
No.565  Tue 19/ 1/ 2010نرخ 750 دينار ذمارة 565  سَيشةممة 19/ 1/ 2010
لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

حكومةتء ثةرلةمان لة بارودؤخى 
ئةمنيي سلَيمانى دةكؤلَنةوة

شارا عةبدوإلةحمان

لة  راستةوخؤ  هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى 
دةكؤَلَيتةوةو  سلَيمانى  نائاراميى  بارودؤخى 
راث��ؤرت  ثةرلةمانيش  ن��اوخ��ؤى  ليذنةى 

لةوبارةيةوة ئامادة دةكات.
فةرميى  وت��ةب��َي��ذى  مةحمود  د.ك���اوة 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم  حكومةتى 
نائاراميى  ل��ةإةوش��ى  حكومةت  سةرؤكى 
سلَيمانى ئاطادارةو راستةوخؤ لةإَيطةى دةزطا 
حاَلةتةكان  بؤ  بةدواداضوون  ئةمنييةكانةوة 

دةكات.
هيض  كة  رةت��ك��ردةوة،  ئةوةشى  هاوكات 
مةبةستة  ئ��ةو  بؤ  تايبةتمةند  ليذنةيةكى 
ثَيكهَينرابَيتء وتى: »دةزطا ئةمنييةكان بةئةركى 

تايبةت  ليذنةى  لةبةرئةوة  هةستاون،  خؤيان 
بؤئةو مةبةستة ثَيكنةهَينراوة«.

تايبةتى  ليذنةيةكى  كوردستان  ثةرلةمانى 
بؤ بةدواداضوون لةحاَلةتى نائاراميى سلَيمانىء 
هاوآلتييان  سةر  هَيرشكردنة  تةقةكردنء 
ثَيكهَيناو دواى سةردانكردنى شارةكة راثؤرتى 

تايبةتيان ئامادةكرد.
ناوخؤى  ليذنةى  بإياردةرى  قادر حةسةن 
بة  ل��ةوب��ارةي��ةوة  كوردستان  ثةرلةمانى 
رؤذنامةى راطةياند: رةشنووسى راثؤرتةكةمان 
سةرؤكايةتى  دةيدةينة  بةمزووانة  ئامادةيةو 
ثَيويست  بؤ طرتنة بةرى رَيوشوَينى  ثةرلةمان 
لةوبارةيةوة، وتيشى: »طرنطترين هةنطاو بةالى 
ئَيمةوة سزادانى ئةو كةسانةية، كة بةو دياردة 

نةشياوانة هةَلدةستن«.

فةرمانبةرانى كوردستان 
)100( مووضةيان لةدةستدةضَيت

دووز ناطةِريَتةوة

سةركةوت حةسةن:

مةعقول نيية دةزطا ئةمنييةكان نةزانن 

كَى لة ثشت ثةالمارةكانى سلَيمانييةوةية
سلَيمانى 

لة )وةرزش(يشدا دواكةوت

طةِرانةوةى كورد 
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رؤذنامة

دةنطدةرى  )100(هةزار  نزيكةى  ئةطةرهةية، 
كورد لة بةريتانيا بَيبةشبكرَين لة بةشداريكردن 
عَيراقداء  ثةرلةمانى  طشتييةكةى  هةَلبذاردنة  لة 
ضاودَيرَيكى سياسيش ثَييواية، اليةنَيكى سياسيى 
مةسةلةيةداو  لةو  هةبَيت  رؤَلى  ثيالنَيك  وةك 
بةوثَيةى  دةنطبدةن،  دةرةوة  كوردانى  نةيةوَيت 

زؤرينةيان دةنط بة ليستى طؤإان دةدةن.
رةزامةندييان  وآلتان  زؤربةى  ئةوةى  دواى 
دةنطدان  ناوةندي  كردنةوةى  لةسةر  نيشاندا 
عَيراق،  ثةرلةمانى  طشتييةكةى  هةَلبذاردنة  بؤ 
لة  دةنطدان  بنكةى  كردنةوةى  تائَيستا  بةآلم 
كؤمسيؤنء حكومةتى  نَيوان  لة  بةريتانيا  وآلتى 

يةكاليينةبووةتةوة. بةريتانيادا 
ئةنجومةنى  ئةندامى  عةبدولكةريم،  سةردار 

باآلى كؤمسيؤنى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان بة 
رؤذنامةى راطةياند »لة هةوَلةكانمان بةردةوامين 
بؤ ضارةسةركردنى ئةو طرفتةو ثَيرَيش سةردانى 
هةولَيرء  لة  كرد  بةريتانيامان  كونسوَلخانةى 
حكومةتى بةريتانياش ناإازيى نيية لة كردنةوةى 
بنكةى دةنطدان، بةآلم نةشطةيشتوونةتة ئةوةى 

ثيشانبدةن«. رةزامةنديى 

هةولَدةدرَيت دةيان هةزار كوردى بةريتانيا 
لة دةنطدان بيَبةشبكرَين

حيزب مانطانة 86 مليار دينار لة بودجة دةبات
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بةرثرسانى كورد كةمتةرخةمبوون 
لة بة جينؤسايدناساندنى هةلَةبجة



راثؤرتى: رَيبين فةتاح

دةست  زانيارييانةى  ئةو  بةطوَيرةى 
رؤذنامة كةوتوون، كؤى طشتيى ئةو ثارةيةى 
بودجةى  بةناوى  كوردستان  حيزبةكانى 
حكومةتى  لة  مانطانة  بةشَيوةى  حيزبييةوة 
 )86,329,000000( لة  زياتر  وةردةط��رن، 
نؤ  سىء  دووسةدء  مليارء  شةش  هةشتاو 
ئةو  كؤى  لة  دةبَيت.  عَيراقى  دينارى  مليؤن 
دوو  هةشتاء   )82,950,000000( ثارةية 
مليارء نؤسةدء ثةنجا مليؤن دينار بؤ ثارتىء 
يةكَيتىء بإى )3,379,000000( سآ مليارء 
كؤى  بؤ  دينار  مليؤن  نؤ  حةفتاء  سَيسةدء 

حيزبةكانى ديكةى كوردستان دةضَيت.
ل��ة ب��ة دواداض��وون��َي��ك��ى رؤذن��ام��ةدا 
بودجةى  طشتيى  كؤى  كة  دةرك��ةوت��ووة، 
لة  زياتر  دةطاتة  كوردستان  حيزبةكانى 
مليارء  شةش  هةشتاء   )86,950,000000(
عَيراقى،  دينارى  مليؤن  ثةنجا  نؤسةدء 
ثارتي  لةيةكَيتيء  هةريةكة  ثارةية  لةو  كة 
مليارء  ض��لءي��ةك   )41,475,000000(
ضوارسةدء حةفتاءثَينج مليؤن دينار دةبةن. 
ثارتىء  مانطانةى  بودجةى  بَيت  بةوثَيية 
دوو  هةشتاء   )82,95,000000( يةكَيتى 
دةبَيت.  دينار  مليؤن  ثةنجا  نؤسةدء  مليارء 
سةرجةم  بودجةى  طشتيى  كؤى  لةكاتَيكدا 
حيزبةكانى  بة  كوردستان  حيزبةكانى 
خؤرهةآلتيشةوة، كة لة كةمثةكانى هةرَيمى 
بودجة  حكومةتةوة  لةاليةن  كوردستاندانء 
سآ   )3,379,000000( دةطاتة  وةردةط��رن، 
دينارى  مليؤن  حةفتاءنؤ  سَيسةدء  مليارء 
ئةو  بةوثَيية زؤرينةى هةرة زؤرى  عَيراقى. 
ثارةيةى كة لةاليةن حكومةتةوة بؤ حيزبةكان 

تةرخانكراوة، بؤ يةكَيتىء ثارتى دةبَيت.

حيزبة  بؤ  ثارةية  بإة  ئةو  تةرخانكردنى 
كة  لةكاتَيكداية  كوردستان  سياسييةكانى 
هةردوو  لةاليةن  بإيار  ثإؤذةياساء  دوو 
فراكسيؤنى طؤإانء فراكسيؤنى كوردستانيى 
حيزبةكان  بودجةى  رَيذةى  دياريكردنى  بؤ 
بؤ  يةكةميان  خوَيندنةوةى  ئامادةكراونء 

كراوة.
سياسييةكانى  حيزبة  بةرثرسانى 
كوردستان جةخت لةسةر ئةوة دةكةنةوة، كة 
حيزبةكان  بودجةى  بإى  دةستنيشانكردنى 
ضونكة  نيية،  ياسايى  بنةمايةكى  لةسةر 
حيزبةكان،  دامةزراندنى  ياساى  بةثَيى 
دةربضن،  ثةرلةمان  لة  رَينماييةكان  دةبَيت 
ياسايةى  ئ��ةو  ثةرلةمان  تائَيستا  ب��ةآلم 

دةرنةكردووة.
ثَيشووى  ئةندامى  مةخمورى،  غةفور 
يةكَيتى  طشتيى  سكرتَيرى  ثةرلةمانء 
نةتةوةيى ديموكراتى كوردستان، لةلَيدوانَيكيدا 
كردةوة،  ئةوة  لةسةر  جةختى  رؤذنامة  بؤ 
لةسةر  كوردستان  حيزبةكانى  بودجةى  كة 
ميزاجى شةخسى دةستنيشانكراوة.  بنةماى 
ناوةء  تةنيا  هةية  »حيزب  وتيشى:  هةروةك 
وةردةطرَيت،  بودجة  بةآلم  نيية،  بارةطاشى 
حيزبيش هةية يةك ثةرلةمانتارى هةية، بةآلم 
بودجةكةى دة ئةوةندةى بودجةى حيزبَيكى 

ديكة دةبَيت«.
بة وتةى مةخمورى، ناعةدالةتييةكى زؤرء 
بةراوردنةكراو لةنَيوان بودجةى حيزبةكانى 
ئَيستا  بودجةيةى  ئةو  هةية،  كوردستاندا 
لةسةر  وةريدةطرن  حيزبةكان  لة  هةريةك 

ميزاجى شةخسى وةستاوة.
كاردؤ محةمةد، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
زؤر  ناعةدالةتييةكى  كة  ثَييواية  ط��ؤإان، 
سياسييةكانى  اليةنة  حيزبء  بودجةى  لة 
هةرَيمى كوردستاندا هةيةء ئةمةش ثَيويستى 

بة ياسايةك هةية رَيكيبخات.
حيزبةكانء  بودجةى  رَيكخستنى  بؤ 
دياريكردنى  ثَيوةرةكانى  دةستنيشانكردنى 
ط��ؤإان  فراكسيؤنى  ب��ودج��ةك��ة،  ب��إى 
ثإؤذةياسايةكيان ثَيشكةش بة سةرؤكايةتي 
ثةرلةمان كردووةء بةثَيى ئةو ثإؤذةياساية 
سياسيى  ق��ةوارةي��ةك��ى  ح��ي��زبء  ه��ةر 
ثةرلةمان  لة  كورسييانةى  ئةو  بةطوَيرةى 

بةدةستياندةهَينَيت بودجة وةردةطرَيت.
ثإؤذةية  ئةو  »ئةطةر  دةَل��َي��ت:  ك��اردؤ 
بودجةى  ثَيدانى  لة  عةدالةت  جَيبةجَيبكرَيت، 

حيزبةكان لة كوردستان مسؤطةر دةبَيت«.
ئةندامى  ه��ةورام��ى،  سديق  ع��وم��ةر 
فراكسيؤنى  لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى 
زةرورةتى  لةسةر  ثَيداطريى  كوردستانى، 
لةاليةن  بإيارَيك  يان  ياسا  ثةسةندكردنى 
بودجةى  رَيكخستنى  بؤ  ثةرلةمانةوة 

حيزبةكانى هةرَيمى كوردستان دةكات.
لةوبارةيةوة وتى: »لةثَيناو بةرةوثَيشبردنى 
رةوشى سياسيى كوردستانء ثاَلثشتيكردنى 
ثَيويستة  كوردستان،  لة  حيزبايةتيى  ذيانى 

حيزبةكان بودجةيةكيان هةبَيت«.
هةورامى باسى لةوةشكرد، كة ئةو ثإؤذة 
ثَيشكةش  كوردستانى  فراكسيؤنى  بإيارةى 
تةنيا  كردووة،  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  بة 
بودجةى حيزبةكان دةطرَيتةوة، بةآلم ئةوةى 
سياسييةكانيش  قةوارة  طؤإان  فراكسيؤنى 
لةنَيوان  ناكؤكيية  خاَلى  ئةمةش  دةطرَيتةوة، 
هةردوو ثإؤذةكةدا. ناوبراو وتى: »ثَيشبينى 
دةكةم لة ئايندةدا هةردووال بطةنة ئةنجامَيكء 

هةردوو ثإؤذةكة تَيكةَلبكرَين«.

رؤذنامةدا  داهاتووى  ذمارةكانى  لة 
دؤسيةيةكى تايبةت بة بودجةى حيزبةكان 

بخوَينةرةوة.

