سياسةتَيكي ذيرانة بووةء بؤ يةكةمجار 
كوردستان  لة  نــةوت  بةرهةمهَيناني 
شةشةمدا  كابينةي  لة  دةستيثَيكرد، 
بةردةوام دةبين لةسةر هةمان سياسةت 
ستراتيذيي  دةستكةوتَيكي  وةك 
بايةخَيكي تايبةتي دةدةين بة ثةرةثَيداني 

ئةم كةرتة».
طةآلَلي،  ئيسماعيل  ثةرلةمانتار 
ثةرلةماني  لة  دارايي  ليذنةي  ئةندامي 
هيض  تائَيستاش  ثَييواية؛  كوردستان، 
جؤرة زانيارييةك لة ناوةإؤكي طرَيبةستة 
ئةوةندةي  نــازانــرَيــت،  نةوتييةكاندا 
بةشَيوازي  طرَيبةستانة  ئةو  ئاشكرابووة 
بةرهةمهَينان)  (هاوبةشي  طرَيبةستي 
طرَيبةستي  مؤدَيلي  ئَيستا  كة  كــراون، 
(٨٥٪)ى  نةماوةو  «شةراكةت»  هاوبةش 

ثَيناكرَيت،  كاري  طرَيبةستانة  ئةوجؤرة 
ئةويش  ثَيدةكرَيت،  كاري  (١٥٪)ي  تةنيا 
تَيداية،  مةترسيي  كة  شوَينانةي  ئةو  بؤ 
واتة لةناو بيابانداية يان لة شوَينَيكداية كة 
ئةمة  زؤرة.  تَيضووني  خراثةء  جؤرَيتيي 
لةسةر  تَيبينيي  نةوتء  سياسةتي  وةك 

ناوةإؤكي طرَيبةستة نةوتييةكانة.
لــة بــةرامــبــةريــشــدا دكــتــؤر كــاوة 
ثَييواية؛ هةناردةكردني نةوت  قةرةداغي 
كة ئَيستا كابينةي شةشةم لةسةر هةمان 
سياسةت بةردةوام دةبَيت، بؤ نةوةكاني 
لة  ضةكَيكة  ســوودمــةنــدةء  داهــاتــوو 
داهاتةكةي  «راستة  دةَلَيت:  دةستمانداء 
بةآلم  ناوةندةوة،  خةزَينةي  دةضَيتةوة 
كورد لة طفتوطؤء قسةكردن بةرامبةر بة 

ناوةندء دةوروثشت دةكاتة هَيزَيك».

يةكطرتنةوةي
دةزطاي ضاودَيري دارايي

ــوار  ــة كــابــيــنــةى ثــَيــنــجــةمــدا ض ل
وةكء  ــاى  دةزط ضةندين  وةزارةتء 
يةكيان  ئاسايش  ــىء  داراي ضاودَيرى 
نةطرتةوة، بةآلم لة كارنامةكةى كابينةى 
ئةم  يةكطرتنةوةى  باسى  شةشةميشدا 
بؤ  دةبَيت  سوودى  كة  نةكراوة،  ديوانة 

طةندةَليى.  بنةبإكردنى 
بارةيةوة  لةم  طةآلَلي،  ئيسماعيل 
دروشممان  دةَلــَيــن  «ئــةوان  ــت:  ــَي دةَل
ئةمة  طةندةَليية،  رووبةإووبوونةوةي 
تازةء  دامودةزطاي  دروستكردني  بة 
كاراكردني دامودةزطا كؤنةكان دةكرَيت، 
كة  دارايــي،  ضاودَيري  دةزطاي  لةوانة 
طةندةَليي  رووبةإووبوونةوةي  تواناي 

هةية».
بةرنامةكةي  لةناو  طةآلَلي  بإواي  بة 
يةكطرتنةوةي  لة  باس  بةرهةمدا  دكتؤر 
لة  باس  تةنيا  نةكراوة،  دةزطاية  ئةم 
كاراكردني دةزطاكاني ديواني ضاودَيري 

«كارَيكى زؤر  بة  ئةمةش  كراوة،  دارايي 
خراث دةزانَيت».

قةرةداغي  كاوة  د.  خؤشييةوة،  الى 
كارَيك  ــةر  ه بـــةوةدةكـــات؛  ــاذة  ــام ئ
لة  بَيتء  تَيدا  كرابَيتء سوودي كؤمةَلي 
ثَيويست  بَيت،  نةتةوةدا  بةرذةوةنديي 
دةكات كابينةي شةشةم تةواوي بكاتء 
زانستييةوةء  رووي  لة  كارَيكيش  هةر 
نةبووبَيت  ئةزموونةكة  بؤ  ســوودي 
باشتركردن  ثَيداضوونةوةء  بة  ثَيويست 

دةكات لةاليةن كابينةي نوَيوة.

كارنامةكة
راستاندنى بؤ نةكراوة

مامؤستاي  سماقةيي،  ئةنوةر  ئةيوب 
سةآلحةدين،  زانكؤي  لة  يــاريــدةدةر 
ثَييواية؛ دكتؤر بةرهةم دةبَيت بةرنامةى 

بة  تا  ثةرلةمان،  بنَيرَيتة  كابينةكةى 
لة  ئةوةي  ضونكة  بذمَيردرَيت،  كارنامة 
نةبوو،  كارنامة  خوَيندييةوة  ثةرلةمان 
بةشَيوةيةكي  كارنامة  بوو،  وتار  تةنيا 
بة  ثَيشكةش  دةنووسرَيتةوةء  فةرميي 

ثةرلةمان دةكرَيت.
مةرج  قةرةداغي،  كاوة  د.  بةبإواى 
حكومةت  بةرنامةيةكي  ــةر  ه نيية 
بةآلم  بكات،  بؤ  راستاندني  ثةرلةمان 
حكومةت بةرثرسة لة كؤمةَلَيك بةرنامة 
كؤمةَلطة  ــاوةء  دان بؤي  ثةرلةمان  كة 
ثةرلةمان  ئةركي  لــَيــدةكــات،  داواي 
ضاودَيريي حكومةتة لة كاتي بينيني هةر 
ثةرلةمان  حكومةت،  ناياسايي  كارَيكي 

لةسةريةتي لَيى بثرسَيتةوة.
طةآلَلي،  ئيسماعيل  خؤشيةوة  الى 
كارنامةى  هاتنى  ثَيويستيى  لة  جةخت 
ثةرلةمان،  بؤ  دةكات  شةشةم  كابينةى 
بةمةبةستى طفتؤطؤكردنىء راستاندنى.

كابينةى شةشةم سياسةتى نوَيي ئابووريي نيية

بةرهةم ساَلح

ئازاد بةروارى



سازدانى: بةرهةم عومةر

بةرزان هةورامي، ئةندامي ثَيشووي 
ثةرلةماني كوردستان- ليذنةي ثيشةسازييء 

وزة، لةم ديدارةي رؤذنامةدا باس لة 
طرفتةكاني حكومةتي هةرَيمء وةزارةتي 

سامانة سروشتييةكان دةكات لةطةأل 
كؤمثانياي (DNO)ي نةرويجي، هةروةها 
دةَلَيت: «وةزارةتي سامانة سروشتييةكان 

راسثَيردرابوو بؤ ضةند كارَيك كة لةماوةي 
رابردوودا ئةنجامي نةدابوو، دةبواية 

ئةنداماني ثةرلةمان بةدواداضوونيان بؤ 
بكرداية لةكاتي بانطهَيشتكردني ئاشتي 

هةورامي، وةزيري سامانة سروشتييةكان بؤ 
ثةرلةماني كوردستان».

كَيشة  ياساييء  طرفتة  رؤذنــامــة: 
سامانة  وةزارةتـــي  هةنووكةييةكاني 

سروشييةكان لة ضيدا دةبينيتةوة؟
نةوتء  ئةنجومةني  كوردستاندا  لة   *
وةزيري  لة  هةريةك  كة  ــةزراوة،  دام طاز 
سروشتييةكان  سامانة  داراييء  ثالندانانء 
ئةندامي بؤردي ئةنجومةنةكةن، هةرضييةك 
هةبَيت،  نةوتةوة  بابةتةكاني  بة  ثةيوةنديي 
لةسةر  رةزامةنديي  ئةنجومةنة  ئةو  دةبَيت 
ئةنجومةنة  ئةو  ئايا  دةثرسم  من  دةربإَيت، 
ئاطاداريي هةية لةو حةواَلةء ثارةطؤإكَييةي 
ثَيشتر  سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتــي 
كارئاسانييةي  ئةو  ئايا  هةستاوة؟  ثَيي 
حكومةتي هةرَيم كردوويةتي بؤ كؤمثانياي 
(DNO)ي نةرويجي لةذَير سةرثةرشتي ئةو 
ئةنجومةنةدا بووة؟ لةكاتَيكدا ناوي كؤمثانياي 
(طةنةل)ي توركيش هاتووةتة ناوةوة، بةآلم 
هيض  طاز  نةوتء  ياساي  بةثَيي  ئةطةرضي 
بةرثرسَيكي باآلي حكوميي بة راستةوخؤء 
لة  بكات  بةشداريي  نابَيت  ناإاستةوخؤ 
ثشكء  فرؤشتني  كإينء  مامةَلةء  هيض 
نةوتء  ياساي  لة  نةوتييةكاندا.  بةرهةمة 
بةتةواويي  كوردستاندا  هةرَيمي  طــازي 
شَيوةيةك  بةهيض  كة  بةوةي  دراوة  ئاماذة 
بةرثرسيارَيتيي  ئةطةر  كةسَيك  نابَيت 
طشتيي حكوميي باآلي هةبَيت، راستةوخؤء 
لة  بةشداربن  سوودمةندبنء  ناإاستةوخؤ 
ثشكةكاني نةوتدا، بةوثَييةش رَيطة نةدراوة 
ئةو  فةرمانبةرَيكي  هةر  يان  ــر  وةزي كة 
فرؤشتني  كإينء  لة  بةشداريي  وةزارةتــة 

ئةو ثشكانةدا بكات.

وابةستةبوونانةي  ئةو  رؤذنــامــة: 
لةطةأل  هةيةتي   (DNO) كؤمثانياي 
هةرَيم  حكومةتي  ئايا  ئؤسلؤ،  بؤرسةي 
دةبواية ثَيشتر ئاطاداري ئةو رَيوشوَينانة 
لةطةَلدا  مامةَلةي  بــةرلــةوةي  بواية 
نةدةبوو  ديكة  واتايةكي  بة  بكرداية؟ 
كة  بواية  دَلنيا  لةوة  هةرَيم  حكومةتي 
كإينء فرؤشتني ثشكةكاني (DNO) بة 

نهَينيي ئةنجامنةدراوة؟
* حكومةتي هةرَيم ناتوانَيت موتابةعةي 

ئةو حاَلةتة بكاتء بؤشي نيية ئةو كارة بكات 
ضونكة  ناوةوة،  دَيتة  سَييةم  اليةني  كاتَيك 
خؤي  مةرجي  ناتوانَيت  هةرَيم  حكومةتي 
بسةثَينَيت بةسةر ئةو كؤمثانيايانةدا، ضونكة 
هةية  نَيودةوَلةتيي  رَيكةوتني  كؤمةَلَيك 
كؤمثانيايانةوة،  ئةو  ئيلتيزاماتي  لةبارةي 
بؤي  هةرَيم  حكومةتي  هةركاتَيك  بةآلم 
بووة  داغأل  سَييةم  اليةني  كة  ــةوت  دةرك
حكومةتيش  نةوتييةكانداء  طرَيبةستة  لة 
حكومةت  كاتة  ئةو  ئاطادارنةكراوةتةوة، 
كؤمثانياية  ئــةو  ئيشكردني  دةتوانَيت 
طرَيبةستةكةي  دةتوانَيت  بةَلكو  رابطرَيت، 
خؤشي  كؤمثانياكة  هةَلبوةشَينَيتةوةء 
ئةوةش  ئةستؤ،  دةطرَيتة  خؤي  زيانةكاني 
بةثَيي ياساي نةوتء طازي هةرَيم رَيكخراوة 

بة بإطةيةك.
ئةنجامداني  لةكاتي  ثَيويستة  ئــةوةي 
طرَيبةستدا بؤ حكومةتي هةرَيم ئاشكرا بَيت، 
ئةوةية كة دةبَيت تواناي داراييء تةكنيكيء 
ياساييبووني  ــيء  شــارةزاي ثسثؤإييء 
ئةو  وةكو  بةآلم  ئاشكرابَيت،  كؤمثانياكة 
سةرمايةدارة يةمةنييةي كة لةساَلي (٢٠٠٤)دا 
ئاطاداريي  بةبآ   (DNO) بة  دابوو  ثارةي 
بةثَيي  هةرَيم  حكومةتي  هةرَيم،  حكومةتي 
طرَيبةستةكةي  طاز  نةوتء  تازةكةي  ياسا 
ــدةوةء  ــوةشــان هــةَل كؤمثانيايةي  ــةو  ئ
ذمارة  ياساي  بةندةكاني  لةطةأل  سةرلةنوآ 
كوردستاندا  هةرَيمي  طازي  نةوتء  (٢٢)ي 
ثشكةكاني  ثياوة  ئــةو  رَيكيخستنةوة، 

طرَيبةستي  بةوثَييةي  كإيبوو،  (DNO)ي 
هةربؤية  هةرَيمدا،  حكومةتي  لةطةأل  هةبوو 
طرَيبةستةكةي  ثَييزاني  حكومةت  كاتَيك 
ــوةشــانــدةوةء ســةرمــايــةدارةكــةش  هــةَل

زةرةرمةند بوو.
رؤذنامة: هةندَيك لة شارةزاياني بواري 
لة  نةوت  وةزارةتي  بةرثرساني  نةوتء 
بةغدا، دةَلَين كَيَلطة نةوتييةكاني هةرَيمي 
كوردستان بووةتة جَيطةي كاري كؤمثانيا 

نا شةفافةكان، ئةوة تا ضةند راستة؟

كة  كؤمثانيايانةي  ئةو  راستيدا  لة   *
نةوتيي  زةبةالحي  كؤمثانياي  هاتوون، 
مامناوةندن،  ناوةنديء  كؤمثانياي  نين، 
بةرثرساني  طلةييانةي  لةو  يةكَيكة  ئةوةش 
طلةييةك  وةكو  عَيراق  نةوتي  ــي  وةزارةت
دةكةنء  هةرَيمي  حكومةتي  لة  بةردةوام 

رةخنةي لَيدةطرن.
كؤمثانياي  بة  مؤَلةت  ثَيداني  زياني 
بةهؤي  لةوانةية  كة  ئةوةية،  ناوةندي 
نةوتي  ـــةواوةوة  ت شــارةزايــي  نةبووني 
قورسء سثي تَيكةأل بكةن لةكاتي دةرهَينان 
بةرميل  مليار   (٣-٤) نةوتييانةي  كَيَلطة  لةو 
نةوت  ئــاوء  لةوانةية  بَيت،  تَيدا  نةوتي 
تَيكةآلوبَيت، ئةوةش زيانَيكي طةورة دةدات، 

كة ثَيويستة هةموومان لة خةميدابين.
لة راستيشدا ذينطةي وةبةرهَينان زؤر 
بانكييء  سيستمي  رووي  لة  نيية،  هاندةر 
جيابوونةوةي  ئابوورييء  ذَيرخاني 
ثَيويست،  تةشريعاتي  دةسةآلتةكانء 
كة  ئةمانة  هتد،  دَلنيايي..  كؤمثانياي 
نين  ئَيمةدا  وآلتي  لة  ئابوورين  بنةماكاني 
ئةوة  سةرةإاي  قؤناغةدا،  لةم  الوازن  يان 
لَيخؤشبوونمان  كارئاسانييء  كؤمةَلَيك 
رووي  لة  باجء  رووي  لة  فةراهةمكردووة 
دابينكردني ذينطةيةكي طونجاوي ئاسايشيي، 
لةطةأل ئةوةشدا كؤمثانياكان وةكو ثَيويست 
هةربؤية  كوردستانةوة،  هةرَيمي  نايةنة 
لةبري  قؤناغةدا  لةم  هةرَيم  حكومةتي 
ئةوةي مةرجي خؤي بةسةر كؤمثانياكاندا 

كردووةء  ضاوثؤشيي  زؤرجار  بسةثَينَيت، 
ئةوةش هونةري  بؤ كردوون،  كارئاسانيي 
بارودؤخي  ئةطةر  ضونكة  وةبةرهَينانة، 
كؤمثانياكان  باشبَيت،  عَيراق  ئاسايشي 

نايةن بؤ هةرَيم وةبةرهَينان بكةن.
طرَيبةستةكان،  شةفافيةتي  لةسةر 
ئةطةر  كة  لةبةرضاوبطيرَيت  ئةوة  ثَيويستة 
مافي مرؤظء بةرذةوةنديي طشتيي تَيدابَيت، 
ثَيويستي بة شاردنةوة نابَيت، لة راستيشدا 
هةرَيم  حكومةتي  طرَيبةستانةي  ئــةو 

تا  كردوون  واذؤي  كؤمثانياكاندا  لةطةأل 
ئةندازةيةكي زؤر شةفافيةتي تَيداية، ضونكة 
ياساكاني  ملكةضي  نةوتييانة  كؤمثانيا  ئةو 
بن،  شةفاف  دةبَيت  خؤياننء  وآلتةكاني 
هةبَيت  ئيرادةيةك  خؤشمانةوة  الي  ئةطةر 
كؤمثانياكان  شةفافييةت،  نا  طةندةَليء  بؤ 
ئامادةنين ئةو كارةيان لةطةأل بكةن، ضونكة 
كاتَيك ئةوان دَين مليارةها دؤالر لة وآلتي 
وةبةرهَينانةوة،  بــواري  دةخةنة  ئَيمةدا 
بةرتيلء  لةشَيوةي  نايانةوَيت  هةرطيز 
ثارةي ذَيربةذَيردا كَيشة بؤخؤيان دروست 
دةبن،  ئاشكرا  هةر  لةبةرئةوةي  بكةن، 
ئةوان بؤيان هةية كة ثارةيةكي دياريكراو 
وآلتةي  لةو  خةرجكردن  بؤ  بكةن  دياري 
 service) ثَييدةوترَيت  كة  دةضــن،  بؤى 
develop) بؤ هاتوضؤء خةآلتء كؤمةَلَيك 
كة  هةيانة،  خؤيان  كة  ديكة،  ثَيداويستي 
وابزانم لة مليؤنَيك دؤالر تَيناثةإَيت، ئةطةر 
خؤيان  وآلتةكاني  بَيت،  زؤرتر  ثارةية  لةو 

لَيثَيضينةوةيان لةطةَلدا دةكةن.
 sub) لة  هةبَيت  كَيشةيةك  ئةطةر 
(مةقاولي  لةطةأل  كانداية   (contract
ناوخؤييانةي  كؤمثانيا  ئةو  سانةوي)، 
كارةكاني كؤمثانيا سةرةكييةكة وةردةطرن، 
كة  ـــداوة  رووي مةقاوالنة  ئــةو  ــار  زؤرج
سةر  يان  بةرثرسن  تَيداية  كةسانَيكي 
قؤرغكراوة،  دياريكراوةء  بةحيزبَيكي 
لَيرةوة نا شةفافيةت دروستدةبَيت، ئةوةش 
بةثَيي ياسا تائَيستا رَيكنةخراوةء ئةو كارة 

لة ئةستؤي كؤمثانياكانداية.
دانيشتنةي  لةو  تؤ  ئةطةر  رؤذنامة: 
داواي  ئامادةبوويتاية،  ثةرلةماندا 
لة  دةكرد  ضي  لةسةر  روونكردنةوةت 

وةزيري سامانة سروشتييةكان؟
* ئةو دانيشتنةي ثةرلةمان لةكاتي خؤيدا 
كاتي  كوردستاندا  ثةرلةماني  لة  ئَيمة  بوو، 
خؤي يةك ثرسيارمان كرد، داوامانكرد كة 
نةوتييةكان  طرَيبةستة  كؤتايي  واذؤكردني 
بةداخةوة  ثةرلةمانةوة،  ناو  بهَينرَيتة 
لةبةرئةوةي  سةرينةطرت،  ثَيشنيازة  ئةو 
باوةإثَيكراو  ثاساوةكان  ــةك  ــاإادةي ت
لَيكتَيطةيشتنى  ياداشتى  بةوثَييةى  نةبوون، 
لة  ديراسةكردني  كؤمثانياكةء  نَيوان 
جَيبةجَيكردنة،  دةســةآلتــي  كارةكاني 
دةسةآلتةكان،  جياكاريي  بنةماي  لةسةر 
ثَيويستة دةسةآلتي ثةرلةمان جياوازبَيت لة 
دةسةآلتةكاني ديكة، ئةوةش دةبووة رَيطر 
لةبةردةمي ثةرلةمان كة لةو وردةكارييانةي 
دةستَيوةردان  جَيبةجَيكردندا  دةسةآلتي 

بكات، 
ياسايةك  بةثَيي  لةبةرئةوةي  هةروةها 
رَيكةوتبووين،  فيدراَلي  حكومةتي  لةطةأل 
دروست  دةستةيةك  (٢٠٠٧)دا  لةساَلى 
كة  طاز،  نــةوتء  فيدراَلي  دةستةي  بوو، 
تَيدابوو،  كوردستانيشي  كةسَيكي  ضةند 
رَينمايي  هةبوو  بــؤي  ئةنجومةنة  ئــةو 
بةطوَيرةي  دةربكات،  هةمواركردن  بؤ 
ياسايي  ثرؤذةيةكي  هةر  دةستووريش 
ثةرلةماني كوردستان بإياري لَيبدات، ئيتر 
ئةوكاتةش  دةبَيت،  دةستووريي  بنةماي 
دةبَيت ليذنةي ئيتيحادي وابةستةبَيت ثَيوةي، 
بةطوَيرةي دةستووريش ئةوكاتة نابَيت هيض 
هةَلوةشاندنةوةيةك لةو بإيارةدا رووبدات، 
بةثَيي رَيكةوتنةكةش دةبواية ئةو دةستةية 
لةسةر  راسثاردةيان  طفتوطؤء  بيانتوانياية 
ئةو رَيكةوتنانة بكردايةء طؤإانكارييان تَيدا 
ئةنجام بداية، ئةوةش بؤ هةيبةتي ثةرلةمان 
كة  لَيرةدابوو  كَيشةكة  نةدةبوو،  جوان 
ئَيمة  بةآلم  سةرينةطرت،  ثَيشنيازة  ئةو 
شتَيكمان كرد، سندوقي داهاتة نةوتييةكان 
بة  ثةرلةمانء سةر  ضاودَيريي  ذَير  خراية 
ئةنداماني  دةبَيت  كوردستانة،  ثةرلةماني 
ــري  وةزي كــة  سندوقةكة  ئةنجومةني 
هةورامي)  (ئاشتي  سروشتييةكان  سامانة 
رةزامةندبن  ئيدارييةكةيةتي،  سةرؤكي 
دابينكردني  بؤ  خةرجكردني،  لةسةر 
دادثةروةريي  شةفافيةتء  ئاستي  بةرزيي 
ئةو  بةداخةوة  داهاتةكاندا،  لة دابةشكردني 

ئَيمة  ئةطةر  دانةمةزراوة،  تائَيستا  سندوقة 
لة ثةرلةماندا بوويناية، ثرسيارى هؤكاري 
كة  دةكرد  سندوقةم  ئةو  دانةمةزراندني 
سامانة  نــةوتء  وةزارةتــي  ئةستؤي  لة 
ماليي  تةعليماتي  هةروةها  سروشتييةكانة، 
بضوايةتة  دةبواية  نةوتييةكان  طرَيبةستة 
ثةرلةمان  لةوَيشةوة  سندوقةوة،  ئةو 
دةتوانَيت موتابةعةي وردةكاريي طرَيبةستة 
نةوتييةكانء ضؤنَيتيي رَيوشوَينةكاني بكات، 
بةآلم لةبةرئةوةي سندوقةكة دانةمةزراوة، 
ثةرلةمانيشي  ديارنينء  زانيارييانةش  ئةو 

لَي ئاطادار نيية.
لة  ــرس  ــةرث ب اليــةنــي  ـــةوةي  ل جطة 
فرؤشتني نةوتي خاوي كوردستان، بريتيية 
بةروبوومة  بازاإكردني  بة  كؤمثانياي  لة 
ديكة  كةسَيكي  هيض  (كؤتؤ)  نةوتييةكان، 

بةآلم  ياساكة،  بةثَيي  بيفرؤشَيت  نيية  بؤي 
(سؤمؤ)  ئةطةر  دانةمةزراوة،  كؤتؤ  هَيشتا 
ثَييهةَلدةستَيت بة راستي ئةوة لة ياساكةي 
دةستنيشاننةكراوة،  بةوشَيوةية  خؤماندا 
خؤمان  كؤمثانياكةي  دةبــَيــت  بةَلكو 
ثَيضةوانةي  ئةوةش  هةستَيت،  ثَيي  (كؤتؤ) 

