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رؤذنامة

 
عَيراق  ثةرلةمانى  ــَى  ــن دوَي
جارَيكى  هةَلبذاردنى  ياساى 
بةثَيى  ــردةوةو  ــوارك ــةم ه ديكة 
بؤ  كورسى   ٤ هــةمــوارةش  ئــةو 
كورسى   ٣ سلَيمانىو  ثارَيزطاى 
بؤ ثارَيزطاى هةولَير زياددةكرَيت. 
هؤَلى  سوننةكان  ئــةطــةرضــى 
ثةرلةمانيان بةجَيهَيشتء ثَيدةضَيت 
تارق  لةاليةن  ياساكة  ــارة  دووب
هاشمي جَيطري سةرؤك كؤمارى 
ثرؤسةى  بكرَيتء  ظيتؤ  عَيراقةوة 
و  قةيران  تووشى  عَيراق  سياسى 

تةنطذةيةكى قووأل بكات.

عوسمان  د.مةحمود  هاوكات 
هاوثةيمانيى   ليستى  ثةرلةمانتارى 
«ثَيشتر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ياساكة  بة  نةدةبوو  هةَلةبووينء 
ليستى  وةك  ئَيمة  ببين،  رازى 
كؤمار،  ســةرؤك  هاوثةيمانيىء 
بكرداية،  ئيمزامان  ئــةوةى  ثَيش 
ناوةإؤكةكةى  بمانزانياية  دةبواية 
نيية  باش  «ثَيم  وتيشى:  ضيية؟»، 
لةو  ــوردى  ك اليةنى  ــىء  ــارزان ب
كة  ثةشيمانببنةوة  هةإةشةية 
فــةرزى  ثَيويستة  كردوويانةو 

بكةين».

لة ل٢ و ٣دا دوو راثؤرت 
لةوبارةيةوة بآلوكراوةتةوة.
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٧ كورسى بؤ سلَيمانى و هةولَير زيادكرا

داوا لة بارزانى دةكرَيت ثةشيمان نةبيَتةوة
دويَنَى ١٣ ثةرلةمانتارى 

ليستى هاوثةيمانيى غايب بوون
دلَير عةبدولخالق

دوَينَى لة دانيشتنى ثةرلةمانى عَيراق كة تايبةت 
لةسةر  ثةرلةمان  طفتوطؤكردنى  دووبارة  بة  بوو 
ظيتؤكةى تارق هاشمى جَيطرى سةرؤك كؤمارى 
دةكاتة  كة  كــورد،  ثةرلةمانتارى   (١٣) عَيراق، 
هاوثةيمانى،  ليستى  ثةرلةمانتارانى  رَيذةى   (٤/١)

بةشدارى دانيشتنةكةيان نةكردو غايب بوون.

د.رةئوف عوسمان ئةندامى ليستى هاوثةيمانيى 
رؤذنامةى  بة  عَيراق،  ثةرلةمانى  لة  كوردستان 
ئةنجومةنى  دوَينآ  كؤبوونةوةكةى  «لة  راطةياند: 
نوَينةرانى عَيراق، كة بؤ طفتوطؤكردن بوو لةسةر 
ياساكة،  لةسةر  هاشمي  تارق  ظيتؤكردنةكةى 
كة  كوردستان،  هاوثةيمانيى  ثةرلةمانتارى   (١٣)
ديكةيان  هةندَيكى  ثَيدراوةء  مؤَلةتيان  هةندَيكَيان 
وآلتء  دةرةوةى  طةإاونةتةوة  جــةذن  لةبةر 

ئامادةى  ديكة  ثاساوى  بة  ديكةشيان  هةندَيكى 
دانيشتنةكة نةبوون». 

ئامادةنةبوونى  دانيشتنةكةء  طرنطيى  لةبارةى 
وتى:  عوسمان  ــوف  رةئ ثةرلةمانتارانة،  ئــةو 
«دانيشتنةكة زؤر طرنط بوو و دةبوو ئامادةبووناية، 
كة  بةتايبةت  ثَيويستبوو،  ئَيمة  بؤ  ذمارةية  ئةو 
بوو،  هةَلبذاردنةكان  ثرسى  لةسةر  دانيشتنةكة 

ئَيمةش لةو ياساية زوَلممان لَيكراوة».

رؤذنامة

 
يةكطرتووى  فراكسيؤني  هــةردوو 
ئيسالميىء كؤمةَلى ئيسالميى، كة خاوةنى 
سةبارةت  ثةرلةمانن،  كورسى   (١٠)
داواي  هةرَيم  دةستووري  ــرؤذةى  ث بة 
ثإؤذةكةء  رةشنووسي  ثَيداضوونةوةى 
مادةكانى  بإطةء  طفتوطؤكردنى  دووبارة 

دةكةنةوة.

فراكسيؤنى  ئةندامى  سةليم،  سةمير 
بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  يةكطرتوو 
ثَيشترمان  رؤذنامةى راطةياند: هةَلوَيستى 
دةربـــــارةى ثــــإؤذةى دةســتــوور لة 
ئَيستا  بووة،  ديكةدا  دؤخَيكى  ضوارضَيوةء 
بإوامانواية دةبَيت ئةو ثإؤذة رةشنووسة 
بهَينينةوة سةرمَيزى طفتوطؤى ثةرلةمانء 

تَيبينى خؤمانى لةسةر بخةينة روو. 
ئةندامى  بةرزنجى،  د.سةباح  هاوكات 
وتي:  ئيسالميى  كؤمةَلى  فراكسيؤنى 

دووبارة  ثإؤذةكة  ئةوةين  لةطةأل  «ئَيمة 
ثةرلةمانء  ئةندامانى  بةردةم  بخرَيتةوة 
طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، ضونكة تَيبينيمان 
كة  هةية،  ناهةماهةنطيية  ئــةو  لةسةر 
ضونكة  بةديدةكرَيت،  دةقةكاندا  لةنَيوان 
هةرَيم  سةرؤكى  دةسةآلتةكانى  ناكرَيت 
ئةوةندة زؤربَيت، كة سةرؤك وةزيران لة 
بةرامبةريدا دةورَيكى تةشريفاتىء شكَليى 

ثَيببةخشرَيت».
لة ل ٦دا راثؤرتَيك بآلوكراوةتةوة.

يةكطرتوو و كؤمةَلى ئيسالميى
 لةطةأل هةموارى دةستوورى هةرَيمن

حكومةتى هةرَيم 
تاقيطةى ثشكنينى ئةنفلؤنزاى بةرازى نيية

٢

يةك مليؤنء ضوارسةد هةزار دؤالرى 
هةلَةبجة ديار نيية

١٦
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سيروان رةشيد

هةَلبذاردنى  يــاســاى  هــةمــواركــردنــى 
سياسيى  تةنطذةيةكى  عَيراق،  ثةرلةمانى 
بةهؤى  ثَيدةضَيت  هَيناو  خؤيدا  ــةدواى  ب
ناإةزايى كوردو سوننةوة، ثإؤسةى سياسيى 

عَيراق تووشى قةيرانَيكى قووأل ببَيت. 
ئايا  كة  نيية  روون  هَيشتا  هةرضةندة 
مةرجةعى سياسيى لة هةرَيمى كوردستان كة 
سةرؤكايةتى هةرَيمء ثةرلةمانى كوردستانن 
كوردى  شةقامى  خواستةكانى  لةسةر  ثآ 
دادةطرن و بايكؤتى هةَلبذاردن دةكةن ئةطةر 
خواستةكانى كورد لةياساكةدا جَينةكرَيتةوة، 
بةغدا  بؤ داخوازييةكانى  يان سةرئةنجام مل 
دةدةنء ثةشيماندةبنةوة لةو هةإةشةيةى كة 

كرديان.
ثةسةندكردنى  بــؤ  كــورد  ــى  ــاإةزاي ن
شَيوازبوو،  دوو  بة  هةَلبذاردنةكان  ياساى 
كورد  ثشكى  لةسةر  كة  تاَلةبانى  بةغدا  لة 
بةدةستةوةيةو  كؤمارى  ســةرؤك  ثؤستى 
لةسةر  رةزامةندييان  هاوثةيمانيى  ليستى 
لةاليةن  لة كوردستان  ياساكة نيشاندا، بةآلم 
سةرؤكايةتيى هةرَيمء ثةرلةمانء زؤرَيك لة 
اليةنة سياسييةكانةوة، ياساكة رةتكرايةوة كة 
ئةمةش دةرخةرى نةبوونى يةك ستراتيذيةتى 
لةوةى  جطة  بوو،  كوردستانى  سياسييانةى 
واية،  ثَييان  سياسى  ضــاودَيــرى  هةندَيك 
بزووتنةوةى  كوردستان  لةهةرَيمى  ئةطةر 
ياساكةى  دةرضــوونــى  مةترسيى  ــؤإان  ط
نةوروذانداية،  طشتى  راى  نةخستايةتةإووء 
ياساكة  بةخشكةيى  دةكــرا  ئــةوة  ئةطةرى 

لةاليةن كورديشةوة قبوَلبكراية.
لة دةرضوونى  ناإةزايى شةقامى كوردى 
ياساكة ثةيوةستة بة كةميى ذمارةى كورسيى 
سآ ثارَيزطاكةى هةرَيمةوة لةضاو ثارَيزطاكانى 
ديكةى عَيراقء كةميى ذمارةى كورسييةكانى 
وآلت،  دةرةوةى  ثةنابةرةكانى  عَيراقيية 
هةرضةندة لة كوردستان، اليةنى دةسةآلتدار 
ئؤثؤزسيؤن تؤمةتباردةكات بة موزايةدةضىء 
تَيكةَلكردنى فايلةكانى ئةو مةسةلةية، بةوةى كة 
كورسييةكان  دابةشكردنى  مةسةلةى جؤرى 
هةَلبذاردن،  ثةسةندكراوى  لةياساى  جياية 
بةآلم لة راستيدا مةسةلةى جؤرى دابةشكردنى 
سةرةكى  مادةيةكى  وةك  كورسييةكانيش 
مادةى  كة  هةمواركراوةكةدا  ياسا  دةقى  لة 
هةر  كورسييةكانى  «ذمارةى  دةَلَيت  دووةمة 
ثشتئةستوور  دوائامارى  بةثَيى  ثارَيزطايةك 
بة فؤرمى خؤراكى سجلى ٢٠٠٩ى وةزارةتى 
بازرطانى دياريدةكرَيت»، هةروةك د.مةحمود 
ليستى  سةربةخؤى  ثةرلةمانتارى  عوسمان، 
رؤذنامةى  بة  بارةيةوة  لةو  هاوثةيمانيي 
راطةياند: هةَلةبووين، نةدةبوو رازى بين لةسةر 
وةك  ئَيمة  دةنطدةران،  ذمارةى  زيادكردنى 
ثَيش  كؤمار،  سةرؤك  هاوثةيمانىء  ليستى 
بمانزانياية  دةبواية  بكرداية،  ئيمزامان  ئةوةى 
عوسمان  مةحمود  ضيية؟»،  ناوةإؤكةكةى 
هةَلبذاردن  ثإؤسةى  بؤئةوةشكرد  ئاماذةى 
بازرطانيى  تؤمارى ٢٠٠٩ى وةزارةتى  بةثَيى 
بإيارى لةسةر درابوو، «ئَي باشة نابَيت بزانين 

تَيثةإى،  بةسةرماندا  وا  بوو  ضى  كَيشةكةى 
ئَيمة عةيبَيكمان هةية، هةر هةَلةيةك رووبدات، 

هةمووى دةخةينة سةر خةَلكى ديكة».
رؤذى سَيشةممةى رابردوو فوئاد حسَين، 
هةرَيمى  سةرؤكايةتيى  ديوانى  سةرؤكى 
هةرَيمى  ســةرؤكــى  لـــةزارى  كوردستان 
بآلوكردةوةو  بةياننامةيةكى  كوردستانةوة 
هةإةشةى بايكؤتكردنى هةرَيمى كوردستانى 
كرد لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَيراقى، ئةطةر 
داخوازييةكانى كورد جَيبةجآ نةكرَيت، فوئاد 
حسَين وتى «سةرؤكى هةرَيم داواى لةهةموو 
بةرثرسيارَيتيى  كرد،  سياسييةكان  اليةنة 
ناو  نةضنة  لةئةستؤبطرنء  خؤيان  مَيذوويى 
لةم  ــةورةى  ط ساختةكاريى  ثإؤسةيةكى 
شَيوةيةى كة هةرَيمى كوردستانى كردووةتة 

ئامانج».
هةإةشةى  نازانرَيت  تائَيستا  هةرضةندة 
هةَلبذاردنى  بؤ  كوردى  اليةنى  بايكؤتكردنى 
بؤ   فشاربوو  كارتَيكى  وةك  تةنيا  داهاتوو، 
داواكارييةكانى  سةقفى  بةرزكردنةوةى  بؤ 
ئيعالمى  ورووذاندنَيكى  تةنيا  ياخود  كورد، 
هةرَيم  سةرؤكايةتيى  سةرئةنجام  ء  بوو 
دةداء  بــةغــدا  داواكــاريــيــةكــانــى  بــؤ  مــل 

ثةشيماندةبَيتةوة؟
مةحمود عوسمان وتى «من ثَيمباش نيية 
ثةشيمانبينةوةو  كوردى  اليةنى  بارزانىء 

ثَيويستة فةرزى بكةين».
بؤ  قانوونةدا  «لــةم  وتيشى:  هةروةها 
زةرةرى  هةندَيك  كورد  كةركوك،  مةسةلةى 
ثإؤسةيةدا  لةو  داخَلبوون  بةآلم  كــردووة، 
طةورةتر  زةرةرى  ئَيستا،  بةمشَيوةيةى 
دةكةين، ئةطةر قانونةكة نةطؤإَيت، بة دؤإاويى 

دةضينة ثإؤسةكةوة». 
بةغداو  لة  كــوردى  اليةنى  رازيبوونى 
بؤ  لةسةرةتاوة  كوردستانيش  هةرَيمى  لة 
لةطوشارى  نيية  بةدةر  ياساكة  دةرضوونى 
ئةنجامدانى  ياساكةو  تَيثةإاندنى  بؤ  ئةمريكا 
هةَلبذاردن لةوادةى خؤيدا، بةوثَييةى ئةمريكا 
بةتةواوةتى  داهاتوودا  ساَلى  كؤتايى  لة  كة 
ثإؤسةى  نايةوَيت  دةكشَيتةوةو  عَيراق  لة 
ببَيتء  قةيران  تووشى  عَيراق  لة  سياسيى 
ئةمريكادا  لةذَير فشارى  ئةوةشى روويداوة، 
بووة. هةروةك لةمبارةيةوة تاَلةبانى لةكؤنطرة 
كاك  وتى،  لةسلَيمانى  رؤذنامةوانييةكةيدا 
مةسعود طوشارَيكى زؤرى لةسةربوو، شةوى 
ثَيش هةَلبذاردنةكة سَيجار لةاليةن جؤ بايدنى 
جَيطرى سةرؤك كؤمارى ئةمريكاوة تةلةفؤنى 
ئةم  بنوَينة،  نةرميى  وتبووى  كرابوو،  لةطةأل 
دةربإينةى تاَلةبانى، مةغزاى ديكةشى هةيةو 
بةياننامةكةى  بةرثةرضدانةوةيةكى  وةك 
دةَلَيت،  بارزانى  بة  كة  هةرَيم  سةرؤكايةتيى 
«ئةوة هةر من نيم ئيمزام لةسةر ثةسةندكردنى 
ياساكة كردووةو تؤش شةوى ثَيش بإياردان 
ثةرلةمانتارانى  بؤ  سةوزت  طَلؤثى  لةسةرى، 

ليستى هاوثةيمانيى هةَلكردووة».
هةَلبذاردن  بايكؤتكردنى  هةرضةندة 
لةاليةن كوردةوة، كؤمةَلَيك زيانى سياسيىء 
دةدات،  كوردستان  لةهةرَيمى  ئابووريى 
كة  نيشاندةدةن  ــةوة  ئ ئاماذةكان  ــةآلم  ب
بَيت، سةرئةنجام اليةنى كوردى  هةرضؤنَيك 

فشارى  لــةذَيــر  كوردستان  هةرَيمى  لة 
ئةمريكادا مل بؤ داخوازييةكانى بةغدا دةداتء 

ثةشيماندةبَيتةوة. 
ئايا  كة  ــة،  ــةوةي ئ لؤذيكى  ثرسيارى 
بارزانىء اليةنى كوردى تواناى جَيبةجَيكردنى 
لةحاَلةتى  ئايا  هةية؟  هةإةشةيةيان  ئةو 
لةاليةن  ياساكة  بؤ  ملدان  ثةشيمانبوونةوةو 
سةرؤكايةتيى هةرَيمةوة، ديسانةوة بة زيانى 
ئةو  وةك  ناشكَيتةوة!؟  كورد  بؤ  سياسيى 
سيناريؤيةى موسَل كة ضةند مانطَيك لةمةوبةر 
كوردى  اليةنى  روويداو  موسأل  ثارَيزطاى  لة 
بإياريدا بةشداريى لة ئيدارةو كؤبوونةوةكانى 

نةكاتء خؤى  ثارَيزطاى موسَلدا  ئةنجومةنى 
سةرئةنجام  كة  دروستبكات،  ئةنجومةنَيك 
ئةم  جَيبةجَينةكردنى  ئايا  نةكرد،  جَيبةجَيي 
نرخى  ئيعتيبارو  زيانى  بة  هةإةشةيةش 

سياسيى كورد ناشكَيتةوة؟ 
لة  دةكرد،  ثَيشبينييان  كورد  ضاودَيرانى 
هةَلبذاردندا،  ياساى  هةمواركردنى  ثإؤسةى 
 ٥٨ لــة  كـــورد  كورسييةكانى  ذمـــارةى 
زيادبكات،  كورسى   ٦٩-٧٠ بؤ  كورسييةوة 
بةآلم بةثَيى ئةو طؤإانطاريية، كورد ناتوانَيت 
ئةو كورسييانةش بةدةستبهَينَيتةوة كة ئَيستا 
ئةطةر  ياساية  ئةم  بةثَيى  هةروةك  هةيةتى، 

كورد لة سآ ثارَيزطاكةى هةرَيم ٣٨كورسىء 
لةموسأل ٨كورسىء  كةركوك ٧كورسىء  لة 
لة ديالة ٢كورسىء لةكورسييةكانى دةرةوةى 
بةم  كة  مسؤطةربكات،  ٢كورسى  وآلتيش 
شَيوةية ذمارةى كورسيية بةدةستهاتووةكان 
دةردةكةوَيت،  لَيرةدا  ٥٧كورسىء  دةطاتة 
هاوكَيشةكة لة قازانجى كورد نييةء كورد بة 
دؤإاويى بةشداريى لة ثإؤسةى هةَلبذاردنى 
واتة   ،٪١٨ دةبَيتة  ٢١٪ةوة  دةكاتء  عَيراقدا 
لةسةر  يةك  دةبَيتة  ثَينجةوة  لةسةر  لةيةك 
لةناو  نابَيت  كاريطةرى  شةشء هيض رؤَلَيكى 

ثإؤسةى سياسيى عَيراقدا.

مةحمود عوسمان: هةلَةمانكرد، ثَيويست ناكات خةَلك تؤمةتباربكةين
سةرؤكايةتى هةرَيم لـة هـةأةشةى بـايكؤتكردن ثةشيماندةبيَتةوة؟

ثشتيوان سةعدوَلآل

لة ثارَيزطاى كةركوك (٥٥) حاَلةتى تووشبوون 
تؤماركراوةو  ــةراز  ب ئةنفلؤنزاى  ثةتاى  بة 
هاوكات  داخراوة،  قوتابخانةيةك  بةوهؤيةشةوة 
بةثَيى ضةند زانيارييةكى رؤذنامة (٢٠) كةس لةو 

ذمارةية حاَلةتةكانيان مةترسيدارة. 
فةرمانطةى  رةسمييةكانى  ئامارة  بةثَيى 
لةماوةى  كةركوك  ثارَيزطاى  تةندروستى 
رابردوودا  لة سنوورى ثارَيزطاى كةركوك (٥٥) 
هاوآلتى، كة دوو خوَيندكارو مامؤستايةكى تَيداية، 
بوونء  بةراز  ئةنفلؤنزاى  نةخؤشيى  تووشى 
نةخؤشييةكة  تةشةنةسةندنى  لة  رَيطةطرتن  بؤ 
كةركوك  تةندروستيى  فةرمانطةى  ئَيستادا  لة 

ضةندين تيمى طةإؤكى دروستكردووة.

بةإَيوةبةرى  جَيطرى  عومةر،  د.سديق 
فةرمانطةى تةندروستى كةركوك، بة رؤذنامةى 
حاَلةتى   (٥٥) كةركوك  لة  تائَيستا  راطةياند: 
تؤماركراونء  بةراز  ئةنفلؤنزاى  بة  تووشبوون 
مردنيان  مةترسيى  حاَلةتانة  لةو  كام  هيض 

لَيناكرَيت.
ضةند  فةرمانطةكةيان  لةوةشكرد،  باسى 
هاوآلتييان  دروستكردووةو  طةإؤكى  تيمَيكى 

هؤشيار دةكةنةوة.
بــةإَيــوةبــةرى  سةعيد،  يوسف  هــاوكــات 
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى  لة  كوردى  خوَيندنى 
شارى  لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك 
كةركوك دوو خوَيندكارو مامؤستايةك طومانى 
بةرازيان  ئةنفلؤنزاى  نةخؤشيى  بة  تووشبوون 
قوتابخانةيةكيان  دوَينآ  بةوهؤيةوة  لَيدةكرَيت، 

داخستووة.

ئةنفلؤنزاى بةراز 
لة كةركوك تةشةنة دةكات

بةرهةم خاليد

لة  ماليكى  نورى  بإيارَيكى  بةثَيي 
هــةردوو  ئايندةوة  ساَلى  ســةرةتــاى 
زاخؤ  قةآلضواالنء  سةربازيى  كؤلَيذى 
سةربازيش  ثسثؤإَيكى  ــن،  دادةخــرَي
زانستييانة»  «هةنطاوَيكى  بة  بإيارةكة 
وةسفدةكات،  سوثا  رَيكخستنةوةى  بؤ 
بةوثَييةى هةرَيم مافى ئةوةى نيية سوثاى 
لة دامةزراندنى  بير  هةبَيت، بؤية دةبَيت 

كؤلَيذى ثاسةوانى هةرَيم بكاتةوة.
كة  ماليكى،  بإيارةكةى  طوَيرةى  بة 
ضةكدارةكانى  هَيزة  طشتيى  فةرماندةى 
كؤلَيذى  ـــه ردوو  ه ده بــَيــت  عــَيــراقــة، 
سةربازيى قةآلضواالنء زاخؤ دابخرَينء 
ناوه ندی   بؤ  بگوازرَيته وه   كاره كانيان  

مه شقی  سه ربازيی ، چونكه  پَيويسته  ته نيا 
يه ك كؤلَيژی  سه ربازيی  له  عَيراقدا هه بَيت، 
لة  (رؤسته مييه )يه   كؤلَيژی   ئه ويش  كه  

به غدا.
فةرماندةى  ــادر،  ق ســةروةر  ليوا 
ــازيــى  ــذى ســةرب ــَي ــؤل ــووى ك ــش ــَي ث
زانستى  بوارى  لة  ثسثؤإ  قةآلضواالنء 
رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة  سةربازيى 
(٢٠٠٦)دا  ساَلى  لة  ثَيشتريش  راطةياند: 
هةوَلَيكى لةو شَيوةية لةاليةن وةزارةتى 
هةوَلى  بة  بةآلم  هةبوو،  بةرطرييةوة 
سةرؤك كؤمارء ئةمريكييةكان ئةوكات 
جَيبةجَينةكرا، بؤية ئَيستاش ئةو بإيارة 
لة ضوارضَيوةى رَيكخستنةوةى سوثادا 
دةركراوة بؤ ئةوةى وةزارةتى بةرطريى  
تةنيا  بكاتء  بوارة  ئةو  سةرثةرشتى 
كؤلَيذى  ئةويش  بهَيَلرَيتةوة  كؤلَيذَيك 

شَيوازَيكى  «بة  وتيشي:  رؤستةمييةية، 
باش  ـــي  داراي توانايةكى  زانستىء 
ئــةوةش  بةإَيوةدةضَيت،  كؤلَيذةكة 
بةثَيى  سوثايةء  يةكخستنةوةى  لةثَيناو 
هةرَيم  حكومةتى  نابَيت  دةستووريش 
ثاسةوانى  هَيزى  بةَلكو  هةبَيت،  سوثاى 

سنوورء ثؤليسء ئاسايشي هةبَيت».
هةرَيم  سةربازييةكةى  ثسثؤإة 
حكومةتى  ــت؛  ــَي دةزان ثَيويستى  بة 
بير  سةربازيى  كؤلَيذي  لةبرى  هةرَيم 
ئةفسةرانى  كؤلَيذى  بكاتةوة  ــةوة  ل
بؤ  دابمةزرَينَيت،  هةرَيم  ثاسةوانى 
ثَيبطةيةنَيت،  كورد  خوَيندكارى  ئةوةى 
دةســتــووريــيــةو  مافَيكى  ـــةوةش  ئ
كؤكردنةوةو  بؤ  زانستيشة  شَيوازَيكى 
لة  ثَيشمةرطة  هَيزى  رَيكخستنةوةى 

ضوارضَيوةى هَيزَيكى نيزاميدا. 

ثسثؤأَيكى سةربازيى: داخستنى كؤلَيذة 

سةربازييةكانى هةرَيم كارَيكى باشة

د. مةحمود عوسمان: 

بةآلم  كــردووة،  زةرةرى  هةندَيك  كورد  كةركوك،  مةسةلةى  بؤ  قانوونةدا  لةم 

ئةطةر  دةكةين،  طةورةتر  زةرةرى  ئَيستا،  بةمشَيوةيةى  ثِرؤسةيةدا  لةو  داخلَبوون 

قانونةكة نةطؤِرَيت، بةدؤِراويى دةضينة ثِرؤسةكةوة.
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هةستيار قادر
 

سوننةكان  ــةبــوونــى  ــامــادةن ئ ــة   ب
دووبارة  لةسةر  دةنطى  عَيراق  ثةرلةمانى 
هةَلبذاردنةكان  ياساى  هةمواركردنةوةى 
ـــذةى  رَي هــةمــوارة  ئــةو  بــةثــَيــى  داو 
زياد  هةولَير  سلَيمانىء  كورسييةكانى 
هةَلبذاردن  مةسيحةكانيش  بؤ  دةكةنء 
طرنطى  داواى  دوو  بازنةو  يةك  كراية 
هاشميش رةتكرايةوةو ئةطةرهةية ناوبراو 

دووبارة ظيتؤ بةكاربهَينَيتةوة.
ثةرلةمانى  دوَينَي  ئَيوارةى  لة  سةر   
اليةنة  ئــامــادةنــةبــوونــى  ــة   ب ــراق  ــَي ع
 (١٣٣) دةنطى  زؤرينةى  سوننييةكانء 
ئامادةبوو  (١٥٧)ى  كــؤى  لة  ئةندامى 
هةمواركردنى  بــةرذةوةنــدى  لة  دةنطى 
هةَلبذاردنداء  ياساى  بإطةيةكى  ضةند 
بريتين،  هةمواركراوةكانى  مادة  طرنطترين 
دةنطدةرانى   تؤمارى  بة  ثشتبةستن  لة 
بة  زيادبوونى  لةطةأل   (٢٠٠٥) ساَلى 
دانيشتووان  (٢,٨٪)ى  ساآلنةى  رَيذةى 
كة  بةشَيوةيةك  ثارَيزطايةك  هةر  بؤ 
كةس  هةزار   (١٠٠) كورسييةك  هةر  بؤ 
ضاوةإواندةكرَيت  بةوثَييةش  دانــراوةء 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  كورسييةكانى  رَيذةى 
كورسى   (١٩) بؤ  كورسييةوة   (١٥) لة 
كورسييةكانى  ـــذةى  رَي بــكــاتء  ــاد  زي
كورسى   (١٧) بؤ  (١٤)ةوة  لة  هةولَيريش 
بة  خــؤى  وةك  دهؤكيش  بكاتء  ــاد  زي
بؤ  هاوكات  بمَينَيتةوة،  كورسييةوة   (٩)
كة  درا،  بإيار  مةسيحةكانيش  كؤتاى 
عَيراقدا  سةرانسةرى  لة  هةَلبذاردنةكةيان 

بكرَيتة يةك بازنةى هةَلبذاردن.
ثةرلةمانتاران  زؤرينةى  هاوكات    
ثَيشتر  كة  رةتكردةوة،  داوايةكيان  ضةند 

هةَلبذاردندا  ياساى  ظيتؤى  لة  هاشمى 
زيادكردنى  لةوانة  ثَيدابوو،   ئاماذةى 
بؤ  (٥٪)ةوة  قةرةبوو  كورسي  ــذةى  رَي
دةرةوة  دةنــطــدةرانــى  دةنطى  (١٥٪)و 
دةنطة  بضَيتء  خؤيان  ثارَيزطاكانى  بؤ 
زيادةكان بؤ ليستة بضووكةكان بَيت، بةثَيى 
كورسي  ــذةى  رَي رةتكردنةوةيةش  ئةو 
دةنطدةرانى  مايةوةو   (٪٥) بة  قةرةبوو 
داخــراوء  بازنةيةكى   وةك   دةرةوةش 
دةنطى  دةكرَيتء  لةطةَلدا  مامةَلةى  تايبةت 

ناكةن  زيادةكانيش، كة بةشى كورسييةك 
بؤ  نةك  دةبَيت،  بةهَيزةكان  ليستة  بؤ 

بضووكةكان.
ئةنوةر  ئةحمةد  حاكم  لةوبارةيةوة 
ئةندامى ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى عَيراق، 
بة رؤذنامةى راطةياند: «ثَيشنيازى ثَيدانى 
دةنطة زيادةكان بة ليستة بةهَيزة براوةكان 
هاوثةيمانييةوة  ئيئتيالفء  ليستى  لةاليةن 

لَيكراوة. ثشتطيريى 
رؤذنامةش  زانياراييةكانى  طوَيرةى  بة 

سوننييةكان  اليةنة  دةرةوةى  ضوونة 
هةستكردنى  بــة  هــةبــووة  ثــةيــوةنــدى 
ثةسةندنةكردنى  ــة  ب ــانــة  اليــةن ئــةو 
هةمواركردنى  بؤ  هاشمى  ثَيشنيازةكانى 
رؤذى  ضةند  لة  ئةطةرهةية  ياساكةو 
لَيبكةوَيتةوة،  توندى  ناإةزايى  داهاتوودا 
ئاطادار  سةرضاوةيةكى  لةوبارةيشةوة 
زؤرة  ئةطةر  ثَييإاطةياندين؛  بةغداوة  لة 
جَيطرى  هاشمى  تارق  دووةم  جارى  بؤ 

سةرؤك كؤمار ياساكة رةتبكاتةوة. 

هةموارةكانى  ثةسةندكردنى  دواى 
ئةعرةجى،  بةها  هةَلبذاردنيش  ياساي 
سةرؤكى ليذنةى ياسايى ثةرلةمانى عَيراق 
ثَيشبينى  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة 
هاشمى  ديكة  جارَيكى  كة  كرد،  ئــةوةى 
«بةوثَييةى  وتيشى:  رةتبكاتةوة،  ياساكة 
ــى  دووةم هــةمــوارى  لةسةر  ــطــدان  دةن
بووة،  زؤرينة  بة  ثةرلةماندا  لة  ياساكة 
طرةنتى  ئةوة هةية كة بؤ جارَيكى ديكةش 

ثةرلةمان ظيتؤى هاشمى  رةتبكاتةوة.

ئةطةر زؤرة دووبارة هاشمى ياساي هةلَبذاردن رةتبكاتةوة
 هةموارى ياساكة (٤) كورسى بؤ سلَيمانىء (٣) بؤ هةولَير زياد دةكات

بةرهةم خاليد

ــةواى ســاردى  ــوه ــةش ك
هةرَيم لةم وةرزةدا مةترسيي 
تــةشــةنــةســةنــدنــى ثــةتــاي 
ئةنفلؤنزاى  بةراز  زياددةكاتء 
حكومةتى  ــســتــاش  ــَي ئ تــا 
بؤ  ثشكنين  ناتوانَيت  هةرَيم 
بكاتء  ثةتاية  ئةو  حاَلةتةكانى 
بةغدا،  دةنَيرَيتة  ثشكنيينةكان 
هؤكارى  ثةرلةمانتارَيكيش 
«كةمتةرخةميى  بــؤ  ئــةوة 

حكومةت دةطةإَينَيتةوة».
د.تاهير  لَيدوانى  بةثَيي 
ــــــرى  هـــــةورامـــــى وةزي
تاكو  هةرَيم،  تةندروستيى 
كوردستان  هه رَيمي   له   ئَيستا 
ــاي   ــه ت پ حــاَلــه تــي    (٢٧)
ئه نفلؤنزاي  به راز تؤماركراوه،  
شاري   له   حاَله تيان   (٣) كه  
له   حاَله تيش   (٩) هه ولَيرةو 
له   هه يه و  سلَيماني   شــاري  
حاَله ت   (٢) دهؤكيش  شاري  
بةوهؤيةشةوة  تؤماركراوه ء  
لة  كــةس  دوو  دوَيــنــَي  ــا  ت
سلَيمانى طيانيان لةدةستداوةء 
ذَير  لة  ديكةش  كةسي   ١٢

ضاودَيريدان.

تةندروستيى  ـــرى  وةزي
هةرَيم، ئاماذةي بؤ ئةوةشكرد، 
كوردستاندا  لة  تائَيستا  كة 
ئةنفلؤنزاى  ثةتاى  ناتوانن 
بةراز دياريبكةنء ثشكنينةكان 

رةوانةى بةغدا دةكةن. 
ئةندامى  فةتاح،  د.رَيــبــاز 
لة  ــةنــدروســتــى  ت لــيــذنــةى 
بة  كوردستان  ثةرلةمانى 
وةك  راطةياند:  رؤذنــامــةى 
يةكَيك  كــردووة  تَيبينييان 
سةرةكييةكانى  كَيشة  لــة 
سةنتةرى ئةنفلؤنزاى بةراز لة 
هةرَيم، نةبوونى ئةو ئامَيرانةية، 
ثةتايةي  ئــةو  ثشكنينى  كة 
هؤكارى  دياريدةكرَيت،  ثَي 
كةمتةرخةميى  بؤ  ئةوةشى 
دةزطــا  ــمء  هــةرَي حكومةتى 
طةإاندةوة،  ثةيوةنديدارةكان 
ئامَيرء  نةيانتوانيوة  كــة 
ثةتاكة  ــة  ب دذ  ظاكسينى 
«ئةطةر  وتيشي:  بكةن،  دابين 
هَينانى  هةبَيت  بةرثرسيارَيتى 
نيية،  طران  هَيندة  ئامَيرة  ئةو 
لةوبارةيةوة  نيازن  بة  بؤية 
ثَيشكةشى  ــك  ــَي ــت ــاداش ي
ســةرؤكــايــةتــى ثــةرلــةمــان 
بكةنء داواى روونكردنةوة لة 

وةزيرى تةندروستى بكةن».

حكومةتى هةرَيم 
تاقيطةى ثشكنينى 

ئةنفلؤنزاى 
بةرازى نيية

بةرهةم خاليد

دةربارةى  بابةتَيك  بآلوكردنةوةى 
كوشتنى محَيدَين رةحيم، كَيشة لةنَيوان 
ثارتىء بةهرؤز طةآلَلي، نوَينةري يةكَيتى 
وتةبَيذَيكى  دروستدةكاتء  توركيا  لة 
ثارتى داوا لة طةآلَلى دةكات، راشكاوانة 
هةَلوَيستى خؤي رابطةيةنَيت،  ئةويش  
نَيوانى  تَيكدانى  بؤ  بابةتةكة  دةَلَيت: 

يةكَيتيء ثارتى بآلوكراوةتةوة.
لة  بابةتَيك  بآلوبوونةوةى  ثاش 
كوشتنى  ــارةى  دةرب رَيطادا  طؤظارى 
بووة  يةكَيك  كة  رةحــيــم،   محَيدين 
ديموكراتى  ثارتى  بةرثرسةكانى  لة 
كودستانء لة سةردةمى شةإى نَيوان 
خؤيدا  ماَلةكةى  لة  ثارتيدا  يةكَيـتيء 
كوذرا، كة  تَييدا لةسةر زارى بةهرؤز 
توركيا  لة  يةكَيتي  نوَينةرى  طةآلَلى، 
دةستى  ثاراستن  طواية  كة  نووسراوة، 
بةرثرسةى  ئةو  كوشتنى  لة  هةبووة 
بةناوى  وتةبَيذَيك  بؤية  هةر  ثارتيدا، 
لة  روونكردنةوة  داواى  ثارتييةوة 

طةآلَلى دةكات.
وتةبَيذةكةى  راطةيةندراوةكةى  لة 
ثةيامنَير   ســايــتــى  ــة  ك ــدا،  ــي ــارت ث
ميانه ي  له   هاتووة:  بآلويكردووةتةوة 
گؤڤاره دا  ئه م  ئاماژه پَيكراوي  بابه تي 
به هرؤز گةآلَلي هه ندَيك  ناوي كاك  به  
پارتي،  پاراستنء  پاأل  تؤمه ت خراوه ته  
منداآلنه ترينء  بَلَيين  «ده توانين  كه  
بَيبنه ماترين تؤمه تنء بؤ چه واشه كردني 
لة  مةبةست  ــراونء  ــووس ن مــَيــژوو 
بآلوكردنةوةى، هه وَلي نانه وه ي فيتنه ء 
به َلگه   هه َلدانه وه ي  ده رگاي  كرانه وه ي 
هةروةها  رابـــردووه»،  ناخؤشه كاني 
ثارتيدا  وتةبَيذةكةى  راطةيةنراوى  لة 
له به ر  كه   هه يه   شت  « زؤر  هاتووة؛ 
ناتوانين  ئَيستا  سياسيي  بارودؤخي 

نييه   ئه وه   ماناي  بةآلم  بكه ين،  باسي 
رووداوي  پشت  له   كَي  نه زانرابَيت 
محَيدين)ةوة  ــاك  (ك شه هيدكردني 

بووه ».
لة بةشَيكى ديكةى راطةياندراوةكةدا 
له   ئه مه   ئايا  كه   نازانين،  «ئَيمه   هاتووة: 
رَيگايه،   گؤڤاري  فيتنه گَيإييه كاني  كاره  
لَيدوانانه ي  ئه م  به هرؤز  كاك  خود  يا 
به هرؤز  كاك  له   داوا  بؤيه   ده ربإيوه؟ ، 
هه َلوَيستي  راشكاوانه   به   كه   ده كه ين، 
به ناوي  ئه م وتانه ي  به رامبه ر  له   خؤي 
كاته   ئه و  تا  ده رببإَيت،  كراون  ئه وةوة 
چاوه إوان ده بين، پَيش ئه وه ي هه نگاوي 

ديكه  بنَيين».
رؤذنامةى  ئةمإؤى  ــارةى  ذم لة 
لة  طةآلَلى  بةهرؤز  نوَيدا،  كوردستانى 
ئةوة  بؤ  ئاماذة  روونكردنةوةيةكدا 
دةكات، كة ئةو «به هيچ شَيوه يه ك نه  به  
چاوپَيكه وتنء نه  به  ته له فؤنء نه  له گه أل 
هيچ كه سَيكي سه ر به و گؤڤاره    قسه ي 
ئه و  ئيدانه ي  بؤيه   دةَلَيت:  نةكردووة»و 
ته ئكيد  ده كه مء  گؤڤاره   ئه و  ره فتاره ي 
«فيتنه نانه وه»   بؤ  ئه مه   كه   ده كه مه وه،  

دروستكراوه،   پارتي  يه كَيتيء  له نَيوان 
ته ئكيديش بؤ براياني پارتي ده كه مه وه ، 
هاوپه يمانَيتيء  سه رده مي  ئَيستا  كه  
اليه نه كاني  هه موو  نَيوان  برايه تيي 
نيم،  كه سانه   له و  منيش  كوردستانه ء 
كه  بايه خي ئه و هاوپه يمانَيتييه ي نَيوان 
ديكه ي  اليه نه كاني  پارتيء  يه كَيتيء 

كوردستان نه زانم.
عومةر،  ــؤران  س بةرامبةردا  لة 
لة  رَيطا  طــؤظــارى  ســةرنــووســةرى 
لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة، راطةيةندراوةكةى 
بؤ  هةإةشة  بة  ثارتى  وتةبَيذةكةى 
دةربارةى  دةزانَيت،  طؤظارةكةى  سةر 
دةكات؛  ئةوة  بؤ  ئاماذة  بابةتةكةش 

«كوردايةتىء  كتَيبي  لة  بةَلطانةيان  ئةو 
طةآلَلييةوة  بةهرؤز  هةَلوَيست»ي 
 (١٩٩٧) ساَلي  كة  دةستكةوتووة، 
بآلويكردووةتةوةء لة بةرطى دووةميدا 
رةحيم  محَيدين  كوشتنى  ورديــي  بة 
ثارتى،  ثاراستنى  ئةستؤى  دةخاتة 
ديكةشمان  بةَلطةى  «ئَيمة  وتيشي: 
طةآلَلى  بةهرؤز  كاك  ئةطةر  كة  هةية، 
نةبَيتةوة،  ثةشيمان  لَيي  رةسميى  بة 
ثَيشمان  بةكاريانبهَينين،  دةتوانين  ئَيمة 
بةَلطةنامانة  لةو  ئاطاى  ثارتى  سةيرة 
بةهرؤز  هةَلوَيستى  داواى  نةبَيتء 
بابةتةى  ئةو  لةسةر  دةكــات  طةآلَلي 

ئَيمة».

ئاطادارى
لة  مانطانة  فكرييةو  سياسيي  طؤظارَيكي  (سةرضاوة)  طؤظارى 
سلَيماني دةردةضَيت. خاوةن ئيمتيازةكةى «ئاوات جةناب نوري»يةء 

سةرنووسةرةكةى «مةجيد ساَلح عةزيز»ة.
تةلةفؤنةوة  ذمــارة  بةم  بكةن  ثةيوةندي  زياتر  زانياريى  بؤ   

  .(٠٧٧٠١٤١٥٤٦٨)

ثارتى داواى روونكردنةوة 
لة نويَنةرى يةكيَتى لة توركيا دةكات

تارق هاشميدانيشتنَيكي ثةرلةمانى عَيراق

بةهرؤز طةآلَلي
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عةبدولخالق دلَير

ئيسالميى بزووتنةوةى بةشداريكردنى
بؤ كوردستان هاوثةيمانى ليستى لة
ناوخؤيى ناكؤكى عَيراق، ثةرلةمانى
بةشَيوةيةك دةهَينَيت، خؤيدا ــةدواى ب
مةكتةبى ئاستى لةسةر ناكؤكيية ئةو
لة رةنطيداوةتةوة، حيزبةكة سياسيى
كاديرى ذمارةيةك بةياننامةيةكيشدا 
ئةطةرى لة بزووتنةوة راطةياندنكارى
هةإةشةى ليستةدا لةو بةشداريكردن
«فايلة هةَلدانةوةى دةستلةكاركَيشانةوةء 

دةكةن. ضةورةكان»
رؤذنامة دةست كة بةياننامةيةكدا، لة
راطةياندنى كاديرى (٥٠) لة زياتر كةوتووة،
بزووتنةوةىئيسالميىكوردستاندذايةتى
لةطةأل حيزبةكةيان هاوثةيمانَيتى بؤ خؤيان
ثَييانواية؛ رادةطةيةننء ثارتى يةكَيتىء
ئةندامانى لة بةشَيك هةَلوَيستى «بةهؤى
بزووتنةوة، سةركردايةتى خةولَيكةوتووى
حيزبة لةطةأل هاوثةيمانَيتى دةيانةوَيت كة
سةركةوتنى خةريكة بكةن، علمانييةكاندا
سةروةريىء هةموو ئةو هةَلبذاردنةكانء
دةخةنة ئيسالم شةهيدانى ماندوبوونةى

ثَيآلوةكانيانةوة». ذَير
هةموو هاتووة: «بؤ بةشَيكى ديكةدا لة
رووندةكةينةوة، ئةطةر طشتيى اليةكء راي
هاوثةيمانَيتييةوة، ئةو بضَيتة بزووتنةوة

دةستلةكاركَيشانةوةى راستةوخؤ ئةوا
رادةطةيةنينء ئؤرطانةكان لة خؤمان
كؤيلةييةكى هةر شكستء دؤإانء ئؤباَلى
ئةستؤى دةخةينة بزووتنةوةكةشمان 
كوردى سياسيى دةسةآلتى لة ئةوانةى
رَيطةى لة دةيــانــةوَيــت  موستةفيدنء

هةستَيننةوة». بزووتنةوة ناشةرعييةوة
كؤمةَلة ــةو ئ بــةيــانــنــامــةكــةدا، ــة  ل
ئيسالميى بزووتنةوةى راطةياندنكارةى
دةستلةكاركَيشانةوة، هةإةشةى لة جطة
بة ئــامــاذة ـــازادةوة  ئ ميدياى ــى  رَي لة 
ضةورانة» «فايلة ئةو هةموو هةَلدانةوةى

ثارَيزراوة. اليان كة دةكةن،
ناإازييةكانى كــاديــرة لــة يةكَيك 
بهَينرَيت ناوى  نةيويست كة بزووتنةوة، 
ئةنجومةنى ئاشكراكرد: رؤذنامةى بؤ
بةشداريكردنى لةمةإ بزووتنةوة شوراى
بووةتة ثارتى يةكَيتىء  هاوثةيمانَيتى 
ئةوانةى بةشَيوةيةك بــةشــةوة، دوو 
دةكةنةوة بةشداريكردنى  لة بةرطرييان 
سديق مةال لة ثَيكدَين «موسةتةفيدةكانن»ء
عومةر محةمةد  مةال بزووتنةوة،  رابةرى
محةمةد وةرتى، ئةحمةد عةبدولعةزيز،
جةميل طوَلزار، تةماس، بةكر مةال بازيانى،

سةرسثى.
بةشداريكردنى دذى ئــةوانــةشــى
حاجى كاميل لة: بريتين هاوثةيمانييةتةكةن
رةحيم، كةمال عةنةبى، ئةنوةر عةلى،
كاكة ئةحمةد عيرفان عةلى، مةال ئيحسان

ئةحمةد عةبدولعةزيز،  عةلى مةحمود، 
مةجيد. ناسيح كارةبا،

ســةرضــاوةكــة ــةى ــس ــى ق ــَي ــةث ب
لةناو بنةماَلةدان، لة «مــوعــارةزةكــان
بنةماَلة ــة، زاَل بنةماَلة بزووتنةوةشدا
بووة». بزووتنةوة فريادإةسى هةميشة
لة تةنيا ناوخؤيية ناكؤكيية ئةم وتيشى:
سةكردايةتى سياسيىء مةكتةبى ئاستى
بؤ شؤإبووةتةوة بةَلكو نةماوةتةوة،
ئؤرطانةكانى مةكتةبةكانء هةموو

ئيسالميى. بزووتنةوةى
ئةو لةسةر زانيارى وةرطرتنى بؤ
هةَلوَيستى بزووتنةوةء ناوخؤييةى دؤخة
بةياننامةء بةرامبةر سياسيى مةكتةبى
دوو بة رؤذنامة ثةيوةنديكرد كاديرةكانى،
يةكَيكيان كة سياسييةوة، مةكتةبى ئةندامى
هاوثةيمانَيتى بؤ دةكــات  بــةوة ئاماذة

هةيةء مةرجيان  ثارتى يةكَيتىء لةطةأل 
ناو ضوونة مةرجةكان، جَيبةجَيكردنى تا
بةآلم رووننابَيتةوة، هاوثةيمانييةتييةكة
لةسةر ديكة دةَلَيت: «واذؤيان ئةندامةكةى
شةراكةتمان كردووةء هاوثةيمانَيتييةكة

ثارتى هةية». لةطةأل يةكَيتىء
مةكتةبى ئةندامى عةنةبى ئةنوةر
بة ئيسالميى، بزووتنةوةى سياسيى
كؤمةَلة ئةو  «رةنطة راطةياند: رؤذنامةى 
كة نةبن ئَيمة هةَلوَيستى ئاطادارى كاديرة
ناو ئةو هاوثةيمانَيتييةوة» نةضووينة هَيشتا
ئــةطــةر ــة، ــةي ه ــان ــم ــةرج ضــونــكــة م
بَيطومان ئةوا قبووَلنةكرَيت، مةرجةكانمان
لة دةبَيت، ئةطةرنا ئةو كاديرانةش دَلى بة
لة بإيارىديكةدةدةين. كؤبوونةوةىشورا
بةياننامةكة بةرامبةر كاردانةوةيان بارةى
رَيز ئةوان بةوةكرد؛ ئاماذةى عةنةبى
كاديرَيك هةر بؤضوونى بةياننامةيةء لةو
حيزبةكةيان بؤ بيروإاكانيان كة دةطرن،
«ئةنجومةنى وتيشى:  بَيت،  شةرعى
لة ضونكة بةشةوة، دوو  نةبووةتة شورا
زؤرينة شورا، ئةنجومةنى كؤبوونةوةى
هاوثةيمانَيتيية لةو بةشداريكردن لةطةأل

ثَيوةى». ثةيوةستبووين ئَيمةش بوون،
بازيانى محةمةد بةرامبةريشدا، لة
بزووتنةوةى لة عةنةبى ئةنوةر هاوثؤستى
ئةوان كة رةتكردةوة؛  ئةوةى ئيسالميى، 
لةطةأل هاوثةيمانَيتى بؤ هةبَيت مةرجيان
ثةرلةمانى بــؤ كوردستانيى ليستى

ئَيمة «هاوثةيمانَيتى رايطةياند: عَيراقء
ــةوةء ــإاوةت ب ثارتى  يةكَيتىء  لةطةأل
ئةنوةر ئامادةبوونى بة كانديدةكانمان
دانيشتنى دوايين دياريكردووةء عةنةبى
يةكَيتىء بةرثرسانى لةطةأل خؤمان
لةسةر واذؤمــــان كــــردووةء ثــارتــى 

كردووة». هاوثةيمانَيتييةكة
«بــإيــارةكــانــى بــازيــانــى وتــيــشــى:
رابةر بةوثَييةى نيية، تاكاليةنة بزووتنةوة
زؤرينةى بةَلكو بيدات، جَيطرةكةى يان
ثرسة لةسةر بإيار شورا ئةنجومةنى
ليستة ئــةوةى دواي دةدات، طرنطةكان 
ثَيمانباشبوو دروستنةبوو، ئيسالمييةكة
بةشداريى كوردستان هاوثةيمانى لةطةأل
ثإؤطرامماندا ء ثةيإةو  لة  ضونكة بكةين،
لةسةر كورد مافةكانى لةسةر داكؤكيكردن
بيروباوةإةكانمان، يةكَيكة لة عَيراق، ئاستى
باشزانى بة واى  ناوةندى «شوراى  بؤية
دابــةزيــنء كورستانى ليستى لــةنــاو
طلةيى كة ليستة ببةخشين، بةو فرسةتَيك
شةراكةتمان ئَيمة واتا  لةسةرة»، زؤرى
«ئةطةر ضونكة بةشداربوون، نةك هةية،

دةكشَيينةوة». ثةراوَيزبخرَيين
ذمارةيةك كاديرى لةبارةى بةياننامةى
بزووتنةوةكةشيان، راطةياندنكارى
«وةهمييء بة بةياننامةكة بازيانى محةمةد
ثَييواية؛ لةقةَلةمدةداتء هةَلبةستراو»
كاتى لة كة ثإوثاطةندانةية  ئةو  درَيذةى

دروستكراوة. بؤيان هةَلبذاردنةكان

تَيدةكةوَيت ناكؤكى بزووتنةوةى ئيسالميى

ضةورةكان» دةكرَيت «فايلة هةأةشةى هةلَدانةوةى

سةعدوَلآل ثشتيوان

كوردستان مامؤستايانى  مانطة دوو  ــاوةى م
هةرَيمن، وةزيرانى  ئةنجومةنى بةَلَينَيكى ضاوةإوانى 
مانطيان، (٤) دةرماَلةى سةرفكردنى بة تايبةتبوو كة
كوردستانيش مامؤستايانى يةكَيتيى سةرؤكى هاوكات
جارَيك ضةند مةبةستة ئةو بؤ دةكات؛ بةوة ئاماذة
وةزيران ئةنجومةنى سةردانى كردووة ئةوةيان داواى

ثَينةداون. رَيطةيان تائَيستا بةآلم بكةن،
يةكَيتيى سةرؤكى نةقشبةندى، عةفان شَيخ
راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان مامؤستايانى
حكومةتى هةرَيمدةرماَلةىضوارمانطى ساَلى(٢٠٠٨)ى
دينارة، هةزار (٥٠٠) بإةكةى كة قةرزارة، مامؤستايان
«ضةندجارَيك بةَلَينيسةرفكردنىثارةكةيان داوة،بةآلم

دوايانخستووة». سةرفنةكراوةء ثارةية ئةو تائَيستا
ئةمساَلى دةوامــى دةستثَيكردنى سةرةتاى لة
مامؤستايانى كوردستان، خوَيندنطةكانى قوتابخانةو
داخستنى مانطرتنء  ــةى ــةإةش ه كــوردســتــان
هةرَيم حكومةتى تا كرد، خوَيندنيان ناوةندةكانى
بؤ رابردوويان ساَلى دينارةى هةزار (٥٠٠) ئةو
ئةو بإياريدا وةزيران ئةنجومةنى بةآلم سةرفدةكات،

دةكات. سةرف ثارةية بإة
شَيخ مامؤستايان يةكَيتيى هةوَلةكانى بة سةبارةت
ثةيوةنديداين لة بةردةواميى بة «ئَيمة وتى: عةفان
داواى جارَيك  ضةند وةزيــرانء ئةنجومةنى لةطةأل
سةردانى مةبةستة ئــةو بؤ كـــردووة ئــةوةمــان
رَيطةيان تائَيستا  بةآلم بكةين، وةزيران  ئةنجومةنى
داواكارييةكةى لةسةر سوورين ئَيمةش ثَينةداوين،

خؤمان».