حيزبةكانى كوردستان مانطانة 
)86( مليار دينار لة بودجة دةبةن
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پرۆژه ی نیشته جێبوونی

سةركيس ئاغاجاننةزانراوثارتى ئاشوورى كلدانى سريانى33

خاليد عةزيزى45.000000حيزبى ديموكرات34

مستةفا هيجرى45.000000حيزبى ديموكرات35

عومةر ئيلخانيزادة45.000000كؤمةَلةى زةحمةتكَيشان36

عةبدوَلآلى موهتةدى45.000000كؤمةَلةى زةحمةتكَيشان37

عةلى قازى45.000000ثارتى ذيانى ئازادى كوردستان38

بابةشَيخ حوسَينى45.000000سازمانى خةبات39

سمكؤ يةزدان ثةنانةزانراويةكَيتى شؤِرشطَيِران40

نةزانراوبزووتنةوةى 12ى ئازار41

نةزانراوثارتى ديموكراتى كورد لة سوريا42

نةزانراويةكَيتى ديموكراتى كورد لة سوريا43
بَيكةس حةمة قادرنييةثارتى نيشتمانى كوردستان44

ديار غةريبنييةثارتى ضارةسةرى ديموكراتى كوردستان45
نييةحيزبى كؤمؤنيست46

كةنعان شاكرنييةبزووتنةوةى توركمانى بَياليةن47

ليستى بودجةى حيزبةكانى هةرَيمى كوردستان
ذمارةى دةنطةكانى لة سةرؤك يان سكرتَيرى طشتىبودجة بة دينارناوى حيزبذ

هةَلبذاردنى ثةرلةمان
مةسعود بارزانى41,475,000000ثارتى ديموكراتى كوردستان1

جةالل تاَلةبانى41,475,000000يةكَيتى نيشتمانى كوردستان2

 كةمال شاكر580,000000حيزبى شيوعى كوردستان3

سةآلحةدين بةهائةدين450,000000يةكطرتووى ئيسالمى كوردستان4

بةَلَين عةبدوَلآل400,000000حيزبى زةحمةتكَيشانى كوردستان5

محةمةد حاجى مةحمود350,000000حيزبى سؤسيالست ديموكراتى كوردستان6

عةلى باثير300,000000كؤمةَلى ئيسالمى كوردستان7

مةال سديق عةبدولعةزيز80,000000بزووتنةوةى ئيسالمى كوردستان8

خدر روسى40,000000بزووتنةوةى ديموكراتى طةلى كوردستان9

حاجى مةال سةعيد25,500,000بزووتنةوةى ديموكراسيخوازانى كوردستان10

غةفور مةخمورى50,000000يةكَيتى نةتةوةيى ديموكراتى كوردستان11

باثير كامةال70,000000ثارتى كرَيكاران و رةنجدةرانى كوردستان12

زةيد عومةر سورضى45,000000ثارتى ثارَيزطارانى كوردستان13

عومةر سورضى45,000000ثارتى ثارَيزطارانى ديموكراتى كوردستان14

رَيكار ئةحمةد20,000000حيزبى رزطارى كوردستان15

شوان سديق شَيخانى21,000000ثارتى كارى سةربةخؤيى كوردستان16

جةبار ميرزا رؤستةم20,000000ثارتى نةتةوةيى كوردستان17

عةبدوَلآل نازةنينى7,000000بزووتنةوةى رزطارى ديموكراتى كوردستان18

قادر شوانى20,000000ثارتى ثَيشكةوتنخوازى كوردستان19

حةميد مةجيد موسا75,000000حيزبى شيوعى عَيراق20

كةرخى ئاَلتى بةرماخ50,000000بزووتنةوةى ديموكراتى توركمان21

دلشاد ضاوشلى10,000000ثارتى ديموكراتى توركمانى كوردستان22

عةبدولقادر بازرطان123,000000بزووتنةوةى ضاكسازى توركمان23

بَلند شَيرزاد عوزَيرى1,500,000حيزبى رزطارى نةتةوةيى توركمان24

سةيد تةلعةت30,000000ئؤجاغى توركمان25

جةودةت نةجار16,000000كؤمةَلةى رؤشنبيرى توركمان26

سامى شةبةك10,000000كؤمةَلةى ليبراَلى توركمان27

عيرفان كةركوكلى25,000000ثارتى طةلى توركمان28

وةليد شةريكة50,000000ثارتى برايةتى توركمان29

رؤميؤ هةكارىنةزانراوحيزبى بةيت نةهرةين30

يونادةم كةننانةزانراوبزووتنةوةى ديموكراتى ئاشوورى كوردستان31

عةبدول ئةحةد ئةبرامنةزانراويةكَيتى ديموكراتى كلدان32



دلَير عةبدولخالق

بارزانى  مةسعود  لةطةأل  كؤبوونةوةيان  لة 
شاروانييةكانى  سةرؤكى  هةرَيم،  سةرؤكى 
خزمةتطوزاريي  كةميى  لة  بةشَيك  ه��ةرَي��م 
دةسةآلتى  كةميى  بؤ  شارؤضكةكانيان  شارو 
لةبةرامبةريشدا  ط��ةإان��دةوة،  شارةوانييةكان 
كرد،  ثةيوةنديدار  لةوةزارةتى  داواى  بارزانى 
وةزي��ران��ةوة  ئةنجومةنى  ثةرلةمانء  لةرَيى 
دةسةآلتى سةرؤكى شارةوانييةكان زياد بكرَيت.

مةسعود   )2009/1/17( يةكشةممة  رؤذى 
لةطةأل  كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى 
كوردستان  هةرَيمى  شارةوانييةكانى  سةرؤكى 
تا  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى  كؤبووةوة، 

لةإَيطةى  طواستنةوةى سةرؤكى شارةوانييةكان 
سةرؤكايةتى  بةميوانةكانى  تايبةت  ئؤتؤمبَيلى 
ئاطادارى  شارةوانييةكان  سةرؤكى  هةرَيم، 
هةرَيم  سةرؤكى  لةطةأل  ثيرمام  لة  ئةوةنةبوون 
راطةيةندراوة  ثَييان  ثَيشتر  بةوثَييةى  كؤدةبنةوة، 
طةشتوطوزار  شارةوانيىء  وةزارةت��ى  لةهؤَلى 
وةزارةت  بة  تايبةت  كؤبوونةوةيةكى  لةهةولَير 

ساز دةكرَيت.
ش��ارةوان��ىء  وةزي���رى  عةبدوَلآل  سةمير 
سةرؤكى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  طةشتوطوزار 
ئةطةر  رايطةياندووة،  كؤبوونةوةكةدا  لة  هةرَيم 
دةسةآلتى شارةوانييةكان كةم بَيت، كةواتة ئةوان 
وةك دامةزراوةيةكى خزمةتطوزاريى ناتوانن وةك 
ثَيويست خزمةتطوزاريى ثَيشكةش بة هاوآلتييان 

لةإَيطةى  راسثارد  وةزارةتى  لةبةرئةوة  بكةن، 
هةوَلبدرَيت  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  ثةرلةمانء 
دةسةآلتى سةرؤكى شارةوانييةكان زياد بكرَيتء 

ياساء رَينمايى نوَى بؤ ئةو مةبةستة دابنرَيت.
شارةوانييةكان  سةرؤكى  ئةوةى  لةبارةى 
لةطةأل  كؤبوونةوةكةيان  ئةوةنةبوون  ئاطادارى 
وةزيرى  عةبدوَلآل  سةمير  هةرَيمة،  سةرؤكى 
دةك���ات؛ سةرؤكى  ب��ةوة  ئ��ام��اذة  ش��ارةوان��ى 
»ثَيشتر  وتى:  ئاطاداربوونء  شارةوانييةكان 
راطةيةندراوة،  شارةوانييةكان  سةرؤكى  بة 
لة  شارةوانيية  وةزارةتى  لةهؤَلى  كؤبوونةوةكة 
هةولَير، ضونكة ئةو شوَينة فراوانةء بؤ ئةوةبوو 
سةرؤكى شارةوانييةكان لةوَى كؤببنةوةء دواتر 

لةثيرمام لةطةأل سةرؤكى هةرَيم كؤبووينةوة«.

كة  زانيارييانةى  ئ��ةو  ب��ةط��وَي��رةى 
بة  بةريتانيا  لة  ل��ةس��ةرض��اوةي��ةك��ةوة 
ئةو  ثَيدةضَيت  طةيشتوون،  رؤذن��ام��ة 
سياسى  اليةنَيكى  لةاليةن  مةسةلةية 
لةبةرامبةر  ثيالنَيك  وةك  كوردييةوة 
بةوثَييةى  ئةنجامدرابَيت،  طؤإاندا  ليستى 
بة  »دةنط  بةريتانيا  كوردانى  زؤرينةى 
ليستى طؤإان دةدةن«ء ئةو اليةنة هةوَلى 

ئةوةى داوة كاريطةريى بؤ سةر حكومةتى 
»كردنةوةى  كة  دروستبكات  بةريتانى 
بةريتانيادا  شارةكانى  لة  دةنطدان  بنكةى 

كَيشة دروستدةكات«.
بة  سةبارةت  عةبدولكةريم  س��ةردار 
شتَيكى  »ئَيمة  وتى:  لةوشَيوةية  هةوَلَيكى 
وتيشى:  نين«  ئاطادارى  نةزانيوةء  وامان 
»ئومَيدمان زؤرة كة لة بةريتانياش بنكةى 

دةنطدان بكرَيتةوة«.
حاجى،  ش��ؤإش  دي��ك��ةوة  لةاليةكى 
)17(س���األ  ك��ة  سياسيى،  كةسايةتى 
طةإاوةتةوة  ئَيستا  ذي��اوةو  لةبةريتانيا 
ثَينةكردنى  »بةشدارى  وتى:  كوردستان، 
كوردى بةريتانيا لة ثإؤسةى هةَلبذاردنى 
زؤر  ناهةقييةكى  عَيراقدا،  ثةرلةمانى 
طةورةيةو كارَيكى زؤر خراثة، هيوادارين 

ثيالنى  كة  نةبَيت  بإيارَيك  قسةية  ئةم 
دةنطدةرانى  ضونكة  بَيت،  لةثشتةوة 
بةريتانياش مافَيكى سروشتى خؤيانة، وةك 
لةناوةوةو  عَيراقى  دةنطدةرَيكى  هةموو 
ئةوةى  وةآلمى  لة  دةنطبدةن«.  دةرةوة 
مةسةلةية  ئةو  طوماندةكرَيت،  بؤضى  كة 
حاجى  شؤإش  بَيت،  لةثشتةوة  ثيالنَيكى 
لة  ك��ورد  دةنطدةرانى  »ذم��ارةي  وت��ى: 

وآلتانى  دةنطدةرى  لةهةموو  بةريتانيا 
نيية  طومانيشم  زياترةو  ئةوروثا  ديكةى 
ليستى  بة  دةن��ط  زؤري��ان  زؤرينةى  كة 

طؤإان دةدةن«.
س��ةردار  زانيارييةكانى  بةطوَيرةى 
)150(ه���ةزار  نزيكةى  عةبدولكةريم، 
كة  هةن  بةريتانيا  لة  عَيراقى  دةنطدةرى 

زؤرينةى زؤريان دةنطدةرى كوردن.

دلَير عةبدولخالق

ياسايى  ليذنةى  ئةندامَيكى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى  
دانانى  بةوثَييةى  رايطةياند، 
كةسَيك بؤثؤستي ثارَيزطاري 
هةَلبذاردندا  لة  كة  سلَيماني 
نةداوةتَي،  متمانةيان  خةَلك 
ياساكانى  لةضوارضَيوةى 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
كةواتة  نيية،  هةرَيم  عَيراقء 
وةكالةت  بةشَيوةى  ثارَيزطار 
حاَلةتةشدا  لةو  دادةنرَيتء 
بةخشينى  بةمتمانة  ثَيويستى 
ئةندامانى ئةنجومةنى ثارَيزطا 

نيية.
حاجى  ئيبراهيم  محةمةد 
ياسايى  ليذنةى  ئةندامى 
ثارَيزطاى سلَيمانى ئاماذة بةوة 
ياساييةوةء  لةإووى  دةكات؛ 
ثارَيزطاكان  ياساى  بةثَيى 
)2008( ساَلى  )21(ى  ذمارة 

نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ى 
)3(ى  ذمارة  ياساى  عَيراقء 
ثارَيزطاكانى  )2009(ى  ساَلى 
لةكاتى  كوردستان،  هةرَيمى 
ثارَيزطاردا  ئامادةنةبوونى 
ي��ةك��َي��ك ل��ةج��َي��ط��رةك��ان��ى 
بة  دةب���َي���ت  ب��ةوةك��ال��ةت 
حاَلةتةشدا  لةو  ثارَيزطار، 
بة  ببَيت  كةسَيك  بؤئةوةى 
ثارَيزطار ثَيويستة ئةنجومةنى 

هةَليبذَيرَيتء  ث��ارَي��زط��ا 
لةسةر  ئةندامانى  دةنطى 
خةَلك  »وةك  وتيشى:  بَيت، 
بيستوومانة بةهرؤز قةشانى، 
ناوبراو ثاَلَيوراوى يةكَيتيية بؤ 
ثؤستى ثارَيزطارى سلَيمانىء 
ئةنجومةنى  فةرمانى  بةثَيى 
كةواتة  دان���راوة،  وةزي���ران 
ئةو  ل���ةدةرةوةى  بإيارةكة 
تايبةتن  كة  ياساييانةية  بإطة 
لةو  هةربؤية  بةثارَيزطاكان، 
ناكات  ثَيويست  حاَلةتةدا 
دةنطى  ئةنجومةن  ئةندامانى 
بة  خؤى  بةَلكو  بدةن،  لةسةر 

وةكالةت دةستبةكاردةبَيت«.
ئةنجومةنى  ئةندامةى  ئةو 
ئةوةشى  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
ب��ة رؤذن���ام���ة راط��ةي��ان��د: 
ليستى  وةك  »كؤبوونةوةيان 
)109( لةطةأل ثارَيزطارى نوَيى 
سلَيمانى، تةنيا بؤ طؤإينةوةى 
ئةوةيشى  ب��ووةء  ب��ي��روإا 
ثشتيوانيى  رايطةياندووة؛ 
دةكاتء  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 
دةبَيت،  هةماهةنط  لةطةَليان 
ئَيمةش  لةبةرامبةريشدا 
لةئيشة  ثَيمانإاطةياندووةء 
ب��اش��ةك��ان دةس��ت��خ��ؤش��ى 
ل���َي���دةك���ةي���نء ل���ةك���ارة 
ئ��اط��ادارى  خراثةكانيشى 
دةك��ةي��ن��ةوة، ه��ةرض��ةن��دة 
شَيوةى  لةسةر  تَيبينيمان 

دانانةكةشى هةية«.