ياساكةية.
نةوتييةكاندا شتَيكي  داهاتة  لة سندوقي 
ديكة هةية، ئةو ثارةي نةوتة دةضَيتة سةر 
لةو  ئةوروثا،  لة   (DFI) بانكي  حسابي 
بةردةوام  بةشَيوةيةكي  دةبواية  بانكةوة 
ثارةكة بضوايةتة سةر حسابي (كؤتؤ)، نةك 
بضَيتةوة سةر حسابي طشتيي بةغداء لةذَير 
كؤنترؤَلي حكومةتي فيدراَليدا بَيت، ئَيستاش 
كة وةزارةتي سامانة سروشتييةكان دةَلَيت 
ئَيستا  هةية،  دؤالرمان  مليار   (٤) نزيكةي 
بواية،  سندوقةدا  لةو  ثارةية  ئةو  دةبواية 
بةآلم وابزانم خراوةتة سةر حسابي بانكي 
ئةمةش  كة   ،(HSBC) لة  هةرَيم  حكومةتي 
ياساي  لة  كة  نيية  ياسايية  ئةو ضوارضَيوة 

نةوتء طازدا دياريكراوة.
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ئةندامَيكي ثَيشووي ثةرلةمانى كوردستان:

طريَبةستة نةوتييةكانى هةرَيم 
ئةطةر لة بةرذةوةنديي طشتيدان، ثَيويست نيية بشاردريَنةوة

ئــابـوورى

حكومةتي هةريَم لةم قؤناغةدا لةبري ئةوةي مةرجي 

خؤي بةسةر كؤمثانياكاندا بسةثيَنَيت، زؤرجار ضاوثؤشيي 

كردووةء كارئاسانيي بؤ كردوون، ئةوةش هونةري 

وةبةرهيَنانة، ضونكة ئةطةر بارودؤخي ئاسايشي عَيراق 

باشبَيت، كؤمثانياكان نايةن بؤ هةريَم وةبةرهيَنان بكةن

اليةني بةرثرس 
لة فرؤشتني 
نةوتي خاوي 

كوردستان، بريتيية 
لة كؤمثانياي 

بة بازاِركردني 
بةروبوومة 

نةوتييةكان، (كؤتؤ) 
هيض كةسَيكي 
ديكة بؤي نيية 

بيفرؤشَيت بةثَيي 
ياساكة، بةآلم 

هَيشتا كؤتؤ 
دانةمةزراوة

بةرزان هةورامى
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زياترن خزمةتكردنى شايةنى تايبةتةكان ثَيداويستيية خاوةن
* ساَلح حةمة ئةحمةد

طرنطةى بةشة ــةو ئ كةمئةندامان
ثَيويست وةك كة كوردةوارين، كؤمةَلطةى
تاإادةيةكى ــةكــراوةء ن لةسةر كاريان
بذَيويىء رووى لة  ترسناك  بــةرضــاوء

فةرامؤشكراون. ذيانيانةوة شَيوةى
بـــةراوردكـــردنء ــنء ــي ــإوان ــَي ــة ت ب
كةمئةندامةكانى مرؤظة بؤ خوَيندنةوةيةك
كة دةبَيت، زانــراو  ئاشكراو المان وآلت،
ثَيويستيان نينء كةم ذمارةيةكى ئةوان
خةمةكانيانة، خستنةإووى ناساندنء بة
ئاوإيان ثةيوةنديدار اليةنى ثَيويستة كة

لَيبداتةوة.
كةمئةندامةكان تةنيا  خَيزانَيكدا  لة
راستة نابنةوة، ذيان طرفتةكانى رووبةإووى
نازانَيت كةمئةندامَيك هَيندةي كةسَيك هيض
هةموو لة  ضةندة، كةمئةنداميى ــازارى  ئ
ئةندامةكانى بــةآلم ذيانةوة، رووةكانى
ئةندازةيةك بة هةريةكةو خَيزانةكةش

تووشى خةمء طرفت دةبن.
ئةوةية ثــرســيــارة جَيطةى ـــةوةى  ئ

تايبةت ثَيداويستى خــاوةن ذمــارةى ئايا 
ثارَيزطاكانء ئاستى لةسةر (كةمئةندام)
هاوكاريى مووضةو ئايا ضةندة؟ هةرَيم
بَيتء يةك وةك توانراوة كةمئةندامان
هةموو ئايا نَيوانياندا؟ لة ناكرَيت جياوازى
كةمئةندامان الىرَيكخراوةكانتؤماركراونء
مووضة كةمئةندامان بة تايبةت فةرمانطةى لة

هةية؟ هاوكارييان يان
يان خولَيك كــردنــةوةى راستيدا لة 
كةمئةندامان ساآلنةى يادى ثَيشانطايةك يان
كورسى ـــةقء دارش دابةشكردنى ــان  ي
لةوشَيوة هةية طلةيى كة كةمئةندام،
نابنة تةنيا كارانة بة ئةم شَيوة دابةشكردنة،

كةمئةندامان. خةونةكانى بةديهَينةرى
نامؤترة، ناخؤشترة، قورسترة، لةوة ضى
يان بكات سواأل كةمئةندامَيك كة دَلتةزَينترة،
سةردانكردنى لةكاتى يان  ثَيبكرَيت خَيرى
بؤ ثارةى مةبلةغَيك بؤالى ناسياوانى خزمء
يانكةسَيكرةنطةبةنةشتةرطةرييةك دابنَين،
كةسوكارةكةى بةآلم ضارةسةربكرَيت،

وآلت. دةرةوةى بيبةنة نةتوانن
بؤ كةمئةندامَيك هاوكاريى حكومةت ئايا

بإة بةو هةية كآ هةزاربَيت، (٩٠ -٣٠) كة
قورسترة لةوة ضى بذى؟ مانطَيك ثارةية
بؤ نةبَيت حكوميى وةرشةيةكى تائَيستا
لةوة خةمَيك ض دةستكرد، ثةلى دروستكردنى
بةتاَلبَيتء طيرفانى كةمئةندامَيك كة قورسترة
تواناىدابينكردنىثَيداويستييةكانىرؤذانةى

نةبَيت.
كَيشانةشدا ــةم ئ لــةطــةأل ــةوة ــةداخ ب
مووضةى لةنَيوان زؤر جياوازييةكى
سةنطةر كةمئةندامانى هةية، كةمئةنداماندا
بة تايبةت رَيكخراوَيكى كة (ثَيشمةرطة)،
هةزار (٣٠٠) لة مووضةيان هةية خؤيان
رؤذَيك هةية كةمئةندام مليؤنَيكة، تا دينار
كةمئةندامى بة نةبووةو ثَيشمةرطة رؤذان لة

ئةذماركراوة. سةنطةر
ناوخؤء هَيزةكانى لة  راثةإينيش دواى
لة واجبداء لةكاتى هةية طومرط ثؤليسى
بوونء وةك كةمئةندام شةإى رووبةإوودا
نةكراوةء بؤ حسابيان سةنطةر كةمئةندامى
خزمةت ساَلى بةثَيى  كةم مووضةيةكى  بة
ناطاتة مووضةى كة ــراوة، ك خانةنشين
ثاراستنى لةثَيناو كة لةكاتَيكدا هةزار، (١٥٠)

حكومةت كةمئةندام بوون.
لة قوربانيي كةمئةندامانى هةروةها
كؤمةآليةتى طةشةثَيدانى بةإَيوةبةرَيتيى
ــارة، ــن دي ـــةزار ه  (٩٠) مــووضــةكــةيــان
هيض تائَيستا هةية كةمئةندام لةهةمانكاتيشدا
كةمئةنداميى مووضةيةكى هاوكارىء جؤرة

نيية.
ثَيشكةوتووةكان وآلتة لة  كةمئةندامان
بؤ شايستة زؤر بةشَيوةيةكى ذيانيان
بوونةتة ئَيمة بةآلم كةمئةندام الى دابينكراوة،
ئاوإيان كةسن تةنيا كةس، هةذارترين

لَينةدراوةتةوة.
خزمةتى لة ثَيويستة ثَيشنيازانةى ئةو

جَيبةجَيبكرَيت: كةمئةنداماندا
دانانةوةى  داإشتنةوةو سةرلةنوآ  *
رَيكخراوو (ئةو يان بَياليةن رَيكخراوةيةكى
وةك ضةتردا يةك لةذَير هةن كة كؤمةآلنةى
فدراسيؤنىخاوةن ثَيداويستيية تايبةتييةكان)،
ئةم خزمةتكارى خةمخؤرو حةق بة كة
لة بة بن،  كؤمةأل فةرامؤشكراوةى توَيذة
ثَيوانة زانستىء مرؤييةكانء بةرضاوطرتنى 
رَيكخراوة ئةزموونى لة كةَلكوةرطرتن بة

لة ثَيشكةوتوو، طةالنى جيهانىء مرؤييةكانى
مافء لة داكؤكيكار كؤمةَلةى كوردستانيش

بنيادبنرَيت. كةمئةندام خواستةكانى
يةكةم، خاَلى راستةقينةى بةديهاتنى *
نَيو رؤضوونة  بؤ سةرثشت دةخاتة دةرطا 
ضؤنايةتىء ئامارييةكانء كةموكووإيية
لة خزمةتطوزارييةكانيان، ضةندايةتى
بؤ طوشار هَيزى دةبَيتة هةمانكاتيشدا
حكومةت، ثةيوةنديدارةكانى اليةنة سةر
بؤ دةبَيت كآلوإؤذنة  ديكة بةواتايةكى
ياساو ئةو بإيارو ثَيداضوونةوةى سةرجةم
لة ئةمإؤ تا كة ناتةندروستانةى مامةَلة

ثةيإةودةكرَيت. كوردستاندا
مرؤييانة ثرؤذةياساى طةآلَلةكردنى *
خاوةن كةسانى بؤ نوَيوة ثةرلةمانى لةاليةن
سةرجةم تيايدا كة تايبةت، ثَيداويستى
بةتايبةت لةخؤبطرَيت، خواستةكانيان مافء
خؤيانء طــوزةرانــى  بذَيويىء رووى لة 

خاوخَيزانيان.

كةمئةندام *

ضات رؤذنامة hewal. rozhnama@gmail.com

ضــــــــــاتضــــــــــاتضــــــــــات

كوردستان سةرؤكى حكومةتى هةرَيمى بةأَيز بؤ
ئيش سةهؤَلةكة لة كاسبكارين كؤمةَلَيك ئَيمة
ماوةى دوانيوةإؤوة، (٤)ى سةعات لة دةكةين
زةرةرو هيض  كاردةكةينء لةوَيدا ساَلة  (١٥)
تاكة ئَيستا كةضى نةبووة،  كةس  بؤ زيانَيكمان
ناهَيَلَيت كاسبىبكةين، بووةتة رَيطرمانء كةسَيك
بَيت بةرثرسَيك خزمى ثَيدةضَيت بةإَيزة ئةم
وايلَيهاتووة ثؤليسى بَيت، ديكة هةر شتَيكى يان
لةوَيدا ناهَيَلن ئاطاداردةكاتةوةو لَي شارةوانيمان
بةآلم ناياسايي،  بيانووى بة بكةين كاسبى 
دووكانء بــةردةم  مَيز كورسىء بة خؤيشى
ثؤليسةكانيش داطيركردووة،  شؤستةكةى  سةر
خةَلكيمان رَيطايةكى  هيض  ئَيمة كة  دةَلَين
هةموو ئةو بؤ موخالفين، بؤ ئيتر نةطرتووة،

كورسىء بة داطيركردووة شؤستةكةى سةر
موخالفيش طرتووةو خةَلكةكةى رَيطاى كة مَيز،
دةَلَين وةآلمدا  لة ناحةقية،  ئاشكرا  بة كة نيية،
بردة سكاآلكةمان دواتر نيية، هيض دةسةآلتَيكمان
هةزارحاأل بة سةرؤكى شارةوانى، كة بةردةستى
هةموومان ئَيمة كة ثَيمانوت الىء طةيشتينة 
بةإَيزى كاردةكةين، لةوَيدا منداَلينء خاوةن
لةوَيدا كاربكةن، بة نادةم ئَيوة رَيطا بة وتى من
ثَيمانوت ناياسايي ئيشةكةمان، ئَيمةش بيانووى
مَيز كورسىء بة كة دةدةيت ئةو بة رَيطا بؤضى
لة بكات، ئيش داطيربكاتء  شؤستةكة  هةموو
نابَيت ئَيوة  دةدةمء ئةو  بة  رَيطا وتى وةآلمدا 
سةرؤكى تؤ كة ثَيمانوت ئَيمةش كاربكةن،

ئيش جادة لةسةر دةكةيت داوا كة شارةوانيت،
بؤمان هةبَيت ديكةت بةديلَيكى دةبَيت نةكةين،
تةعينمان دةبَيت كةواتة نةبين، بَيكار تاوةكو
و تووإةبوو لَيمان  وةآلمدا لة ئةويش بكةن،
كة دةرةوة، بضينة ذوورةكةي لة كرد ئةمرى
زوَلمء ياسايةو ثَيضةوانةى هةمووى ئةمة
بةإَيزتان لة داواكارين دةكرَيت، لَيمان ستةمة
ضارةسةرَيكمان بَينء كَيشةكةمانةوة دةم بة كة
ئَيمة ضونكة ذيانمان، بذَيويي بؤ بدؤزنةوة بؤ

خَيزاندارين. هةموومان

محةمةد- هاوذين رةشيد- ئاكام
مةحمود فاتيح تاهير- محةمةد عةزيز سديق- ساالر

بةأَيز بؤ
هةرَيمء سةرؤكى

كوردستان ثةرلةمانى
ضوارساأل هةَلةبجة، شارى ئاوارةى شةهيدو خاوةن مني
هةولَير ثةروةردةى وةزارةتى بة سةر كة فةرمانبةربووم،
مووضةمان مانطَيك موباشةرةمان نةبووةء هةموو بةآلم بووم،
لة هاتةوة موباشةرةكةمان ئةمرى لةثاشدا ــرت، وةردةط
كة سلَيمانى، ثةروةردةى وةزارةتى سةر بؤ (٢٠٠٩/٦/١٠)

بكةين. خؤمان دةوامى بة دةست
تةربيية موباشةرةكةمانةوةء لة مةعامةالتى بةدةم ضووين
ثَيمان ئَيمةش هاتووةتةوة، بةكارطوزار ناوتان ئَيوة وتيان؛
كارطوزار بة نووسىء خؤمان نووسةر بة ئَيمة سةيربوو
منء حكومةتة، بإيارى  كة بووين رازيي بةوةش  هاتةوة،
بنةإةتيى كشتوكاَلى ــةروةردةي ث بؤ  دانراين هاوإَييةكم
يةكةم رؤذى  ئازاديية، بةرامبةر كة ساوايان، باخضةى 
رؤيشتين دووةم رؤذى لةوآ نةبوو، بؤ بةإَيوةبةر رؤشتين
كارطوزارم من وتى:  كردو موباشةرةكةى فةرماني  سةيرى
وتمان؛ ئَيمةش هاتوون،  هةَلة بة  نابَيتةوةء جَيطةتان  زؤرةو

ئَيرة. بؤ ناردوينى م.كامةران) سديقء (م.حةمة
كؤمثيوتةر)،  (ثةيمانطاى بؤ ضووين نةكردء قبووَلي  ئةويش
بوو دوور زؤر من بؤ وةرطيراين نةبوو كارطوزاريان ئةوان
بؤ طةإامةوة هاتوضؤكردن، بؤ نةدةكردم بةشى مووضةكةم
بَيئةوةى سديق) (م.حةمة الى  بؤ  ثةروةردة بةإَيوةبةرَيتي 
شوَينة ئةو جَيطة داناوةء باشترين لة وتى؛ تؤم بَلَيم، هيض من
طوَييان نةبوو قسةكردن مةجالى باشة وتم: منيش بؤت، نزيكة
(شؤإشى قوتابخانةى بؤ كرام نةقأل بة هةرحاأل نةدةطرتي. لَى

بوو. هةوارى تازة كة لة كوإان)
كارطوزارييةكةم نةخؤش بة دةستبكةم  كة ئةوةى لةدواى 
تاعينبوونةكةم هؤشى بيرو بووم جَيطةدا لة رؤذ (٢٠) كة كةوتم،
ثةروةردة طؤإانكارييةكانى  لة  ئاطام  رؤذة ضةند ئةو  نةماء
(بةإَيوةبةري واتة مامؤستا بؤالى ضوومةوة دووبارة نةبوو،
بكة بؤ نةخؤشم ئيجازةى مامؤستا وتم: شؤإش) قوتابخانةى
ناكةم ئيجازة وا ناكةمء شتى من نةبم، وتى: كَيشة تووشى با
دةليلةوة بة لَيكردم ثزيشكييان راثؤرتي داواى ثةروةردة
ئَيستاش ئافرةتة  ئةم راستة طيرا  بؤ ليذنةم كة بردن  بؤم
بؤئةوةى نيية موستةقير وةزعى دكتؤردايةو ضاودَيرى لةذَير
بوو بَيسوود نةيخوارد ثزيشكى راثؤرتى ببإم بيانوويان
كراين ئةوان  دةستى تؤثتؤثَينى طاَلتةكردنء ضؤن هةروةك 
بةشى لَيثرسراوى بةتايبةتى  دةوت كةسَيكمان  هةر بة
من تةنيا دادةمةزرَينن خةَلك ثةروةردة لة كة فةرمانبةران،
ئَيمة دةيانووت؛ نةيدةخوارد بوو ثى دكتؤرةكانم وةرةقةى

ناكةين. كَيشة تووشى خؤمان
لة دةرضــووة  (٢٠٠٩/٧/٩) لة موباشةرةكةم ئةمرى من
ثَيش (٧/٩)، رؤذَيك كردووم، واتة ضةند (٢٠٠٩/٧/٣) فةسَليان
من كة دةدةم، خانوو  كرَيى  دينار  هةزار (٤٠٠) مانطى كة
كةالوةكةشم لة ئاوإ  كة  هةَلةبجةم شارى  ئاوارةكانى  لة

نادرَيتةوة.

كازم ريم

بةرثرسيارة كآ
كفرى؟ دانيشتووانى بةكؤمةَلى كؤضكردنى لة

ضةند لةم  تايبةتى بة ساَلَيكة ضةند مــاوةى 
دانيشتوانى زؤرى زؤربــةى  دواييدا، ــةى رؤذان
بؤ ماَلةوة بة كؤضكردنن، سةرطةرمى كفرى شارى
شارةكانى، بؤ بةتايبةتى كوردستان، ترى شارةكانى
ئةم سةرةكيى هؤكارى هةولَير، سلَيمانىء كةالرء
دواكةوتنء بؤ دةطةإَيتةوة زياتر كؤضكردنةش

دةسةآلتةوة. لةاليةن شارةكةيان ثةراوَيزخستنى
دابةشكردنى لة ناعةدالةتى نايةكسانىء
بؤ كوردستاندا لة رَيذة كةمترين دانانى بودجةء
لة شارة ئةم نوَينةرى نةبوونى كفرىء شارى
سةيركردنى حكومةتداء حيزبء بةرزةكانى ثؤستة
دةسةآلتةوة، لةاليةن ناوضةطةرَيتييةوة بةضاوى
لةم كفرى دانيشتوانى ئةوةى بؤ سةرةكين هؤكارى
باوباثيريان خؤيانء ساَلةى هةزار زَيدى دواييةدا
دةسةآلت كة شارانةى رووبكةنة ئةو بةجَيبهَيَلنء
تَيدا شارستانَيتييان خؤيان قازانجى بة دواييةدا لةم

ثَيشخستووة.
١٩٩١ى ــازارى ئ راثةإينةكةى  دوابـــةدواى 
بَيطانةوة لة دةسةآلت طؤإانى كوردستانء طةلى
دواى لة يةك كابينة دامةزراندنى خؤماَلىء بؤ
شارة ئةم خةَلكى هةرَيم،  حكومةتى  يةكةكانى

ثَيش بةرةو شارةكةيان كة دةكرد ئةوةيان ثَيشبينى
ببينَيت، لةبةر زياتر بة خؤيةوة بضَيتء ثَيشكةوتنى
كة ريشةيةى رةطء ئةو شارةكةء مَيذووى دَيرينى

ناوجةرطةى مَيذوودا شؤإبووةتةوة. بة
وةزيرانء شارى سةردةمانَيكيش هةروةها
اليةكى لة بــووة، رووناكبيران ئةدةبدؤستانء
رؤَلة ئةو شارةكةء ثَيطةى بــةرزى تريشةوة
دواى لة يةك  شؤإشة نَيو لة كة طــةورةيــةى 
بةشداربوونى هةروةها بينيويةتى، كوردا يةكةكانى
خةَلكةكةىبةشَيوةيةكىبةرفراوانلةوشؤإشانةدا،
ئةوةى خةَلكى بؤ كردبوو خؤش زةمينةى ئةوةيان
لة بن  طــةورة ثاداشتى ضــاوةإوانــى شــارة ئةم 
دةيبينينء ئةمإؤ ئةوةى بةآلم دةسةآلتةوة، اليةن
كــردووة، نيطةرانيى توشى شارةكةى خةَلكى
سَيبةرى سايةء لة كفرى شارى ئةمإؤ كة ئةوةية
كةوتووةتة خةستى بة خؤيدا رؤَلةكانى دةسةآلتى
جياتى لة ناوضةطةرَيتييةوة، ضةوساندنةوةى ذَير
بةرةو ثَيضةوانةوة بة طةشةكردن ثَيشكةوتنء

دةنَيت. هةنطاو كاولكاريى ضؤَلبوونء
ساَلَيكة بيست نزيكةى ئــةوةى ــةرةإاى س
جياوازييةكى هيض داية، كورد دةسةآلتى لةذَير
خوارووى ناوإاستء شارةكانى لةطةأل ئةوتؤى
ئةوةية قسةكانمان بؤ بةَلطةشمان نيية، عَيراقدا
ضوار لة شارةدا لةم  خانوو باشترين  نرخى كة
ترى شارةكانى لة كةضى ناثةإَيت، تآ دةفتةر
كوَيرةدآ كفريدا ضاو لة  دوَينآ  كة كوردستاندا
دؤالر. دةفتةر سةدان دةيانء طةيشتووةتة بوون،
لةضاو خزمةتطوزارييةكان ــإؤذة ث هةروةها
لة ــردووة، ك زؤرى ثاشةكشةيةكى ــردوودا راب
زيادكردنى زانكؤء كؤلَيذء كردنةوةى جياتى
هةندَيك خزمةتطوزارييةكان بةثَيضةوانةوة ثإؤذة
بؤ طواستووةتةوة شارةيان  ئةم  ثإؤذةكاني لة
وَيستطةي نموونة بؤ كوردستان، ترى شارةكانى

حةياتةكةء ئامادةيى شارة بؤ كارةبايان طواستةوة
تر، شوَينَيةكى بؤ  طواستةوة ثيشةسازييةكةيان 
طواستيانةوة ديسانةوة تَيدابوو،  طةضى كارطةى
خورييان ضنينى رستنء كارطةى ترء شوَينَيكى بؤ
تةفروتوناى كرَيكاريان  ســةدان بة وةستاند،
كة قةيسةرييةكةى بــازاإء  كرد، تر شارةكانى
كوردستان دَيرينةكانى شوَينةوارة لة بوو يةكَيك
بادا، بة ضوو تؤزى دةسةآلتةوة بةرضاوى بة
بةرثرسة لةاليةن دةيانجار ئــةوةى ســةرةإاى
ضاككردنةوةيان بإيارى دةسةآلتةوة باآلكانى

دابوو.
زياتر دواييةدا لةم ئامار تازةترين ثَيى بة
كردووةء باريان كفرى لة  ماأل سةدوثةنجا لة
كوردستان، ترى شارةكانى  روويانكردووةتة 
ليذنةى لةاليةن كة دةركةوت بؤيان ئةوةى دواى
تر جارَيكى طةرميانةوة بوذاندنةوةى بــاآلى

ثةراوَيزخراون.
دؤالرة مليؤن سةد دوو ئةو برى لة هةروةها
كفرى بووذاندنةوةى طةرميان، تةرخانكراوة بؤ كة
ثَيوة طةشةكردنى بةرنةكةوتووة واى ثشكَيكي
بضوك ثإؤذةيةكى ضةند كة ئةوةنةبَيت بَيت، ديار
دياريكراوةكةزؤربةسستىئةنجامدةدرَينءناطاتة

كوردستان. ترى شارةكانى ثَيشكةوتنى خَيرايى
ثةيإةوى دةسةآلتَيك هةر  دةَلَيين، بؤية
سياسةتىناعةدالةتىءنايةكسانىءثضإثضإكردنى
ضةوساندنةوةى ثةراوَيزخستنء كؤمةَلطاو
خؤى، هاوآلتييانى بة بةرامبةر بكات ناوضةطةرَيتى
سياسةتةكانى لة هيضى  نةك  سياسةتة  ئةو ئةو
بةَلكو نيية،  كةمتر بةعس تةعريبةكةى تةرحيلء 
هةموو بة مَيذووة هةمان دووبارةبوونةوةى

ثَيوةرةكان.