حكومةتى هةرَيم
قةرزةكةى مامؤستايان ناداتةوة

سةعدوَلآل ثشتيوان

ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولكةريم، ســةردار
هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى
دةكةوَيتة نوَينةران ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ثَييواية؛
لةوةشدةكات، باس  داهاتووةوةو شوباتى  مانطى
راطرتووة. خؤى كارةكانى كؤمسيؤن رؤذَيكة ضةند
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بإياربوو ئةوةى لةطةأل
ئةنجامبدرَيتء (٢٠١٠/١/١٦) رؤذى عَيراق نوَينةرانى
هةَلبذاردنةكانيش سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى
وادة دةستنيشانكردبوو دوا وةكو (٢٠٠٩/١٠/١٥)ى
نزيكةى بةآلم هةَلبذاردن، ياساى دةرضوونى بؤ

بةوهؤيةشةوة  دواكـــةوتء ياساكة رؤذ  ٤٠
ئةنجامنادرَيتء خؤيدا لةكاتى هةَلبذاردن ثرؤسةى

دوادةكةوَيت.
ئةنجومةنى ئةندامى عةبدولكةريم، ســةردار
هةَلبذاردنةكان، سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى
تاريق ــةوةى ئ دواى راطةياند: رؤذنــامــةى بة 
ثاشان رةتكردةوةء هةَلبذاردنى ياساى هاشمي
زؤري كاتَيكي ثةرلةمان بؤ ياساكة طةإانةوةى
هةَلبذاردن لةبةرئةوة ثةسةندكردنةوةي، بؤ ثَيضوو
مانطى دةكةوَيتة دوادةكةوَيتء خؤى وادةى لة
ئةوةين ضاوةإانى كؤمسيؤن  لة «ئَيمة  شوباتةوة،
ديكة كاتَيكى ثةرلةمان  ياساكة، دةركردنى  دواى
دةستنيشان هةَلبذاردن ثرؤسةى ئةنجامدانى بؤ

بكات».
ماوةى باآل، كؤمسيؤنى بةرثرسانى وتةى بة
راطرتووةو خؤى كارةكانى كؤمسيؤن رؤذَيكة ضةند

بوون. هةَلبذاردن ياساى دةركردنى ضاوةإوانى

عَيراق «هةلَبذاردنى
دةكةويَتة مانطى شوباتةوة»

عةبدوإلةحمان شارا

حكومةت هةرَيمء سةرؤكايةتى لؤطؤى
بة تةنيا نــةكــراونء ثةسةند ياسا  بة 
بةوهؤيةشةوة دانراون، سياسيى بإيارى
سةرؤكى هةرَيمء سةرؤكى كابينةى نوَيى

بيطؤإن. دةتوانن ئاسانى بة حكومةت
هةرَيمء سةرؤكايةتى هةردوو لؤطؤى
ثةرلةمانء رابردووى خولى لة حكومةت
بإيارى بة  حكومةتدا ثَينجةمى كابينةى 
بة دواتر  دانــرانء سةرؤكايةتيانة ئةو
بةبآ دةركراون ثةرلةمانةوة لة بإيارَيك
هؤيةشةوة ياسا رَيكبخرَين، بةو بة ئةوةى
كابينةيةكى هةر سةرؤكى ئاسانيى بة
كوردستان هةرَيمى سةرؤكى حكومةتء
لةكاتَيكدا ئةمة بيطؤإن، ــن ــوان دةت
ياسايية لؤطؤى  بة ثَيويستى  كوردستان 

ئةو دامودةزطا نيشتمانيانة. هةموو بؤ
ثَيشوءى ئةندامى عةبدوَلآل، ئارَيز
ليذنةى سةرؤكى كوردستانء ثةرلةمانى
دووةمى ثةرلةمانى خولى رؤشنبيريى، لة
«لؤطؤى كوردستانبةرؤذنامةىراطةياند:
بةوة ثَيويستيان نيشتمانييةكان دامودةزطا
ئاسانيى بة تا دابنرَين، ياسا بة كة هةية
بةآلم بكرَيت، دةستكارييان نةتوانرَيت
هةرَيمء سةرؤكايةتى لؤطؤيانةى ئةو
بة ناياسايينء هةن ئَيستا كة حكومةت
باشة ثَيم بؤية دانراون، سياسيى بإيارى
بكرَيت ئةوة بؤ كار ثةرلةماندا خولةى لةم
طؤإينيان بكرَينء بةياسايى لؤطؤكان كة
وةك بَيت ثةرلةماندا دةسةآلتى لة  تةنيا

ياسادانان». مةرجةعى
ثةرلةمان ثَيشووى ئةندامةى ئةو
كة لؤطؤيانةى «ئةو بةوةكرد؛ ئاماذةى
هةرَيمء سةرؤكايةتييةكانى بؤ هةن ئَيستا

لؤطؤي لة  هةم لَيكدةضنء حكومةت هةم
زانى ثَيويستيشى بة نزيكن»، حيزبيشةوة
حكومةتء سةرؤكايةتى ئَيستادا «لة
لؤطؤيانة ئةو كة داوابكةن خؤيان هةرَيم
ياسايان تا ثةرلةمان بةردةمى بخرَينة

ئةو سةرؤكى بؤئةوةى  دةربكات،  بؤ
ئاسانيى بة نةتوانن دامودةزطايانة
ثَيويستى «كوردستان وتيشى: بيطؤإن».
بؤ هةية هةميشةيى  ياسايى لؤطؤى  بة

دامودةزطا نيشتمانييةكانى». سةرجةم

وةرتى ئةحمةد د. ديكةوة لةاليةكى
رؤشنبيريى ليذنةى سةرؤكى جَيطرى
بؤ ـــةوةى ئ كــوردســتــان ثةرلةمانى 
كاروبارَيك هةر كة خستةإوو، رؤذنامة
هةبَيت ئةوانةوة ليذنةكةى بة ثةيوةندى
«ثَيش وتيشى: دةخشَيننةوة، ثَيدا ضاوي
سةرؤكايةتى دةبــَيــت  ــةك الي هةموو 
كاروبارةكانيان بةياسا هةرَيمء حكومةت
ضونكة لؤطؤكانيشيان، تةنانةت رَيكبخةن،
ضاوةإوانى ضؤن ئةى وانةكةن ئةطةر
بؤ بكةين ئــةوان ــوار خ لةخةَلكانى

ياسا». ثةيإةوكردنى
لةسةر تةئكيديشى ئةحمةد د.
لؤطؤكانى «نابَيت كة كــردةوة ــةوة ئ
حيزبى حكومةت هةرَيمء سةرؤكايةتى
لةبَياليةنىء طوزارشت  ثَيويستة  بنء
كوردستان بكةنء سةرجةم ثَيكهاتةكانى

حيزبييةكان». ئاماذة لة دووربن

سـةرؤكـايـةتـى لـؤطـؤى
يـاسا ثـةسـةنـد نـةكـراون هـةريَـمء حـكـومـةت بـة
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رَيــكــخــراوة ــاى ــاس ــإؤذةي ث بةثَيى 
كة مةدةنى كؤمةَلطةى ناحكومييةكانى
كراوة، كوردستان  ثةرلةمانى بة ثَيشكةش 
دةست لة رَيكخراوةكان وةطرتنى مؤَلةت
لةبرى نامَينَيتء نــاوخــؤدا ـــى وةزارةت
دةبَيت رَيكخراوةكان ثةيوةندييان حكومةت

ثةرلةمانةوة. بة

دةطرَيتةوة؟ كَي ياساكة

هةفتةى كة ثإؤذةياسايةى،  ئةو  بةثَيى
رَيكخراوةكانى فيدراسيؤنى رابـــردوو
ثةرلةمانيان ئاراستةى مةدةنى كؤمةَلطةى
رَيكخراوة ثإؤذةياساى ناونراوة كردء
لة مةدةنى كؤمةَلطةى ناحكومييةكانى
رَيكخراوة سةرجةم كوردستان، هةرَيمى
سةنديكاو يةكَيتىء ناحكومييةكانء
كؤمةآليةتييء رؤشنبيريىء سةنتةرةكانى
دةكةونة خَيرخوازييةكان رَيكخراوة
ثــإؤذةيــاســايــةوة، ــةو ــوةى ئ ضــوارضــَي
بة ثَيكدةهَينرَيت تايبةتيش كؤمسيؤنَيكى
رَيكخراوةكانى سةربةخؤى دةستةى ناوى
هــةرَيــمــى ــة ــةى مـــةدةنـــى ل ــط ــةَل ــؤم ك
وةرطرتنء مؤَلةت كاروبارى كوردستانداء
رَيكخراوانة ــةو ئ سةرثةرشتيكردنى 

بةإَيوةدةبات.

ناوخؤ وةزارةتى لة رزطاربوون

رَيكخراوةكان ثَيشترى كاركردنى

بإيارى بةثَيى ثَيكهَينانيان رَيوإةسمةكانى
سةرؤكايةتى (١٩٩٩)ى ساَلى (١٩٧)ى
سلَيمانىء ئيدارةى كوردستان/ هةرَيمى
(٢٠٠١)ى ساَلى (١٢)ى ــارة ذم ياساى
هةولَير ئيدارةى كوردستان، ثةرلةمانى
دةبوو بةإَيوةبراوةو بةثَيى هةردوو ياساكة
ناوخؤوة وةزارةتى لةاليةن رَيكخراوةكان
ثإؤذةياسا بةثَيى بةآلم مؤَلةتيان ثَيبدراية،
دةستةى بة دراوة مافة ئــةو نوَييةكة
كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى سةربةخؤى

مةدةنى.
رَيكخراوى لة ثارَيزةر عةلى سةروةر
كــارى ــة ك ئــاشــكــرايــكــرد،   (DHRD)
ناوخؤدا وةزارةتــى لةطةأل  رَيكخراوةكان
هةيةء ثؤليسيى سروشتَيكى كة جياوازة،
بةيةكةوةء ناطونجَين  زؤر كارةكانيان 
كرد موعاناتى رَيكخراوةكانيش بة ئاماذةى
مؤَلةت بة سةبارةت ناوخؤ وةزارةتى لةطةأل
وةآلمى هةبووة وا «جارى وتى: ثَيدانء
ناوخؤوة وةزارةتى ثَيدانَيك لةاليةن مؤَلةت
خةَلك لة واى ئةوةش ثَيضووة، ساألءنيوَيكى
رَيكخراوء لة ثَيكهَينانى واز بَيزاربنء دةكرد

بهَينن». طرووث

ياساييبوونى بة رَي حيزب
دةدات؟ رَيكخراوةكانى

ناحكومييةكانى رَيــكــخــراوة لــةثــاأل 
رَيكخراوة لة ثإؤذة كة كوردستان، هةرَيمى
هةرَيمى لة ــرن وةردةط نَيودةَلةتييةكان
سةنتةرو ء رَيكخراو  ضةند كوردستاندا 
حيزبة دوو لةاليةن كة هةن، يانةو يةكَيتى
لة دةكرَينء ــارةدار ث دةسةآلتدارةكةوة
لةفةلةكىسياسةتء زؤربةىحاَلةتةكانيشدا
دةخولَينةوة، دووحيزبةدا ئةو تَيإوانينى

بةرثرسيارَيتى دابةشكردنى لة جطة ئةمة
بةسةر تةوافوق بةشَيوةيةكى سةنديكاكان
بة كاركردن هةندَيكجاريش خؤيانداء
رَيكخراو، دوو بوونى ماَلجيايىء بنةماى
بواريان هةبووة هةمان دوو سةنديكايى يان
لَيرةدا ئةوةية، ثرسيار شارداء تةنيا يةك لة
رَيكخراوة دةبن  زارى حيزبة دوو  ئةو كة
ضوارضَيوةى ثإؤذةياساي ثاشكؤكانيان لة

كاربكةن؟ ناحكومييةكاندا رَيكخراوة
ئةندامى محةمةد كاردؤ لةوبارةيةوة
فراكيسؤنى لةسةر كوردستان ثةرلةمانى
حيزبانةى ئةو كة بةوةدا؛ ئاماذةى طؤإان،
ثةيإةو شَيوازَيكيان كوردستاندان لة
بؤ رَيكخراوةكان كؤنترؤَلكردنى بؤ كردووة
بضَيتةوة كارةكانيان تا حيزب بةرذةوةندى
وتيشى: حيزبةوة، كارى بةرنامةء ذَير
كوردستاندا كاية هةرَيمى لة «ئةوة ياساية
هةرَيمى لة ئةطةر رَيكدةخاتء جياجياكان
ياسا بة رَيكخراوةكان  كارى كوردستان 

رؤَلى رَيكخراوةكان ئةوكاتة رَيكبخرَين
سةربةخؤييبوونء بؤ  دةبينن خؤيان
كة طرنطةكاندا، بإيارة لة بةشداريى
ثشتطيريى مةدةنىء كارى بة ثةيوةندى

هةية. ديموكراسييةوة

دةطؤِرَيت؟ ضى ياساكة

رَيكخراوى  لة ثارَيزةر عةلى  سةروةر
رَيكخراوة ثإؤذةياساى جياوازى (DHRD)
لةطةأل مةدةنى كؤمةَلطةى  ناحكومييةكانى 
هةرَيمى سةرؤكايةتى (١٩٧)ى بإيارى
(١٢)ى ذمارة ياساى  سلَيمانىء ئيدارةى 
هةولَير ئيدارةى كوردستانى ثةرلةمانى
ثاأل لة كة ــكــرةوة؛ روون رؤذنــامــةى  بؤ 
مؤَلةت لة رَيكخراوةكان  قوتاربوونى 
بإيارى ناوخؤوة وةزارةتى لةاليةن ثَيدانيان
لةاليةن طرووث يان رَيكخراو ثَيكهَينانى

دةدرَيتء خؤيانةوة  طرووثةكة  ئةندامانى 
كردنيشيان ثارةدار وةردةطــرنء مؤَلةت
مووضةى نــةك دةبــَيــت، ــإؤذة ث بةثَيى 
ياساكةدا لة مةبةستةش ئةو بؤ مانطانةء
بودجةى لة بةشَيك  ساآلنة  كــراوة داوا

بكرَيت. تةرخان بوارة ئةو بؤ هةرَيم
عةلى ســـــةروةر وتــــةى ــى  ــَي ــةث ب
دةبةستَيتةوة رَيكخراوةكان ثإؤذةياساكة
لة رَي تا حكومةت نةك ثةرلةمانةوة، بة
بةر ثةنابردنة حكومةتء دةستَيوةردانى
رَيكخراوةكانء سةر بؤ بطيرَيت طوشار
حكومةتء كارى ضاودَيريكردنى مافى
مرؤظء مافى رةوشى دادطاء ثةرلةمانء
ثَيدةدرَيت، زانياريشيان بةدةستهَينانى
رَيكخراوةكان ثإؤذةياساكة «بةثَيى وتيشى:
بوارة لةسةر راثؤرت  هةية ئةوةيان  مافى
بآلو كوردستان هةرَيمى جياجياكانى
مةدةنى ضاالكى خؤثيشاندانء بكةنةوةء

رَيكبخةن.

دةكات رزطار ناوخؤ وةزارةتى ضنطى لة رَيكخراوةكان

ثةرلةمانةوة طؤأةثانى دةخاتة تؤثةكة رَيكخراوةكان ياساي

جةمال ئارام – كةركوك

كةناَلى دامةزراندنى ئامادةكارييةكانى
كؤمثانياى بة  سةر لؤكاَليى تةلةفزيؤنى 
لةم تةواوبووةو كةركوك شارى لة وشة
ئةزموونيى ثةخشى بة  دةست رؤذانــةدا
كةركوك خةَلكى هاوكات دةكرَيت، كةناَلةكة
كةناَلةكة ضاوةإوانى تامةزرؤييةوة بة
بةشَيوازَيكى كةناَلةكة خوازيارن دةكةنء
ثةخش شارةكةياندا لة  واقيعى ثيشةييء
نيطةرانيانةى كةموكوإييء ئةو بكاتء
كةناَلة ثَيشتر كــة ــة شــارةك خةَلكى 
كاريان كةركوك ديكةى لؤكاَلييةكانى
راستطؤييء بة كةناَلة ئةم نةكردووة، لةسةر

دةسةآلت. بة بيانطةيةنَيت ئةمانةتةوة
سةرثةرشتيارى موختار، جةمال ئاسؤ
بة ــةركــوك، ك لــة طـــؤإان تةلةفزيؤنى
ســةرةتــاى لــة ــد: ــان ــةي ــةى راط ــام رؤذن
طؤإانةوة بزووتنةوةى دروستبوونى
نــةوشــيــروانء ــاك ك خــةونــى هةميشة 
كؤمثانياى طؤإانء بزووتنةوةى برادةرانى
دامةزراوةيةكى ضةند كة ئةوةبوو، وشة
دابمةزرَينن، كةركوك شارى لة راطةياندن
لؤكاَليى تةلةفزيؤنى كةناَلَيكى بةتايبةت
بوو، ثَيويست ئةركَيكى قؤناغةدا لةم كة

بكرَيت. كارة توانرا ئةو سةرئةنجام
كار  مانطَيكة لة زياتر «ماوةى  وتيشى:
لة دةكرَيتء كةناَلةكةدا دامةزراندنى لة
تةواوبووةو كارةكانى سةرجةم ئَيستاشدا
كةناَلةكة ئةزموونيى ثةخشى رؤذانةدا لةم

دةستثَيدةكات».
كةناَلةكةو مــةوداى تواناى لةبارةى
جةمال ئاسؤ ثةخشكردنييةوة كاتى
ثةخشى ئامَيرى  رايطةياند: موختار 
سيستمى واتةو لةسةر يةك كيلؤ كةناَلةكة

بةرزيى  بةهؤى ثةخشدةكاتء  UHF
شارى لةناو كةناَلةكةوة ثةخشى شوَينى

دةوروبةرى ناوضةى هةندَيك كةركوك،
ــاأل رووم بةباشى كةركوكيش ــارى ش
لؤكاَلييةكان كةناَلة زؤربةى وةك دةكاتء
كاتذمَير (١٢) نزيكةى رؤذَيكدا  و  شةو لة
ضةندجارَيك لةئَيستاشدا ثةخشدةكات،
سةركةوتوو ــراوةو ك كةناَلةكة تَيستى

بووة.
بة كةركوك شارى خةَلكى هاوكات
بةتامةزرؤييةوة نةتةوةييانةوة جياوازى
تةلةفزيؤنى كةناَلى كردنةوةى ضاوةإوانى
كةناَلةكة ــارن خــوازي دةكـــةنء ــؤإان  ط

بَيت. ذيانيان واقيعى رةنطدانةوةى
ساأل (٢٤) تــةمــةن محةمةد هَيمن 
شارى قاسمى ئيمام طةإةكى دانيشتووى
كةناَلى كردنةوةى لةبارةى كةركوك،

«ضاوةإوانى دةَلَيت: طؤإانةوة تةلةفزيؤنى
ئةو بةهيوام طؤإانمء كةناَلى كردنةوةى
واقيعى راستطؤييء  بةشَيوازَيكى كةناَلة 
ببَيتة بكاتء  كةركوكدا لةطةأل مامةَلة
خؤيانى شارةكة  خةَلكى ئةوةى بؤ ئاوَينة 
كةناآلنةى «ئةو وتيشى: ببينةوة». تَيدا
وةك ــةن ــاردةك ك كةركوكدا لة ئَيستا
دةستناخةنة جورئةتةوة بة ثَيويست
كةمتر ياخود كةموكوإييةكان ســةر
طةندةَليى خةَلكء كَيشةكانى لة خؤيان
طؤإان دةبَيت كةناَلى دةدةن، بؤية ئيداريى
سةر دةستبخاتة جياوازبَيتء كةناَلَيكى

كةموكوإييةكان».
تةمةن توركمان هاوآلتى عةلى يوسف
موسةآلى طةإةكى دانيشتووى ساأل (٣٢)

كةناَلى كردنةوةى لةبارةى كةركوك، شارى
هةَلمةتةكانى «لةكاتى دةَلَيت: طؤإانةوة
بةرنامةى بة بإوام هةَلبذاردنةوة بانطةشةى
ثَيمواية، كــردووةو  طؤإان بزووتنةوةى
مامةَلةى واقيعبينةو بزووتنةوةيةكى
نةتةوةكان ســةرجــةم لةطةأل ــت دروس
خؤشحاأل بؤية توركمان، بةتايبةتى دةكات،
بزووتنةوةية كردنةوةى كةناَلى ئةو بة دةبم
كةناَلَيكى كة وايدةبينم كــةركــوكء لة 
مينبةرى نةك تةنيا واقيعى بَيتء راستطؤو
نةتةوةكانى هةموو مينبةرى بةَلكو كورد،
بؤية من جياوازى،  بةبآ ئةم شارة دةبَيت
طؤإانمء اليةنطرى بزووتنةوةى لةئَيستاوة
جَيطةى جةماوةريية بزووتنةوة ئةو ثَيمواية

دةبَيتةوة». تَيدا هةموومانى

تةمةن عةرةب هاوآلتى  ئةحمةد، ئةبو
يةكى طةإةكى دانيشتووى ساأل (٣٠)
بة سةبارةت كةركوك،  شــارى  ــازارى ئ
طؤإان لؤكاَليى تةلةفزيؤنى كردنةوةى
لة زؤر بةشَيكى «لةطةأل  وتى: بؤ رؤذنامة
بإيارمانداوة نزيكةكانمان كةسة خزمء
بؤية بكةين، طؤإان بزووتنةوةى بؤ كار
كةناَلى تةلةفزيؤنى بة كردنةوةى خؤشحاَلم
كةناَلة ئةم  ثَيمواية، كةركوكء لة  طؤإان
سةرنجإاكَيشانى لة دةبَيت باشى رؤَلَيكى
كةركوك، سنوورى لة عةرةب هاوآلتييانى
اليةنداريى بةرنامةكانى ئةطةر بةتايبةت
بؤية رةنطنةداتةوة، تيايدا  نةتةوةيةك بؤ
رةسةنى خةَلكى بؤ كةناَلة ئةم كردنةوةى
خوازيارم دةستكةوتء دةبَيتة كةركوك
خةَلكى ناخؤشييةكانى خؤشيىء بة طرنطى

كةركوك بدات».
جــؤرو كةناَلةكةو  ــاوى ن ــارةى ــةب ل
سةرثةرشتيارى بةرنامةكانى، سياسةتى
لة طــؤإان لؤكاَليى تةلةفزيؤنى كةناَلى
طؤإان كةناَلةكة  ناوى رايطةياند: كةركوك 
هةمةإةنط شَيوازى بةرنامةكانى دةبَيتء
شارى تايبةتمةنديى بةثَيى دةبــَيــتء
سةرةتاوة لة كة ثةخشدةكات، كةركوك
دواتريش عةرةبىء  كــوردىء زمانى بة 
ديكة نةتةوةكانى زمانى بة هةوَلدةدةين
كةناَلَيكى بةآلم  ثةخشبكرَيت، بةرنامةكانى
شارى واقيعى بةثَيى دةبَيتء كةركوكى
ثيشةييةوة راستطؤييء ــوكء ــةرك ك
شارةكةو واقيعى هةوَلدةدةين كاردةكةينء
لةسةر كاريان هةية كة كةموكوإييانةى ئةو
كةناَلةكة بتوانين ئةوةى بةئومَيدى بكةين،

ثَيبدةين. بةردةواميى راستطؤييةوة بة
كاديرانى لة زؤر «بةشَيكى وتيشى:
كةناَلةكة ئامادةكراون،كةخةَلكى شارةكةنء
كاديرى ثَيويستيى بةثَيى داهاتووشدا لة
هةوَليشدةدرَيت وةردةطيرَيتء بؤ ديكةى
ثَيبدرَيتء برةوى كةناَلةكة داهاتوودا لة

ثَيشبخرَيت».

دةبَيت» كةركوك خةلَكى «زمانحاَلى
دةكات بة ثةخش دةست كةركوك لة تةلةفزيؤنى طؤأان

كوردستان ثةرلةمانى دةدةنة ثرؤذةياساكةيان مةدةني كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى فيدراسيؤني نوَينةرى

جياوازدا كةناَلَيكي ضاوةإوانى لة كةركوك
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يةكطرتوو، طــؤإان، فراكسيؤنةكانى
ئامانجى بة ئيسالميى كؤمةألء بزووتنةوةى
بةشَيك هةمواركردنةوةى ثَيداضوونةوةء
دووبارة ئاماذة بة ثَيويستيى بإطةكانى لة
طةإاندنةوةىثإؤذةىدةستوورىهةرَيمى
ثةرلةمانتارانى بةردةستى بؤ كوردستان
بةرامبةريشدا لة دةكةنةوة، سَييةم خولى
ثَييواية كوردستانى فراكسيؤنى جَيطرى
بؤ ــةوة ــةإان ط بة  ثَيويستى  ثــإؤذةكــة 
كودةتا «بة حاَلةتةش ئةو نييةء ثةرلةمان

ناودةبات». ثَيشوودا خولى بةسةر

ثِرؤذةكة ثةسةندكردنى
ثإؤذةىدةستوورىهةرَيمىكوردستان
ثةرلةمان دووةمى خولى كؤتاييةكانى لة
مادة (١٢٢) ديباجةيةكء لة كة ثةسةندكرا،
دةروازةى هةشت بةسةر ثَيكهاتووةء
ئةطةرضى بيرؤكةى سةرةكيدا دابةشكراوة،
سةرةتاكانى بؤ ثإؤذةكة ثَيشنيازكراوى
(١٩٩٢) لةساَلى ثةرلةمان يةكةمى خولى
سياسيىء بةآلم هةلومةرجة دةطةإَيتةوة،
ثإؤذة هةرَيم ناوخؤييةكانى بارطرذيية
لة نووستوويى بة  دةستوورييةكةى 
لةمانطى تائةوةى هَيشتةوة، ثةرلةماندا
دووةمى خولى لة (٢٠٠٢)ء نؤظةمبةرى
ثةرلةماندا ليذنةيةكىديكةىبؤ دروستكراء
بؤ ديكةى ثإؤذةيةكى دةستكارييةوة بة
دوايين تةمةنَيك دواى ليذنةكة طةآلَلةكرا،
(٢٠٠٩/٦/٢٤) لة ئامادةكردء خؤى ثإؤذةى
خولى ثةرلةمانتارانى دةنطى زؤرينةى بة

ثةسةنديكرد. دووةم

ناِرةزاييةكان
دةستووري ثإؤذةي ثةسةندكردنى
بانطةشةى لةطةأل بوو هاوكات هةرَيم،
ثةرلةمانى سَييةمى خولى هةَلبذاردنى
هةرَيم، سةرؤكايةتيى كــوردســتــانء
دةستوورةكة تَيثةإاندنى دةرئةنجامى
لةناوخؤى طـــةورةي ــيــةكــى نــاإةزاي
بةشَيوةيةكى كة دروستكرد، هةرَيمدا
وةك ـــؤإان ط ــةوةى ــن ــزووت ب طشتيى 
رابةرايةتى سياسيى ضوارضَيوةيةكى
عَيراقء ئاستى لةسةر  دواتريش  دةكرد،
ناإةزايةتيية ئةو نةتةوةيةكطرتووةكانيش
ئــةوةى دواي ئةمةش رةنــطــيــدايــةوة،
لةطةأل بوو  مةبةستيان يةكَيتى ثارتىء 
راثرسى تةمموز (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى
ئةنجام دةستوورةكة رةشنووسى لةسةر

بدةن.

هةَلوَيست طؤرِانى
سَييةم خولى سياسيى ثَيكهاتةى ئَيستا
ثةرلةمان دووةمــى خولى  بة ــةراورد ب بة 
هاتنةكايةى دواى بةتايبةت ــاوازة، جــي
كورسىء (٢٥) خاوةنى طؤإانى بزووتنةوةى
كورسى، (٢) خاوةن ئيسالميى بزووتنةوةى
ئامادةييان هَيزة دوو ئةم ثَيشتر بةوثَييةى
هةَلوَيستى هاوكاتيش نةبوو، دةسةآلتةدا لةو
لة رابردوودا سياسييانةى لةو حيزبة بةشَيك

ئَيستا بوونء ثإؤذةكة تَيثةإاندنى لةطةأل
بةتايبةتيش هــاتــووة، بــةســةردا طؤإانى 
ئيسالمي، كؤمةَلى ئيسالميىء يةكطرتووى
جةخت ثةرلةمانن كورسى (١٠) خاوةنى كة
ــارة دووب ثــإؤذةكــةء ثَيداضوونةوةى لة 
دةكةنةوة، مادةكانى بإطةء طفتوطؤكردنى
نيية، بةس جةختكردنةوةية ئةم تةنيا بةآلم
بة ثَيويستى ثإؤذةكة طةإانةوةى ضونكة
ثةرلةمان ئةندامانى دةنطى (٢/٣)ى رَيذةي
نة رَيذةية ئةو روونة واقيعةش ئةو هةية،
بةرةى بة نة ــةآلتء  دةس فراكسيؤنى بة

نابَيت. تةواو ئؤثؤزسيؤن
فراكسيؤنى ئةندامى سةليم، سةمير
كوردستان، ثةرلةمانى لة يةكطرتوو
هةَلوَيستى ــد:  ــان راطــةي ــةى ــام رؤذن بــة 
دةستوور ثــإؤذةى ــارةى دةرب ثَيشترمان
بووة، ديكةدا دؤخَيكى  ضوارضَيوةء  لة
بةآلم لةسةردا، رةزامةنديشمان هةرضةندة
هةبووةء رةشنووسةكة لةسةر تَيبينيمان
واية بإوامان ئَيستا كردووة. خؤمان قسةى
ياساييةكان بؤ ضوارضَيوة بطةإَيينةوة دةبَيت
رةشنووسة ثإؤذة ئةو بتوانين بةشَيوةيةك
ثةرلةمانء طفتوطؤى  سةرمَيزى بهَينينةوة 
ئةو روو. بخةينة لةسةر خؤمانى تَيبينى
ثةرلةمانتارةىفراكسيؤنىيةكطرتووئاماذةى
كاردانةوة ئةو رؤشنايى لةذَير بةوةشكرد؛
سياسييء ميديايى،  ناوةندة لة طةورةيةى 
رةشنووسةكة لةسةر جةماوةرييةكان
بَيتةوة ثإؤذةكة خؤيةتى مافى دروستبوو،
كوردستان هةرَيمى  بةوثَييةى ثةرلةمان، 
ئةزموونَيكى دروستكردنى لةسةرةتاى
ثَيويستةكةمترينرةخنة كة ديموركراسيداية،

هةبَيت. دةستوورةكةى لةسةر
ئيسالميش كؤمةَلى فراكسيؤنى ئةندامَيكى
لةنَيوان هةماهةنطى  نا  لة  جؤرَيك ثَييواية؛ 
بةديدةكرَيت، رةشنووسةكةدا دةقةكانى
سيستمى ثَيضةوانةى بة بةشَيوةيةك
هةرَيم سةرؤكى دةسةآلتى ثةرلةماني
سةرؤكى رؤَلى بةرامبةريشدا لة زؤرةء
شكَليى تةشريفاتىء بة وةزيران ئةنجومةنى

دةردةكةوَيت.
فراكسيؤنى ئةندامى بةرزنجى، د.سةباح
كوردستان، ثةرلةمانى لة ئيسالميى كؤمةَلى
ئةوةداين لةطةأل «ئَيمة  وت:  رؤذنامةى بة

ــةردةم ب بخرَيتةوة ـــارة دووب ثــإؤذةكــة
لةسةربكرَيت، طفتوطؤى ثةرلةمانء ئةندامانى
ناهةماهةنطيية ئةو لةسةر تَيبينيمان ضونكة
بةديدةكرَيت، دةقةكاندا لةنَيوان كة هةية
ثةرلةمانيمان سيستمى ئَيمة كة نموونة بؤ
دةسةآلتةكانى سةرؤكى هةرَيم نابَيت هةبَيت،
وةزيــران ســةرؤك كة زؤربَيت، ئةوةندة
شكَليى تةشريفاتىء دةورَيكى لةبةرامبةريدا
تا واية بــإواي بةرزنجى ثَيببةخشرَيت».
ثإؤذةكة كؤكبوونى نيشتمانى لةسةر ئةوةى

راثرسييةوة، خانةى بضَيتة ناكرَيت نةبَيت،
ئةوان ثاساوةكانى  دةدات؛ بةوةش ئاماذة 
دةيانةوَيت ئايديؤلؤذى نين، بةَلكو سياسيىء
زؤرينةى كة هةبَيت،  لةبار دةستوورَيكى 
هةوَلبدرَيت لَيى رازيبنء كوردستان خةَلكى
دةسةآلتةكانى لــةنــَيــوان هاوسةنطيى
هةبَيت. دادوةريى ياسادانانء جَيبةجَيكردنء
ناوةإؤكى دةوَلةمةندكردنى بؤ ثَيشترء
ياداشتء ضةندين دةستوورييةكة ثإؤذة
سياسييةكان، ثارتة لةاليةن تَيبينيى سةرنجء
ثسثؤإانء مةدةنى، كؤمةَلى رَيكخراوةكانى
هةرَيمةوة جياوازةكانى  نوخبة شارةزايانء 
ثةرلةمان دةستووريى ليذنةى ئاراستةى
شكَلينء تَيبينييةكان لة بةشَيك كة كراوة،
ناوةإؤكةوة بة ثةيوةنديى ديكةش بةشةكةى

هةية.

هةَلوَيست نةطؤِرى طؤرِان،
فراكسيؤنى ئةندامى ــوف، رةئ ــا د.زان
كــوردســتــان، ــة ثــةرلــةمــانــى ـــؤإان ل ط
فراكسيؤنةكةيانى نةطؤإى هةَلوَيستى
هةرَيم دةستوورى ــإؤذةى ث بةرامبةر
ــامــاذةى بــةوةكــرد؛ ئ ــردةوةء ــك ــات دووث
ثَيداضوونةوةى ثإؤذةية ئةو ثَيويستدةكات
بؤئةوةىببَيتة بناغةى طشتطيرى تَيدابكرَيت،
بناغة كؤمةآليةتىء راطرتنى هاوسةنطي
دةسةآلت دامةزراوةكردنى بة داإَيذةرى

بَيت.
خؤى كــة ـــوف، رةئ ــا زان بــة بـــإواى
ثإؤذةي دةستووريشة، ياساى ثسثؤإى
ناثَيكَيت ئامانجانة ئةو هةرَيم دةستوري
لةثَيناو ــوورى ــت دةس بنةإةتدا لة كة 
طرنطترين روونيكردةوة دروستبووةء
دةستوور دانانى سةرةكييةكانى ئامانجة
دةستنيشانكردنى لة بريتيية وآلتَيكدا، لةهةر
ضؤنَيتي رَيكخستنى ــةت، دةوَل ــةوارةى ق
رَيكخستنى دةســـةآلت، دةستى طرتنة
دةسةآلتانةء ئةو ثةيوةنديى ضؤنَيتى
لة هاوآلتى مافى زامنكردنى ضؤنَيتى
مافة ثاراستنى سياسيىء بةشداريى
بنةمايانة ئةم ئةطةر بةآلم سةرةكييةكان،
دةســتــووريــيــةدا ـــإؤذة ــةو ث بــةســةر ئ
كةلَينى دووضارى دةبينيت ثراكتيزةبكةين،

ئةوةى نموونةى لةوبارةيةوة دةبين. طةورة
نةبووة «سةركةوتوو ثإؤذةكة هَينايةوة
راستةقينةى سنوورَيكى دياريكردنى لة
بة بنةإةتدا لة سنوورةى ئةو هةرَيم،
دادةنرَيت»، هةرَيم سروشتيى سنوورى
هةرَيمى قةوارةى  دياريكردنى بؤ  ضونكة
جَيناكؤكةكان ناوضة ثرسى كوردستانء
(١٤٠)ى مــادةى بة بةستووةتةوة خؤى 
كَيشةى لةكاتَيكدا عَيراقييةوة، دةستوورى

مادةيةية. ئةو جَيبةجَينةكردنى طةورةمان

ثَيداضوونةوة داواى بزووتنةوة،
دةكات

هــَيــزة ئيسالميى  بـــزووتـــنـــةوةى
(٢٥) هةَلبذاردنى دواى  زيندووبووةكةى 
بةشداريى هَيزة ئةو ئةطةرضى تةمموزة،
كـــردووةء هةرَيمى ئيداريى كابينةى
بةثَيى بةآلم  نيية، ئؤثؤزسيؤندا لةبةرةى
لة فراكسيؤنةكةيان سةرؤكى لَيدوانى
ثإؤذةى ثَيداضوونةوةى لةطةأل ثةرلةمان،
خؤيان سةرنجى ثَيشتريش دةستوورةكةنء
ليذنة بؤ ئيسالميى بزووتنةوةى وةك

ناردووة. ثةرلةمانييةكة
فراكسيؤنى سةرؤكى وةرتى، د.ئةحمةد
رؤذنامةى بة ئيسالميى، بزووتنةوةى
لة نيية خاَلى دةستوورة  «ئةو  راطةياند:
لةسةرى خؤمان تَيبينيى كةموكورتيىء
مافى ثَيمانواية  ــطــةوة رووان لــةو  هةية، 
بةو ثَيداضوونةوة ثةرلةمانة خولةى ئةم
لةسةر طفتوطؤى قسةء بكاتء ثإؤذةية
خةَلكى ثةرلةمان نوَينةرايةتى ضونكة بكات،
خاَلة دةتــوانــرَيــت دةكـــاتء كوردستان 
ئةمةش ضاكبكرَيت، دياريبكرَيتء الوازةكانى
اليةنة توَيذء ضينء زؤرينةى ئامانجةى بةو
كؤكء دةستوورةكة لةسةر  سياسييةكان

تةبابن».
لة هــةرَيــم ســةرؤكــى دةسةآلتةكانى
لةو يةكَيكة دةستوورييةكةدا، ــإؤذة ث
هَيزة زؤربةى سةرنجى جَيطاى خاآلنةى
ــوف، رةئ ــا زان هةرَيمة. سياسييةكانى 
ثَييواية؛ طؤإان ليستى ثةرلةمانتارةكةى
خراثيى ثإؤذةكة كَيشةكانى لة يةكَيك
نَيوان ثةيوةنديى دةسةآلتةكانء رَيكخستنى
ثةرلةمانيى «سيستمى وتى: دةسةآلتةكانةء
دةسةآلتةكان بؤ  نةرمونيانى جياكردنةوةى 
بؤ هةبَيت هةوَلَيك ثَيدةضَيت بةآلم كردووة،
دةسةآلتةكان، جياكردنةوةى قةتيسكردنى
هةروةك زيادكردنىدةسةآلتةكانىسةرؤكى
لةاليةكء حكومةت حسابى لةسةر هةرَيم
ئةم مةترسيدارة، ديكة لةاليةكى ثةرلةمان
كةسةكانةوة بة ثةيوةنديى مةترسييةش
هةية، ثؤستةكةوة بة ثةيوةنديى بةَلكو نيية،

ديكتاتؤريى». بؤ بناغةيةك دةبَيتة كة

دةستوور كوردستانى:
تَيدا جةوهةريى طؤرِانكاريى

ناكرَيت
ثةرلةمان يةكةمةكةى فراكسيؤنة كوردستاني،
ثارتىء نوَينةرايةتى كورسييةء (٥٩) خاوةنى كة
جةخت كة ئةو بةشةى ثةرلةمانة دةكات، يةكَيتى
ثإؤذةكة نةطةإاندنةوةى تَيثةإاندنء لةسةر
دةسةآلتى نوَييةكةى  ثَيكهاتة ناو بؤ  دةكــات
شتة «ثإؤذةكة هةموو ثَييانواية؛ ياسادانان، ضونكة
بطةإَيتةوة ناكات ثَيويست تَيدايةء جةوهةرييةكانى

ثةرلةمان».
فراكسيؤنى سةرؤكى جَيطرى بارزانى، دَلشاد
ثإؤذةية راطةياند: «ئةو بة رؤذنامةى كوردستانى،
هةرة زؤرى بةشَيكى ديراسةكراوةء تةواو كامَلةء
هةربؤية تَيداية، كوردستانى طةلى داخوازييةكانى
ثَيشوو خولى ثةرلةمانتارانى دةنطى زؤرينةى بة
سياسييانةى اليةنة ئةو زؤربةى ثةسةندكراوة،
طــؤإان لة جطة ــوون ب ثةرلةماندا لة ثَيشتر
واقيعَيكى هيض هاوكات لةسةرى، رةزامةندبوون
ئةو ثَيداضوونةوةى بة ثَيويست  تا نيية نوَيش
كوردستانى فراكسيؤني جَيطرى بكات». ثإؤذةية
ثإؤذةكة ئــةوةى لةطةأل ــات؛ دةك بــةوة  ئاماذة
ئةم بؤ بةآلم نيية، هةموومان ئومَيدى لةجَيى 
هةوَلبدرَيت ثَيويستدةكات كة طرنطة، زؤر قؤناغة
لةسةر راثرسى ئةوةى بؤ بدؤزرَيتةوة دةرفةتَيك
ئةطةر ضونكة ثةرلةمان، بطةإَيتةوة  نةك بكرَيت،
جةوهةريى طؤإانكاريى نيية مومكين بشطةإَيتةوة
ئيرادةى لة رَيز «ثَيويستة وتيشى: تَيدابكرَيت.
ثةرلةمان خولةى ئةم ناكرَيت بطيرَيت، ثةرلةمان
رةفز ثَيشوو خولى كارى نةبَيت، باش ثآ شتَيكى

كودةتاية». ئةمة ثَيمواية بكات،

نةبَيتة بِرياريداوة ئؤثؤزسيؤن،
دةسةآلت!

بَيهَيزن ثاساوانة بارزانى ئةو دَلشاد بةبإواى
دووبــارةى طفتوطؤى هةمواركردنء داواى كة 
لةو دةكةن، كة هةرَيم دةستوري ثإؤذةياساي
ياسايى تَيإوانينةكان ثَيويستة ثَييواية؛ بارةيةوة
وتى: بَيتء كةسةكان ثؤستء بؤ نــةك بــن،
زؤرة، هةرَيم سةرؤكى دةسةآلتى «دةوترَيت
هةرَيم سةرؤكايةتيى ثإؤذةياساى بؤضى كةواتة
نةبووة، لةسةر ناإةزايى كةس رةشنووسةكة ثَيش
كةسةكان، بؤ نةك وآلتن ثؤستةكان بؤ داهاتووى
دةبات بةإَيوةي بارزانى سةرؤك ئةمإؤ واتة
بةديوَيكى ديكةية،  يةكَيكى بؤ دي  كاتَيكى
دةسةآلت لة هةية دنيا  تا ئَيمة  نة ديكةدا
هةميشة ئؤثؤزسيؤنيش نــة ــنء ــي دةب
بةشَيوةيةكن رةخنةكان بةآلم ئؤثؤزسيؤن،
نةبَيتة دابَيت بإيارى ئؤثؤزسيؤن واثَيدةضَيت

دةسةآلت».

ئيسالميى: كؤمةألء بزووتنةوةى يةكطرتوو، طؤأان، فراكسيؤنةكانى

هةمواركردنة بة ثَيويستى هةرَيم دةستوورى ثأؤذةى
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هةواَل

بة دةستطرتن جياوازء زمانى
كارَيكي خؤيانةوة، دايكي زماني

ئاسايية.
مةهدى، عةلى بارةيةوة  لةو
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى
بـــةرةى ليستى  ــة  ل ــوك ــةرك ك
راطةياند: رؤذنامةى بة توركمانى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة «ئَيمة
بةشداريمان وةفدَيك بة كة كةركوك
بةرنامةيةكى كؤنطرةكة ــرد، ك
بوو تايبةت كة هةبوو دياريكراوى
هةَلبذاردنى موَلكداريىء كَيشةى بة

كةركوك، ثارَيزطاى ئةنجومةنى
كؤنطرةكةدا رؤذى يةكةم لة بةآلم
كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكى
بانطهَيشتكرابوو، ميوان وةكو كة
كةركوكى مةسةلةى  تةداخولى 
(١٤٠)كرد، مادةى لة باسى كردو
عةرةبةكان ئَيمةو بةوهؤيةوة
بةجَيهشَيت، كــؤنــطــرةكــةمــان
مــةرج بــة ئَيمة  دواتــر  ـــى  رؤذان
بةآلم كؤنطرةكة، ناو هاتينةوة
كوردستان ثةرلةمانى ديسانةوة

تةداخوليانكردةوة».

هلسنكي پِرؤژه ي

ئاشتبوونةوةي ـــإؤژهي پ
شاري له  ديدار دوو به  هلسنكي
لةنَيوان فنلهندا لــه  هلسنكي
ثارَيزطاي ئةنجومةني ئةنداماني
ثَيكهاتةكان نوَينةري كةركوكء
كؤبوونةوةي دةستيثَيكردووة،
(٢٠٠٧)ء ئهيلولي مانطي لة يةكةم
دووةمــيــش ـــةوةي ـــوون كـــؤب
(٢٠٠٨)دا ساَلي نيساني  لةمانطي 
لةمانطي دواتريش ئهنجامدراء
ديدارو (٢٠٠٨)دا تةمموزي ساَلي
ثَيكهاتة لةنَيوان كؤبوونةوةكان
لةبةغدا كةركوك، جياوازةكاني

درَيذةي ثَيدرا.