راثؤرتي: ئارام نةجم، 
           هةستيار قادر

دادطاي باآلي تاوانةكاني عَيراق بإياري 
كيمياباراني  كةيس�ي  لةسةر  كؤتايي 
جينؤسايد  بة  تاوانةكة  دةركردء  هةَلةبجة 
بووة  ئةمةش  نةناسَينرا،  دادطاوة  لةاليةن 
نوَينةرةكاني  ثارَيزةرانء  نيطةرانيي  هؤي 
هؤيةوة  بةو  لةدانيشتنةكةداو  هةَلةبجة 
داواي تةميزكردنةوةي بةشَيك لةبإيارةكة 
دادط��اى  وتةبَيذى  ه��اوك��ات   دةك���ةن، 
دةك��ات،  ب��ةوة  ئاماذة  تاوانةكان  ب��اآلى 
مةجيد  حةسةن  عةلى  لةسَيدارةدانى  كة 
يةكاليى  جَيبةجَيكردندا  دةسةآلتى  لة 
رؤذى  دياريكردنى  تةنيا  ب��ووةت��ةوةو 

جَيبةجَيكردنى سزاكة ماوة.
باآلي  دادط��اي   ،)2010/1/17( رؤذي 
لةسةر  كؤتايي  سزاي  عَيراق  تاوانةكاني 
كيميابارانكردني  كةيسي  تؤمةتباراني 
حةسةن  عةلي  تيايدا  دةركردو  هةَلةبجة 
سوَلتان  سَيدارةدانء  لة  بةسزاي  مةجيد 
هاشم بة )15( ساأل زيندانييء سابير بةكر 

دووري بة )15( ساألء فةرحان موتَلةط بة 
)10( ساأل زينداني حوكمدران.

هةَلةبجة  نوَينةري  فةتاح  د.رَي��ب��از 
رؤذنامةي  بة  كوردستان،  لةثةرلةماني 
راطةياند: دادطا بإياري لةسَيدارةداني عةلي 
بةمادةي  دةركردووة  مةجيد-ي  حةسةن 
)12( لةياساي ذمارة )10(ي ساَلي )2005(

)مرؤظايةتى(  بةتاواني  تاوانةكةشي  ء 
هاشمء  سوَلتان  لة  هةريةك  ناسَينراوة، 
)نةقصي  ب��ةت��اوان��ي  دوري��ي��ش  سابير 

قةصري، ئيخفاي قةصري( حوكمدران.
بإيارة  ئ��ةم  »لةئَيستادا  وتيشي: 
داواي  نيطةرانيمانء  جَيطةي  بووةتة 
تةميزكردنةوةي مادةي حوكمةكة دةكةين 
لةذمارة )12(وة بؤ ذمارة )11( بؤ ئةوةي 
)مرؤظايةتى(يةوة  تاواني  لة  تاوانةكة 

بطؤإدرَيت بةتاواني )جينؤسايد(.
ئ��اراس عابيد  ب��ارةي��ةوة  ل��ةو  ه��ةر 
بة  قوربانيان  جَيطري سةرؤكي كؤمةَلةي 
رؤذنامةي راطةياند: كَيشةي ئَيمة لةئَيستادا 
بإيارة  )جينؤسايد(ةء  ناوي  نةهَيناني 
تانة لةو بإيارة بدرَيتء  هةفتةي داهاتوو 
داوا دةكةين بإيارةكة لة )مرؤظايةتى(يةوة 

بؤ )جينؤسايد( بطؤإدرَيت.
حكومةتي  وتةبَيذي  ديكةوة  لةاليةكي 
هةرَيمي كوردستانيش رايطةياند : سةرةإاي 
دةطرينء  دادطا  بإياري  لة  رَيز  ئةوةي 
تاوانباراندا  بةسةر  سزاكة  سةثاندني 
جؤرَيكة لةدادثةروةريء نيطةراني نيشاندا 
تاوانةكةي  دادط��ا،  كة  بةوةي  سةبارةت 

بةجينؤسياد نةناساندووة. 
تاواني  رايطةياند:  مةحمود  كاوة  د. 
شةهيد  هةَلةبجةي  كيميابارانكردني 
تاوانَيكة دةرهةق بةخةَلكي سظيلء بَيتاوان 
ئةنجامدراوة، شاياني ئةوةية بةجينؤسايد 

بناسرَيت.
هاوكات ئاراس عابد ئاماذةي بةوةشكرد، 
نوَينةرايةتيي  بة  قوربانيان  كؤمةَلةي 
سكاآليةكمان  شةهيدان،  كةسوكاري 
كة  ك��ردووة،  ديكة  تاوانباراني  لةسةر 
لةوانة  دةكةين،  دةستطيركردنيان  داواي 
كؤمةَلَيك  فإؤكةخانةو  لَيثرسراوي   )4(

فإؤكةوانيشي تَيداية.
هةَلةبجة  رؤشنبيراني  لة  ذمارةيةك 
كة  دةكةن،  تؤمةتبار  بةوة  كورد  سةراني 
نةيانتوانيوة كار بؤ ئةوة بكةن كة هةَلةبجة 

وةك جينؤسايد بناسَينرَيت.
رؤشنبيرَيكي  ك��ة  ق���ادر،  محةمةد 
 )4( راطةياند:  رؤذنامةي  بة  هةَلةبجةية 
لةسةر  هةَلةبجة  كة  دةكرَيت  داوا  ساَلة 
كة  بكرَيت،  بؤ  كاري  نَيودةوَلةتي  ئاستي 
ئةوةش  بناسَينرَيت،  )جينؤسايد(  وةك 
ئةمريكيء  ئةوروثيء  وآلتة  لةإَيطةي 
نةشتوانراوة  دةبَيتء  عةرةبييةكانةوة 
رؤذنامةكان،  لةإَيطةي  ئَيستا  تاوةكو 
ياخود رؤشنبيرء رَيكخراوة بيانييةكانةوة 
بةجينؤسايدكردني  ناساندني  بؤ  كار 
هةَلةبجة بكرَيت، وةك ئةوةي جولةكةكان 
بةرثرسة  كةمتةرخةمي  ئةمةش  كرديان، 

باآلكاني كوردة.
لة  هةَلةبجة  كةيسي  دانيشتني  يةكةم 
 )2008( ساَلي  يةكةمي  كانووني  )21(ي 
تايبةت  دانيشتني   )36( دادطا  بةإَيوةضوو 
)2009/11/4( لة  ئةنجامداو  بةو دؤسيةي 

يش دادطا بإياري طَيإانةوةي دؤسييةكةي 
دا، بؤئةوةي ناوي ضةند تؤمةتبارَيكي ديكة، 
كة ذمارةيان زياتر لة )100( كةسة تَيكةَلي 

دؤسييةكة بكرَيتء دادطايي بكرَين.
وةفدةي  ئةو  داواي  لةسةر  هاوكات 

دادط��ادا  لةدانيشتنةكةي  كة  هةَلةبجة، 
طةياندة  ثَينووسةيان  ئةو  ئامادةبوون، 
سَيدارةداني  لة  بإياري  كة  هةَلةبجة، 
ئيمزاكراوةو  ثَي  هةَلةبجةي  تاوانباراني 
دوَينَي لة رَيوإةسمَيكي تايبةتدا ثَيشكةش 
بة مؤنؤمَينتي هةَلةبجة كرا، كة بؤ مَيذوو 

لةوَي بمَينَيتةوة.
سةرؤكي  جَيطري  عابيد  ئ���اراس 
كؤمةَلةي قوربانيان بة رؤذنامةي راطةياند: 
داواي  هةَلةبجة  نوَينةرةكاني  وةك 
خؤشبةختانة  كردو  ثَينووسةمان  ئةو 
توانيمان  رةتنةكرايةوةو  بإيارةكةمان 
هةَلةبجةو  بطةيةنينة  ثَينووسةكة  دوَينَي 
ثَيشكةش بة مؤنؤمَينتي هةَلةبجةي بكةين.

 لةاليةكى ديكةوة عارف شاهين وتةبَيذى 
رؤذنامةى  بة  تاوانةكان  باآلى  دادط��اى 
عةلى  سَيدارةدانى  لة  »كَيشةى  راطةياند: 
حةسةن مةجيد لة دةسةآلتى جَيبةجَيكردن 
يةكاليى بووةتةوةو تةنيا ئةوة ماوة رؤذى 
جَيبةجَيكردنةكةى ديارى بكرَيت«، جةختى 
لةسةر ئةوةش كردةوة، كة هيض ثاساوَيكى 
ياسايى نةماوة بؤ جَيبةجَينةكردنى سزاى 

لة سَيدارةدان بةسةر ئةو تاوانبارةدا«.

دادطاى باآل: لة سَيدارةدانى عةلى حةسةن مةجيد تةنيا رؤذةكةى ماوة

كيمياباراني هةلَةبجة بة جينؤسايد نةناسيَنرا

بارزانى داواي زيادكردني دةسةآلتى 
سةرؤكى شارةوانييةكان دةكات

ثاشماوةى... هةولَدةدرَيت دةيان هةزار كوردى بةريتانيا...

سلَيمانى بةوةكالةت 
ثارَيزطارَيكى 

بؤ دادةنرَيت
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ثارةى زيادة وةرطيراوى )2009 و 2010( لة هةرَيم وةردةطيريَتةوة 

رَيذةى )17%(ى بودجة لةبةرامبةر ضى بة هةرَيم دةدرَيت؟

شيعةكان لة كوردستانةوة 
شةأي وةرطرتنةوةى ثؤستى سةرؤك وةزيران دةكةن

 راثؤرتى: رؤذنامة

لة بةرامبةر دانانةوةى رَيذةى )%17(
ى هةرَيم لة بودجةى )2010(دا، هةندَيك 
ئةنجامدانى  كاتى  لة  داوادةك��ةن  اليةن 
هةرَيم  رَي��ذةى  ئةطةر  سةرذمَيريدا، 
ثارةى  هةرَيم  ئةوا  بَيت،  كةمتر  17%ةكة 
و   2009( ساآلنى  وةرط��ي��راوى  زي��ادة 
2010( بداتةوة بة حكومةتى عَيراق، ئةمة 
جطة لة بإينى نزيكةى )200(مليؤن دؤالر 
لة هةرَيمء مةترسى تَيثةإاندنى مادةكةى 

شةهرستاني.
عَيراق،  ثةرلةمانى  لة  اليةن  هةندَيك 
كار بؤ ئةوة دةكةن كة مانةوةى رَيذةى 
)17%(ى هةرَيم لة بودجةى طشتيى عَيراق 
بؤ  كورد  لةسةر  فشار  كارتَيكى  بكةنة 

مةبةستى تايبةتى حيزبء اليةنةكانيان.
س��ام��ى ئ���ةت���روش���ى، ئ��ةن��دام��ى 
عَيراق  ثةرلةمانى  لة  ياسايى  ليذنةى 
داواى  اليةن  هةندَيك  بةوةدا،  ئاماذةى 
تشرينى  مانطى  لة  ئةطةر  ئةوةدةكةن، 
بكرَيت،  سةرذمَيريى  ئةمساَلدا  يةكةمى 
ئةوا ثَيويستة  هةرَيم و بةغدا تةسويةى 
ئةطةر  كة  جؤرَيك  بة  بكةن،  نةقدى 
هةرَيم  رَيذةى  سةرذمَيرييةكة،  بةثَيى 
حكومةتى  ئةوا  بوو،  زياتر  17%ةكة  لة 
بة  بداتةوة  ثارةية  فةرقى  ئةو  عَيراق 
بَيت،  ثَيضةوانةشةوة  بة  ئةطةر  هةرَيمء 
ئةوا هةرَيم ئةو فةرقى ثارةية بداتةوة بة 

حكومةتى بةغدا.
بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة  ئةتروشى  سامى   
ئةو  كة  ك��ردةوة  جةختيشى  رؤذنامة، 
داواى  داراييدا  ليذنةى  لةنَيو  اليةنانة 
حسابة  تةسفيةى  ئةو  كة  ئةوةدةكةن 
بودجةى  بةَلكو  )2010(نةبَيت،  بؤ  تةنيا 
بةثَيى  ئةطةر  واتة  بطرَيتةوة،  )2009(ش 

 )%17( لة  هةرَيم  رَيذةى  سةرذمَيريى 
زيادة  ثارةى  هةرَيم  ئةوا  بوو،  كةمتر 
بداتةوة بة  وةرطيراوى )2009 و 2010( 

بةغدا كة اليةنى كوردى رةتيدةكاتةوة.
دةبنة  كة  خاآلنةى  لةو  ديكة  يةكَيكى 
بودجةى  تَيثةإاندنى  بةرامبةر  لة  كَيشة 
)2010(دا، بإطةى ضوارةمى مادةى )17(

)2010(ى  بودجةى  ثإؤذةياساى  ى 
عَيراقة كة زيانَيكى دارايى زؤر بة هةرَيم 
شةهرستانى  مادةكةى  بة  دةطةيةنَيتء 
ناسراوةو زؤربةى وةزيرة كوردةكانيش 
ئيمزايان  وةزي���ران  ئةنجومةنى  ل��ة 

كردووة. 
بإياردةرى  ساوا،  ئةفرام  ئةبلةحةد 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  عَيراق،  ثةرلةمانى 
)2009/9/15(وة  ل��ة  ك��ة  خستةإوو 
نةوتى  دةرةوةى  ن��اردن��ة  ث��إؤس��ةى 
كَيَلطةى تاوطى دهؤك لةاليةن حكومةتى 
هةرَيمةوة لة رَيطةى بةغداوة راطيراوةء 
كَيشةى  بؤ  دةطةإَيتةوة  هؤكارةكةشى 
سةرفكردنى  لة  بةغدا  هةرَيمء  نَيوان 
نةوت  وةبةرهَينةكانى  كؤمثانيا  ثارةى 
كاتَيكداية  لة  ئةمةش  كَيَلطةيةدا،  لةو 
ئةو  دةكات،  داوا  هةرَيم  حكومةتى  كة 

سةرفبكرَيت،  بةغداوة  لةاليةن  ثارةية 
خةزَينةى  دةضَيتة  داهاتةكةى  بةوثَييةى 
نةوتيش  عَيراقييةوة، وةزارةتى  دةوَلةتى 
سةرفكردنى ئةو ثارةية دةبةستَيتةوة بة 
نةوتييةكانى  طرَيبةستة  وردبينيكردنى 

هةرَيم لةاليةن ئةو وةزارةتةوة. 
ئةطةر هةية ئةم مادةية بة شَيوازَيك 
نةوتى  هةرَيم  دةبَيت  كة  بكرَيت  شرؤظة 
كَيَلطة نةوتييةكانى ديكةشى دةربهَينَيتء 
دةرةوة،  بنَيردرَيتة  بةغداوة  رَيطةى  لة 
لةطةَلدا  مامةَلةى  بةهةمانشَيوة  نا  ئةطةر 

دةكرَيتء لة بودجةكةى دةبإدرَيت.