مةال كةريم سةالم

بؤضوونء سكاآلء ناردني بؤ
بةم ثةيوةندي ثةيامةكانتان

بكةن: ناونيشانانةوة

hewal. rozhnama@gmail.com
٣١٩٢٠٠٥ تةلةفون:



جةمال سةنطةر

دةضنةوة هةَلةبجةييةكان ديكة جارَيكى
دةسةلمَينن كةسة ئةو تاوانةكانى بةغداو
كوشتنى فةرمانى لةمةوبةر (٢٢)ساأل كة
«كانى تةختكردنى (٤٠)هاوآلتىء زياترلة
قةزاكةيانى طةورةترين طةإةكى عاشقان»ى

دةركرد.
ــوان» ــةري (٢٢)ســــاأل لــةمــةوبــةر «م
بةشداريى هاونيشتمانيدا، دةيان لةطةأل
رَيطرتن بؤ كرد نةتةوةيى خؤثيشاندانَيكى
سنوورةكةى، دَيهاتةكانى راطواستنى لة
لةطةأل وةآلمدرايةوةو فيشةك بة بةآلم 
ئةو شةهيدكرا، ديكةدا (٤٠)هاوآلتيى
كة خؤثيشاندانةبوو ئةو شةهيدى يةكةم
هةَلةبجة دانيشتووانى (١٩٨٧/٥/١٣)دا لة
دَيهاتةكانى راطواستنى سياسةتى دذى
رذَيمى دذى كــرديــان  سنوورةكةيان 

بةعس.

فيشةك بة وةآلمدانةوة
بةرثرسى ــقــادر، ــدول عــةب لوقمان 
لة كيمياباران قوربانييانى كؤمةَلةى
باسى رؤذنامة، بؤ لَيدوانَيكيدا لة هةَلةبجة،
لةو كة خؤثيشاندانةكرد ئةو هَيمنيى لة
دةربإينى وةك هةَلةبجةييةكان رؤذةدا
فيشةك بة بةآلم ئةنجاميانداوة، ناإةزايى 
«خؤثيشاندةران وتى: وةآلمياندراوةتةوةو
بةإَيوة هَيمنى بة بوونء خوَيندكاران زياتر
وةآلمدرانةوةو فيشةك بة بةآلم دةضوو،
رةشيد حةمة  مةريوان بةناوى كوإَيك 
خؤثيشاندانةكة وايكرد ئةوةش شةهيدكرا،
هَيزةكانى لةبةرامبةريشدا توندترببَيتء
هَيزى كؤثتةرء  رَيى  لة  بةعس رذَيمى 
خةَلكى سةر هَيرشيانكردة زةمينييةوة
خؤثيشاندانةكة». كثكردنةوةى بؤ ناوضةكة

زيندةبةضاَلكردنء
تةختكردنى خانووةكان

بيريان ــة رووداوةك شايةدحاَلةكانى
ناضَيتةوةكةرؤذىدواىتؤثبارانةكان،هَيزة
بريندارةكانيان رذَيم  بة سةر  ئةمنييةكانى
بةضاَلكردن» «زيندة مةعةسكةرو بةرةو
تائَيستا كــة بــةشــَيــوةيــةك ــــردووة،  ب
قوربانييةكان بةشَيكى  ثروسكى  ئَيسكء
ديمةنى هـــةروةك ــةوة، ــةت ــةدؤزراون ن
خانووةكانى رووخاندنى  تةقاندنةوةو 
ئةوشارة طةإةكى  طةورةترين كؤنترينء 
هةَلةبجةييةكان لةبةرضاوى عاشقان» «كانى
ئةو خانووانة تائَيستا بةشَيكى الناضَيت، كة

تةنيا شوَينةوارةكانيان ماوة.
لةوة جةخت عةبدولقادر، لوقمان
خؤثيشاندانةكة، دواى رؤذى كة دةكاتةوة،
لة ـــم رذَي هَيرشةكانى بــريــنــدارانــى
لةطةأل دةرهــَيــنــرانء نةخؤشخانةكان 
مةعةسكةرَيك بؤ هاوآلتيدا ذمارةيةك
زيندة ــش ــري دوات ــا «ت رايــانــطــواســتــن، 

بةضاَليانكردن».
دواى كــة ـــات، دةك ــةوة ــاس ل ــةو ب ئ
(٤٠)هاوآلتيى لة زياتر شةهيدكردنى 
حــكــومــةت ــى ــان ــزةك ــَي ــة، ه ــج ــةب ــةَل ه
خةَلكى «ضاوترساندنى» بؤ نةكشاونةتةوةو
بإياريدا حكومةت دةوروبةرى، شارةكةو
بتةقَينَيتةوةو لةطةأل عاشقان طةإةكى كانى
ئةوةش «بؤ  وتيشى: بكات، تةختى زةويدا 
لة بةبارمتة طرتء كةسيان لة سةد زياتر
هةر لة بؤئةوةى داياننان، قوتابخانةيةكدا
بةرامبةر ئيجرائات رَيطرييةكدا هةَلوَيستء
نزيكةى كاتةشدا لةو بكرَيت، كةسانة بةو
عاشقانيان كانى طةإةكى (٤٠٠)خانووي
لة ذمارةيةك تَييدا كة كرد، زةوى تةختى
كة برينداربوون، طةإةكة ئةو دانيشتووانى
لةو بووة طةإةك طةورةترين كؤنترينء

كاتةدا».
خاوةن هةَلةبجييةو  خؤى كة لوقمان 
دواى كة دةكات بةوة ئاماذة قوربانيية،
(١٩٩١)دا ئازارى لة  كوردةكان راثةإينى 
قوربانييانة ئةو  بةشَيكي ئَيسكءثروسكى 
ـــةرى دةوروب لة بةكؤمةَلدا ــؤإى ط لة 

دؤزراونةتةوة. هةَلةبجة
سةرؤكى ئةدهةم، طــؤران ــةروةك ه
كانى دؤسيةى لة ثــارَيــزةران دةستةى
تاوانةكان، ــاآلى ب ــاى دادط لة عاشقان
ئَيسكءثروسكى كة دةكات، بةوة ئاماذة
ناوضةى لة بةشَيكيان زيندةبةضاَلكراوةكان
لة ــارةزوور ش لة كؤمةَلَيكيان بامؤكء
بةشَيكَيشيان دؤزراونةتةوةو شانةدةرى

نةدؤزراونةتةوة. تائَيستا

كارةساتةكة شاراوةبوونى

(٤٠)هاوآلتىء شةهيدكردنى هةرضةندة
(٤٠٠) نزيكةى كة طةإةكَيك  تةقاندنةوةى 
دواى بةآلم طةورةية، كارةساتَيكى ماأل بوو،
راثَيضى سةرةكييةكةى تاوانبارة (٢٢)ساأل
هاوآلتييانى زؤرى بةشَيكى دةكرَيتء دادطا

نين. كارةساتةكة ئاطادارى كوردستانيش
ــى ــوون شــاراوةب لوقمان ــإواى ــةب ب
بةهؤى عاشقان كانى طةإةكى كارةساتى
بووة ديكةوة طةورةى كارةساتَيكى ضةند
بةتايبةت هاتوون، هةَلةبجةدا بةسةر كة
«كارةساتى وتيشى: كيميابارانكردنء
بةتايبةت هاتووة،  هةَلةبجة بةسةر  زؤر
سَيبةرى لة وايكردووة  كة كيمياباران، 
كارةساتةكانى طةورةيةدا كارةساتة ئةو
ثَيويستة بــةآلم ــاون،  ــةم ــارن دي ديكة 

كارةساتةكان سةرجةم بؤ بةدواداضوون
مؤنؤمَينتَيك هةروةك بناسَينرَين بكرَيتء
دابنرَيت، عاشقان كانى كارةساتى بؤ
خةَلكى لة بةدةرنين قوربانييةكانى  ضونكة

شارةكة».
كةسء ئةو رؤَلى بة ئاماذة هةروةك
هةوَليانداوة بةغدا لة كة دةكات اليةنانة
كارةساتى دؤسيةى بةرةوثَيشبردنى بؤ
ئةنجامى دةزانَيت بةطرنطى عاشقانء كانى
عاديالنةبَيتء بــإيــارى دادطايية ئــةو 
قةرةبووى ــداتء ب تاوانباران ــزاى «س
قوربانييانى كةسوكارى هةَلةبجةو شارى

بكاتةوة».
هؤكارى ئةدهةم طؤران خؤشيةوة الى
بؤ كاركردنيانى دؤسيةكةو دواكةوتنى
مةلةفَيك هةر بةوثَييةى طةإاندةوة، دادطا
ئةوة بكرَيت، تَيدا لَيكؤَلينةوةى ثَيشتر
دةكرَيت، داطا رةوانةى دةبينرَيتء زووتر
دؤسيةى كة  هَينايةوة ئةوةى نموونةى 
زووتــر هةَلةبجة كيميابارنى ئةنفالء
زووتر تةواوكراء ئيجرائاتى لَيكؤَلينةوةو
بةوةوة ثةيوةندى ئةوة كةواتة دادطا، هاتة
زووتر ئةوة دادطا بطاتة زووتر كاميان هةية،
بة ثةيوةندى كة رةتيكردةوة دةبينرَيتء

هةبَيت. كَيشةكةوة روودانى زوو

طيراوة كيميايى» «عةلى تةنيا

ثإؤسةى ئةمساَلدا (١١/١)ى لة بإياربوو
كارةساتى تاوانبارانى دادطايكردنى
لة زياتر ئةنجامبدرَيتء عاشقان كانى
بةشدارى سكاآلكار (٢٠)شايةتحاألء
باآلى دادطاى بؤ كارةساتةكة تَيدابكةنء
بةآلم بةغدا، لة بطَيإنةوة تاوانةكان
ثَيدةكةن، ئاماذةى سةرضاوةكان وةك
بارزانييةكانء دؤسيةى دادطايى بةهؤى
مــانــةوةى رَيــوشــوَيــنــى نةطونجاويى 
دانيشتن يةكةم دواخراو، سكاآلكارةكان
(٦)كةس كة ئةنجامدرا، مانطدا (٤)ى لة
رووبةإووى كارةساتةكة زيانمةندانى لة
يةكةم بةرثرسى كة بوونةوة كةسة ئةو
ئةنجامدانى بؤ فةرمان دةركردنى لة بووة
هاوآلتييانةى ئةو زيندةبةضاَلكردنى طرتنء

شارةكة.
كةسوكارى نيطةرانيى جَيطةى ئةوةى
زيانمةندانء كارةساتةكةو قوربانييانى
كيميايى عةلى تةنيا كة هةَلةبجةية خةَلكى
ئامادةيةو دادطا هؤَلى  لة  دةستطيركراوةو
نةكراون دةستطير ديكة «تاوانبارانة»ى ئةو
تةقاندنةوةو سةرثةرشتى راستةوخؤ كة

كردووة. هاوآلتييةكانيان شةهيدكردنى
دةستةى سةرؤكى ئةدهةم، طــؤران
لة عاشقان كانى  دؤسيةى لة ثارَيزةران 
بةوة ئاماذة تاوانةكان،  بــاآلى  ــاى  دادط
بريندارةكانى زيندةبةضاَلكردنى كة دةكات،

كانى تةقاندنةوةى خؤثيشاندانةكةو
عةلى راستةوخؤى بةبإيارى  عاشقان
دركاند ئةوةشى بووةو مةجيد حةسةن
طيراوةو كيميايى عةلى تةنيا تائَيستا كة
تؤمةتبارن كة كات ئةو بةرثرسَيكى ضةند
تةنيا نةكراونء دةستطير دؤسيةكةدا، لة
دةرضووة، بؤ دةستطيركردنيان فةرمانى
(٤٣) ليواى يةك فةيلةقى فةرماندةى لةوانة
هةَلةبجة سنورى لة  كاتة ئةو  كة عَيراقى،
لة هةواَلطرى بةرثرسى هةروةك بووة،
بةآلم ديكة، كةسَيكى ضةند هةَلةبجةو
عةلى تةنيا نةكراونء دةستطير تائَيستا
دةستطير تا ــةوان «ئ طيراوةو كيميايى
دادطايى غيابى  بة ناتوانرَيت نةكرَين، 
دةستطيركردنيان فةرمانى تةنيا بكرَينء
دادطايى ثَيى ئةوةى ضونكة دةردةضَيت،

تايبةتة». ياسايةكى دةكرَين

دةوَيت؟ ضييان قوربانييةكان

(٢٧) كة روونيكردةوة ئةدهةم، طؤران
وةردةطيرَين، دادطا  لة شاهيد  وةك كةس
كةسمان (٦) يةكةمدا دانيشتنى «لة وتى:
لةوانةبوون كة كرد دادطا بة ثَيشكةش
كةسيان يان هةبوو، برينداريان شةهيدو
ديارنيية، كةسوكاريان تائَيستا كة هةية
وةك سةلمَينراوة اليــةن كؤمةَلَيك
عاشقانء كانى طةإةكى تةقاندنةوةى
ثَيشوو رذَيمى هةَلسوكةوتى ضؤنَيتيى
شةهيدكردنى خــةَلــكــةداو ــةو ئ لةطةأل 
دادطا بؤ ئيعدامكردنيان كةسانةو ئةو

روونبووةوة».
«كارى وتى:  عةبدولقادريش لوقمان 
كة رذَيمى بةعس ئَيمة ئةوةية نيشانيبدةين
كردةوةيةو لةو بووة يةكةم بةرثرسى
كاركردنى كةسانةء ئةو زيندةبةضاَلكردنى
كة ئـــازادن كةسةكان ــةآلم ب ــالن، ث بة 
ئةوةشدا لةطةأل بكةنةوة، قةرةبوو داواى
حكومةتى ميراتطرى عَيراقى حكومةتى
نةبووة بَيبةش هةَلةبجةش خةَلكى ثَيشووةو
بنيادنانةوةى مةينةتييةكانء ثَيويستة بؤ لة
بةرنامةإَيذيى ثَيشوو  كاولكارييةكانى 

بكرَيتةوة». قةرةبوو هةَلةبجة بكرَيتء
لةوةكرد، باسى ئةدهةم هــةروةك

دادطايةو  ــى  دووةم دانيشتنى  ١٢/٩ كة
دةعواكة لةبةرئةوةى روونــيــكــردةوة،
لةسةر حوكمةكة هةوَلدةدةن «سزايية»،
كة بيسةلمَينن بكةنء جَيطير كيميايى عةلى
رؤيشتووةو ئةوةوة  لةاليةن بإيارة ئةو
بإيارىكوشتنىبريندارةكانءتةقاندنةوةى
«هةوَلدةدةين وتيشى: داوة، طةإةكةكةى
لة ــاون رووخ خانووانةى لةو ليستَيك
بدةينة وةربطرينء هةَلةبجة، شارةوانيى
نةفةوتَيت كةسانة ئةو مافى ئةوةى بؤ دادطا
هةية، برينداريان يان داوة قوربانييان كة

رووخاوة». خانوويان يان
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دةسةلميَنَيت كيميايى عةلى تاوانةكانى عاشقان» «كانى الى
الجهاد...

شنطالي خيري

هةَلسوكةوتي
دهــؤك جـــادةي
بة ــةر ــب ــةرام ب
ــان ــةك ــي ــزدي ــَي ئ
لة نـــةطـــؤإاوة،
ئــةفــغــانــســتــان
بؤ دةضــــَيــــت،
لة نـــمـــوونـــة
(٢٠٠٩/٦/١٢) رَيكةوتي
(حي رزطارى طةإةكي لة
ثارَيزطاي لــة الماليين)
ئَيزدي طرووثَيك دهــؤك
لة ـــرد دةك كرَيكارييان
كاتَيك خوَيندنطةيةك،
دَيتة ضيمةنتؤ طــةآلبــةي
ــي كـــار بة ــن ســـةر شــوَي
بةتاَلكردني مةبةستي
دواوة هاتةوة. بارةكةي، بؤ
كة ميرزا، سةعدؤ سةعةد
شوَينةداء لةو  كرَيكاربوو 
هاوكاريكردني مةبةستي بة
بؤكرد ئاماذةى شؤفَيرةكة
شؤفيرةكة دواوة.  ــؤ ب
ــى)ء ــك (ب.دؤس ــاوي بــة ن
(ئ.ئ) بةناوي هاوإَييةكةي
سةعةديانداء ثــةالمــاري
الجهاد... (الى هاواريانكرد
تؤ ئَيزديتء ضؤن اكبر ) اللة
فةرمان نيية مافت كافري؟
بدةيت. موسَلمانان بــة
بةجنَيودانء دةستيانكرد
بةئاييني سووكايةتيكردن
شيشي ـــة ب ئــــَيــــزديء
لَييانداء ساتؤر ئاسنء
شكاند، ناوبراويان سةري
ــاوي ــةن ب ــد ــةع ــي س ــام م
خةَلكي كة ميرزا، حةسةن
ــة قــةزاي ل ــؤرن ــةس ــان خ
ئاشتيان ويستي شنطال،
شةإ نةبَيت، بكاتةوةء ضيتر
ثةالماري بةداخةوة بةآلم
ساتؤريان يةك ئةويشيانداء
داو ــراو ــاوب ن لــة دةســتــي 
برينةكةي كردء  زامداريان 
لَيكردةوة، طؤشتى (١٠)سم
برينداركردني لــة جطة
ناوي بة ديكة كةسَيكي

دةروَيش. جردؤ
سكاآليان ئَيزدييةكان
كة بةئةوانةي دذ تؤماركرد

كردووة. تةعدايان
ــي ــوون ــةب ـــؤي ن ـــةه ب
ياسا كؤمةآليةتيء دادي 
لَيكؤَلينةوة، دادوةري
بةبةندكردني بــإيــاريــدا
ثـــــةالمـــــاردراوةكـــــان
رؤذو ــةوت ح ــاوةى  ــؤم ب
ثـــةالمـــاردةرةكـــانـــيـــش
كؤتاييدا لــة  ئــازادكــران
ســةر خستة ــان ــشــاري ف
دةرةوةي لة كة ئَيزدييةكان،

دادطا سوَلح بكةن.
تـــةواو كــَيــشــةكــةيــان
مةيداني لة بةَلكو نةبوو،
ئةندازيارَيكي كاريشدا
بةناوي ب.دؤسكى خزمي
بة فةرمانيدا ك.دؤســكــي
ديوارانةي ئةو رووخاندني
ئــَيــزدي ــكــارانــي كــة كــرَي
طواية كة دروستيانكردبوو،
لة ئةندازةيي مةرجةكاني
زةرةري نةطرتووةء خؤي
ديناريان مليؤن) (سيانزة

ثَيطةيشت.
ــي ــوون ــةب ـــؤي ن ـــةه ب
ناعةدالةتيء ويـــذدانء
حةسةن زؤرداريي،  زوَلمء 
خزمةكاني خؤيء بإياريدا
بكةن لة كار طؤإانء ببن بة
لة طؤإانكارييكردن ثَيناوي

كورديدا. جظاكي
بةعس رذَيمى كاولكارييةكانى شوَينةوارى هةَلةبجة،



19 2009/11/10 سَيشةممة (555) بـةدواداضــوونذمــارة
hewal. rozhnama@gmail.com

هةَلةبجة - نةجيم ئارام

هةَلةبجة (٢٨)ي مةَلبةندي بةرثرسي
ثرسةخانةى هؤَلى دروستكردنى ثإؤذةى
بودجةى لةسةر كة رادةطرَيت، كاكةييةكان
مليؤن (٥٢٠) لة زياتر سلَيمانى ثارَيزطاى
كارةكاني (٣٠٪)ي تةرخانكراوةء بؤ دينارى
ئــةوةى بيانووى بة  ئةمةش  ــووة، ــةواوب ت
بؤ ثارةى يةكَيتيش طشتيى سكرتَيرى ثَيشتر

تةرخانكردووة. هؤَلة ئةو دروستكردنى
كاكةييةكان ثياوماقوآلني ئةنجومةنء
بؤ سلَيمانى ثارَيزطارى سةردانى لةكاتى
تةقينى لَيكرد بةهؤى هةَلةبجة داوايان شارى
ثرسةى هؤَلى بضووكيى ديــوارةكــانــىء
تَيكبدرَيتء بؤ هؤَلةكةيان كاكةييةكان،

دروستبكرَيتةوة. بؤيان نوآ بةشَيوازَيكى
هةَلةبجةى (٢٨)ى مةَلبةندى بةرثرسى
هؤَلة ثَيشتر ئةو ئةوةي بيانووي (ي.ن.ك) بة
يةكَيتيء طشتيي سكرتَيري بودجةي لةسةر
(٢٠٠) بودجةيةكي بة (٢٠٠٠)دا لةساَلي
ئَيستا سويسري دروستكراوة، ديناري هةزار
بةبآ دةكات، دروستكردنةوةي لة رَيطريي
دروستكردنةوةي تَيكدانء لة ئاطاداربوونى

هؤَلةكة.
بةرثرسي مةَلبةندي حةمة سةعيد، حةمةي
بارةيةوة لةم (ي.ن.ك) هةَلةبجةى (٢٨)ى
لةسةر هؤَلة «ئةو راطةياند: رؤذنامةي بة
دروستكراوةو جةالل مام  جةنابي بودجةي
بيكةنة كة كاكةييةكان، بؤ ديارييةكة وةك
بةآلم لَيوةربطرن، سوودي ثرسةخانةيةكء
هةَلةبجة سلَيماني بؤ هاتني ثارَيزطاري لةكاتي

بؤيان بضووكةء هؤَلةكةيان كة ــراوة داواك
هؤَلةكةى شوَيني هةمان لة بكرَيت طةورة
لة بإياريدا ثــارَيــزطــار ــةآلم ب ثــَيــشــوودا،
لةكاتي دروستبكةن، بؤيان ديكةدا شوَينَيكي
كة ئاطاداركراين ثرؤذةكةدا جَيبةجَيكردني
هؤَلَيكي شوَينةكةيدا لة دةإووخَيننء هؤَلةكة

دروستدةكةنةوة». نوآ
بــةوة ئــامــاذة سةعيد حةمة حــةمــةى 
كة بــووةء وآلت دةرةوةى لة كة ــات؛ دةك
رووخَيندراوة، كؤنةكة هؤَلة طةإاوةتةوة

ئيدارةى يةكَيتيش  بةرثرسةى  ئةو  بؤية
كؤمثانياى ئاطاداركردووةتةوةء طشتيى
كة ئاطاداركردووةتةوة جَيبةجَيكاريشى

رابطرَيت. ثإؤذةيةدا لةو كارةكانى
هةَلةبجة (٢٨)ى مةَلبةندي بةرثرسي
هؤَلةم ئــةو  حيزب ــو وةك «مــن  وتيشي: 
من بــودجــةي لــةســةر ــردووةو ــك ــت دروس
ئَيستا رايطرم، دةشتوانم دروستكراوةو
بينايةي ئةو كةسةي ئةو لةسةر مودةعيم
ناوضةكةو لة زةرةرَيكة ئةوة رووخاندووةو

دراوة». خةَلكةكةى لة
«دةستَيك سةعيد حةمة حةمةى بإواى بة
هةيةء هؤَلةوة  ئةو رووخاندنى ثشت  لة
سةروبةريي بآ ئيدارييء سةروبةريي بةبآ
ئةنجومةني ثارَيزطاو بآ سةروبةريي قايمقامء
ثَيشيواية، دةطَيإَيتةوةء هةَلةبجةى شارةوانيي
موستةمسةكَيكي هيض ثإؤذةية  ئةو ئَيستا

رةسميي نيية».
سةرؤكي ئةكرةم، كوَيستان بةرامبةردا لة
جةخت وةكالةت، بة هةَلةبجة شارةوانيي

هؤَلةى ئــةو كة ــةوة، ــات دةك ــةوة ئ لةسةر 
ئةنجومةنء ثياوماقوَلي لةسةر داواى ثَيشوو
لةسةر خؤيدا جَيطةى لة تَيكدراءةو كاكةييةكان
دروستدةكرَيت. نوآ هؤَلَيكى خؤيان تةقاليدي
«ئةو وتى: بؤ رؤذنامة ئةكرةم كوَيستان
هةوايي هةيةو رةسميي موستةمسةكي هؤَلة

شارةوة». ناو دةكةوَيتة شوَينَيكة نييةو
بؤ سلَيمانى ثــارَيــزطــاى ئةنجومةنى 
ناوضةكان هةموو خزمةتطوزارييةكانى
هؤَلى دروستكردنى  هةيةء تايبةتى ليذنةى 
بةرفراوانةكانى ثإؤذة  لة يةكَيكة  بؤنةكان
هةموو لة سلَيمانى  ثارَيزطاى ئةنجومةنى 

ناحيةء طةإةكةكاندا. قةزاو
ئةندامي ــآل، ــدوَل عــةب شَيخ حــةســةن 
سةرثةرشتياري ثارَيزطاو ئةنجومةني
بة رؤذنامةي هةَلةبجة، لة ثإؤذةكاني ثارَيزطا
شــارةوانــي لة «ثــإؤذةكــةمــان راطةياند، 
هةر كراوة ئيحالة  كاتَيكيش وةرطرتووةو 
كةسةي ئةو  كراوةء شارةواني بة تةسليم 
تؤمةتباردةكات، بَيئاطاية بةبآ سةروبةر ئَيمة

ثارَيزطا». ئيشةكاني ثارَيزطاو لة
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامةى ئةو
حيزبَيك هيض  كة لةوةشكرد، باسى سلَيمانى 
ثارَيزطا ئيشةكاني  نيية ئةوةي سةالحيةتي 
شارةوانيء قائيمقامييةتء تةنيا رابطرَيت،
ئةو سلَيماني  ثارَيزطاي ثإؤذةكاني بةشي 