بنةماكاني
رَيكةوتنةكة

رَيككةوتننامةي بنةماكاني
ثَيكهاتووةو (١٧)بةند لة هلسنكي
لة (٢٠٠٩) ساَلي ئاياري مانطي
ئةنجومةني (٣٢)ئةندامي اليةن
كؤي لة كةركوكةوة ثارَيزطاي
ثَيكهاتووة (٤١)ئةندامئيمزاكراوةو
خاكي يةكَيتيي بة  پابهندبوون  لة
كاركردن دةستوورء  عَيراقء 
دةستوور هةمواركردنةوةي بؤ
ثةسةندكراوةكانء بنةما بةثَيي
رَيطاضارةكاني بة ثابةندبوون
ثابةندبووني ديموكراتيء ئاشتيء
ئةنجامي بة اليةنةكان هةموو
طفتوطؤكانء دانــوســتــانــدنء 
بةدةستاودةستكردني ثشتبةست
دةســـــةآلتء ــانــةي ــي ــي ــاشــت ئ
دةستَيوةرداني رةتكردنةوةي
كاروباري لة هةرَيمي دةرةكيء
مافةكاني رَيزطرتني ناوخؤو
ئازاديية ثاراستني مـــرؤظء
رَيزطرتني ســةرةكــيــيــةكــانء
ــي ــن ــزطــرت رَي ــانء ــةك ــن ــي ــةم ك
دةســـةآلتـــي ــي ــؤي ــةخ ــةرب س
ئازادانةي بةشداريي دادوةرييء
نيشتمانييةكان هَيزة هةموو
وآلتدا سياسيي كــاروبــاري لة 
ديموكراتييةكانء بنةما بةثَيي

بنةبإكردني بة  ثةيوةندبوون 
بنةماو ضةند طةندةَلييةوةء

ديكة. رَيوشوَينَيكي
رَيـــبـــوار ـــةوة ـــارةي ـــةوب ل
سةرؤكى جَيطرى تاَلةبانى،
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
ئةم راطةياند: ــامــةى رؤذن بة 
كؤنطرةى تةواوكةرى  كؤنطرةية 
بةمةبةستى (هلسنكى)يةو
ئةو كةركوكء تايبةتمةندكردنى
هةن، شــارةكــةدا لة طرفتانةى
كؤنطرةكة ئامانجى بةسترا،
دؤزيـــنـــةوةى ــة ل بريتيبوو 
بة كَيشةكان، بؤ رَيــطــةضــارة
(كَيشةى مةسةلةى تايبةتى
طــةشــةثــَيــدانء ــى، ــكــداري مــوَل
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ميزانيية،
ئةم ــوك)ء ــةرك ك ــاى ــزط ــارَي ث
باشةو كؤنطرةيةكى كؤنطرةية

هةية». سوودى

بةياننامةي
كؤنطرةكة كؤتايي

كؤنطرةي نيشتمانيي كةركوك
ناونيشاني لةذَير بةغداو لة كة
هلسنكيء (رَيككةوتننامةي
رؤذاني لة  كة كةركوك ئايندةي 
بةغدا لة دووةم تشريني ١٩-٢١ى
كارةكاني بة كؤتايي بةإَيوةضوو،
كة كؤتايي بةياننامةيةكي بة هَينا
سةرؤكي تائي، هاشم  اليةن لة
لة ثارَيزطاكان هةرَيمء ليذنةي
عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني

هاتووة: تيايدا خوَيندرايةوةو
كــؤنــطــرةكــة بــةشــدارانــي
تَيدةطةن نيطةرانييةكان لــة
ئايندةي بة ثةيوةندييان كة
جارَيكي هةيةو كــةركــوكــةوة
لة ديــكــة جــةخــت دةكـــةنـــةوة
طفتوطؤ درَيذةثَيداني طرنطي
بنةماكاني ــوةي ضــوارضــَي لــة 
بؤ هلسنكي رَيككةوتننامةي
ضارةسةرَيكي دؤزيــنــةوةى
لةسةر رَيككةوتن طونجاو،
شارةزا لةطةأل طفتوطؤ كة ئةوةي
ئةنجامبدرَيت نَيودةوَلةتييةكان
نيساني يةكي لة كة لةماوةيةكدا

تَيثةإنةكات. (٢٠١٠) ساَلي
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بووة؟ ديكة بؤ دؤزينةوةي بةديلي كةركوك كؤنطرةي
ثووضةلَكردةوة بةغدا كؤنطرةكةى لــــــــة (١٤٠)يان مادةي ثةردةثؤشكردني ثالني كوردستان، موسَليثةرلةمانتاراني بةرثرسي

بةرةي توركماني كوذرا

ذمارةيةك رؤذي(١١/٢٢) رايطةياند، موسأل ثؤليسي
ليذنةي ئةندامي  حسَين، ئةحمةد  ياوز  نةناسراو، ضةكداري 
لةبةردةم موسَليان لقي سةرؤكي توركمانيء بةرةي تةنفيزي
موسأل باكووري لة ئيعالم) (حــةي  لة خؤيدا  ماَلةكةي

كوشتووة.
شَيخ ضةكدار، موسألء ذمارةيةك لة هةر ديكةوة لةاليةكي
ناوضةي لة شةبةكيان هؤزةكاني سةرؤك لة يةكَيك جارو، فازأل

كوشت. سةقاقيية

دةكةن شةش كورسي ئَيزدييةكان داواي

بة سةربةخؤكان ئَيزديية ليستي ئةندامي خةيري، فةرةج
داهاتووي ثةرلةماني لة راطةياند: ئةسواتولعَيراقي ئاذانسي
ثارَيزطاي لة ثَينجيان دةكةن، كورسي شةش داواي عَيراقدا
ذمارةي دهؤك، بةوثَيةي ثارَيزطاي لة كورسي  يةك موسألء
(٥٠٠)هةزار كةسة، لة زياتر ثارَيزطايةدا دوو لةو ئَيزدييةكان
هةر بؤ عَيراق هةَلبذاردنةكاني ياساي بةثَيي لةكاتَيكدا
تةرخانكراوة، ثةرلةمان كورسييةكي دةنطدةرَيك (١٠٠)هةزار
جَيبةجآ هةَلبذاردندا لةياساي داواكارييةكانمان «ئةطةر وتيشي:
شكات دادطاي دةستوورييء بةر ئةوكاتة ثةنادةبةينة نةكرَيت،

دةكةين».

كةمدةبَيتةوة لة موسأل دةنطدان رَيذةي

ليستي لةسةر  عَيراق، ثةرلةمانتاري سةعدون، موحسين 
نةينةوا ثارَيزطاي كَيشةكاني رايطةياند: كوردستان هاوثةيمانيي
برايةتييء ليستي هةردوو نَيوان ناكؤكييةكاني بةهؤي كة
كاريطةرييان دروستبوون،  دةسةآلتدارةوة حةدباي ليستي
لة موسأل دةنطدةرانى بةشداريكردني ئاستي لةسةر دةبَيت

عَيراقدا. نوَينةراني ئةنجومةني داهاتووي هةَلبذاردنةكاني
دةنطدانيان بةرهةمي هاوآلتيياني نةينةوا سةعدون، وتةي بة
بةهؤي نةضنيوةتةوة ثارَيزطاكان ئةنجومةني هةَلبذاردني بؤ
كةمبوونةوةي بؤ هؤكارة ئةمةش ئيدارييةكانةوةو ناكؤكيية

عَيراقدا. طشتيي هةَلبذاردني لة بةشداريكردن

دةستطيركرا ديالة ثارَيزطاري جَيطرَيكي

ئاشكرايكرد، ديالة ثارَيزطاي  لة ئةمنيي  سةرضاوةيةكي
حسَين جاسم محةمةد ثؤليس، هَيزةكاني يةكشةممة رؤذي
دووةمي يةكطرتوو، جَيطري ضاكسازيي ئةندامي ليستي جبوري،
دادطاء ياداشتَيكي بةثَيي دةستطيركردووة ديالةيان ثارَيزطاري

تيرؤر. (٤)ي مادةي بةثَيي
جبوري لةوكاتةي هــةواأل، سةرضاوةكاني بةطوَيرةي
ثارَيزطاي سةرداني وةرطرتووة، ثارَيزطاري جَيطري ثؤستي
كردووةء ضةكدارةكاني هَيزة لة يةكَيك سةرثةشتي نةكردووةء

سةحوةوة. هَيزةكاني كردووة بة ثةيوةندي دواتر

جيَناكؤكةكان ناوضة كةركوكء

سةعدوَلآل ثشتيوان

دواىالبردنىلةثؤستىقايمامى
ئةنجومةنى لةاليةن كةركوك
قايمقامى طلى، ئيحسان ثارَيزطاوة،
بة بإيارةكة كةركوك ثَيشووى
وةسفدةكاتء حيزبى ثيالنَيكى
دوورخستنةوةى هؤكارى ثَييواية؛
ئةوةى بؤ دةطةإَيتةوة ثؤستة، لةو
طرتووة، بةرثرسان لة رةخنةى كة
بةرثرسانى وتةى  بة  هةرضةند
سةرثَيضى ناوبراو  ئةنجومةن، 

كردووة. ياسايى
(٢٠٠٩/١١/١٧) رؤذى
كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
نووسراوَيكى ضةند رؤشنايى لةبةر
بإيارى كةركوك ثــارَيــزطــارى
قايمقامى طلى، ئيحسان  البردنى
دةنط (١٣) بة داء كةركوكى
ئةندامانى دةنطى (١٢) بة بةرامبةر
لة ناوبراو ثارَيزطا، ئةنجومةنى

دوورخرايةوة. ثؤستةكةى

ثؤستةكةى لة البردنى  دواى
رةخنةى توندى بة طلى، ئيحسان
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئاراستةى
بةوةش ئاماذة  كردء كةركوك 
لــةذَيــر ــارة ــإي ب ــةو دةكــــات، ئ
بووة، ثارتيدا (٣)ى لقى فشارى 
زانيارييةكى ضةند بةثَيى هاوكات
سكاآل بةنيازة ناوبراو رؤذنامةش
ثارَيزطا تؤمار دذى ئةنجومةنى لة

بكات.
ثَيشووى قايمقامى طلى، ئيحسان
راطةياند: رؤذنامةى بة كةركوك
ثؤستى لة  من البردنى بإيارى
حيزبي ثيالنَيكى قايمقاميةت
لة ئيداريى، بإيارَيكى نةك بوو،
هةيةو زؤر كَيشةيةكى كةركوكدا
هاوكاريم داواى  ضةندينجار 
بةرثرسَيكى هيض بةآلم كردووة،
نةكردووين، هاوكاري كةركوك
تةنيا كاركردنمدا ماوةى لة من
رةخنةم وتــووةو راستم قسةى
كردووة، طةندةَليم باسى طرتووةء
كة كـــردووة، ــةوةم ئ باسى من 
كورد بةرثرسةكانى لة بةشَيك

كوردايةتى لةبرى كةركوك لة
خزمةتى كردووةو حيزبايةتييان
نةكردووة، شارةكةيان خةَلكى
هةَلوَيستةكانم بؤ البردنم هؤكارى
ئةوةى بةهؤى نةك  دةطةإَيتةوة، 
بؤ شتيان هةندَيك مةبةست بة كة

دروستكردووم.
ئةنجومةنى بةرثرسانى بةوتةى
ثارَيزطاىكةركوكلة(٢٠٠٩/١١/٥)
نووسراوَيكى كةركوك ثارَيزطارى

ثارَيزطا ئةنجومةنى ئاراستةى
هةَلوَيست ــةوةى ئ بؤ ــردووة ك
ئيحسان بةرامبةر وةربطرَيت
ضةند ناوبراو ئةوةى بةهؤى طلى،
كردووة، ياسايى سةرثَيضييةكى
دةوام، (بةجَيهَيشتنى لــةوانــة
لَيثرسراوانى سةر هَيرشكردنة

كةركوك).
جَيطرى تاَلةبانى،  ــوار  ــب رَي
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
راطةياند: رؤذنامةى بة كةركوك
لة ثارَيزطا ئةنجومةنى لة ئَيمة
كةركوكةوة ثارَيزطارى رَيطةى
بةثَيى هاتء بؤ نووسراوَيكمان
كةركوك قايمقامى نووسراوةكة
خؤى دةستلةكاركَيشانةوةى
لة ــةوةش ل جطة راطةياندووةو
هَيرشيكردووةتة راطةياندنةكاندا 
حكوميىء ــاى ــودةزط دام ســةر 
بؤ هةروةها كةركوك، لة حيزبى
جَيهَيشتووة، دةوامــى ماوةيةك
درا ــى  ــردن الب ــارى ــإي ب ــة  ــؤي ب
ثارَيزطاى ئةنجومةنى لةاليةن

كةركوكةوة.

باسي لةبةرئةوةى قايمقامى كةركوك:
اليبردم ئةنجومةن كرد، طةندةلَيم

بةغدا ١٩-٢٠٠٩/١١/٢١ كةركوك   كؤنطرةى نيشتمانيي



يوسف بةهادين
سةعدوَلآل ثشتيوان

طؤإان فراكسيؤني ثةرلةمانتارَيكي
ثةرلةماني نوَينةراني بةشداريكردني ثَييواية،
كةركوك نيشتمانيي كؤنطرةي لة كوردستان
تَيكشكاندنى بةإَيوةضوو، بةغدا لة كة
بؤ ــوون  ــذراب داإَي كة نةخشانةبوو ئةو 
ماناي (١٤٠)ء مادةى ثةردةثؤشكردنى
لة دةطةيةنَيت ثةرلةمان  كاريطةري  رؤَلي
وتةي بة  ضارةنووسسازةكانداو كَيشة 
بةشداريي ثةرلةمانيش، راوَيذكارَيكي
ئةوة ثةرلةمان،  فراكسيؤنةكاني هةموو 
هةبَيت، جياوازي هةرضةند كة دةطةيةنَيت
ضارةنووسسازةكاندا كَيشة لة ــةآلم ب

يةكهةَلوَيستن.
سياسيء (٤٠)كةسايةتيي بةشداريي بة
بةشداريي بة عةشائيريء ثةرلةمانيء
عَيراقء نوَينةراني ئةنجومةني  ئةنداماني
ئةنداماني كةركوكء ثارَيزطاي ئةنجومةني
ــةك ذمــارةي كــوردســتــانء ثةرلةماني 
ئَيرلةنداي لة نَيودةوَلةتي شـــارةزاي
-١٩) رؤذاني ئةفريقا، باشووري باكوورو
كةركوك نيشتمانيي كؤنطرةي (١١/٢١
(رَيكةوتننامةى نــاوى  لةذَير بةغدا لة 
ء بةإَيوةضوو كةركوك) ئايندةى هلسنكىء
دؤزينةوةي كؤنطرةكة سةرةكيي تةوةري
ضارةسةركردني بؤ بوو  رَيطةضارةيةك
ئةو كاراكردني موَلكدارييةكانء كَيشة
هةروةها ثَيكهَينراوة، بؤي تايبةتةي ليذنة
لةطةأل تايبةت بودجةيةكي تةرخانكردني
بة تايبةت ياساي هــةمــواركــردنــةوةي
موَلكدارييةكانء كَيشة ــةري ــارةس ض
تايبةت ياسايةكي دةركردني بؤ هةوَلدان
ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردني بة
لةكؤتاييدا كؤنطرةكة بةشداراني كةركوكء
كؤنطرةيةكي كة ئةوةي لةسةر رَيككةوتن
بؤ نزيكدا داهاتوويةكى لة ببةسترَيت ديكة
شارةكةو بارودؤخي لةسةر طفتوطؤكردن

نيشتماني. ئاشتبوونةوةي ئايندةي
خاياندء رؤذي  سآ ماوةي كؤنطرةكة 
سآ بةسةر دابةشكران ئــامــادةبــووان
ئةنداماني يــةكــةم، طــرووثــي ــدا،  طــرووث
دووةم، طــرووثــي عــَيــراقء ثةرلةماني
طرووثي كوردستانء ثةرلةماني ئةنداماني
ثارَيزطاي ئةنجومةني ئةنداماني سَييةم،
لَيكنزيكردنةوةي ئامانجي بة كةركوك،
طرووثَيكيش هةر بؤضوونةكانء بيرو

لةطةَليدا نــَيــودةوَلــةتــي  ــةكــي شــارةزاي
بةشداربوو.

بةغدا، لة
يةكهةَلوَيستة كورد

راوَيذكاري سارمةمي، جةوهةر تاريق
كوردستان ثةرلةماني سةرؤكي راطةياندني
راطــةيــانــد: ــة رؤذنــامــةي ســةبــاحــي ب
كوردستانيء كوتلةكاني بةشداريكردني
كؤنطرةكةدا، لة يةكطرتوو  طـــؤإانء
بةرامبةر كوردة يةكهةَلوَيستيي نيشانةي
ثةيوةستن كة ستراتيذييةكان مةسةلة
مةسةلةي ــةش ــةوان ل ــــوردةوة، ك ــة  ب
جياوازي لةبةرضاوطرتني بة كةركوك
ثةرلةماني لةناو بيروبؤضوونةكانةوة
هةرَيمي سياسيي طؤإةثاني كوردستانء
ذياني نيشانةي ئةمةش كوردستاندا،

ديموكراتيية لة كوردستاندا.

لة بةشداريي كورد، رَيي
طرت (١٤٠) ثةردةثؤشكردني

ثةرلةمانى ئةندامى عوسمان، عةدنان
يةكَيكبوو كة طؤإان ليستى لة كوردستان
رؤذنامةى بة كؤنطرةكة، بةشداربووانى لة
نوَينةرانى بةشداربوونى طرنطى راطةياند:
لة كؤنطرةكةدا لة كوردستان ثةرلةمانى
ئةوةية روويةكيان بوو، رووةوة دوو
كوردستان ثةرلةمانى بةشداربوونى كة
ضــارةنــووســســازةكــانــدا مةسةلة  لــة 
لة كة ثةرلةمانة  ئةركى ضونكة طرنطة، 
قسةى ضارةنووسسازةكاندا مةسةلة
مةسةلة لة  بةشَيكة كةركوك هةبَيتء 
ديكةى طرنطييةكى ضارةنووسسازةكان، 
خودى كة ئةوةبوو بةشداريكردنةكة
بوو هةوَلدانَيك ديوَيكيدا بة كؤنطرةكة
(١٤٠)ء ــادةى م ثةردةثؤشكردنى بؤ
دراونء تائَيستا هةوآلنةى ئةو هةموو
لةسةر قسةكردن بؤ بوون هةوَلدانَيك
ضارةسةركردنى بؤ ديكة رَيطةضارةى
بةشداريكردنى وةفدى كَيشةى كةركوك،
تَيكشكاندنى كوردستان ثةرلةمانى
بؤ داإَيذرابوون  كة بوو نةخشانة ئةو 
وةفدى ،(١٤٠) مادةى ثةردةثؤشكردنى
لة بوو يةكَيك كوردستان ثةرلةمانى
كؤنطرةكة، طرنطةكانى سةرةكىء وةفدة
اليةنى هةندَيك كة ئــةوةى سةربارى

بةشداريكردنةكةى عةرةبى  توركمانىء
ناخؤش ثآ كوردستانيان  ثةرلةمانى 

بوو.
تةنيا كةركوك  «مةسةلةي وتيشى: 
بةآلم نيية، ميكانيكيدا بإيارَيكى ضةند لة
يةكترو لةطةأل  يةكترقبووَلكردن مةبدةئى
دةبَيت باشة، كارَيكى طفتوطؤكردن
بؤ بين دانيشتندا ديالؤطء لة بةردةوام
شتَيكى ئةمة كَيشةكان،  ضارةسةركردنى 
ثةردةثؤشكردنى بؤ هةوَلدان بةآلم باشة،
مادةى تايبةتى  بة مةسةلةكان،  ئةسَلى 
هيض نابَيت خراثةو كارَيكى ،(١٤٠)

قبووَلبكات». ئةوة كوردى اليةنَيكى

عةرةبء كورد،
تووِرةكرد توركمانةكاني

پهرلهماني سهرؤكي كهركوكي، كهمال
زماني بة وتهيهكيدا له كوردستان
لةسةر تةئكيدي ثَيشكةشيكرد كوردي
ثَيكهاتةكاني نَيوان برايانةي ثَيكةوةذياني
دياريكردنى لــة ـــردةوة  ك ــةركــوك ك
ئاشكراشيكرد، خؤيانداو ضارةنووسي

چوارچَيوهي له كه ركوك پارَيزطاي
ههرچهنده دهمَينَيته وه، عَيراقدا نهخشهي
ئايندهي لهبارهي هةبَيت جياواز بؤضووني
داكؤكي ــهروهك ه پارَيزطايةوة، ئه م
نهخشهي كه كــردهوه ئــهوهش  له سهر
له بريتييه كهركوك چارهسهري رَيطاي

دهستوور. (١٤٠)ي مادهي
وتةكةيدا، ثَيشكةشكردني لةكاتي
عهرهبهكاني توركمانء لــة بةشَيك
هؤَلةكة ــة ل كــؤنــطــرةكــة ــداري  ــةش ب
بيانييهكاني شــارهزا ضــوونــةدةرةوةء
بووني ثَييانوابوو، كؤنطرهكه له بهشدار
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بووة؟ ديكة بؤ دؤزينةوةي بةديلي كةركوك كؤنطرةي
ثووضةلَكردةوة بةغدا كؤنطرةكةى لــــــــة (١٤٠)يان مادةي ثةردةثؤشكردني ثالني كوردستان، ثةرلةمانتاراني

جيَناكؤكةكان ناوضة كةركوكء

سةعدوَلآل ثشتيوان

كَيشةى شــارةزايــانــى ــرانء ــاودَي ض
نوَينةرانى ئةنجومةنى ثَييانواية كةركوك
داإشتنةوةى بطاتة ناتوانَيت عَيراق
هةَلبذاردنى كةركوكء بة ياسايةكى تايبةت
زياتر لةوكاتة هةَلبذاردنةكة بةوهؤيةشةوة

دانراوة. بؤي كة دوادةكةوَيت
ليذنةى ئةندامى ئةنوةر، د.ئةحمةد
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى ياسايى
«هةرضةند وتى: هاوثةيمانى، ليستى لة
هةَلبذاردنى ياساى (٢٣)ى مادةى بةثَيى
دةبَيت عَيراق، ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى
نوَينةران ئةنجومةنى ئةمساَلدا كؤتايى لة
هــةَلــبــذاردنــى بــة تايبةت ياسايةكى 
دةربكات، كةركوك  ثارَيزطاى ئةنجومةنى 
نوَينةران ئةنجومةنى لةئَيستادا بةآلم
مةبةستة بةو ياسايةك هيض ناتوانَيت
ياسايى وادةى ـــةوةش ب ــاتء ــك دةرب
سآ لةوكاتةدا ــةآلم ب بةسةردةضَيت،
رَيوشوَينى دةتوانن سةرؤكايةتييةكة
لةطةأل هةَلبذاردنة،  ئةو بؤ دابنَين طونجاو 
ئةو وادةى دةستنيشانكردنى ئةوةشدا
داهاتووى خولى دةكةوَيتة هةَلبذاردنة

نوَينةران. ئةنجومةنى
يــاســاي (٢٣)ي  ــــادةي م ــي ــَي ــةث ب

،(٢٠٠٨) ساَلى ثارَيزطاكان هةَلبذاردني
ليذنةيةكي دووةمــدا تشرينى مانطى لة 
لة لَيكؤَلينةوة بؤ ثَيكهَينرا كةسيي حةوت
نوَينةري دوو لة كةركوك،  بارودؤخي
نوَينةرى يةك توركمانء عةرةبء كوردء
تا ثَيويستبوو هةرضةند مةسيحي،
لةسةر ئامادةبكةن راثؤرتَيك (٢٠٠٩/٣/٣١)
كةركوكء دةسةآلتةكاني دابةشكردني

رةطةزنامةو تؤماري بة ثَيداضوونةوة
لة ــانء ــةك ــي ــادةإةوي زي دةنــطــدةرانء
بة تايبةت ياسايةكي داناني كؤتايشدا
شكتى دواى بةآلم كةركوك، هةَلبذاردني
ئةنجومةنى طةإايةوة كَيشةكة ليذنةكة
ثَيويستة مادة هةمان بةثَيى نوَينةران.
مةبةستة ئةو بؤ ياسايةك عَيراق ثةرلةمانى
(٢٠٠٩)دا ساَلى كؤتايى لة دةربكاتء

ئةنجومةنى هــةَلــبــذاردنــى ــرؤســةى  ث
ئةنجامبدرَيت. كةركوك ثارَيزطاى

ئةنجومةنى ئةندامى كاكةيى، سيروان
هاوثةيمانى، ليستى لة عَيراق نوَينةرانى
ماوةى هَيشتا راطةياند: رؤذنامةى بة
تايبةت ياسايةكى دةركردنى بؤ ياسايى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بة
من بؤضوونى بة بةآلم ماوة، كةركوك

بتوانَيت عَيراق ثةرلةمانى زةحمةتة زؤر
دةربكات، كةركوك بؤ تايبةت ياسايةكى
كة زؤرةى مشتومإة ئةو  دواى بةتايبةت
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى لةسةر

روويدا. نوَينةران
باس (٢٣) لــةمــادةى هــةروةهــا  
نوَينةران ئةنجومةنى  ئةطةر لةوةدةكات، 
هةَلبذاردنى بــؤ ياسايةك نةيتوانى
دةربكات، كةركوك  ثارَيزطاى ئةنجومةنى 
كؤمار،  ) سةرؤكايةتى هةرسآ ئةوكاتة 
ئةنجومةنى ــــران، وةزي ئةنجومةنى
بةو تايبةت رَيوشوَينى ــنــةران) ــوَي ن

دابنَين. هةَلبذاردنة
دةَلَيت: كاكةيى سيروان ــةروةك ه
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى «بةثَيى
ثةرلةمان ئةطةر عَيراق ثارَيزطاكانى
هةَلبذاردنى بة تايبةت ياسايةكى نةيتوانى
دةربكات، كةركوك  ثارَيزطاى ئةنجومةنى 
سةرؤكايةتى سآ  هــةر دةبــَيــت ــةوا  ئ
ئةنجومةنى وةزيرانء ئةنجومةنى كؤمارو
ئةو بؤ طونجاو رَيوشَيونى نوَينةران

دابنَين. هةَلبذاردنة
هةَلبذاردنى داهاتوودا «لةساَلى وتيشى:
ئةنجامدةدرَيتء نوَينةران ئةنجومةنى
ســةرذمــَيــريــى ــةى ــرؤس هــةروةهــا ث
هةَلبذاردنى بؤية  دةكرَيت، دانيشتووانيش 
زياتر لةوة كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى

ئةنجامنادرَيت. بةمزووانة دوادةكةوَيتء

لةبيركراوة كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى هةلَبذاردنى

بةغدا ١٩-٢٠٠٩/١١/٢١ كةركوك   كؤنطرةى نيشتمانيي
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قادر هةستيار

عَيراقى نيشتمانيى وةحدةى ليستى
سةرؤكايةتى كةسنةزانى نةهرؤ كة
عَيراق داهاتووى هةَلبذاردنى لة دةكات،
ئةو بةرثرسَيكى دةكــرَيــتء  بَيبةش
ئةستؤى دةخاتة  بإيارةكة طرووثةش 
لَيثرسينةوةو دةستةى بةرثرسَيكى

دادثةروةريي.
عةلى رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكى لة
جَيبةجَيكارى ــةرى ــوةب ــةإَي ب ــى،  الم
دادثةروةريى لَيثرسينةوةو دةستةى
مافى دةستةكةيان رايطةياند، عَيراقى
وةحدةى هاوثةيمانى ليستى بة نةداوة
نةهرؤ لةاليةن كة عَيراقى نيتشمانيى
كةسنةزانييةوة عةبدولكةريم محةمةد
ثآ رَييان دةكرَيـتء سةركردايةتى
هةَلبذاردنى لة بــةشــدارى  ــت ــادرَي ن
عَيراقدا نوَينةرانى ئةنجومةنى داهاتووى
ئةو بَييبةشكردنى هؤكارى بكةنء
بؤ طةإاندةوة هةَلبذاردن، لة ليستةشى

ليستةكة. بةعسيى باطراوندى
ــدةى  وةح هاوثةيمانيى ليستى  
تةريقةتى لة  كة عَيراق نيشتمانيى 
ديالةو تكريتء لة نزيكة، كةسنةزانييةوة
ديالةء سلَيمانى بآلوبوونةتةوة، ئةنبارء
رابــردوو نؤظةمبةرى مانطى (٧)ى  لة
محةمةد نــةهــرؤ سةرؤكايةتيى بــة 
راطةيةنراء كةسنةزانى  عةبدولكةريم 
طردبوونةوةى اليةنةكانى لة هةريةك
بةرةى عَيراقىء  نيشتمانيى وةحدةى 
سةرؤكايةتيى بة نيشتمانيى ديالؤكى
طــردبــوونــةوةى علةييانء ــةف  خــةَل
فازيل سةرؤكايةتيى بة (ئيصالء)
الرسالة) (انصار رَيكخراوى ماليكىء
مةكية ـــازن م ــيــى  ــةت ســةرؤكــاي ــة  ب
ساَلى هةَلبذاردنى لة لةخؤدةطرَيتء
ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى (٢٠٠٥)ى
ــدةى ــةوةى وةح ــوون ــردب ط عــَيــراقــدا،
كةسى (٥) توانى عَيراقى نيشتمانيى
سةآلحةدين ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
هةَلبذاردنى لــة بةدةستبهَينَيتء
جَيطرى ثؤستى توانييان (٢٠٠٨)يشدا

بةدةستبهَينن. ئةنبار ثارَيزطاى
ليستى ــةوةى  ــن ــإي س دةنــطــؤى 
عَيراق نيشتمانيى وةحدةى هاوثةيمانيى
بةرثرسانى نَيو  لة توندى كاردانةوةى 
لةوبارةيةشةوة لَيكةوتةوةء ليستة ئةو
نووسينطةى بةرثرسى ــدان، زَي نورى
لةو رةخنةى ليستة، ئةو سةآلحةدينى
راطةياند رؤذنامةى بة طرتء بإيارة
ئةو رةسميى شَيوةيةكى بة «تائَيستا
كة ئةوةى ثَينةطةيشتووةو  بإيارةمان 
سةرؤكى المى عةلى بة ثةيوةندى هةية،
لَيثرسينةوةو دةستةى جَيبةجَيكارى

بإيارى ئةوة هةيةء دادثةوةرييةوة
نيية». دةستةكة

سةرؤكى علةييان، خةَلةف هاوكات
نيشتمانيى ديــالــؤطــى ئةنجومةنى
هاوثةيماني ليستى نَيو  لة كة عَيراق
ئةوةى عَيراقيداية،  نيشتمانيى وةحدةى 
لَيثرسينةوةو دةستةى كة رةتكردةوة
سإينةوةى ليستةكةى دادثةروةى مافى
بؤ داهاتووداء هةَلبذاردنى لة هةبَيت
لَيثرسنةوةو «دةستةى وتى رؤذنامة
كاركردنء بإياردانى دادثةروةرى مافى
نووسراوى تائَيستا بةوثَييةى نيية،

ئةنجومةنى ئاإاستةى رةسميمان
بة ســةبــارةت ــردووة ــةك ن نــوَيــنــةران

دةستةكة». دةستبةكاربوونى
سإينةوةى ثاساوى بة سةبارةت
هةَلبذاردنى داهاتوودا، ليستةكةشيان لة
بةعسييةكان ليستى  «ئَيمة وتى  علةييان

ثوضةَلة». تؤمةتة ئةو نينء
سةرضاوةيةكى ديكةوة لةاليةكى
سةآلحةدينةوة ثارَيزطاى لة ئاطادار
دواى ــة راطــةيــانــد «ل ــةى ــام بــة رؤذن
نوَييةوة هاوثةيمانَيتيية ئةو ثَيكهَينانى
تكريتى لقى نَيو كةوتووةتة ئينشيقاق
عَيراقييةوةو وةحدةى طردبوونةوةى
ئةو كوردةكانى لة هةندَيك بةهؤيةوة
هؤكارى جيابوونةتةوةو طــرووثــة
هةبووة ثةيوةندى جيابوونةوةكةشيان 
كوردستانيبوونى عَيراقىء ناسنامةى بة
زَيدانى ــورى ن ــةآلم ب ليستةكةوة»، 
ــى ــن ــةدي ــةآلح س ــى ــق بــةرثــرســى ل
لة خــؤى بَيئاطايى طــردبــوونــةوةكــة،
دةربـــإىء ــةوجــؤرة ل ئينشيقاقَيكى

رةتيكردةوة.

تَيدةكةوَيت ئينشيقاقي «كةسنةزانييةكان» ليستى
ثةيوةندي ليستةكةمان علةييان: خةلةف

ليَثرسينةوةو دةستةى نييةو بةعسةوة بة

رةسمى دانةمةزراوة دادثةروةريش بة

يوسف بةهادين

كؤماري سةرؤك جَيطري هاشمي، تاريق
ئةنجومةنء سةرؤكي نامةكةي عَيراق
نوَينةراني ئةنجومةني كوتلةكاني سةرؤك
يةكشةممة رؤذي كة رةتكردةوة  عَيراقي
لة ثاشطةزبوونةوة بؤ كــرا ئاإاستةي
ظيتؤكةي،سةبارةت بةياساي هةَلبذاردنةكان،
نوَينةراني ئةنجومةنى دوَينَيش ئَيوارةى
يةكةمى بإطةى دووةم جارى بؤ عَيراق
ثشت هةموار كردةوةو بةوثَييةش ياساكةى

لةطةأل  دةبةسترَيت ٢٠٠٥ ساَلي تؤمارى بة
هةر بؤ (٪٢,٨) رَيذةى ساآلنةى زيادكردنى

ثارَيزطايةك.
ئةنجومةني ــارة دووب هةوَلةش،  بةم
يةكةميء بازنةي طةإايةوة عَيراق نوَينةراني
دةيةوَيت كوردستانيش هاوثةيمانيي كوتلةي
هاشمييةوة، رةتكردنةوةكةي ــي رَي لة 
كة بكاتةوة هــةآلنــةي ــةو ئ ــووي  ــةرةب ق
بةسةريدا ياساكةدا ثةسةندكردني  لةكاتي

تَيثةإيون.
يةكء لةسةر (١١)كؤبوونةوةي  دواي
طفتوطؤ، دانوستاندنء هةفتةيةك ضةند
بةدةنطي (٢٠٠٩/١١/٨) رؤذي سةرئةنجام
(١٩٦)ئةندامي كؤي لة (١٤١)ثةرلةمانتار
عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني ئامادةبوو،
ساَلي (١٦)ي ــارة ذم ياساي هــةمــواري
ثةسةندكرد، هــةَلــبــذاردنــي (٢٠٠٥)ي 
سةرؤك تاَلةباني، جةالل ئةوةي سةرةإاي
جَيطري عةبدولمةهدي، عــادل كؤمارو
رؤذي ــةآلم ب ثةسةندكرد، ياساكةيان
سةرؤك جَيطري هاشمي، تاريق (١١/١٨)
ياساكةي بةكارهَيناو ظيتؤي عَيراق كؤماري
ثةرلةمانء بؤ طةإاندةوة نةكراويي ئيمزا بة
ياساكة بإطةي يةكةمي هةمواري داوايكرد،
كورسي رَيـــذةي بكرَيتء  دةستكاري
بؤ ئةوةي ،(٪١٥) بكرَيتة (٥٪)ةوة قةرةبوو
دةرةوةي دةنطدةراني كورسيي رَيــذةي

بكرَيت. زياد عَيراق

داوايةكي بؤ طةرِانةوة كورد،
عةرةبةكان توركمانء

دانوستاندنةكاندا لةسةر لةطةأل هاوكات
توركمانةكان عةرةبء هةَلبذاردن، ياساي
ثشت بة تؤماري دةنطدةراني داوايانكرد، كة
بارةيةوة لةو (٢٠٠٤)ببةسترَيتء ساَلي
ئةو بؤ (١٣٠)ثةرلةمانتاريان نزيكةي ئيمزاي
ليستي لةبةرامبةردا كؤكردةوة، مةبةستة
ئةو راستةوخؤ كوردستان، هاوثةيمانيي
بةشَيكي ثَييةي بةو رةتكردةوة، ثَيشنيازةيان
لة كةركوك طةإاوةكاني ــاوارة ئ زؤري

لةسةر سووربوون بَيبةشدةكاتء دةنطدان
(٢٠٠٩) ساَلي تؤماري بة ثشت ئــةوةي

ببةسترَيت.
لةاليةن ياساكة ثةسةندكردني دواي
باآلي كؤمسيؤني نوَينةرانةوة، ئةنجومةني
ــارةي ذم هةَلبذاردنةكان سةربةخؤي
عَيراقي داهاتووي ثةرلةماني كورسييةكاني
بةثَيي دةستنيشانكرد، (٣٢٣)كورسي بة
هاوآلتييةك (١٠٠)هـــةزار هــةر بنةماي
كورسيي ــذةي رَي بةمةش كورسييةكء 
دةستنيشانكرد، عَيراقي ثارَيزطاكاني
ثارَيزطاكةي ســآ ــةر  ه بــؤ دةركـــةوت
(٣)كورسي تةنيا كوردستان،  هةرَيمي 
زيادبوو (٧٧)كورسي بةرامبةر زيادبووة،
ئةمةش بؤ عَيراق، ديكةى ثارَيزطاكاني بؤ
دانيان هاوثةيماني ثةرلةمانتارَيكي ضةند
بةو ياساكةيان كة هةَلةيانكردووة بةوةدانا،

داإشتنةوةيةوة ثةسةندكردووة.
لةاليةن ياساكة رةتكردنةوةي لةطةأل
هاوثةيماني ليستي هاشمييةوة، تاريق
بة ثــَيــداضــوونــةوة ـــارة ــرد، دووب ــك داواي
بكرَيتء كورسييةكاندا دابةشكردنةوةي
تؤماري ساَلي بة ثشت ئةو مةبةستةش بؤ
رَيذةي زيادبووني لةطةأل ببةسترَيت (٢٠٠٥)
لةكاتَيكداية ئةمة ثارَيزطايةك، هةر بؤ (٪٣)
بة بوون ثشتبةستن دذي خؤيان ثَيشتر كة

.(٢٠٠٥ تؤمارةكاني(٢٠٠٤ء

ئاطاداربوو هاوثةيمانيي
لَيدةكرَيت فَيَلي كة

كورسيي ذمــارةي دةركةوتني دواي
كوردستان هاوثةيمانيي ليستي ثارَيزطاكان،

راستةوخؤ عَيراق، نوَينةراني ئةنجومةني لة
كورد كة ئــةوةي لةسةر لَيدوان كةوتنة
ذمــارةي زيادنةبووني لة لَيكراوة فَيَلي
سةرضاوةيةكي بــةآلم كورسييةكانيدا،
ــي وةزارةت لة نزيك بةغداو ثايةبةرزي
رؤذنامة بؤ ــةوةي ئ عَيراق، بازرطانيي
ليستي مانط سآ ثَيش كة ئاشكراكرد،
بازرطاني وةزارةتي داتاكاني لة هاوثةيمانيي
مةترسييةكاني ــاطــاداركــراونــةتــةوةء ئ
دانيشتوواني ذمــــارةي ــي ــوون ــادب زي
ثَيإاطةياندوون عَيراقيان ديكةي ثارَيزطاكاني

بةرامبةر هةرَيمي كوردستاندا. لة

هاشمي رةتكردنةوةكةي

رةتــكــردنــةوةي لــة هاشمي تــاريــق 

كورسيية رَيذةي  داوايكردووة، ياساكةدا 
ئــاوارةكــانــي ثشكي كــة ــان ــووةك ــةرةب ق
،(٪١٥) بؤ زيادبكرَيت (٪٥) تَيداية دةرةوةشي
نةتةوةيةكطرتووةكان نَيردةي لةبةرامبةردا
نوَينةران ئةنجومةني ئاإاستةي ثَيشنيازَيكي
(٥٪)ةوة قةرةبوو كورسيي رَيذةي كة كرد
تةنيا رَيذةيةش ئةو ،(٪١٠) بؤ زيادبكرَيت
(٨)كورسي بَيتء دةرةوة دةنطدةراني بؤ

دةربكرَيت. رَيذةية لةو كةمينةكان كؤتاي
هاشميش رةتــكــردنــةوةكــةى ثَيش 
هــةرَيــم ــي ــةرؤك س ــى ــارزان ب مةسعود 
كرد هةَلبذاردنةكانى بايكؤتي هةإةشةى
بةوجؤرة هةرَيم ثارَيزطاكانى ثشكي ئةطةر

بمَينَيتةوة.

ثَيشنيازةكان دوا

ياساي كَيشةي ضارةسةركردني بؤ
نــوَيــنــةران، ئةنجومةني هــةَلــبــذاردنــي
كوتلةكانةوة لةاليةن ثَيشنيازَيك ضةند
هاوثةيمانيي ليستي لةوانةش  خراوةتةإوو،
كوردستانيثَيشنيازيكردووة،بؤهةَلبذاردني
تؤماري بة ثشت نوَينةران، ئةنجومةني
بة لةبةرضاوطرتني ببةسترَيت (٢٠٠٥) ساَلي
هةر بؤ (٪٣) ساآلنةي رَيذةي زيادبووني

ثارَيزطايةك.
ثشت كة ئةوةية، دووةم  ثَيشنيازي
(٢٠٠٥) ساَلي دةنطدةراني تؤماري بة
زيادةي لةبةرضاوطرتني بة ببةسترَيت
كورسيي ثارَيزطايةكء هةر بؤ (٪٢,٨)
(٨)كورسيي عَيراقء دةرةوةي ئاوارةكاني
قةرةبوو لة كورسيي لة  كةمينةكان  كؤتاي
لة كةمينةكان كؤتاي كورسيي دةربكرَيت،
كة تةرخانبكرَيت ثارَيزطايانة ئةو كورسيي
دةرةوة دةنطدةراني تَيدايةء كةمينةكانى

بدةن. خؤيان ثارَيزطاكاني بة دةنط
ثَيشنيازةكان لة  ديكةش  يةكَيكي
كورسيي لة  كةمينةكان  كؤتاي كة  ئةوةية، 
كةمينةكاني كة دةربكرَيت ثارَيزطايانة ئةو
يةك وةك دةرةوةش  دةنطدةراني تَيدايةء 
دةنط دةنطدةرَيك  هةر  دانةنرَينء  بازنة 
بــداتء خــؤي ثارَيزطاكةي بازنةي بؤ 
بؤ قةرةبووش  كورسيي (٥٪)ي  رَيــذةي
دةرةوة هاوآلتيياني كةمةنةتةوةكانء
زؤرترين ليستةي ئةو دةدرَيتة نابَيتء

بةدةستدةهَينَيت. كورسي
ــةوةى ــوون ــؤب ك ــن ــدي ــةن ض دواى 
فراكسيؤنةكان، كوتلةكانء سةرؤكي
بةزؤرينةي دوَينآ ئَيوارةى سةرئةنجام
دووةم ثَيشنيازى ثةرلةمانتاران دةنطى
لة سوود توانى كورد بةمةش ثةسةندكرا
وةربطرَيت هاشمي تارق رةتكردنةوةكةى

تاَلةبانى. ئيمزاكةى بةرامبةر

تالَةبانيدا ئيمزاكةى بارزانيء هةأةشةكةى لةنَيوان
وةرطرت هاشمي ظيتؤكةي لة سوودي كورد

هاوثةيمانى ليستى ياساكة، ثةسةندكردنى «ثَيش

ئاطاداركراوةتةوة» بازرطانى وةزارةتى ئامارةكانى لة



سةعدوَلآل ثشتيوان

ئةندامى شةبةك، ئةحمةد
نوَينةرانى ئةنجومةنى

لة شةبةك نوَينةرى عَيراقء
ثَييواية؛ هاوثةيمانيى، ليستى

كورد لة شةبةك جياكردنةوةى
ثشتةوةبووةو لة سياسيى مةبةستى

هاوثةيمانيش ليستى لة رةخنة
بةو طرنطييةكيان هيض كة دةطرَيت،

نةداوة. مةسةلةية
ضاوثَيكةوتنَيكى لة ئةحمةد

«داوايةكمان دةَلَيت: رؤذنامةدا
ئامادةكردووةء بابةتة ئةم لةسةر

سةر كردووةتة تةئكيديشمان
شةبةك بؤ كؤتا دانانى ئةوةى

دةستووريى نييةء ضاوةإَيى
هةَلبذاردن ياساى جَيبةجَيكردنى

داواكة ئةوةى بؤ دةكةين
مةحكةمةى بةرزبكةينةوة بؤ

ئيتحادى».