عَيراق  حكومةتى  ديكةوة،  لةاليةكى 
رَيذةى  لة  دؤالر  )200(مليؤن  دةيةوَيت 
)17%(ةكة ببإَيت، ئةكرةم بابان، ئةندامى 
عَيراق  ثةرلةمانى  لة  داراي��ى  ليذنةى 
ئةوةى  بيانووى  بة  كة  لةوةكرد  باسى 
بَيخمة  ئاوى  بةربةستى  دروستكردنى 
هةرَيميش  ثَيويستة  عَيراقةء  هةموو  بؤ 
بةشدار بَيت، حكومةتى عَيراقى دةيةوَيت 
)17%(ى  رَيذةى  لة  دؤالر  )300(مليؤن 

هةرَيم لة بودجةى )2010( ببإَيت.
ئةو  ب��وون��ى  ه��ؤى  ب��ة  ثَيدةضَيت 
خاآلنةوة، طفتوطؤكردن لةسةر بودجةى 
هةفتةى  بؤ  عَيراق،  )2010(ى  طشتيى 
داهاتوو دوابكةوَيت، لةاليةكى ديكةشةوة 
بة هؤى زيادبوونى )10( ترليؤن دينار لة 
وةزيران  ئةنجومةنى   ،)2010( بودجةى 
ثإؤذةياساى  ط��ةإان��دن��ةوةى  داواى 
طؤإانكاريى  تا  ك��ردووة  بودجةكةى 
)250( زيادكردنى  لةوانةش  بكات،  تَيدا 

شةهيدانء  دةزط���اى  دي��ن��ارى  مليار 
يةك  زيادكردنى  سياسييةكانء  زيندانة 
ثةروةردةء  وةزارةت��ى  بؤ  دينار  مليار 
بؤ  دينار  )263(مليار  طةإاندنةوةى 
بودجةى  لة  كة  كوردستان،  هةرَيمى 
ساَلى)2008(  هةرَيمةكان  طةشةثَيدانى 

لة بودجةى هةرَيم كةمكرابووةوة. 
لةسةر  جةختى  ئةتروشى  سامى 
باآلى  ئةنجومةنى  كة  ئ��ةوةك��ردةوة، 
بةتايبةتى،  شيعةكان  ئيسالمييء 
دةي���ان���ةوَي���ت الي��ةن��ط��ري��ى ه��ةرَي��م 
بة  دةنطداندا  كاتى  لة  بةدةستبهَينن 
حةكيميش  عةمار  وةزي��ران،  س��ةرؤك 
بوو،  مةبةست  هةمان  بؤ  كوردستان  بؤ 
حكومةت  كآ  هةَلبذاردن،  دواى  ضونكة 
اليةنانةوة  ئةو  بةالى  ئةوة  ثَيكدةهَينَيت، 

طرنطة.

راثؤرتى، هةستيار قادر

 
ثَيشنيازى ثَيكهَينانى بةرةى نيشتمانى 

لةاليةن ئةنجومةنى باآلو يةكَيتىء 
ثارتييةوة بؤ ثشتطيريكردنى 

ثاَلَيوراوى ئةنجومةنى باآلية بؤ 
حكومةتى داهاتووى عَيراقء 

ئةندامَيكى حيزبى دةعوةش ئاماذة 
بةوة دةكات، كة دةرئةنجامى 

هةَلبذاردنةكان دةريدةخات كآ 
حكومةتى داهاتوو ثَيكدةهَينَيت، 
نةك هاوثةيمانَيتييةكانى بةر لة 

هةَلبذاردنء جةخت لةسةر ئةوةش 
دةكاتةوة كة جطة لة نورى ماليكى هيض 

ثاَلَيوراوَيكى ديكةيان بؤ حكومةتى 
داهاتوو نيية.

عةمار  دواي��ي��ةى  ئ��ةم  س��ةردان��ى 
باآلى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  حةكيمى 
ئيسالميىء ليستى ئيئتيالف بؤ هةرَيمى 
ثَيكهَينانى  ثَيشنيازى  كوردستانء 
يةكَيتىء  لةطةأل  نيشتمانى  بةرةيةكى 
ليستةكانى  ل��ةالى  طومانى  ثارتيدا، 
كة  دروس��ت��ك��ردووة،  عَيراق  ديكةى 
بَيت  نيشتمانى  بةرةيةكى  لَيى  ئامانج 

وةك ئةوةى راطةيةنراوة.
قاسم داود، ئةندامى ليستى ئيئتيالف 
لة لَيدوانَيكى رؤذنامةوانيدا ئاشكرايكرد 
ثَيكهَينانى  ثَيشنيازى  لة  »ئامانج 
لةسةر  رَيككةوتنة  ب��ةرةي��ة،  ئ��ةو 
قؤناغى  دياريكراوى  خاَلَيكى  ضةند 

ثَيكهَينانى  لة  كة  هةَلبذاردن،  دواى 
دةطاتة  تا  دةستثَيدةكات  حكومةتةوة 
ثإؤسةى  كَيشةكانى  ضارةسةركردنى 

سياسيى عَيراق«.
ت��ؤإى  ك��ة  راثؤرتَيكيش  بةثَيى 
لة  بآلويكردووةتةوة،  ياسا  عَيراقى 
هةرَيم،  بؤ  سةردانةكةيدا  ميانةى 
رَيككةوتنَيكى  ضةند  حةكيم  عةمار 
ئيمزاكردووة  ثارتيدا  يةكَيتىء  لةطةأل 
اليةنةو  سآ  ئةو  لَيكنزيكبوونةوةى  بؤ 
دةوَلةتى  ليستى  دوورخستنةوةى 
سةرؤكايةتى  ماليكى  نورى  كة  ياسا 
رَيككةوتنانةش،  ئةو  بةثَيى  دةك��اتء 
كة  داراي���ى  وةزي���رى  جةبر،  بةيان 
ئةنجومةنى  لةسةركردةكانى  يةكَيكة 
باآلى ئيسالميى بإى )375(مليار دينار 
وةبةرهَينانةوة(  )بودجةى  ناوى  بة 
هةرَيم  ب��ودج��ةى  س��ةر  دةخ��ات��ةوة 
هةرَيم  )2008(ى  ب��ودج��ةى  لة  كة 
هةواَلَيش  سةرضاوةكانى  البرابوو، 
ئيئتيالف،  كة  بآلويانكردووةتةوة 

جةعفةرىء  )ئيبراهيم  لة  هةريةك 
جةبرء  بةيان  عةبدولمةهدىء  عادل 
ضادريضى( نةسير  ضةلةبىء  ئةحمةد 

ثؤستى  وةرطرتنى  بؤ  ثاآلوتووة  ي 
س���ةرؤك وةزي��ران��ى داه��ات��وو، بؤ 
بةرنامةيةشى،  ئةم  جَيبةجَيكردنى 
نيشتمانى  بةرةى  ثَيكهَينانى  لة  سوود 
بةرةية  ئةو  كة  بةتايبةت  وةردةطرَيت، 
لةبرى  وةطرتووة  حيزبى  سيفةتَيكى 
بةو  بَيت،  نيشتمانى  بةرةيةكى  ئةوةى 
هةرَيمى  لة  باآل  ئةنجومةنى  ثَييةى 
يةكَيتىء  موفاتةحةى  تةنيا  كوردستان، 
ديكةى  حيزبةكانى  ك��ردووةو  ثارتى 
نةدواندووةو  بارةيةوة  لةو  هةرَيمى 
دةعوةدا  حيزبى  لةطةأل  طفتوطؤكانيشى 

بة بنبةست طةيشتوون.
لةوبارةيةوة سةرضاوةيةكى ئاطادار 
راطةياند  رؤذن��ام��ةى  بة  لةبةغداوة 
بؤ  حةكيم  هاتنى  سةرةكى  »ئامانجى 
كوردستان، ثَيشنيازى بةرةكةى لةطةأل 

وةرطرتنةوةى  بؤ  ثارتيدا  يةكَيتىء 
داهاتووى  وةزيرانى  سةرؤك  ثؤستى 
عَيراق بووة، لةبةرامبةردا بةَلَينى ئةوة بة 
هَيزة كوردييةكان دراوة كة ضارةسةرى 
لةطةأل  هةَلثةسَيردراوانةيان  كَيشة  ئةو 
ساَلى  ضوار  ماوةى  لة  كة  بكةن  بةغدا 
رابردوودا نةيانتوانيوة لةطةأل حكومةتى 

ماليكيدا ضارةسةريان بكةن«.
س��ام��ى ئ��ةت��روش��ى، ئ��ةن��دام��ى 
وَيإاى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بيرؤكةية،  ئةو  ثشتإاستكردنةوةى 
كاتَيكدا  »لة  راطةياند  رؤذنامةى  بة 
لة  كورد  سياسيى  سةركردايةتي  كة 
سةرؤكى  لةطةأل  طفتوطؤيان  هةولَير 
كردووة،  ئيسالميدا  باآلى  ئةنجومةنى 
نيشتمانى،  بةرةى  ثَيشنيازى  لةسةر 
لة  ئةنجومةنة  ئةو  ئةندامةكانيانى 
بودجةى  بؤ  كَيشةيان  دارايى  ليذنةى 

هةرَيم دروستدةكرد«.
ح��ي��زب��ى دةع�����وةش، ب��ي��رؤك��ةى 

بؤ  هةَلبذاردن  لة  ب��ةر  رَيككةوتنى 
وةزيرانى  سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى 
داهاتوو رةتدةكاتةوةء لةوبارةيةشةوة 
حيزبى  ئةندامى  عةبدولجةبار،  جنان 
لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق  دةعوة 
بؤ رؤذنامةى روونكردةوة، كة سةرؤك 
وةزيرانى داهاتووى عَيراق دةرئةنجامى 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان دي��اري��دةك��ات كة 
لةء،  بةر  رَيككةوتنةكانى  نةك  كَيية، 
عَيراقيش  دةستوورى  هةَلبذاردنء 
ئةوةى دياريكردووة كة ليستى زؤرينةى 

ثةرلةمان، حكومةت ثَيكدةهَينَيت.
دةع��وة  حيزبى  ئ��ةن��دام��ةى  ئ��ةو 
كة  ك��ردةوة،  ئةوةش  لةسةر  جةختى 
نورى ماليكى، سةرؤكى حيزبى دةعوة، 
سوورة لةسةر دووبارة وةرطرتنةوةى 
ثؤستى سةرؤك وةزيران ئةطةر ليستى 
بةدةستهَينا،  زؤرينةى  ياسا  دةوَلةتى 
هيض  ماليكى  نورى  لة  »جطة  وتيشى: 
ثؤستى  بؤ  نيية  ديكةمان  ثاَلَيوراوَيكى 
سةرؤك وةزيرانى داهاتووى عَيراق«. 
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كورد بة 17%ةوة لة ثةرلةمانى عَيراق دَيتةدةر

عةمار حةكيمنورى ماليكي



ثةيوةنديى نَيوان حكومةتء ثةرلةمان ساردة
ثةرلةمانتارَيكي طؤأان: ثَيويستة سةرؤكي حكومةت كؤبوونةوةى 

دةوريي لةطةأل فراكسيؤنةكان بكات

ضاوثؤشيى لة )20( هةزار دةنطدةرى عةرةبى هاوردةي كةركوك كراوة

راثؤرتى، رؤذنامة

كاروباري  شارةزاياني  ثةرلةمانتارانء 
حكومةتء  نَيوان  هةماهةنطي  حكوميي 
دانانى  نابيننء  ثَيويست  وةك��و  ثةرلةمان 
بة  دةزطايةدا  دوو  ئةو  لةنَيوان  رَيكخةرَيك 
ئاطاداربوون  هةماهةنطيء  بؤ  دةزانن  طرنط 