رابطرن. ثإؤذة هةية دةسةآلتةيان
ئةو بةوةشدةكات؛  ئاماذة حةسةن شَيخ 
جَيبةجَيدةكات ثإؤذةكة  كة  كؤمثانيايةى
كة بكات اليــةنــة ــةو  ل شكات دةتــوانــَيــت
راطرتنى زيانةكانى  راطرتووةء  ثإؤذةكةى 
كة بيدات حيزبة ئــةو دةبــَيــت ثــإؤذةكــة

راطرتووة. ثإؤذةكةى

يةكيَتى هةلَةبجةى مةلَبةندي بةرثرسي
سلَيماني رادةطرَيت ثرؤذةيةكي ثارَيزطاي

رؤذنامة

ياداشتنامةيةكدا لة (٣٤)شةهيد بنةماَلةي
سةرؤكي لة هةريةكة  ئاإاستةي   كة
حكومةتي سةرؤكي  كوردستانء هةرَيمي 
ثةرلةماني سةرؤكي كوردستانء  هةرَيمي
وةزيري ثةرلةمانء ئةنداماني كوردستانء
ئةنفالكراوةكانيان شةهيدانء  كاروباري
بة شةهيدةكانيان كة داوادةكةن كردووة،

دانةنرَين. دوو ثلة شةهيدي
الى كؤثييةكى  كة يــاداشــتــةدا ــةو   ل
شةهيدانة ئةو بنةماَلةي ثارَيزراوة، رؤذنامة
سةربةرزي خانةوادةي  ئَيمة نووسيويانة:
دَلؤثي دوا تا رؤَلةكانمان شةهيدانينء
سةربةرزيي لةثَيناو ئازاديي وآلتء ژيانيان

شؤإشطَيإانة، بةشَيوةيةكي مرؤڤةكاني
حيزبة سةرجةم شةهيداني شانبةشاني
سةرسةختترين بةرامبةر كوردستانييةكان،
بوون شةهيد تا  ناوضةية ئــةو  رژَيمي 

كردووة. خةباتيان
كة ـــةن، ـــةوةدةك ل هـــةروةهـــا بـــاس
لة ساأل هة ژدة  تَيثةإبووني ثاش ئَيستاش 
كوردستانء خةَلكي كؤمةآلني  راثةإيني 
ثةرلةمانء خولَيكي ضةند هةَلبژاردني
حكومةتي كابينةي ضةندين  دروستبووني
ئةو ثَيمانواية، ئَيمة كوردستان، هةرَيمي
هةر بةدةستهاتوون دةستكةوتانةي
خوَيني بةرهة مي  جياوازيي بَي هةمووي 
رزطاريخوزاي بزافي شةهيداني سةرجةم
حيزبةكاني ــوو ــةم ه ــــوردة، ك طــةلــي  
قوربانيدانء لة خؤيان بةشي  كوردستانيش

بةركةوتووة. خةباتيان رةنجء

خؤيانى هةقى بة شةهيدان كةسوكارى
شةهيدانء قةرةبووكردنةوةي  «لة دةزانن
بةرژةوةنديية لة ثشت شوإش قوربانيياني
جياوازيي بَي  بكرَيتء حيزب تةسكةكاني 
دابينكردني لة هةر ئيمتيازةكان هةموو
دابةشكردني مووضةو خوَيندنء زةمالةي
يةكسان بةشَيوةيةكي  زةوي، ء  خانوو

دابةشبكرَين».
ياداشتةكةياندا لة شةهيدانة ئةو بنةماَلةى
شةهيداني «وةزارةتي دةكةن لةوةش باس
هةردوو كوردستانء  هةرَيمي  حكومةتي 
باوكء حيزبةي  ئةو فةرمانإةواو  حيزبي 
لةبةر بووة، شةهيد ثَيناويدا لة رؤَلةكانمان
ئاطاداري حيزبايةتي، تةسكي بةرژةوةنديي
كوردستان لة كة نابَيت زةقة ناعةدالةتيية ئةو

ثةيإةودةكرَيت».
بنةماَلةى (٣٤) ياداشتةكةياندا، كؤتايى لة

لة كوردستان شيوعي حيزبي شةهيدانى
هةرَيم بةرثرسانى لة داوا هةولَير شاري
ياسايةكي رَيطاي لة زووة هةرضي دةكةن،
كار دةستتَيوةرداني حيزب، عاديالنةوة بةبآ
شةهيداني هةموو مافي يةكسانيكردني بة بؤ
حيزبى شةهيداني تا بكةن، كوردستان
بؤ زؤرة كة ئةو ئيمتيازة هةموو شيوعيش لة
دةسةآلتدارةكةي حيزبة هةردوو شةهيداني
نةكرَينء بَيبةش بةدةستهاتوون، كوردستان
رؤَلةكانيان نةكةن واهةست خانةوادةكانمان

وآلتةن. ئةم دووي  ثلة شةهيدي 
ناسيح شةهيد شةهيدان: بنةماَلةي ناوي
كؤضةر، مامؤستا بة ناسراو حةمةدةمين
بة ناسراو حةمةدةمين سةفةر شةهيد
شةهيد حةمةدةمين، خاليد شةهيد ساالر
سمكؤ، بة  ناسراو حةمةدةمين  ئيسماعيل 
هيوا، بة ناسراو حةمةدةمين ئةحمةد شةهيد

ئازاد، بة  ناسراو سةفةر حةيدةر شةهيد   
جةنطي، بة ناسراو خاليد فةرهاد شةهيد
قاسم، بة ناسراو حسَين شَيرزاد شةهيد
رؤژطار شةهيد يونس،  عةبدوآل  شةهيد
بةكر ناسراو بة رةزا بةكر كةريم، شةهيد
شةهيد حاجي، عةوآل شةهيد طةرمياني،
مةمةند، حاجي سؤران شةهيد شاهَين، ئارام

مةمةند، شةهيد عادل شةهيد سةليم حاجي
راوَيژ، شةهيد  ئيبراهيم،  شةهيد  سةليم، 
شةهيد طيڤارا،  شةهيد كــاردؤ، شةهيد   
محةمةد، شَيخ ثَيشإةو شةهيد ــارؤخ، ك
دكتؤر شةهيد محةمةد، شَيخ كةمال شةهيد
شةهيد كارزان، شةهيد عارف، شةهيد عادل،
كرمانج، شةهيد كةمال، شةهيد عةباس،

توانا، شةهيد جةبار، شةهيد ثؤآل، شةهيد
هةژار شةهيد  رةمةزان،  هةنطاو  شةهيد   

ئيسماعيل.

دوو شةهيدى ثلة مةكةن بة كةسوكارى شةهيدان: شةهيدةكانمان

ثَينجوَين - عةلى عةبدوإلةحمان

ئةم سةرةتاى لة هةوا كةشء خَيراى طؤإانى
نةخؤشيى بآلوبوونةوةى هؤى دةبَيتة مانطةدا 
تةنيا هؤيةشةوة بةم (هةآلمةت)ء ثةتاى وةرزيى

لةقةزاىثَينجوَين٤٢٣٦هاوآلتىنةخؤشدةكةونء 
نةخؤشييةكةيانةوة  قورسيى بةهؤى ٣ كةسيشيان

لَيدةكرَيت. بةرازيان ئةنفلؤنزاى مةترسى
راطةياندنى بةرثرسى لةتيف، لوقمان
ثَينجوَين، لة شةهيدان طشتيى نةخؤشخانةى
ناوضةيى وةرزيــى ثةتايةكى بة نةخؤشييةكة 
كة ــات، دةك لــةوة باس دةزانــَيــتء ظايرؤسى 
زياتر بةآلم دةبن، تووشى هاوآلتييان بةطشتيى

بةربآلوة. خوَيندكاراندا لةناو
توشبووانى ذمارةى لةبارةى لةتيف لوقمان
وتى: رؤذنامة  بؤ ثَينجوَين، لة وةرزيي ثةتاى 

طشتيى نةخؤشخانةى لة تةنيا «لة(١١/١ تا ١١/٩)
هــةردوو لة تؤماركراوةء  (٢٨٣٦) شةهيدان
لةناو ثَينجوَيندان كة بلكيانء ناوشاخانيش بنكةى
تووشى كة تؤماركراوة  ناويان هاوآلتى  (١٤٠٠)

بوون». وةرزيى ثةتاى
طشتيى نةخؤشخانةى راطةياندنى بةرثرسى
لةوانةى (٣)كةس بةوةشكرد، ئاماذةى شةهيدان
بؤ بــووة، خراث زؤر تةندروستييان رةوشــى 
بةراز ئةنفلؤنزاى تووشى لــةوةى دَلنيابوون
ئةنجامى بةآلم  كراوة، بؤ ثشكنينيان نةبووبن،
ثةتاى تةنيا كة دةريانخستووة ثشكنينةكان

بةراز. ئةنفلؤنزاى نةك هةبووة، وةرزييان
ثةسيوى يان هةآلمةت يان وةرزيى ثةتاى
كوردستانداء هةرَيمى لة بةربآلوة نةخؤشيةكى
زياتر زستاندا  وةزى لة هاوآلتييان ساآلنة
ديكةش بؤ كةسَيكى لة كةسَيكةوة دةبنء تووشى
هةآلمةتء ئازارى قورطء بة دةطوازرَيتةوة، كة
ديكة دةناسرَيتةوة. ضةند نيشانةيةكى تاو لةرزء

هاوآلتى  ٤٢٣٦ ثيَنجوَين لة
دةبن ثةتاى وةرزيى عارفتووشى ستارة

بةنيازي ــنــدةران  ــَي بــةَل يةكَيتيي 
شارستانيية طةإةكَيكى دروستكردني
هةرَيميش حكومةتى بةَلَيندةرانء بؤ
لةكاتَيكدا دابيندةكات، بؤ زةويــيــان
دةطرنء كارة لةو  رةخنة ئابووريناسان 

دةزانن. سوودمةند بة بةَلَيندةران
بةَلَيندةراني يةكَيتيي ســةرؤكــي
ثَييواية: لةهةموو سلَيماني كوردستان لقى
طةإةكيتايبةتبةضينءتوَيذةكان دونيادا
ئــةنــدازيــارانء طــةإةكــي وةك  هةية، 
طةإةكَيك سلَيمانيدا لة بةآلم بةَلَيندةران،
بةشَيوةيةكي كة بةَلَيندةران بؤ نيية

شارستانييانة دروستكرابَيت.
ــامــةى رؤذن بــة ـــةورؤز خــةفــاف ن
وةزيري فاتيح كاك «كاتَيك راطةياند
يةكَيتيي بةَلَيندةران بوو، وةك شارةواني
لةحكومةت ـــان داوام دانــاء ثالنمان

بكات، دابين  بؤ زةوييةكمان كة  كرد
شارستاني طــةإةكــَيــكــي ــةوةى  ــؤئ ب
دايةنطةء ثَيداويستييةكاني بةهةموو
ساوايانةوة باخضةي ثةرذينء باخضةء
بةَلَيندةرانيش يةكَيتي دروستبكرَيتء

بدات». حكومةت يارمةتي
سلَيمانى لقى سةرؤكى وتةى بةثَيى
لةبةرامبةر ــَيــنــدةران، بــةَل يةكَيتيى 
يةكَيتييةكةياندا ــةى ــةك ــي ــاري داواك
لة زةويــيــان ـــران وةزي «ئةنجومةني 
سلَيمانى شارى قولةرةيسى ناوضةى
دابينكردووةء بةَلَيندةران طةإةكى بؤ

٤٠٠ يان ٦٠٠  دةتوانَيت بةَلَيندةرَيك هةر
بيكات بةخانوو، زةوى وةربطرَيتء مةتر

دةبَيت». ديزاينيان يةك خانووةكانيش
قةرةداغي، كاوة ديكةوة  لةاليةكى
زانكؤي لة ئابووريي كارطَيإيء ثسثؤإي
حكومةت ئةطةر ثَييواية، سلَيماني
لةبةر جيابكاتةوة ديكة لةواني توَيذَيك
ئةوةية واتاي دياريكراو،  خاَلَيكي  ضةند
بووني كؤمةآليةتي دادثةروةريي كة

نيية.
ئابووريية ثسثؤإة ئةو بإواى بة
لة ــدة ــةن ســوودم ــؤي ــنــدةر خ ــَي «بــةَل
لةهةر هةية بؤي حكومةتء ثإؤذةكاني
ئةطةر دروستبكات، خانوو بَيت كوَييةك
دةتوانَيت ثَيشبخات، ثإؤذةيةك بيةوَيت
دياري بؤ شوَيني بكات لةحكومةت داوا

بكات». جَيبةجَيي خؤي بكاتء
دةكات ئةوة مةترسى قةرةداغي كاوة
ئةو ماوةيةك ثاش بةَلَيندةرانة ئةو كة
ببةنة سةرمايةكةي بفرؤشنء خانووانة
ئابووريي ذينطةي بة زيان دةرةوةء
زةوي دةزانَيت باشي بة بؤية بطةيةنن،

نةكرَيت. دابةش بةَلَيندةراندا بةسةر
لةاليةن بةَلَيندةران طةإةكى بإيارة وا
يارمةتي بة جيهانييةوة كؤمثانيايةكى
بكرَيتء بؤ طشتيي ديزاينَيكي  حكومةت
ضووةتة نووسراوةكانى لةئَيستادا
ئةو بةَلَيندةرةكانيش تاثؤء فةرمانطةى
تا نيية بؤيان وةريدةطرن كة زةوييةي

بيفرؤشن. ساأل سآ

دةدرَيت بة بةلَيَندةران زةوى

نةجيم ئارام فؤتؤ: ثرسةى كاكةييةكان دواى راطرتنى    هؤَلى ثرؤذةى
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عةبدوإلةحمان شارا

ئةو تائَيستا عَيراق حكومةتى
مؤرنةكردووة رَيكةوتننامانةى
مافى ظيزاو ثَيدانى بة تايبةتن كة
هاوآلتييانى بــة  ثةناهةندةيى
هةر ئةوروثا، وآلتانى لة عَيراق
ظيزاو ثَيدانى هؤيةشةوة بــةو
هاوآلتييانى بؤ ثةناهةندةيى مافى
هةرَيمى بة بةطشتيىء عــَيــراق

بووة. قورس كوردستانيشةوة
وآلتانى زياترة ساَلَيك ماوةى
مافى ظيزاو ثَيدانى ئةوروثا يةكَيتيى
عَيراقى هاوآلتييانى بة ثةنابةرييان
لة بةشَيوةيةك قــورســكــردووة،
ناتوانن نةبَيت دةطمةندا زؤر حاَلةتى
لة لــةوةى جطة ئةمة وةريبطرن،
دانيمارك بةريتانياو وآلتــانــى
هاوآلتييانى ناردنةوةى هةَلمةتى
مانطانة بــةردةوامــةو عَيراقى
هاوآلتييانةى لةو زؤر ذمارةيةكى
ثةنابةرييان مافى تائَيستا كة

دةنَيردرَينةوة. ثَينةدراوة،
ئةندامى عةبدوَلآل، بوخارى د.
دةرةوة ثةيوةندييةكانى ليذنةى
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى لة
ظيزاو ثَينةدانى  سةرةكى هؤكارى 
هاوآلتييانى بة ثةنابةريى  مافى
ئةوروثاوة وآلتانى لةاليةن عَيراقى
ئةو مؤرنةكردنى بؤ طةإاندةوة
وآلتانى لةنَيوان كة رَيكةوتننامانةى
دةوَلةتةكانى ئةوروثاو يةكَيتيى

ئةنجامدراوة. لةوبارةيةوة ديكةدا
ــيــشــى وت ــــارى ــــوخ ب د. 
ئةو عَيراقى حكومةتى «تائَيستا
نةكردووة مؤر رَيكةوتننامانةى
رَيكخستنى ــة  ب تــايــبــةتــن ــة  ك
مةسةلةكانى ثةيوةندييةكانء
ثةناهةندةيى، مافى  ظيزاو  ثَيدانى
طةورةية بةربةستَيكى  ئةمةش  كة
كة عَيراقيدا هاوآلتييانى لةبةردةم
ئةوروثييةكاندا وآلتة لة دةيانةوَيت
تا ئةو كاتة بذين، ئةم بةربةستةش
ئةو عَيراق كة دةبَيت ــةردةوام ب

مؤردةكات». رَيكةوتننامانة
عَيراقء هاوآلتييانى ئَيستادا لة
لةاليةن كــوردســتــان  هــةرَيــمــى
ئةوروثاوة وآلتانى باَليؤزخانةكانى
بؤ ــان ــةورةي ط زؤر بةربةستى
وةرطرتنى كاتى لة دروستدةكرَيت
ئةو كاتيش ـــةى زؤرب ــزةدا،  ــي ظ
دةبنة داواكارييانة بةربةستء
مافى يان ظيزا وةرنةطرتنى  هؤى

ثةنابةرَيتى.

هةرَيمى بازرطانانى لة طروثَيك
رابردوو ئابى مانطى كوردستان،
وآلتى مانةوةيان لة دوو هةفتة دواى
لة ئةَلمانى نةيانتوانى ظيزاى توركيا،
ئةستةمبوأل لة ئةَلمانيا باَليؤزحانةى
طةإانةوة، ناضاريى بة وةربطرنء
كةس لة هةموو لةكاتَيكدا بازرطانان

ظيزا. وةرطرتنى بؤ ثَيشترن لة
ئةنجومةنى ئــةنــدامــةكــةى 
ئةوةىبؤرؤذنامة نوَينةرانىعَيراق،
كؤبوونةوةي لة كة ئاشكراكرد،
دةرةوة ثةيوةندييةكانى ليذنةى
يةكَيتيى وآلتانى نوَينةرى لةطةأل
كة لَيكردوون، داوايان ئةوروثادا
هاوآلتييانى بؤ بكةن ئاسانكاريى
حاَلةتةكانى لة ئةوةى بؤ عَيراقى،
بوونى يان بازرطانى، نةخؤشيىء
ئةو ظيزاى ذيانيان، لةسةر مةترسى

وةربطرن. وآلتانة
ــة وآلت ــدا ــش ــةري ــب ــةرام ــةب ل
كَيشةكة كة ثَييانواية، ئةوروثييةكان
عــَيــراقــةوة حكومةتى ــةن ــةالي ل
ضونكة ئةوان، نةك دروستكراوة
رَيكةوتننامانة ئةو عَيراق حكومةتى
ئةوروثا يةكَيتيى كة ناكات مؤر
خستويةتية مةسةلةية  بةو  تايبةت
ئاساندةكات، ظيزا ثَيدانى بةردةمىء
ــارى ــؤك ه ـــوخـــارى دكـــتـــؤر ب
رَيكةوتننامةكانيشى مؤرنةكردنى
بؤ طةإاندةوة عَيراقةوة لةاليةن
لةدواى عَيراق كة بارودؤخةى ئةو
تَيثةإيوة. ثَييدا رذَيمةوة رووخانى
رؤذنامة، زانيارييةكانى بةثَيى
ضةند عَيراق دةرةوةى وةزارةتى
وآلتانى لةطةأل رَيكةوتننامةيةكى
مؤركردووة بةريتانيا دانيماركء
هاوآلتيية ــةو ئ ــةوةى ــاردن ن بــؤ 
مافى تائَيستا كة عَيراقييانةى

ثةنابةرييان ثَينةدراوة.
بؤ لةوبارةيةوة بوخارى د.
ليذنةى «هةرضةندة  وتى رؤذنامة 
دذى دةرةوة ثةيوةندييةكانى
فشاريان رَيكةوتننامانةنء ئةو
دةرةوة وةزارةتى سةر خستووةتة
من بةآلم هةَلوةشاندنةوةيان، بؤ 
رَيكةوتننامةية ئةو كة ثَيمباشة،
كة باشة كارَيكى ضونكة بكرَيت،
بة نةتوانن عَيراقى  هاوآلتييانى 
جَيبهَيَلن، خؤيان وآلتةكةى ئاسانى
بارودؤخى كة لةئَيستادا بةتايبةت

دةضَيت». ئاراميى بةرةو وآلت
هةرَيمى كة ــةوةى  ئ بةهؤى
لةضوارضَيوةى كوردستانيش
فيدراَلداية، عَيراقى حكومةتى
كة رَيكةوتننامانةى ئةو سةرجةم
مؤرينةكردوون، عَيراق  حكومةتى
بةو دةطرَيتةوة، كوردستانيش

مانطى ضةند لةماوةى هؤيةشةوة
هاوآلتيى (١٥٠) لة زياتر رابردوودا

كراونةتةوة. ديثؤرت كوردستان
ئَيستا تاكو تــرةوة لةاليةكى
لةرَيطةى بيانى وآلتَيكى هيض
هةرَيمى لة نوَينةرايةتييةكانيانةوة
هاوآلتييانى بؤ ظيزايان كوردستان
لة جطة نةكردووة، دابين كوردستان
وآلتانى روسياو كؤمارى ئيسالمى
لة هةر نةك  حاَلةتة  ئةم  ئَيران، 
روودةدات لةعَيراقيش بةَلكو هةرَيم،
وآلتان ــةواوى ت كة بةشَيوةيةك
لة باَلوَيزخانةكانيانةوة رَيطةى لة
فةرميى شاندى ظيزا بة تةنها بةغدا
بازرطانى ثةرلةمانىء حكومةتىء
ئاسايى، هاوآلتييانى بؤ نةك دةدةن،
هاوآلتييانةى ئةو بةوهؤيةشةوة
هةية سةفةركردن بة ثَيويستيان
ئوردنء سورياو وآلتانى رةوانةى

دةكرَين. لوبنان توركياء
مستةفا، فــةالح لةوبارةيةوة
ثةيوةندييةكانى ــرســى ــةرث ب
هــةرَيــم حكومةتى دةرةوةى
«تةنها راطةياند رؤذنــامــةى بة 
رَيطةى لة  ئَيران روسياو وآلتانى 
هةرَيم لة كونسوَلطةرييةكانيانةوة
هةرَيم، هاوآلتييانى دةدةنــة ظيزا
لة ــةوة ــوون وردب دواى ئةويش
بؤى كارةى ئةو داواكارييةكانيانء
بةَلَيني داوة ئةَلمانياش بةآلم دةضن،
بداتة ظيزا داهاتووةوة  ساَلى  لة كة

هاوآلتييان».
يةكَيكة هؤَلةندا حكومةتى
هةولَير لــة كــة ــةى  ــان وآلت ــةو  ل
ثارتى هــةيــةء كونسوَلخانةى
لةسةر هؤَلةندى سؤسياليستى
ــارى ــاروب ك قــســةكــةرى زارى 
بؤمَلةوة ظان  هــارى دةرةوةيـــان
هؤَلةندا دةرةوةى وةزيرى لة داوا
كة كونسوَلخانةى وآلتةكةى دةكات
خزمةتى لــة تةنيا هــةولــَيــر لــة 
نةبَيتء كؤمثانياكاندا سةرمايةدارو

ئاسايى بكات. خةَلكى خزمةت بة
وةزيرى بؤ كة نامةيةدا لةو
كؤثييةكى نـــاردووةء دةرةوةى
هارى كةوتووة، رؤذنامة دةست
طرنطيى لــةســةر ثــآ بؤمأل ــان  ظ
كونسوأل كارةكانى فراوانكردنى
رووندةكاتةوة، ئةوة دادةطرَيتء
هؤَلةندا لة زؤر كوردَيكى كة
سةفةريان ــانء  ذي ــارو ك هــةنء 
هؤَلةندادا كوردستانء نَيوان لة
راستةوخؤ بؤية هةر  بةردةوامة،
هةولَير لة كارةكانيان راييكردنى
سةفةركردن ضاكةو كارئاسانييةكى
خةَلك لة كؤأل وآلتانى دراوسآ بؤ

دةكاتةوة.