شةبةك وةكو ئَيوة رؤذنامة:
هةَلبذاردنى ياساى كةموكورتي
لة عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى

دةبيننةوة؟ ضيدا
هةمواركردنى ياساى لةراستيدا *
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ياساى
كةموكورتىء عَيراق، نوَينةرانى
تَيداية، زؤري  كورد  بؤ  زةرةرى
بكةين يةك مادةى سةيرى ئةطةر
كورسييةكان (٥٪)ى دةبينين
كةواتة تةعويزى، بؤ تةرخانكراوة
(٨) ئةطةر  كورسيية،  (١٦) تةنيا
بكةينةوة كةم لَى كؤتاكانى كورسى
دةمَينَيت، تةعويزى بؤ كورسى (٨)
ئةم(٨)كورسييةشبةثَيىئةمياساية
ناوةوةو دةنطةكانى كؤى لةسةر
دابةشدةكرَيت عَيراقدا دةرةوةى
كةواتة ئينتيخابى، موعةدةلى بةثَيى
(٢) لة كورد حاَلةتدا باشترين لة
كاتَيكدا لة ناهَينَيت، زياتر كورسى
لة زياتر  (٢٠٠٥)دا  هةَلبذاردنى لة
كةواتة بةدةستهَينا،  كورسى  (٧)
زةرةر كورسى (٦) كورد النيكةم
لةاليةكى لةاليةك، ئةمة ــات، دةك
ثَيضةوانةى بــة  ئــةمــة ــةوة  ــك دي
بةثَيى ضونكة عَيراقة، دةستوورى
عَيراق دةستوورى (٤٩)ى مادةى
ــةزار ه  (١٠٠) ــةر ه بــؤ ــت ــَي دةب
تةرخانبكرَيت، كورسييةك كةس
كؤضء وةزارةتــى ئامارى بةثَيى
لة زياتر (UN) عَيراقىء كؤضبةرانى
هةية، دةرةوة لة عَيراقى مليؤن (٣)
ناوةوةو دةنطةكانى حيسابى ئةطةر
دةردةكةوَيت بؤمان بكةين، دةرةوة
بؤ زياتر كورسى (٢) رةنطة كة
دةرةوة لة عَيراقى هاوآلتييانى

نةمَينَيت.
يــةكــي هـــةروةهـــا مـــــادةى
شةبةك ئَيزدييةكانء بؤ كؤتا
ئةمة لةراستيدا تةرخانكردووة،
دابينكردنى نةك سياسيية، مةبةستى
مةبةستى بة ئةمة ضونكة مــاف،
ئةطةر كوردء لة جياكردنةوةيانة
ثإؤذةية ئةم  خاوةنى بؤ وانةبَيت 
ناكةن، بؤ ئيستحقاقيان داواى
هةزار (٥٠٠) لة ئَيزدييةكان ضونكة
ئيستحقاقيان كةواتة زياترن، كةس
لة شةبةك كورسيية، (٥) النيكةم
كةواتة زياترة،  كةس هةزار  (٣٥٠)
ئيستحقاقيانة، كورسى (٣) النيكةم
ئةطةر ثإؤذةية ئةم هةَلطرانى بةآلم
قبووَليانة، بدةنآ كورسيشيان نيو
ئةوةية سةرةكييان مةبةستى ضونكة

لة كورد لة جياواز ثَيكهاتةيةكى بة
هاوثةيمانى بةداخةوة بدرَين، قةَلةم
بةو طرنطييةكيان هيض كوردستانيى
ئَيزدييةكان ئةطةر نةدا، مةسةلةية
بدرَين قةَلةم ثَيكهاتةيةكيش لة وةك
ئاينَيكى لةبةرئةوةى تَيدةضَيت، رَيى
نابَيت ضةندة هةر هةية، جياوازيان
دةتوانين ضونكة قبوَلبكرَيت، ئةوةش
دةســتــوورى لة مةسةلةية ــةم  ئ
بكةين، ضــارةســةر كوردستاندا
ثَيكهاتةيةكى بؤ شةبةك ــةآلم ب
دينى كةمينةيةكى بَيت؟! جياواز
وةكــو موسَلمانن ضونكة نيين،
رووى لة عَيراق، خةَلكى زؤرينةى
(طؤران) زاراوةى بة نةتةوايةتييةوة
زؤرى هةرة زؤربةى  دةكــةن،  قسة
هةروةها كوردين، خَيَلى خَيَلةكانى
رةسميدا بةَلطةنامةيةكى هيض لة
نةدراوة، قةَلةم لة ثَيكهاتةيةك وةكو
كوردو مَيذوونووسةكانى هةموو
هةرة زؤربــةى رؤذهةآلتناسةكانء
عةرةب مَيذوونووسةكانى زؤرى
لة كورد بةشَيك بة شةبةك (شاباك)

قةَلةمدةدةن. لة
(٤)ى بإطةى بةثَيى  هــةروةهــا 
لةسةر شاغرةكان كورسى (٢) مادةى
دابةشدةكرَيت، بــراوةكــان  ليستى
ئةوةى، هؤى دةبَيتة ئةمة من بةإاى
لة بةغداو كورسى  (١ بؤ ٢) كورد كة
ضونكة بضَيت، لةدةست سةآلحةدين
ثارَيزطايةدا دوو  لةم  كورد  لةوانةية
بؤ نةهَينَيت بةدةست ئينتخابى رَيذةى

كورسييةك. بةدةستهَينانى
ــادةى م (٢)ى  بــإطــةى بةثَيى  
ثةرلةمان ئةندام (٥٠) هةروةك   (٦)
بة ثَيداضوونةوة داواى دةتــوانــن
بةآلم بكةن، ثارَيزطايةكدا هةر ئامارى
كة ئةوةية، ئةوةيش تَيداية مةرجَيكى
زؤرينةى رَيذةى بة عَيراق ثةرلةمانى
ثةسةند ــة ــي ــاري داواك ــةم ئ ئــاســان 
هيض من بؤضوونى بة بؤية بكةن،
ئامارى ثَيداضوونةوةى ثارَيزطايةك
لةوانةية ضونكة ئةنجامنادرَيت، تَيدا
ثةرلةمان ئةندامانى ثَيويستى رَيذةى
لة جطة ئةمة نةهَينَيت، بــةدةســت
ثةرلةمان كة  كةركوك، ثارَيزطاى 
ثَيداضوونةوةى بؤ دةنــط  (٪١٠٠)
دانانى ئامانجى كةواتة دةدةن، ئامارى
ئةو بؤ هةر من بــةإاى مةرجة  ئةم

بووة. مةبةستة
مــادةى (٥)ى  بإطةى هــةروةهــا 
ئةوةى، لةسةر جةختدةكاتةوة حةوت
زيادةيةكى دةركةوتنى حاَلةتى لة كة
ثارَيزطايةكى ــةر ه لــة ناياسايى
ئةو ثةرلةمانى ئةندامانى طومانلَيكراو
زيادبوونة ئةو  رَيذةي بة ثارَيزطاية 
كورسييةكانى سةر دةضنة ناياسايية
ئةندامَيتييان كةواتة نيشتمانيى،
لةسةر تةنيا بةَلكو هةَلناوةشَيتةوة،
حيساب ثارَيزطاية ئةو كورسييةكانى
ئةمةش من بؤضوونى بة ناكرَين،
رَيذةى كةمبوونةوةى  هؤى دةبَيتة 
عَيراقدا، داهاتووى ثةرلةمانى لة كورد
ئةطةر كةركوك ثارَيزطاى لة ضونكة
بةآلم هةبَيت، ناياسايى كورسى يةك
لة ثارَيزطاكانى ئةوة دةبينين بةرامبةر
(مــوســألء ـــو وةك ــراق ــَي ــةى ع ــك دي
هةندَيكى بةسرة كةربةالو  نةجةفء
زؤرة زيادبوونيان  ــذةى رَي ديكة)

ناياسايى كورسييان (٢٠) النيكةم
بةرامبةر كورسى واتايةك بة دةبَيت،
لةاليةك، ئةمة دةبَيت، كورسى (٢٠)
ئةم من ــةإاى ب ديــكــةوة  لةاليةكى
ضونكة دةستوورة، ثَيضةوانةى  خاَلة
ئةندام وةكو ثةرلةمانانة ئةندام ئةو
ئةساسَيكى لةسةر دةمَيننةوة ثةرلةمان
ياسايى مةبدةئَيكى ضونكة ناياسايي،
باطل على يبنى (ما دةَلَيت: كة هةية،

باطل). فهو
نيية ــةدأل ب ياسايةم ــةم ئ بؤية
بة دذ بإطةى زؤر بَلَيم؛ دةتــوانــم
وا هةروةها تَيداية، دةستوور ياساو
بؤ داإَيذرابَيت ياساية ئةم كة دةيبينم
لةبةر شيعى ئيئتيالفى بةرذةوةندى 
لةناو داواكارييةكانيان هةموو ئةوةى
(١) نموونة: بؤ ضةسثاوة، ياساية ئةو
ليستى (٢) تةعويزي، مةقاعدى (٥٪)ي
ضةند (٤) شةبةك،  كؤتاى  (٣) كراوة،
كورسى دابةشكردنى (٥) بازنةيى،
(٦) براوةكاندا، ليستى بةسةر شاغر
(٥٠) داواكارى ثةسةندكردنى مةرجى
ثَيداضوونةوةى بؤ ثةرلةمان ئةندام
(٧) طومانلَيكراوةكان، ثارَيزطا ئامارى
ئةو ئةندام ثةرلةمانانةى، دةرنةكردنى
ناياسايى زيادبوونى رَيــذةى لة كة 
لة بإطةى وةك هةر ئةندام ثةرلةمانن
ئاماذةمان حــةوتــدا ــادةى م (٥)ى 

ثَيكرد.
هاوثةيمانيى ليستى ئايا رؤذنامة:

كردوون؟ ثشتطيريي
خؤشم بــؤ ــةر ه مــن نةخَير  *
ــةو ئ ــشــة ــي ــك ــَي ـــتء دةم ـــامـــةوَي ن

بإيارةمداوة.
خؤتان شةبةك وةكو ئَيوة رؤذنامة:

كورد دةزانن؟ بة
(طؤران) بَيطومان بة زاراوةى ئَيمة *
نةتةوةيةكى شةبةك قسةدةكةين،
بةَلكو كورد، لة جياواز نيية تايبةت
خَيَلى خَيَلةكانى زؤرى هةرة زؤربةى
ئاماذةمان ثَيشتر هةروةك كوردين،
باجةالن، (زةنطةنة، ــو وةك ثَيكرد
ماموسى، رؤذبةيانى، زرارى، داودة،
كةس هةندآ بةداخةوة بةآلم هتد...)،
خؤيانء تايبةتى بةرذةوةنديى لةبةر
كورد بة  خؤيان مةزهةبةوة بةهؤى 
وةك شةبةك دةيانةوَيت نازاننء
بؤ بناسرَيت تايبةت نةتةوةيةكى
لة سياسيى ثؤستَيكى بتوانن ئةوةى

عَيراقدا وةربطرن.
لة شةبةك جياكردنةوةى رؤذنامة:
دةبَيت؟ زيانى هةَلبذاردندا لة كورد

ضين؟ زيانةكان
زيانى نةك شةبةك، بؤ كؤتا دانانى *
طةورة زيانَيكى بةَلكو هةية، شةبةك بؤ
ئةمة ضونكة دةطةيةنَيت، كورد مافى بة
مةبةستى كوردةء دوذمنانى  ثيالنى
ئةويش كة  ثشتةوةية،  لة  سياسيى 
هةمان بة شةبةكة جياكردنةوةى
نةتةوةى لة ئَيزدييةكان برا شَيوة
كورد قـــةوارةى  ــةوةى ئ بؤ ــورد،  ك
درَيذةثَيدانة هةروةها كةمبكةنةوة،
ناوضةكة تةعريبكردنى سياسةتى بة

بةعسةوة. حكومةتى لةاليةن
هاوثةيمانيي ليستى بؤضى رؤذنامة:
شــةبــةك ــؤ ــاى ب ــؤت دانــانــى ك

قبووَلكرد؟
ئةسَلةن هاوثةيمانيى كوردستان *
مةسةلةية بةو  ئةوتؤى طرنطييةكى 
ــة لــةاليــةن ــإؤذةي ث ــةم نــــةداوةو ئ
لَيدةكرَيتء طومانيان  كةسانَيكةوة، كة
دراوسَيدا وآلتانى لةطةأل ثةيوةندييان
ض شيعىء ئيئتيالفى ناو لة ض هةبَيت، 
ثشتطيريكراوة ديكة ليستةكانى لةناو
لؤذيكى بة كة شؤظَينييةكان هةروةك
با نةبَيت ــةرةب ع شةبةك ئةطةر 

بآلودةكةنةوة. نةبَيت، كورديش
يةك بة كورد ئَيوة بةإاى رؤذنامة:

بكات هةَلبذاردن بةشداريى ليست
ليستَيكى ضةند بة  يان باشترة،

جياواز؟
سيستمى ئــةمــة  مــن ـــةإاى ب  *
تَييدا هةر كةسء اليةنَيك ديموكراتيية
هةَلبذاردن بةشداريى ضؤن ئــازادة
ــة ــةوةي ئ ــط ــرن ط دةكـــــات، بـــةآلم
بةرامبةر بةغدا لة  هاوهةَلوَيستيان 
هةروةها هةبَيت، كورد كَيشةكانى
عَيراقدا ثةرلةمانى لة تةنسيقيشان
شَيوةية بةو دةكةم تةسةور هةبَيت،
بثارَيزَيتء خؤى  قورسايى  كــورد
رةوتى لةسةر دةبَيت كاريطةريشى
بة زؤر بةآلم عَيراقدا، لة سياسيى 
ثارَيزطاكانى لة  كة  ــم،  دةزان طرنطى
ديــالــةو مـــوســـألء كــــةركــــوكء
يةك بة كورد بةغدا، سةآلحةدينء
بكةن، هةَلبذاردن بةشداريى ليست
لةم كورد دةنطى فرةليستى ضونكة
دةكاتةوة، ثةرشوبآلو ثارَيزطايانةدا
دوو دةستدانى لة هؤى  ببَيتة رةنطة
بةهؤى ئــةمــةش كــورســى، تــا ســآ 
ضونكة شاغير، مةقاعدى دابةشكردنى
يةكةوة بة كوردييةكان ليستة ئةطةر
كورسى رةنطة دةنطةكانيان باقى بن،
نةك بةدةستبهَينن، شاغيرةكة
ديكة، ليستَيكى بؤ  بإوات  كورسييةكة
لةو ئةطةر نيية كَيشةيةك من بةإاى
دابةزن، ليست يةك بة  ثارَيزطايانةدا
لة ثةرلةمانَيك ئةندام هةر ضونكة
بطات دةتوانَيت هةَلبذاردن  دواى
من بـــةإاى ــؤى، خ ليستةكةى بــة 
جياوازى ليستى هةرضةند ــورد ك
لة ئيش ناتوانَيت ثةرلةمان لة هةبَيت
نةكات، بةرذةوةنديى ضوارضَيوةى
ضوارضَيوةية لةم ليستَيكى هةر ضونكة
لة ــؤى خ جــةمــاوةرى دةربــضــَيــت

دةستدةدات. لة كوردستان
هةَلبذاردنى لة ثَيتواية رؤذنامة:
لة كورد سةنطى رَيذةء داهاتوودا

كةمببَيتةوة؟ بةغدا
خؤى هةروةكو ياساكة ئةطةر *
كورسى دابةشكردنى بمَينَيتةوة،
راطةياندنى بةثَيى ثارَيزطةكان سةر
بَيت، هةَلبذاردن) باآلى (كؤمسيؤنى
-١٠) كورد النيكةم من  بؤضوونى بة
داهاتوودا ثةرلةمانى  لة  كورسى (١٢
ــذةى رَي كةواتة دةدات، دةســت لة 
ثةرلةمان لة ئَيستا  كة ،(٪٢١) كورد
بةإاستى ،(٪١٨) بؤ دادةبةزَيت هةمانة
لة ــورد ك كاريطةريى  بةمشَيوةية 
بةهةمانشَيوة كةمدةبَيتةوة، بةغدا
لةسةر دةبَيت كاريطةريى رَيذةية ئةم
بودجةى هةرَيمى كوردستان، (١٧٪)ى
نيية، قبووأل قابيلى  ئةمة  بةإاستى
نةتةوةى دوو مةنتقى بة كورد دةبَيت
هةوَلى ئيشبكاتء عَيراقدا لة سةرةكى
لة عَيراقدا تةوافقى ضةسثاندنى نةريتى
(٣٠٪)ى ئةطةر ئَيمة ضونكة بــدات،
ديسان بةدةستبهَينين، زياتريش
بة بةرامبةر  دةمَينينةوة كةمينة هةر 
وا بإوات ئةطةر رةوتةكة عةرةب، بؤية
نةكات هةَلبذاردن بةشداريى كورد
مةسعود بةإَيز  هةروةكو باشترة، 
كوردستان هةرَيمى سةرؤكى بارزانى

ثَيكردووة. ئاماذةى لَيدوانةكانيدا لة
لة سكاآل بةنيازن  ئايا رؤذنامة: 
بكةن؟ تؤمار نوَينةران ئةنجومةنى
ئةم لةسةر داوايةكمان بةَلَى، *
تةئكيديشمان ئامادةكردووة بابةتة
دانانى ـــةوةى ئ ــةر س ــة ــردووةت ك
نيية، دةستووريى شةبةك بؤ كؤتا
شَيوةيةك هيض بة  دةستوور  ضونكة
جياواز ثَيكهاتةيةكى وةك شةبةكى
موسَلمانن، ضونكة نةداوة،  قةَلةم لة
نيية ثَيوةرَيك هيض ديكة واتايةكى بة
تةرخان شةبةك بؤ كؤتا كة لةسةرى
ئَيستا ضاوةإَيى جَيبةجَيكردنى بكرَيت،
داواكة ئــةوةى بؤ دةكةين ياساكة
مةحكةمةى ــؤ ب بــةرزبــكــةيــنــةوة

ئيتيحادى.
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هةلَبذاردن ياساى شةبةك: ئةحمةد
كـــورد بـؤ زةرةرة كـةموكـورتةء

ضـاوثـيَـكــةوتن

نةبةردييةشتان ئةم
دؤأاند

(١)
ثةرلةمانتارةكاني هَيشتا
رةزامةندييان دةستى كة عَيراق
عَيراق هةَلبذاردنةكاني ياساى بؤ
تــةواوةتــى بة  ــووةوة  ــردب ــةرزك ب
ــان دانـــةبـــةزانـــدبـــوو، ــي ــت دةس
ــةرةبء ع ثةرلةمانتارة هَيشتا
ثةرلةماني ــاو ن توركمانةكاني 
بةو باوةإيان تةواوةتي بة عَيراق
/١١/٨ رؤذى لة كة سةركةوتنةى

نةكردبوو،  دةستيانهَينابوو، ٢٠٠٩ بة
هاوثةيمانيي فراكسيؤني سةرؤكي
مةعسوم ــاد ــوئ ف ــان، ــت ــوردس ك
دةستةوةو بة  طرت سةماعةكةى 
جَيطرى عةتيةى خاليد يةكسةر
موراقبي وةك ثةرلةمانيش سةرؤكي
ثةرلةمانتارةكاني هةموو ــؤل، ث
كة كردنةوة ئاطاداري دانيشتاندةوةء
ئةويش راطرنء  قسةكاني بؤ  طوآ
طةلى لة ثيرؤزبايي حةماسةتةوة بة
ئةو «ئينجازكردني بؤ كرد عَيراق

جةبارة». عةمةلة
(٢)

راطةياندنةكاني ئَيوارةية، ئةو هةر
شاييء بة دةستيانكرد يةكَيتى
«ئةو ئةوان كة رايانطةياند لؤغانء
رؤذ دوو بردةوة»ء نةبةردييةشيان
بزووتنةوةى كاتَيك  ئةوةش،  دواى
ئاشكرا خةَلك بؤ راستييةكاني طؤإان
بةغدا لة نوَينةرةكانمان  وتي،  كردو
بةسةرؤك (جطةلةليستىيةكطرتوو)
بةثةلة كة كوردةكةشةوة كؤمارة
فَيَليان كردبوو، ياساكة لةسةر ئيمزاى
بةغدا لة ئةمجارة  كورد لَيكراوةء 
كةمتر زؤر  كورسييةكاني ذمارةى 
قةبارةى راستةقينةى خؤى، دةبَيت لة
لَيكدانةوةى شيكردنةوةو جياتي لة
ــةوةى ــن ــزووت ب بــؤضــوونــةكــانــي
لؤذيكى، شَيوةيةكي  بة  طــؤإان
بة يةكَيتىء راطةياندنةكاني كةضى
لة ناوياندا سةرنووسةرى تايبةتيش
طؤإان بزووتنةوةى كة وايان بآلوكردةوة نوآ كوردستاني
ئةو طةورةيي لة دةيانةوَيت دةكاتء بةسةرةوة موزايةدةيان
تةنانةت بكةنةوة!! كةم كؤمار سةرؤك نوَينةرانء نةبةردييةى
دةكةنء ئةمريكييةكان تةمويلى كة وةك ئاسؤ رؤذنامةيةكي
ثاأل خستة ئةوةى تؤمةتى بةرهةمة، دكتؤر باَلى بة سةر

هاوإان!! بةعسييةكاندا لةطةأل كة طؤإان بزووتنةوةى
(٣)

ناو ــردة ب مةسةلةكةى ــؤإان ط فراكسيؤني كاتَيك
هةَلوَيستى هةرَيم سةرؤكي هةم ثةرلةمانء هةم ثةرلةمانء
لة كرد نةكردنيان  بةشدارى هةإةشةى نواندء تونديان 
بؤى خةَلك ئةوةى دواى عَيراقدا، ئايندةى هةَلبذاردنةكاني
راستى بة راستنء طؤإان بزووتنةوةى قسةكاني دةركةوت
سةرؤكى بةغدا، لة نوَينةرةكانمان سةر كراوةتة كآلو
شةرمنانةى راطةياندنَيكى كوردستانيش هةرَيمى حكومةتى
سةرؤكي ثةرلةمانء هةَلوَيستى لة ثشتيواني كردةوةو بآلو

كرد. هةرَيم
سةر هاتووةتةوة عَيراقيش  كؤماري سةرؤك  ئَيستا وا
ئةو ذَير  لة شاني  دةيةوَيت لَيدوانةكانيدا وتةو  لة خةتء 
سةر بخاتة ئيمزاكردنةكةى طوناهي بكاتء خاَلى مةسةلةية

ديكة. اليةنةكاني كوردستانء ثةرلةمانتارةكاني
كةينوبةينةدا، لةم

كوردستاني  سةرنووسةرى يةكَيتىء راطةياندنةكاني  
نايةت، لَيوة نووزةيان  بارةوة لةو لَيكردو قإوقةثيان  نوآ
سةر بؤ هَيرشةكانيان ريسواييةكةيان، داثؤشينى بؤ بةآلم
بزووتنةوةكة، يةكةمي شةخسي طــؤإانء بزووتنةوةى

كردووة. توندتر مستةفا نةوشيروان
(٤)

ئةركى هةستاوة ثَيى طــؤإان بزووتنةوةى  ــةوةى ئ
ضونكة هةَلكَيشَيت، ثَيوة خؤى نابَيت خؤيةتىء نيشتماني
شَيوةية لةو حاَلةتَيكى ضةند بؤ خةَلك خؤيةتىء ئةركي
لة كة لةوةداية ئؤثؤزسيؤنيش طرنطي ثَيداوةء دةنطيان
بزووتنةوةى بإوات  وا كار بَيتء ضاودَير خةَلك  جياتي
بةآلم دةبَيت،  سةركةوتوو تاقيكردنةوةيةدا لةو طؤإان 
مةدحء ئةو هةَلدةستن، ثَيى يةكَيتى راطةياندنةكاني ئةوةى
بةغداو لة  دةكةن  كوردةكاني بةرثرسة بؤ كة  سةنايةى 
لة جطة  دةكةن، ئؤثؤزسيؤني بؤ تؤمةتانةى هَيرشء ئةو 
بؤ ئةو ئاإاستةيةى كوردستان ضةواشةكردني راي طشتيى
هيضى حيزبةداية،  ئةو دةسةآلتداراني بةرذةوةنديي لة كة

نيية. ديكة
مَيذوويةكي  طشتى راي ضةواشةكردنةى شَيوازي  ئةو
راطةياندنةكاني تاقيكردنةوةش ديارترين هةيةء دورودرَيذى
بةعسييةكان راطةياندني سؤظيةتء يةكَيتيى نازيء ئةَلمانياى

نةدةكردن. ثآ باوةإى كةس خؤيان لة جطة دواجار بوو،

شَيوازي ئةو

راي ضةواشةكردنةى

مَيذوويةكي طشتى

دورودريَذى

ديارترين هةيةء

تاقيكردنةوةش

راطةياندنةكاني

نازيء ئةلَمانياى

يةكيَتيى سؤظيةتء

راطةياندني

بوو، بةعسييةكان

لة جطة دواجار

باوةِرى كةس خؤيان

نةدةكردن ثآ

مةجيد ساَلح

شةبةك ئةحمةد



ضيمةن محةمةد رةشيد

 

رووداوء يادى رؤذى
(٢٥)ى نؤظةمبةر

ساَلى  ــى  دووةم تشرينى  (٢٥)ى  لة 
نــاويــان  ــة  ك خــوشــك  ســآ  (١٩٦٠)دا، 
بوو،   (١٩٢٤) لةدايكبووى  باتريشياميراباأل 
بوو،   (١٩٢٦) لةدايكبووى  مينيرفاميراباأل 
 (١٩٣٥) لةدايكبووى  مارياتيرزاميراباأل 
«ميرابال  ميراباأل  بةخوشكانى  كة  بوو، 
خوشكانة  ئةم  دةكرَين،  ناوزةند  سسترز» 
لةبزووتنةوةى  بوون  سياسى  ضاالكوانى 
خةباتى نيشتمانى دذى ديكتاتؤرى كؤمارى 
خةباتيان  تروخيلو  رافايل  دؤمينكان، 
بؤماوةى  زؤردارة  ديكتاتؤرة  ئةم  دةكرد، 
(٣٠)ساأل لةساآلنى ( ١٩٣٠-١٩٦١) حوكمى 
دواى  (١٩٦٠)دا  لةساَلى  كردء  دؤمينكانى 
ئةوةى كةمينى بؤ ئؤتؤمبَيلى ئةم خوشكانة 
زؤر  بةشَيوازَيكى  دةستطيريكردن،  داناء 
لَيدان  ئةشكةنجةدانء  ئازارو  بة  دإندانة 

هةرسَيكيانى كوشت.
لةيةكةم  (١٩٨١)داء  تةمموزى  لة 
كؤبوونةوةى بزووتنةوةى ذنان لة ئةمريكاى 
لة  كة  مانطدا  ١٨-٢١)ى  رؤذانى(  لة  التين 
بةشداربووان  سازدرا،  كؤَلؤمبيا  بؤطؤتاى 
ئةم  يــادى  بةرزراطرتنى  بؤ  بإيارياندا 
بكرَيتة  نؤظةمبةر  (٢٥)ى  رؤذى  خوشكانة، 
توندوتيذيى  بةرةنطاربوونةوةى  رؤذى 

دذى ذنان لة ئةمةريكاى التين.
(١٩٩٩)دا  يةكةمى  كانونى  (١٧)ى  لة 
بإيارىذمارة  بة  نةتةوةيةكطرتووةكانيش 
(١٣٤/٥٤) ئةم رؤذةى كردة رؤذى جيهانيى 
دذى  توندوتيذيى  بةرةنطاربوونةوةى  بؤ 

ذنان.
ذنةضيرؤكنووس  (١٩٩٤)دا  لةساَلى 
جوليا ئةلفاريز كة خةَلكى كؤمارى دؤمينكان 
ساَليداء   (١٠) لةتةمةنى  ــةآلم  ب ــووة،  ب
لةطةأل  زؤرداريى  لةبةر  (١٩٦٠)دا  لةساَلى 
خَيزانةكةى هةَلهاتوون بؤ ئةمريكا، ضيرؤكى 
خوشكانى ميراباَلى نووسيووة لةذَير ناوى 
 flies in the» ثةثولةكان»  لةسةردةمى   »
بؤ  نؤظلَيتة  ئةم   »  time of the butter
لةو  وةرطَيإدراوة،  جيهان  زمانى  ضةندين 
بؤ  تر  بةناوَيكى  بوو  ثةثولةكانيش  كاتةوة 

خوشكانى ميراباأل. 

توندوتيذيى ضيية؟

ثَيناسة بؤ توندوتيذيى بةثَيى ثَيوةرى   
ثسثؤإيى  هةروةها  سياسىء  ئةخالقىء 
كؤمةَلناس  ثسثؤإانى  الى  ــت،  دةطــؤإَي

جياوازة لةطةأل ياساييدا،
بةزةيى  لة رووى زمانةوانييةوة دذى   

رووى  لة  دةطةيةنَيت،  نةرمى  «رفق»يان 
تةقليدييةكانةوة  تيؤرة  بةتايبةت  ياساوة 
ـــزى مــــادىء  ـــةســـةر هـــَي ــز ل ــي ــةرك ت
مومارةسةكردنى هَيزى جةستةيى دةكرَيتء 
واتة تةركيز لةسةر روكنى ماديى دةكات كة 

ئامإازى بةكارهَينانى توندوتيذيية، بةآلم لة 
زؤرلَيكردنى  بةفشارو  هاوضةرخدا  فيقهى 
بخاتة  تةركيز  ئــةوةى  بةبآ  دَيت  ئيرادة 
لة  خؤى  ثَييواية  بةَلكو  ئامإازةكة،  سةر 
ئامإازى  بة  كةسانة  ئيرادةى  زؤرلَيكردنى 

جؤراو جؤر.
لة:  بريتيية  بةطشتى  توندوتيذيى   
هةإةشة  يان  هَيز  ناشةرعى  بةكارهَينانى 
بةرامبةر،  بة  زيانطةياندن  ئامانجى  بة 
يان  بةرامبةر،  ئيرادةى  زةوتكردنى  يان 

دةستكةوتَيك بة بةنادادوةريى لةبةرامبةر،
بةخةَلك  ـــازار  ئ ــكــة  رةفــتــارَي ــان  ي
دةطةيةنَيتء بؤى هةية ئازارةكة جةستةيى 

يان دةروونيى بَيت.

 توندوتيذيى دذى ذنان:
 

ــى بــؤ  ــي ــان ــه ــي ــــطــــةوازى ج ــــان ب
دذى  توندوتيذيى  رووبةإووبوونةوةى 
يةكطرتووةكانةوة  نةتةوة  لة  كة  ــان،  ذن
دذى  توندوتيذيى  ثَيناسةى  دةرضــووة، 
دةستدرَيذييةك  «هةر  بةوةى:  دةكات  ذنان 
ذنانء  سةر  بكرَيتة  رةطةز  بنةماى  لةسةر 
بَيت  جةستةيى  ئازارطةياندن،  هؤى  ببَيتة 
بة  هةإةشةكردن  هةروةها  دةروونيى،  يان 
فشار  يان  دةستدرَيذيية  ئةم  ئةنجامدانى 
ئازادييةكان  لة  بَيبةشكردن  يان  بؤهَينان، 
بةآلم  تايبةتدا»،  يــان  طشتيى  لةذيانى 
دةرونزانييةكان  كؤمةَلناسىء  توَيذينةوة 
بةكارهَينانى  لة  بريتيية  ناساندووة:  وايان 
زاَلبوون  لةثَيناوى  ثياوةوة  لةاليةن  هَيز 
بةسةر ذندا، يان ثةراوَيزخستنى، لةئةنجامى 
ئةم دةسةآلتء هَيزةوة ذنان رووبةإووى 
شَيوازى جؤراوجؤرى توندوتيذيى دةبنةوة 
دةمَيننةوةء  ثةراوَيزخراوى  بة  جؤرَيك  بة 
زانستييان  كؤمةآليةتىء  بةشداريى  ناتوانن 

هةبَيت. 
(١٩٩٣)دا  يةكةمى  كانونى  ــة(٢٠)ى  ل
بانطةوازيدا  بإيارى  نةتةوةيةكطرتووةكان 
توندوتيذيى  بــةرةنــطــاربــوونــةوةى  بــؤ 

بةرامبةر ذنان.

جؤرةكانى توندوتيذيى: 

دياردةيةكى  ذنان  دذى  توندوتيذيى 
ئةنجام  كؤمةَلطةيةك  هةموو  لة  كؤنةو 
ــؤرو قــةبــارةى لة  ـــت، شــَيــوازو ج دةدرَي
تر  كاتَيكى  شوَينء  بؤ  كاتَيكةوة  شوَينء 
دةطؤإَيتء لةزؤر شوَين بة شتَيكى ئاسايى 
ئاسايىء  تةقليدَيكى  وةك  دةكرَيت  سةيرى 

مةشروع. 
دةكرَيت جؤرةكانى توندوتيذيى بة ثَيى 

جؤرو كاريطةريى ثؤلَينبكرَين وةك:
هةموو   .. كوشتن  لَيدان،  ١) جةستةيى: 

ئازاردانَيكى جةستة.
جنَيودان،  قسةثَيوتن،  دةروونيى:   (٢
هةركارَيك كاريطةريى لةسةر دةروونى ئةو 

كةسة بةجَيبهَيَلَيت.
دةروونيى  اليةنى  ئةميش  سَيكسى:   (٣
تةحةروشى  توانجى سَيكسيى،  وةك قسةو 
سَيكسيى  ــذيــى  ــدرَي دةســت سَيكسيى، 

دةطرَيتةوة.

لةهةر  بــَيــبــةشــكــردن  ــى:  ــادي م  (٤
ثَيداويستييةكى ماديى.

كاريطةرييان  توندوتيذيى  جؤرةكانى 
كةسَيك  نموونة  بؤ  هةية،  بةسةريةكةوة 
كاريطةريى  بدرَيت  جةستةيى  ــازارى  ئ
يان  ــةرى،  ــةس ل ــت  ــَي ــشــى دةب ــي دةروون
كاريطةريى  سَيكسيى  توندوتيذيى 
ــةو  ،....ب هةية  دةروونيشى  جةستةيىء 

جؤرة.
دةكرَيت توندوتيذيى بةثَيى جوطرافياى 
ذيان ثؤلَين بكرَيت وةك: هةموو جؤرةكانى 
ئاماذةيان  لــةســةرةوة  كة  توندوتيذيى، 
ذناندا  لةذيانى  شوَينَيك  لةهةموو  ثَيدراوة، 

رووبةإووى دةبنةوة.
ماَلدا،  ضوارضَيوةى  لة  ١)توندوتيذيى 
(لَيدان،  توندوتيذيى جةستةيى  خَيزان:  واتة 
ثَيويستة  لَيرةدا  كوشتن)  خةتةنةكردن، 
كاتَيك  بدرَيت  منداأل  لةباربردنى  بة  ئاماذة 
لةوانةش  جطة  كضة،  منداَلة  ئةو  دةزانرَيت 
دةستدرَيذيى  خَيزاندا  لةضوارضَيوةى 
كةسانى  لةاليةن  روودةدات  سَيكسيى 
ــةرةوة  ــاوس ــةن ه ــةالي ــان ل نــزيــكــةوة، ي
لة  يةكَيكة  سَيكس  ئةنجامدانى  ــةزؤر  ب

ثَيشَيلكارييةكان دذى ذنان.
ــدا:  ــةَل ــؤم ك ــة  ل ــى  ــذي ــي ــدوت ــون ت  (٢
سَيكسى،  دةستدرَيذيى  هةراسانكردنء 
يان  لةناوخؤ  ذنانةوة  بة  بازرطانيكردن 
قسةثَيوتن،  توانجء  ــان،  ــةدةرةوةي ــاردن ن
قسةهةَلبةستن، ناضاركردن بؤ لةشفرؤشى.

دةستى  ــةســةر  ل توندوتيذيى   (٣
دةوَلةت: وةك ئةو توندوتيذييانةى لةاليةن 
حكومةت،  ثياوانى  بةنديخانة،  ثاسةوانانى 
توندوتيذييانةى  ئــةو  يــان  لــَيــرســراوان، 
ئةنجامى  ثةنابةران  دذى  حكومةتةكان 

دةدةن.

ذمارة ترسناكةكان
لة جيهاندا سةبارةت

بة توندوتيذيى دذى ذنان: 

ســةبــارةت  ورد  ــارى  ــام ئ ذمـــارةو 
كارَيكى  ذنـــان  دذى  بةتوندوتيذيى 
ذنانةى  ئةو  هةموو  لةبةرئةوةى  زةحمةتة، 
ثةنا  بوونةتةوة  توندوتيذيى  رووبةإووى 
بةشاراوةيى  رووداوةكة  نابةنء  دادطا  بؤ 
نةتةوةيةكطرتووةكانء  بةآلم  دةمَينَيتةوة، 
هةوَلى  نَيودةوَلةتى  لَيبوردنى  رَيكخراوى 
لةسةر  زانيارييانداوة  داتاو  كؤكردنةوةى 
لة رَيذةى ذنان كة  توندوتيذيى دذى ذنان 
دانيشتووان،  ذمــارةى  (٤٩,٧٪)ى  دةكاتة 

هةندَيك لةو ذمارانة بريتين لة:
كة  ــض  ك مــلــَيــون   (٦٠) نــزيــكــةى   *
بةهؤى  بةآلم  لةذياندابن،  دةبــوو  ئَيستا 
لةباربردنيانةوة لةبةرئةوةى كض بوون، يان 
ضاودَيريى ثَيويست نةكراونء بووةتة هؤى 

مردنيان.
توندترين  سَيكسيى،  دةستدرَيذيى   *

جؤرى توندوتيذيى سَيكسيية كة جطةلةوةى 
ضةندين دةرةنجامى ترى لَيدةكةوَيتةوة وةك 
نةخؤشييةكانى  لةبارضوون،  سكثإبوون، 
وةك  دةطوازرَيتةوة  سَيكسةوة  بةهؤى 
شوَين  لــةزؤر  ئايدز».   » بةرطريى  كةمى 

لةطةأل  بةَلكو  نابرَيت،  دادطا  بؤ  ثةنا  تائَيستا 
ئةوةى دةستدرَيذيشة بؤ سإينةوةى لةكةى 
دةكوذرَيت.  ثةالماردراوةكة  ذنة  شةرةف، 
ذن  يةك  ذن،  لةثَينج  كة  ئاماذةية  جَيى 
دةبَيتةوة  دةستدرَيذيى  ـــةإووى  رووب
دةستدرَيذيكردنة  هةوَلى  يان  لةذيانيدا، 

سةرى دةدرَيت.
خةتةنة  كــض  (٢)مــلــيــؤن  ســاآلنــة   *

دةكرَين.
 (١٠-١٧) تةمةنى  لة  كض  مليؤن   (٨٢)  *
تةمةنى  ثَيش  واتة  بةشوو،  دةدرَين  ساَليدا 

(١٨) ساَلى.
ناكؤكييةكان،  جةنط،  قوربانيى  ذنان   *
(٨٥٪)ى  منداَلن،  ذنء  ثةنابةران  (٨٠٪)ى 
جةنطء  شوَينةكانى  لــة  كضان  ذنـــانء 
ذنانى  ثَيوةدةكرَيت،  بازرطانييان  ناكؤكى 
روودةدات،  تيا  جةنطيان  شوَينانةى  ئةو 
سَيكسيى  دةســتــدرَيــذيــى  ــــةإووى  رووب
دةبنةوة، بؤنمونة لة رواندا (٢٠٪)، لة كؤنطؤى 
ديموكراتى (٥٠٠٠) ذن كة دةكاتة رؤذى (٤٠) 
هةرسك  بؤسنةو  لة    ،(٤٠٠) عَيراق  لة  ذن، 
 ،(٪٣٠٪ -٥٠) (٢٠-٥٠) هةزار ذن، كؤسؤظؤ 
ثةنابةرةكان  خَيزانة  (٩٤٪)ى  لةسيراليؤن 

رووبةإووى دةستدرَيذيى بوونةتةوة.
رووبةإووى  ذنان  سَيى  لةسةر  يةك   *

لَيدان، يان جؤرَيك لة توندوتيذيى دةبنةوة. 
لةاليةن  ــان  ذن كوشتنى  (٤٠٪)ى   *
لةمةشدا  نزيكةوة،  كةسى  يان  هاوسةر، 
بةزاندووة  سوورى  هَيَلى  دةوَلةت  هةندَيك 
باشوورى  ئيسرائيل،  ئوستراليا،  وةك 

ئةفةريقا، كةنةدا.. كة طةيشتووةتة (٧٠٪).
رووبــةإووى  ذنــان  (١٣٪-٦١٪)ى   *

توندوتيذيى جةستةيى دةبنةوة.
منداَلى  ــة  ب كــضــان   (٪١١٪-٣٢)  *
رووبةإووى هةراساندنى سَيكسيى دةبنةوة.

* (٢) مليؤن كض لة تةمةنى(٥-١٥) ساَليدا 
بازرطانييان ثَيوةدةكرَيت.

رووى  لة  ذن  يان  كض،   (٪٢٠٪-٧٠)  *
لة  قؤناغَيك  لة  فةرامؤشكراون  ســؤزةوة 

ذيانياندا.
لةثَيناوى  ذن  يــان  كــض،  ـــةزاران  ه  *

ناوبانطى خَيزانء بنةماَلةدا كوذراوان.
* لةعَيراق رَيذةى نةخوَيندةواريى لةناو 

ذناندا دووئةوةندةى ثياوانة.
* (٣٣٪) ذنان رووبةإووى توندوتيذيى 

دةروونيىء (٢١٪) جةستةيى دةبنةوة.
ذنانى كوردستانيش رووبةإووى هةمو 
لةضةندين  دةبنةوة،  توندوتيذيى  جؤرةكانى 

بةإيوةبةرَيتيى  ئاماركراوةء  سةرضاوةوة 
شوَين  زؤر  لة  ــان  ذن دذى  توندوتيذيى 
لة  روو  تؤماركردنء  بــةآلم  ــةوة،  كــراوةت
لةبةر  نةريت،  نةبووةتة  تائيستا  دادطاكردن 
بــةراورد  بة  تؤماركراوةكان  ذمــارة  ئةوة 
لةطةأل ذمارة راستةقينةكاندا زؤر جياوازن.  

رَيطاكانى بةرةنطاربوونةوةى 
توندوتيذيى:

* بة رَيطاى ياسا:
بَيت  ئةطةر كؤك  باشترين ريطاية  ياسا   
لةطةأل بنةماكانى مافى مرؤظء جياوازيكردن 
زؤر  بةآلم  بكرَيت،  رةطةز  بنةماى  لةسةر 
بةرةنطاربوونةوةى  ياسايةى  ئةو  دةوَلةت 
نيية، تا ساَلى (٢٠٠٣)  ذمارةى ئةو وآلتانةى 
بنةماى  لةسةر  نةكردنى  جياوازى  ياساى 
-١٩٩٤) لةساَلى  بوون.   (٥٤) هةبوو  رةطةز 

سةرنجيدا  نةتةوةيةكطرتووةكان   (٢٠٠٣
 (٧٩) ــووة،  ض بةسةر  وآلت  زؤر  ياساى 
نيية،  خَيزانيان  توندوتيذيى  ياساى  وآلت 
نين،  ورد  يان  ناإؤشنن،  ياساكانيان  يان 
سَيكسيى  دةستدرَيذيى  بة  دانى  وآلت   (٥١)
ياساى  وآلتيش   (١٦) ناوة  مَيردةوة  لةاليةن 

دةستدرَيذيى سَيكسيى هةية. 
ذنان  ثَيويستة  ياسادا،  بوونى  لةطةأل   *
ثةناى بؤبةرنء دةوَلةت ذنان نائومَيد نةكات 

لة بةدةنطةوةضوونء ئيجرائاتكردن.
* هؤشياريى لةبارةى مافةكانى مرؤظةوة، 
مافى  وةك:  ضةمك  هةندَيك  شيكردنةوةى 
رَيكةوتننامة  بةو  كاركردن  ئازاديى،  تاك، 
توندوتيذينء  لةبارةى  نَيودةوَلةتييانةى 

كاركردن ثَييان. 
ــــى  ــــةردةوام ب ضــــاودَيــــريــــى   *
رَيكخراوةكان  نةتةوةيةكطرتووةكانء 

سةبارةت بة رةوشى ذنان.
ــانء  بـــارودؤخـــى ذن بــاشــكــردنــى   *
بوارةكانى  لة  بةشداريكردنيان  ئاسانكاريى 

ذياندا.
رَيكخراوةكان  راطةياندنء  ــى  رؤَل  *
جطة  كؤمةأل،  ذنان،  هؤشياركردنةوةى  لة 

لةهةَلمةتى دذ بةو دياردةية. 
طةورةو  قةبارة  بة  هَيندة  دياردةية  ئةم   
بة كاريطةرى نامرؤظانةية كة بة تةنيا رؤذَيك 
ثَيويستة  بؤية  بكرَيتةوة،  بةرةنطارى  ناكرَيت 
بؤ  ورد  خوَيندنةوةى  ئاماربكرَيتء  ساآلنة 

ئةنجامء هؤكارو ضارةسةرةكان بكرَيت.
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* نزيكةى ٦٠ ملَيون كض كة ئَيستا دةبوو لةذياندابن، بةآلم بةهؤى 

لةباربردنيانةوة لةبةرئةوةى كض بوون، يان ضاوديَريى ثَيويست 

نةكراونء بووةتة هؤى مردنيان

* ساآلنة دوومليؤن كض خةتةنة دةكريَن

* ٨٢ مليؤن كض لة تةمةنى (١٠-١٧ ) سالَيدا دةدريَن بةشوو، واتة 

ثَيش تةمةنى ١٨ سالَى

بةدواداضوون

٢٥ى نؤظةمبةر، لةيادى ثةثوولةكاندا 
ئايا رؤذَيك بةسة بؤ رووبةأووبوونةوةى توندوتيذيى؟

كةمثةيني بةرةنطاربوونةوةى توندوتيذيي



بؤ بَيدةنطن؟
دامودةزطايةكى  هةر  «لة 
زؤر  زؤر  طــــــــةورةدا، 
سةالمةتترة لةطةأل زؤرينةدا 
بيتء  راست  نةك  بيت،  هةَلة 

بةتةنيا بيت».*

ضيرؤكةكة كؤتايى نةهات... 
نةرويجىء  ميدياى  ئةمجارةش 
ــةوتء  ن ــبــرَيــس،  طــاَل ثيتةر 
ثشكء... طةندةَليىء  هةرَيمء 

هتد جَيي باسن. ثيتةر طاَلبرَيس 
سةربةخؤيى  ثــاَلــةوانــةكــةى 
ــؤزة  ــي ــاَل ــــوردو «ب ــى ك ــةل ط
بة  ناسراوة  جيهاندا  لة  كة  ئةوةى  طةردوونييةكة»، 
كةسةى  ئةو  كةمينة،  مافى  ثاراستنى  بانطةشةكارى 
كوردستانَيكى  ثَيماندةَلَيت:  عَيراقدا»  «كؤتايى  لة 

سةربةخؤ ضارةسةرة.
كة  زاني  ئةوةى  دواى  ثاَلةوانةكةمان  ديارة   
سةرؤك  راوَيذكاريى  لة  نةوت  بزنسى  ســوودى 
كؤمثانيا  طةورةم  فةرموو:  سةرؤكى  بة  باشترة، 
دادةنَيمء راوَيذكارييت دةكةم، بةآلم بةخؤإايىء بة 
ناإةسميى! هةرَيميش هةر دوو رؤذ دواى قدوومى 
يةكةمين  لة  كاركردنى  طرَيبةستى  كؤمثانياكةى، 
(٥٪)ى  كة  مؤركرد،  بؤ  كوردستاندا  نةوتى  كَيَلطةى 
نةضَيت،  بيرمان  بوو.  دَلسؤزةكةمان  راوَيذكارة  بؤ 
خؤى  حيكمةتى  راوَيذكار  كاركردنى  «خؤإايى» 

هةبوو، كة دواتر دةردةكةوَيت.
ضيرؤكةكة لَيرةدا كؤتايى نايةت... ثيتةر طاَلبرَيس 
دةبينَيت كؤمثانيايةكى نةرويجى ثَيى خستووةتة ناو 
دةكاتء  لةطةأل  ثةيوةندييان  راستةوخؤ  هةرَيمةوة، 

ئةوانيش دةيكةنة راوَيذكار.
بنضينةيةك  ض  لةسةر  ئةوةية  ديارنيية  ئةوةى   
كؤمثانيايةكى  راوَيذكارى  بووةتة  طاَلبرَيس  ثيتةر 
ثيتةر  ئةوةية  ديــارة  ئةوةشى  نةرويجى،  نةوتى 
تاوطى  نةوتى  كَيَلطةى  ثشكةكانى   (٪١٠) طاَلبرَيس 

ثَيبةخشراوة، لة ساَلى (٢٠٠٤)دا.
طاَلبرَيس  كاتَيك  ئةوةية،  رَيككةوتة  ئةوةشى   
(دى.ئَين.ئؤ)  كؤمثانياى  رةسميى  راوَيذكارى  دةبَيتة 
راوَيذكارى  بوونى خؤى وةك  راستةوخؤ رةسميى 
راوَيذكارييان  بةتاَلدةكاتةوةء  هةرَيم  بةرثرسانى 

ثَيدةكات، «بةآلم بةخؤإايى».
طاَلبرَيس  كاركردنى  خؤإايى  بَيت،  لةيادمان   

طرنطى خؤى هةيةو دواتر دةردةكةوَيت.  
رةنطة ضيرؤكةكة هةرطيز كؤتايى نةيةت... دواى 
(دى. رةسميى  راوَيذكاريى  دةبَيتة  طاَلبرَيس  ئةوةى 

نووسينةوةى  ذوورى  دةضَيتة  راستةوخؤ  ئَين.ئؤ) 
دةستوورو لةطةأل سياسيية عَيراقييةكاندا نةخشة بؤ 
طشت خةَلكى عَيراق دادةإَيذَيت، ئةم نةخشةدانانةش 
دابةشكردنى  ضؤنَيتى  دياريكردنى  لة  نيية  بةدةر 
هةمووى  هةر  كة  هةرَيمةكان،  دةسةآلتى  نةوتء 
كاريطةرة بة بةرذةوةنديية شةخسييةكانى طاَلبرَيسى 

راوَيذكارى كؤمثانيايةكى نةوتى بيانى.
طاَلبرَيس  ثيتةر  ئةطةر  بثرسين،  دةكــرَيــت 
بةشداريكرد  بؤ  ئةوة  بوو،  ناإةسميى  راوَيذكارَيكى 
بةهانةيةك  ض  بة  دةستووردا؟  بة  شَيوةبةخشين  لة 
كاركردنى  بةخؤإايى  دةخستةإوو؟  رايةكانى 
ثإؤسةى  لةسةر  هةبَيت  كاريطةريى  دةهَينا  ئةوةى 

سياسيى؟ 
ضيرؤكةكةمان ناتةواوة... دةشَيت هَيشتا ضةندين 
ميدياى  نة  كة  ضيرؤكةدا،  لةم  هةبن  شاراوة  اليةنى 
ئاشكراى  توانيويانة  تايمز  نيؤرك  نة  نةرويجىء 
ثيتةر  هةرَيم  بةرثرسانى  ئاشكراية  ئةوةشى  بكةن، 
«دؤست»ى  ديارة  «دؤست»يانة.  هَيشتا  طاَلبرَيس 
طارنةر،  جةى  نموونة،  بؤ  هةر  زؤرة،  ديكةيشمان 
ثشكى  ئةويش  دانــاوةء  بزنسى  كؤمثانياى  ئَيستا 
لة  كوردستانء  هةرَيمى  نةوتى  كَيَلطةيةكى  لة  هةية 
دةستةى بةإَيوةبةرانى كؤمثانيايةكى نةوتى كةنةدى 

طةورةش كار دةكات.
بؤ  دانــاوة  ئؤفيسَيكى  ئةم  خةليلزاد،  زاَلماى   
لة  تةنيا  ديارة  بازرطانييةكان،  كؤمثانيا  مؤضيارى 

بةغدا نا، بةَلكو هةولَيريش.
بَيت، بةآلم بؤضى دةبَيت   بةهةر حاأل ثيرؤزيان 
بازرطانيىء بةدواكةوتنى ثارة لةاليةن ئةوانةوة ببَيتة 
هؤى شَيوةبةخشين بة سياسةتى ئَيمةو دياريكردنى 
ضارةنووسى خؤمانء نةوةكانيشمان؟، بؤضى دةبَيت 
بةرذةوةندى شةخسيى كةسَيك ضارةنووسى طشت 
ميللةت ئاراستة بكاتء دواتريش لة وةآلمى ثرسيارى 
شةخسييةكانى  بةرذةوةنديية  لةثَيناو  بؤضى  ئةوةى 
خؤيدا كاريكردووة بَلَيت: «من راوَيذكارَيكى رةسميى 
ئةوةية، بؤضى دةبَيت  نةبووم»؟ ثرسيارَيكى طرنطتر 
بةرثرسانى هةرَيم بَيدةنط بنء «ثؤزش»َيكيان نةبَيت 
دانثَيدانانى خودى  بة  لةكاتَيكدا  كَيشةية،  ئةم  لةسةر 

طاَلبرَيس «ئاطاداربوون» لة كَيشةكة؟!!! 

* ئابووريناس جؤن كَينيز طاَلبرَيس،
باوكى ثيتةر طاَلبرَيس

شاآلو فةتاح
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لة  كورد،  كرانةوةى  ثإؤذةى 
سةر  بؤ  هةية  كاريطةريى  توركيا 
ناوةإاست،  خؤرهةآلتى  تــةواوى 
بةتايبةت ئةو وآلتانةى كة كورديان 
عَيراقء  سورياو  واتة  دةذي  تيا 
تةنيا  كاريطةرييةكةش  ئــَيــران. 
ضارةسةربوونى  ئاستى  لةسةر 
هؤى  بة  كة  نيية،  كَيشانةوة  ئةو 
وةك  دروستدةبوون،  ثةكةكةوة 
زؤرى  نــةوةدةكــانــدا  لة  ــةوةى  ئ
سورياو  نَيوان  لة  جةنط  نةمابوو 
بةرثابَيت،  ثةكةكة  لةسةر  توركيا 
دةستثَيشخةريية  ــةو  ئ بةَلكو 
دةوروبةريش  وآلتانى  وايكردووة 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  لة  بير 
وآلتةكانيان  ــوردى  ك كةمينةى 
كورد  كَيشةى  هةرضةندة  بكةنةوة. 
تايبةتمةنديى  عَيراقدا  ئَيرانء  لة 
خؤى هةية، بةآلم لة سوريا كَيشةى 
توركيا  هةمانشَيوةى  بة  كــورد 
كلتوورء  بة  دانثَيدانةنان  كَيشةى 

زمانى كؤمةَلة خةَلكَيكداية.
ئةو  ضارةسةركردنى  هةربؤية 
سوريا  لة  واى  توركيا  لة  كَيشةية 
ضارةسةركردنى  لة  بير  كــردووة 
ــةى  ــةك ــة وآلت كــَيــشــةى كـــورد ل

بكاتةوة. 

لَيبووردنى طشتيى
بؤ ضةكدارانى ثةكةكة

ــامــةى  لــة راثــؤرتــَيــكــى رؤذن
زةماندا  سةندةى  توركى-ئينطليزى 
ثــإؤذةى  كاريطةريى  لــة  ــاس  ب
كرانةوةى كورد لة توركيا بؤ سةر 

وآلتانى دراوسآ دةكرَيت.
ــووة:  ــةدا هــات ــةك ــؤرت ــة راث ل
بــإيــاريــداوة  ســوريــا  حكومةتى 
كوردة   (٤٠٠,٠٠٠) ئةو  كَيشةى 
ساَلى  لة  كة  بكات،  ضــارةســةر 
لةو  نيشتمانن  ــَي  ب (١٩٦٢)وة 

وآلتةدا.
كة  كوردانةى  ئةو  جؤرَيك  بة 
ويستى  لةسةر  توركن  هاوآلتي 
توركياو  بؤ  دةطةإَينةوة  خؤيان 
بمَيننةوة،   دةيانةوَيت  كة  ئةوانةش 

دةبنة هاوآلتى سوريا.
ثاَلثشتَيكى  كة  ئيدارةى سوريا، 
بةهَيزى ثإؤذةى كرانةوةى كوردة 
ئامادةكردووة  خؤى  توركيا،  لة 
ئاراستةى  بــة  هــةنــطــاونــان  بــؤ 
كورد  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
ــإؤذةى  ث خــؤيــدا،  لة وآلتــةكــةى 

لَيبووردنى  ضارةسةرييةكةى 
كــوردى  ضةكدارانى  بؤ  طشتيى 
باكوورى  لة  ثةكةكة  ناو  سورياى 
توركيا  سورياو  تَيداية.  عَيراق 
لة  كــورد  كَيشةى  رازيــبــوون  كة 
وآلتةكانياندا ضارةسةر بكةن، ئَيستا 
بؤ  دةكةن  يةكتر  هاوكاريى  ثَيكةوة 

ضارةسةركردنى كَيشةكة.
بة  زؤر  كاتَيكدا  لة  سوريا 
ــكــى  ــؤ ضــارةســةرَي ثــةرؤشــة ب
بةآلم  كــورد،  كَيشةى  طشتطيريى 
لة  كورتخايةن  ئةنجامى  ثَيشبينى 

ئاكامى ضارةسةرةكةى ناكات. 