لةكارةكاني يةكتر.
كوردستانء  ثةرلةماني  نوَيي  لةخولي 
لةماوةي  حكومةتدا  نوَيي  كابينةي  ثَيكهَيناني 
كابينةى  لة  جياواز  راب��ردوودا  مانطي  ضوار 
ثَيشوو هةست بة جؤرَيك لة سارديي لةنَيوان 
دةكرَيت،  وةزي��ران  ئةنجومةنى  ثةرلةمانء 
نةبوءنى  ثةرلةمانتارانيش  بؤضوءنى  بة  كة 
دةسةآلتة  دوء  ئ��ةو  نَيوان  هةماهةنطيى 

كةموكووإيى دروستدةكات.
كاردؤ محةمةد، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  طؤإان، 
هةماهةنطيى  لة  جؤرَيك  نةبوءنى  ب��ةوةدا؛ 
كةموكوءإيى  دةسةآلتة  دوء  ئةو  نَيوان 
حكومةت  زؤرك���ات  كة  دروس��ت��ك��ردووة، 
ثَيويستة  دةكشَينَيتةوةء  ث��إؤذةي��اس��ا 
بةدواداضوءن هةبَيت بؤى كة ناينَيرَيتةوة يان 
دوادةكةوَيت، بةآلم ئةو بةدواداضوءنة لةاليةن 

ثةرلةمانةوة الوازة.
ل��ة ئ��َي��س��ت��ادا ض��ةن��دي��ن ث��إؤذةي��اس��ا 
حكومةتةوة  ل��ةالي��ةن  ث��ةرل��ةم��ان��ةوة  ل��ة 
ضاكسازيكردن،  بةمةبةستى  كَيشراونةتةوة 
بةآلم لة خولى دووةمى ثةرلةمانةوة تائَيستادا 

ئةو ثإؤذةياساييانة نةطةإَينراونةتةوة.
فةرمانطةى ياسايى ئةنجومةنى وةزيرانيش 
ئةو  ط��ةإان��دن��ةوةى  دواكةوتنى  هؤكارى 
ثإؤذةياسايانةى طةإاندةوة بؤئةوةى كة كار 
ثإؤذةياسايانة  لةو  زياتر  كة  ئةوةدةكةن  بؤ 
بكؤَلرَيتةوةء دابإَيذرَينةوة، ئاشكراشيكرد، لة 
حكومةت  ثةرلةماندا  دووةمى  خولى  كؤتايى 
ئةو ثإؤذةياسايانةى لة ثةرلةمان مابوءنةوة، 

خولى  لة  تا  كشاندووةتةوة  نوءسراوَيك  بة 
بةآلم  بكرَينةوة،  ثةرلةمان  رةوان��ةى  نوَيدا 
دواخستنى  هؤى  بوءةتة  ثةرلةمان  ثشوءى 

رةوانةكردنةوةى ئةو ثإؤذانة.
ثةرلةمانتاران  لة  بةشَيك  لةبةرامبةردا 
لةنَيوان  رَيكخةرَيك  نةبوءنى  ثَييانواية؛ 
ئةو  بةدواداضوءنى  بؤ  ثةرلةمان  حكومةتء 
كؤبوءنةوةكان  رَيكخستنى  ثإؤذةياسايانةء 
سارديى  لةسةر  كاريطةريى  خولةدا،  لةم 

ثةيوةنديى نَيوان ئةو دوو دةسةآلتة هةية. 
ئاسؤ كةريم، ثةرلةمانتارء وتةبَيذى ليستى 
لة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  كوردستانيي 

لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة ئةوةى خستةإوو، كة 
بوءنى كةسَيك وةك رَيكخةرى كاروبارةكانى 
حكومةتء ثةرلةرلةمان زؤر طرنطة، كة وةك 
ئةَلقةيةكى ثةيوةنديى لةنَيوان هةردووالدا بؤ 
دروستكردني  كؤبوءنةوةكانء  رَيكخستنى 

هةماهةنطيى لةنَيوانياندا كاربكات.
هةرَيمدا  حكومةتى  ثَينجةمى  لةكابينةى   
ثةرلةمان  كاروبارى  بؤ  هةرَيم  وةزيرَيكى 
لةنَيوان  رَيكخةرَيك  وةك  ك��ة  ه��ةب��وو، 
بةآلم  دةك��رد،  كارى  ثةرلةمان  حكومةتء 
لةكابينةي شةشةمدا ئةو وةزيرة دانةنرايةوة، 
سةرؤكايةتى  لة  نزيك  سةرضاوةيةكى 

كرد،  ئاشكرا  رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  ثةرلةمان 
كة كار بؤ دانانةوةى كةسَيك وةك رَيكخةرى 

كارةكانى حكومةتء ثةرلةمان دةكرَيت. 
وةزي���رى  ثَيشتر  ك��ة  خاليد،  س��ةع��د 
باسى  ثةرلةمان،  كاروبارى  بؤ  بوو  هةرَيم 
دروستبووة  بؤشاييةك  لةئَيستادا  لةوةكرد؛ 
ثةرلةمان،  حكومةتء  نَيوان  هةماهةنطيى  لة 
دوو  ئةو  لةنَيوان  رَيكخةرَيك  بوءنى  ضونكة 
بؤئةوةى  بةتايبةت  ثَيويستة،  دةسةآلتةدا 
كؤبوءنةوةى  يةكتربنء  كارةكانى  ئاطادارى 
كة  جطةلةوةى  ئةمة  رَيكبخرَيت،  نَيوانيان 
بةدواداضوءن هةبَيت بؤ ئةو ثإؤذةياسايانةى 

رةوانةى حكومةت دةكرَينةوة.
جَيطرى  يوسف،  حاجى  وةك  لةئَيستادا 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  ياسايى  سكرتَيرى 
ئةنجومةنى  لة  فةرمانبةرَيك  ثَيدا؛  ئاماذةى 
بةدواضوءنء  بؤ  راسثَيردراوة  وةزي��ران 
ثةرلةمان،  حكومةتء  نَيوان  هةماهةنطيى 
دانانةوةى  بؤ  كار  كة  رةتكردةوة،  ئةوةشى 
هاوشَيوة  هةرثؤستَيكى  يان  هةرَيم  وةزيرى 
كاروبارةكانى  رَيكخةرى  بؤ  بكرَيتةوة 

ثةرلةمان لة ئةنجومةنى وةزيران.
ناكرَيت  ثَييواية،  خاليد  سةعد  ب��ةآلم 
ثةرلةمان  حكومةتء  كاروبارى  رَيكخةرى 
»لة  وت��ي:  بَيتء  ئاسايى  فةرمانبةرَيكى 
وةزير  كةسَيك  ئةطةر  ياساييةوة   رووى 
لة  ناتوانَيت  نةخواردبَيت،  سوَيندى  نةبَيتء 
بكات،  موداخةلة  هةبَيتء  قسةى  ثةرلةمان 
ئاست  لة  كة  دابنَين  بيانةوَيت كةسَيك  ئةطةر 
ياسادانانء  دةسةآلتى  كارةكانى  رَيكخستنى 
ثؤستى  لة  ناكرَيت  ئةوا  بَيت،  جَيبةجَيكردندا 

وةزير كةمترى بدرَيتآ«.
ه��اوك��ات ع��وم��ةر ع��ةب��دوإلةح��م��ان، 
ثةرلةمانتارى ليستى كوردستانيى، ئةوةى بؤ 
رؤذنامة خستةإوو، كة بوءنى كةسَيك وةك 
زؤر  ثةرلةمان  حكومةتء  نَيوان  رَيكخةرى 
طرنطة، جا لة ض ثؤستَيكدا دابنرَيت ئةوة كَيشة 
نيية، بةمةرجَيك كةسَيكى ياسايى بَيت، ضونكة 

ثةرلةمان دةسةآلتى ياسادانانة.
كوردستاندا  ثةرلةمانى  ئَيستاى  خولى  لة 
ثةرلةمانتاران  هةية،  بوءنى  ئؤثؤزسيؤن  كة 
راستةوخؤى  كؤبوءنةوةى  باشة  ثَييان 
فراكسيؤنةكان لةطةأل سةرؤكايةتى ئةنجومةنى 

وةزيران بكرَيت.
د.جةعفةر عةلى، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
كة  ك��ردةوة،  ئةوة  لةسةر  جةختى  ط��ؤإان، 
ليستء  هةم  ئؤثؤزسيؤن،  هةم  طرنطة  زؤر 
كؤبوءنةوةى  ديكةش  فراكسيؤنةكانى 
دةورييان لةطةأل سةرؤكى حكومةت هةبَيت، تا 

لة نزيكةوة ئاطادارى كارةكانى يةكتر بن.

ئارام جةمال، كةركوك

هةَلبذاردنى  ب��ؤ  ئامادةكارييةكان 
لةشارى  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
)21(هةزار  لة  زياتر  تةواوبووةء  كةركوك 
دةنطدةرى عةرةبى هاوردة، كة لةضوارضَيوةى 
مادةى )140(دا قةرةبووكراونةتةوة، هَيشتا 
لةكةركوك  بةجَينةهَيشتووةو  كةركوكيان 
ئاطاداريش  سةرضاوةيةكى  دةنطدةدةن، 
لةوة  كورد  »دةبوو  ئةوةدةكات  بؤ  ئاماذة 

بَيدةنط نةبَيتء ضاوثؤشيى لَيكردووة«.
كؤمسيؤنى  لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان لة عَيراق 
سةرةتاى  »لة  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
بإيارداندا لة وادةى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
لةاليةن  ع��َي��راق  نوَينةرانى  داه��ات��ووى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقةوة، اليةنةكانى 

ثَيداضوونةوةو  داواى  توركمان  عةرةبء 
دةنطدةرانى  تؤمارى  لة  دةكرد  وردبينييان 
كةركوكدا، بةو بيانووةى كة كورد ذمارةى 
دةن��ط��دةران��ى ل��ة ب��ةرذةوةن��دي��ى خؤى 
ئةو  نةيدةويست  كورد  بةآلم  زيادكردووة، 
لة بةرذةوةنديى كورددابوو  كارةبكرَيت كة 
كة  لةوكاتةدا  بةتايبةت  بكرَيت،  وردبينى 
لةمافى  كورد  ئاوارةى  زؤرى  دةنطدةرَيكى 

دةنطدان بَيبةشكرابوون«. 
لةسةر  ثَيداطريى  وتيشى: »دةبوو كورد 
وردبينيى تؤمارى دةنطدةران بكرداية، ضونكة 
بةقازانجى دةشكايةوةو سةرئةنجام بةهؤى 
وردبينييةوة  ئةنجامنةدانى  ضاوثؤشىء 
عةرةبى  دةنطدةرى  )20(ه��ةزار  لة  زياتر 
)140( مادةى  لةضوارضَيوةى  كة  هاوردة 

وةرطرتووةو  قةرةبوويان  دةستووردا  ى 
بةشداريى  كةركوك  لة  نةطةإاونةتةوة، 
دةنطدان دةكةن، كة ئةم رَيذةيةش نزيكةى 

لة  ثةرلةمانييةء كورد  رَيذةى كورسييةكى 
دةستى دةضَيت«. 

ئةو سةرضاوةية ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد 
»سةرةإاى ئةو فَيآلنةى لة كورد كراون، بةآلم 
)54.8%(ى  رَيذةى  كورد زؤرينةيةو  هَيشتا 
ئةطةر  ثَيكدةهَينَيتء  كةركوك  دةنطدةرانى 
ثإؤسةى  لة  كورد  هاوآلتييانى  بةشداريى 
كوردييةكان  ليستة  كاريطةربَيت،  دةنطداندا 
)7(يان  كةركوك  )12(كورسييةكةى  لةكؤى 

بةدةستدةهَينن«.
ئؤفيسى  ئامادةكارييةكانى  هاوكات 
ك��ةرك��وك ب��ةردةوام��نء ل��ةوب��ارةي��ةوة 
ئؤفيسى  بةإَيوةبةرى  تاَلةبانى،  فةرهاد 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  كةركوكى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان، 
)299( كةركوك  ثارَيزطاى  ئاستى  »لةسةر 
)184( كة  ئامادةكراون  دةنطدان  ناوةندى 

ناوةنديان لةناوشارو )115(يان لةدةرةوةى 

بنكةكانى  ذم���ارةى  ك��ؤى  دةب��نء  ش��ار 
دةنطدانيش)2010( بنكة دةبن لةسةر ئاستى 

ثارَيزطاكة«. 
دةنطدةرانى  ذم��ارةى  »ك��ؤى  وتيشى 
دةنطدةرةو   )787153( كةركوك  ثارَيزطاى 
نزيكةى )24(هةزار دةنطدةرى تايبةتيش هةن 
كة لة هَيزةكانى سوثاو ثؤليس ثَيكدَينء سآ 
دةنطدةدةن،  طشتيى  بةرلةهةَلبذاردنى  رؤذ 
ئاوارةكانى  خَيزانة  دةنطدةرانى  ب��ةآلم 
ناوةإاستء باشوورى عَيراق  ثارَيزطاكانى 
شوَينى  لة  طشتيداو  دةنطدانى  رؤذى  لة 

دياريكراو بةخؤيان دةنطدةدةن«.
)28( »ن��اوى  وت:  ئةوةشى  تاَلةبانى 

قةوارةى سياسيى لةكةركوك تؤماركراونء 
تازةبوونةوة  ضاكسازيىء  ليستى  تائَيستا 
ثاشةكشةى  ك��وردي��ي��ة  ليستَيكى  ك��ة 
كةسنةزانييش  نةهرؤ  ليستةكةى  كردووةء 
ساَلح  ليستةكانى  لةطةأل  رةتكراوةتةوة 

ضاوةإَيش  جبورىء  مةشعان  موتَلةطء 
ذمارةيةكى  داهاتوودا  رؤذانى  لة  دةكرَيت 
ديكة لةليستء كةسايةتى ديكةى ناو ليستة 