ظيزا نادةنة وآلتانى ئةوروثا،
عَيراق كوردستانء هةرَيمى هاوآلتييانى

رَيز حكومةتيش
زمانى كوردى ناطرَيت! لة

جةزا* محةمةد د.ئيبراهيم
 

ناكرَيت هةية كة دياردة كار يان هةندَيك
ثَيوةى كارم من بَلَيين  لَيبثؤشينء  ضاوى
كاردانةوةيةكى لةوانةية لةطةَلئةوةشدا نيية،
بينيويانةء كةس دةيان نةبَيتء كتوثإى
نةداوة، ثَيي طرنطييان رؤيشتوونء ثَييدا
ئةوكارانة كة لةوةداية من كَلؤَلييةكةى بةآلم
كاغةزء سةر  بيخةمة دةبَيت ئيتر دةبينم، 
لةوكارة كة ئةوكةسةى بــةردةم بيخةمة
لةوال دةتوانمء ئةوةندة هةر بةرثرسة،
روانطةيةوةء لةم ناكرَيت! ثآ هيضم ئةوةوة
بآلوكردووةتةوة، بابةتة، ضةندين بابةتى ديكةم ئةم هاوشَيوةى
هةروةك نة كةس وتى خراثة، نة كةس وتى باشةء بةداخةوة كة
زياتر بَيطومان وآلتةدا! لةم ديكة  بةدواداضوونةكانى هةموو 
ساكار بة فةرمانبةرَيكى دياردةية ئةو كاتَيك دةبينم دةبم، دَلتةنط
هةر وةزارةتَيك يان بةإَيوةبةرَيتييةك كةضى دةكرَيت، ضاك
ئةمة رةوإةوةى ئةمة طرفتةء ئا ئةو هةَلةية دةإؤن، ئا لةسةر
كةَلةكة هةَلةكان دةكاتء بَيزار خةَلك دةوةستَينَيتء ثَيشكةوتن

دةبن.
هاوسةرةكةم هةفتةية ئةم نةئَيشَينم، سةرتان زياتر با
شارى لة  فَيركاريى نةخؤشخانةى بؤ ضووين بوو، نةخؤش 
بة هةبوو، (اشعة) تيشكيى وَينةيةكى بة ثَيويستى سلَيمانىء
نرخَيكى بةرامبةر  طرت، وَينةكةيان بةخَيراى سوثاسةوة زؤر
داينةوة وَينةكةيان كاتَيك باشة، زؤر كارَيكى تائَيرة طونجاو،
كارَيكى خؤشحاَلييةو جَيطةى كة دانرابوو، نايلؤندا كيسَيكى لةناو
نووسراوى وردبوومةوةء لةكيسةكة كة بةآلم شارستانيية،
وةزارةتى كارةجوانةكانى هةموو خوَيندةوة، كيسةكةم سةر
كة ئةوةى ضونكة بؤ؟ دةزانن لةبةرضاوكةوت! تةندروستيم
تووشى ديارة) وَينةكةدا لة (وةك نووسرابوو كيسةكة لةسةر
ئةوهةَلةيةم نةطرتمايةء بؤ وَينةكةيان بَلَيم ئةطةر كردم. بَيزاريى
بَلَيم ئةطةر نيية، تَيدا خوَيندةوارى وةزارةت بَلَيم ئةطةر نةدياية،
بةإَيوةبةرىنةخؤشخانةلةكوَيى،ئةطةربَلَيممامؤستايانىزمانى
دةبَيتء لَيثةيدا يةكَيكمان ئَيستا بَلَيم........ ئةطةر لةكوَين، كوردى
دةبَيت تؤ «كاكة دةَلَيت بةئاسانى زؤر دةهَينَيتةوةو بؤ ثاساوَيكى
ناكات ثَيويست ئيتر هَيناوةء ئامَيرةمان ئةو ئَيمة بيت، مةمنوون
لة ديكة يةكَيكى هةردةبَيت!» هةَلةش ديكةء وآلتَيكى بؤ تؤبضيت
ضاثمان لة فآلنةشوَين ئةوكارة دةَلَيت، كاكة «ئةوة بةرثرسانى
سةرف هةمووى ئةوكيسانة دةبَيت تيادابوو، هةَلةيةى ئةو كردء
ئيشة ئةو «تؤ دةَلَيت دةكةين!» يةكَيكى ديكة ضاكى ثاشان ببَيتء
كةى كَيشةية، كيسة ئةم بةس دةسإيتةوةء وةزارةت باشانةى

طرفتة!». ئةوة
لَيدةطرَيت؟ طوَيم كآ  بدةمةوةء  كآ  وةآلمى  دةبَيت  باشة
ئةوانيش كوردى، كة زمانى دَلسؤزةكانى تةنيا زمانزانة مةطةر
نادروستء كارة، بؤ ئةو دَيت قرضة لةجطةريان من هَيندةى سةد
ناشرين ديكةى كارَيكى باشدا كارَيكى لةثاأل بؤ دةبَيت دزَيوانة.
ئةم باشة ناطؤإَيت؟ رةوشتةو يان كلتوورة ئةمة ئاخؤ بكةين،
قابيلة خؤ باشة بكرَيت؟ ضاك نةتوانرَيت تا قورسة هَيندة كارة
راستةوخؤ تةندروستى بةإَيوةبةرى يان تةندروستى وةزيرى
فةرمانبةرَيك كةواتة نا، بَيطومان دروستكردبَيت؟ كيسةى ئةو
لةثشتةوةبووة؟ بؤ كردوويةتى؟ دةستى كردووة، كارةى ئةو
خةمى يان كوردى زمانى دَلسؤز نةبووة بؤ بةآلم بإوا ناكةم،
جوان بَيت، كيسَيكى بووة طرنط ئةوة تةنيا نةيزانيوةء نةبووة يان
شيرينةكةمان زمانة نووسرابَيتء ضى ضؤنء نيية طرنط ئيتر
«كاكة دةَلَيت ثَيت ئةو، ئةوة طرفتة الى شَيوَينرابَيت؟ كةى ضؤن

دةخوَينَيتةوة». ئةوة كآ
بينووسينء دةبينين، ناتةواوييةك  هةَلةو  هةر با تكاية
بكات، ضاكى كارة ئةو لَيثرسراوى بةَلكو بكةين، دةستنيشانى
وآلتة ئةم جوانى ديكةى شتى زؤر وةك زمانةكةشمان ئةطينا
زمانة ئةم بوو، ئةوة داطيركةران هةوَلى هةموو لةدةستدةدةين.
زمانى كوردى نةبوونء سةركةوتوو بةآلم بشَيوَينن، شيرينة
ئَيستا كةضى دةبوو، ثاكتر دةبوو، بةهَيزتر رؤذ لةدواى رؤذ
ئةمةهةَلةيةءدةبَيتبوةستَينرَيتء بةدةستىخؤمانتَيكيدةدةين،
ناكرَيت بطرَيت! كارانة نةتوانَيت رَيطة لةم حكومةت ناكةم بإوا
بكاتء كورديي رَيزمانى زمانء بة سووكايةتى حكومةتيش

نةطرَيت. رَيزى
ياريدةدةر ثإؤفيسؤرى *

سلَيمانى زةويناسيى، زانكؤى بةشى
 ibrahimjaza@yahoo.com

بؤمأل ظان هارى
طرنطى لةسةر ثآ

فراوانكردنى
كونسوأل كارةكانى
ئةوة دادةطرَيتء
رووندةكاتةوة،

كورديَكى كة
لةهؤلَةندا زؤر

ذيانء كارو هةنء
لةنَيوان سةفةريان

كوردستانء
هؤلَةندادا

هةربؤية بةردةوامة،
راييكردنى راستةوخؤ

كارةكانيان
هةولَير لة

كارئاسانييةكى
سةفةركردن ضاكةو
دراوسآ وآلتانى بؤ

خةَلك كؤأل لة
دةكاتةوة
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لةعَيراقء ديموكراتييانة هةَلبژاردني
لة نيية، دووري مَيژووييةكي كوردستاندا
تةمةني لةعَيراقيش  (١٧)ساَلةو  كوردستان
هةَلبژاردنةش دوو لةم يةك هةر (٥)ساَلةء
گرنگيي تايبةتمةنديء ــورد ك ئَيمةي  بؤ 
نيشانداني كوردستان ئةوةي هةية، خؤيان
جوانتركردني ديموكراتيء گةشي رووي
دةروازةيةكة عَيراقيش  ئةوةي پإؤسةكةمانة، 
كورد مافةكاني سةرجةم بةدةستهَيناني بؤ

فيدراألء ديموكراتدا. عَيراقَيكي لةچوارچَيوةي
ئةوةيبؤئَيمةي كوردگرنگة لةهةَلبژاردني
يةكهةَلوَيستيية عَيراقدا، نوَينةراني ئةنجومةني
نةتةوةييةكانء پرسة ســةرجــةم لةسةر
ناو بة نةك كورد، گةلي مافةكاني زامنكردني
پةرتةوازة، كــردةوةش بة بينء  ليست يةك
بؤي سةلماندين، پَيشووتر هةَلبژاردني خولي
بؤ وةهــاي دةسكةوتَيكي هيچ يةكليستيي
ئــةوةنــدةي نــةبــوو، شين ــَي ل گةلةكةمان 
بؤ اليةنةكاندا لةنَيوان بوو تةوافوقكردن
ئةوةندة پؤستكاريي، پؤستء دابةشكردني
مادةي(١٤٠)ء جَيبةجَيكردني بؤ نةكرد كاري
سةر بؤ ــاوچــةدابــإاوةكــان ن ــةوةي ــةإان گ
بةشداريكردن چؤنَيتيي كوردستان، هةرَيمي
بَيت شَيوازَيك بة پَيويستة  لةهةَلبژاردنةكاندا 
گرنگ بگةيةنَيت، كورد بة زيان كةمترين كة
كورسيية رَيــژةي زؤرترين بةدةستهَيناني
يةك دةكات پَيويست پاشان كوردةوة، لةاليةن
مةسةلة لةمةإ هةبَيت هةَلوَيستمان يةك گوتارء
هةموواني ــردوو راب چارةنووسسازةكاندا،
چؤنچؤني كــورد كة ــةوةي ل يةكالكردةوة
دةسةآلتدارةكاني اليةنة باشة، بكات بةشداريي
هةَلدةبژَيرنء ئَيستاش كوردستان يةكليستيي
يةكليستييةك، چؤن بةآلم پَيباشة!، هةرئةوةيان
نيشتمانيء قازانجة واتاي  بة يةكليستيي
واتاي ئــةوان الي بةَلكو نا، نةتةوةييةكةي
حيزبايةتيء پؤستي پلةو پَيگةو لةدةستنةداني
دةسةآلتدا، يةكَيك لة زيانة لوتكةي لة مانةوة
بةشدارينةكردني يةكليستيش خراپةكاني
لةكاتي دةنــگــدةرانــة ـــژةي رَي لــة  ـــك  زؤرَي
ئةوةي رابــردوودا لة چونكة هةَلبژاردندا،
جَيگاي نــةبــووةء دَلخؤشكةر  بينيومانة
لة حةماسةت تا نةبووة  ميللةت  ئومَيدي
بةرةو بخوَلقَينَيتء هاوآلتيدا ئَيمةي دَلي
بةپَيچةوانةوة هانمانبدات،  سندوقةكان  پيري
يةكإيزي سةر كردووةتة كاري يةكليستيي
بؤ كةلَيني چةندين لَيكترازاندني، گةلةكةمانء
لة بير ئةوةندةي وايكردووة دروستكردوين،
هَيندة نيو دةكةنةوة، ئيمتيازاتةكان دابةشكردني
سياسييةكةي چارةنووسي كوردء پرسة لة بير
دةكات پَيويست پَيويستةو  بؤية  ناكةنةوة،
ناو چوونة  بؤ هةَلبژَيرَيت فرةليستيي كورد 
هةَلبژاردنةكانيپةرلةمانيعَيراقةوة،فرةليستيي
ئَيمةي بؤ قؤناغةداء لةم هةيةو خؤي ئيجابياتي
لةبةرئةوةي يةكليستيي، لة گرنگترة كورد
لةناو سياسييةكان  اليةنة پارتء لة زؤرَيك
دووكةرتبوونء لة جؤرَيك خؤياندا خودي
ئةمةش درووستبووةء اليــان بَيمتمانةيي
يةك بة كورددا  دابةزينى كاتي لة وادةكــات 
بةرچاو رَيژةيةكي بة دةنگةكان رَيژةي ليست،
كورد بةميللةتي زيان خــوارةوةء داببةزَيتة
فرةليستيي بةپَيچةوانةوة ئةگةر بةآلم بگات،
دةداتء خؤي ليستي بة دةنگ هةركةسةو بَيت
ئةمةش دةكــات،  زياد دةنگةكانيش ــژةي رَي
قايم پَيگةي هةيةء كورد  ميللةتي  بؤ قازانجي
كورد پَيويستة ئينجا ناوةند، لة دةكــات تر 
لةهةموو بةرگريي هةَلبژَيرَيتء يةكهةَلوَيستيي
لة زياتريش ثَيداگريي بكاتء خؤي مافةكاني
خؤي چارةنووسسازةكاني سياسيية مةسةلة

بكات.

ليستيش فرة با

تاقيبكةينةوة

لةتيف كارمةند

جةمال هيوا

بنضينةى لةسةر حكومةتَيك
دروستبووبَيت، هاوسؤزيى

بَيت؟ تةكنؤكرات دةتوانَيت
بنضينةى لةسةر حكومةتَيك
ثَيكهاتبَيت، زيندووكردنةوة 

بَيت؟ دةسةآلتدار دةتوانَيت

بةرهةم ئةحمةد ئةطةرضى د.
بؤ ــردراو ــَي راســث وةك  ساَلح 
شةشةم» «كابينةى ثَيكهَينانى
بتوانَيت بؤئةوةى طةإا، رؤذ (٢٩)
فراوانثَيكبَينَيت، حكومةتَيكىبنكة
ضانسى نةبوو، لةبةرئةوةى بةآلم
ثةرلةمان، كورسى (٣١) خاوةنى
كة رايانطةياند هةرلةسةرةتاوة
وةك ناكةنء حكومةت بةشداريى

دةمَيننةوة. ئؤثؤزسيؤن
خــؤيــان ئــــــةوةى كـــة
بؤ روونـــيـــانـــكـــردووةتـــةوة
دواليةنة ئةو بةشدارينةكردنى
لة ــوو) ــرت ــط ــةك (طـــــؤإانء ي
ــارى ــؤك ه دوو ــدا حــكــومــةت
(فراكسيؤنى يةكةميان سةرةكيية،

كورسى)   ٢٥ خاوةنى ــؤإان ط
لةوبإوايةدابوو لةبةرئةوةى
كابينةى وةك حكومةتة ئةم كة
ــى ــةســةرؤك ل ـــةر ــشــوو ه ــَي ث
تا جَيطرةكةيةوة حكومةتء
بريكارةكانء وةزيـــرةكـــانء
ــةكــان ــي ــي ــةرةطــشــت ــوةب ــةرَي ب

سياسيى مةكتةبى  ــةن  ــةالي ل
دادةنرَين حيزبةكةوة هــةردوو
ســةرؤكــى (واشـــدةرضـــوو)ء
طؤإينء دةسةآلتى حكومةت 
البردنيانىنيية،بؤيةبةشداريكردن
شَيوةيةيدا لةو حكومةتَيكى لة
رةمزييةء بةشداريكردنى تةنها
دةسةآلتى نييةء شةريكايةتى

الوازة.
(كــة ـــان ـــي ئـــةوى دووةم
ئيسالمييةء ــووى ــرت ــط ــةك ي

ثةرلةمانة)  كورسيي  ٦ خاوةنى
ثَيشودا كابينةى لة لةبةرئةوةى
وةزارةتَيكى بةشداريكردبوو،
وةزيــرَيــكــى ــيء ــادي ــي ــاس ن
ئةو ثَيدانى دابويَىء هةرَيميان
رَيطر بــووبــووة تةنها مافةش
ــةردةوام ب رةخنةطرتنيانء لة 
ثَيياندةوترا دةسةآلتةوة لةاليةن
لةدةسةآلتدا ثَييةكتان نابَيت ئَيوة
ئؤثؤزسيؤن، لة ثَييةكتان بَيتء
نوزةيان لةثةرلةمان هةركاتَيك
كؤبوونةوةكانى لة لَيوةبهاتاية
كؤبوونةوة وةزيرانء ئةنجومةنى
هةإةشة زمانى بة حيزبييةكاندا
ــةوة، ــوون دةب رووبـــةإوويـــان
لةم بطرنء رةخنة نابَيت كة
نابَيت ثَييانوترابوو ثةرلةمانةشدا
ئةطةر بطرن، لةدةسةآلت رةخنة 
بكةن. حكومةت بــةشــداريــى
بةهؤى كة شكستةى ئةو بؤية
بةشدارييانلةطةألسَىحيزبةكةى
توشيانبوو، هةَلبذاردندا لة ديكة
لةاليةن رةخنانةى ئةو بةتايبةت
رووبــةإوويــان ئةندامانيانةوة
بــةهــؤى ــان ــي ــوان بـــــووةوة ت
حكومةت لة بةشدارينةكردنيانةوة

بطَيإنةوة. متمانة كةمَيك
ئيسالميية كؤمةَلى هةرضى
بــووةتــة ــش ــةوي ئ ئَيستا ــة  ك
(٤) ــى خــاوةن ئــؤثــؤزســيــؤنء
بةهؤى ثةرلةماندا، لة كورسيية
كابينةكةى لة ثَيشتري ئةزموونى
بةهةمان كة  بارزانيدا، نيضيرظان 

لَيوة باسى  يةكطرتوو شَيوةى 
(٢٨) نزيكةى ئةمجارة ــرا، دةك
بؤ نووسيى داواكاريى مةرجء
مةرجةكان بةآلم بةشداريكردنى،

نةكرد. بةشدارى نةكرانء قبوأل
كابينةى كة ئةوانةى ئَيستا
ئةوانةن ثَيكهَيناوة  شةشةميان 
يةكَيتينء هـــاوســـؤزى  ــة  ك
لةبةر ضى ئةطةر بةشداريكردنيان
لةبةر بةرذةوةنديى خؤيانة، بةآلم
لة يةكَيتى شكستى كة ئةوةشة
وةك بشارنةوةء هةَلبذاردنةكةدا
هةستانةوةى بؤ دةستطرتنَيكة
تووشى ئايا بةآلم حيزبة،  ئةو
دةتوانين بؤية ــت؟ ــَي دةب ضى 
حكومةتي لة حكومةتةكة ناوى
حكومةتى بنَين فراوانةوة  بنكة

هاوسؤزةكان.
حكومةت هاوسؤزةكانى
سؤياليست، ثارتى، لة بريتين
عةزيز، قــادر زةحمةتكَيشانى
مةكتةبى زةحمةتكَيشانى
توركمانء شيوعى، سياسيى،

خؤشى. يةكَيتى مةسيحييةكان،
ــى ــزب ــي هــــــــــةردوو ح
سؤسياليست زةحمةتكَيشانء
يةكَيتىء دةستى داخكراوى كة
سةرؤكى ــةى  وت بة ثارتينء
دوو ــةو ئ خــؤيــان حيزبةكان
لة دةستيان دةسةآلتدارة ثارتة
لَيكترازانى ثــةرتــةوازةكــردنء
هةبووة، حيزبةكانيان  ريزةكانى 
تةكتيكَيكيان هةَلبذاردن ثَيش
(٣) ــى خــاوةن بوونة  ثَيكراء
بــةآلم كــورســى ثــةرلــةمــانــى،
هةإةشةء بةهؤى هةر ــر دوات
بةشداريى هاوسؤزبوونيانةوة
دواى ئةمةش كرد، حكومةتيان
لة هــةريــةك تاَلةبانى ــةوةى ئ
مةحمودء حاجى محةمةدى
يان داوا،  بينىء عةزيزى قادر 
بةشداريي تا لَيكردن هةرةشةى

بكةن. حكومةتدا لة
توركمانء شيوعىء هةرضى

هاوسؤزى كة مةسيحيةكانيشة،
ثارتييةوة لة حيزبةكةنء  دوو
ــةرجء م هيض  ــَى  ب نزيكترن،

كرد. بةشدارييان ثَيشةكييةك
كوردستان ديموكراتى ثارتى
سةرةكيى هاوسؤزى وةك كة
ذيرانة كــاردةكــات،  يةكَيتى
حكومةتدا لة  خؤى رَيكخستنى 
حكومةت بة فيعليى ئةنجامداوةء
د. ــةدةســت خــؤيــةوةيــةتــىء ب

رووكارةكةيةتى. بةرهةم
وردء  سةرنجَيكى ئةطةر  
تَييدةطةين، بةئاسانى بدةين خَيرا
طرنطء وةزارةتـــة بؤنموونة
سةرضاوة وةك سياديةكانى
بة نــاوخــؤ سروشتييةكانء
دانابوو مةرجيشى  ثارتييةء 
وةزيــرى تاَلةبانى بايز دةبَيت
طرنطى شارى  دوو بَيت، دارايى 
دهؤكى ثايتةختء هةولَيرى وةك
سةرجةم بة توركيا سنوورى
ذَيــر لــة دامــودةزطــاكــانــيــيــةوة
ئةنجومةنى ديوانى ركَيفيداية،
ضةندين بةدةستةوةيةء وةزيرانى

تريش. دامودةزطاى وردة
بةرهةمء د. بؤ ئةوةى كةواتة
لة هةندَيك ماوةتةوة يةكَيتى
لة كة شارةية ئةو وةزيرةكانء
شكستى تيايدا هةَلبذاردنةكاندا

هَيناوة.
هاوسؤزة كة حكومةتة  ئةم
ئةو ــت ــَي ــوان دةت بؤيةكَيتىء 
ئينتيخابيةى ناوخؤيىء شكستة
بةإَيى بــووة  تووشى يةكَيتى
لةسةر حكومةتَيك ــكــات؟ ب
بةزةيى هاوسؤزيىء  بنضينةى 
لةبةر دةتوانَيت، دروستبووبَيت
حكومةتى ئؤثؤزسيؤنء رةخنةى
ئايا بطرَيت؟ خــؤى سَيبةردا
دةتوانَيت تاكةى حكومةتة ئةم
بةسةر دةتوانَيت بَيت؟ بةردةوام
سةركةوتوو طةورةكانيدا كؤسثة
دةسةآلتى كةمترين لةكاتَيكدا بَيت

هةية؟.

كة  حكومةتة  ئةم

بؤيةكيَتىء هاوسؤزة

ئةو دةتوانَيت

ناوخؤيىء شكستة

يةكيَتى ئينتيخابيةى

بةِريَى بووة تووشى

حكومةتَيك بكات؟

بنضينةى لةسةر

بةزةيى هاوسؤزيىء

دروستبووبَيت

لةبةر دةتوانَيت،

ئؤثؤزسيؤنء رةخنةى

سيَبةردا حكومةتى

بطرَيت؟ خؤى

هاوسؤزةكان حكومةتى بةزةيى... لةدةسةآلتةوة بؤ

ناكام ثشكؤ

كــابــيــنــةى ــا ــت ــش ــَي ...ه
كايةوة، نةهاتبووة شةشةم!!
ـــا دةزط ـــةر هــةمــوو كــة ه
دةسةآلت ثإوثاطةيةندييةكانى
لة بــاســيــان ــةك ــوةي ــةشــَي ب
سةركةوتنة دةســتــكــةوتء
كابينةى عةجابايةتييةكانى
واتدةزانى كة ئيتر دةكرد، ثَينج
كابينةى بؤ هيضى كابينةية ئةو
ئايندة نةهَيشتووةتةوةء رةنطة
ئةو ئيدارييةوة رووى لة تةنيا
تا دةنا بَيت،  ثَيويست كابينةية 
كورد ديكة، قةإني دوو يةك
سةرؤكايةتى سةرى سايةى لة
لة حاجى وةك ثَينج كابينةى

دةحةسَيتةوة! بةهةشتدا
كةمَيك ــةر ــةط ئ ـــةآلم ب
ساَلى ضوار بؤ  بطةإَيينةوة 
رؤذذمَيرَيكى و ـــردوو راب
بهَينينةوة، بة ياد ثَينج كابينةى
ئاش بؤ كورد دةَلَى: تَيدةطةين
لة ئــاشــةوان خةياَلَيكء لة 

خةياَلَيك...
طةندةَلييةوة رووى لة ـــ
هيض ـــــردوو راب كــابــيــنــةى
لةوانةى نةبوو كةمتةرخةمتر

بؤ ئةوةى بةبَى خؤى.. ثَيش
يةك تةنيا بَيت موجامةلةش
تةنيا ناوبهَينرَيت، (بةرثرس)
لة تَيوةطالوَيك وةك ناوهَينان
دوو يةك طةر طةندةَلييةكان،
كرابَيت بانط وةزيرَيك جارَيك
بةرثرسانى ئةوا ثةرلةمان! بؤ
دةسةآلت ترسى لة ثةرلةمان
بؤ ــرة وةزي ئةو وت: ــان  دةي
ئةحواَلثرسي ــــةردانء س
بؤ نةك ثةرلةمان  بؤ  ضووة
مليؤن (١٨) لَيثرسينةوة،
(٦) لةوالوة  (٢٥) لَيرةو دؤالر
لة ديكةو...هتد مليؤنةكةى
دةسةآلت كابينةى فةرهةنطى
نــةك ــيــة، ـــاد مــةســرةفــي زي

طةندةَلى..
شةفافيةتةوة، رووى لة -
هةردوو لة  ثَيشوو، كابينةى 
شةفاف ـــةآلت دةس حيزبى
بة طرَيبةستةكان نةبوو.. تر
ــةروةك ه ـــةوت) (ن تايبةتى
بةإةيابوو، ــر ذَي لة خؤيان
قسةكردن طةيشتة كــار تــا 
حكومةتى تَيوةطالنى لةسةر
سامانة إَيى وةزيرى لة هةرَيم
بة ئةويش سروشتييةكانيةوة،
وةزيرى زيارةتى سةعات نيو
سروشتييةكان ســامــانــة
رَيطةطرتن ثــةرلــةمــانء بؤ 
ــى، ــَي ل ــردن ــارك ــي ــرس لــة ث
مةلةفةش ئةو ضارةسةركراء

خؤش.... خؤمان (جارَى)
كة طرفتةكان،  كَيشةو ـــ 
كةوتوونةتة زؤرة ماوةيةكى
نة بــةغــدا، هةولَيرو نــَيــوان
ــــةآلتء دةس ــى ــان ــةم ــةرل ث
كابينة ســةركــردايــةتــى نــة 
كةمبكةنةوة، لَيي توانييان