كوردانى
بآ نيشتمانء ثَيناس

ئاماذة  خةمآلندنةكان  هةنووكة 
سوريا  كــوردى  كة  دةكــةن،  بةوة 
كة  كةسة،  مليؤن   (٢) ذمارةيان 
ئةو  كةمينةى  طةورةترين  دةبنة 
سةرذمَيرييةكةى  دواى  لة  وآلتة. 
بةعسى  رذَيمى  (١٩٦٢)ةوة  ساَلى 
وةك  كةسى  هةزار   (٣٠٠) سوريا 

بَي نيشتمان هَيشتةوة.

لةم ذمارةيةش (٢٥٠) هةزاريان 
لةطةَلدا  مامةَلةيان  بيانى  وةك 
وةك  هةزاريشيان   (٧٥) دةكــراو 
كؤمةَلَيك خةَلك مامةَلة دةكران، كة 

شووناسيان ناديارة.
نيشتمانانة  بآ  كــوردة  ئــةم 
بة  هةَلطرتووة  ثةمةييان  ثَيناسَيكى 

هؤيةوة وةك طةشتيار دةناسرَين.
ــةتــى  دةوَل ئةرشيفى  بةثَيى 
فةرةنسا ئةو كوردانةى لة توركياوة 
لة  سوريا  بؤ  ــردووة  ك كؤضيان 
ــةزار  ه  (٢٢) (١٩٣٢)دا  ســاَلــى 
سوريا  بةعسى  رذَيمى  كةسبوون، 
طةإاندنةوةيان  بؤ  كارى  جديى  بة 
كردووة بؤ توركيا، بةآلم حكومةتى 
توركياش ئارةزووى وةرطرتنةوةى 
ئةو كوردانةى نةبووة، بة بيانووى 
طرووثة  لــة  ثَيدةضَيت  ئـــةوةى 

ياخييةكانةوة هةآلتبن بؤ سوريا. 
ثَيناسى  بةعسى سوريا  رذَيمى 
لةوانةدا  زؤرَيك  بةسةر  ثرتةقاَلى 
دابةشدةكرد، كة لة سوريا دةذيان، 
كوردة  بة  ثَيناسةش  ئةم  بــةآلم 
وا  كة  ــةدةدرا،  ن نيشتمانةكان  بآ 
«خةَلكانَيك  ــردن  دةك ثَيناسيان 
ئةم  موَلكى  ديارنيية».  ئةسَليان 
حكومةتةوة  لةاليةن  كوردانةش 

دةستى بةسةردا دةطيرا.
بةشار ئةسةد، كة لة دواى حافز 
سةرؤكى  بووة  باوكى  ئةسةدى 
سياسةتَيكى  ــإةوى  ــَي ث ســوريــا، 
دةكات،  كوردةكان  لةطةأل  نةرمتر 
باشبوونى  بؤ  دةطةإَيتةوة  ئةمةش 
لةطةأل  دوواليةنةكانيان  ثةيوةنديية 

توركيا. 

ثِرؤذةكةى سورياء
فشارى نَيودةوَلةتى

لة  كورد  كرانةوةى  ثــإؤذةى 
توركيا بووة خاَلى وةرضةرخان بؤ 
سوريا،  نيشتمانةكانى  بآ  كوردة 
ثةيمانى  ثَيشتر  سوريا  حكومةتى 
كــوردانــةى  ئــةو  كَيشةى  ــوو  داب
لة  هةَلدةطرن،  ثرتةقاَلى  ثَيناسى 
بةإةسميى  (٢٠٠٥)ةوة  ساَلى 
بؤ  ثةيمانَيكى  هيض  بةآلم  بناسَيت، 
نةدابوو،  نيشتمانةكان  بآ  كوردة 
كرانةوةى  ثإؤذةى  بةهؤى  بةآلم 
طؤإان  ئَيستا  توركياوة  كــوردى 
دةســةآلتــدارانــى  هةَلوَيستى  لة 
كوردة  بةرامبةر  روويداوة  سوريا 
فشارى  بةهؤى  نيشتمانةكان.  بآ 
رازيبووة  سوريا  نَيودةوَلةتييةوة 
ــوردة  بــة ســةرذمــَيــريــكــردنــى ك
ناوضة  لة  كة  نيشتمانةكان،  بَي 

كوردييةكان دةذين.
باس  سوريا  دةسةآلتدارانى 
ناكةن،  كوردانة  ئةو  ذمــارةى  لة 
مرؤظ  مافى  رَيكخراوةكانى  بةآلم 
ذمارةى ئةو كوردة بآ نيشتمانانةى 
لة سوريا دةذين بة نزيكةى (٢٢٥) 

هةزار كةس دةخةمَلَينن.
ـــى  ـــداران ئــَيــســتــا دةســـةآلت
ئةنجامدانى  خةريكى  ســوريــا 
لة  ثرسيار  كة  سةرذمَيرييةكن، 
بنةضةى  خَيزانيىء  بارى  بــارةى 
خَيزانيى لة كوردةكان دةكرَيت، ئةو 
دةكرَين  سةرذمَيريى  كوردانةى 
هاوآلتيبوونيان  ثَيدانى  ثةيمانى 

ثَيدةدرَيت.
ـــى فـــشـــارى  ـــام ـــاك ــــة ئ ل
بؤ  ــةوة  ــي ــي ــةت ــودةوَل ــَي ن زؤرى 
قةرةبووكردنةوةى ئةو زةرةرانةى 
حكومةتى  كةوتووة،  كوردانة  لةو 
ــا نـــاضـــاربـــووة لــةطــةأل  ــوري س
بؤ  بكات  كار  توركيا  حكومةتى 

ضارةسةركردنى كَيشةكة. 
جيا لةمةش ديمةشق بإياريداوة، 
تَييدا  دةربكاتء  نوآ  ياسايةكى  كة 
كوردةكان ضةند مافَيكى كلتووريىء 
ثَيبدرَيت،  دينييان  كؤمةآليةتىء 
كاتى  كؤميتةيةكى  ئةمةش  بؤ 
دروستدةكةن، كة سةركردةى خَيَلة 
كارى  دةبَيت،  تَيدا  كوردييةكانيشى 
كؤكردنةوةى  ثرسينء  كؤميتةكة 

داخوازيى كوردةكانة.
رَيطةيان  سوريا  كوردةكانى 
لة  طوزارشت  ئازادانة  ثَينةدراوة 
شووناسى خؤيان بكةنء كلتوورى 

خؤيان ئةزموون بكةن.
كة  ثَيدةدرَيت،  رَيطةيان  ئةوان 
بةآلم  بطَيإن،  ــةورؤز  ن ئاهةنطى 
دايك  زمانى  بة  ثَينةدراوة  رَيطةيان 

بدوَين. 

كوردانى سوريا 
كؤضدةكةن بؤ توركيا

ئةندامى   (٣٤) ــةوةى  ئ دواى 
توركياوةو  خاكى  ضوونة  ثةكةكة 
خؤى  هــاوآلتــى  وةك  توركياش 
هؤى  بووةتة  كــردن،  بؤ  حسابى 
كــوردةكــانــى  بــة  هيوابةخشين 

سوريا.
هةية  ئــةوة  واتــةواتــى  ئَيستا 
كوردة  دةبةخشَيتة  ثَيناس  توركيا 
زؤرَيك  هةربؤية  نيشتمانةكان،  بآ 
بآ  كة  ســوريــا،  كــوردةكــانــى  لة 
ــارةزووى  ئ شووناسن  ثَيناسء 

كؤضكردن دةكةن بؤ توركيا.
لة  زؤر  بإَيكى  ثــَيــدةضــَيــت 
بَيكارييةوة  بةهؤى  كــوردةكــان 
ئةوانةى  ببإن،  توركيا  سنوورى 
توركيا  ــة  ل نــايــاســايــى  ــة  ب ــة  ك
دةيانةوَيت  ئَيستا  كؤضيانكردووة، 

بيسةلمَينن، كة هاوآلتى توركن.
ضةندين  ئَيستا  هــةربــؤيــة 
دادطاكاندا  لة  خؤيان  بؤ  كةيسيان 

دروستكردووة.

ثرؤذةى كرانةوةى كورد لة سوريا
hewal.rozhnama@gmail.com

ئيدارةى سوريا، 

كة ثالَثشتَيكى 

بةهَيزى ثِرؤذةى 

كرانةوةى كوردة 

لة توركيا، خؤى 

ئامادةكردووة 

بؤ هةنطاونان 

بة ئاراستةى 

ضارةسةركردنى 

كَيشةى كورد لة 

وآلتةكةى خؤيدا
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شاسوار مامة

ئةم  تَيإوانيندا  يةكةم  لة  رةنطة 
بَيتة  تازة  بابةتَيكى  بة  دةستةواذةية 
مَيذوودا  بةناو  ئةطةر  بةآلم  بةرضاو، 
زانستيانة  توَيذينةوةيةكى  بطةإَيينء 
واتة  بكةين،  نــاوةإؤكــةكــةى  لةسةر 
نةك  ناوةإؤكةوة  رووى  لة  طةندةَليى 
بةكارهاتوو  دةســتــةواذةى  رووى  لة 
بابةتة  ــةم  ئ دةبينين  سةيربكةين، 
هةية،  كؤنى  دوورء  زؤر  مَيذوويةكى 
سةرةتاكانى  بة  بَيت  ثةيوةست  رةنطة 

دروستبوونى كؤمةَلطةى مرؤيى.
بوونى  تــوَيــذيــنــةوةكــان  لــة  زؤر 
دةطةإَيننةوة  تؤماركردنى  طةندةَليىء 
ئةو  بةثَيى  كؤن  زؤر  سةردةمَيكى  بؤ 
لة  دةستكةوتووة  كؤنانةى  ديكيؤمَينتة 
دةطاتة  تا  حامورابىء  وةك  ياساكانى 
لة  باس  فيرعةونييةكانيش،  يؤنانىء 
كَيشةى  لةبةرئةوةى  كراوة.  طةندةَليى 
بةزاندووةء  وآلتانى  طةندةَليى سنوورى 
هةر  نَيودةوَلةتى  كَيشةيةكى  بووةتة 
ئةشكةنجةدانء  كؤيلةء  كَيشةى  وةك 
جياكاريىء  مرؤظء  بة  بازرطانيكردن 

...هتد.
نَيودةوَلةتى  كؤمةَلطةى  لةبةرئةوة 
هةوَلى  تــازةكــةيــةوة  رووخــســارة  بة 
ئةم  بنةبإكردنى  بؤ  خستووةتةطةإ 
دياردةيةكى  بووةتة  طةندةَليى  كَيشةية، 
جيهانيى، هةر لة وآلتة ثَيشكةوتووةكانةوة 
هةرَيمء وآلتانى جيهانى  دةطاتة  تا  بطرة 

ــةوة  ــاردةي دي ــةو  ئ بــةدةســت  سَييةم 
وآلتَيكةوة  لة  رَيذةكةى  بةآلم  دةناَلَينن، 

بؤ وآلتَيكى دي جياوازة.
ــةن  ــةالي ــى ل ــي ــدةَل ــةن ـــــاردةى ط دي
سةرةخؤرةى  (كرمى  بة  ثسثؤإانةوة 
هةموو  كة  كرمَيك  دادةنــرَيــت،  وآلت) 
ــواتء  دةخ وآلت  بةرهةمى  داهـــاتء 
كةميى  ـــةرةو  ب وآلت  وردة  وردة 
دةبات.  ئابووريى  شَيرثةنجةى  خوَينء 
هةرة  هؤكارة  لةو  يةكَيك  طةندةَليى 
دوا  وآلت  هةميشة  كة  كاريطةرانةية 
بةرةو  ثَيشكةوتنء  ثرؤسةى  لة  دةخات 
طةندةأل  وآلتى  دةكات.  ثةلكَيش  دواوةى 
شتَيكيش  هيض  ناكةوَيتء  هيض  فرياى 
تةنيا  هةر  نةك  طةندةَليى  ناكات.  بةشى 
ئيفليج دةكات،  ئابووريى وآلت  سيستمى 
ئيداريىء  ثةروةردةيىء  بةَلكو سيستمى 
كــؤمــةآليــةتــىء  ئايينىء  ســيــاســىء 
نةخؤشيى  دووضـــارى  نةتةوةييش 
رَيطةيان  هةرطيز  دةكاتء  نةرمة  ئَيسكة 
ثَينادات بكةونة سةر ثآء بةرةو ثَيشةوة 
ديــاردةى  لــةبــةرئــةوة  هةنطاوبنَين، 
طةندةَليى بةشَيوةيةكى طشتيى طوزارشت 
دةكات،  نادروست  يان  خراث  شتَيكى  لة 
بريتيية لة دةرضوون لة ياساء رَيساكانى 
راستء  رةفتارى  لة  الدان  ئةخالقىء 
ئيستغاللكردنى  لة  بريتيية  يان  دروست، 
بةرذةوةنديى  بؤ  طشتيى  دةسةآلتى 

تايبةت.
بريتيية  طةندةَليى  بةطشتيى  كةواتة 
تاكةكةسىء  سوودى  بةدةستهَينانى  لة 
خــودىء  بــةرذةوةنــديــى  دابينكردنى 
خراث بةكارهَينانى دةسةآلتى طشتيى بؤ 

سوودى تايبةتى يان تاكةكةسي، ئةوةش  
لة و دةسةآلتةى يان  لة سوودوةرطرتن 
دةستيةتى،  لةذَير  كة  زانيارييةى  ئةو 
خؤى  خودى  سوودى  بؤ  زؤرجــار  كة 
يان  هاوإَيكةى  يان  خزمةكةى،  يان 
بة  ئايينةكةى  ــان  ي حيزبةكةى  هــاو 
ثَيضةوانةى  ــةوةش  ئ دةهَينن،  كــاري 
زؤر  طةندةَليى  رَينماييةكانة.  ياساء 
ئيداريى  طةندةَليى  بةآلم  هةية،  جؤرى 
دةكرَيت  كراوةء  لةبارةوة  قسةى  زياتر 
ئةطةر  بؤية  كوشندةترينيانة،  بَلَيين 
ثَيناسةيةكى  بةتايبةتى  بمانةوَيت 
بريتيية  ئةوا:  بكةين،  ئيداريى  طةندةَليى 
دةسةآلتى  خراثى  بةكارهَينانى  لة 
دةستكةوتَيكى  بةدةستهَينانى  بؤ  طشتيى 
وةرطرتنى  رَيطةى  لة  ئةمةش  تايبةت، 
فةرميى  فةرمانبةرَيكى  لةاليةن  بةرتيل 
هةر  يان  ئاماذةدان  يان  داواكردنى  يان 
رَيطةى  لة  داواكردن  ديكةى  شَيوةيةكى 
وةزيفييةكةى.  دةسةآلتة  ئيستغاللكردنى 
ناكرَيت،  دةسةآلت  بة  هةر  طةندةَلييش 

بةَلكو تاكيش دةطرَيتةوة.
طةندةَليى  ــت:  ــَي دةَل تــانــزى  ظايتؤ 
بنةماى  بة  طوَينةدانة  ئةنقةست  بة 
ثةيإةوكاريى بةو مةبةستةى ئةو كةسة 
ثةيوةندييان  كةسانةى  ئةو  يان  خؤى 
ثَيوةى هةية سوودمةند بن لةو رةفتارة. 
دةخوازَيت  ئةوة  ثةيإةوكاريى  بنةماى 
كةسييةكان  ثةيوةنديية  بإيارداندا  لة  كة 
ديكةى  ثةيوةندييةكى  جؤرة  هةر  يان 
كاريطةرييان  مامةَلةكة  بةشدارانى  نَيوان 
نةبَيت، ئةم بنةماية بةشَيكة لة كاركردنى 
لة  بازاإَيكى دوور  بة  كة  تةواو،  بازاإى 

بازاإى بة كةسى كراو ثَيناسة دةكرَيت.
ــن  ــوان دةت اليـــةن  زؤر  بةطشتيى 
سةرووى  لة  دياردةية،  لةم  بةشداربن 
طةندةَليى  دةسةآلتداران،  هةموويانةوة 
بةرثرسانى  طـــةورة  لةنَيو  طـــةورة 
نَيو  دةكاتة  دزة  روودةداتء  حكومةت 
حكومةت.  طةورةكانى  بةرنامة  ثإؤذةء 
زؤر  دارايى  زؤرجار سوودى  حكومةت 
طةورة  كؤمثانيا  بؤ  دةطوازَيتةوة  طةورة 
طرَيبةستى  رَيطةى  لة  تايبةتييةكان 
حكومةتةوة،  بةخشيشى  خاوةنَيتىء 
دةطوازَيتةوة  قؤرغكردن  بةرتيلكاريىء 
لةطةأل  تايبةتييةكان  وةطــةإخــةرة  بؤ 

ثشكَيك بؤ بةرثرسة طةندةَلةكان.
رةنطة  بــةرزةكــان  هــةرة  بةرثرسة 
بةنرخَيكى  هةَلبذَيرنء  ثإؤذةيةك  ضةند 
اليةنى  بكةن.  فرؤشتن  كإينء  ناماقووأل 
دووةم خةَلكى ئاسايي (ئةوةى رةشوةت 
كات  لةبةرئةوةى  نموونة):  بة  دةدات 
ثارة  داماو  هاوآلتى  كؤمثانياء  ثارةية، 
دوانةخرَيت.  لَى  كارةكةى  تا  دةدات 
يان  تةلةفؤن  هَيَلى  ــدا  وآلت طةلَى  لة 
بة  شؤفَيريى  مؤَلةتى  يان  ثاسثؤرتء 
تا  بةدةستنايةت  بةئاسانى  وا  نموونة 
هةندَيكجار  نةدةيت.  بةرتيل  وةك  ثارة 
بؤ  تةنيا  بةردةستة  خزمةتطوزارييةكة 
هاوآلتى  بؤ  نةوةك  طةندةَلةكان  كةسة 
ضةندانى  ئةوانةء  كة  خؤطر،  شايستةء 
كةسى  طةندةَليبوونى  بؤ  هؤكارن  ديكة 

ئاسايى. 
(زؤر  كؤمةأل  بة  سَييةم:  ئاراستةى 
جار طرووثَيك ئةو كارة دةكةن): خاوةنى 
هةميشة  ناياساييةكان  بازرطانة  كارء 
مسؤطةريي  بة  كارةكةيان  هةوَلدةدةن 
ثؤليسء  بة  بةرتيلدان  رَيطةى  لة  بكةن 
لة  يان  ـــان  دادوةرةك سياسةتمةدارء 
لة  بةرثرسانة  ئةو  رَيطةى شةريككردنى 
قازانجى بازرطانة ناياساييةكةيان، كةواتة 
لَيرةدا طرووث دروستبوونء طةندةَلةكان 
بة كؤمةأل طةندةَليى دةكةن، جا هاوآلتى 
بةآلم  دةسةآلتدار،  ياخود  بن  ئاسايى 
زؤر  بازرطانيانةش  كــارء  ئةمجؤرة 
بؤ  لَيبكرَيت  هةإةشةيان  موعةإةزن 
تةنانةت  ديكةوة،  طرووثى  لةاليةن  ثارة 
هةندآ  ثَيشكةوتووةكانيشدا  وآلتة  لة 
بةتايبةتى  بازرطانيى شةرعى زؤر  كارء 
نَيو  بــؤ  دزةكــــردن  بــؤ  مــوعــةإةزن 

ضوارضَيوةى تاوانةوة.
سوودء  طرووث  بة  رَيكخراو  تاوانى 
تاوانباران،  بؤ  هةية  زؤرى  قازانجَيكى 
بةآلم هةناوى دةوَلةت دةخواتء بؤطةنى 
ــت  ــةوَي ــةوة دةردةك دةكـــات. لــَيــرةدا ئ
خودى  بةرذةوةنديى  ئةَلقةيةكى  كة 
ثةيوةنديى بةرتيلدةرء بةرتيل وةرطر بة 

نموونة بةيةكةوة دةبةستَيتةوة.
Shaswar.press@yahoo.com

طةندةلَيى، كرمى سةرةخؤرةى وآلت

رؤذنامة

بة ِرَيوة بردني   ئة نجومة ني   سة رؤكي  
كؤمثانياي  ئاسياسَيأل ئاشكرايكرد: ذمارة ي  
طة يشتووةتة   كؤمثانياكة ي   بة شداربوواني  
زياتر لة  (٧) مليؤن بة شداربوو، جة ختيشي  
لة سة ر ئة وة  كردة وة  كة  كؤمثانياكة ي  زياتر 

لة (٥٠٠) مليؤن دؤالر قةرزاره.
ســة رؤكــي   مستة فا،  ــة ال  م فــاروقــي    
كؤمثانياي   بة ِرَيوة بردني   ئة نجومة ني  
«لة سة رانسة ري   رايطة ياند  ئاسياسَيأل 
(٣٠٠)هــة زار  (٧)مليؤنء  لة   زياتر  عَيراقدا 
هــة يــة ء  ئة كتيڤيان  بـــة شـــداربـــووي  
دابينكردني   بؤ  كارة باش  (٣٥٠٠)مؤليدة ي  
خزمة تطوزاريية كاني   ثَيداني   بؤ  كارة با 

مؤبايل بؤ هاوآلتييان بة كاردةهَينن».
فاروقي   قسةكانيدا  ديكة ي   بة شَيكي   لة  
كة   بة وة شكردووة   ئاماذة ي   مستة فا  مة ال 
قة رزاريية وة   دة ســت  بة   كؤمثانياكة يان 
دؤالريان  (٥٠٠)مليؤن  لة   زياتر  دة ناَلَينَيتء 

لة  فراوانكردني  تؤإة كاندا خة رجكردووة  كة  
دة كاتة  (٩٠٪)ي  ئة و قة رزة ي  لة سة ريانة .

بة ِرَيوة بردني   ئة نجومة ني   سة رؤكي  
«قازانجي   وتيشي   ئاسياسَيأل  كؤمثانياي  
مليؤن  ضة ند  لة   كؤمثانياكة ي   مانطانة ي  

دؤالرَيك تَيثة إ ناكات».
جَيبة جَيكاري   سة رؤكي   ثَيشتريش 
KNNي   ــة   ب ئاسياسَيأل  كؤمثانياي  
راطة ياندبوو «لة  سة رتاسة ري  عَيراقدا زياتر 
لة  (٧)مليؤن بة شداربوويان هة يةء قازانجي  
هة رية كة شيان مانطانة  (١٣)دؤالرة  كة  كؤي  
طشتي  دة كاتة  زياتر لة  (١٠٠)مليؤن دؤالر بؤ 

هة ر مانطَيك».
كارء  ليذنة ي   لة مة وبة ر  مــاوة يــة ك 
نوَينة راني   ئة نجومة ني   لة   خزمة تطوزاريي  
كة   بآلويكردة وة   راثؤرتَيكدا  لة   عَيراق 
لة  رووي   عَيراقدا  لة   مؤبايل  كؤمثانياكاني  
زؤر  خزمة تطوزاريية وة   ثَيشكة شكردني  
ثة يوة نديدارة كان  الية نة   لة   داواي   الوازنء 
سزاي   بكة نء  لة طة َلدا  لَيثَيضينة وة يان  كرد، 

داراييان بة سة ردا بسة ثَينن.

فاروقي  مة ال مستة فا:
كؤمثانياي  ئاسياسَيأل زياتر لة (٥٠٠) مليؤن دؤالر قةرزارة

طةندةلَيى طةورة 
لةنَيو طةورة 
بةرثرسانى 

حكومةت 
روودةداتء دزة 

دةكاتة نَيو ثِرؤذةء 
بةرنامة طةورةكانى 
حكومةت. حكومةت 

زؤرجار سوودى 
دارايى زؤر طةورة 

دةطوازيَتةوة بؤ 
كؤمثانيا طةورة 
تايبةتييةكان لة 

ريَطةى طريَبةستى 
خاوةنيَتىء 
بةخشيشى 

حكومةتةوة، 
بةرتيلكاريىء 

قؤرغكردن 
دةطوازيَتةوة 

بؤ وةطةِرخةرة 
تايبةتييةكان لةطةأل 

ثشكَيك بؤ بةرثرسة 
طةندةلَةكان



سةنطةر جةمال 

جــيــادا  ــامــةى  ــن ــاداشــت ي دوو  ــة  ل
ـــذة «ســـوو»ة  ــةو رَي ـــت ئ ـــرَي داوادةك
الببرَيت كة دةضَيتة سةر ثارةى سلفةى 
نيشتةجَيبوون،  سندوقى  خانووبةرةو 
ئايينى  كاروبارى  ئةوقافء  ليذنةى 
لَيكؤَلينةوة  كوردستانيش  ثةرلةمانى 
سةرؤكى   دةكــاتء  داواكارييةكان  لة 
دةكةينء  «ديراسةى  دةَلَيت:  ليذنةكة 

هةوَلدةدةين بطةينة ئةنجامَيكى باش».
سندوقى  دةستبةكاربوونى  دواى 
نيشتةجَيبوون، لةكاتى ثَيدانى قةرزةكاندا 
هاوآلتييان  لة  ثــارة  بإَيك  حكومةت 
ئةطةر   (٪٢) بةشَيوةيةك  وةردةطرَيت، 
 (٪٣) بَيت،  ساأل   (٥) بؤماوةى  قةرزةكة 
ساأل   (١٠) ماوةى  بؤ  قةرزةكة  ئةطةر 

بَيت.
هةرضةندة ئةوة لةسةرةتادا ناإةزايى 
لةسةرى دةربإاو زؤرَيك لة هاوآلتييان 
ئــامــادةنــةبــوون ثــارةكــة وةربــطــرن، 
سةر،  دةضَيتة  «سوو»ى  كة  بةوهؤيةوة 
ثارةكة  ئةوطرفتة  ضارةسةرى  بؤ  بةآلم 
كرا بة رسوماتء بة وةسأل وةردةطيرَيت، 
ثَييانواية  ئايينى  ثياوانى  بةشَيكى  بةآلم 
ياداشتنامةى  دوو  لة  سووةو  ثارةكة 
ثةرلةمانء  ئاراستةى  كة  جياشدا 
بإة  ئةو  داوادةكرَيت  كراون  حكومةت 

ثارةية كة «سوو»ة الببرَيت.
ــك ثــســثــؤإى ئــابــووريــى  ــدَي هــةن
ئاماذة  دةطــرنء  سيستمة  لةو  رةخنة 
دنيادا  وآلتَيكى  هيض  لة  دةكــةن؛  بةوة 
قةيرانى  ضارةسةركردنى  لة  حكومةت 
نــاكــاتء  ــج  ــازان ق نيشتةجَيبووندا 
لة  نموونة  بؤ  تةرخاندةكرَيت.  ثارةش 
زووتر  ئةطةر  ئيمارات  وةك  وآلتَيكى 
نيشتةجَيبوونة  سندوقى  قــةرزى  ئةو 
دةبن،  لَيخؤش  رَيذةيةكى  بدرَيتةوة 
بةثَيضةوانةوةية،  كوردستان  لة  بةآلم 
زانيارييةكانى  بةثَيى  كة  بةشَيوةيةك 

رؤذنامة لةوكاتةوة كة عةقار كراوةتةوة 
حكومةت نزيكةى (٢) مليار دينار سووى 

لة خةَلك وةرطرتووة.
رؤذنامة  بؤ  ثَيشوويدا  لَيداوانَيكى  لة 
بةإَيوةبةرى  سةعيد،  فةقآ  ياسين 
لة  ــنــان  وةبــةرهــَي ــةى  دةســت طشتيى 
سلَيمانى رةتى دةكاتةوة، كة ئةو ثارةية 
كة  وآلتَيكدا  هةر  «لة  دةَلَيت:  سووبَيتء 
سوود  بةبآ  وةربطيرَيت  بانك  لة  ثارة 
هةوَلمانداوة  ئةوثةإى  ئَيمةش  نادرَيت، 
كةمترين ثارة وةربطيرَيت ئةويش وةكو 
وآلتى  لةطةأل  لةبةرئةوةى  نا،  سوو 

بةناوى  ثارةية  ئةو  ناطونجَيت،  ئَيمة 
ئَيستا  ضونكة  ئيدارييةوةية،  مةساريفى 
نيشتةجَيبوونى  سندوقى  بةإَيوةبةرَيتيى 
بؤ دامةزراوة، كة بةإَيوةبةرو كارمةندء 
لةوشوَينانة  ثارةكة  هةيةء  خةرجيى 
دواى  بة  حكومةت  خةرجدةكرَيتةوةء 

قازانجى ئةوةوة نيية».
لةبارةى البردنى سوو لةسةر قةرزى 
سندوقى نيشتةجَيبوون  د.بةشير خةليل، 
كاروبارى  ئةوقافء  ليذنةى  سةرؤكى 
وتى  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ئايينى 
«دوو ياداشتنامةمان لة يةكَيتيى زانايانى 
ذمارةيةك  هةولَيرء  لقى  كوردستان 
ـــارةزوورو  ش ئايينى  مامؤستايانى 
ئةوة  داواى  ثَيطةيشتووة،  طةرميانمان 
الببرَيت  (ســوو)ةو  ثارةية  ئةو  دةكةن 
بةنيازين  ئَيمةش  عةقار،  سلفةى  لةسةر 
ثسثؤإَيكى  ضةند  لةطةأل  داهاتوودا  لة 
ئابووريىء  ئيسالمىء  فيقهى  بــوارى 
بؤئةوةى  دابنيشين  وةبةرهَينان  بانكى 
كرا  ئةطةر  بكةين،  تاووتوآ  مةسةلةكة 
الى دةبةين ئةطةرنا النيكةم شَيوازةكةى 
بتوانَيت  خةَلك  كة  بةشَيوةيةك  بطؤإين 

وةريبطرَيت».
جؤآل،  عومةر  ديــكــةوة  لةاليةكى 
لة  نيشتةجَيكردن  سندوقى  بةإَيوةبةرى 
ئاطادارى  بةوةكرد،  ئاماذةى  سلَيمانى، 
ئةو ياداشتانةو هةوَلةكان نية بؤ البردنى 
بإة  ئةو  «بةآلم  وتى  ثارةيةو  بإة  ئةو 
ثــارةيــةى وةردةطــيــرَيــت زؤركــةمــةو 

لةو  هةرضةندة  ئيداريية»،  خةرجى 
بإوايةدا نيية كة (٢) مليار لة هاوآلتييان 
 ٣ لة  «زياتر  وتيشى  بةآلم  وةرطيرابَيت، 
ثإكردوةتةوة،  فؤإميان  كةس  هةزار 
ــة هيض  ــت ــادرَي ن ــة  ــارةي ث ئــةو  ـــةآلم  ب
دةدرَيتةوة  ثارةكة  ترء   فةرمانطةيةكى 

بةخةَلك».
بةآلم د. بةشير باس لةوةدةكات، كة 
زانايان  يةكَيتيى  فتواى  باآلى  ليذنةى 
ئَيستا  رسوماتةى  بةوشَيوة  ثَييانواية 
بةآلم  سووةكةية،  عةمةليةي  هةمان 
ئةوان  لةبةرئةوة  ــؤإاوة،  ط ناوةكةى 
بةوةش  ئاماذة  ــن،  دةزان «ســوء»ى  بة 
لة  لةوبارةيةوة  فتوا  دوو  ئَيستا  دةكات؛ 
بة  يةكَيتيى زانايانى هةولَير  ئاراداية، كة 
زؤر  كة  كةسانَيك  بؤ  دةزاننء  حةرامى 
دةكةنةوة،  بضووك  بازنةكةى  ناضاربن 
سلَيمانى  زانــايــانــى  يةكَيتيى  ــةآلم  ب
نةتوانَيت  ناضاربَيتء  كةسَيك  ثَييانواية 
دةتوانَيت  دابينيبكات  يا  بكإَيت  خانوو 

ئةو قةرزة وةربطرَيت.
د.بةشير وتيشى: «هةرضةندة تائَيستا 
ئَيمة  راى  بةآلم  نةكردووة،  دانيشتنمان 
هةموو  لة  بةدَلنياييةوة  شةرعة،  راى 
دةكةين،  لةسةر  قسةى  روويــةكــةوة 
ئابووريىء  اليةنى  فراوانةو  دين  ضونكة 
بــةرذةونــديــى هـــاوآلتـــىء كــؤمــةأل 
ئةو  هةموو  ديــراســةى  دةطــرَيــتــةوةء 
بةوةى  طةشبينم  من  دةكةين،  اليةنانة 

دةطةينة ئةنجامَيكى باش».

ئةحمةد باَلةكى

كة  ئــَيــران  توركياء  تؤثبارانةكانى 
بةردةوام ناوضة سنوورييء شاخاوييةكانى 
بووةتة  طرتووةتةوة،  كوردستانى  هةرَيمى 
ناوضانةء  لــةو  هةنط  كةمبووني  هــؤي 
سةر  ــة  ــردووةت ك كاريطةريى  ئــةمــةش 
هةرَيمى  لة  هةنطوين  بةرهةمى  دابةزينى 

كوردستاندا.
جةديجة خةلق شَيخ زادة، كة هاوآلتييةكى 
خاوةنى  سيدةكانةء  ناحيةى  دانيشتووى 
ــَي  دةَل هةنطة  (١٠٠)كــؤَلــةس  لة  زياتر 
ئَيرانء  لةاليةن  تؤثبارانةكان  «بةردةواميى 
بووةتة  ناوضة سنوورييةكان،  بؤ  توركياوة 
هةنطوين،  بةربوومى  كةمبوونةوةى  هؤى 
ضونكة جارى وا هةبووة زياتر لة دووهةفتة 
نةمانتوانيوة بضينة ناو هةنطةكانمان، ئةمةش 
واى دةكرد كة زؤرَيك لة هةنطةكان بمرن».

هةرَيمى  شاخاوييةكانى  ــاوضــة  ن
بوارى  بؤ  طرنطن  ناوضةيةكى  كوردستان 
هةنط  ئــــاذةألء  ســامــانــى  كشتوكاألء 
لةوةإطةيةكى  لةوةى  جطة  بةخَيوكردن، 
بةآلم  ثَيكدةهَينن،  ضإ  دارستانَيكى  باشء 
هؤى  بووةتة  توركيا  ئَيرانء  تؤثبارانةكانى 
لةناوضوونى بةشَيكى زؤرى ئةو سةروةتة 

نيشتمانييانة.
زادة  شَيخ  خةلق  جةديجة  وتــةى  بة 

مردنء  بةرةو  هةنطةكانيان  كة  كاتةدا  لةم 
كؤمةَلةى  «حكومةتء  دةضن،  لةناوضوون 
هاوكاريى  ثَيويست  وةكــو  هةنطةوانان 
ضةند  تةنها  نــةكــردووة،  هةنطةوانانيان 
جارَيك سندوقى هةنطء دةرمانيان داوة بة 

هةنطاوانةكان».
لة  يةكَيك  بووةتة  ئةسأل  هةنطوينى 
بازاإةكانى  بةرهةمةكانى  بةنرخترين 
هاتنى  بةهؤى  بةآلم  كوردستان،  هةرَيمى 
ئةم  ـــةوة  وآلت دةرةوةى  لــة  هةنطوين 
ئةمةش  كةمبووةتةوة،  نرخى  هةنطوينةش 

هةنطةوانانى نيطةران كردووة.
داوكاريمان  تةنها  «ئَيمة  دةَلَيت  جةديجة 
هةنطوين  نةهَيَلَيت  كة  ئةوةية  حكومةت  لة 
لة وآلتة درواسَيكانمانةوة بَيتة كوردستان، 
ئَيمة  بةرهةمةكةى  لة  كار  ئةمة  ضونكة 
ئةوان  هةنطوينةى  ئةو  هةرضةندة  دةكات، 

باش نيية، بةآلم بة هةرزان دةيفرؤشن».
هةنطةوانانى  تؤإى  ئامارَيكى  بةثَيى 
هةرَيمى  لة  ــردوو  راب ساَلى  كوردستان 
خؤماَلى  هةنطوينى  (٦٢٥)تةن  كوردستاندا 
ئةم  ئةمساَلدا  لة  بــةآلم  بةرهةمهاتووة، 
(٥٥٠)تةن  نزيكةى  بؤ  كةميكردووة  رَيذةية 

هةنطوين.
تؤإى  ــارف شــَيــروانــى، ســةرؤكــى  ع
رؤذنامةى  بة  كوردستان  هةنطةوانانى 
ئةمساَلدا  لة  هةنطوينةى  «ئةم  راطةياند 
بةآلم  بوو،  ئابةوة  مانطى  لة  بةرهةمهاتووة 

رَيذةكةى  هةواوة  كةشء  خراثى  بةهؤى 
زؤركةمى  رابــــردوودا  ساآلنى  لةضاو 

كردووة».
كردةوة  ئةوة  لةسةر  جةختي  شَيروانى 
سنوري  لة  هةنطةوانان  زؤرتــريــن  كــة  
ناوضة  كةوتوونةتة  هةولَير  ثارَيزطاي 
حاجى  شارؤضكةى  وةكو  سنوورييةكان، 
سةر  باَلةيانى  دؤَلى  سيدةكانء  ئؤمةرانء 

بة شارةدَيى قةسرآء قةزاى ضؤمان.
سةرؤكى تؤإى هةنطةوانانى كوردستان 
كوردستان  هةرَيمى  «هةنطوينى  ثَييواية: 
جيهانء  ئاستى  لةسةر  هةنطوينة  باشترين 
هةنطوينيش  بةرهةمى  باشترين  زؤرترينء 

لةسنوورى ثارَيزطاى هةولَيرداية».
هةرَيمى  هةنطوينى  باشى  بةهؤى 
ـــــارى لــةســةر  ــةوة، داواك ــان ــت ــوردس ك
وآلتانى  ئاستى  لةسةر  هةية  هةنطوينةكةى 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  بةآلم  دةرةوة، 
لةقتونانى  كــارطــةى  نةبوونى  بةهؤى 
بةدياريكردنى  تايبةت  تاقيطةى  هةنطوينء 
بنَيررَيتة  ناتوانرَيت  هةنطوينةكة،  جؤرى 

دةرةوة.
الى خؤيةوة سةرؤكى تؤإى هةنطةوانانى 
هةرَيمى  حكومةتى  لة  داوا  كوردستان 
راطرتنى  بؤ  كاربكةن  دةكات  كوردستان 
بؤ  سنوورييةكان،  ناوضة  تؤثبارانكردنى 
بةبآ  ئازاديىء  بة  هةنطةوانةكان  ئةوةى 

ترسء دَلةإاوكآ كارى خؤيان بكةن.
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تؤثبارانةكانى ئَيرانء توركيا بةرهةمى هةنطوينيان دابةزاندووة

ئــابـوورى

داوادةكرَيت «سوو»ى سةر سندوقى نيشتةجيَبوون الببرَيت

ئةلةند مةحوى

بازاِركردن لة سةرةتاى ئةم هةفتةيةوة 
كوردستاندا  هةرَيمى  شارةكانى  لة 
ِروو  كاآلكانيش  نرخى  زياديكردووةء 
لةزيادبوون دةكةن، ثسثؤِرَيكى ئابووريش 
بؤنةكاندا  لة  كة  دةدات  هؤشداريى 
ئيستغاللكردني ِروو لة زيادبوون دةكات.

ئابووريى  ثسثؤِرى  سماقةيى،  ئةيوب 
ـــةِرووى  ــن، ل ــؤى ســةالحــةدي ــك ــة زان ل
فرؤش  ئاستى  بةرزبونةوةى  ئابووريةوة 

لةم  كوردستاندا  هةرَيمى  لةبازاِرةكانى 
دةزانَيت،  ئيجابيى  بةكارَيكى  بؤنانةدا 

تَيدانةبَيت. ئةطةر ئيستغاللكردنى 
سماقةيى هؤشداريى دةدات «لةئَيستادا 
ئيستغاللكردن  هةرَيمدا  بازاِرةكانى  لة 
كوالَيتى  بة  بةبةراورد  زؤرة  نرخ  زؤرةء 
دةرةوةى  لة  نرخةكانيان  كــاآلكــانء 

هةرَيمى كوردستان».
قةرةباَلغى  هؤكارةكانى  بة  سةبارةت 
ثَييواية  سماقةيى  بؤنةكاندا  لة  بازاِرةكان 
لة  زياتر  كــةمــدةرامــةت  «هاوآلتييانى 
بؤنةكاندا دةتوانن ثَيويستييةكانيان بكِرن، 

ثَى  ثارةيان  ئاساييدا  ِرؤذانى  لة  ضونكة 
ثَيويستيةكانيان  بةردةوام  ناتوانن  نييةء 
ــارةش  ــؤ بــؤنــةكــان ث ــِرن، بـــةآلم ب ــك ب
ــرن»،  وةردةط مووضةش  كؤدةكةنةوةء 
لة  بةجؤرَيك  قةِرةباَلغية  ئةم  لةوةى  جطة 

عادةتيش دةزانَيت.
هاوآلتييان  خؤئامادةكردنى  لة  جطة 
ئَيستادا  لة  ثيرؤز،  قوربانى  جةذنى  بؤ 
ماَلة  لة  خؤى  كة  هاوآلتييان  لة  بةشَيك 
ماَلةكانيان  دةبينَيتةوة،  دةوَلةمةندةكاندا 
نوَى  ــاَل  س ــةرى  س بؤ  ــوَى  ن بــةكــاآلى 
ترى  هؤكارَيكى  ئةمةش  ــةوة،  ــةن دةك

قةرةباَلغى بازاِرةكانة.
زانكؤى سةالحةدين  مامؤستايةى  ئةو 
«نوَيكردنةوةى  دةَلَيت  بــارةيــةوة  لةم 
نيية،  ثَيشكةوتن  ساَلدا  لةسةرى  كاآلكان 
ئةطةر  بةآلم  عادةتة،  عــورفء  هَيندةى 
زؤرتر  تا  نةبَيت  تَيدا  ئيستغاللكردنى 
لة  دةبَيت  زؤرتر  قازانج  هةبَيت،  فرؤش 

بازاِرةكانى هةرَيمدا».
لة  بــازاِرةكــان  كــردنــةوةى  لةبارةى 
بازاِرةكان  زؤرتــر  ئَيستا  تا  كة  شــةودا 
سماقةيى  ئةيوب  دةكــرانــةوة  لــةِرؤذدا 
نمايشكردن  كاتى  تا  هاوآلتييان  «بؤ  وتى 

زياتربَيت، كاآلى باشترى دةستدةكةوَيت، 
دةفرؤشَيتء  زؤرتر  فرؤشيارانيش  بؤ 
ــةِرووى  ل بــةآلم  ــات،  دةك زياتر  قازانج 
هةرَيمى  خــةَلــكــى  كــؤمــةآليــةتــيــيــةوة 
لة  بازاِركردنن  لةطةَل  زياتر  كوردستان 

ِرؤذدا».
هاتنى  ثَيش  هةفةيةك  ساَلَيك  هةموو 
هةرَيمى  بازاِرةكانى  بؤنةكان  جــةذنء 
كوردستان قةرةباَلغى بةخؤيةوة دةبينَيت، 
كاآلكانيش  نرخى  بةرزبوونةوةى  بةآلم 
دةكاتء  هاوآلتييان  لة  طةورة  فشارَيكى 

هةندَيكجاريش قةرزاريان دةكات.

 «لةجةذندا ئيستغاللكردن زياد دةكات»

ساَلي رابردوو (٦٢٥) تةن هةنطوين لة كوردستان بةرهةمهيَنرا
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بكةن جيَبةجآ زَيأينؤك خةلَكى بؤ بةلَيَنةكانتان
زَيإينؤك، ئاوارةكانى طةإةكى
مةترييةكانيش سةد خانووة بة كة
ــوارووى خ دةكةوَيتة نــاســراوة
لةسةر سلَيمانى، خؤرهةآلتى
لةنزيك شةستيةكةو جـــادةى
ئةوخانووانةى وَلوبةية، ثردةكةى
خةَلكى ئاوارةو خةَلكى ئَيستا كة
ناوضةكانىدةوروبةرىسلَيمانيشى
(١٩٩٦) لةساَلى نيشتةجَين تيادا
كةركوك هةولَيرو ئاوارةكانى بؤ

دروستكراوة.
دةَلَين ئةم طةإةكة دانيشتووانى
كة سلَيمانيية، طةإةكى كؤنترين

دروستكرابَيت، راثةإينةوة لةدواى
ســاأل ــزة ــان ســي دواى ــى  ــةض ك
تائَيستاش دروســتــكــردنــى، لــة 
طــةإةكــى ثشتطوَيخراوترين

سلَيمانيية.
ساأل سيانزة دواى تائَيستاو
طةإةكة ــةم ئ دروستكرنى لــة 
خاوةنةكانيان لةسةر خانووةكانى
لة بةر ئةطةرضى تاثؤنةكراوة،
لةكاتى (٧/٢٥)و هةَلبذاردنةكانى
جَيطرى هةَلبذاردنةكاندا هةَلمةتى
عيماد بةإَيز  حكومةت  سةرؤكى 
زؤربةى ئامادةبوونى بة ئةحمةد

حيزبيى حكومىء بةرثرسانى
طؤإةثانى لة (٥/١٤) لة شارةكة
دانيشتووانى ضيا لةطةأل وةرزشيى
شَيخ وَلوبة، خةبات، طةإةكةكانى
كؤبووةوة، زَيإينؤك عةباسء
دانيشتووانى كؤبوونةوةيةدا لةو
زَيإينؤك ئاوارةكانى طةإةكى
بؤ خانووةكانيان كة داوايانكرد
سةرؤكى جَيطرى تاثؤبكرَيت،
كؤبوونةوةيةدا لــةو حكومةت
كةمترين لة  دا  خةَلكةكة بة  بةَلَينى 
لــةســةر ــان ــووةك ــان ــــاوةدا خ م
بةآلم تاثؤبكرَيت، خاوةنةكانيان

تةواو مانطى شةش دواى تائَيستاو
بةرضاو ديــارو هةنطاوَيكى هيض
كاك بةَلَينةكةى جَيبةجَيكردنى  بؤ

نةنراوة. عيماد
دانيشتووانى طرفتى  كَيشةو
تاثؤنةكردنى لة هةر طةإةكة ئةو
بةَلكو نيية، خانووةكانياندا
طرفتى سةرةكىء كَيشةى ئةوةى
ئةوةية خةَلكةكةيةتى،  رؤذانــةى 
نيية، ثَيويستى خزمةتطوزاريى  كة
نةبوونى بةهؤى كؤآلنةكانى جادةو
زستاندا لة كؤنكرَيتةوة قيرو
هاوينيشدا لة ضَلثاوو قوإو دةبَيتة

خةَلكةكةى تــةثــوتــؤز خـــؤألء 
هةراسانكردووة.