عةرةبييةكان رةتبكرَينةوة«. 
ب��ةرث��رس��ى ئ��ؤف��ي��س��ى ك��ةرك��وك��ى 
»)5(ليستء  راطةياند:  ئةوةشى  كؤمسيؤن، 
ئةوانيش  كة  كوردستانى  هاوثةيمانيى 
كوردستانى،  هاوثةيمانيى  )ط���ؤإان، 
بةشداريدةكةن،  قةآل(  كؤمةأل،  يةكطرتوو، 
توركمانييةكانى  قةوارة  لة  هيضكام  بةآلم 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ل��ة  ئَيستا  ك��ة 
برايةتين،  ليستى  دةرةوةى  لة  كةركوك 
لةضوارضَيوةى  نييةو  جياوازيان  ليستى 
ليستةكانى  عَيراقيةكاندان،  هاوثةيمانيية 
توركمانيى  ليستى  دوو  لة  بريتين  ديكةش 
كوردستانييةكانء  ثارتة  هاوثةيمانى 
عةرةبىء  هاوثةيمانَيتييةكى  ليستء  ضةند 

كلدوئاشوورى«.
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راثؤرتى، هةستيار قادر

راطةياندنء  ب��وراى  ثسثؤإانى 
كؤمةَلطةى مةدةنى جةخت لةسةر ئةوة 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  كة  دةكةنةوة، 
رةخنةطرانةى  زمانى  موهاتةراتء 
راطةياندن تَيكةَلكراوةء نابَيت هيض رَيساو 
رادةربإين  لةئازاديى  رَي  ياسايةك 
كةسانةى  ئ��ةو  »ثَيويستة  بطرَيتء 
هَيرش  راطةياندنةكانةوة  لةإَيطةى 

دةكرَيتة سةريان ثةنا بؤ دادطا بةرن«.
 لةدواى كؤبوونةوةى سةرؤكى هةرَيم 
سياسييةكانء  اليةنة  نوَينةرى  لةطةأل 
ب��آوك��ردن��ةوةى راط��ةي��ان��دَي��ك، كة 
»هةَلمةتى  وةستاندنى  داواى  تيايدا 
زؤر  مشتومإَيكى  كراوة  راطةياندن« 
حيزبةكانى  رؤذنامةنووسانء  لةنَيوان 
ئاراوة،  هاتة  ئؤثؤزسيؤندا  دةسةآلتء 
هةَلمةتى  راطرتنى  لة  مةبةست  ئايا  كة 
هَيرشكردنة  موهاتةراتء  راطةياندن 
هةَلبةستنى  سياسيىء  كةسايةتى  سةر 
تؤمةتى نادروستة، يان راطرتنى هةموو 
كة  رةخنةطرتنة،  ثرؤسةيةكى  جؤرة 
لةاليةن راطةياندنى ئؤثؤزسيؤنةوة وةك 
ئاراستةى  خؤى  جةوهةريى  ئةركَيكى 

ئةداى حكومةتى دةكات؟
مامؤستاى  ئ��ةب��وب��ةك��ر،  ه��ةظ��األ 
ثَييواية؛  سلَيمانى  زانكؤى  راطةياندنى 
لَيشاوى زمانى موهاتةراتء ناوزإاندن 
لة راطةياندندا  بةر لةهةَلبذاردنى )7/25(

درَيذةى  كوردستانةوة  ثةرلةمانى  ى 
شةإى  لةبارى  زةمينةيةكى  هةيةء 

ناوخؤشى هةبووة. وتيشى:
ثإوثاطةندةكانيان  هةن  »كةسانَيك 
لةإَيطةى ئامرازَيكى ميدياييةوة دةكةنء 
لة زهنيةتى  دةيانةوَيت كةسانَيكى ديكة 
خةَلكدا بشَيوَيننء ئةمةش ئةركى ميديا 
سةر  دةيخاتة  دةشَيوَينَيتء  بةتةواوى 

ئاراستةيةكى ديكة«.
راطةياندنى  هةرضةندة خوَيندنةوةى 

دةس�����ةآلت ب��ؤ راط��ةي��ان��دن��ةك��ةى 
راطرتنى  بةئاستى  هةرَيم  سةرؤكايةتى 
راطةياندنى  رةخنةكانى  س��ةرج��ةم 
حيزبة  حكومةتء  لة  بوو  ئؤثؤزسيؤن 
ثَيكهَينةرةكانى، عةلى كةريم بةإَيوةبةري 
مرؤظ  مافةكانى  بؤ  كورد  ئةنستيوتى 
جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة؛ كة نابَيت 
هيض ياساو رَيسايةك رَي لةمافى ئازادى 
رؤذنامةى  بؤ  بطرَيتء  رادةرب��إي��ن 
راطةياندن  روونكردةوة؛ كة وةك ضؤن 
ببينَيت،  خؤى  وةك  شتةكان  دةبَيت 
دةبَيت ئاواهاش طومانَيك دروست بكات 
تاخةَلك بةدواى شتى جوانتردا بطةإَيتء 
ناشكرَيت راطةياندن لةمافى رةخنةطرتن 

دابشؤردرَيت.
بةوةشدا،  ئاماذةى  كةريم  عةلى   
كارى  ضاودَيريى  راطةياندن  ئةركى  كة 
زانياريىء  طواستنةوة  حكومةتء 
راى  بينينى  ديموكراسييةتء  هؤكارى 
جياوازةء دةبَيت لةبرى خةَلك ضاودَيريى 
»ناكرَيت  وتيشى:  بكاتء  حكومةت 
تايبةتمةندييةكانى  ناو  بضَيتة  راطةياندن 
كاتَيك  راط��ةي��ان��دن  ك��ةس��ةك��ان��ةوةء 
كة  وةردةط��رَي��ت،  خؤى  قودسييةتى 
جياوازبَيت لةبيروباوةإةكانى بةرامبةر«

راستييةكانء  زانياريىء  طةياندنى   
ثَيى  كة  هزرةى،  ئةو  لةسةر  كاركردن 
اليةنَيك،  الى  راستييةكان  تةواوى  واية 
يةكَيكة  كؤنةبوونةتةوةء  كةسَيك  يان 
رؤذنامةوانى،  كارى  كؤَلةكةكانى  لة 
لةوبارةيةشةوة هةظاأل ئةبوبةكر ئاماذة 
زانيارييء  نابَيت  كة  دةك��ات؛  ب��ةوة 
خةَلك  دةبَيت  رابطيرَيتء  راستييةكان 
راستييةكانء  بةسةرضاوةى  بطات 
طةياندنى  لة  ئَيمة  »هةركاتَيك  وتيشى: 
راستييةكان بَيدةنط بوين، ئةوا كؤمةَلطة 
بةرةو حاَلةتَيكى ترسناك دةبةينء لةبرى 
بكةينةوة،  ثاك  زهنييةتى خةَلك  ئةوةى 
ميدييا  ئةو  دةمى  طةر  دةكةين  نةزؤكى 
كة  بدوورَيتةوة،  كةمانةش  بةذمارة 
شتةكان  راستى  دةَلَين  راستييةكان 

بةرامبةردا  لة  دةشَيوَيتء  لةخةَلك 
كة  رابطيرَيت،  زانيارييانة  ئةو  دةبَيت 
دروستكراونء بنةماى راستيان نييةء 

تؤمةتباركردنى بَي بنةماى تياية،
 تَيكةَلكردنى موهاتةراتء ثرؤسةى 
كورديدا  راطةياندنى  لة  رةخنةطرتن 
هةَلمةتى  ب��وارى  ثسثؤإَيكى  ب��ةالى 
بةخودى  ثةيوةندى  هةَلبذاردنةوة 

كؤمةَلطةى كوردييةوة هةية،
ثسثؤإ  س��اَل��ح  ح��ةم��ة  ئاشتى 
ه��ةَل��ب��ذاردن  بانطةشةى  ل��ةب��وراى 
هَينايةوة،  لوبنانى  وآلتى  نموونةى 
سةعد  دةستثَيشخةرييةك  وةك  كة 
حةريرى سةرؤك وةزيرانى ئةو وآلتة 
راطةياندنةكانداوة  بة  تةواوى  ئازادى 
بطرن  رةخنة  شَيوازَيك  بةهةموو 
سةرؤك  وةك  خؤشيةوة  خودى  بة 

حوكمةى  »ب��ةو  ءتيشى:  وةزي���ران. 
مؤركى  هَيشتا  ك��وردى  كؤمةَلطةى 
خَيَلةكيى ثَيوةية، هةر رؤذنامةنوسَيك 
بة  كةسييةكان  كةيسة  بؤ  ثةَلبهاوَيت 
بؤية  دةكرَيت،  بؤ  حسابى  موهاتةرات 
دابونةريتى  رؤذنامةنووس  دةبَيت 

كؤمةَلطةكةى لةبةرضاو بطرَيت«
ئةوة  لةسةر  ئةو ثسثؤإة جةخت   
كوردستاندا  لةهةرَيمي  كة  دةكاتةوة، 
رةخنةطرانة  راطةياندنى  موهاتةراتء 
ئةويش  ب��ةب��إواى  ت��َي��ك��ةَل��ك��راوةء 
نييةو  بونيادنةر  رووخَينةرء  رةخنةى 
بونيادنانء ضاكردنةو  بؤ  تةنيا  رةخنة 
وتيشى: »ئؤثؤزسيؤن بة رةخنةطرتنء 
لة  دةشَيت  كَيشةكان  خستنةإووى 

دةسةآلت بةهرَيزتر بَيت«.
يةكَيك لة مةرجةعييةتة ياساييةكانى 
زبرى  زمانى  موهاتةراتء  لة  رَيطر 
هةرَيمى  لة  كةسايةتييةكان  شَيوَينةرى 
كوردستاندا، ياساى رؤذنامةطةريية كة 
لة )2008/9/22( دةرضووةء بةثَيى مادةى 
نؤيةمى ئةو ياساية رؤذنامةنووس، يان 
بؤ  مليؤن  )يةك  بةبإى  سةرنووسةر 
غةرامة  نوَى  ضاثى  مليؤن(دينارى  ثَينج 
بآوكردنةوةى  لةإَيطةى  كة  دةكرَيت، 
رقءكينةو  ت��ؤوى  بابةتةكانييةوة 
كؤمةَلطة  ثَيكهاتةكانى  لَيكترازانى 
بة  سوكايةتيكردن  دةهَينَيتةكايةوةء 
ئاسنء سومبول ئاينييةكانى بكات، يان 
هةر بابةتَيك كة ثةيوةندى بة نهَينييةكانى 
هةر  هةبَيت،  تاكةوة  تايبةتيى  ذيانى 
جنَيودانء  يان  بَيت،  راستيش  ضةندة 

توانجى ناإةواو ناوزإاندن.
كَيشةكة  ئةبوبةكر  هةظاأل  ب��ةإاى 
بؤ  ناطةإَينةوة  خةَلكةكان  لةوةداية، 
ئةو  »ثَيويستة  وتيشى:  دادط��اك��ان 
راطةياندنةكانةوة  لةاليةن  كةسانةى 
ناويان  س��ةري��انء  دةكرَيتة  هَيرش 
دادطاكانء  بةر  بةرنة  ثةنا  دةزإَينرَيت 
لةو رَيطةيةشةوة زةبتى نةفسى خؤيان 

بكةن«

دواي  ثةرلةمانتاران  وتانةي  ئةم 
بةناوي  كة  هات،  روونكردنةوانة  ئةو 
كوردستانةوة  ثةرلةماني  راطةياندني 
بؤضووني  ل��َي��دوانء  لةبةرامبةر 
فراكسيؤنة  ثةرلةمانتارَيكي  ضةند 
جياوازةكان هات لة ميدياكاندا، لةسةر 
هةَلسةنطاندني ئةم خولةي رابردووي 
ثةرلةمان كة بةبَي ثةسةندكردني هيض 
 )13( تةنيا  ئةنجامداني  ياسايةكء 
خولةكةدا  ضوارمانطي  لة  دانيشتن 
لةسةرةتاي ئةمساَلةوة ثشووي خؤي 

بؤ ماوةي دوومانط دةستثَيكرد.
وتى:  حةسةن،  ف��ازأل  ه��ةروةك 
ثةرلةمان  راطةياندنى  »ثَيويستة 
راطةياندنى  نةبَيتة  بَيتء  بَياليةن 

فراكسيؤنء اليةنَيك«.
ثةرلةمانتارانى  بؤضوونى  بة 
مانطى  ضةند  واقيعى  ئؤثؤزسيؤن 
كوردستان  ثةرلةمانى  راب��ردووى 
بووترَيت  ك��ة  سةلماند،  ئ���ةوةى 
ئاراستة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 

دةكرَيت.
ع��ةب��دوَل��آ م��ةال ن���ورى وت��ى: 
بؤضى  ئ���ةوةي���ة؛  »ث��رس��ي��ارةك��ة 
سةرؤكايةتى  ثَييواية  ئؤثؤزسيؤن 
ئيرادةيةكى  نييةو  بَياليةن  ثةرلةمان 
ثةرلةمانةوةية،  لةثشت  سياسيى 
كؤمةَلَيك بةَلطة هةن، كة دةيسةلمَينن 
بَياليةن  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
نةبووة، بؤنموونة لةماوةى ضوارمانطى 
تةنيا  نةيتوانى  ثةرلةمان  راب��ردوودا 
ياسايةك ثةسةند بكات، خاَلَيكى ديكة 