هةردووال نَيوان طرذى بطرة
لة كَيشةكان كــة ــرد، ــك واي
ئَيستا كؤببنةوةء سةريةك
نوَينةرة هةرَيمء دةسةآلتى
بةغدا لة «لَيهاتووةكانمان»
دةرباز لَيى  دةكات هةرضةند 
هــةَلــنــاطــرَي، ــوا ــت.. خ ــَي ــاب ن
حكومةتى ــى ــةت ــاي ســةرؤك
سةردانى جــار  (٢) هــةرَيــم
هــةردوو كــردووةء بةغداى
ــارةو ث كَيشةى جــارةكــةش
كَيشةكة نــاوةإؤكــى بودجة
قسة «قسة دةَلَي: كورد بووة،
ثارة، هةرَيم لة رادةكَيشَى،

رادةكَيشَى».. ثارة
ســيــادةى ثاراستنى  -
طةورانة كَيشة لــةو هةرَيم
رابــردوو كابينةى كة بــووة،
هيض نةيتوانيوة راطيرى بكاتء
نةبووة، تؤشى  ئةو ثالنَيكى 
نزيكدا ئايندةيةكى لة بةَلكو كة
توركياء بكرَيت، ضارةسةر
كةى بوَيت، ضؤنيان ئَيران
خاكى ناو تؤثبارانى  بيانةوَيت 
دةكةنء هةرجارَيكيشى هةرَيم
كة ثةرلةمان! تةواو دةبَى بةوة
لةوالشةوة دةكاتء ئيدانةى
دوو ئةو كابينةء نوَينةرانى
يةكتر بةخَيرهاتنى دةوَلةتة

دةكةن...
ئــاســتــى ــــةر س ـــة  ل  -
سايةى ذَير لة  نةتةوايةتى، 
رابردوو ثةرلةمانى كابينةء
تاوانبارى طةورةترين لة يةكَيك
دوذمنةكانى كوردء مَيذووى
يةكَيك «فةرمانى» بة رَيطةء لة
جةمسةرى هةردوو سةرانى لة
ئازاد تاَلةبانيية، كة، دةسةآلت
بخرَيتة ــةوةى ئ بَي  بكرَيء

بةرثرسيارَيتى ــــةردةم ب
(٥) تةفروتووناكردنى تاوانى
«تاريق كورد هاوآلتى هةزار
بة طرتنى دواى ـــةزاوى» ع
نة كرا، ئةوروثا رةوانةى هةَلة!
نة ثَيشوء كابينةى سةرؤكى
ثةرلةمانة نة حكوميىء كةسى
نةكردو نوتقيان طرَيدراوةكةى،
ويذدانىء ئةركى بة بةرامبةر
(هيضم سياسيى  رةوشــتــى 
لَينةبوو)يان طوَي هيضم نةدى،

هةَلبذارد..
-خــؤثــيــشــانــدانــةكــانــى
ــارى شــةهــيــدانــى ــوك ــةس ك
ئةنجومةنى بةردةم لة ئةنفال
ســاَلــةكــانــى ــة وةزيـــــران ل
كة بةَلطةية باشترين ثَيشوو،
لة تةنانةت رابردوو كابينةى
خزمةتطوزاريى سةرئاستى
هيضى شةهيدان كةسوكارى
كاتَيكدا لة نةكردووة، ئةوتؤى
زمانى بنى ــانء  زم ــةرى س
حكومةت ــى ــةت ــاي ــةرؤك س
ــســتــاشــةوة» ــَي ـــــةوةى ئ «ب
ئاخؤ شةهيدانة.. كةسوكارى
ئةنفال كةسوكارى رؤذةى ئةو
بةردةم لة طةرميان كراوةكانى
ناإةزاييان هةرَيمدا ثةرلةمانى
بةرنامةى سياسةتء دذى
لةو ئاخؤ دةربإى، حكومةت
حكومةت سةرؤكايةتى كاتةدا

كردبَيتةوة؟! ضى لة بيرى
كابينةى دةسةآلتء طةر
كوردستانيان هةولَير، ثَينجى
ضؤنء (دوبةى).. بة كردبَيت
دةنــط، نيومليؤن بــؤضــى
هةَلبذاردء ئؤثؤزسيؤنيان
ئةم بؤ ــا (ن كــرد ــان  ــاواري ه

كابينةي)...!!.. دةسةآلتء

دةسةآلتء طةر

كابينةى ثيَنجى

هةولَير،

كوردستانيان

بة كردبَيت

(دوبةى)..

بؤضى ضؤنء

دةنط، نيومليؤن

ئؤثؤزسيؤنيان

هةلَبذارد

ضــوار ســـاأل
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هةموو ثَيكةوةذيانى  رؤذ بة  رؤذ
لةناوضوونى بةرةو كؤمةَلطةيةدا لةم تاكَيك
سياسييةكانى نةخشة دةضَيت،  كؤمةآليةتى
نةتوانيت كة ـــذراون، داإَي وا هةرَيمة ئةم 
لةطةأل مامةَلة رةهاييةوة ئازادييةكى بة

بكةيت. دةوروبةردا
داناوة  ئةم بابةتةم بؤ ناونيشانةى كة  ئةو
لة سياسيية دابإانة لةو طةورةية بةشَيكى
بانطةشةى لةكاتى بةديدةكرَيت. كؤمةَلطةدا
سةرؤك رؤذَيكيان ٧)دا، /٢٥) هةَلبذاردنةكانى
هةَلبةت كردين، بؤ تةلةفؤنى عَيراق كؤمارى
هةر ئةلو: وتى دايةوة وةآلمى دايكم ئةوكات
نةناسراو كةسَيكى دايكم، ئةلووةى ئةو دواى
دةكات!» لةطةأل قسةتان كؤمار «سةرؤك وتى:
ليستةكةيان بة دةنط كة ئةوةبووة قسةكةش
زؤرى شةهيدَيك، دايكة وةك دايكيشم بدةين،
بؤ بكات، تةلةفؤنى سةرؤكَيك كة ثَيخؤش بوو
بةإَيزيان ويستبووى ضةندينجار ضونكة
تةلةفؤنةش ئةو نةيتوانيبوو،  بةآلم  ببينَيت،
كة شةهيد دايكَيكى  بؤ باشة فرسةتَيكى 
باس سةرؤكةكةى الى لة خؤى  رازونيازى
هةردواى تةواوبوونى بةآلم بةداخةوة بكات،
كة نةدا دايكم بة  سةرؤك، رَيطةى قسةكانى
(دةنطةكة بكات، بؤ قسةى دةقيقة (١) تةنها
كؤمار سةرؤك ئةوةي نةك تؤماركراوبوو،
هاوآلتييةكاني بؤ تةلةفؤن سادةبَيت هَيندة
رؤذى لــةوةش، سةرسوإهَينةرتر بكات!)
حكومةتى سةرؤكى بةهةمانشَيوة ئةوة دواى
هاتة ساَلح) (بةرهةم هةَلبذَيردراو تــازة
طفتوطؤيان رَيطةى ديسانةوة بةآلم سةرخةت،
رؤذانةدا لةم  ضركةيةكيش. تةنها بؤ  نةداين
يةكَيكيانء خزمةت بضمة لةوةكردةوة بيرم
بؤ تةلةفؤنتان كاتَيك رابطةيةنم، ثآ ئةوةى
كردبووةوة ئَيستا رؤذةى لةم بيرتان كردين
دةمانةوَيت هاوآلتييةك وةك ئَيمةش كة
هةبَيت باوةإتان بكةوَيت؟ ثَيتان ضاومان
دوو لةو هةريةك بة ضاوى بيةوَيت هةركةس
ثَييان ضاوم بَلَي هةتاماوة دةبَيت بكةوَيت، زاتة

دةكةوَيت.
رؤذنامانةى لةو يةكَيك لة رؤذانةشدا لةم
ئاطادارييةكمبةرضاوكةوت سةربةدةسةآلتة،
بة ثَيويستى هاوآلتيية  (ئةم نووسرابوو كة 
دانرابوون، وَينةيةكةوة بة ئَيوةية) هاوكاريى
بة بةرامبةر دةبينم بَيمتمانةيى  ئةوثةإى
وةك طةورةى حكومةتَيكى ضونكة حكومةت،
تةنها هاناى بة نةبَيت ئةوةى تواناى هةرَيم،
داوا ناوةستَيت بةوةش بضَيتء هاوآلتييةكةوة
ئةمة راستى بدةن! بة دةكات يارمةتى خةَلك لة
زؤر لةوةش قسةى جَيطةى هةَلوَيستةكردنةء
كةس هةية لة هةمانكاتيشدا زياتر هةَلدةطرَيت،
ضونكة نيية، هةرَيمةوة بةم ثةيوةندييةكى هيض
طؤرانييان باَلياندا هةَلدةدات، ياخود بةشانء
بكةن، خزمةتى ئةوثةإى ئامادةن دةَلَيت، بؤ
دانيشتنى بة ئةو هاوآلتيية دَلنيابن هاوكاريى
ــةآلت دةس بةرثرسَيكى شةوَيكى تةنها
ئةو بيانى كةسَيكى ئةطةر ضارةسةردةبَيت.
دةردةكةوَيت بؤى بخوَينَيتةوة نووسراوة
هيض طةندةَلة. حكومةتة ئةم تاضةند كة
ئةم بةرثرسانى كة  نيية تَيدا مةنتيقييةتَيكى 
هةرَيمةدا نةبن لةم ئاطادارى كةسانَيك وآلتة
بةسةر ذيــان بةوشَيوةية تائَيستاش كة 
ثَيويستبوونيان دَيتةسةر كاتَيك بةآلم دةبةن،
دةطرن تةلةفؤن هةرَيمة، ئةم خةَلكى بة
ئةطةريش بدةن! بؤ دةنطيان تا بةدةستيانةوة

دةكةن. نانبإاويان نةدةن ثآ دةنطيان
Goran_Penws@yahoo.com

ئةلو.. سةرؤك

قسةتان كؤمار

لةطةأل دةكات!

عوسمان طؤران

* سةعيد قادر ئةحمةد

ئةو راســت خانةنشيني
تافي الوَيتيدا، لة كة هةر مرؤظةية
دادةمةزرَيت، فةرمانطةيةكدا لة
خزمةتكردن، بة دةستدةكات
تةمةني زؤري ــةي زؤرب واتــة
ئةو هةتا خؤي الوَيتي سةردةمي
بيري ء بازوو  هَيزي  كاتانةي 
ئيشي بــوارةي  لةو  كزي، دَيتة
جووَلةو لة بَيوضان  دةكات  تَيدا
خةَلكيداية. كاروباري راييكردني
تافي لــة ــةر  ه مامؤستايةك
رؤذانة تةمةنييةوة،  سةرةتاي 
منداآلني قوتابييانء لةطةأل
لة نةزانين لةطةأل طةلةكةيدا، 
جةنطَيكينةثساوةدايةولةماوةي
بةطذداضوونةوةي خزمةتكردنء
بةإَيزة مامؤستا ئةو نةزانيندا،
نةخؤشيء ــان دةي ــاري دووض
كة دةبَيت جةستةيي طرفتي
ثيرؤزي ثيشةي ئةطةر رةنطة
هةَلنةبذارداية، مامؤستايةتي
نةخؤشييانة ئــةم  دووضـــاري
زؤربــةي نموونة بؤ نةبواية.
ئةوةي بةثَيي مامؤستايان زؤري
لة ــنء  ــت دةوةس بةثَيوة زؤر 

بنةإةتي واتة سةرةتايي قؤناغي
بؤي مامؤستا سةردةمةدا، ئةم
دانيشتنةوة بة دابنيشَيتء نيية
بةشَيكي ئةوة بكات، راظة وانةكان
نةخؤشي ــاري دووض ــان زؤري
ثشت ــإةي ــإب ب خليسكاني 
جؤرةكان لة جؤرَيك بة هاتوونء
نةخؤشييةوة ئــةم  دةســت بة 
ــةرةإاي س ــةوة ئ دةتلَينةوة،
نةخؤشييةكاني بة تووشبوونيان
فشاري ضاوكزيء هةناسةو
لَيرةدا ئةطةر تر. دةياني خوَينء
ئاماذةمان هةر  نموونة  وةك
ئةوة كردبَيت، مامؤستايان بة
لة تريش فةرمانبةرةكاني
نةخؤشيء ــاري دووض رووي
تةمةنةوة طوَلةكاني هةَلوةريني
بةآلم نيية، كةمتر لةوان هيضيان
خزمةتة هةموو ــةم ئ لةطةأل
دَيتة كار رؤذانَيك كة زؤرانةدا
بكرَيت، خانةنشين ئةوةي سةر
زؤر مةزنة  كةسة ئــةو ــةوا ئ
فةرمانطةكةي لة  ناجوامَيرانة 
خؤيجيادةكرَيتةوةودةنَيردرَيتة
خانةنشيني، فــةرمــانــطــةي
ــةو ــاَل دةرم ـــوونء هــةرضــي ب
فةرمانبةري تايبةتمةندييةكاني

وةردةطيرَيتةوة. لَيي هةية
ئَيمةدا، وآلتي  لة داخة جَيي
زؤرن، هَيندة ثَيشَيلكارييةكان
سةيري ــدا  ــك ــوارَي ب ــةر  ه ــة  ل
ذماردن.. نايةنة بؤت دةكةيت
ضلة ضوارو نموونةي ئةم من
هةموو ثَيشةنطي  ــة  ــةم دةك
لة خوَينةر ثَيشَيلكارييةكانء

حةكةم. دةكةمة ناإةواييةكةي
ساأل ضــل مامؤستايةك
تةمةني ــةو ــةي ه خــزمــةتــي

بة ساأل، سآ شةستء دةطاتة
خانةنشين ثةرلةمان فةرماني
هةشتاي ســةدا لة دةكــرَيــتء
حيساب بؤ ئةسَلييةكةي مووضة
هةية، دةرماَلة هةرضي دةكرَيتء
منداَلي خَيزانء دةرماَلةي وةك
وةزيفة دةرماَلةي خوَيندكارو
وةردةطيرَيتةوةو لَيي هةية
ثاَلدا لة ماَلةوةو دةنَيردرَيتة
كةمي ثَيدةدةن، ثاداشتَيكي زؤر
لةطةأل بكةيت بةراوردي ئةطةر
ئةوا خزمةتكردنيدا ساآلني
بة ــةوةش  ل جطة كةمةو زؤر
مووضة لة بةشَيك فَيل فــإو
دةكةنء قرت لَي  ئةسَلييةكةي 
مامؤستا يان فةرمانبةر كاتَيك
بؤ واي هيضي دةزانَيت خؤي بة
بتوانَيت واتة بذي، ثَيي نامَينَيتةوة
كة تةمةني  ساآلنةي ضةند ئةم
دةستي بة ثَيويستي ماويةتي
بةداخةوةو كةضي نةبَيت، كةس
سةردةمةداو نيطةرانيية لةم جَيي
بة هةر  خؤماندا هةرَيمةي لةو 
هةَلبذاردن كة جارَيك ساأل ضوار
نوَينةراني حيزبةكان دةكرَيتء
ثةرلةمانةوةو دةنَيرنة خؤيان
ئةو دواي  واتة ئةندام، بة دةبن 
ضوار ئةو هةر دواي ساَلة ضوار
ئةطةر بةإَيزة ئةندامة ئةم ساَلة
نةبإَيت ثآ ــةوةي  ئ شانسي
ثةرلةمان، ئةندام بة بكرَيتةوة
نةنَيتةوة، داي حيزبةكةي واتة
مووضةي بة ئةندامة ئةو ئةوا
ئةسَلي هــةشــتــاي  ســـةدا ــة  ل
دةكرَيت.. خانةنشين مووضةكةي
لة بكةين ــك ــةراوردَي ب ئةطةر
ثةرلةمانء ئةندام خزمةتي نَيوان
مامؤستايةكدا، يان فةرمانبةرَيك

راستييةي خزمةتي دةطةينة ئةو
مامؤستاكة يان فةرمانبةرةكة
بةكةَلكترة، ثيرؤزترو طةلَيك
وا هةية ثةرلةماني ضونكة ئةندام
تةمةني ساَلي ضوار  ماوةي لة
جارَيكيش بوونيدا بؤ تاكة ئةندام
تةنها ــةكــردووةو ن قسةيةكي
نةخَير.. نةيطوتووة جارَيكيش
ئةندام جياوازييةكةية، ئةمة
خؤيدا لة خؤي كة ثةرلةمانَيك
نابَيت فةرمانبةريحكومةت بَيت،
بَيت بةسةر ضاودَير بةَلكو دةبَيت
ــةتــةوة، دةوَل دامودةزطاكاني
فةرمانبةرو بة  بــووة  ئةوةتا
كة ساَلدا، ضوار ماوةي لة تةنها
مووضةي دةكرَيت خانةنشين
قاتء ضوار خانةنشينييةكةي
مووضةي بةسةر قــات ثَينج
كة فةرمانبةرةوةية خانةنشيني
ساَلي ضل خزمةتةكةي ماوةي
سةرةإاي ئةوة تَيثةإاندووة، 
ئةو ثاداشتة زؤرةي دةدرَيت بة
بة ئةويش كة ثةرلةمان ئةندام
مةزةندة قات شةش قاتء ثَينج
ثَيويستة لَيرةدا بؤية دةكرَيت،
هةَلوَيستة ياساكان  داإَيذةراني 
ــةوةي ــن ــت داإش ــة ــةنء ل ــك ب
ثَيشَيلكارييانة ئةو ياساكاندا
بطرن كة فةرمانبةرَيك لةبةرضاو
طيردةخواتء دةستييةوة بة
ئةو بــؤ ـــوات دةخ حــةســرةت
دةستي لة تةمةنةي هةموو
نادرَيتةوةء لَي ئاوإي ضووةو
دةزانَيت غةدرلَيكراو بة خؤي
هَيندة غةدرةكة راستيشدا لة كة
ناكرَيت. لَي ضاوثؤشي طةورةية

ثارَيزةر *

بةراوردَيك   ئةطةر

نَيوان لة بكةين

ئةندام خزمةتي

ثةرلةمانء

يان فةرمانبةرَيك

مامؤستايةكدا،

ئةو دةطةينة

خزمةتي راستييةي

يان فةرمانبةرةكة

طةلَيك مامؤستاكة

بةكةلَكترة ثيرؤزترو

ضل»دا ضوارء نَيوان «لة
دةردةكةوَيت خانةنشينان مافةكاني ثَيشيَلكاريي

جةبار رةزا

كوردستان ثةرلةمانى 
ئومَيدَيكى ــدا  ــةي خــول لـــةم 
هاوآلتييانى زؤرينةى طةورةى
هةَلضنراوة، لةسةر كوردستانى
طروثَيك بة ثةيوةنديى ئومَيدَيك
بزووتنةوةيةكةوة حيزبَيكء يان
زؤرينةى ئومَيدى بةَلكو نيية،
كورديية كؤمةَلطةى زؤرى هةرة
خراثء دياردة ئةو هةموو تا
بةرؤكى جؤراوجؤرانةى كَيشة
ثَيوةى طرتووةء كؤمةَلطةى
بنةإةتىء طؤإانى دةناَلَينَيت
ئاراستةى بــة جــةوهــةريــى

بةسةردابَيت. ئيجابيى
زؤرينةى «ئومَيدى كاتَيك
دةسثَيكى دةكةينة هاوآلتييان»
مةبةستمان نووسينة، ئــةم
رةخنةو ئةو هةموو ئةوةية
ــةى لــةم ــدان ــازن ــةيــىء ط طــل
تةنيا بة هةية  بوونى هةرَيمةدا 
خةَلكانة ئةو ناإةزايى رةخنةء
نوَينةرى بة دةنطيان كة نيية
دةسةآلت دةرةوةى ليستةكانى
ذمارةيةكى بةَلكو بةخشيوة،
هاوآلتييانةى لةو زؤر ئَيجطار
بة بةخشى متمانةيان دةنطء
زؤر تا كةم دةسةآلت ليستى
داخوازىء هةموو ئةو هةَلطرى
كة ــةن ــان ــي ــةي طــل ـــةء  رةخـــن

ئؤثؤزسيؤن ليستى  اليةنطرانى 
سةرةتاى بةيداخى كردويانةتة
كوردستاندا، لة طؤإانكاريى
هةَلةيةكى ديكة  بةمانايةكى 
ثَيمانوابَيت دةكةين ــةورة ط
ليستى بة دةنطيان ئةوانةى
بؤ بةخشى دةســةآلت خاوةن
سياسىء واقيعى بووبَيت ئةوة
كــؤمــةآليــةتــىء ئـــابـــوءرىء
نةطؤإيى بةجَيطيرىء هتد...
بؤمان لــةمــةوة بمَينَيتةوة،
تةنيا بة كَيشةكان دةردةكةوَيت
دياريكراو طروثَيكى كَيشةى
هةربؤية كؤمةَلطةدا، لة نيية
ثةرلةمانيش نَيو ليستةكانى
بة نابَيت بيانةوَيت ئةطةر
ئةو نوَينةرى بة خؤيان تةنيا
دةنطيان كة بزانن  هاوآلتييانة 
ثَيويستة بــةَلــكــو ثــَيــداون،
لةسةر نوَينةرايةتييةكةيان
تا كؤمةَلطةبَيت، كؤى ئاستى
نةبَيتة كَيشةكان  ضارةسةرى 

ملمالنَيى سياسيى. قوربانى
نوءسينة ئةم  ناوةإؤكى 
لة طؤإان ليستى لة رةخنةية
كؤبوءنةوةكانى لة يةكَيك
دانانى لةبارةى ثةرلةماندا،
بَيطومان ذنان! بؤ وةزارةتَيك
ثَيداطرييان نــاوبــراو ليستى
ــك ــَي وةزارةت بوءنى لةسةر
كابينةى لة ذنان بةناوى دةكرد
دواجاريش حكومةتدا، نوَيى
«ديموكراسييةتى رَيطةى لة
خواستةكة ــــــوردى»ةوة  ك

ئامانج. نةطةيشتة
ثَيمواية هةرشتَيك ثَيش
دةستثَيدةكات لةوَيوة هةَلةكة
حكومةت وةزارةتةكانى ماناى
كؤمةَلَيك بؤ كورتبكرَيتةوة 
يان رةطـــةزَيـــك ــة ك كَيشة 
ــةإووى روءب توَيذَيك ضينء
ئَيستادا لة  لةكاتَيكدا بووةتةوة، 

دةسةآلتة بةرنامةى سياسةتء
لة خؤى دنيا ثَيشكةوتووةكانى
كؤمةآليةتى»دا «خؤشطوزةرانى
حكومةت دةبينَيتةوة، نةك كارى
وةزارةتَيكدا دروستكردنى  لة
بوونى بة كة كَيشةيةك بؤ بَيت
ضارةسةرناكرَيت. وةزارةت
ئاراستةى بة بينيية سادة ئةم
كَيشةيةك هةر بؤ كاركردن
بوونى ــك  ــَي وةزارةت زةرورة
لَيدةكات ذمارةى هةبَيت، وامان
نوَيى كابينةى وةزارةتانةى ئةم
كةم رَيذةيةكى بة زؤر حكومةت
ضينء كَيشةى ضونكة ببينين،
كؤمةَلطة جياجياكانى توَيذة
ئةوةندةى بةضةند زؤرن هَيندة
ئةم ــارةى وةزارةتــةكــانــى ذم
ض ضارةسةرناكرَين، كابينةية
وةزارةتَيك بوونى لة باس جاى
ـــي وةزارةت ــاوى  ــةن ب بكةين 
ذنان ثَيوةرةى بةو ذنانةوة،
كؤمةَلطةدا. لة كَيشةن خاوةنى

داواكاريية ئةم راستيدا لة
طرنط رَيطةضارةى نابَيتة نةك
كَيشةكانى ضــارةســةرى بؤ 
دووبارةكردنةوةى بطرة ذنان،
قــســةوبــاســة ـــةو هــةمــان ئ
لةم عةيامَيكة كة تةقليديانةية
ئةو ضــارةســةرى بؤ ــةدا وآلت
هةروةك دةوترَيتةوة، دياردةية
داواكارييةى ئةو واية بإوام
ثَيضةوانةى طــؤإان  ليستى
بةإَيز كة بوو بةرنامةية ئةو
ليستى ثَيشووى «ســةرؤكــى
بانطةشةى لةكاتى طــؤإان»
كرد. تةرحى هةَلبذاردنةكاندا
بَيطومانئةو ثةيامة بةرنامةيةكى
لةسةر كاركردن بؤ بوو جديى
كَيشةى ــى ــردن ضــارةســةرك
ضارةسةرى رَيطةى لة ذنان
نةك كَيشةكة، بؤ  ئينسانيانة

ضارةسةرى رةطةزيى!