ئــةو ــةى ــك دي كــَيــشــةيــةكــى
ئــاوةإؤيــةكــى طــةإةكــة ئــةوةيــة
طــةإةكــى ــــةردوو ســنــدوقــى ه
طةإةكى بةناو حاجيياوا خةباتء
تَيثةإدةبَيت، زَيإينؤكدا ئاوارةكانى
طةإةكةداء ئةو لةناو  ئاوةإؤكة
سةرةوةى بةشى شوَينيدا زؤر لة
ـــةو ـــةدةرةوةي ب كــؤنــكــرَيــتــةكــة

دانةثؤشراوة.
ثشتطوَيخستنء ــؤى ــةه ب
زؤربةى طةإةكة لةو  النةكرنةوة

زَيرابةكة مةنهؤَلةكانى ســةرى
ضينكؤو ــةوحء ل بة خؤى  خةَلك
ئةمةش دايانثؤشيوة، تةنةكة ثارضة
دروستكردووة، خةَلكةكة بؤ طرفتى
جرج مشكء  زَيــرابــةكــةو بؤنى 

هةراسانكردووة. ماَلةكانى
ئةو دانيشتووانى لةبةرئةوة
سلَيمانى شارةوانيى لة داوا طةإةكة
كؤآلنةكانيان جــادةو كة دةكــةن
بكاتء كؤنكرَيت قيرتاوو بــؤ

ضاكبكرَيت. بؤ ئاوةإؤكةشيان

مستةفا عةتا

ضات رؤذنامة nawxo.rozhnama@yahoo.com

ضــــــــــاتضــــــــــاتضــــــــــات

الوانةوة؟ بخريَنة خزمةتى سةنتةرةكانى طةنجان ضؤن

بوو طرنط بةالمةوة طةنجَيك وةك 
ئةو لةسةر تَيبينييةك سةرنجء ضةند كة
طةنجان ضاالكيى بؤ كة سةنتةرانةى بيناو
ئاماذة ثاشان بخةمةإوو، دروستكراون
بؤ بدةم ثَيشنيازَيك كَيشةء ضةند بة
بةإَيوضوونى ضؤنَيتيى ضاالكبوونء
ئةوةى بؤ سةنتةرانة، ئةو ئيشوكارى
بنء طةنجاندا تَيكإاى  خزمةتكردنى  لة
ئةو بةسةربردنى دووركةوتنةوةء بؤ
شؤستةو لةسةر  هةيانةء كة كاتانةى 
لةو نةكةن، هةروةها بة رَيى شةقامةكان
ئاإاستةى داواكارييةك ضةند بارةيةوة

حكومةتى هةرَيم دةكةين.
ضةند لة شارةكانء لة دةبينرَيت •
كردنةوةى بؤ بينا ناحييةك ــةزاو ق
بةآلم دروستكراوة، سةنتةرانة ئةم
بؤنموونة ناوضةكانىترفةرامؤشكراون،
لةو طةنجان ــةرى، دةوروب بازيانء لة 
ضةمضةماأل قةزاى لة بَيبةشن، خزمةتانة
بةخشراية دروستكراء بؤ بينايةكى
ماوةى شؤإش ناحيةى لة كؤلَيذَيك،
دروستكراوةو بؤ بيناى دةبَيت ساَلَيك
بؤ خزمةتطوزارييةكانى كارمةندو
هةمان ناحيةى تةكيةش دابيننةكراوة، لة
حكومةتى ثَيويستة بؤية هةية، كَيشة
ئةم بةهاى لة  ناوضانةى ئةو  هةرَيم
خؤيدا كارنامةى لة بَيبةشن، خزمةتانة
ئةو طةنجانى بؤ ثَيداويستييةكانى بيناو

دابينبكات. دةظةرانة
ســةنــتــةرانــةدا ــةو ل ثَيويستة   •
بؤ هةبَيت ئينتةرنَيت  هَيَلى كؤمثيوتةرو 
بؤ بةكارهَينانى، ضؤنَيتيى فَيربوونء
ثَيشهاتء هةواألء لة طةنجان ئةوةش
سوود ئاطاداربنء رؤذانة رووداوةكانى
طؤظارو رؤذنــامــةء خوَيندنةوةى لة 
فيكرىء ئاستى  سايتةكان وةربطرنء

الوان زانياريى زانستىء رؤشنبيريىء
مةبةستة ئةو بؤ بَيت، فراوان تؤكمةء
مامؤستاى سةنتةرانةدا لةو ثَيويستة

بَلَينةوة. وانة كة هةبن شارةزا كارامةء
يةكَيكة لة ثَيويستييةكانى وةرزش •
دووربوون سةالمةتىء بؤ مرؤظ ذيانى
جوآلنةوةو لة ئةوةى بؤ نةخؤشىء لة
جوانء لةشءالرَيكى خاوةنى كاركردندا
لةسةر ثَيويستة  بين،  ثَيرفيكت  ضاالكء 
كاذَير رؤذانة دوو النيكةم  مرؤظَيك هةر
ئةوروثييةكاندا لة وآلتة بكات، وةرزش
كضانء دياردةيةك بووةتة وةزشكردن
ثيرةكانيشةوة بة ذنان ثياوانء كوإانء
وةرزشدةكةن،دةبينرَيتئةوكةرةستةء
بؤ بةكاردةهَينرَين لةوآ ئامَيرانةى
ضاالكبوونى جوانكارىء سةالمةتىء
كوردستانء هاتووةتة لةش ئةندامةكانى
لةو ئةطةر زؤريشة، دةستدةكةوَيتء
كةرةستانة ئةو لة هؤَلَيكدا  سةنتةرانةدا
رؤذانة خؤشحاَلييةوة بة ئةوا هةبن،
رووى وةرزشـــخـــوازان طــةنــجــانء

تَيدةكةن.
هــةرَيــم حكومةت  دةبــيــنــرَيــت   •
بة دةدات ــةخ ــاي ب ــدا ــان ــارةك ــةش ل
هونةرى بوارةكانى بة هونةرمةندانء
سيراميكء وَينةكَيشانء مؤزيكء
هونةرمةندان دةستى ئاستَيك تا شانؤ،
بؤ كارئاسانييان هاوكارىء دةطيرَيتء
دةكرَيتبؤسةرخستنىكارةكانيان،بةآلم
بوارانة ئةم ناحيةكاندا قةزاو زؤربةى لة
مؤسيقاء هونةرى فةرامؤشكراون،
بةشَيوةيةكى ناوضانة لــةو طؤرانى
بؤ نةإةخساوة بوار  مردووةء  طشتيى
كارى بة بن ثةيوةست بؤئةوةى طةنجان
ثَيشةوةء لةو بوارانةدا بَينة هونةرييةوةء
ناوضةيةك هةر  لة ثَيويستة دةربكةون، 

ئةنجامدانى مؤزيك هةبَيت بؤ طروثَيكى
هةبَيت ستؤديؤيةك ضاالكييةكانيان،
لة بةرهةمةكانيانء تؤماركردنى بؤ
هةبن، مؤسيقا ئامَيرةكانى سةنتةرةكاندا
شارةزايى بكةنء لةسةر راهَينانى تا
ثَيويستة بؤية فَيرببن، بكةنء ثةيدا
حكومةتى رووانــةوة لةم لةمةودوا بؤ 
ئاوإَيكى رؤشنبيريى وةزارةتى هةرَيمء

بدةنةوة. ناوضةكان طشت لة جديى
نووسينى دةستى  لة طةنجان زؤر •
لةبةر هــةيــةء ضيرؤكيان شيعرو
ضاث بةرهةمةكانيان ناتوانن  بَيتوانايى
سةنتةرانةدا لةو ثَيويستة بؤية بكةن،
ضاثكردنى بؤ هةبَيت ئؤفسَيت ئامَيرى
سمينارى ــؤإو ك بةرهةمةكانيانء
خوَيندنةوةء بؤ ببةسترَيت، بؤ شيعرييان

ثَيكةشكردنىنووسينةكانيان.
سةنتةرانةدا ئةو بيناى لة ثَيويستة •
كافترياء بؤ تةرخانبكرَيت هؤَلَيك
كتَيبء خوَيندنةوةى ــوودانء ــش ث
طفتوطؤو بــيــروإاو ئاَلوطؤركردنى

طةنجان. يةكترناسينى
هةَلسوإاوانى كارمةندو ثَيويستة •
كاربكةنء بَياليةنانة سةنتةرانة ئةو
بةضاوى كارةكانياندا بةإَيوبردنى لة
نةكةنء طةنجان تةماشاى  جياوازى

بكةن. ثةيإةو يةكسانيى
تةنسيقء سةنتةرةكان ثَيويستة •
لــةطــةأل ــت ــَي هــةب هــةمــاهــةنــطــيــيــان
طةنجان ــةوةى ئ بؤ خوَيندنطةكاندا
هانبدرَينسةردانىئةوسةنتةرانةبكةنء
خزمةتطوزارييةكانى لة كةَلك سوودو

ببينن.
لة طةنجان لة زؤر دةبينرَيت •
خوَيندن ثإؤسةى ثةيمانطاكاندا زانكؤء
هيض بةآلم دةردةضــن، دةكــةنء تةواو

بةبآ دابمةرزَينء لَيى نيية شوَينَيك
طةنجانة ئةو ثَيويستة دةمَيننةوة، كار
لةو بوارةكاندا لة شارةزاييان بةثَيى
بةشَيك بةمةش دابمةزرَين، سةنتةرانةدا

كةمدةبَيتةوة. بَيكاريى رَيذةى لة
كارو تواناء بةهرةء ئــةوةى بؤ  •
سةنتةرانةدا لةو  طةنجان ضاالكييةكانى 
ثَيويستة نيشانبدرَيت، دةربكةوَيتء
ساآلنة يان وةرزييانة بةشَيوةيةكى
سةرجةمسةنتةرةكانىشاروشارؤضكةو
لة يةكَيك لة جــارةى هةر  ناحيةكان
سلَيمانى) هةولَير، (دهؤك، شارةكان
بؤ رَيكبخرَيت، بؤ ظيستيظاَليان ئاهةنطء
ثاشان ضاالكييةكانيان، نمايشكردنى
بوارة سةربةخؤ لة ليذنةيةكى ثسثؤإى
بؤهةَلسةنطاندنى جياجياكانثَيكبهَينرَيت
سةنتةرَيك هةر كاروضاالكييةكانيانء
باشترين بةدةستهَينا سةركةوتنى

بكرَيت. خةآلت
سةنتةرانةدا ــةو ل ئـــةوةى بــؤ   •
بةهاى لة كوردستان طةنجانى تَيكإاى
سوودمةندبنء خزمةتطوزارييةكانى
بؤ شوَينَيك ببَيتة تَيبكةنء رووى
نابَيت خواستةكانيان،  بة بـــرةودان 
ئينتيماى بؤ تَيإوانين لَيكدانةوةء
ضونكة هةبَيت، طةنجان حيزبيبوونى
خزمةتى لة نةبوو شَيوةية بةو ئةطةر
ناإةزايىء طومانء نابَيتء طشتيدا
وةك يةكى مافى دةبَيتء طلةيى دروست

نابَيت. بةرجةستة
ببنة سةنتةرانة ئةو ــةوةى ئ بؤ  •
هونةريى رؤشنبيريىء ناوةندَيكى
ثَيويستة دووربن طةنجان، سةربةخؤ بؤ
حيزبيى، ملمالنَيى دةستَيوةردانء لة
ثَيداويستييةكانء دابينكردنى ثَيويستة
هــةَلــســوإانــدنء بةرثرسيارَيتىء
لة سةنتةرانة ئةو كارةكانى راييكردنى
حكومةتى ضاودَيريى لةذَير ئةستؤء
رؤشنبيريىء وةزارةتــــى ــمء هــةرَي

الواندابَيت.

غةمطين هاشم

تكاية

مومتاز هاوكاريى

بكةن حةيدةرى

كة خؤشحاَليية مايةى
كوردستاندا هةرَيمى لة
هةن كةسانَيك تائَيستا
خؤيان ئةركى لةسةر
ئةو تاكةكانى خزمةتى
دةكــةنء كؤمةَلطةية
نووسةرء لةوانة يةكَيك
(مومتاز رؤذنامةنووس
ثياوة ئةو حةيدةري)ية،
تةمةنَيكى ئةوةى لةطةأل

لةضةندين ثَيشوازى خؤيدا لةماَلةكةى رؤذانة هةية،
نووسينى بؤ كة دةكات زانكؤ مامؤستاى خوَيندكارء
زؤرى سوودَيكى دةكــةنء سةردانى توَيذينةوة
بةثَيدانى طةياندووة، مامؤستايان خوَيندكارانء بة
هيض بَيئةوةى بةرامبةرء بةبآ كتَيب سةرضاوةو
هةرَيمى حكومةتى لةاليةن بكرَيت هاوكارييةكى

كوردستانةوة.
لةسةر كة كوردستان بةرثرسانى لةكاتَيكدا
باش مووضةيةكى بةرثرسء بوونةتة ئَيمة حيسابى
لة ثَيشوازى شَيوةية بةو ئامادةنين ــرن، وةردةط
قسةى لةسةر دةمةوَيت من كة ئةوةى خةَلك بكةن.
طرنطى كتَيبى هةزاران نووسةرة ئةو كة ئةوةية بكةم
داهاتوومان نةوةكانى كة هةية خؤيدا لةماَلةكةى
لةو بةشَيك لةكاتَيكدا لَيوةربطرن، سوودى دةتوانن
دةستناكةون، كوردستاندا لةكتَيبخانةكانى كتَيبانة
هؤَلَيكى باشء جَيطايةكى نةبوونى لةبةر بةآلم
داناونء زةوى لةسةر كتَيبةكانى زؤربةى كتَيبخانة،
بكات. خوَيندكاران هاوكاريى ثَيويست وةك ناتوانَيت
هةبَيت كتَيبخانةى هؤَلَيكى  دةيةوَيت  ثياوة ئةو
خةَلكى خزمةتى  بخاتة كتَيبةكانى بــؤئــةوةى 
ثإ وةرزى طؤظارَيكى ئةوةشدا لةطةأل كوردستان، 
بةبآ ئةوةى خؤى، ئةركى لةسةر بةرهةم دةردةكات
كوردستان هةرَيمى لةحكومةتى هاوكارييةك هيض

وةربطرَيت.
ــوارى دي سةيرى ئةطةر ــة، ــةوةداي ل كَيشةكة
هةرَيمى شارؤضكةكانى شــارو باَلةخانةكانى
(سةنتةرء تابلؤى سةدان دةبينين بكةين، كوردستان
طؤظار)ى رؤذنامةء كؤمةَلةء رَيكخراء ناوةندء لقء
بؤ بودجةيةكى باشى مانطانة لةوانة ثَيوةيةء هةريةك
كوردستانء هةرَيمى حكومةتى لةاليةن تةرخانكراوة
لةسةر دروستكراوة بؤ طةورةيان  بيناى دةيــان
ئاوايان سوودَيكى ئةوةى بةبآ ميللةت بودجةى
زؤرى ماديى زيانَيكى جطةلةوةى خةَلك، بؤ هةبَيت
كة تائَيستا ئاوا بةآلم ثياوَيكى طةياندووة، ميللةت بة
كوردستان مامؤستاى خوَيندكارء بةسةدان سوودى
لةكاتَيكدا ناكرَيت، هاوكارييةك هيض طةياندووة،
بةإَيزة ثياوة  ئةو  بؤ بَيت ثَيويست ئةوةى  لةوانةية 
لة بؤية رَيكخراوَيك بَيت، مانطى بودجةى يةك بكرَيت،
حكومةتى سةرؤكى لة داوا رؤذنامةيةوة ئةو رَيطةى
مومتاز كاك  هاوكاريى دةكةم، كوردستان هةرَيمى 
كتَيبخانةيةك هؤَلى دروستكردنى بؤ بكات حةيدةرى

بطةَينَيت. بة نةوةكانى داهاتوو زياتر خزمةتى تا

بكةن: ناونيشانانةوة بةم ثةيوةندي ثةيامةكانتان بؤضوونء سكاآلء ناردني بؤ

e.mail: nawxo.rozhnama@yahoo.com        ٣١٩٢٠٠٥ تةلةفون:

خؤيان بؤ يانةيةك سةرشةقامةكان دةكةن بة سابيرطةنجان ئارى



جةمال سةنطةر
مةجيد نيان

كورد هاوآلتى دووةم بةراز ئةنفلؤنزاى
ثةتاكةش تووشبووانى ــذةى رَي دةكوذَيتء
بةرثرسانى بةرزدةكاتةوة. كةس (٢٨) بؤ
توشبووانى كة  باسلةوةدةكةن تةندروستيش 

ضارةسةركراون. ظايرؤسةكة
هاوآلتييةى دوو ئةو  طيانلةدةستدانى 
ثةتاكة بــة سلَيمانى ــارى ش نيشتةجَيى
ئاماذة تةندروستى بةرثرسانى كة لةكاتَيكداية
نةخؤشيةكة توشبووانى ضارةسةركردنى بة
وةزيـــرى هــةورامــى، تاهير د. دةكـــةن، 
كوردستان هةرَيمى حكومةتى تةندروستيى
طيانلةدةستانى ثَيش رؤذى لَيدوانَيكيدا لة
ئةو راطةياند، رؤذنامةى  بة هاوآلتيي  يةكةم
تووشى كوردستان هةرَيمى  لة  هاوآلتييانةى
(H1N1ظايرؤسى)نةخؤشيىئةنفلؤنزاىبةراز
نةخؤشخانةكراونء داخَلى هةموويان بوون،

بؤكراوة. ضارةسةريان
بؤيةكةمجارثاشبآلوبوونةوةى ئةنفلؤنزاى
كوشندةييةوة بةهؤى مةكسيك، وآلتى لة بةراز
مةترسييةوةء خستة جيهانى هاوآلتييانى

 H1N1 ظايرؤسى بةناوى ظايرؤسةكة  دواتر
طرتةوة. هةرَيمى كوردستانيشى بآلوبووةوةء
ثَييانواية، ظايرؤسى ثسثؤإانى تةندروستى

ئةنفلؤنزاى  ظــايــرؤســى هــةمــان   H1N1
لة ترسناكترء بةجؤرَيكى بةآلم ثةلةوةرة،
هةربؤية دةطوازرَيتةوة، مرؤظةوة رَيطةى
هةرَيمى لة ظايرؤسةكة بآلوبوونةوةى دواى
كوردستان هةرَيمى حكومةتى كوردستاندا،

ئامادةباشييةوة. كةوتووةتة
راطةياندنى بةإَيوةبةرى قادر، د.خالس
كة نةكرد لةوة نكؤَلى تةندروستى وةزارةتى
نةخؤشييةكة تةشةنةسةندنى لة رَيطة ناتوانن
هةنء حاَلةتةكان  ئَيستا كة بةتايبةت بطرن، 
بوون، ظايرؤسةكة هةَلطرى  هاوآلتييانةى  ئةو

كوردستانن. نيشتةجَيى
رَينمايي ثلةبةنديىء ــرةى ــوَي ط ــة  ب
بة نةخؤشييةكة بؤ جيهانى  تةندروستيي
يةكةم قؤناغى كة تَيدةثةإَيت، قؤناغ دوو

دووةميش قؤناغى ئيحتيواكردنييةتىء
فراوانة، بآلوبوونةوةى تةشةنةسةندنء
ــةرى دةوروب ناوضةى زؤر لة بةشَيوةيةك
وآلتانى لة جطة كة بآلوبووةتةوة، كوردستان
هةية حاَلةت (١٦٢٠) عَيراقدا لةناو دراوسآ،
لة لةدةستداوةء طيانيان (١٠)يان لة زياتر كة
تؤماركراون، حاَلةت (٦٠) كةركوكيش نزيكةى
تةندروستى راطةياندنى بةإَيوةبةرى بةآلم
لة نةخؤشييةكة كة ــات، دةك بــةوة ئاماذة
هَيشتا ئيحتيوادايةو قؤناغى لة كوردستان

بآلونةبووةتةوة.
ئةوكةسانةي تووشينةخؤشيى ئةنفلؤنزاى
لةشيان بةرطريي كة ئةوانةن زياتر دةبن، بةراز
منداَلن، يان بةتةمةن، كةساني كةمبووةتةوةء
كيمياييان ضارةسةرى كةسانةى ئةو يان
نةخؤشيى تووشى ثَيشتر يان بةكارهَيناوة،
لةشيان بةرطريي لةبةرئةوةي بوون، ئايدز

كةمبووةتةوة.
تةندروستى بةرثرسانى هةرضةندة
دَلنيادةكةنةوة هاوآلتييان كوردستان هةرَيمى
بآلبوونةوةى دذى لة ثَيويست رَيوشوَينى كة
رؤذَيك ضةند تا طيراوةتةبةرء نةخؤشييةكة
لة ئَيستادا «لة  كة دةكرا لةوة باس  لةمةوبةر

تووشبوو كةسَيكى هيض سلَيمانيدا  ثارَيزطاى
نيية»، لة نةخؤشخانةكاندا بةراز ئةنفلؤنزاى بة

وةزيرى تةندروستى  ١١/٢٢ دا بةآلم لة رؤذي
مردنى رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكى  لة هةرَيم 
دوَينَيش راطةياندء ثةتاكة بة هاوآلتييةكى

راطةيةنرا. دووةميش كةسى طيانلةدةستدانى
بةشى كوردستاندا هةرَيمى لة ئَيستادا لة
ئةنفلؤنزاى تووشى ئةطةر كة كةس (١٠٠)هةزار
عةمةليات ذووري هةيةء دةرمان ببن، بةراز
سةرجةم دراوةتة رَينمايى تايبةت ثَيكهَينراوةء
ناو كاربةدةستةكاني ثزيشكء كارمةندو
لةطةأل هةَلسوكةوت ضؤن كة نةخؤشخانةكان،

بكةن. نةخؤشةكاندا
تةندروستيي وةزيري هةورامي، تاهير د.
حاَلةتى راطةياندنى ثَيش كوردستان هةرَيمي
«ئةو راطةياند رؤذنامةي بة طيانلةدةستدانةكة
بآلوبوونةتةوة كوردستاندا  لة  حاَلةتانةي
(١٢)و هةولَير لة (٩)حــاَلــةتء سلَيماني لة
داخَلي هةموويان (٢)حــاَلــةت، دهؤكيش لة

كراوة». بؤ ضارةسةريان بوونء نةخؤشخانة
كــؤنــطــرة لــة ــــر دوات رؤذي  بــــةآلم 
كة ئاشكرايكرد، د.تاهير رؤذنامةوانييةكةيدا،

كة ١٥  تؤماركراون، كوردستان لة ٢٧ حاَلةت

 ٢ سلَيمانىء  لة كةس  ١٠ هةولَيرو لةشارى
كةسيشلةدهؤكتووشى ثةتاكةبوونءوتيشى:
ضاكبوونةتةوةو ٩يان سلَيمانى حاَلةتانةى «لةو

هةبوو ٤  طومانيش لةدةستداوة، طيانى ١ كةس
بةآلم تةنيا طيانيانلةدةستدابَيت، ثةتاكة بة كةس

ديكة  ٨ حاَلةتى ئَيستاش سةلمَينراوةء يةكَيكيان
لةذَير خةوَينراونء نةخؤشخانة لة لةسلَيمانى

ضاودَيريدان».
كة بــةوةشــكــرد، ــاذةى ــام ــي ئ ــةورام ه
رووبةإووبوونةوةى بؤ ثَيويست رَيوشوَينى
كوردستاندا طيراوةتةبةرو «لة هةرَيمي ثةتاكة
كةسي مليؤن نيو ضارةسةركردني تواناي
بةجارَيك ناتوانين بةآلم هةية، تووشبوو
بةسةر ضونكة  بهَينين، هةمووى بؤ دةرمان 

دةضَيت».
ئاشكراكرد، ئةوةشى تةندروستى وةزيرى
ئةم ضـــارةســـةري ضؤنَيتيي خــولــي كــة 
(٥٠٠)مامؤستاي (٦)هةزارء بؤ نةخؤشييةيان
خوَيندنطةكاندا لة ضؤن كة كردووةتةوة زانستى
رَينمايي باشي بثارَيزنء نةخؤشيية خؤيان لةم
لةرَيطةي ثةروةردةشةوة خوَيندكارةكان بكةن،
خوَيندكاراندا بةسةر رَينماييةك ضةند

نةخؤشييةكة. لة خؤثاراستن بؤ دابةشكراوة

بةوة قادر ئاماذة خؤشييةوة د.خالس الى
سةرةتايىء ثشكنينى ئامَيرى كة ــات، دةك
هةيةو كوردستان لة نةخؤشييةكة دياريكردنى
بؤ ثشكنينيان  رَييةوة لةو دةَلَيت: ئةو وةك 
ئةنفلؤنزا بة تووشبوو هاوآلتيى (٤)هةزار زياتر
هةَلطرى هاوآلتييانةى ئةو حاَلةتى كردووةء 
كراونء ئاشكرا لةورَييةوة بةرازن ئةنفلؤنزاى
هةبووة، ئاساييان ئةنفلؤنزاى ديكة ئةوانى
قؤناغى ئامَيرى تائَيستا كة نايشارَيتةوة بةآلم
سَييةمياننييةكةظايرؤسةكةدةستنيشاندةكاتء
دةكةن، بةغدا رةوانةى ثشكنينةكان تائَيستا
«طرَيبةستمان وتى ئةوةش  ضارةسةرى بؤ
ثَيشبينى رَيطةدان، لة ئامَيرةكان كــردووةو
لة بطةنةجآء داهاتوودا رؤذى ضةند لة دةكةين

ئةنجامبدرَين». ثشكنينةكان كوردستانيش
د.خالسئةوةشىخستةإووكةئةوثارةيةى
ثةتاكة رووبةإووبوونةوةى بؤ رابردوودا لة
بووة، سةرةتا قؤناغةكانى بؤ تةنيا دابينكراوة،

قؤناغةكانى  بؤ دؤالرة مليؤن ٦ «ئةو وتيشى:
ثةتاكة رووبةإووبوونةوةى بؤ بووة، ثَيشوو
بةرنامةى بةثَيى ديكةيةو ثارةى بة ثَيويستمان
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى لة داوامان داإَيذراو

رةزامةنديى». دةربإينى بؤ كردووة وةزيران
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نةيتوانى هةرَيم ضيدي حكومةتى
بكات ثةردةثؤش بةراز ئةنفلؤنزاى مةترسي

سةعدوَلآل ثشتيوان

ثةرلةمانى ئةندامانى لة ذمارةيةك
لة رَيذةى ذنان دةكةن، كوردستان داوا
هةرَيمدا حكومةتى دامودةزطاكانى
مةبةستةش ئةو بؤ بكرَيتء زياد

دةدةنة  ياداشتَيك ثةرلةمانتار  ٢٩
كوردستان. ثةرلةمانى سةرؤكايةتى

حكومةتى شةشةمى كابينةى
 ٢٠٠٩/١٠/٢٨ لة كوردستان هةرَيمى
وةزيرةكانى جَيطرةكةىء سةرؤكء
كوردستاندا ثةرلةمانى دانيشتنَيكى لة
بةآلم خــوارد، ياساييان سوَيندى 
وةزيرى ذن يةك تةنيا لةو ذمارةية

ثَيدراوة. ثؤستى
سةرؤكى عةبدولعةزيز، عومةر
ثةرلةمانى لة يةكطرتوو فراكسيؤنى
كابينةى لة ثَييواية كوردستان،
كةمةو زؤر ذنان رَيذةى شةشةمدا

وةكو  ئَيمة بؤية هةية، ذن  ١ تةنيا
ثةرلةمانى لة يةكطرتوو فراكسيؤنى
بة ــان دةســتــمــانــكــرد ــت ــوردس ك
ئيمزامان (٢٩) ئيمزاء كؤكردنةوةى
ناوى بة كؤكردةوة، ثةرلةماندا لة
ياداشتَيكمان ثةرلةمانتارانةوة ئةو
بة سةرؤكايةتى ثةرلةمانى ثَيشكةش
لة ـــةوةى بــؤ ئ ــرد ك كــوردســتــان
طشتييةكانء بةإَيوةبةرة دانانى

لة طونجاو رَيذةيةكى بريكارةكاندا
ئةو قةرةبووى دابنَينء ئافرةتان

بكةنةوة. كةلَينة
ِرؤذنامة بؤ عةبدولعةزيز عومةر
لة داوامان ياداشتةكةدا «لة وتيشى
كــردووة، ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ثةرلةمانتارة (٢٩) ئةو داواكارييةكةى
ــران وةزي ئةنجومةنى ئاراستةى

بكات».
ئةندامانى داواكاريى سةرةإاى
بؤ ــى كــوردســتــان ــان ــةم ــةرل ث
لة ذنان رَيذةى قةرةبووكردنةوةى 
دامودةزطاكانىحكومةتدا،بةرثرسانى
تائَيستا دةكةن بةوة ئاماذة حكومةت
بريكارو دانانى ضؤنَيتى لةسةر بإيار

نةدراوة. طشتييةكان بةإَيوةبةرة
سةرؤكى عوسمان، د.نـــورى
ديوانىئةنجومةنىوةزيرانىهةرَيمى
راطةياند رؤذنامةى بة كوردستان
ــان ــةك وةزارةت بريكارى «دانــانــى
دةبَيت، وةزارةتةكان ثَيويستى بةثَيى
بؤ ــران وةزي ئةنجومةنى تائَيستا
بإيارَيكى هيض بريكارةكان دانانى

نةداوة».
دانانى ذنانيش هةَلسوِراوانى بؤ
حكومةتدا لة ذن زؤرى  ِرَيذةيةكى
حكومةت ئةوةى هَيندةى نيية، طرنط
وةربطرَيتء بةهةند ذنان كَيشةكانى
ثَيشكةشى ثَيويست خزمةتطوزاريى

بكات. هاوآلتييان

ذنان ثشكى
وةزارةتةكاندا بريكارى لة

دةبَيت؟ ئارام نةجيمضةند
 ٤٠٠ مليؤنء يةك ضارةنووسى
تا  خانووة  ٥٠٠ ئةو دؤالرى هةزار
كةحكومةتىهةرَيمى نيية، ديار ئَيستا
كيميابارانى قوربانيانى بؤ كوردستان
بةآلم دروستكردووة، هةَلةبجةى
لةطةَل حكومةت كَيشةى بةهؤى
لة ثارةية دناى ئَيرانى ئةو كؤمثانياى

راطيراوة. ثإؤذةكة كولفةى
كوردستان هةرَيمي حكومةتي

 ٥٠٠ بإياريدا ٢٠٠٤دا لةساَلي
شةهيداني كةسوكاري بؤ خانوو
بكاتء دروست هةَلةبجة كيمياباراني
كؤمثانياي لةطةأل رَيكةوتنَيك بةثَيي

خانووانة ئةو بإياربوو ئَيراني دناي
بةآلم  تةواوبكرَين، ساَلدا ٢ وادةي لة
نةيتواني كؤمثانياية ئةو ئةوةي دواي
حكومةتي بكات، تةواو خانووانة ئةو
كؤمثانياكة لةطةأل كَيشةكةى هةرَيم
لة كؤمثانياكة دادطاو ثإؤذةكة بردة

وةرطيرايةوة.
فــةرمــانــي ــةر ــةس ــان ل ــاش ث
ثَيشووي جَيطري فةتاح، عومةر
هةرَيمي حكومةتي ــي ــةرؤك س
خانووةكان كة بإياردرا كوردستان،
شةهيدانةوة كةسوكاري لةاليةن
خانوويةك هةر بؤ جَيبةجَيبكرَينء

بؤ  دينارى هةزار  ٢٥٠ مليؤنء   ٢٢
ئةوةي بةهؤي بةآلم  دابينبكرَيت،
كؤمثانياي حكومةتء كَيشةي كة

نةببوو، تةواو دادطا لة ئَيراني دناي
ئةو بودجةي  لة بإيارياندا بؤية 

مليؤنء ٤٠٠ هةزار  ٥٠٠ خانووة ١ 
هاتوو ئةطةر بةمةرجَيك ببإن، دؤالر
بردةوة، داواكةي هةرَيم حكومةتي
خانوو بؤ خاوةن بإة ثارةية ئةو ئةوة
بطةإَيتةوة. شةهيدان كةسوكاري و

بةسةر  ساأل ٢ ماوةي لةكاتَيكدا
حكومةت تَيثةإيوةو ثــإؤذةكــةدا
دادطــا بــردووةتــةوةو لة ــةي داواك
ثارةية بإة ئةو ضارةنووسي تائَيستا
حيسابي لةسةر ناشزانرَيت ناديارةو

دانراوة. كآ
سةرؤكي عةبدولقادر، لوقمان
كيمياباراني قوربانياني كؤمةَلةي
كة ــردةوة، ــك ــي هــةَلــةبــجــة، روون

 ٥٠٠ ثــرؤذةي شكستهَيناني ثاش
دناي كؤمثانياي لةاليةن خانووةكة
سةردان ضةندين دواي ئَيرانييةوة،
ئةو باآلكان توانيمان بةرثرسة بؤالي
بودجةيةك بطةإَينينةوةو ثإؤذةية
كة دابينبكرَيت، ثإؤذةية ئةو بؤ
حكومةتي سةرؤكي جَيطري لةاليةن
بؤ موافةقةتي فةتاح عومةر ثَيشوو
ضووة ثإؤذةكة ئةوةي دواي كراو
ثَيشيان جَيبةجَيكردنةوة، بــواري
حكومةت ئةطةر كة  راطةياندووين، 
دةطةإَيتةوة. بؤ ثارةكةتان برديةوة

إؤذنامة بؤ عةبدولقادر لوقمان
جةالل ــي ســةردان «لةكاتي ــى  وت
عَيراق، كؤماري سةرؤك تاَلةباني،
ئةو كة لَيكرد داوامان هةَلةبجة بؤ
بةآلم بطَيإنةوة، بؤ  ثارةيةمان بإة
لةطةأل فةتاحي عومةر لةبةرئةوةي
ثارةية بإة ئةو نةبوو رازي بوو
كة ئةوةي بيانووي بة بطَيإَيتةوة،

دينارييء  مليؤن  ٥ سولفةيةكي
بةآلم خانووةكان، دراوةتة ضيمةنتؤ

٥ مليؤن  لةو كة بإياريدا مام جةالل
لةاليةن سولفة  وةك كة دينارةي 
بة دراوة هةرَيمةوة حكومةتي

بَيت. خانووةكان لَيمان خؤش
بةهار ديــكــةشــةوة لةاليةكى
بانكى بةإَيوةبةرى  ئةمين، محةمةد 

 ١ ئةو كة إةتيكردةوة هةَلةبجة
لة بانكى  دؤالرة هةزار ٤٠٠ مليؤنء
رؤذنامة بؤ دانرابَيتء هةَلةبجة
بإة ئةو بإينى لة ئاطامان «ئَيمة وتى
ئَيمةوة بة ثةيوةنديشى نييةء ثارةية

نيية».

هةلَةبجة  دؤالري هةزار ٤٠٠ مليؤنء يةك
ناديارة ضارةنووسي
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ــاى ــزط ــارَي ث لــةســةر بـــودجـــةى
فةرمانبةرانء خانووى (١٩) سلَيمانى
لة ناحية ــوةبــةرى  بــةإَي خانوويةكى 
بة ســةر سةركةثكانى شــارؤضــكــةى
مــاوةى دروســتــكــراونء رانية ــةزاى  ق
تــةواوبــوونء خانووةكان مانطة  (٤)
دابينكراوة، بؤ خزمةتطوزارييةكى ضةند
لةكاتَيكدا دابةشنةكراون، تائَيستا بةآلم
كرَيدا خانووى  لة فةرمانبةران زؤرينةى 

بةسةردةبةن. ذيان
ناحيةى بةإَيوةبةرى قةرةنى، هيوا
رؤذنامةى بة بارةيةوة لةم سةركةثكان،

بؤ بةشَيكيان خانووانة  ئةو  راطةياند:
حكومييةكاننء فةرمانطة ســةرؤكــى
فةرمانبةرانن، بؤ ديكةشيان بةشَيكى
بةثَيى دابةشكردن بؤ ثَيوةريشمان

خاَلبةنديية.
سةركةثكان ناحيةى بةإَيوةبةرى
فةرمانيان ــكــة رؤذَي «ضةند وتيشى:
بؤ سلَيمانى ثارَيزطاى  لة  هاتووة بؤ
ئةم بــةآلم خانووةكان، دابةشكردنى
هيض كةسَيكء لةسةر خانووانة تاثؤناكرَين
فةرمانبةرَيك هةر  كارى بةكؤتاييهاتنى 

دةسَينرَيتةوة». لَى خانووةكانيان
دةستنيشانكردنى بــة ــارةت ــةب س
شارةوانيى سةرؤكى بؤ خانوويةك
دابــةشــكــردنــىء ســةركــةثــكــان ثــَيــش
خانووةكةى، بؤ ــك ذوورَي زيادكردنى

وتى: سةركةثكان ناحيةى بةإَيوةبةرى
يةكَيكة سةركةثكان شارةوانيى «سةرؤكى
وةربطرَيت، خانوو دةتوانَيت  لةوانةى
دابةشكردنى لة بــةر ناكرَيت  ــةآلم ب
دياريبكاتء خؤى بؤ  خانوو  خانووةكان
زياد خانووةكةى رووبةرى ناياسايى بة

بكات».
سةردانى بارةيةوة رؤذنامة لةم هةر
بةآلم كــرد، سةركةثكانى شارةوانيى
ئامادةنةبوو ــى ــارةوان ش ســةرؤكــى
سةرضاوةيةكى بــدات، لَيدوانَيك  هيض
كة ئاشكراكرد، رؤذنامةى بؤ تايبةتيش
رَيكخستنى كؤميتةى كؤبوونةوةى تا
بةإَيوةبةرى سةركةثكانء لة يةكَيتى
ئةو سةرؤكى شارةوانى نةكرَيت، ناحيةء

خانووانة دابةش ناكرَين.

سةركةثكان فةرمانبةرانى خانووى
ناكرَيت دابةش تةواوبووةء

عومةر بةرهةم

سةعاتةكاني رابردوودا رؤذي ضةند لة
هةولَيرء لة نيشتمانيي كارةباي دابةشكردني

ئةهلييةكانيش موةليدة كةمبووةتةوةء سلَيمانيدا
دابين ماآلن كارةبا بؤ بإي ثَيويستي جاران وةكو

ئامادة دةكةن خؤيان كاتَيكدا هاوآلتييان لة ناكةن،
ثَيويستيان بازاإةكان شةوانة قوربانء جةذني بؤ

هةية. بةردةوام كارةباي بة
بةإَيوةبةري حةسةن، ياسين ئةندازيار
سلَيماني، كارةباي طةياندني  كؤنترؤألء
سةرةكي هؤكاري راطةياند: بةإؤذنامةي
رؤذةي ضةند لةم  كارةبا كةمبوونةوةي 
لة بريتيية هةولَير سلَيمانيء لة رابردوودا
لةاليةن كارةبا خواستي بةرزبوونةوةي
داطيرساندني بــةهــؤي هاوآلتييانةوة،
بةوثَييةش طــةرمــكــةرةوةكــان، ئامَيرة 
بة بةراورد بة كارةبا بةكارهَيناني خواستي
مَيطاوات (١٠٠) نزيكةي رابردوو هةفتةي
لة كارةبا بةكارهَيناني واتة زياديكردووة،
بة (٦٠٠) بووة (٥٠٠) مَيطاواتةوة لة سلَيمانيدا

مَيطاوات.
كة بةوةشكرد؛ ئاماذةي حسين ياسين
بةشةكاني لة لة هةندَيك ئيشدةكرَيت ئَيستا
سلَيمانيدا، ثارَيزطاي لة كةيظي (١٣٢) فيدةري
هؤكارَيكي رابردوودا رؤذي ضةند لة ئةوةش
كارةباي بإي كةمبوونةوةي  بؤ  بووة ديكة

هاوآلتيياندا. بةسةر دابةشكراو
يةكةي ئايندةدا رؤذي ضةند لة بإيارة وا
وَيستطةى كارةباى ضةمضةماَلي (٣)ي ذمارة

ئايندةشدا مانطي لة كارو  بكةوَيتة طازيي
ئَيستا بكةوَيتةكار، ديكةشي يةكةيةكي
سةرقاَلي سلَيماني كارةباي بةإَيوةبةرَيتي
لة كة طواستنةوة، هَيَلي بؤ ئامادةكاريية

ماوة. تةواوبووندانء هةندَيك كاريان
هةندَيكجار بةوةشكرد؛ ئاماذةي ياسين
كارةباي رابطرينء هَيَلةكان دةكات ثَيويست
هَيَلةطشتييةكةبكوذَينينةوة،كاتَيكئةندازيارء

دةكةن. كار لةسةر هَيَلةكة كارمةندةكان
بةإَيوةبةريكؤنترؤألءطةياندنيكارةباي

هيض كة خستةإوو؛ ئةوةشي سلَيماني
نةكراوة، كارةبايةدا بإة  لةء طؤإانكارييةك
هةرَيمء بؤ دةنَيردرَيت ناوةندةوة لة كة
نزيكةي ئَيستا ئاطاداربم «ئةوةندةي وتي:
ئَيستا هةرَيمء دةدرَيتة مَيطاوات (٦٠-٧٠)

(١٦-١٨) كاتذمَير  شاري سلَيمانيدا نزيكة لة
ماآلندا». بةسةر دابةشدةكرَيت كارةبا

خواستي بــةرزبــوونــةوةي  هــةروةهــا
زاني شتَيكي ئاسايي بة بةكارهَيناني كارةباي
دةركةوتووة، بؤيان  ئةزموون بة  بةوثَييةي

خواستي طةرما ثلةكاني دابةزيني لةطةأل كة
هةروةك دةكات، زياد كارةبا  بةكارهَيناني
بةرزبوونةوةي لةطةأل هاوينيشدا لة ضؤن
خةَلك هةمانشَيوة بة طةرما ثلةكاني زؤري
بةكار فَينككةرةوةكانيان ئامَيرة زؤرتــر

ماَلةكانياندا. لة دةهَينن
هةروةها (٦/١٥ بؤ ٩/١٥) لة ساَلَيك هةموو
زؤر كارةبا بةكارهَيناني (١١/١٥ بؤ ٣/١٥) لة
ثَيشبينيي ياسين ئةندازيار بةآلم دةكات، زياد
كارةبا طرفتي  ئايندةدا رؤذي لة ضةند كرد،

وَيستطةي ئةطةر نةمَينَيت، سلَيمانيدا لة
كَيشةيةك هيض بَي طازيي ضةمضةماَلي
لة نةبَيت سووتةمةنيش طرفتي كارء بكةوَيتة

شاردا.
رؤذي ضةند لة هةولَيريش ــاري ش
كارةباي زؤري كــوذانــةوةي رابـــردوودا
بةرنامةي موةليدة لةكاتَيكدا بةخؤيةوة بينى،
هاوآلتييان بة  كارةبا  ثَيداني بؤ  ئةهلييةكان 
كارةبا ناإَيك بةشَيوةيةكي كةمكراوةتةوةء

هاوآلتييان. دةدةنة
دابهشكردني بهإَيوبهري  محهمهد حسَين
له كه بةوةكرد؛ ئاماژه ي ههولَير، كارهباي
لهگهأل كؤبوونهوه يهك  مانگهدا ئهم كؤتايي 
ــارهي دهرب دهكرَيت موةليده كان خــاوهن
مانگي بؤ ئههلييهكان موةليده كارهباي پَيداني 
پَيداني خشتهي مانگه دا لهم بهآلم دوانزه، 
ماوهي له كه  دهمَينَيتهوه، خؤي وهكو كارهبا

دهدهن. كارهبا كاتذمَير (٩٠) مانگَيكدا
ــةري ــوةب ــةإَي ب ــروان مــحــةمــةد، ــي س
هةمانشَيوة بة سلَيماني، كارةباي راطةياندني
كارةباء خواستي زؤريي بةهؤي ثَييوابوو؛
هَيَلةكان دووضــاري كَيشانةي ئةو زؤريي
دةكوذَينرَيتةوة كارةبا هةندَيكجار دةبَيت،
وتيشي: هــةروةهــا طــةإةك، هةندَيك لة 
رؤذ ء شةو بة كارةبا صيانةي «تيمةكاني
كَيشانةي ئةو ضاككردنةوةي بؤ كاردةكةن
بةهؤي بةآلم دروستدةبن، هَيَلةكاندا لة
لةكاتي دروستدةبنء كَيشانةي  ئةو زؤريي
فيدةرة ئةو كارةباي ضاككردنةوةياندا
تيمةكاني بة زيان ئةوةي بؤ دةكوذَينرَيتةوة

نةطات. صيانةكردن

دةطؤأَيت كارةبا بةرنامةى مانطةوة سةرى لة هةولَير: كارةباى بةأَيوةبةرى

كارةبا كةمدةبيَتةوة دابةشكردني قوربان، هاتني جةذني لةطةأل

طازيي ضةمضةماَلي كارةباى وَيستطةى

رؤذنامة

بةإَيوةبةرَيتيى نووسراوَيكى بةثَيى
ليذنةى بؤ كة سلَيمانى،  لة ئاذةأل  سامانى 
ــاردووة، ن سلَيمانى ثارَيزطاى ئابووريى
نابَيت (١١/٢٧) تا كة دةكاتةوة، ئاطاداريان
ئةو ضونكة  بةرزبكرَيتةوة،  مريشك  نرخى 
طومرط هةية بازاإدا لة ئَيستا مريشكةى

نةكراوة.
الى كؤثييةكى  كة ــراوةدا ــووس ن لــةو 
«مريشكء هــاتــووة تيايدا رؤذنــامــةيــة،
بازاإدا لة ئَيستا ئةوةى بةروبوومةكانى،
رَيطةى لة نةكراوة، طومرط رسوماتء هةية
رةزامةنديى بة دَيــتء ئَيرانةوة توركياء

مةرزةكان». لة دةكرَيت بؤ ثشكنينى ئَيمةيةء
(٤٥٢٣) كة ذمارة لةو نووسراوةدا، هةر
ئاماذة دةرضووة، (١١/١٩) لة لةسةرةء
بةروبوومةكانى مريشكء كة بةوةكراوة،
نيية، لةسةر رسوماتى (١١/٢٧) هةتا
بةستوو مريشكى نرخى نابَيت لةبةرئةوة
ضةند مانطرتنى بةهؤى  بةرزبكرَيتةوة، 

دوكاندارَيك».
جَيىئاماذةثَيكردنة،مريشكفرؤشةكانى
رَيطةى طواستنةوةى بةهؤى سلَيمانى
ثارَيزطاى بؤ بةستوو مريشكى هَينانى
ــــردوودا راب هــةفــتــةى ــة ل سلَيمانى، 
سامانء بةإَيوةبةرَيتيى مانيانطرتء
لة مريشك ثَييانواية، ئاذةَليش دروستى
بؤ ثشكنينى ئَيرانةوة توركياء رَيطةى

بةكارهَينان. بؤ طونجاوة دةكرَيتء

بآ ثةلةوةر بةروبوومى
سلَيمانييةوة ديَتة طومرط

ئارام نةجيم

ئيسرائيلي رةطةز بة ثارَيزةرَيكى
لةكاتي داتـــان)  ــراظ (م ــاوى ن بة 
نةهَيشتني لة داكؤكيكردن كؤنطرةي
-٦) رؤذاني لة كة كيميايي، ضةكي
ستؤكهؤَلم لــة  (٧-٢٠٠٩/١١/٨
يةكتربينينيان دواي بةإَيوةضوو،
ــيــي شــارةوان ــي ــةرؤك ــةأل س ــةط ل
سةرداني بــإيــاردةدات هةَلةبجة،
لةسةر بكاتء هةَلةبجة ــاري ش

ثارَيزةري ببَيتة نَيودةوَلةتي ئاستي
شارة. ئةو

كةريم، سةرؤكي شارةوانيي خدر
ســةرؤكــي هــةَلــةبــجــةو جــَيــطــري
رؤذنامةي بة جيهان شارةوانييةكاني
بةو كؤنطرةيةدا ضاوم راطةياند: لةو
ثارَيزةرَيكة كة كــةوت، ثارَيزةرة
نةتةوةيةكطرتووةكان، ئاستي لةسةر
بؤي، كارةساتةكة طَيإانةوةي دواي
كارةساتةم ئةو كة ثَييإاطةياندووة،
هةر بؤية تائَيستا،  نةبيستووة 
ببَيتة هةَلةبجةو  بَيتة بإياريدا لةوَيدا 
لةسةر داكؤكيكردن بؤ ثارَيزةرَيك

هةَلةبجة. لة نَيودةوَلةتي ئاستي
هةَلةبجة شارةوانيي سةرؤكي
ئَيستادا لة بةوةشكرد؛ ئاماذةى
خةريكيبانطهَيشتكردنءئاسانكاريي
شاري ثارَيزةرةية بؤ ئةو هاتني  بؤ
ثارَيزةرة «ئةم وتيشي: هةَلةبجةو
دةبَيتة نَيودةوَلةتييةو ثارَيزةرَيكي
ئاستي ــةســةر ل داكــؤكــيــكــارَيــك
هةَلةبجة، بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان
لةسةر طةورةية ثاَلثشتَيكي ئةمةش
نةتةوةيةكطرتووةكان ئاستي
شــاري هةَلةبجةو دؤســيــةي بــؤ 

هةَلةبجة».

ئيسرائيلييةك رةطةز بة

هةلَةبجة ثارَيزةري دةبيَتة
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رؤذةى ـــزة ـــان ش هــةَلــمــةتــى
توندوتيذيي بة دذ  نواندنى  ضاالكي
هةَلمةتى هةَلهَينجراوى رةطةزثةرستانة،
بوو. ذنان مرؤييةكانى مافة جيهانيى
سةنتةرى (١٩٩١)دا، ساَلى يؤنيؤي لة
بة ذنـــان جيهانيى  ــةتــى  ســةركــرداي
يةكةمين بةشدارانى  لةطةأل هاوكاريى
تةركيزي كة  ذنان، جيهانيى كؤمةَلةى 
توندوتيذييء سةر كردبووية تةواوى
بؤ سازكرد ديدارَيكيان مرؤظ، مافةكانى
ديدارةى ئةو وآلتةوة، (٢٠) لة  (٢٣) ذن 
ضاالكي رؤذةى شانزة هةَلمةتى ئةوان
توندوتيذيي بة دذ لَيكةوتةوة نواندنى
بخاتة تيشك ئةوةى بؤ  رةطةزثةرستانة،
توندوتيذييء ذنء نَيوان ثةيوةنديي سةر
(٢٥)ى نَيوان لةماوةى  مرؤظ. مافةكانى 
ديسةمبةرى (١٠)ى دةطاتة تا  نؤظةمبةر 

.(١٩٩١) ساَلى
طرنطى مــَيــذووى  (٤) ماوةية ئــةو
رؤذى نؤظةمبةر، (٢٥)ى دةطــرتــةوة:
توندوتيذيي بةرةنطاربوونةوةى جيهانيى
رؤذى ديسةمبةر (١)ى ذنــان، بة دذ
نَيودةوَلةتى، ثةرةثَيدانى ئاذانسي جيهانيى
ســاآلنــةى ـــادى  ي ديــســةمــبــةر (٦)ى 

(١٤) لة تةقة كة مؤنتريال، كوشتارةكةى
بةهؤى كرا، ئةندازيار خوَيندكارى كضة
نَيوان يةكسانيى بزووتنةوةى لة ئةوةى
(١٠)ى دةكرد، بةشدارييان ذندا ثياوو

مرؤظ. مافةكانى رؤذى ديسةمبةر
ذنان سةركردايةتى جيهانيى ناوةندى
كة رَيكخست،  ساآلنةيةى  هةَلمةتة ئةو
ضاالكييةكى لةإَيى جيهانء ئاستى لةسةر
جياجياى ئاستى لةسةر زؤرةوةو
هةرَيمايةتىء نيشتمانىء ناوخؤييء
دايةلؤطى طَيإدراو بؤ ئاهةنطي نَيودةوَلةتى
بةرنامةى تةلةفزيؤنىء ــيء ــؤي رادي
رؤذنامةنووسيء كؤنطرةى وَينةطيراوو
دايةلؤطي دؤكيومَينتاريء فيلمى
زانستىء كؤنطرةى ئازادو  رؤشنبيريي
جطة طرتةوة، ديكةى كؤنطرةى طةلَيك
دةربإينء ناإةزايي خؤثيشاندانء لة
ثؤستةرو وَينةو ئاهةنطء رَيثَيوانء
ــةدةبء ئ كتَيبء ثيشانطاى هونةرو
وتووَيذو بةياننامةو راطــؤإيــنــةوةو
هؤشياركردنةوةى هةَلمةتى داواكارييء
نواندنء مؤسيقاو ئاهةنطى طشتيىء
بةرنامةى ميلليء هــونــةرى شانؤو
راطةياندنى دابةشكردنى  كؤمةآليةتىء 

ثةخشي ناميلكةو ثؤستةرو ضاثكراوو
ريكالميى. ديكةى

نواندن ضاالكي رؤذةى شانزة هةَلمةتى
توندوتيذيي بةرةنطاربوونةوةى بؤ
ثابةندبوونى تواناو لة رةطةزثةرستانة
طرتووة، سةرضاوةى بزووتنةوةية ئةو
بؤ لــةكــاردايــة مــانــدوبــوون بةبآ  كة 
توندوتيذيي لةبةردةم سنوورَيك دانانى
ناوخؤو ئاستى لةسةر  رةطةزثةرستانة 
بةشدارانى ذمارةى جيهانيشدا. لةهةموو
ساآلنى لةماوةى  رؤذة شانزة ثَيطةى 
ئَيستا بووةتةوةو ضةندبارة رابردوودا
(٩٠) لة  زياتر رَيكخراوى  (٨٠٠) لة ثتر
زؤر ذمارةيةش  ئةم دةطرَيتةوة، وآلت 
هةَلمةتةكة سةرةتاييةكانى ثَيشبينيية لة
بةشداراندا، ذمارةى لة هةر نةك تَيثةإيوة،

فيعلييةكانيشيان. بةشداريية لة بةَلكو
ضاالكي رؤذةي شانزة هةَلمةتى
بــةرةنــطــاربــوونــةوةى بــؤ نواندنيش 
بووة رةطةزثةرستانة توندوتيذيي
شارو زؤر لة ساآلنة رووداوَيــكــى بة 
هةَلسوإاوانى هــةرَيــمــدا. ويــاليــةتء
ماوةى ئةو ذنانيش مرؤييةكانى مافة
بؤ قــؤســتــووةتــةوة رؤذةيــــان  (١٦)

هاوكاريى بزووتنةوةى دامةزراندنى
ئاستى بةرزكردنةوةى مةبةستى بة
توندوتيذيي بة سةبارةت هؤشياريى

رةطةزثةرستانة،
ــةســةر ل ـــردن ـــارك ـــا ك ـــةروةه ه
ثارَيزطارى باشترين  مسؤطةركردنى 
ــى ــان رووداوةك لة كةسانةى ئــةو بؤ 
بؤ بانطةشة قوتاربوونء توندوتيذيي
توندوتيذييةدا. لةبةردةم ئةو سنووردانان
شانزة هاوكاريى  هةَلمةتى  ثَيطةى 
كةسانة ئةو هةموو بةخَيرهاتنى رؤذة
ضاالكي رَيكخستنى  لةإَيى  كة دةكــات، 

هةَلمةتى  ريزي دَينة هةرَيمةكانياندا لة 
ساآلنةيةوة.