 )13( تةنيا  ثةرلةمان  ماوةيةدا  لةو 
دةبوو  النيكةم  سازكرد،  دانيشتنى 
)50( دانيشتنى سازبكرداية، ئةمة جطة 
لةوةى لة رووى بابةتى دانيشتنةكانةوة 
ثةرلةمان  دانيشتنَيكى  هةر  ئةطةر 
لةسةر  قسةكردن  بة  بووبَيت  تايبةت 
رَيطةنةدراوة  حكومةت،  كةموكورتى 
دةرببإن،  خؤيان  راى  ثةرلةمانتاران 
لة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  هةروةها 
ئةندامى مةكتةبى سياسيى حيزبةكان 

ثَيكهاتووة. 
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
طؤإان ثَييواية؛ دةسةآلت سوودمةندة 
لة الوازكردنى ثةرلةمانء رةخنةكانى 
مةبةستى  ب��ة  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ي��ش 
كاراكردنى ثةرلةمانة: ئَيمة كة دةَلَيين 
مةبةستمان  نيية،  بَياليةن  ثةرلةمان 
ناكرَيت  ثةرلةمانة،  ئةكتيظكردنى 
راطةياندنى ثةرلةمان واى لَيكبداتةوة، 

شكاندنى  مةبةستمان  ئَيمة  ك��ة 
ليستى  بةثَيضةوانةوة  ثةرلةمانة، 
الوازكردنء  لة  سوودمةندة  زؤرينة 

ئةكتيظنةبوونى ثةرلةمان.
ثةرلةمان  »بةوثَييةى  وتيشي: 
تةنيا مةيدانَيكة بؤئةوةى ئؤثؤزسيؤن 
ئةنجامبداتء  تَيدا  خؤى  كارةكانى 
بؤية  بخاتةإوو،  تَيدا  ضاالكييةكانى 
كار  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  ئاسايية 
بكات،  ثةرلةمان  ثةكخستنى  لةسةر 
سةرؤكايةتى  ئَيمة  بةبإواى  ضونكة 
طيانى  كوشتنى  لةسةر  كار  ثةرلةمان 
ئةمةش   دةكات،  ثةرلةمان  ضاودَيريى 
ثةردةثؤشكردنى  ب��ؤ  ك��ارك��ردن��ة 

كةموكورتييةكانى حكومةت.
بةثَيضةوانةى راى ثةرلةمانتارانةوة 
ت��اري��ق ج��ةوه��ةر، ب��ةِرَي��وةب��ةرى  
ب��ةِرَي��وةب��ةرَي��ت��ى راط��ةي��ان��دن��ى 
جةخةت  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى 

راطةياندنى  بَياليةنبوونى  لةسةر 
»ئَيمة  وت��ى:  دةك��ات��ةوة.  ثةرلةمان 
راطةياندنى  بةِرَيوةبةرَيتى  وةك��و 
خؤامنة  واجى  كوردستان  ثةرلةمانى 
هاوكارى هةموو ئةندامانى ثةرلةمانى 
لةطةياندنى  بكةين  ك��وردس��ت��ان 
راى  بة  زانيارييةكان  راستييةكانء 
لة  ه��ةروةه��ا  ميدياكان،  طشتيىء 
لةسةر  نووسينَيك  ثَيويستيشدا  كاتى 
ثةرلةمانء  ليذنةكانى  يان  ثةرلةمان 
يان ئةندامانى ثةرلةمان دةنووسرَيتء 
ناِراستى  زانيارى  ضةواشةكارييء 
تَيداية، ئَيمة بة ئةركى خؤمانى دةزانين، 
دواى راوَيذ لةطةَل اليةنى ثةيوةنديدار، 
روونكردنةوة بة بةَلطةوة دةنووسين، 
نييةو  ديكةمان  ئامانجَيكى  هيض  دةنا 
جياوازييةكمان  هيض  رابردووشدا  لة 
ئةندامانى  فراكسيؤنةكانء  نَيوان  لة 

ثةرلةماندا نةكردووة.

»ثةرلةمانتاران ئازادن لة دةربأينى راي خؤيانء راطةياندنى ثــــــــةرلةمان بؤي نيية رةخنةيان ليَبطرَيت«
راطةياندني ثةرلةمان اليةنطري ليستي دةسةآلتة؟

عةلى كةريم: 
وةك ضؤن راطةياندن 
دةبَيت شتةكان وةك 
خؤى ببينَيت، دةبَيت 

ئاواهاش طومانَيك 
دروست بكات، تا خةَلك 

بةدواى شتى جوانتردا 
بطةِرَيتء ناشكرَيت 

راطةياندن لةمافى 
رةخنةطرتن 

دابشؤردرَيت

7راثــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

دةكرَيت ئؤثؤزسيؤنء راطةياندن 

 

لة زمانى رةخنة داببأَين؟

لةضةند هةفتةى داهاتوءدا، عَيراق هةَلبذاردنى )325( 
ئةمةش  بؤ  دةبينَيت،  بةخؤوة  عَيراق  ثةرلةمانى  ئةندامى 
لة  جياجياكان  ليستة  كانديدى  هةزار  شةش  لة  زياتر 
ئةو  بةدةستهَينانى  بؤ  ركابةريى  عَيراقدا  سةرتاسةرى 

)325( كورسيية دةكةن.
هةَلبةتة كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان، 
سةربةخؤء  كؤمسيؤنَيكى  وةك  ئةوةى  سةربارى  كة 
ليستء  ئةو  كةمنين  بةآلم  هةذماردةكرَيت،  بَياليةن 
كؤمسيؤنة  ئةم  سةربةخؤيى  لة  طومانيان  كانديدانةى 
هةية، تا ئةو رادةى لةنَيو كؤمسيؤنةكة خؤيشيدا هةندَيك 
هةندَيك  هةَلوَيستى  لة  نيطةرانن  هةن  باآل  بةرثرسى 
ئةم  كؤمسيؤندا،  لةنَيو  هاوثيشةكانيان  بةرثرسة  لة 
رةضاوى  كة  طرتوءة،  سةرضاوةى  لةوَيوة  نيطةرانييةش 

بَياليةنيى لة ثيشةكةياندا ناكةن.
لة  زؤر  ل��ةإَي��ى  ثَيشترء  نةضَيت  لةبيريشمان 
دةزطاكانى راطةياندنةوة طوَيبيستى ئةو تؤمةتانة بوءين، 
فةرةج حةيدةرى، سةرؤكى كؤمسيؤنى  ثاأل  كة دةخرانة 
تؤمةتكردنانةش  ئةم  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى  باآلى 
لة  ناوبراو سةربةخؤيى  دةربارةى ئةوة بوءن كة طواية 
هةَلبذاردنة ثةرلةمانييةكةى )25(ى تةمموزى رابردوءدا 

لةدةستدابوء.
كة  بةرثرسَيك،  هةركةسء  ثَيويستة  بَيطومان 
نوَينةرايةتيى  ئةطةر  بةتايبةتى  بَيت،  ثؤستَيكدا  لةهةر 
سياسيي،  يان  ئيتنى،  ثَيكهاتةيةكى  يان  نةتةوةيةك، 
بَياليةنانة  ثَيويستة  بكات،  ديكة  ثَيكهاتةيةكى  هةر  ياخود 
ئةركانةى  ئةو  راثةإاندنى  لة  راستطؤبَيت  رةفتاربكاتء 

ثَيي سثَيردراوة.
لة  هةندَيك  كانديدء  نيطةرانيى  جَيطةى  ئ��ةوةى 
داهاتوءى  ثةرلةمانى  بةشداربوءةكانى  ليستة  ثَيكهاتةء 
خؤيشى،  كؤمسيؤن  ناو  بةرثرسانى  دةطاتة  تا  عَيراقة، 
راثةإاندنى  لة  سةربةخؤيية  بَياليةنيء  رةضاونةكردنى 

ئةركةكانياندا.
طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  لَيدوانيدا،  تازةترين  لة 
باآلى  كؤمسيؤنى  لة  جةماوةريى  ثةيوةندييةكانى 
دوايين  لة  كة  عَيراق،  هةَلبذاردنةكانى  سةربةخؤى 
نيطةرانيى  بآوكراوةتةوة،  »لظين«دا  طؤظارى  ذمارةى 
كؤمسيؤنى  لةنَيو  كورد  ثَيطةى  ئَيستا  نيشاندةدات؛  لةوة 
ناوبراودا زؤر الوازةء كاربةدةستانى كؤمسيؤن بَياليةنانة 
ئةزموءنى  بة  دذ  كةسانى  الي��ةنء  زؤر  كارناكةنء 
فيدراَليى خزَينراونةتة نَيو كؤمسيؤنةوة، اليةنى ئيقليميش 

رؤَلى زؤر دةطَيإَيتء كارةكانى كؤمسيؤن شَيوَينراون.
كة  كؤمسيؤن،  باآليةى  بةرثرسة  ئةم  لَيدوانى 
كؤمسيؤندا،  لةنَيو  ك��ورد  نوَينةرةكانى  لة  يةكَيكة 
زةنطَيكى مةترسيدارةء ثَيويستة هةر لةئَيستاوة بة هةند 
داهاتوءى  هةفتةى  ضةند  هةَلبذاردنةكانى  وةربطيرَيتء 
نةكرَيت،  طةلةكةمان  لة  ديكة  فَيَلَيكى  عَيراق  ثةرلةمانى 
سياسيى  ئاماذةى  هةندَيك  ئَيستاوة  لة  ضؤن  هةروةك 
ثارَيزطاكانى  لة  تةكميلة  كورسييةكانى  بةدةستهَينانى  بؤ 
ليستة  ل��ةوةى  هةستيثَيدةكرَيت،  بةطشتيى  عَيراقدا 
خؤيان  بةهَيزى  كانديدَيكى  ضةند  عَيراق  بةهَيزةكانى 
رةوانةى بازنةكانى سلَيمانىء هةولَيرء كةركوك كردوءة 
)بؤ نموءنة رةوانةكردنى همام حةمودى بؤ سلَيمانى، كة 
ثَيشتر سةرؤكى ليذنةى داإشتنةوةى دةستوءرى عَيراق 
ئةم  تةكميلييةكانى  كورسيية  بؤئةوةى  ئةمةش  بوء(، 
بازنانةش بؤ خؤيان فةراهةم بكةن )كة ضاوةإواندةكرَيت 
ثةرلةمان  داهاتوءى  هةَلبذاردنى  بةهَيزةكانى  ليستة 

زؤرترين كورسى تةكميلة بةدةستبهَينن(.
خؤى  ب��ؤ  كؤمسيؤن  ئ���ةوةى  س��ةرب��ارى  بؤية 
ليستة  لةسةر  ثَيويستة  هةَلبذاردنةوة،  بةسةر  ضاودَيرة 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ  كوردستانيش  ركابةرةكانى 
ئةم  بةسةر  بن  ورد  ضاودَيرَيكى  عَيراق  داهاتوءى 
بوءنى  سةرةإاى  لةبةرئةوةى  ئةمةش  كؤمسيؤنةوة، 
وآلتانى  ضاوةإواندةكرَيت  لةنَيويدا،  فيدراَليى  ناحةزانى 
ئيقليميش كاريطةريى خراثيان بةسةريةوة هةبَيت. )وةك 
نيشاندةدات(،  بةرامبةر  نيطةرانيى  بةرثرسة  ئةو  ضؤن 
نيية  لةوةدا  هةرَيم  باآلى  بةرثرسانى  دانايى  هةربؤية 
ميديا  ناوةندةكانى  بكةنةوةء  توندتر  ركابةرييةكانيان 
بكةنة سةنطء سةكؤى دذ بة يةكترى، بةَلكو ئةمإؤ ئةطةر 
لة ركابةريكردندا بن بؤ بردنةوةى زؤرترين كورسى لة 
بةوةشة  ثَيويستمان  مةدةنيدا،  ديموكراسىء  شةإَيكى 
ئيقليمىء  وآلتانى  هةإةشةكانى  بةرامبةر  بين  يةكدةنط 
فيدراَليىء  دذى  كة  كؤمسيؤن،  باآليانةى  بةرثرسة  ئةو 

ثَيطةى بةهَيزى كوردن لة عَيراقدا.

كؤمسيؤنء 
هةلَبذاردن

ذمــارة )565( 
سَيشةممة 2010/1/19

عةبدولآل مةال نورى:
راطةياندنى ثةرلةمان زمانحالَى سةرؤكايةتى ثةرلةمانةو 

فةرماني خؤى لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة وةردةطرَيت« وةكو 
ضؤن سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةاليةن دةسةآلتةوة ئاراستة 

دةكرَيتء لةذيَر هةيمةنةى يةكيَتىء ثارتيداية، بةهةمانشَيوةش 
هةر ئةو دةسةآلتة راطةياندنى ثةرلةمان ئارستة دةكات.