ــة ــةورةي ط ــى ــةك ــةي ــةَل ه
ذنــان كَيشةى ثَيمانوابَيت
ــــك ــــَي بـــةبـــوونـــى وةزارةت
لةبةرئةوةى ضارةسةردةكرَيت،
هةرشتَيك لة بةر كَيشةية ئةو
راســتــةوخــؤى ثــةيــوةنــديــى
لةم هــةيــة، بــة كــؤمــةَلــطــةوة
بة ثةيوةنديى نَيوةندةشدا
تَيطةشتنى ئاستى كلتوورء
تائَيستاش كة هةية، تاكةوة
دةبينَيت سةرةكيى رؤَلى كلتوور
ئاراستةى تاكء هؤشياريى لة
لةهةمانكاتدا كــؤمــةَلــطــةدا،
رَيكخراوةكانى خراثى ئةدائى
ئةو ئاستى  لةهةمان ــان  ذن
كة جؤراوجؤرانةدان هؤكارة
مانةوةى بة دةدةن بةردةواميى
هةرَيمةدا، لةم  ذنان  كَيشةى
ثةيوةنديى ــةر ــةط ئ ئينجا
هةبَيت دةســةآلتــيــشــةوة بــة 
طرنط بوونى ذنان وةزارةتــى
هؤكارانةى ئةو ضونكة نابَيت،
وةزارةتَيكى بوونى بة سةرةوة
ضارةسةرناكرَيت، ضةشنة لةو
دةســةآلت كاريطةريى بةَلكو
كَيشةكانى بنةإةتى لةسةر
رَيــطــةى لــة ــت ــرَي ذنـــان دةك
بَيت ــةروةردة»وة «ث سيستمى
ثــةروةردةيــةكــى كــة ئــةركــى
لة ــاوازة ــي ج ــتء ــدروس ــةن ت
دةتوانَيت خَيزانء ثةروةردةى
ببينَيت رؤأل ــــوارةدا ب ــةم  ل
كلتوورء كاريطةريانةى لةو
كوردى تاكى  لةسةر خَيزان 
سيستمة ــةم ئ دةرةوةى لــة 
دواتر بينيويةتى. ثةروةردةييةدا
هةر دامودةزطايةكى ديكةش بؤ
ــةوة ــواران ب ــةو ب ثةيوةنديى
لةسةر كاريطةرييان  كة هةبَيت 
ــتــوورىء كــل ــى ــاري ــك ــؤإان ط
كوردستاندا لة كؤمةآليةتى

هةبَيت.

ئةم   ناوةِرؤكى

رةخنةية نوءسينة

طؤِران ليستى لة

لة يةكَيك لة

كؤبوءنةوةكانى

لةبارةى ثةرلةماندا،

وةزارةتَيك دانانى

ذنان! بؤ

وانابَيت!! طؤأان، ليستى



ــى ــووس ــارةن ـــةركـــوك ض ك
طروثء ضةند دةست كةوتووةتة
ــوو ئــةوانــة ــةم ه ــة حــيــزبــَيــك، ك
بؤثإكردنى ئامانج دةكةنة كةركوك
وةكو اليةنةكانيانء بةرذةوةنديي
بةكاريدةهَيننء سياسيى كارتى
بــةرذةوةنــديــى كــةمــتــريــنــيــان
ــان ــةي ــارةك ش ــى ــردن ــك ــةت خــزم
بةو بطرة لــةبــةرضــاوطــرتــووةو

ناإؤن. ئاراستةيةشدا
مةترسيسة ئةو كورد دةبَيت
ئَيمة بؤ كةركوك كة لةبةرضاوبطرَيت
سياسييء كَيشة كؤتايى  سةرةتاو
حيزبء لةطةأل ئابوورييةكانة
كةركوك ئةوانةى دذةكان، طروثة
خةَلكى هةموو بةهى كورد لة جطة
هةَلوَيستةكانيان بة  دةزاننء عَيراق
خراثتركردووة، شارةكةيان  دؤخى
دةرةكيى دةستى لةطةأل تاكؤتاييش
ئةوةش ــن،  دةب بـــةردةوام ئةوانة
دةسةآلتى كة ناطةيةنَيت ــةوة ئ
راستةقينة خةمخؤرى كورديش
بةرذةوةنديية شارةكةداء لة بووة
شارةكةيان دانيشتووانى باآلكانى
بةثَيضةوانةوة بردبَيت، باشتر بةرةو
تا طةورة درزى هؤى بوونة ئةوان
ببنة لةمثةر تَيثةإنء نةياران ثيايدا
كة ياسايانةى ئةو هةموو لةبةردةم
«شار»ى وةكو «ناو» وةكو كةركوك
نموونةش باشترين هاتبَيت. تيايدا
هةَلبذاردنةكانى ياساى  كاتةدا لةم
كة عَيراقية، نوَينةرانى ئةنجومةنى
جَيطاى كَيشةو طةورةترين بووةتة
سياسييةكانى اليةنة نَيوان ناكؤكيى
لةطةأل كــوردو بةتايبةتى عَيراق،
عةرةبة توركمانء لة بةشَيك

شؤظينييةكان. بةعسىء
خةَلكى ــاوى  ــةن ب ــةى ــةوان ئ
كةمترينيان قسةدةكةن، كةركوكةوة
شارةكةيانة، خزمةتكردنى ئامانجى
بــةرضــاوإوونــيــش بــؤنــمــوونــةو
دابةشكردنى ئاوارةكانء كَيشةى
بةسةر ــة ــارةك ش زةويــيــةكــانــى 
بةرثرسانءحيزبايةتيكردنلةجياتى

خزمةتكردن.
كةركوكشارَيكةدةوَلةمةندترين
كة بةآلم نةوت، ذَيرخانى لة شارة
خامؤشء شارَيكى لة ناوى دةضيتة

دانيشتووانةكةى دةضَيتء  بَيدةنط
ئايندةى لة بَيئومَيدن بَيتاقةتء
ضاوةإَيى هةميشة شارةكةيانء

طةورةترن. كارةساتء ملمالنَيى
ثَيويستى كةركوك ئةمجارة
ــردنء ــوةب ــةإَي ب لــة ــة، ــؤإان بــة ط
بــيــركــردنــةوةو ــردنء ــدارةك ــي ئ
بة ثَيويستى زياتر، خزمةتكردنى
جياوازةكان روئيا جوانكردنى زياتر
خراثة ئةودؤخة ناكرَيت هةيةء
ئةوةى ئَيستا هةية، بةردةوامبَيت كة
بةتايبةتى كةركوكييةكانيشة ئةركى
جديتربن كة ئةوةية كــوردةكــان،
سيماى زياترو خزمةتكردنى  لة
بطَيإنةوة شارةكة كوردستانيبوونى
بؤسةردةمىرةسةنايةتىءجياوازى
دانيشتووانة لةنَيوان نةكرَيت

رةسةنةكةيدا.
شارةكة لة وابإواتء بير ئةطةر
شارةكةو ئايندةى ئةوا  نةكرَيتةوة،
خراثتردةبَيتء دانيشتووانةكةى  
زةرورتــرة زؤر كورد  بؤ دةبَيت،
بةرثرسةكانء طؤإانى لة بير كة
نةكرَيتةوة، ئَيستايان سياسةتى
بؤ ثةشيمانى دةستى دةبَيت ئةوا
فيتنةو تؤوى هةميشة بطوشَيتء

دةبَيت. ضرؤكردندا لة ئاذاوةطَيإيى
طؤإان ئَيستا  قؤناغةى ئةو  بؤ
كةسايةتىء بــيــركــردنــةوةى لــة 
زؤر بةرثرسةكان كاركردنى ئةداى
رةضاونةكرَيت، ناكرَيت ثَيويستةو
كةركوكييةكان كةركوكء  ضونكة
ئَيمةى ثــشــووة، بة ثَيويستيان
دةزانينء خؤمانى بةهى كورديش

دةستثَيبكةين. خؤمانةوة لة دةبَيت

Bestun_bengrdy@yahoo.com

ثَيويستيان كةركوكييةكان

نويَبوونةوةية بة
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ضيمةن محةمةد رةشيد

يةكترقبووَلكردن، طفتوطؤء
طرنطن ثَيويستء دةروازةيةكى
بةردةواميى سياسةتء بؤ
حيزبي سياسيي،  ثرؤسةى 
ئؤثؤزسيؤن ــدارء ــةآلت دةس
كؤمةَلطةن، ناوخؤى بةرهةمى
واتةدوو ثَيكهاتةنكةلة ئةنجامى
بؤثَيشةوةضوونى ملمالنآء
كؤمةَلطة مَيذوويي ــى رةوت
كؤمةَلطةى كةوتوونةتةوة،
طشتيىء بوارة ئةو سياسيي
دةسةآلتء هاوبةشةية لةنَيوان 
ئؤثؤزسيؤن هةروةها لةنَيوان
طروثة ثَيكهاتةو ــوو ــةم ه
ديكةش كؤمةآليةتييةكانى
دابينكردنى بة  ثَيويستى  كة
ئاراميىء لة ثإ زةمينةيةكى
توندوتيذيى ـــى ـــان وةالوةن
ئؤثؤزسيؤنء بؤئةوةى هةية،
طروثةكانى ثَيكهاتةء سةرجةم
بؤضوونء ــة ــازادان ئ بتوانن
بةرنامةى ثرؤذةء  ثَيشنيازو 
بيخةنةإوو، دةربإنء خؤيان
بايةخى طــرنــطــىء  لــَيــرةدا
ــةى ــت ــاراس ئ ســـيـــاســـةتء
بةتايبةتى سياسيي ثرؤسةى
حيزبى كــاردانــةوةى  وةآلمء
جووَلةو لةبةرامبةر دةسةآلتدار
ئؤثؤزسيؤن كاريطةرييةكانى
لةوةشةوة هةر دةردةكةوَيتء
فةلسةفةء جؤرى تَيإوانينء
دةسةآلت سياسيي سيستمى

دياريبكرَيت. دةكرَيت
ئـــةطـــةر ســادةتــريــنء
بؤ لــَيــكــدانــةوة ئاسانترين
دةستنيشان سياسيي ريفؤرمى
تَيدا ـــى  ـــدةإؤي زَي بــكــةيــن، 
ريفؤرمى بَلَيين ئةطةر نيية
رةتكردنةوةى واتة  سياسةت،
داخستنى تــونــدوتــيــذيــىء
شةإ، رَيضكةكانى دةروازةو
ثَيشخستنى تةنياوتةنيا بؤية
بة ــاســيــي ســي ـــةى  ـــرؤس ث
ثرةنسيثى لؤذيكى بؤ طةإانةوة
توندوتيذيىء رةتكردنةوةى
دَيتةدىء يةكترقبووَلكردن
وةالوةنانَيكى دوودَلــىء هةر
طؤإنانى لة ثرةنسيثة ئــةم
سياسييء ــارى ك ـــإةوى رَي
ثةرتبوونى ــرازانء ــت ــك ــَي ل
ثةيوةنديىء ــةكــانــى  رايــةَل
بوارة ئةو شَيواندنى، تَيكدانء
كة لَيدةكةوَيتةوة سياسييةى
هاوبةش فاكتةرَيكى وةك
ريفؤرمى بــووة، لةنَيواندا 
بة ثــَيــويــســتــى ســيــاســيــي 
سةقامطيرو سياسيى ذيانَيكى
ئاشتيانةية ئارامء زةمينةيةكى
ريزةكانى طةشةبكاتء تا هةية
باشتر ــاتء ــك ــرب ــت ــراوان ف
بيروإاو بؤضوونء  بتوانَيت 
بطةيةنَيتة ئامانجةكانى 
بةثَيضةوانةى خةَلك  زؤرترين
حيزبة بةتايبةتى ئــةوانــةى
زؤرجار كة دةسةآلتدارةكان
ثاأل دةدةنة ناهةقيى تؤمةتء
تاوانباريان ئؤثؤزسيؤنء
طَيرةشَيوَينء بــة ـــةن دةك
هةندَيكجاريش ئــاذاوةضــىء
ــرازانء ــت ــك ــَي ــارى ل ــؤك ــةه ب

طةل ريزةكانى يةكَيتي تَيكدانى
دةكةن. ناوةزةنديان

ــت ــَي ــاب ن ــــــــةآلت دةس
رةتبكاتةوة، ئؤثؤزسيؤن
رةتكردنةوةيةكى هةر ضونكة
رةتكردنةوةي ئؤثؤزسيؤن
ــةى ــات ــه ــك ــَي ــى ث ــك ــَي ــةش ب
ئةوة، هةر نةك كؤمةَلطةية،
ئؤثؤزسيؤن رةتكردنةوةى
خؤى، رةتــكــردنــةوةى ــة  وات
ناتوانَيت خؤشى  لةبةرئةوةى 
بطَيإَيت، سةرةكيى رؤَلــى
دةســةآلت ديكة بةمانايةكى
سياسةتى ــرى ــةب ل نــابــَيــت
بــةشــداريــى ــى ــردن ــك ــراوان ف
قؤرغنةكردنى سياسييء
ـــوون ـــإواب ب ــــــةآلتء دةس
ــى ــكــردن ــاودةســت ــة دةســت ب
ــى ــةآلت دةس ئــاشــتــيــيــانــةى
ـــطء ـــروزةن زةب ســيــاســيــي،
ــىء ــي ــةرع ــاش رَيــــطــــةى ن
ســيــاســةتــى بــرســيــكــردنء
مةدةنىء ئازاديية زةوتكردنى
خةَلك لةبةرامبةر سياسييةكان
بكات ناضاريان ثيادةبكاتء
ببن! ئةو ئيرادةى  بة  تةسليم
مافةكانى دابينكردنى ئةطةر
ــةت دةوَل ئةركى  هاوآلتييان 
مافةكانى دابينكردنى ئةوا بَيت،
كارى ــةركء ئ ئؤثؤزسيؤن
نيية دةسةآلت بؤ  دةسةآلتة،
بةسةر ئةرك جؤرَيك بةهيض
تةنيا ، بسةثَينَيت ئؤثؤزسيؤندا
نةبن كة كارانة ئةو ثةيوةنديىء
ياساييةكان بنةما دةستوورو
بةوةى داننان رَيكيخستووة،
بةشدارييةكى سياسةت كة
طشتييةكاندا، كارة لة ئيجابيية
هةموو مافى ماف، لة بريتيية كة
ئةطةر مرؤظء هاوآلتييةكيشة،
حيزبَيك هيض نة ئةوا وانةبَيت،
هيض نة هةيةء شةرعييةتى
شةرعييةتى دةسةآلتَيكيش
دانثيانانة ئــةو بؤية هةية،
مافي كة سياسيي كــارى بة 
مةرجَيكى هاوآلتييةكة هةموو
هــَيــنــانــةدى ــؤ ثــَيــويــســت ب
هاوبةش، سياسيي  بوارَيكى 
ئؤثؤزسيؤن يةكَيتي تَييدا كة
ــةك (مــةبــةســت كــارى ــةالي ل
ئارةزوومةندانةء ئازادانةء
هةَلبذاردن)ء سةربةستيى
يةكَيتي ديكةشةوة  لةاليةكى 
ـــةآلت ــؤنء دةس ــؤزســي ــؤث ئ
ئةوةى واتاى بة  بهَينَيتةدى، 
ئازاديىء بة بإواى دةسةآلت
ئــازاديــى ــيء ــراس ــوك ــم دي
ــن ــإي رادةرب ــذاردنء ــب ــةَل ه

هةبَيت.
دةســـةآلتء ثةيوةنديى
رةنطدانةوةى ئؤثؤزسيؤن
سياسيىء ــى ــان ذي ئاستى
سياسين بوارى رواَلةتةكانى
هةروةها كؤمةَلطةيةدا، لةو
طةشةكردن ثَيشكةوتنء ئاستى
نَيوان بؤشايى نيشاندةدات.
دةســــةآلتء ئــؤثــؤزســيــؤن
داخـــراو سياسةتَيكى ــة  ك
سنوورةكانى نيشاندةدات
بةآلم دةسةآلت دَيتةوة، لةطةأل
سياسييانةى بوارى ديالؤط
بة سنوورةكانى كــراوةيــةو
مرؤييةكاندا اليةنة رووى

دةكاتةوة.
ــى ــةآلت دةس ــى ــاوازي ــي ج
دةسةآلتى لةطةأل ديموكراتى
سيستمى ديكتاتؤريى ئةوةية، لة
بة دان دةسةآلت ديموكراتيدا
دةنَيتء ئؤثؤزسيؤندا بوونى
ديالَيكتيكيى ثــةيــوةنــديــى
لةسةر هةيةو لةنَيوانياندا
رَيكدةكةونء جياوازييةكان 
جيا بؤضوونى بنةماى  لةسةر
كاردةكةنء بابةتدا  يةكَيتى  لة

طونجاو، ضارةسةرى دةطةنة
راستيدا ــة ل ــةوةى  ــةرئ ــةب ل
بة ــــــاوةإى ب دةســــــةآلت
دةسةآلت دةستاودةستكردنى
بة ــؤن ــي ــؤزس ــؤث ئ ــةو  ــةي ه
حوكم سيستمى لة بةشَيك
ديكة كةناَلَيكى وةك دةزانَيتء
ثَيكهاتةى تــةواوكــردنــى بؤ 
سةيرى دروست سيستمَيكى
سيستمى لة ــةآلم ب دةكـــات،
بوونى لةطةأل ديكتاتؤريدا
بنضينةدا لة «كة هةَلبذاردنيشدا
رووكةشةو هةَلبذاردنةكة
تَيداية»، زؤر دةستَيوةردانى
بة ــؤى خ بـــةآلم دةســــةآلت
راستةقينة ـــدارى ـــاوةن خ
وةك ئؤثؤزسيؤن دةزانَيتء
زيانبةخش نامؤى تةنَيكى
راستيشدا لة ــات، دةك سةير
ضــاودَيــرةو ئــؤثــؤزســيــؤن
كارو لة دةكــات لَيثرسينةوة
ئةمة كة  دةســـةآلت، ئةركى
تاكإةوةوة سيستمى بــةالى
لــةبــةرئــةوة قــبــووَلــنــابــَيــت،
رَيوشوَين ضةندين دةسةآلت
بة ئؤثؤزسيؤن تا دادةنــَيــت
هةَلنةسَيتء سةرةكيى ئةركى
رؤَلـــةكـــةى نـــةتـــوانـــَيـــت
لةجياتى ــةآلت  دةس ببينَيت،
ئؤثؤزسيؤنء بؤ  خوَيندنةوةى 
بؤ زةمينةسازيى ــواردانء ب
كارَيك ضةند رؤَلبينينةكان

وةك: طرنطترينيان كة دةكات
ئؤثؤزسيؤن: ثةرتكردنى (١
بةضةندين دةسةآلت لَيرةدا
ريزةكانى هةوَلدةدات شَيوة
بوار تَيكبداتء ئؤثؤزسيؤن
يةكإيزيىؤ ــايــىؤ  ــةب ت ــؤ  ب
تةسكدةكاتةوةو يةكطرتوويى
وةك رَيطة شَيوازو ضةندين
جؤراوجؤر ئيمتيازى ثَيدانى
لة دابــإيــنــى ــكء ــَي ــةن ــة الي ب
ديكة ئؤثؤزسيؤنةكانى  هَيزة 

دةطرَيتةبةر.
سستكردنى ئؤثؤزسيؤن: (٢
دةسةآلتى ئةوةى بةماناى
تةنطةذةى ضةندين سياسيي
ئابووريى سياسييء ياساييء
ئؤثؤزسيون دروستدةكاتء بؤ
سةرةكييةكةى ئــةركــة ــة  ل
خــؤى دووريــدةخــاتــةوةء بة
ديكة ــى ــي الوةك ــارى  ــاروب ك
هةميشة ــاتء دةك سةرقاَلى
تازةء بةربةستى كارةيدا لةو
دةخاتة جؤراوجؤرى طرفتى

بةردةم.
ثَيطةى ــى ــردن الوازك  (٣

كؤمةآليةتى: 
بـــؤئـــةوةى ـــــةآلت دةس
ــاتء ــك الوازب ئــؤثــؤزســيــؤن
لــةســةر مــةتــرســيــيــةكــانــى
كةمبكاتةوة، خؤى  داهاتووى
هةَلبةستنى بة  هةَلدةستَيت 
جياجياى بوختانى تؤمةتء
نةتةوةيي نانيشتمانىء وةك
يان ئؤثؤزسيؤن، نةبوونى
بةمةبةستى ئايينى تؤمةتى
دوورخستنةوةى الوازكردنء

ئؤثؤزسيؤن. لة خةَلك
بةآلمبؤ دةسةآلتواباشترة
خوَيندنةوةى تــَيــإوانــيــنء
بابةتيانةء بطؤإَيتء خؤى
دان بيربكاتةوةء واقيعيانة
تازةيةدابنَيت بارودؤخة بةو
واقيعء ئةمرى بــووةتــة كة 
لَينةكراو، ضونكة شتَيكى نكؤَلى
ئةمإؤ مؤدَيلى سياسيي ذيانء
مؤدَيلَيكى عةقآلنىء ثَيويستى بة
هةميشةش هةيةء مؤدَيرن
لَيكترطةيشتنء نزيكبوونةوةو
بووةتة يةكترقبووَلكردن
ــشــكــةوتــنء ــَي ـــارى ث ـــؤك ه
ـــةك ن ـــــن، ـــــةوت ـــــةرك س

ثَيضةوانةكةى.

ئؤثؤزسيؤن دةسةآلتء ديالَيكتيكى

دةسةآلت نابَيت

ئؤثؤزسيؤن

رةتبكاتةوة،

هةر ضونكة

رةتكردنةوةيةكى

ئؤثؤزسيؤن

رةتكردنةوةي

بةشَيكى

ثَيكهاتةى

كؤمةلَطةية،

ئةوة، هةر نةك

رةتكردنةوةى

واتة ئؤثؤزسيؤن

رةتكردنةوةى

خؤى،

لةبةرئةوةى

ناتوانَيت خؤشى

سةرةكيى رؤلَى

بطَيِرَيت

بنطردى بَيستون
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* حةمةساَلح ئةحمةد كاروان

٢-٢
ئيشكاليةتيئؤثؤزسيؤن

ميلليدا هؤشياريي بةردةم لة

كة هةلومةرجةي ئةو رؤشنايي لةبةر
سياسي ثإؤسةي قؤناغةكاني باسكردني لة
مةسةلةي خستمانةإوو، دةكرَيت ئةوة بَلَيين كة
هةنطاوي وةك ضةمكء وةك ئؤثؤزسيؤن
كة ئاَلؤزانةي ئيشكاليةتة  لةو يةكَيكة  كردةيي
هةية، بووني كورديدا شةقامي  ثانتايي لةناو
ئةم دروستبووني فاكتةرةكاني من، بإواي بة

بيبينينةوة: ديودا بةدوو دةكرَيت حاَلةتةش
ضونكة ئؤثؤزسيؤنة، خودي يةكةميان:
ئؤثؤزسيؤن زةمةنييةي كة بةطوَيرةيئةو سياقة
بةهزرو تازةية دياردةيةكي  سةرثَيكةوتووة، 
لَيرةدا كؤمةَلة، كة ئةم تاكَيكي بيركردنةوةي هةر
دةكةوَيتة هةميشة ئؤثؤزسيؤن جطةلةوةي
رَوألء لة خةَلك تَينةطةيشتني نةشتةري بةر
ئةركي بةرفراواندا، لةئاستَيكي مةهامةكاني
ضونكة دةكات، قورستر ئؤثؤزسيؤن سةرشاني
لةسةر ئؤثؤزسيؤن كارئةكتةرةكاني كاركردني
وةك ئؤثؤزسيؤن ضةمكي بآلوكردنةوةي
كوردي شةقامي ئاشناكردني مةعريفييةكء
سةرةإايي ضةمكة دةبَيتة كارَيكي بةم بةطشتيي
كارو ضاودَيريكردني كة كارةبنضينةييةكاني
خاَلي بةدواي حكومةتةء طةإانة سياسةتةكاني

رؤذانةيدا. ئةدائي لة حكومةتدا الوازي
سياسي دةسةآلتي كاركردني دووةميان:
لةناو ئؤثؤزسيؤن  تيؤريزةكردني بةخراث 

ثارتة نــاو كةسانَيكي بةتايبةتي خةَلكدا، 
بةشَيكي بةرضاويان بةداخةوة سياسييةكان (كة
تَيكشكاندني بؤ كار هزرةكانن) خاوةن لةخةَلكة
لةهزري ــةن دةك ضةمك وةك ئؤثؤزسيؤن 
كة بةرنامةإيذيي، بةشَيوةيةكي خةَلكيدا
خاَلَيكي بة بدرَيت ئاماذة خؤيةتي جَيطةي
رووبةإووبوونةوة لة ضةشنة ئةم كة طرنط
ئؤثؤزسيؤن ئةوةندةي ئؤثؤزسيؤندا،  لةطةأل
لة كوشندة طورزي ئةوةنة بةقةد تَيكدةشكَينَيت
دةداتء كؤمةأل ديموكراتيزةكردني لةثإؤسةي
هةَلناطرَيت، ثاساوَيك جؤرة هيض راستيية ئةم
هةَلمةتة ئةم دةبَيت لة بكةراني رامواية، من كة
خةباتةي لةو ثةشيمانن  ئةوان ئايا  بثرسين،
نا ئةوا ئةطةر خؤ كردويانة، بؤ ديموكراسي كة
بةطذ ديموكراسيدا، بؤ خةبات لةناو ناكرَيت
سإينةوةي بة نيازي ئؤثؤزسيؤنبووندا بضيتةوة