طؤإانكاريي قؤناغةكانى لةميانةى
رَيكخستن ثالنةكانى هةَلمةتةكةدا لة
ــذران، دادةدإَي طروثطةلَيكةوة لةاليةن
لةسةر ثالنةيان ئةو رةنطدانةوةكانى كة
رؤذ سياسي بارى لةسةر هةرَيمةكانيانء
ناوةند (٢٠٠٠)دا لةساَلى دةكرد. رةضاو
ثةيوةندييان كة هاندا، رَيكخراوانةى ئةو
ساَلى ثَينج جيهانييةكانى رووداوة بة
(كؤنطرةى وةك هــةبــوو، ــةوة ــي دواي
جيهانيي كؤنطرةى (دوا ذنان)ء ضوارةمى

رةطةزثةرستىء بةرةنطاربوونةوةى
دةمارطيريي رةطةزثةرستانةو جياكاريى
شتَيك هــةر بيانيء خةَلكانى بة دذ 
هةية دةمارطيرييةوة بة ثةيوةنديي
(٧)ى ئؤطست- (٣١)ى نَيوان لةماوةى
باشوورى لة  كة ،(٢٠٠١) ئةيلوولى
دا ئــةوانــةى هاني بةسترا)، ئةفريقا 
ناوخؤييء حكومةتة سةر بخةنة طوشار
جَيبةجآ بةَلَينانةيان ئةو نيشتمانييةكان
هةروةها داويــانــة.  ثَيشتر كة بكةن،
هةَلسوإاوان هةموو هانى ناوةندةكة
بقؤزنةوة ئةو شانزة رؤذة ماوةى دةدا
لةناو هؤشياريي بةرزكردنةوةى  بؤ
نيشتمانىء ناوخؤيىء خوَيندكارة كؤمةَلة
رَيكخستنى لةإَيى هةرَيمايةتييةكاندا
دانيشتنى وةك طرنطى  رووداوى
ئازادو رؤشنبيريي كؤنطرةى دادطاييء

هةمةجؤرةوة. فيستيظاَلى

لةاليةن ياداشتة ئةم سةرضاوة:
ذنانةوة كؤمةكى هؤبةى

كاروبارى بةشي بة ثَيشكةشكراوة
بة سةر كؤمةآليةتيي ئابووريىء

نةتةوةيةكطرتووةكان.

رةطةزثةرستانة توندوتيذيي بة دذ رؤذةى شانزة هةلَمةتى

عةبدوإلةحمان شارا

مافةكانى ضةسثاندنى بؤ ثإؤذةياسا ضوار
بةردةستى لة كةرامةتيان ثاراستى ذنانء
بةناوى ياسايةكدا لة ثَيدةضَيت ثةرلةماندايةو
خَيزانى توندوتيذى بةرةنطاربوونةوةى
ليستى ثإؤذةكانيشدا يةكَيك لة لة كؤبكرَينةوة،
ئازاردانى بة دةدات شةرعيةت كوردستانى

منداآلن.
ــاســاى بــةرةنــطــاربــوونــةوةى ــإؤذةي ث
(٢٠٠٧)ةوة ساَلى لة خَيزانى توندوتيذى
مافى لة بةرطريكردن ليذنةى لــةاليــةن
ثةرلةمانى دووةمــى خولى  لة ئافرةتانةوة
مادة ثَينج بيستء لة ئامادةكراوةء كوردستاندا
خوَيندنةوةى (٢٠٠٨/٩/١٠)دا لة ثَيكهاتووةء

يةكةمى بؤ كراوة.
دادطاى ثَيكهَينانى لة  باس ثإؤذةكةدا لة
خَيزانىء توندوتيذى  كَيشةكانى  بة  تايبةت
زيادكردنى تايبةتء  ثةناطةى  دروستكردنى 
داواى دةكــاتء  ثؤليس ئافرةتانى ذمــارةى
كةسى بؤ كؤمةآليةتى بيمةى دابينكردنى
نيشتةجَيبونى شوَينى دابينكردنى  قوربانيىء
دةكات، لَيكراو هةإةشة ذنانى بؤ مةترسى بَي
بودجةيةكى دابينكردنى بة ثَيويستى ئةمةش
هةربؤية حكومةتةوة، لةاليةن بوو تايبةت
بؤ نَيردرا ثإؤذةكة يةكةم خوَيندنةوةى دواى
طلدانةوة مانط هةشت دواى بةآلم حكومةت،
ثإؤذةياسايةكى وةزيرانةوة ئةنجومةنى لة
بؤ نَيردرا (٤/٢٧) رؤذى ئامادةكراو ديكة
خولى لة بــةآلم ثةرلةمان، سةرؤكايةتى
بةرةوثَيشضوونَيك هيض  ثةرلةماندا  دووةمى
بؤ بةجَيهَيَلرا نةبينراو ياساكة دةرضواندنى بؤ

ثةرلةمان. سَييةمى خولى
ثإؤذةياساكةى (٢٠٠٩/١١/١٧) رؤذى
ثةرلةمانء هَينرايةوة ــارة دووب حكومةت
ليذنة رةوانةى بؤكراو يةكةمى خوَيندنةوةى
راثؤرتى ئامادةكردنى بؤ كرا ثةيوةنديدارةكان
طؤإان فراكسيؤنى  بةآلم لةبارةيةوة، تايبةت
ليذنةى ثإؤذةياساكةى هةر كة باشة، ثَيى
بخرَيتةوة ثةرلةمان  دووةمى خولى  ذنانى

كار.
بةرطرى ليذنةى ئةندامى ئةحمةد ثةيام
بة كوردستان، ثةرلةمانى لة ئافرةت مافى لة
كة باشة، ثَيمان «ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى
ثةرلةمان دووةمــى خولى ثإؤذةياساكةى
ياساكردنى، بة بؤ ثةرلةمان بهَينرَيتةوة
راى بةإَيوةضوونء كارةكانى زؤربةى ضونكة

رَيكخراوةكانءحكومةتى لةبارةوةوةرطيراوة،
طشتطيرتريشةو ثــإؤذةيــة ئــةو هــاوكــات 

لَيكدراوةتةوة». اليةنةكان سةرجةم
كة هةرَيمدا، حكومةتى ثإؤذةياساكةى لة
خؤيةوة ناوى بة كوردستانى فراكسيؤنى ئَيستا
كةموكوإييةكى ضةند كــردووة ثَيشكةشى
بإطةى لة ئةوةية لةوانةش، يةكَيك تَيداية
ثإؤذةياساكةدا ضوارةمى ــادةى م لة  (٣)
رؤشنبيريىء وةزارةتــى «ثَيويستة هاتووة:
رَيكخراوةكانىكؤمةَلطةىمةدةنىبآلوكراوةى
بؤ خولقاندنى راطةياندنى ضاكسازى هان بدةن
كوردى كؤمةَلطةى بؤ خَيزانيى هؤشياريى
خؤبةستة باشى خَيزانَيكى ثَيكةوةنانى بؤ
ئةركى بةجَيهَينانى رةوشتةكانء  بةهاو بة
ماوةى رابردوودا لة كة ئةوةى خَيزانيى»، وةك
خؤبةستة كوردى كؤمةَلطةى خَيزانةكانى
ئةركةكانى رةوشتةكانء بةهاو بة نةبووبَيت

خَيزانيانبةجَينةهَينابَيت.
مادةى لة بإطةى يةكةم ديكةوة لة لةاليةكى
لة يةكَيك «هةركةسَيك هاتووة: دوازدةهةمدا
بةبيانووى ياخود نةوةكانى ئازاردا منداَلةكانى،
يان بوو، دةروونى ئازاردانةش ئةو تةمبَيكردنى
بةزةيى دةرضوو سنوورى لة مةعنةوى ئةطةر
ئةم غةرامةيةك سزا دةدرَيت»، لةم كاتةشدا بة
بةو منداأل ئازاردانى بة رَيطةدةدات ثإؤذةية
لة دةرنةضَيت بةزةيى سنوورى لة مةرجةى

ئازاردانة. هةر ئازاردان كة كاتَيكدا،
بإياردةرى عةبدوَلآل، بارةيةوةسةميرة لةو
ثةرلةمانى ئافرةتان لة مافى بةرطرى لة ليذنةى

«راستة راطةياند: رؤذنامةى بة كوردستان،
ئَيمةوة فراكسيؤنى لــةاليــةن ــة ــإؤذةك ث
ليذنةى وةك تائَيستا بةآلم ثَيشكةشكراوة،
ئاطادارى نةكردووةو لةسةر دانيشتنمان ذنان

نيين». وردةكارييةكةى
ئةو كةموكوإيانة كة بةثَيويستيشى زانى،
بةو ياساكة «نابَيت وتيشى: ضارةسةربكرَينء
خاآلنةى ئةو دةبَيت بإواتء سةقةتة شَيوة

ضاكبكرَين». تَيدا
يةكطرتووى فراكسيؤنى ديكةوة لةاليةكى
كــوردســتــان ثــةرلــةمــانــى ــة  ل ئيسالميى 
بنبإكردنى ثإؤذةياسايةكى ئامادةكردووة بؤ
ئةو كةسانةى، هةموو لةشفرؤشىء سزادانى
ئةو هةم دةكةنء كارةوة  بةو  بازرطانى كة

كارةكة هةَلدةستن. كة بة كةسانةش
ناسكتؤفيقئةندامىفراكسيؤنىيةكطرتوو
لةشفرؤشى «بوونى راطةياند: رؤذنامةى بة
بووةتة حاَلةتةوة لة كوردستان هةرَيمى لة
شوَين هةندَيك لة ئَيستادا لة ضونكة دياردة،
لةو جطة ئةمانة دةكرَيت، بةدى ئاشكرا بة
لَييان خةَلكى هةنء ذَيربةذَير كة حاَلةتانةى

ئاطادارنيية».
هاوينةهةوارى لة ــردوو  راب مــاوةى لة 
لة يةكَيك لة  بادينان دةظةرى لة  سةرسةنط
ديــاردةى هاوينةهةوارةدا ئةو ئؤتَيلةكانى
ئاشكرا بة خةَلكيش سةريهةَلدابوو لةشفرؤشى
بةآلم دةكــرد، سةردانيان  مةبةستة  ئةو بؤ
ناوضةكةوة دانيشتووى هاوآلتيانى لةاليةن
بة ئاطرتَيبةردرا ئوتَيلةكة كراو خؤثيشاندان

كة ئَيستا جطة لةوةى مةبةستى داخستنى، ئةمة
سلَيمانى ئةزمإى  ئوتَيلةكانى لة يةكَيك  لة
بةشَيك سةماكردنء هَينراون بؤ بيانى كضانى

لَيدةكةن. ديكةى طومانى هاوآلتيانيش لة
لةم ــوو؛ واب ثَيى ناسك بةوهؤيةشةوة
ضونكة بووة،  كةمتةرخةم حكومةت رووةوة 
هةروةك كارانة نةدات بةو كة رَيطة ئةوة ئةركى
لة ديكة شتةكانى هةموو وةك «دةسةآلت وتى:
كةمتةرخةميى لةشفرؤشيدا دياردةى بةرامبةر
كؤنترؤَلكردنى لة بةتايبةت  ــدووة ــوان ن
كة نازانرَيت تائَيستا هةرضةندة سنوورةكاندا،
كوردستاندا لة كة بازرطانى لة جؤرَيكة ئةمة
ثيادةكردنى يــاخــود هــةَلــدابــَيــت، ــةرى  س
كارانة، بةو خةَلك خآلفاندنى بؤ سياسةتَيكة
ئاوإنةدانةوةى موباالتىء  بَي ئةوةتا يان

دياردةكة». بؤ جديية
داإشتنى مةبةستى بة يةكطرتوو ليستى
حاَلةتانةى بةو بةستووة ثشتى ثإؤذةكةى
خوشكانء يةكطرتووى رَيكخراوى لة كة
بةدى ميدياكانةوة ديكةء رَيكخراوةكانى
ئةندامى ــةى  وت بــة بؤية  ــةر  ه ــن، ــرَي دةك
تايبةت ياسايةكى بوونى فراكسيؤنةكةيان
بةم كةسانةى ئــةو توندى ســزادانــى بؤ 
يان ئةنجامدان،  وةك  ض هةَلدةستن،  كارة 

دةزانن. ثَيويست بة بَيت بازرطانيكردن
سةرؤكى دارا طةشة ديكةوة لةاليةكى
لة ئافرةتان مافةكانى لة بةرطريكردن ليذنةى
وةها ياسايةك، بوونى ثةرلةمانى كوردستان
بة نةدات لةشفرؤشى ئةنجامدانى بة رَيطة كة
هةرضةندة وتى:» رؤذنامة بؤ زانىء ثَيويست
يةكطرتو فراكسيؤنى  ثإؤذةياساكةى تائَيستا 
مةبدةئيةن بةآلم  بةردةستمان، نةهاتووةتة
ضونكة ياسايةكدام،  وةها دةرضوونى لةطةأل 
دةضَيتة كة  كارانةى لةو يةكَيكة لةشفرؤشى 
ذنانةوةو مافةكانى ثَيشَيلكردنى ضوارضَيوةى
لَيى كــاآليــةك وةك  ذن  رَيــطــةيــةوة ــةو  ل
تةنيا ياساكة مةرجةى بةو بةآلم دةإوانرَيت،
بَي لَيى  ثياوان تَيدانةبَيتء ذنان بؤ سزاى 
لة جَيندةرى باآلنسى ثَيويستة بةَلكو تاوانبن،

رابطيرَيت». ياساكةدا
لة رؤذانة  سَيكسى، دةستدرَيذى لة جطة 
طشتييةكاندا شوَينة كاركردنء  شوَينةكانى
بةآلم رووبةإووى تةحةروش دةبنةوة، ذنان
ثاراستنى بؤ نيية تايبةت  ياسايةكى  تائَيستا
ساَلى هؤيةشةوة بةو رووةوة، لةو ذنان
مةدةنى كؤمةَلطةى  بوارى ضاالكى دوو ثار
هةراسانكردنى قةدةغةكردنى ثإؤذةياساي
لة داكؤكيكردن ليذنةى ثَيشكةشى سَيكسيان

ثةرلةمانى دووةمى خولى لة ذنان مافةكانى
كرد. كوردستان

ــكــردن بــةرطــري ــةى ــذن ــي ســـةرؤكـــى ل
كة ـــوو؛ واب ثَيى ئــافــرةتــان مافةكانى لــة 
لة سَيكسى هةراسانكردنى قةدةغةكردنى
بةرامبةر كة توندوتيذيداية، ضوارضَيوةى
باش ثَيى  هةربؤية ئةنجامدةدرَيت، ذنــان 
ثإؤذةياساى ضوارضَيوةى بخرَيتة كة بوو،

خَيزانييةوة. توندوتيذى بةرةنطاربوونةوةى
خزمةتى لة ثإؤذةياساية ذمارة ئةم بوونى
لةسةر هةبَيت  كاريطةرى رةنطة ذناندا 
هةر ئةنجامدانى حاَلةتةكانى كةمكردنةوةى
ئةوةى بةهؤى بةآلم بةرامبةريان، ناهةقييةك
لة حاَلةتةكان ياسانين هيضكاميان تائَيستا
ئامارَيكى بةثَيى كة بةجؤرَيك، بةردةواميدان
(٩) ماوةى لة مرؤظ مافى زانيارى بانكى
ثارَيزطاكانى لة ئةمساَلدا يةكمال مانطى
(١٤٢٣) دهؤكء كةركوك هةولَيرء سلَيمانىء

ذنان ئةنجامدراوة. ثَيشَيلكاريى بةرامبةر

منداآلن ئازاردانى شةرعيةت دةداتة كوردستانى ليستى
يةكدةخرَيت توندوتيذى بةرةنطاربوونةوةى بؤ ياسا ضوارثأؤذة

مرؤظايةتى كةرامةتى بة سوكايةتيية ئافرةتان، دذى توندوتيذيى

قةدةغةكردنى

لة سَيكسى هةراسانكردنى

ضوارضَيوةىتوندوتيذيداية،

ذنان بةرامبةر كة

ئةنجامدةدرَيت،

بخرَيتة واية باشتر

ثِرؤذةياساى ضوارضَيوةى

بةرةنطاربوونةوةى

توندوتيذىخَيزانييةوة

توندوتيذيي بةرةنطاربوونةوةى كةمثةيني



مةزن سةآلح

زاراوةو ذمــــارةيــــةك 
هةميشة ــةن، ه ــةواذة  ــت دةس
لة ئةوةى بَى دةبنةوة، دووبارة
دروستةكةى مانا  وردةكاريىء 
يان بــكــرَيــت، وردبـــوونـــةوة 
جَيبةجَيبوونيان ميكانيزمى
ــة رؤذان ذيانى ثراكتيكء لة 
لة نــةبــادا ــةوة،  ــن ــدرَي ــب ــك ــَي ل
كابينةى راطةياندنى سةروبةندى
هةرَيمى حكومةتى شةشةمى
ئاماذةى زؤر كة كوردستاندا،
بةو سةبارةت  جا دةكرا، بؤ 
ــةوة، ــةواذةي ــت دةس زاراوةء
بة ثةيوةنديى كة ئــةوةنــدةى
ديموكراسيى، سياسيىء ذيانى
نَيو ثــإؤســيــســةكــانــى يـــان 
بة ثَيويستى هةبَيت، كؤمةَلطةوة

دةبَيت. شيكرنةوة
ضةمكىحكومةتى يان زاراوة
زياتر رؤذانة لةو كة بنكةفراوان،
ديارة كة دةكةوَيت، بةر طوَيمان
دةسةآلتء ميديا اليةنى هةندَى
جوانكردنى بؤ يان ريكالم، وةك
رووخسارى دةرةوةى حكومةتى
بة شةشةم كابينةى نـــوَي،
طواية كة دةبةن، ناو بنكةفراوان
طشت نوَينةرانى ثَيكهاتةكةيدا، لة
كؤمةآليةتىء سياسيىء ثَيكهاتة
كــؤمــةَلــطــةى ئيتنييةكانى

كوردستان لةخؤ دةطرَيت.
ئؤثؤزسيؤنء لةوالشةوة
شةشةم كابينةى ميدياكانيان
حكومةتَيكى كة دةبةن، ناو بةوة
نوَينةرايةتى تةسكةء بنكة
تــــــةواوى ضــيــنء تــوَيــذة

ناكات. كؤمةَلطة جياجياكانى
ــةآلت دةس تَيإوانينى بة
ــاى ــان ـــة م ب بـــنـــكـــةفـــراوان
هةرضى ــة ل ــبــوون  ــةشــداري ب
سياسيى طرءثى حيزبء زؤرى
ــارة دي ــت، ــرَي دةط ســةرضــاوة
حيزبء ئةو لةوةى نيية مةرج
وابةستةى ضةندة طرءثانة
خةَلكن، كَيشةى داواكــاريــىء
يان دةربإين لةوان دةكةن، يان
بؤ دةنطدان  سندوقى نةبَى هةر 
راستيية ئةو ساغكردنةوةى
وةرطيراوة، ثَيوةر بة ضةندة
هةرَيمةكةى لة ــةإَى ط ــةوة ل
بة دةستةمؤييكردن ضةندة ئَيمة
بــةإَيــوةدةضــنء كـــارةكـــان
ئاشكراكان سيناريؤ  ــؤن ض
ضةندبارة دووبـــارةو خؤيان

دةكةنةوة.!!
لـــةوانـــةيـــة حــكــومــةتــى
ـــارةى ــة ذم ب ــراوان ــةف ــك ــن ب
لة لَيكبدرَيتةوة، وةزارةتةكان
كوردستان هةرَيمى عَيراقء
ــادىء ــي خــةرجــيــيــةكــانــى س
ثؤستةكانى ثاداشتى مووضةو
كة ثايةكان، ثلةو ســيــادىء
مووضةء زؤرة، هَيندة ذمارةيان
كؤستى لةسةر خةرجييةكانيان 
خةياأل لة داماوةكةمان طةلة

دةرضووة!!
مانا بة بنكةفراوان، حكومةتى
كة دةطةيةنَيت، ئةوة ساناكةى
نوَينةرايةتى ثةرلةمان ئةندامانى
ناوضةكان ــةرء دةظ سةرجةم
سياسيىء رووى  لة  بكةنء
نوَينةرى ئيتنى كؤمةآليةتىء
توَيذةكانى ضينء  سةرجةم
نوَينةرايةتييةك بن، كؤمةَلطة
ئينتيماى بنةماى لةسةر كة

خَيألء خزمايةتى، بنةماَلةء
تةنيا ــــان  ي عـــةشـــيـــرةت،
نةبَيت، سياسيى  رابــردووى 
كةسايةتى بنةماى لةسةر بةَلكو
كؤمةآليةتى، سياسيى، بةهَيزى
ــى، ــرات ــؤك ــن ــةك يــاســايــى، ت
بةو تاد..بَيت. رووناكبيرىء
ثاكء ذياننامةيةيةكى مةرجةى
لةاليةن هةبَيتء سةربةرزانةى
خؤشةويست ــزدارء رَي خةَلك

بَيت.
ديارةلةشَيوازىهةَلبذاردنى
ثَيضةوانةى ــراودا داخ ليستى
ثَيطة كةسانى رةنــطــة ــةوة  ئ
كؤمةآليةتى، سياسيىء الوازى
جَييان طةندةأل ثاشخان بطرة
شَيوازى بؤية بكرَيتةوة،  بؤ
كراوة بازنةى كــراوةء ليستى
ثإ هةنطاوَيكى ئةمإؤ قؤناغى بؤ
كةسانى دةبَيت، بؤ ئةوةى بايةخ
بتوانن خةَلك نوَينةرانى كاراء
بة بطرنء ثةرلةمان كورسى
داكؤكيكةرى نوَينةرء هــةق
بنء خةَلك داواكاريى كَيشةء
وآلتةكةيان ئةزموونى دَلسؤزى

بن.
دةسةآلتى ئاستى لةسةر
نيية مةرج جَيبةجَيكردنيشدا،
وةزارةتــةكــان ـــارةى كــة ذم
دةتوانى كاتَيك بةَلكو ضةندة،
بنكةفراوانة، حكومةت  بَيذيت
ثلةيةكى ثَييةى بةو وةزير طةر
بن كةسانَيك ثَيويستة سياسيية،
ثرسى سياسةتء لة شــارةزا
ناسراوء مةدةنى، ديموكراسيىء
خةَلك، لةاليةن باوةإثَيكراو
سياسيىء خاوَينى ثاشخان
بةرزء رةوشــت كؤمةآليةتى،
شارةزايىء لة جطة دةستثاك،
بةو ثةيوةست كارى ئةزموونى

وةريدةطرَيت. كة ثؤستةى
وةزاريى، ثؤستةكانى بةآلم
ــذكــارء راوَي وةزيــر، جَيطرى 
. د تا . . . ء ن كا َيتيية ر بة ة َيو إ بة
حيزبيى، بــنــةمــاى ــةر  ــةس ل
بةشَيوةى ئيتنى  نةتةوةيىء 
ـــردن ـــك رازي ـــىء ـــوق ـــةواف ت
جارَى دةكــرَيــن، دةستنيشان
ــةك ــارةي لــةالى ثــَيــشــةوة ذم
طؤإانكارييان طرنط  وةزارةتى
خؤيان وةك نــةكــراوةو تَيدا
كة طـــةإَى مـــاون، لـــةوةش
دواى لة هةن  ناو  ذمارةيةك 
بةغدا لة هةميشة راثةإينةوة
وةزيرن يان لة هةولَير  يان بَى،
بَى نــابــَى ثةرلةمانتار، ــان  ي
لة بَلَيى وةك بن، ثلة ثؤستء
نَيو لة حيزبانةو ئةو خودى نَيو
كةسى بةدةر لةوانة كؤمةَلطة،
بطرَيتةوة، جَيطةيان  نةبَيت  ديكة
خانةنشين ــرَى ــازان ن ئــةوانــة
سةريان يانيش نا، يان دةبن
ثلة بةكام نازانن ســوإمــاوة
خانةنشين خؤيان ثؤست يان
ثةرلةمانء ئةوانةى كة لة بكةن،
ســواءنء وةزارةتةكانيشن
نةدؤزرايةوة، بؤ جَييان ضيتر
بؤ قوذبن زؤرنء جَييان كونء

دةدؤزرَيتةوة!
ــى ــةت ــوم ئـــةمـــجـــار حــك
ضةند نيية ئــةوة  بنكةفراوان
طـــةورةو ــى ــةن ــزبء الي ــي ح
بةنَيو كةسانى يان بضووك،
سةربةخؤيانةوة، بَياليةنء
يان ثَيبكرَيت، بةشدارييان
سيناريؤء ئةو بدرَيتَى، ثؤستيان
سَييةمء جيهانى لة طةمانة
خؤيشماندا، وةك وآلتــى لة
بوونة، ئاشنا ثَيى خةَلك هةموو
ساَلى ضةند مؤدَيلة ئةو ديارة
ضونكة دةبَيت، درَيذةى ديكةش
ئةمالء رازيكردنى تةوافوقىء
ثرؤسيسى لة راكردنة ئــةوال
ــةى راشــكــاوان راستةقينةو
وآلتء ثَيشوةضوونى طؤإانء
نموونةش باشترين كؤمةَلطة،

ئاَلؤزو ئــارامء نا رةوشة ئةو
عــَيــراق ــة ل ــة  ك بنبةستةية،
بةشَيك ــة ك ــووة، ــب ــت دروس
بةرةنجامى هــؤكــارةكــةى لة 
ضونكة تةوافوقيية، سياسةتى
ضارةسةر كَيشةكان نةيتوانيوة

بكات.
بَيينةوة بــا طـــةإَى ــةوة  ل
حكومةتى قسة، ئةسَلى سةر
وةزيــر طوتمان بنكةفراوان،
دةى، ضاكة سياسيية، ثؤستَيكى
حكومةتةكةتان دةكارن ئةطةر
طةإَى لةوة بَيت، بنكةفراوان
يان ثاككردنةوة، كرَيكارَيكى كة
واسيتةو بَى كاتىء كارمةندَيكى
لةوةش دانــامــةزرَى، تةزكيية
بَى كةس  ــةزاران ه بة طــةإَى
يان زيهنى، بةرهةمَيكى ئةوةى
مووضةيان هةبَيت  بازووييان 
مووضةء يةك لة زياتر يان هةية،
بة لةوالشةوة هةية، وةزيفةيان
شارةزاء كارامة هةزاران كةسى
ذَيـــرةوةش لة  ــن،  ــةزرَي ــام دان
خؤيان كةسانى خزمء ليستى

دادةمةزرَينن! ذَير ذَيراو
ــان ــم ــان ــةك ــس بـــا لـــة ق
ئاخؤ ــةوة، ــن ــةوي ــةك ن دوور 
هــةيــة، ــوة مــةبــةســتــتــان ــَي ئ
بنكةفراوان حكومةتةكةتان
ضونكة زةحمةتة، بإةك بكةن،
ناتوانن بةَلكو بنكةفراوان،  نةك
ئةو حيزبةكانتان خودى نَيو لة
لةسةر وةزيفيانة ثلة ثؤستء
لَيهاتوويى، شارةزايىء بنةماى
بكةن، دابةش موستةحةقى  يان
بتوانن ، ــةإَى ط ــةوة ل ئةوجا
لَيبكةن، ثةيإةوى كؤمةَلطة لةنَيو
نوَييةشدا كابينة لةو ضونكة
لة ثَيشوو ئــةوانــى هــةروةك
طرءثى حــيــزبء بضوكترين
دةطاتة بةشداربووى كابينةكة تا
رةها حيزبةكةى دةسةآلت دوو
سوود دةرفةتةكانى ئيمتيازاتء
ئاسانكارييةكانى وةرطرتنء
مةبةستى بؤ ياسا لة دوور
رازيكردنى دةوَلــةمــةنــديــىء
دةبَيت، هةوادارةكانيان ئةندامء
بةشداريثَيكردنء دةرطـــاى
لة ثإ وآلتــة لةو دامــةزرانــدن
هةر زؤريــى بة بَيرةدا خَيرو
دةبَيت. ئاوةآل خؤيان لةبةردةم

بنكةفراوان، حكومةتى
جَيطرى لة كة  دَيت، ماناية  بةو
طشتييةكان بةإَيوةبةرة وةزيرو
بةشَيك بةرثرسي دةطاتة تا
بةثَيى فــةرمــانــطــةيــةكــدا، لــة 
راذةى كارامةيىء شارةزايىء
كةسى بنةماى لةسةر  وةزيفى
طونجاء جــَيــى ــؤ ب طــونــجــاو 
ناونيشانى ثــلــةء  ــؤســتء ث
لةسةر نةك بدرَيتَى، وةزيفييان
كة ئينتيمادا، ءةالء بنةماى
يةك لة راستةقينة كارمةندى
كارمةندى ببةستَىء ضةق ثلة
نــاشــارةزا ــازة دامــــةزراوى ت
بــــازدان بــة ئــؤتــؤمــاتــيــكــى
وةزيفى ثــلــةى ناونيشانء

وابَيت؟ بؤ ئةوة بدرَيتَى،
نوَى نةوةى  ثَيويستة هةروا 
تواناكانى تا بإةخسَيت، بؤ بوارى
دامةزراوةكانى لة بخاتةطةإء
دةكرَى وةختَى دابمةزرَيت، وآلت
شةش كابينةى حكومةتى بَيذين
كةناَلةكانى كة  بنكةفراوانة، 
ضاالكيى بؤ خةَلك بةشداريبوونى
سياسيى، ذيــانــى جياجياى
ــتــوورىء.. كــل كــؤمــةآليــةتــى،
بَى دةرفةتى بَيتء واآل تــاد..
لة ــوون ــدارب ــةش ب ــاوازى ــي ج
ثرؤسيسى ئاستةكانى هةموو
ذيانى بنياتنانى بةرهةمهَينانء
بة تــاكــَيــك طشت ــؤ ب ـــوَى،  ن
دةستةبةر دادوةريى يةكسانىء

كرابن.

selahmezin@yahoo.com
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بؤ ثةرلةمانتارةكانيدا كانديدكردنى لة
طؤإان بزووتنةوةى كوردستان، ثةرلةمانى
منء ذمارةيةك بوو، لةسةر كؤمةَلَيك رةخنةى
ضةندين نيزكم لَييانةوة هاوإَييانةى لةو
كانديدكردنةكة، جؤرى لةسةر هةبوو تَيبينيمان
تَيبينييةكانمان بَيت بيانوويةك  بةهةر بةآلم
بوو، ئةوة بةهَيزيش هةرة بيانووى رةوينةوة،
مانطَيكدا ضةند لةماوةى بزوتنةوةية ئةم كة
ئامادةكردووة، هةَلبذاردنة ئةم بؤ خؤى
حيزبىء ضوارضَيوةيةكى رَيكخستنَيك، هيض
ضاو دةكرَيت بؤية نيية، هةَلبذاردنء... دةزطاى
بةو بثؤشين، كةموكووإيى هةَلةو هةندَيك لة
بةدةنطى ثةرلةمانتار (٢٥) ئَيستا هؤيةشةوة 
ثةرلةمان، ضوونة خةَلك لة زؤر بةشَيكى

دةخوازين. بؤ سةركةوتنيان ئومَيدى
دياريكردنى لة بةديدةكرَيت ــةوةى ئ
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى بؤ كانديدةكان
ثَيشوو ئةوانى وةك تَيبينييةك ضةند ديسان
تَيبينييةكى ضةند تؤخبوونةتةوةء زياتر هةنء

ئةوانى ديكة. سةر ديكةش هاتوونة
سةركردةكانىطؤإانبةتايبةتنةوشيروان
كة كردووةتةوة، لةوة جةختى زؤر مستةفا
نوَيبكةنةوة قؤناغةكة جارَيكيتر دةيانةوَيت
ضةمكى نةك هاوآلتيبوون، ضةمكى لةسةر 
بزووتنةوةكةي جياوازى ئةو حيزبيبوون.
ضإكردووةتةوة، لةوةدا ثارتيدا يةكَيتىء لةطةأل
رَيكخستنَيكى نابَيتة جووآلنةوةية ئةم كة
يان ــؤســةرةوة ب خـــوارةوة لة هــةرةمــىء 
لة جووآلنةوةية ئةم بَيت، بةثَيضةوانةوة

دةستثَيدةكات. ناوةإاستةوة
سةركردةكانى ئةويشةوة تةنيشت لة
لةو جةختيان طؤإان بزووتنةوةى ديكةى
شوَينَيكدا لةضةند كردووةتةوةء بؤضوونانة
كة رَيكبخات خؤى وا طؤإان دةبَيت وتوويانة
ئةوجؤرة يانى نةبَيت، تةقليدى بةشَيوةيةكى
دةبَيت وآلتانةدا ئةم لةناو باوة حيزبايةتييةى
دةبَيت ديكةوة لةاليةكى دووربكةوينةوة، لةوة
زؤر بزووتنةوةكة سةركردايةتى جةماوةرء

بن. نزيك لَيكةوة
هةية، هةَلبذاردنةشدا لةم سةرنج كؤمةَلَيك
كاركردنى ضؤنَيتى لةسةر سةرنج هةمان كة
لةوانةش هةن، ثارتيش يةكَيتىء حيزبيانةى
طيراوة، ثارتى يةكَيتىء  لة  توند رةخنةى
ئةم سةرانى زؤرى بةشَيكى كة (بةتايبةت

هاتوون). لة يةكَيتييةوة زياتر بزووتنةوةية
ئةم كاتَيك وتــــراوة، ــات ك ـــةى  زؤرب
ثةرلةمان بؤ دةنَيرن كةسانَيك حيزبانة
بؤدؤزينةوةء ئيش دَلدانةوةء بؤ ئةوةندةى
ديكةية، بيانووى ضةندين قةرةبووكردنةوة....ء
كارةكان ثَيشخستنى توانايىء بةثَيى ئةوةندة
بةإَيوةبةرة بؤ سةرنجانة ئةم هةَلبةتة نيية،
كةضى تةنانةت وةزيريش هةن، طشتييةكانء 
طؤإانةوة لةاليةن نةخؤشيى هةمان خةريكة
خؤبردنةثَيشةى دةبَيتةوة، هةمان ئةو دووبارة
هةية، ديكةوة حيزبةكانى كاديرانى لةاليةن
كة كةسانةشةوة هةية ئةو لةاليةن بةداخةوة

هةَلبذاردنى لة ئةوةى ببنة ثةرلةمانتار، طؤإانةوة رَيطةى لة دةيانةوَيت
بَيت؟ كانديد هةَلبذاردنةدا لةم دةبَيت ئيتر دةرنةضووة، رابردوودا

طؤإانةوة بزووتنةوةى لة مةفخةرانةى لةو ديكة يةكَيكى
دةَلَيت: مستةفا نةوشيروان وةك  ئةوةية كة بؤدةكرَيت، بانطةشةى
ئامانجى كؤمةَلَيك تَيثةإيوة، قؤناغى ئايدؤلؤذى تاك حيزبى ئَيستا
لةسةرى دةتوانين جياوازةكانةوة ئايدؤلؤذيا بة ئَيمة كة هةية جياواز
كوردستانء ثةرلةمانى كانديداكانى لة بةداخةوة بةآلم كؤبينةوة، 
من (ئةوةندةى كراون  كانديد عَيراق ثةرلةمانى بؤ  كة لةمانةش
شَير ثشكى تَيدانييةو زَيإينةيةى ثةلكة ئةو بيستوونةتةوة) ناوةكانيم
بوون، يةكَيتى ثَيشتر هَيناوةء وازيان يةكَيتى لة كة بةوانةى دراوة
دةركةوت، رابردووةوة هةَلبذاردنى بةهؤى ئَيمةدا كؤمةَلطةيةى لةم
تا كةواتة بَيزاربوون، حيزب لة خةَلكى ثَيبدرَيت بواريان ئةطةر كة
ماناى ئةمة هةَلبذَيردرَين، خةَلكةوة لةناو كانديدةكان دةبَيت دةكرَيت
هةمووشيان بةآلم بَيزراون، هةموويان حيزبييةكان كة نيية  ئةوة
ئةم لةسةر كانديدةكانى طؤإان ئةطةر بؤية نين، خؤشةويست
باقى ثارتىء يةكَيتىء وةك ئةوا ثةرلةمان، بنَيرَيتة بؤضوونانة
ناردوونى، ئايدؤلؤذيا حيزبيبوونء بنضينةى لةسةر ديكة حيزبةكانى
بؤ خةَلكةوة لة رابَينَيت ئةوة لةطةأل خؤى سةرةتاوة لة هةر دةبَيت

بنَيرَيت. نوَينةرةكانى خةَلك
ضةند دَلنيانيم طــؤإان  بزووتنةوةى بؤ ئةوانةى لةهةموو 
مستةفا، نةوشيروان لة دَلنيام خةَلكيان دةوَيت، بةآلم بةرذةوةنديى
خةَلك بةرذةوةنديى لة  جطة بزووتنةوةكةية تيؤرسينى  عةقألء كة
نين برادةرى ئةوانةى يان برادةرةكانى  لة  كآ نيية طرنط بةاليةوة
ئةم نيية حةق بؤية سةلماندووة) ثَيشتر (ئةوةشى ثؤستةوة، دةضنة
هةيةتى بيرؤكانةى  ئةو ثراكتيزةكردنى  بؤ  ماويةتى كة تةمةنةى 

ثَيبهَينن. شكستى بدات، ديكة كةسانى بة رآ كردووة، تةرخانى

طؤأان
ثارتى يةكيَتىء وةك

جةمال هيوا

ئةو هةمان

خؤبردنةثَيشةى

كاديرانى لةاليةن

حيزبةكانى

ديكةوة هةية،

بةداخةوة

ئةو لةاليةن

كةسانةشةوة

كة هةية

لة دةيانةوَيت

طؤِرانةوة ريَطةى

ثةرلةمانتار ببنة

ئَيوة ئاخؤ

مةبةستتان

هةية،

حكومةتةكةتان

بنكةفراوان

بِرةك بكةن،

زةحمةتة،

نةك ضونكة

بنكةفراوان،

ناتوانن بةلَكو

خودى نَيو لة

حيزبةكانتان

ثؤستء ئةو

وةزيفيانة ثلة

بنةماى لةسةر

شارةزايىء

يان لَيهاتوويى،

موستةحةقى

بكةن دابةش

فراوان!! بنكة حكومةتى كام
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* مةحمود كةريم رَيبوار

هةَلبذاردني لةماوةيداهاتوودا وابإيارة
دةبَيتة كة بةإَيوةبضَيت عَيراقي ثةرلةماني
مَيذوويية قؤناغة سةرةكيترين لة يةكَيك
كؤمةَلَيك عَيراق.  دةوَلةتي نوَييةكاني 
دةيانةوَيت جياواز قةوارةي اليةنء ليستء
سياسييان بإياري وةرطرتني  ثشكَيكي
ئةم خــودي بةربكةوَيتء وَالتـــةدا لــةم 
لةوانةي دةبَيت جياواز تةواو هةَلبذاردنةش
ئاإاستة ئَيستا بةوثَييةي ثَيشووتري،
عَيراقدا ئَيستاي لة سياسي كاري نوَييةكاني
روونبووةتةوةء رابردوو ساَالني لة زياتر
بيركردنةوةي تَيإوانينء نوَيي تةوذمَيكي
لةوةدا بةتايبةت سةريانهةَلداوة، سياسي
سياسيية هَيزة كة رووندةبَيتةوة ئةمة
ثَيشوو، ساَالني لة كةمتر  عَيراقييةكان
ساَلي هةَلبذاردنةكاني لة كةمتر النيكةم
تايةفةطةريء بنةماي لةسةر (٢٠٠٥)
زياتر كؤدةبنةوةء نةتةوةيي  مةزهةبيء

بةسةر ــدةكــةن  زاَل سياسييان روئياي
نةتةوةييةكاندا، مةزهةبيء باطراوندة
شَيوازي لة سةرةتايةوة  لةم  هةروةكو
لة بةدياردةكةوَيتء هاوثةيمانَيتييةكاندا
حاَلةتة لةو  نزيكة زياتر ئةمة راستيشدا 
يان دةويسترَيت، كة تةندروستةوة
بنياتنانةوةي بؤ دةكرَيت، بؤ بانطةشةي
بنةماي لةسةر ديموكراتي عَيراقَيكي

عَيراقيبوون.
ئةم كَيشةكاني طةورةترين لة يةكَيك
ئةداي لة بريتيية ثةرلةمان ئَيستاي خولةي
عَيراقي ثةرلةمانتاراني ئيداريي سياسيء
فراكسيؤنةكانيانةوة كوتلةء جياوازي بة
ناهاوسةنطي ئةدايةكي طشتيدا كؤي لة كة
بــــةردةوام ــك ــؤرَي ــةج ثــضــإثــضــإة، ب
ثةرلةمانتاران ثةرلةمانء ضاالكييةكاني
هةروةكو ثَيوةديارة، داكشاني هةَلكشانء
هةندَيكي لة ضاالكء بابةتدا  هةندَيك لة
ئةمة دةنَين. هةنطاو ــة الوازان ديكةشدا
رووي ناوخؤييانةي كَيشة  ئةو سةرةإاي
كَيشمةكَيشمي وةكو كرد، ثةرلةمان لة
لة سياسييةكان هَيزة ــةنء الي نــَيــوان
ثرسي بة سةبارةت ئةمساَلدا سةرةتاي
ثةرلةمان، سةرؤكي هةَلبذاردني دانانء
مةحمود دةستلةكاركَيشانةوةي ثاش
مةسةلةي هــةروةهــا ــي، مــةشــهــةدان
لة ثةرلةمانتاران بةشَيك لة ئامادةنةبووني
كاريطةريي هةندَيكجار كة كؤبوونةوةكاندا
تةواوكردني لةسةر هةبوو بةرضاوي
ئةو بةمةش ثةرلةمانء قانوني نيسابي
ثَيويست كة ثةكدةخران ثإؤذةياسايانة

بكراناية. بةإآ بوو
سياسيي ـــةداي ئ لــة ــة  ــي الوازي ــةو  ئ
كوتلة ــةم ــةرج س ــدا، ــاران ــت ــان ــةم ــةرل ث

راستةوخؤش طرتووةتةوةء سياسييةكاني
لَيهاتوويي لَيزانيء  تواناء بة  ثةيوةندي
لة بةشَيك هةيةء ثةرلةمانتارانةوة 
حاَلةتة لــةم كورديش  ثةرلةمانتاراني 
هَيزة بؤ طرنطة هةربؤية بةدةرنةبوون،
ليستء جياوازي بة كوردييةكان، سياسيية
كانديد ثَيكهاتةكانيانةوة، كؤمةَلة خةَلكانَيك
عَيراق نوَينةراني  ئةنجومةني بؤ  بكةن
تواناي لَيهاتووييء كؤمةَلَيك خاوةن كة

بن. بةرضاو
كــورد ثــةرلــةمــانــتــارانــي ثَيويستة 
هةبَيت بَياليةنانةيان قوألء تَيطةيشتنَيكي
ئةو كوردستانء لة نةتةوةيي مةسةلةي بؤ
زانستييانة باطراوندَيكي بة تَيطةيشتنةشيان
مةسةلة ضيدي نابَيت  بكةنء  رووثــؤش
تاكةاليةنء هةَلوَيستي لة نةتةوةييةكان
هةروةك قؤرغبكرَيت، هَيزَيكدا ليستء تاكة
نةتةوةييةكانيش ضؤننابَيتبةديهَينانيمافة
سياسييةوة، تةنها هَيزَيكي ئةستؤي بخرَيتة
زةرورةتــي لة هةمووان ثَيويستة بةَلكو
ثاراستني بــؤ  هاوبةشانة هــةوَلــدانــي
هَينانةدي بةدةستهاتووةكانء دةستكةوتة

تَيبطةن. نوَيتر دةستكةوتي
ثةرلةمانتارانء بؤ ئةوةش سةرةإاي
ئاستَيكي كة لة بةغدا طرنطة كورد نوَينةراني
بةرضاويانهةبَيتلةلَيهاتووييبؤتَيطةيشتن
هاوكَيشة ئةو عَيراقء سياسيي ثرسي لة
نَيودةوَلةتييانةي ئيقليميء ناوخؤييء
هةية، دةوَلةتة ئةم لةسةر كاريطةرييان
لةو تَيطةيشتنيش ئاستي ثَيويستة هةروةك
باطراوندَيكي بة رووثؤشكرابَيت هاوكَيشانة
ئةو تةماشاي بَياليةنانة كة زانستييانة
بة ثةيوةنديي لةوَيشةوة بكرَيتء ثرسانة
هةرَيمي كوردستانةوة دياريبكرَيت، كوردء

كةسةء هةموو ئيشي نة ئةمة راستيشدا لة
ببات. ثةي ثآ دةتوانَيت هةموو كةسيش نة
لة تَيطةيشتن زمــانء  بابةتي دةبَيت
ثَيوةرَيكي بكرَيتة عةرةبي كلتووري
ثاَلَيوراوي دياريكردني بؤ سةرةكيي
ضونكة سياسييةكان، اليةنة ليستء 
شوَيني ــةمــان ــةرل ث ــدا  ــام ــج دةرةن ــة  ل
داكؤكيكردنة راطؤإينةوةء طفتوطؤكردنء
بةبآ زانيني ئةمةش مافة سياسييةكان، لة
لةم نايةتء بةدي عةرةبي ثاراوي زمانَيكي
كوردي، زماني دياريكردني مةسةلةيةشدا
لة يةكَيك وةك عةرةبي، زماني شانبةشاني
نييةء حةقيقةتَيكي هيض زمان سةرةكيترين
سةرةكييةكةء تابلؤ لة  (جطة  ثةرلةماندا لة
طفتوطؤء هةموو ثةرلةمان) سايتي وَيب
ئةمةشدا لةثاأل عةرةبين، زماني ياساكان بة
عةرةبيء كلتووري لة تَيطةيشتن مةسةلةي
عةرةبيدا كؤمةَلطةي لة طفتوطؤ شَيوةي
خاَلَيكيثَيويستةبؤلَيهاتووييثةرلةمانتاران،
طفتوطؤكردنء لة دوودَلييةوة نةكةونة تا
كوتلةء ثةرلةمانتاراني لةطةأل راطؤإينةوة

عةرةبييةكاندا. فراكسيؤنة
هَيزة ــي ــةرك ئ ــدا ــدةش ــوةن ــَي ن لــةم 
هيض بة كة كوردستانة سياسييةكاني
نةهاتووييء لَي جؤرَيكضاوثؤشينةكةنلة
لةذَير ثةرلةمانتارَيك، هةر ئةداي الوازي
خولةي لةم بةتايبةت بيانوييةكدا، هيض
نوَينةراندا مةسةلةي داهاتووي ئةنجومةني
كؤمةَلَيك دةبَيتء  جياواز تةواو ئةندامَيتي 
هةموو كة بةإَيوةن نوآ سياسيي شةإي
هةربؤية جةنطاوةري، ببَيتة ناتوانَيت كةس
بةردةوام فراكسيؤنةكان ليستء ثَيويستة
بةشداريي لة ئاستي لَيثَيضينةوةيان هةبَيت
نَيو طفتوطؤكاني لة  ثةرلةمانتارانيان 

كةس كؤمةَلَيك تةنها نابَيت ثةرلةمانداء
طوَيطرء ببنة ئةوانيتريش بنء ضــاالك
ثرسة ئةو سةر بخةنة ئيزافةيةك نةتوانن

كورد دةبنةوة. طرنطانةي رووبةإووي
كوتلة فراكسيؤنء ثَيويستة هةمانكاتدا لة
دروشمي لةذَير  كوردييةكان سياسيية 
بةرطريي ضاوثؤشيء سياسييدا نةتةوةييء
لة ئةندامَيكيان هةر تَيوةطالني لة نةكةن
ثةرلةمان لة ئةندامة ئةم  جا طةندةَلييةوة،
نوَينةرة ئةو حكومةت، ضونكة لة يان بَيت
ثَيطةيةكي نيشاندةري دةبَيتة ــوردة ك
كورد طةندةَلي رووخسارَيكي ناشيرينء
لة بةتايبةتي اليةنةكانيتردا، بةرامبةر لة 
عَيراق نوَينةراني ئةنجومةني  ئَيستادا
كة هةية ضاالكي نةزاهةي دةستةيةكي
كةسء هةموو لة لَيثرسينةوةي تواناي
دةستةية ئةم  بةجؤرَيك هةية، ثَيطةكان 
دةبَيتء ثتةوتر رؤذ ضاالكترء لةدواي رؤذ
لة كة ئةوانةي  بؤ مةترسييةكيش بووةتة 
ئَيستاي تواناي تَيوةطالونء طةندةَلييةوة
نةك رةنطة كة بةجؤرَيكة دةستةيةش ئةم
دةوَلةتاني ناوضةكةشدا لة لةعَيراقدا، بةَلكو

بَيت. كةم نمونةي
كة بزانين ــةوة  ئ دةبَيت  لةكؤتاييدا
ئةمجارةي هةَلبذاردني لــةبــةرئــةوةي
ليستي بة عَيراق  نوَينةراني ئةنجومةني 
ئةو راستةوخؤ خةَلك  بؤية  كــراوةيــة،
دةداتء دةنطيان ثآ كة نوَينةرانة دةناسَيت
بَيتء هؤشيار ئةوةندة خةَلكيش ثَيويستة
شياوي كة خؤي نوَينةري نةكاتة خةَلكَيك

نةبَيت. نوَينةرايةتيكردني

دكتؤرا خوَيندكاري *
سياسييةكان-نيويؤرك زانستة لة

بن؟ ضؤن بةغدامان نويَنةرةكاني

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R٥ ـ ٧١٩ ئاشكرا بانطةوازي

قةآلدزآ. لة ساوايان باخضةي دروستكردني ثرؤذة:
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثــرؤذةي تةندةري كة دةكات
تةالري جةمالي لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني
بة بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي

مةبةستي وةرطرتني تةندةر.
دةكات ثآ  دةست  (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *
(١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/٢٥) رؤذي تا

نيوةإؤ.
رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٧) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
(٢٠٠٩/١٢/٧) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي كاتذمَير
كردن: بةشداري مةرجةكاني

دةكةن  بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ  ١
بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، تا ٨)  ١) كردنيان ثؤلَين ثلةي

بَيت. هةولَير)يان ثآ وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
ثَيويستة  هةرَيمن دةرةوةي لة كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ ـ
طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن  بَيت ثآ تؤماركردني ثشتطيري

بازرطانيةوة).
سندوقي  و دواي كاتي دياري كراو وةرناطيرَيت تةندةرَيك هيض ٣ ـ

دادةخرَيت. تةندةر
بري ثارةي  بة رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيي ياساو بري تأمينات ٤ ـ
(خطاب ضمان) (مصدق) يان كراو ثةسةند ضةكَيكي بة دياري كراو

٣٠ رؤذ  بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن هةشت (٨,٠٠٠,٠٠٠) بإي بة
بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة

ثرؤسةي  ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ ـ
بة مةبةستة بكةن بؤ ئةو دياري نوَينةرَيك تةندةر بن يان كردنةوةي

ثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بانطهَيشتةكةدا  لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ـ 
وة نوآ ساَلي بؤ ثآ بدرَيت باجي دةرامةتيان ئةستؤثاكي ثَيويستة

بَيت. ثآ ثَيناسةيان
كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة
بدرَيت  ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ـ 

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة
بكات  ثَيشكةشي ئةنجامي داوة كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ٩ ـ
بةثَيي كاري لةطةأل بةرنامةي سوودمةند وة اليةني ثشتطيري لةطةأل
نةبووني مةرجةكاندا تةندةر لةكاتي العمل) تقدم  ماوةكةي (جدول

ناكرَيتةوة.
ثآ  نوَينةرايةتي فةرمي نووسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري ١٠ ـ

بَيت.
نةبووني  لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ  ١١

مةرجةكاندا.
جطة  دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي بة وة بينووسن بة نووسينيش ذمارة لة

ناكرَيتةوة.

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R٥ ـ ١٢١ ئاشكرا بانطةوازي

حاجياوا. لة ثرسة هؤَلي دروستكردني ثرؤذة:
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثرؤذةي تةندةري  كة دةكات 
تةالري لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي

وةرطرتني تةندةر. بة مةبةستي بكات
دةكات ثآ  دةست  (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *
(١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/٢٥) رؤذي تا

نيوةإؤ.
رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
(٢٠٠٩/١٢/٦) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي كاتذمَير
كردن: بةشداري مةرجةكاني

دةكةن  بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ  ١
بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ١٠) كردنيان ثؤلَين ثلةي

بَيت. هةولَير)يان ثآ وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
ثَيويستة  هةرَيمن دةرةوةي لة كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ ـ
طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن  بَيت ثآ تؤماركردني ثشتطيري

بازرطانيةوة).
سندوقي  و دواي كاتي دياري كراو وةرناطيرَيت تةندةرَيك هيض ٣ ـ

دادةخرَيت. تةندةر
بري ثارةي  بة رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيي ياساو بري تأمينات ٤ ـ
بة (خطاب ضمان) (مصدق) يان كراو ثةسةند ضةكَيكي بة دياري كراو
هةزار دينار وةردةطيرَيت مليؤنء ثَينج سةد دوو (٢,٥٠٠,٠٠٠) بإي

بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ
ثرؤسةي  ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ـ 
ئةو مةبةستة بكةن بؤ دياري نوَينةرَيك يان كردنةوةي تةندةر بن

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة
بانطهَيشتةكةدا  ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةيكةبةشداريدةكةنلة ٦ـ 
وة نوآ ساَلي بؤ ثآ بدرَيت باجي دةرامةتيان ئةستؤثاكي ثَيويستة

بَيت. ثآ ثَيناسةيان
كة دينار هةزار هةشت (٨,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة
بدرَيت  ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ـ 

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة
بكات  ثَيشكةشي ئةنجامي داوة كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ٩ ـ
بةثَيي كاري لةطةأل بةرنامةي سوودمةند وة اليةني ثشتطيري لةطةأل
نةبووني مةرجةكاندا تةندةر لةكاتي تقدم العمل) ماوةكةي (جدول

ناكرَيتةوة.
ثآ  نوَينةرايةتي فةرمي نووسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري ١٠ ـ

بَيت.
نةبووني  لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ  ١١

مةرجةكاندا.
جطة  دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي بة وة بينووسن بة نووسينيش ذمارة لة

ناكرَيتةوة.

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ٦ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة مةولةوي شةقامي لة بةشَيك بؤ جوانكاري ثرؤذة:
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثــرؤذةي تةندةري كة دةكات
تةالري جةمالي لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني
بة بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي

مةبةستي وةرطرتني تةندةر.
دةكات ثآ  دةست  (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *
(١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/٢٥) رؤذي تا

نيوةإؤ.
رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
(٢٠٠٩/١٢/٦) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي كاتذمَير
كردن: بةشداري مةرجةكاني

دةكةن  بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ  ١
بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ١٠) كردنيان ثؤلَين ثلةي

بَيت. هةولَير)يان ثآ وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
ثَيويستة  هةرَيمن دةرةوةي لة كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ ـ
طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن  بَيت ثآ تؤماركردني ثشتطيري

بازرطانيةوة).
سندوقي  و دواي كاتي دياري كراو وةرناطيرَيت تةندةرَيك هيض ٣ ـ

دادةخرَيت. تةندةر
بري ثارةي  بة رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيي ياساو بري تأمينات ٤ ـ
بة (خطاب ضمان) (مصدق) يان كراو ثةسةند ضةكَيكي بة دياري كراو
هةزار دينار وةردةطيرَيت مليؤنء ثَينج سةد دوو (٢,٥٠٠,٠٠٠) بإي

بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ
ثرؤسةي  ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ ـ
بة مةبةستة بكةن بؤ ئةو دياري نوَينةرَيك تةندةر بن يان كردنةوةي

ثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بانطهَيشتةكةدا  لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ـ 
وة نوآ ساَلي بؤ ثآ بدرَيت باجي دةرامةتيان ئةستؤثاكي ثَيويستة

بَيت. ثآ ثَيناسةيان
كة دينار هةزار هةشت (٨,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة
بدرَيت  ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ـ 

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة
بكات  ثَيشكةشي ئةنجامي داوة كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ٩ ـ
بةثَيي كاري لةطةأل بةرنامةي سوودمةند وة اليةني ثشتطيري لةطةأل
نةبووني مةرجةكاندا تةندةر لةكاتي العمل) تقدم  ماوةكةي (جدول

ناكرَيتةوة.
ثآ  نوَينةرايةتي فةرمي نووسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري ١٠ ـ

بَيت.
نةبووني  لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ  ١١

مةرجةكاندا.
جطة  دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي بة وة بينووسن بة نووسينيش ذمارة لة

ناكرَيتةوة.

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R٢ ـ ١٢٣ ئاشكرا بانطةوازي

ثرؤذةي قيرتاوكردنودروستكردنيشؤستة بؤكؤالنةكاني ثرؤذة:
.(A&C) زؤني بةردةقارةمان شارؤضكةي

كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثرؤذةي تةندةري  كة دةكات 
تةالري لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي

وةرطرتني تةندةر. بة مةبةستي بكات
دةكات ثآ  دةست  (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *
(١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/٢٥) رؤذي تا

نيوةإؤ.
رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٧) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
(٢٠٠٩/١٢/٧) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي كاتذمَير
كردن: بةشداري مةرجةكاني

دةكةن  بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ  ١
بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، تا ٦)  ١) كردنيان ثؤلَين ثلةي

بَيت. هةولَير)يان ثآ وةزارةتي ثالنداناني و كوردستان
ثَيويستة  هةرَيمن دةرةوةي لة كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ ـ
طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن  بَيت ثآ تؤماركردني ثشتطيري

بازرطانيةوة).
سندوقي  و دواي كاتي دياري كراو وةرناطيرَيت تةندةرَيك هيض ٣ ـ

دادةخرَيت. تةندةر
بري ثارةي  بة رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيي ياساو بري تأمينات ٤ ـ
(خطاب ضمان) (مصدق) يان كراو ثةسةند ضةكَيكي بة دياري كراو

٣٠ رؤذ  بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سيانزة (١٣,٠٠٠,٠٠٠) بإي بة
بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة

ثرؤسةي  ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ـ 
ئةو مةبةستة بكةن بؤ دياري نوَينةرَيك يان كردنةوةي تةندةر بن

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة
بانطهَيشتةكةدا  ئةوكؤمثانياوبةَلَيندةرانةيكةبةشداريدةكةنلة ٦ـ 
وة نوآ ساَلي بؤ ثآ بدرَيت باجي دةرامةتيان ئةستؤثاكي ثَيويستة

بَيت. ثآ ثَيناسةيان
كة دينار هةزار سي (٣٠,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة
بدرَيت  ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ـ 

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة
بكات  ثَيشكةشي ئةنجامي داوة كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ٩ ـ
بةثَيي كاري لةطةأل بةرنامةي سوودمةند وة اليةني ثشتطيري لةطةأل
نةبووني مةرجةكاندا تةندةر لةكاتي تقدم العمل) ماوةكةي (جدول

ناكرَيتةوة.
ثآ  نوَينةرايةتي فةرمي نووسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري ١٠ ـ

بَيت.
نةبووني  لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ  ١١

مةرجةكاندا.
جطة  دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي بة وة بينووسن بة نووسينيش ذمارة لة

ناكرَيتةوة.
مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ٧١٨ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة مامة يارة دروستكردني ياريطاي ثرؤذة:
تةندةري دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطاداري سةرجةم ثارَيزطاي سلَيماني *
(كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي)

وةرطرتني تةندةر. بة مةبةستي بكات
رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٢) دةست ثآ دةكات تا رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٥) لة تةندةر * وةرطرتني

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةياني رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي
ثَيش تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (١١)ي كردني ئاشكرا * رؤذي كردنةوةو

نيوةرؤ.
كردن: بةشداري مةرجةكاني

 ١) كردنيان ثؤلَين ثلةي دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ ١
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (٤ تا

بَيت. ثآ
تؤماركردني  ثشتطيري ثَيويستة لة دةرةوةي هةرَيمن كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ـ 

بازرطانيةوة). طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن بَيت ثآ
دادةخرَيت. تةندةر سندوقي وةرناطيرَيت و كراو كاتي دياري دواي تةندةرَيك هيض ـ ٣

بة  كراو دياري ثارةي  بري بة دةبَيت،  رَينماييةكان ياساو  بةثَيي تأمينات  بري ـ  ٤
شةش سيء بإي (٣٦,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي
بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن

كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ٥
تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن دياري نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ـ  ٦

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
بؤ خاوةنةكةي ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي (٣٠,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي كرَيي

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

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري  لةطةأل ثَيشكةشي بكات داوة ئةنجامي كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ـ ٩
لةكاتي العمل) تقدم ماوةكةي (جدول بةثَيي كاري وة لةطةأل بةرنامةي اليةني سوودمةند

ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا تةندةر نةبووني
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ١٢
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ٧١٧ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة بةكرةجؤ ياريطاي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةري دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطاداري سةرجةم ثارَيزطاي سلَيماني *
(كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي)

وةرطرتني تةندةر. بة مةبةستي بكات
رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٢) دةست ثآ دةكات تا رؤذي (٢٠٠٩/١١/٢٥) لة تةندةر * وةرطرتني

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةياني رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي
ثَيش تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (١١)ي كردني ئاشكرا * رؤذي كردنةوةو

نيوةرؤ.
كردن: بةشداري مةرجةكاني

 ١) كردنيان ثؤلَين ثلةي دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ ١
هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (٤ تا

بَيت. ثآ
تؤماركردني  ثشتطيري ثَيويستة لة دةرةوةي هةرَيمن كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ـ 

بازرطانيةوة). طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن بَيت ثآ
دادةخرَيت. تةندةر سندوقي وةرناطيرَيت و كراو كاتي دياري دواي تةندةرَيك هيض ـ ٣

بة  كراو دياري ثارةي  بري بة دةبَيت،  رَينماييةكان ياساو  بةثَيي تأمينات  بري ـ  ٤
بيستء (٢٦,٠٠٠,٠٠٠) بإي  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي

تةندةر  طةإانةوةي  لةكاتي دةبَيت كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن شةش 
بَيت. ئامادة

كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ٥
تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن دياري نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ـ  ٦

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي (٣٠,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
كة ئةو كةسةي ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي كرَيي خاوةنةكةي

تةندةرةكةي بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني  بة بدرَيت ئةنجام هةية ثَيويست بؤي ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ ـ

دار. ثةيوةندي اليةني
ثشتطيري  لةطةأل ثَيشكةشي بكات داوة ئةنجامي كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ـ ٩
العمل) تقدم (جدول ماوةكةي  بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني 

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني لةكاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ١٢
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش
سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R٥ ـ ١٢٠ ئاشكرا بانطةوازي

سةركةثكان. لة بؤنةكان هؤَلي تةواوكاري ثرؤذة:
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
كردن سةرداني جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةي كة تةندةري دةكات
حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان
مةبةستي بة بكات سةرةكي سالم شةقامي لةسةر (١) نهؤمي عةلي

تةندةر. وةرطرتني
دةكات ثآ  دةست  (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *
(١٢)ي تا بةياني لة سةر (٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١١/٢٥) رؤذي تا

نيوةإؤ.
رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
(٢٠٠٩/١٢/٦) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي كاتذمَير
كردن: بةشداري مةرجةكاني

ثلةي  بةشداري دةكةن كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ثَيويستة ئةو ١ ـ
كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ٩) كردنيان ثؤلَين

بَيت. ثآ هةولَير)يان ثالنداناني وةزارةتي و
ثَيويستة  هةرَيمن دةرةوةي لة كة كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ـ  ٢
طشتي (بةإَيوةبةري لةاليةن  بَيت ثآ تؤماركردني ثشتطيري

بازرطانيةوة).
سندوقي  و دواي كاتي دياري كراو وةرناطيرَيت تةندةرَيك هيض ٣ ـ

دادةخرَيت. تةندةر
ثارةي  بري  بة دةبَيت، رَينماييةكان  ياساو بةثَيي  تأمينات بري  ـ  ٤
ضمان) (خطاب  يان (مصدق)  كراو ثةسةند ضةكَيكي بة كراو دياري 

كة  ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ (٣,٠٠٠,٠٠٠) بإي بة
بَيت. ئامادة تةندةر طةإانةوةي لةكاتي دةبَيت

ثرؤسةي  ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ ـ
بة مةبةستة بكةن بؤ ئةو دياري نوَينةرَيك تةندةر بن يان كردنةوةي

ثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بانطهَيشتةكةدا  لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ـ 
وة نوآ ساَلي بؤ ثآ بدرَيت باجي دةرامةتيان ئةستؤثاكي ثَيويستة

بَيت. ثآ ثَيناسةيان
كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة
بدرَيت  ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو ٨ ـ

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني بة
بكات  ثَيشكةشي ئةنجامي داوة كة كارانةي ليستي ئةو بةَلَيندةر ٩ ـ
بةثَيي كاري لةطةأل بةرنامةي سوودمةند وة اليةني ثشتطيري لةطةأل
تةندةر مةرجةكاندا  نةبووني  لةكاتي العمل) تقدم  (جدول ماوةكةي 

ناكرَيتةوة.
ثآ  نوَينةرايةتي فةرمي نووسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري ـ  ١٠

بَيت.
نةبووني  لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ  ١١

مةرجةكاندا.
جطة  دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
تةندةرةكةي ثَيضةوانةوة  بة وة بينووسن نووسينيش بة  ذمارة لة

ناكرَيتةوة.
مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R٤ ـ ٧١٥ ئاشكرا بانطةوازي

بةرزنجة. لة ماياوا ثؤلي شةش قوتابخانةي دروستكردني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
جَيبةجآ كردن سةرداني فةرمانطةكةمان ثرؤذةي ناوبراو هةية بؤ تةندةري
لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي تةالري جةمالي لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء

تةندةر. وةرطرتني مةبةستي بة بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذي تا دةكات ثآ دةست (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٢٠٠٩/١١/٢٥) كاتذمَير (٩)ي
(٩)ي كاتذمَير   (٢٠٠٩/١٢/٦) رؤذي  تةندةر طةإانةوةي دوارؤذي  *

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا سةرلةبةياني
كاتذمَير (٢٠٠٩/١٢/٦) رؤذي  تةندةر  كردني ئاشكرا كردنةوةو رؤذي   *

ثَيش نيوةرؤ. (١١)ي
كردن: بةشداري مةرجةكاني

ثؤلَين  ثلةي دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ثَيويستة ـ  ١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ٧) كردنيان

بَيت. ثآ هةولَير)يان ثالنداناني
ثشتطيري  ثَيويستة هةرَيمن كة لة دةرةوةي كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ٢ ـ

(بةإَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة). لةاليةن بَيت ثآ تؤماركردني
تةندةر  سندوقي وةرناطيرَيت و كراو دياري كاتي تةندةرَيك دواي هيض ٣ ـ

دادةخرَيت.
كراو  دياري ثارةي بة بري دةبَيت، رَينماييةكان بةثَيي ياساو تأمينات بري ٤ ـ
بإي (١٢,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكي بة

طةإانةوةي  لةكاتي دةبَيت كة ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن دوانزة
بَيت. ئامادة تةندةر

كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ـ 
ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن  دياري  نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ـ 
بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم  بآلوكردنةوةي  كرَيي خاوةنةكةي بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي
بة  بدرَيت ئةنجام بؤي  ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي  ئةو ـ  ٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل  بكات ثَيشكةشي داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر ـ ٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة سوودمةند اليةني  ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني لةكاتي العمل) تقدم (جدول
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

ذمارة  لة جطة يةكةي دةرخستةكة نرخي بةَلَيندةرو كؤمثانيان ثَيويستة ١٢ ـ
ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. وة بة نووسينيش بينووسن بة

سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطَيري
R١ ـ ١٢٢ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة كوردستان ئةنداماني كةم بيناي دروستكردني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطاداري سلَيماني ثارَيزطاي *
فةرمانطةكةمان سةرداني  كردن  جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو  ثرؤذةي  تةندةري
لةسةر (١) نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري  لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء

تةندةر. وةرطرتني مةبةستي بة بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذي تا دةكات ثآ دةست (٢٠٠٩/١١/٢٢) رؤذي  لة تةندةر وةرطرتني  *

نيوةإؤ. (١٢)ي تا بةياني لة سةر (٢٠٠٩/١١/٢٥) كاتذمَير (٩)ي
سةرلةبةياني رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةإانةوةي * دوارؤذي

خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا
تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/١٢/٦) كاتذمَير (١١)ي كردني ئاشكرا * رؤذي كردنةوةو

نيوةرؤ. ثَيش
كردن: بةشداري مةرجةكاني

كردنيان  ثلةي ثؤلَين دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي ئةو كؤمثانياو ثَيويستة ١ـ 
ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةراني (يةكَيتي ثَيناسةي بَيت، (١ تا ٦)

بَيت. ثآ هةولَير)يان
ثشتطيري  ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةي لة  كة  كؤمثانيايةي بةَلَيندةرو ئةو ـ  ٢

(بةإَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة). لةاليةن بَيت ثآ تؤماركردني
تةندةر  سندوقي و وةرناطيرَيت  كراو دياري كاتي دواي تةندةرَيك  هيض ـ  ٣

دادةخرَيت.
بة  كراو ثارةي دياري بري دةبَيت، بة ياساو رَينماييةكان تأمينات بةثَيي بري ٤ ـ
نؤزدة بإي (١٩,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي

طةإانةوةي تةندةر ئامادة  كة دةبَيت لةكاتي ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن
بَيت.

كردنةوةي  ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ٥ ـ
ثَيضةوانةوة بة مةبةستة ئةو بؤ بكةن  ديــاري  نوَينةرَيك يان بن تةندةر

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان
ثَيويستة  بانطهَيشتةكةدا لة دةكةن بةشداري كة بةَلَيندةرانةي كؤمثانياو ئةو ٦ ـ

بَيت. ثآ ثَيناسةيان وة نوآ ساَلي بدرَيت بؤ ثآ دةرامةتيان باجي ئةستؤثاكي
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي (٣٠,٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٧
كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي خاوةنةكةي كرَيي

دةردةضَيت. تةندةرةكةي بؤ كة
بة  بدرَيت ئةنجام بؤي  ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي  ئةو ـ  ٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل  بكات ثَيشكةشي داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر ـ ٩
(جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني ثشتطيري

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة. العمل) لةكاتي نةبووني تقدم
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي دةبَيت نووسراوي فةرمي كؤمثانيا نوَينةري ـ ١٠
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابَيت بةشداربووني مافي بةَلَيندةر ـ ١١

بة  ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانيان بةَلَيندةرو ثَيويستة ١٢ ـ
ناكرَيتةوة. بة ثَيضةوانةوة تةندةرةكةي وة بينووسن نووسينيش
سلَيماني ثارَيزطاري مةجيد/ ئةحمةد دانا
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ناوةندي مةدةني كؤمةَلطاى
دةاللةتةكانة جياوازىء سيستمةكانى
بابةتيطوتارىناسيؤناليستي تيايدا كة
دةستنيشاندةكرَيت: كؤمةَلطاىمةدةني
هةلومةرجة ثــإؤســةء ثَيناسةى
شوناسي بيناكردني ناوخؤييةكانى
شت، يــةكــةم ـــات. دةك نــةتــةوةيــي
سنوورانةى ئةو مةدةني كؤمةَلطاى
(private sphere) تايبةت ثانتايي
(public sphere) طشتيي ثانتايي لة
هةروةها دياريدةكات، جيادةكةنةوة
ئةويتر ــودء خ نــَيــوان ثةيوةندي
ئةو لةوَيشةوة، دةكات، دةستنيشان
كؤمةَلطا ناو سةرةكييانةى هؤكارة
نةتةوةيي شوناسي بيناكردني لة كة
هةية ــيــان رؤَل كؤمةَلطادا  ــاو ن لة 
ئةو شت، دووةم دةكات. دةستنيشان
سوذة بةَلكو نين، جَيطير سنوورانة
لة طؤإانةى ئةو ناو بؤ دةطوازنةوة
كؤمةَلطادا ناو هَيزةكانى هاوسةنطي
دةبَيتة طؤإانةى ئةو واتة روودةدات،
نَيوان طــؤإاوى ثةيوةندي ثاَلثشتي
جةوهةريي خةسَلةتي ئةويترء خودء
نةتةوةيي شوناسي  ناجَيطيري 

دياريدةكات.
دذى ناسيؤناليستةكان بَيطومان،
ناجَيطيرَيتي خةسَلةتي  دوايين.  خاَلي
شَيوةيةكي بة نةتةوةيي شوناسي
نــةتــةوةيــي ــارى ــوت ــة ط بــةهــَيــز ل
رةتدةكرَيتةوة، ناسيؤناليستيدا
لــةدذى خــةســَلــةتــة ئــةم  ضونكة 
ناسؤناليستي بانطةشةي لؤذيكي
ئةو بةآلم دةوةستَيت، دةسةآلت بؤ 
لة نةتةوةيي شوناسي راستييةي
كة مانايةية بةو ثَيكهاتووة جياوازى
ناو شوناسي لة هةميشة» «ئةويتر بؤ
خؤشكردووة»، «جَيي نةتةوةييدا
هةلومةرجي لة بةردةوام بة ئةويش
ئــةويــتــرةوة ــةو ئ ــةوةى ــردن ــك رةت
هؤيةوة بة ــةوةى ئ بؤ ــت دةطــةإَي
بكاتةوةء خؤي خؤي لةسةر جةخت 
بسةلمَينَيت.رةتكردنةوةىئةويتروةك
بةشَيكي «خود» سةلماندني مةرجي
ناسيؤناليستيء طوتارى لة زاتيية
جياوازى ناسيؤناليستي طوتارى
{هَيرشةكانى} ئامانجي دةكــاتــة
ئةو- بؤ  طؤإينيان  رَيطةى لة  خؤيء 
جؤرة هةموو ،(otherness) بوون
كلتوورىء ئةتنيكي، جياوازييةكي
رةتدةكاتةوة. نةتةوايةتي دواجــار
ئةو-بوون وةك  جياوازى بيناكردني 
لة ناوطوتاري ستراتيذَيكي هؤكارانةية
لةطةأل هــاوكــات ناسيؤناليستيء
دَيت. «خود» سةلماندني سياسةتي
«كلتوورى دةركةوتني شَيوةيةش بةم
نةتةوةيي» وةكئامرازَيكبؤ دةربإيني
سةقامطيريي شوناسي يةكَيتي زاتىء
لةوَيشةوة دةبينَيت: رؤأل نةتةوةيي
كة مَيذووييدا طوتارى  ثةرةثَيداني  لة
بووة نةتةوة  رةضةَلةكناسي نوقمي 

دةبينَيت. رؤأل
ــةم ئ ـــة ـــةي ـــةوان ـــي ل ـــةرض ط
شَيوةيةكي بة تيؤرييانة تَيبينيية
لةسةر جةختكردنةوة بؤ طشتي
شوناسي بنياتنانى هةلومةرجةكانى
ئةو بةآلم بةكاربهَينرَين، نةتةوةيي
سةروةريى سةرةكييةى ضةمكي رؤَلة
مةفهومي ستراكتؤرى  لة  طشتيي
دةيبينَيت ناسيؤناليستيدا ديسكؤرسي
بنياتناني كة دةكات بةوةش ئاماذة
شَيوةيةكي بة نةتةوةيي شوناسي
هةلومةجي كــؤمــةَلــَيــك ــي  ــةراي ب
دةكات. طريمانة جياواز هؤكارانةى
تيؤري ــيــن، بــدوَي ـــر وردت ئــةطــةر 

لة سةرةكيي رؤَلَيكي ديموكراتيك
دةبينَيت. بنياتنانىشوناسينةتةوةييدا
تيؤريديموكراتيكرؤَلَيكي لةراستيدا،
شكَلي طؤإيني لة لة دةطَيإَيت سوود بة
ثإؤسة «ئةو-بوون» لة «جياوازى» بؤ
سةلماندني كلتوورييةكانى سياسيء
لةوَيوةية، ئةمةش نةتةوةيي. «خود»ي
طشتيء ـــى ـــةروةري س ضــةمــكــي 
دوو ديموكراتيك هاوآلتيبووني
رَيكخةرىسةرةكيثةيوةنديطؤإاوي
لة طشتين تايبةتء {ثانتايي} نَيوان
طوتارى جؤراوجؤرةكانى فؤرمة
ناسيؤناليزمي (بة ناسيؤناليستيدا
طوتارى كة رةسميشةوة) دذبــةرء
دذبةر ناسيؤناليزمي ناسيؤناليستي
ثاش رةسميي ناسيؤناليزمي ثَيشء
نةتةوةيي دةوَلــةتــي دامةزراندني
ئةم ثَيويستة لَيرةدا لةخؤدةطرَيت.

روونبكرَيتةوة. زياتر خاَلة
ئاَلؤز ثةيوةندييةكي نزيك، بةآلم
ناسيؤناليستيء طوتارى نَيوان لة
ئةم هةية. ديموكراتيكدا تيؤري
لةسةر هاوضةرخ نووسيني لة ئاَلؤزيية
دةوَلةتدا دامةزراندني ناسيؤناليزمء
ئاماذةى بةرفراوان شَيوةيةكي بة
زؤري بة ئاَلؤزييةكةش هؤي ثَيدراوة،
ئايديؤلؤذياي تايبةتي خةسَلةتي بؤ
ئايديؤلؤذيايةكي وةك  ناسيؤناليزم،
جةماوةرطةراء بنةإةتدا لة مؤدَيرنء
مةفهوميي سترؤكتؤرَيكي خــاوةن
بة ــةك رادةي تا دةطةإيََتةوة. كؤن،
تيؤري بةشداريى باسي كةميي
بةردةوامةء ئاَلؤزيية لةم ديموكراتيك
ئاَلؤزيية ئةم ثَيضةوانةكانى دةرةنجامة
مةدةني كؤمةَلطاى طةشةسةندني لة
نةتةوةي دامةزراندني دةوَلةت- لةناو
دةستوور ثَيي بة كة كراوة مؤدَيرندا
هاوآلتيبووني طشتيء سةروةريى
ديموكراتيكبةيةكةوةدةبةستَيتةوة.لة
شوناسء رَيساييةكانى ضةمكة كاتَيكدا
بةم ثةيوةندييان كة هاوآلتيبوون
جياوازيية ئةو  بؤ هةية دؤكترينةوة 
لة جَيندةرييانةى رةطةزيء ئةتنيء
نةتةوةدا دةوَلةت- سنوورةكانى ناو
وةك باآلدةستي نادةن، دةست هةن 
يان قــةوم سيماكانى لة سيمايةك
كة دةمَينَيتةوة باآلدةست رةطــةزي
سنوورةكانى ئةويش رةطةزى هةر
حوكمإانيدا نــاو  لة هاوآلتيبوون
رَيساييةكاني ضةمكة دةكات. دياري
ــة} {وات «ئــةويــتــر»، هاوآلتيبوون
رةطةزىء شوناس/جياوازيية ئةتنيء
ســنــوورة ــاو ن جَيندةرييةكانى
هةإةشةي سياسييةكانى دةوَلةت كة
ناسةقامطيركردني يةكَيتيء تَيكداني
هةذمووني{اليةني} ــبــوونــي زاَل

رةتدةكةنةوة«٩». دةكةن، «باآلدةست»
حاَلةتي لة تايبةتي بة خاَلة ئةم
فرة- فرة-ئةتنيء مؤدَيرنة دةوَلةتة
تياياندا كة طرنطة كلتوورييةكاندا
لة هاوآلتيبوون، رَيسايي ضةمكي
ثَيناسةكردنةوةى سةرلةنوآ رَيطةى
قةومييةتي وةك باآلدةست شوناسي
سةروةريى هةلومةرجةكانى زاأل،
سيمايانةش ئةم دياريدةكات. طشتي
دةكةن، دياري نةتةوة سنوورةكانى
مةرجي يان دةبنة ئامراز مانايةي بةو
ناو لة نةبوون يــان ــوون ب ئةندام
مةرجة تر، واتايةكي بة نةتةوةكةدا.
«ئةويتر- ياسايي-سياسييةكانى
نا-باآلدةستةكان قةومييةتة بوون»ي
نةتةوةدا ضوارضَيوةى دةوَلةت ناو لة
شوناسة ئةو ضونكة  دياريدةكةن، 
{لـــةم ثــإؤســةيــة} نــةتــةوةيــيــةى
مافء ضةقي دةبَيتة دةكةوَيتةوة
قةومي لةسةر كة بةثرسيارييةتييةكان
بةندة، باآلدةست قةومي وةك زاأل
نةذاديء قةوميء شوناسة لةوَيشةوة
نا- وةك كة ديكة كلتوورييةكانى
لةقةَلةم مةترسيدار  نةتةوةييء 
دةردةكـــاتء خــؤي} دةدرَيـــن {لــة
اليةن لة ثإؤسةية ئةم  رةتدةكاتةوة.
سةرلةنوآ ثيناسةكردنةوةى خؤيةوة
لة تــايــبــةتــي ثــانــتــايــي طــشــتــيء
ديسكؤرسي (ناسيؤناليستي) رةسميدا
يةكسان طشتيي ثانتايي لَيدةكةوَيتةوة.
كة «نةتةوةيي» ثانتايي بة دةكرَيتةوة
ثةيوةنديية هؤي بة سنوورةكانى
زاأل/ {قةومييةتي} قةومييةكانى

لة دةكــرَيــن. ــاري دي باآلدةستةوة
تايبةت، ثانتايي ديــكــةوة، اليةكي
نا-نةتةوةيي/نا- شوناسة هةموو
كة لةئامَيزدةطرَيت باآلدةستةكان
طشتي ثانتاييةكي لة دةركةوتنيان
وةك لة سةرةوة باسكرا، ئةوةي وةك
وةك يان تَيكدةرانة دةستدرَيذييةكي
سةقامطيريي بؤ تَيكدةر هؤكارَيكي
ثَيناسة نةتةوةيي/باآلدةست شوناسي

دةكرَين.
لة تيؤرييانة خاَلة ئةم دةكرَيت
بن سوودبةخش وتارةدا ئةم داوبةشي
بةراييةكانى مةرجة  خستنةإووي  بؤ
{لة ــوردي. ك شوناسي شكلطرتني
ثيشاندةدةين ــةوة ئ بــةشــدا} دوا 
ثراكسيسة ثــإؤســةء ئـــةو ــة  ك
بزووتنةوة كلتوورييانةى سياسيء
ناسيؤناليستييةكانء سةركةوتووة
لة دةركةوتووةكانيان نةتةوة دةوَلةتة
دامةزراندووة عَيراق ئَيرانء توركياء
جيهانيي، يةكةمي شــةإي ثاش لة 
دةركةوتني بؤ دةكةن خؤش رَيطة
هةر لة كوردي نةتةوةيي شوناسي
نَيوان لة ئيقليمي كوردنشينياندا.  سآ
ناسيؤناليزمي نةتةوةييةكانء دةوَلةتة
لةثَيناو كة وآلتةدا سآ ئةم رةسميي
دةسةآلتي بة  بةخشين شةرعييةت 
سياسي كلتووري تؤتاليتارىء
جياوازى دامةزرابوون، هةذمونطةرادا
هةية. تايبةتمةندييةكاندا فؤرمء لة
سترؤكتؤري دايناميكي  لةمة}  {جيا
ئاإاستةى نةتةوةييانة دةوَلةتة ئةم
طةشةي مؤديرنيزاسيؤنء جياوازى
{كة بينيوة، بةخؤوة جؤراوجؤريان
جؤراوجؤري كاريطةريى ئةمةش}
مةرجة طشتيء ـــي رةوت لــةســةر
كؤمةَلطاى طةشةكردني بةراييةكانى
كورديلةهةرسآوآلتيثةيوةنديداردا
ئةو مؤركي كوردي شوناسي هةبووة.
كلتورييةى سياسيء جؤراجؤربوونة
لةوَيشةوة هةَلطرتووة ئةويتري
ضةكةرةبةستنيةوة لةسةرةتاى هةر

بووة. ثارضةثارضة

بنياتنانىناسيؤناليستيي
كوردي مَيذوويى

ئةم ســةر بَيمةوة ــةوةى ــةرل ب
سةرةكيي هةوَلي دوو بابةتانة،
شوناسي ــذووء مــَي بنياتنانى بؤ 
كارةكانى دةطرم. وةبةرضاو كوردي
جةمال زةكـــيء  ئةمين محةمةد
زاراوةى كـــورديء  بة  كة نةبةز
شَيوازى دوو نووسراونء سؤراني
طوتارى لة جياواز بيركردنةوةى
وةك ناسيؤناليستيمان مَيذوويي
جياوازى بةردةست. دةخةنة نموونة
بيركردنةوةية شَيوازة دوو ئةم نَيوان
ثراكسيسة ديسكؤرء كاريطةرييةكانى
بنياتنانى لةسةر تر سياسييةكانى
كورد نةتةوةي رةضةَلةكي ئةسألء
نووسةرة دوو لةم هةركام الي لة
ئةم ــةوةى ل جيا ئةمة دةردةخـــات.
سةرةكييةكانى كاريطةريية جياوازيية
ئايديؤلؤذيية سياسيء مــةرجــة
خستنةإووي لــةســةر زاَلــةكــان
هةركام لةالي ثإؤذةى ناسيؤناليستي
دةكــات ئاشكرا نــووســةرةكــان لة 
تايبةتي بة نَيوانياندا لة دةكرَيت كة
ثراكسيسي طوتارء  دؤخي بة  ئاماذة
ثارضة جياوازةكانى ناسيؤناليستي لة
بدرَيت. دياسثؤرا كــوردســتــانء
تَيطةيشتندا لة زةكي  بةرهةمةكةى
لةرزؤكي ثةيوةندييةكي  كة ليبراَلة 
دؤكتريني ديمؤكراتيكء تيؤري لةطةأل
ئاشكراية هةية. طشتيدا  سةروةريى
ئةمين زةكي، ثإؤذةى ناسيؤناليستي
فةرمانإةوايي لةسةردةمي كاتَيكدا لة
ــراقء ــَي ع ــة ل بــةريــتــانــيــيــةكــانــدا
هاشمي دةسةآلتي لةسةرةتاكانى
كلتووريء نووسراوة، وآلتةدا لةم
هةَلسةنطاندنةكانى ئؤتؤنؤميستة.
بزووتنةوة كةوتني سةرهةَلدانء لة
سةدةى سةرةتاكانى لة كوردييةكان
ناهَيَلَيتةوة بؤ  طومانى  نـــؤزدةوة
لةطةأل ســةربــةخــؤيــي داواى كــة 
دةرةكييةكاندا ناوخؤييء هةلومةرجة
جةمال ديكةوة اليةكي  لة نيية. تةبا
دياسثؤراي لة  بةشَيك وةك  نةبةز،
لة رووي كة  خؤرئاوا لة  ــوردي ك

دووروآلت لــة  بـــووة، ــوون ــادب زي
دياسثؤراش كوردةكانى  دةنووسَيت، 
شكستة شتَيكةوة هةموو لةسةرووى
دواى يةكةكانى بزووتنةوةى لة يةك
ثإؤذةكانى ئؤتؤنؤميستء كورديية
باآلدةستةكانء ــة  ــةت دةوَل ــوار ض
لة توندوتيذييةكانيان بةرزبوونةوة
ئؤثؤزسيؤنيان ناإةزايةتيء بةرامبةر
بنياتناني ـــردةوة. دةك بةرجةستة
نةبةز جةمال الى لة كوردي مَيذووي
بيرؤكةيةكي ترانسَيندَينتاألبؤنةتةوةء
ئةم لةخؤدةطرَيت، نةتةوةيي شوناسي
بؤ خؤشدةكات رَيطة بيرؤكةيةش
هؤيةوة بة كة سياسي ثإؤذةيةكي
دةوَلةتَيكي لة جطة  شتَيك هةموو
طةورة كوردستاني بؤ سةربةخؤ
ثإؤذةكةى رةتدةكاتةوة. ئاشكراية كة
سةروةريى لة ثشتطيريي نةبةز
جةختكردنةوةى بةآلم دةكات، طشتي
بووني تاكانة لةسةر  ئةو  بةردةوامي
كورديء ناسيؤناليزمي  بيرؤكةى 
بؤ ئةو ئةفسانةيي  تةواو بيرؤكةى 
دذى رَيساكانى لة كارةكانيدا ئازاديي
دةوةستَيتةوة، ديمؤكراتيك تيؤري
ئةوةش لةسةر جةخت  دةبَيت  بةآلم
زةكيء كارةكانى لة  كة بكرَيتةوة
جياوازيية ســــةرةإاي ــةزدا، ــةب ن
كؤمةَلَيك سياسييةكان، مةفهوميء
لة هــةن. هاوبةشيش تايبةتمةندي
هةن: زاأل فاكتةرى دوو هةردووكياندا
كة باآلدةست» «شوناسي توندوتيذيي
لةاليةن دةوَلةتةئيقليمييةكانى توركياء
جَيبةجَيدةكرَين، عَيراقةوة  ئَيرانء
ثاشانطةشةيسياسيءئايديؤلؤذيكى
ئةم كارلَيكي كوردييةكان، بزووتنةوة
مةفهومي ئاَلوطؤإي لة فاكتةرة دوو
كورديدا مَيذوويي طوتارى طةشةي

رةنطيداوةتةوة.
ئةمين محةمةد بةرهةمةكةى
بؤ سيستماتيكة هةوَلى يةكةم زةكي
ناسيؤناليستي. مَيذوويةكي بنياتنانى
سلَيمانىء لة (١٨٨٠) لة ساَلي زةكي
ــي دةســةآلت هــاوآلتــيــيــةكــي وةك 
لة ــةو ئ دايــكــبــووة، لــة عوسمانى 
لة نــؤزدةدا ــةدةى س كؤتاييةكاني
بةغداء ســةربــازيــي ئةكاديمياي
لة خوَيندووة. دةرسي ئةستةمبوَلدا
يةكةمدا، زةكي جيهاني ماوةى شةإي
عوسمانييةكان سةربازي ئةفسةرَيكي
كةمال مستةفا ياريدةدةرى عَيراق، لة
حةوتةمي سوثاي فةرماندةى ثاشا،
ثاش ئةو، بووة. سوريا لة عوسمانى
هةَلوةشانةوةىئيمثراتوريعوسمانى،
عَيراق لة بةريتاني دةسةآلتي لةطةأل 
يةكةم (١٩٢٥)دا ساَلي لة دةكةوَيت،
ثاش وةردةطرَيت، حكومةتي ثؤستي
بةشَيوةيةكي ثلةكةي سةربةخؤييش
هةرة بةرهةمي بةرزدةبَيتةوة. بةرضاو
(خوالسةيةكي واتة زةكي، كاريطةرى
دوو لة كوردستان) كوردء تاريخي
لة (١٩٣٣) (١٩٣١)ء ساَلي لة بةرطدا

ضاثكرا. بةغدا
(خوالسةيةكي فةسَلي يةكةم لة
زةكي كوردستان)دا، كوردء تاريخي
كة ــات  دةك بارودؤخانة لــةو بــاس 
نووسيني بؤ  خؤشكردووة رَيطةيان 
دةثرسَيت خؤي} {لة ئةو كتَيبة. ئةم
بةم نووسي؟»ء  كتَيبةم ئةم «ضؤن 

دةداتةوة: خوَينةر وةآلمي شَيوةية
توراني بيرؤكةى ئــةوةى ثاش
طشتيي ضةمكي جَيطةى توركيا لة
وةكو منيش طــرتــةوة، عوسمانى
ديكة ميللةتةكانى هةموو ئةندامانى
شانازيء بةهَيز شَيوةيةكي بة
بةوةى دةربإي خؤمم بةختةوةريى
كؤمةَلطةية ئةم ناو لة ريشةم رةطء
هةية، توركي)دا كؤمةَلطاى  ــة (وات
لَيدةكردم واي نةتةوةييش شانازيي
بؤنةء هــةمــوو لــة ــؤم خ هةستي 
هيضم بةآلم دةرببإم، دةرفةتَيكدا
نةتةوةكةم مَيذووى ئةسألء لةبارةى
(واتةنةتةوةيكورد)نةدةزاني:ئةمةش
خوَيندنطا لة ثَيشترء ئَيمة ئةوةى لةبةر
ثاش نةكرابووين، ئاشنا بيرؤكةية بةم
هةستمان خوَيندنطاش تةواوكردني
مَيذووي لَيكؤَلينةوة لة زةرورةتي  بة
كؤمةَلطاى ضةمكي نةكردبوو. كورد
يةكَيتيي هةستي رادةيةك تا عوسمانى
لةالي نةتةوةيي بةرثرسيارَيتيي 

هةربؤيةش الوازكردبوو، هةموومان 
ئةسَلي دةثرسي: خؤمم لة زؤرجاران
{لة ضييةء كــوردةكــان نــةتــةوةي
هاتووة؟ بةسةر ضييان مَيذوودا}

.(١ ل يةكةم، بةرطي (زةكي،
نةماني زةكي، طوَيرةى بة كةواتة
(يونيظَيساَليزم)ي هةمةكييةتطةراي
عوسمانيءسةرهةَلدانيناسيؤناليزمي
نووسيني دةركةوتني دةرفةتي توركي
رةخساند. مؤدَيرني كوردي مَيذوويي
رةوتي كة سةرةكيية، طؤإانة ئةم
ضنطى نةريتي لة ئةتنيك هؤشياري بة
سيستمي ئيسالميي ثرايمؤردياَلي
هانداوة زةكيشي ئازادكرد، ميللةت
كوردي شوناسي بةدواى ئةوةى بؤ
بةممانايةشنووسيني بطةإَيت. خؤيدا
ئةوةندةى كوردستان كوردء مَيذووي
رةضةَلةكي بنياتنانى بؤ هةوَلَيكة
ئةوةندةش كــوردي ناسيؤناليزمي

«هؤشياري-بة-خؤ»ية«١٠». راهَينانى
بة ثإؤسةية دوو ئــةم ــةآلم  ب
نينء جيا يةك لة شَيوةيةك هيض
زةكيدا طوتارى ناو لة هةردووكيان
طةإانةوةيان بؤ خاَلي ئةسألء يةك
دةركةوتني شوناسي كة ئةويش هةية
كة توركيية يةكدةستي نةتةوةيي
نةريتي شوَيني خَيرايي  بة زؤر
هةمةكييةتطةرايعوسمانىلةطوتارى
ئةمدةركةوتنةش دةطرَيتةوة. رةسميدا
مَيذوويي ريوايةتي شاراوةى هؤي
«هؤشياري-بة-خؤ»ى بةآلم زةكيية،
بؤ ئةو هةوَلي كوردَيك، وةك زةكي
شوناسي ثَيناسةكردني تَيطةيشتنء
كاردانةوةى لةوَيشةوة خؤيء كوردي
ناسيؤناليزميء دةركةوتني بةرامبةر
تةواو توركي  نةتةوةيي شوناسي 
كةسَيك خود-ئاطايي  لة جياوازة 
كؤَلؤنياَليدا حوكمَيكي ذَيــر لة كة 
كةسَيكي بةثَيضةوانةى دةذي.
كؤَلؤنياليزةكراو،زةكيئةوكاريطةريية
ئايديؤلؤذيانةى ثَيش-مَيذووييء
ناسيؤناليستَيكي كة هةَلطرتبوو
{واتة هةردووكيان هةيبوون. توركي
ناسيؤناليستَيكي هةميش زةكيء هةم
عوسماني ضاكسازيخوازي تورك}
سَيكوالريان روانطةيةكي كة بوون
مؤدَيرن هةردووكيان هةَلطرتبوو،
بوونءخوازياريطؤإينءسةرلةنوآ
حكومةت شــَيــوازى داإشتنةوةى
نوآ ديمؤكراتيكء بناغةيةكي لةسةر
كةسَيكى وةك زةكيش بةآلم بوون،
بة ثةي كاتةدا لةو كؤَلؤنياليزةكراو،
كة دةبــات خؤي كــوردي شوناسي
بة سةبارةت نؤرماتيظ طريمانةى
{واتة} رةتدةكرَيتةوة، ئةو شوناسي
ئةتنيكييةكان جياوازيية كاتَيك
«ئةويتر-بوون» دامةزراندني  بؤ
دةبنة لَيوةردةطيرَيتء سووديان
سياسةتي ئايديؤلؤذي بنةماى
توركياي لة ــةت  دةوَل دامةزراندني

مؤدَيرن«١١».

ثةراوَيز:
سياسيء تيؤريستي ضةندين .٩
ئاماذةيان هــاوضــةرخ  كؤمةآليةتي
تيؤري ريداكشنيستيي خةسَلةتي بة
ثَيوةندي تايبةتيش بة داوة، ديمؤكراتيك
جياوازيية رةتكردنةوةى بة تيؤرة ئةم
نةذادييةكانةوة. ئةتنيكيء  رةطــةزي،
،(١٩٩٤) تَيرنةر بإوانة  نموونة  بؤ
ئةو تَيرنةرء ثَيشةكي تايبةتيش بة
كتَيبدا هةمان  لة هيندةس نووسينةى 
هةروةها نووسيويةتي، بةشدار وةك
كاَلهون ،(١٩٩١) كؤنؤَلي بــإوانــة

.(١٩٩٤)
تا زةكــي دةطَيإنةوة وةك   .١٠
تةواويى بة نةيتوانيوة ذيانيشي كؤتايي
بؤيةش هةر بدوَيت، عةرةبي زمانى بة
وةك عوسمان توركي زمانى كورديء
ماونةتةوة. زةكي سةرةكييةكانى زمانة
ناسيؤناليزمي ئةطةرضي .١١
سةر زاَلى كاريطةرء توخمي توركي
بةآلم ــووة، ب زةكــي سياسي هــزرى
زؤربةى كةساني خوَيندةوارى وةكوو
خؤي، هاوضةرخي نــةوةى بة سةر
ئةرمةني ناسيؤناليزمي بة زةكيش
سياسي دايناميكَيكي وةكو بووء ئاشنا
كاريطةر ثَيي توركي  كؤمةَلطاى  ناو

بووة.

ثةيوةندييةكي

ئالَؤز بةآلم نزيك،

طوتارى نَيوان لة

ناسيؤناليستيء

تيؤري

ديموكراتيكدا

ئالَؤزيية ئةم هةية.

نووسيني لة

لةسةر هاوضةرخ

ناسيؤناليزمء

دامةزراندني

بة دةولَةتدا

شَيوةيةكي

بةرفراوان

ثَيدراوة، ئاماذةى

ئالَؤزييةكةش هؤي

بؤ زؤري بة

خةسَلةتي تايبةتي

ئايديؤلؤذياي

وةك ناسيؤناليزم،

ئايديؤلؤذيايةكي

مؤديَرنء

بنةِرةتدا لة

جةماوةرطةراء

خاوةن

سترؤكتؤريَكي

كؤن، مةفهوميي

دةطةِريََتةوة

كوردي مَيذوويي نووسيني ناسيؤناليزمء

تَيبيني:
د.عةباس لة لَيبوردن داواي
دةكةين خوَينةران وةلــيء
ــردوودا راب ــارةي  ذم لة كة 
وتاره ئةم ثةراوَيزةكاني
نــةبــووةوةو جــَيــطــةيــان

بآلونةكرايةوة.
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