دةكةين. تَيبيني ئَيستا كة شَيوةيةي بةو
خةَلكيدا وةعي لة ئؤثؤزسيؤن ئيشكاليةتي
ضاوةإوانيية ئةو بؤ  يةكةم بةثلةي  بَيت رةنط
ضركةساتي يةكةم لة طشتيي راي كة بطةإَيتةوة
ثَيشبيني ئؤثؤزسيؤنةكاندا ليستة بة دةنطداني
ئةنجام ريشةيي خَيراو زؤر طؤإاني كة دةكات
دةدات،لةوالشةوةدةسةآلتيسياسيبةضإوثإي
ئؤثؤزسيؤن دةكات بؤ (عجز)ةي كار لةسةر ئةم
قةناعةتةكاني كةلةبةري كونء بضَيتة ئةوةي
كةَلكَيكي ماناو هيض ئؤثؤزسيؤن كة خةَلكةوة
بؤئةوةي ئامانجةكانيان، هَينانةدي بؤ نيية
ضةند لةسةر ثَيويستة  وردبينةوة، حاَلةتة  لةم
اليةنة بةو ثةيوةنديدار  طرنطي مةسةلةيةكي 

بكةين: هةَلوَيستةيةك
ئؤثؤزسيؤن كةمتوانايي ياخود الوازيي -١
ضةندَيك سياسي بــارودؤخــي طؤإيني بؤ 
هةية ئؤثؤزسيؤنةوة كارايي بةخودي ثةيوةنديي
ديناميكي حاَلةتَيكي  وةك ئةمةش بووني  (كة
لةناويخوديئؤثؤزسيؤندامةسةلةيةكيطرنطة)
سياسييةوة بةسيستمي ثةيوةندي ئةوةندة
دةسةآلتي فؤإمي لَيرةدا  مةبةست  كة هةية
ئؤثؤزسيؤنَيك هيض واتايةكي دي بة سياسيية،
ئةطةر طؤإانكاريي، بؤ بَيت ئامرازَيك ناتوانَيت
ديموكراسي سيستمَيكي لةضوارضَيوةي
دةسةآلتي لةوميانةشدا نةبَيت، راستةقينةدا
بةشةرعييةتي دانبنَيت ثَيويستة سياسي
بةدةر بطرَيت، مافةكاني رَيزي ئؤثؤزسيؤنء

ناتوانَيت ريفؤرميي بزووتنةوةيةكي هيض لةمة
بؤ سياسي بةئؤثؤزسيؤنبووني ثشتببةستَيت

ئةنجام بدات. ئةوةي طؤإان
ثةيوةستة طؤإانكاريي زؤرجـــار  -٢
ئيرادةي ــةدةرةوةي ل كة  بةفاكتةرطةلَيكةوة
دياريكراويي بة كة ئؤثؤزسيؤنداية، خودي
هــةرَيــمــايــةتــيء فــاكــتــةري ــة  ل مةبةستم 
ديوة بة راستيية ئةم هةمان ئةطةر نَيودةوَلةتيية،
ثَيوستة بَلَيمزؤرجار ثَيضةوانةكةيدا لَيكبدةينةوة،
تَيكضووني بةثشتي طؤإانكاريي ئةوةندةي
نَيودةوَلةتييةكان هةريمايةتيء هاوسةنطيية
رؤَلي ئؤثؤزسيؤن ئةوةندة هاتووةتةدي،
ئؤثؤزسيؤنيكي بووني لةكاتَيكدا نةطَيإاوة،
ئةطةر بــووة،  حاشاهةَلنةطر شتَيكي كارامة
بكةين مَيذووييةكانيش رووداوة سةيري
رووندةبَيتةوة، بؤ مةسةلةيةمان ئةم راستي
طؤإانكارييةكاني تةوذمي  كاتَيك  نموونة بؤ
زؤري بةشَيكي جيهاني دووةمي شةإي دواي
بةجَيدةهَيَلَيت كاريطةريي دةطرَيتةوة، دونيا
داطيركارييةكاني شةثؤلة لةثاشةكشةثَيكردني
نيزامة ئةو هةَلتةكاندني ئةوروثاء دةوَلةتاني
دةوَلةتانة ئةو اليةنطري كة سياسييانةي 
هةروةها داطيركراوةكاندا. نيشتمانة لة بوون
باآلدةستي بةهؤي  شةستةكان ناوةإاستي 
لةطؤإانكاريي جؤرَيك سؤظيةتةوة، بلؤكي
دَينَيتةكايةوة دونيا سياسييةكاني لةسيستمة
ديسانةوة تةوذمةداء ئةو كاريطةريي لةذَير
هةَلوةشانةوةي بلؤكةء ئةم خودي كؤتاييهاتني
دةوَلةتةكاني دونياي سياسيي هةندَيك سيستمي
هَيناءدامةزراندنيسيستمطةلَيكي بةدوايخؤيدا
لةم رووةشةوة تاإادةيةك ليبإاَليلَيدةكةوَيتةوة،
ضاوسيسكؤ سياسييةكةي سيستمة كؤتاييهاتني
ميللي ئؤثؤزسيؤنَيكي دةستي لةسةر رؤمانيا لة

حاَلةتةية. ئةم نموونةي ديارترين كارادا
وَينةي كاريطةريي  رؤشنايي لةبةر  -٣
بارودؤخي سياسةتةكانيء حوكمء سيستمي
ئؤثؤزسيؤن كاتَيك بَلَيين دةكرَيت طشتيي،
لةسيستمي ريشةيي طؤإانَيكي ئامرازي نابَيتة
سيستمةكة ئــةطــةر بةتايبةت سياسيدا
ئةوة ئةمة نةبوو، راستةقينة ديموكراتي
كارئةكتةرَيكي ئؤثؤزسيؤن كة ناطةيةنَيت
نرخء لةطؤإانكاريدا، نيية رؤَلــي بَينرخةء
سةرضاوة لةمةوة ئؤثؤزسيؤن بَينرخي

ئؤثؤزسيؤن ئةهميةتي طرنطي بةَلكو ناطرَيت،
دةبَيتة كاتَيك سةرضاوةدةطرَيت، لــةوةوة
لة سيستمةكةداء ناوخؤيي بؤ طؤإيني ئاليةتَيك
لة الدان فةسادء  لة سيستمة ئةو ثاراستني 
كاريطةريي دةبَيت خؤي. سروشتي رَيإةوي
كة سةيربكةين ــةوديــدةوة ل ئؤثؤزسيؤن
رةوتي لةطؤإاني لة ــات دةك رَيطري ئايا
حكومةتي فؤإمَيكي بؤ  سياسي  حوكمدارَيتي
دةبَيت ئؤثؤزسيؤن ئايا تاكإةوانة؟ توندي
طياني ثةرةسةندني دةركةوتنء لة رَيطريي
ياساو روحي كوشتني شةخسيء وةالئاتي
لةبةإَيوةبردني دادثــةروةريــي عةدالةتء

حكومةتدا.
سيستمة ـــةي زؤرب لــة بــإوانــاكــرَيــت
بوونء بؤ لَيكدانةوة دونيادا ديموكراتييةكاني
هيض ديدة لةم  جطة ئؤثؤزسيؤن كاريطةريي 
ئةوةندةي ضونكة هةَلبطرَيت، تر تَيإوانينَيكي
لة ئؤثؤزسيؤن رةوايةتيي شةرعيةتء
وةزيفة بؤ ئؤثؤزسيؤن ئةدائي كاريطةريي
خؤي كة دةطرَيت سةرضاوة بنضينةييةكاني
ئاطاداربوون حكومةتء لةضاودَيريكردني
نَيوان هاوسةنطي ثاراستني لةسياسةتةكانيء
دةسةآلتةكانء مسؤطةركردني سةربةخؤييان
تاضةند ئةوةندة لةوةدا نابينرَيتةوة دةبينَيتةوة،
سياسي سيستمي دةســـةآلتء دةتوانَيت
لةسةر طرةوكردن ضونكة بكات، ذَير سةرةو
دروستي ئؤثؤزسيؤنء راستيء بنةماية بؤ ئةم
لةوةي جطة ئةدائيدا  لة توانايي رةوايةتييء 
ديموكراتيء ثإؤسة بنةماكاني لةطةأل
هةَلةيةكي هاوكات نايةتةوة، مةدةنييةكاندا
بَيئةهميةتكردني لةثَيناو كاتَيك كوشندةشة
ذَيرةو بيركردنةوةي تؤوي ئؤثؤزسيؤندا
لةناو ض سياسي سيستمي ــي ــردن ذوورك
كة بضَينن شةقامدا  لةناو  ض ئؤثؤزسيؤنء 
سياسي ناسةقامطيريي جطةلة بةرةنجامةكةي
بةثَيضةوانةشةوة ناكةوَيتةوة، لَى دي هيضي
ئؤثؤزسيؤن لةطةأل عةقآلني مامةَلةيةكي
بةَلكو ئؤثؤزسيؤن، قةَلةوكردني  ناكاتة
زؤري كةَلكي سياسي دةسةآلتي دةشَيت
ضاودَيرييةكةي رؤَلة لة بةتايبةت لَيببينَيت

ئؤثؤزسيؤندا.

سلَيماني زانكؤي رامياريي ياساو كؤلَيذي لة مامؤستا *
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٢-٣

دوورخستنةوة خؤ
رَيکخراوي دروستکردني لة

ثيشةيي

ناشارستانيء زؤر کــارة لةو يةکَيک
وآلتاني ــةي زؤرب کة ديموکراتييانةي، نا
رؤذ کردووةء کلؤر ناوةإاستي خؤرهةآلتي
دةخاتةوة، دوور ديموکراسييةتي لة بةإؤذ
لةاليةن ثيشةييةکانة رَيکخراوة دروستکردني
خاوةني حيزب کة جؤرَيک بة حيزبةوة،
مامؤستاياني ثيشةيية، رَيکخراوي ضةندةها
وةرزشکاراني حيزب، کاسبکاراني حيزب،
ئةندازياراني حيزب، دکتؤرةکاني حيزب،
لة جؤرَيکة راستيدا  لة  ئةمة  کة حيزب...هتد، 
بؤ إَيزماندا (لةطةأل ثيشانه ئةو بَينرخکردني
دةستي لةاليةکء نيشانةي هةموو ثيشةکان)
جومطةکانء هةموو ناو بؤ حيزبة درَيذي

کؤمةَلطة. توَيذةکاني ضينء
طؤإان بزووتنةوةي ئةطةر راستيدا لة
تةقليديي حيزبي لة فؤرمة ئــةو بيةوَيت
لة جــؤرة لــةم  خــؤي بتوانَيت بشکَينَيتء
دةبَيت ئةوا دووربطرَيت، بة سياسةتکردن
شَيوةيةک هيض  بة ثيشةيي  رَيکخراوي 
جؤرة لةم هيض ناوء فؤرمَيکدا ذَير لة نةبَيتء

ضونکة: خؤيةوة، باَلي ذَير نةخاتة رَيکخراوانة
رَيکخراوة ئةو ــةوةي ئ لةبةر  يةکةم:
وةک هةية بــةوة  ثَيويستييان ثيشةييانة
دةرةوةي لة هةبن سةربةخؤ رَيکخراوي
حيزبة سياسيي طــةمــةيــةکــي ــوو  ــةم ه
زؤرترين کة بتوانن  ئةوةي بؤ سياسييةکان، 
دابينبکةن، خؤيان ثيشةوةراني  بؤ ماف
دروستکردني فشار رَيــطــةي لة ئةويش
لة ئةندامةکاني لة داکؤکيکاري  جةماعيء

مافيان دا. خوراني بة کاتي هةستکردن
بؤ حيزب کة ــةوةي، ئ لةبةر دووةم:
ــةي زؤرب يــان  بةشَيک  تةنيا  هةمووانةء
سوودمةندنابن، بةرنامةکاني لة ثيشةوةران
هةبَيت تايبةتي بةرنامةي حيزب دةبَيت بةَلکو
ثير، منداألء ثياو، ذنء  کــاردار،  بَيکارء بؤ
تايبةتيء ثيشةي خاوةن دةوَلةمةند، فةقيرء

ثيشةي تايبةتي. کاسبکاري بَي
ئةم  هةموو بؤ حيزب بةرنامةي  هةَلبةت
خؤي ئةندازةي  بة  هةريةکةء توَيذانة  ضينء 

لَيببينَيت. سوودي بتوانَيت
بيةوَيت طؤإان بزووتنةوةي ئةطةر بؤية
ئةوا بکات، طؤإانکاريي حةقيقي بةإاستيء
رَيکخراوي دروستکردني  لةم خؤي  دةبَيت
جؤر يةک تةنيا بطرَيت.  دوور  بة ثيشةيي
رَيکخراوي ئةويش کة هةبَيت،  رَيکخراو لة
خوارةوة لة کة خوَيندکارانة، يان قوتابيان،

دةکةين. باسي

رَيکخراوي قوتابيان،
خوَيندکاران يان

يان قوتابيان، هةَلبذاردني ناوي هةرضةند
تائَيستاش ضونکة نيية، ئاسان خوَيندکاران
کؤمةَلطةي لــةنــاو نيية جةمعييةک کــؤ 
خوَيندکار قوتابيء ناوي کة بةوةي، کورديدا
درَيذييةي ئةو  بةهؤي ئةويش يةکبخرَين، 
تا کؤمةَلطةدا، تةواوي لةناو حيزبةوة دةستي
لة ئةطةر  بيرمانة، هةمووان کة رادةيةي ئةو 
قوتابي، بتوتاية سلَيماني لة ثَيشوودا ساآلني
رَيکخستنةکاني بؤ ئيش تؤ دةيانووت ئةوا

هةولَير، لة شَيوةش هةمان بة دةکةيت، ثارتي
تاوانبار ئــةوا خوَيندکار، بتوتاية ئةطةر
لَيرةدا ئَيمة بؤية بوون، يةکَيتي بة دةکرايت
خوَيندکارء بة شوَيندا هةندَيک لة دةبين ناضار
بهَينين، ناوي قوتابي بة  شوَيندا هةندَيک لة
بة تايبةتي رَيکخراوَيکي بووني هةرحاأل بة 
زةرورييةتَيکي خوَيندکاران يان قوتابيان،
رَيسا ياساء هةندَيک لة ئةطةر هةية، جديي

دةرنةضَيت.
ثَيويستييةکي ضةند قوتابيان رَيکخراوَيکي
دةهَينَيتة طؤإان  بزووتنةوةي بؤ  مَيذوويي

بة ضةند مةرجَيک: بوون،
لةم  لةوانةي کة يةکَيک هيض  يةکةم: ئةطةر
مووضةء خاوةني کاردةکةن نةبنة رَيکخراوةدا
نةبَيتة رَيکخراوةيي ئيشکردني واتا ئيمتيازات،
بؤ کةس هةَلثة ذيانکردنء سةرضاوةيةک بؤ
ئةم لةناو  دةسةآلت بطاتة کة نةکات، ئةوة
ئيمتيازاتء خاوةني ببَيتة تاوةکو رَيکخراوةدا،
کة بيربضَيتةوة، خؤي  ئةسَلييةکةي  کارة
کة نةوةيةي، ئةو بؤ ئيشکردن  بؤ ئيشکردنة
طؤإانء بزووتنةوةي  داهاتووي دةتوانن 
ثَي کوردستاني سياسيي سةرکردايةتي

بسثَيرن.
خوَيندکاراني  رَيکخراوي  ئةطةر  دووةم:  
بةرة ــةرة ب بتوانن ــؤإان ط بــزووتــنــةوةي
ضاالکبن بــکــةنــةوةء هوشيار  طةنجان
هةبَيت تةئسيريان هةم بتوانن کة بةوةي،
بزووتنةوةي سياسةتي داإشتني بةسةر
بن ضاالکيش رةخنةطرَيکي هةم طؤإانةوة،
تا واتــا طــؤإانــةوة، سةرکردايةتي بةسةر 
سةربةخؤ نيمضة رَيکخراوَيکي ئةندازةيةک
داواکاريي خؤيان بتوانن کة بةوةي بَيت،
لةطةأل هــةم بهَينن، بةرئةنجام خــؤيــان
بن بزووتنةوةکةيدا سةرکردةکاني  طؤإيني
هةميشةيي، نوَيبوونةوةي طةنجء جيلي بؤ
کارة مانطرتنء هةَلبذاردنء کاتي لة هةم
مةيدان، بَينة ضاالکانة حيزبدا ئؤرطانيزةکاني 
دةتوانَيت قوتابيية رَيکخراوة ئةم کات ئةو
ثَيبطةيةنَيتء بــاش خوَيندکاري  طةنجء
ئةنجومةني ثةرلةمانء ناو ضوونة ئامادةي
ضاالک دةتوانَيت هةم بکات، ثارَيزطاکاني

ثَيش بخاتة  بزووتنةوةکة زيندوَيتي بَيتء 
طؤإان بزووتنةوةي مادام جةماوةر، ضاوي
کةواتة ــات، دةک هاوآلتييان لةسةر ئيش
ئةم دةتوانَيت رَيکخراوة ئةم حاَلةتةدا لةم

بکاتةوة. نوَي هةميشةيي بة بزووتنةوةية
رَيکخراوي  لة جؤرَيک بووني بؤية  
بؤ مَيذوويية ــي ــک ــَي زةرورةت قوتابيان
وتمان مةرجَيک وةک بة بزووتنةوةي طؤإان،
ثَيش بتوانَيت خوَيندکاريية رَيکخراوة ئةم
طؤإان بزووتنةوةي رةخنة له هةموو اليةنَيک

بطرَيت.

کانديدةکان هةَلبذاردني

کة هةموو سةرةکييانةي کارة يةکَيک لةو
بؤ دةدات ئةنجامي سياسيي رَيکخراوَيکي
وآلت بةإَيوةبردني طرتنةدةستء دةسةآلت
دةزانَيت، باشي بة  خؤي کة  شَيوةيةي بةو
بؤ طونجاوة شياوء  کانديدي ئامادةکردني 
شارةواني ئةنجومةني  وةزارةت، ثةرلةمان، 

شارةکان.
بزووتنةوةي  ثَيويستة إوانطةيةوة لةم  
تازةو خوَيني هةميشة ئــةوةي بؤ  طــؤإان
عةقَلييةتي نوَيخوازيءکةسيشياو دةستنيشان
ئةو نوَينةرايةتيکردني  بؤ کانديد وةک بکات 
بزووتنةوةکة، بة دةنطدةدات کة خةَلکةي
جيا جيا کؤإوسيميناراتي  هةميشة ثَيويستة 
کة دةيانةوَيت ئةوانةي بؤ زؤربةي بکةن ساز
دةنطي کة بکةن، خةَلکة ئةو نوَينةرايةتي
ئةو طــؤإان، بزووتنةوةي بة دةدات خؤي
دةکةوَيتةوة دوور کة بزووتنةوة، هةم کات
کاريزميي کةسي بووني کوتلةطةراييء لة
هةم کانديدَيکةوة، هةر  هةَلبذاردني  ثشت لة
بةهَيزيش سياسيي  مونافةسةي لة  جؤرَيک
کة دروستدةبَيت کةسانةدا ئــةو لةناو 

بزووتنةوةية. ئةم نمايندةي ببنة دةيانةوَيت
نةريتَيکي  بة دةبَيت روونيش بة ئةمة  
بؤ کوردستان سياسيي طةمةي ناو سياسيي
داخراوةکانةوة ذوورة لة سياسةت کة ئةوةي

شةفاف. دةرةوةء ببَيتة فةزايةکي بَيتةوه

بزووتنةوةي   ئةطةر

طؤِرانبيةوَيت

حةقيقي بةِراستيء

طؤِرانکارييبکات،

لة خؤي دةبَيت ئةوا

دروستکردني ريَکخراوي

دوور بة ثيشةيي

جؤر يةک تةنيا بطرَيت،

لةريَکخراوهةبَيت

مؤدَيرن شَيوةيةکي طؤأان، بة ئؤرطانيزةکردني بزووتنةوةي دؤستانة بؤ ثَيشنيازَيکي
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ثرسيارةكانى
بةخشين دواى

ــةالل ج «مـــام
دؤالرى مليؤن سَى
ــؤ ثــإؤذةكــانــى ب
ــــــوك ــــــةرك ك
تـــةرخـــانـــكـــرد»
لة ئــةم هــةواَلــة 
نى كا نة ند يا طة ا ر
ـــةى ـــةك ـــزب حـــي
ــةوة ــي ــي ــان ــةب ــاَل ت

بآلوكرايةوة.
ئــــــةركــــــى
ـــىء ـــان ـــةب ـــاَل ت
حــيــزبــةكــةىء

قاتى ضةندين هاوثةيمانيشيانة حيزبةكةى
بكرداية دةستةبةر كةركوك  بؤ ئةوةيان
سياسيشةوة رووى لة مادييةوة، رووى لة
ساَلة هاوارى ضةندين كة بكرداية، ئةوةيان 
كارى كة وةهاى ثيشان دةدةن، دةكةنء بؤ
لةو نةهاتووة ثَى رةنَيو هيضيان دةكةنء بؤ
رةوشى ئاَلؤزكردنى لة  جطة مةسةلةيةدا،
رقء دروستكردنى كةركوكء ثارَيزطةى
درَيــذةدان نةتةوةكانىء لةنَيوان كينة
سةردةستةء ــةوةى  ــةت ن سياسةتى بــة 
سةردةمى شَيوازى هةمان بة ذَيردةستة،

حسَين. سةدام
بؤ ئــةوةيــة؛ ــج ــةرن س ــى جــَيــى ــاَل خ
«لة تاَلةبانيء لةاليةن ثارةية  بإة ئةم 
تاَلةبانييةوة بةناوى تاَلةبانى»ء بودجةى
زؤر قسةى مةسةلةية ئةو دةبةخشرَيت؟

هةَلدةطرَيت.
دةَلَى: تاَلةبانى حيزبةكةى راطةياندنى
ئةوةى بةبَى  تاَلةبانى» بودجةى «لةسةر 
بةردةست بودجةيةي كــام بَيت روون
حيزبةكةى، سكرتَيرى  سيفةتى بة تاَلةبانى، 
عَيراق؟ كؤمارى سةرؤك سيفةتى بة يان

دةبَيت؟ تا كوَى بةردةوام ناإؤشنيية ئةم
طيرفانى تَيكةآلوكردنى ثةتاى ئــةم
لة ــةس)ة ــةك ــاك ت (حــكــومــةتء حــيــزبء

عَيراقيش؟ بؤ دةثةإَيننةوة كوردستانةوة
ضةند سوودمةندةء لَيى كَى حاَلةتة ئةم

دةدةن؟ باجةكةى كةسيش مليؤن
سيفةتى بة ثارةيةى ئةو تاَلةبانى ئةطةر
بودجةء كام لة  بةخشيوة، كؤمار  سةرؤك
سَى مليؤن بةخشينى دةسةآلتى ياسا كام بة
بةناوى بةخشين بةناوى هةية دؤالرى
نةزاهةء دةستةى كام  كؤمارةوة؟  سةرؤك
ئاطايان عَيراق حكومةتى دةستةى كام
ثارةكةى تاَلةبانى كة هةية، ثإؤذانة لةو

بةخشيون؟
حيزبيش سةرؤكى سيفةتى بة ئةطةر
دَينة ديكة قسةى  ضةندين بةخشيويةتى، 
دةسةآلتى بؤضى ــةوةى؛ ئ وةك ــؤإَى ط
نابةخشَيتة هاوكاريى يةكدةستى بة كورد
بةرامبةر خؤى ئةركى يان كــةركــوك؟،
تاكة بؤضى ناكات؟ جَيبةجَى كةركوك
ميهرةبانء دةبَيتة حيزبيى  سةركردةيةكى
ئةطةر داماوةكة؟ شارة دةبةخشَيتة ثارة
بةخشراوة حيزبةوة  خةزَينةى لة  ثارةكة

دؤالر)ء  مليؤن ٣) ثارةية ئةم  سةرضاوةى 
كة ديكة، ــةى  دؤالران مليؤنة ئةو هةموو
ئةمساَلدا دووةمى نيوةى ماوةى لة تةنيا
حيزبء لةاليةن كراون ثةخشان تةخشانء
سةرضاوةيان لةكوَيوة سةركردةكةيةوة،
قةَلةمإةوى ناوضةى لة بؤضى طرتووةء
ليخنة ناإؤشنء رةوشة ئةو حيزبةكة دوو
بة رَيطة ثَيدةدرَيتء بةردةوامى درَيذةء
بوَير ضاثوكى دةزطايةكى دروستكردنى
ميللةتة قوتى وآلتء ئةم تاآلنكردنى نادرَيت
جَيى حاَلةتَيكى هةر لة بكاتء سنووردار
ئةو جؤرة ضاثووكانة ناإوونى لةو طومانء
(من ثرسيارى رووبةإووى كةسانة جؤرة
بإوا وةآلمَيكى تا  بكاتةوة؟ء هذا) لك  اين 

نةبَيتةوة. كؤَليان لة ثَيهَينةر
لة وةآلمــةكــةى كؤتاييش ثرسيارى
ئةم ئةطةر ئةوةية، كة شةرمهَينترة، هةمووان
ثإؤذةى بؤ تاَلةبانييةء خودى هى ثارةية
لة دةيبةخشَيت، خَيرؤمةندى نةتةوةيىء
مانطة بةم ضةند  رَيطة كام بة هاتء  كوَيوة 
بة ــةوةى ئ طةيشتووةتة  دةستكةوتيان 

لَى ببةخشن؟ دؤالرى مليؤنان
مانطَيك ضةند خَيزانةكةى  تاَلةبانىء  خؤ
لةبةر كة ــردةوة ك بآلويان ئَيستا ثَيش
مردن، دواى دةستكورتييان، نةبوونىء

دةبَيت شارةوانى بيانخاتة طؤإ!!!

عومةر شَيخ ئاودَير
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