راثؤرتي، ثشتيوان سةعدوَلآل

دواى ئةوةى بةإَيوةبةرَيتيى راطةياندنى 
ثةرلةمانى كوردستان، لةإوونكردنةوةيةكدا 
كردوو  ثةرلةمانتارَيك  ضةند  لةسةر  قسةي 
ناوخؤي  ثةيإةوي  ياساو  لة  ئاطا  »بَي  بة 
ذمارةيةك  كردن،  تؤمةتباري  ثةرلةمان« 
جياوازةكانى  فراكسيؤنة  ثةرلةمانتارى 
راطةياندنى  ثَييانواية؛  كوردستان  ثةرلةمانى 
بَياليةن  نةيتوانيوة  كوردستان  ثةرلةمانى 
ك��ردووة.  دةس��ةآلت  لة  ثاَلثشتى  بَيتء 
هةروةك ثةرلةمانتارَيك ئاماذة بةوة دةكات؛ 
ثةرلةمان  راطةياندنى  سياسيى  »دةسةآلتى 

ئاراستة دةكات« .
رؤذى    )563( ذمارة  لة  ئةوةى  دواى 
لةسةر  راثؤرتَيكى  رؤذنامة  )2010/1/5(دا، 
ثإؤذةياساي  كؤمةَلَيك  كةَلةكةبوونى 
بآلوكردةوةو  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 

ثةرلةمانتارَيك  ضةند  راث��ؤرت��ةدا  ل��ةو 
كةمتةرخةم  بة  ثةرلةمانيان  سةرؤكايةتى 
ناوبردو ئاماذةيان بةوة كردبوو، كة لةثشت 
ثةرلةمانةوة ئيرادةيةكى شاراوة كار دةكات 
بةإَيوةبةرَيتى  ثةرلةمان،  الوازكردنى  بؤ 
راط��ةي��ان��دن��ى ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان 
هَيرشى  بآلوكردةوةو  روونكردنةوةيةكى 

كردة سةر ئةو ثةرلةمانتارانة.
ه����ةروةك ل��ة روون��ك��ردن��ةوةك��ةدا 
بةو  كة  بةإَيزانةى  ئةو  »ثَيدةضَيت  هاتووة: 
كوردستانء  ثةرلةمانى  لة  باس  شَيوةية 
وةهميان  دةك���ةن،  سةرؤكايةتييةكةى 
تَيإوانينى  لةروانطةو  بووبَيتء  الدروست 
رؤلى  مةسةلةكانء  سةيرى  خؤيانةوة 
تَيداية  مةنتقَيكى  ض  ئةطةرنا  بكةن،  ثةرلةمان 
ثةرلةمان  زؤرينةى  خؤى  كة  اليةنةى  ئةو 
بَيت، هةوَلبدا ثةرلةمان الواز بكاتء كارةكانى 

بةسستى بةإَيوةبضَيت«.
راطةياندنى  ثةرلةمانتاران،  بؤضوونى  بة 
نةيتوانيوة  تائَيستا  كوردستان  ثةرلةمانى 

راطةياندنَيكى بَياليةن بَيت، بةَلكو اليةنيطرى 
دةسةآلتى كردووة.

عةبدوَلآل مةال نورى، ئةندامى ثةرلةمانى 
بة  ط���ؤإان،  فراكسيؤنى  لة  كوردستان 
ثةرلةمان  »راطةياندنى  راطةياند:  رؤذنامةي 
ثةرلةمانةو  سةرؤكايةتى  زمانحاَلى 
فةرماني خؤى لة سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة 
سةرؤكايةتى  ضؤن  وةكو  وةردةط��رَي��ت«، 
ئاراستة  دةسةآلتةوة  لةاليةن  ثةرلةمان 

يةكَيتىء  هةيمةنةى  ل��ةذَي��ر  دةك��رَي��تء 
ثارتيداية، بةهةمانشَيوةش هةر ئةو دةسةآلتة 

راطةياندنى ثةرلةمان ئارستة دةكات«.
سةرؤكى  سَلَيمان،  ه��اذة  ه��اوك��ات 
كؤمةآليةتى  عةدالةتى  ئازادىء  فراكسيؤنى 
ساَلى  ضةند  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
هةموو  دةسةآلتدارةكان،  حيزبة  رابردوودا 
دةزطا تةشريعىء تةنفيزييةكانيان بؤ خؤيان 
ثاَلثشتييان  دةزطايانةش  ئةو  قؤرغكردووةو 
لة دةسةآلت كردووةو لة خزمةتى دةسةآلتدا 
كوردستانيش  ثةرلةمانى  راطةياندنى  بوون، 

ثاَلثشتى لة ليستى دةسةآلت كردووة«.
ثةرلةمانتاري  حةسةن،  فازأل  هةروةك 
ثةرلةمانى  لة  زةحمةتكَيشان  فراكسيؤنى 
عةقَليةتى  تائَيستا  ثَييواية؛  كوردستان 
ح��ي��زب��اي��ةت��ى زاَل����ة ب��ةس��ةر ه��ةم��وو 
ثةرلةمانيش.  تةنانةت  دامودةزطاكانداء 
ثةرلةماندا  لة   رةنطدانةوةى  »ئةمة  وتيشى: 
بَياليةن  ثةرلةمانيش  راطةياندنى  هةبووةو 
دةسةآلتى  ليستى  اليةنى  زياتر  نةبووةو 

طرتووة«.

رةخنانةدا،  ئةو  ئاراستةكردني  لةطةَل 
ثةرلةماني  راطةياندني  دةزانرَيت  بةثَيوست 
كوردستان ئةركى راستةقينةى خؤى ببينَيتء 
راطةياندني كؤي ثةرلةماني كوردستان بَيت 

نةك ليستء اليةنَيكي دياريكراو.  
ثةرلةمانى  ئةندامى  تؤفيق،  ناسك 
بة  يةكطرتوو  فراكسيؤنى  لة  كوردستان 
ثةرلةمان  »ئةندامانى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئازادن لة دةربإينى بيروإاى خؤيانء ئةوة 
كارى راطةياندنى ثةرلةمان نيية، كة رةخنة 
لة ثةرلةمانتاران بطرَيتء ثشتطيريى اليةنَيك 
كة  كردووة،  ئةوةمان  تَيبينى  ئَيمة  بكات،  
رؤَلى  نةيتوانيوة  ثةرلةمان  راطةياندنى 
ثَيويستة  نةبووة،  بَياليةن  ببينَيتء  خؤى 
بَيتء  بَياليةن  ثةرلةمان  راطةياندنى 

راطةياندنى هةموواليةك بَيت«. 
ثَييواية؛  ن��ورى  عةبدوَلآل  ه��اوك��ات 
طةياندنى  ثةرلةمان  راطةياندنى  ئةركى 
ضاالكييةكانى ثةرلةمانة بةإاى طشتيى، نةك 
ئةندامانى  سةر  هَيرشكردنة  دذايةتيكردنء 

ثةرلةمان.

»ثةرلةمانتاران ئازادن لة دةربأينى راي خؤيانء راطةياندنى ثــــــــةرلةمان بؤي نيية رةخنةيان ليَبطرَيت«
راطةياندني ثةرلةمان اليةنطري ليستي دةسةآلتة؟

راثؤرتى، بةرهةم خاليد

مةشقثَيكردنى  ثَيشنيازى  هةرَيم  سةرؤكى 
سوثاى  ب��ةردةم  دةخاتة  ثَيشمةرطة  هَيزى 
يةكخستنةوةى  مةرجى  ئةوانيش  ئةمريكاو 
دادةن��َي��ن،  رَيكخستنى  ثَيشمةرطةو  هَيزى 
وتةبَيذى هَيزةكانى ثاراستنى هةرَيميش دةَلَيت: 
ثَيشمةرطة  هَيزى  عَيراق  دةستووري  بةثَيي 
بةشَيكة لةسيستمى بةرطريى عَيراق، بؤية ثاش 
رةزامةندى  ثَيشمةرطةو  هَيزى  يةكخستنةوةى 
ئةمريكا  سوثاي  دةكرَيت  ناوةندى،  حكومةتى 
مةشقء راهَينان بة هَيزةكانى ثَيشمةرطة بكات، 
ثةرلةمانيش  ثَيشمةرطةى  ليذنةى  سةرؤكى 
لةذَير  ثَيشمةرطة  هَيزى  دةزانَيت  بةثَيويستى 
هَيزَيكى  وةك  دةربهَينرَيتء  حيزب  كؤنترؤَلى 

حكوميى رَيكبخرَيت.
لةميانى ديدارَيكيدا لةطةأل جةنةإاأل رايمؤند 
ئؤدَيرنؤ فةرماندةى هَيزةكانى ئةمريكا لةعَيراق، 
مةسعود  بةإَيوةضوو  راب��ردوو  هةفتةى  كة 
كوردستان  هةرَيمي  س��ةرؤك��ى  ب��ارزان��ى، 
ثَيشنيازى كرد، كة هَيزةكانى ئةمريكا لةعَيراق 
بكةن،  ثَيشمةرطة  بةهَيزى  راهَينان  مةشقء 
باربيرؤ  مايكأل  ژه ن��ه راأل  ديكةوة  لةاليةكى 
جَيگري فه رمانده ي گشتيي سووپاي ئه مه ريكا 
كؤماري  سه رؤك  تاَلةبانى  جةالل  بة  له عَيراق 
عَيراقي راطةياند؛  هَيزه كاني ئه مه ريكا ئاماده يي 
راهَينان  مه شقء  ئه وه ي  بؤ  هه يه   ته واويان 
به هَيزه كاني سوپاي عَيراقء پؤليسي عَيراقييء 

هه رَيم بكه ن. 
فه رمانده يي  وته بَيژي  ياوه ر،  جه بار  ليوا 
رؤذنامةى  بة  هه رَيم  پاراستني  هَيزه كاني 
راگه ياند: ثَيشنيازكراوة، كه  سووپاي ئه مه ريكا 
مه شقء راهَينان به هَيزي پَيشمه رگه  بكات وه كو 
چؤن مةشق به  سوپاي عَيراقي ده كات، چونكه  
ده ستوورييهء   ياساييء  هَيزَيكي  پَيشمه رگه  
به شَيكه  له  سيستمي به رگريي عَيراقء به گوَيره ي 
واشنتؤنيش  به غداء  نَيوان  ئه منيي  رَيكه وتني 
ده داته   يارمه تي  مه شقء  ئه مه ريكا  سووپاي 
سووپاي عَيراق، بؤيه  ده بَيت پَيشمه رگه ش له و 
لةكاتي  هةربؤية  نه كرَيت،  بَيبه ش  يارمه تيانه  

كوردستاندا  ثَيشمةرطةى  هَيزى  يةكخستنى 
ثشتيوانى  بؤ  دةرب��إي��وة  خؤيان  ئامادةيي 
رَيكخستنةوة، وةك  يةكخستنء  بؤ  ثَيشمةرطة 
نيشتمانيى  بةرطريى  هَيزةكانى  لة  بةشَيك 
پَيشنيازه ء  ته نيا  »ئ��ه وه   وتيشي:  عَيراقييء 
رَيكةوتنَيك  هيض  نةكراوةء  وردةكاريى  باسى 
نةكراوة، بؤية سةرةتا دةبَيت ئةوان رةزامةندى 
عَيراقيش  حكومةتى  دوات��ر  ب��دةنء  ثيشان 
رةزامةندبَيت، ئةو كاتة لةسةر جؤرى مةشقةكة 

رَيكدةكةوين«.
)121(ى  م��ادةى  ثَينجى  بإطةى  بةثَيى 
دةستوورى دةوَلةتى عَيراق، ثَيشمةرطة هَيزَيكى 
حكومةتى  لةهَيزةكانى  بةشَيكة  دةستوورييةو 
نيشتمانيى  بةرطريى  سيستمى  ه��ةرَي��مء 
عَيراقيي، بةآلم تا ئَيستا لة كوردستاندا هَيزَيكى 
يةكطرتووي ثَيشمةرطة نيية، كة سةر بة حكومةت 
بَيت، ئةوةى هةية سةر بة يةكَيتيى نيشتمانيى 
كوردستانن،  ديموكراتى  ثارتى  كوردستانء 
ئةوةش لةماوةى ضةند ساَلى رابردوودا بةشَيك 

تا  بةغداء  هةرَيمء  نَيوان  كَيشةكانى  لة  بووة 
ئَيستاش يةكاليي نةكراوةتةوة.

ب��وارى  ثسثؤإى  ق��ادر،  س���ةروةر  ليوا 
ثَيويستة  دةكات؛  ئةوة  بؤ  ئاماذة  سةربازيى 
يةكطرتنةوةى  ل��ةدواى  ثَيشمةرطة  هَيزى 
هةماهةنطيى هةبَيت لةطةأل وةزارةتى بةرطريى 
ئةمنييةكةى  لةِرَيكةوتنة  بةشَيك  وةك  عَيراق، 
وةك  لةئايندةدا  ئةوةى  بؤ  ئةمريكا  عَيراقء 
سوود  كاربكةنء  بةرطريى  دامةزراوةى  يةك 
مةشقكرثَيكردنةكةش  دةرب��ارةى  وةربطرن، 
وتي: »دةبَيت ئةوةى بةسةر هَيزةكانى عَيراقدا 
جَيبةجَي دةكرَيت بةسةر ثَيشمةرطةشدا جَيبةجَي 

بكرَيتء لةهةموو اليةنَيكةوة بيطرَيتةوة«.
عَيراق:  دة ستووري  )9(ى  مادةى  به پَيي 
»قةدةغةية ميليشياى سةربازيى دروستبكرَيت 
حكومةت«،  ضةكدارةكانى  هَيزة  ل��ةدةرةوةى 
بةآلم تائَيستا كؤى طشتيى هَيزة ضةكدارةكانى 
ضةكدارةو  هةزار   )200( لة  زياتر  كة  هةرَيم، 
وةردةطرن،  لةحكومةت  مووضة  سةرجةميان 

بةآلم لةاليةن سةركردايةتى ثارتىء يةكَيتييةوة 
لةاليةن  نةك  ثَيدةدرَيت،  فةرمانيان  رَينمايىء 
لة   ساأل   )18( پاش  هةرَيمةوةء   حكومةتى 
ته جروبه ي حوکمي کوردي، هَيشتا نه توانراوه  
هَيزه کاني ئاسايش، پؤليس، پَيشمه رگه  لة دة ست 
ژَير  بخرَينه   دة ربهَينرَينء  حيزب  دةسةآلتي 
هه رَيمه وه ،  حکومه تي  قانوني  دةس��ةآلت��ي 
ئةوة  لةسةر  جةخت  ناوةنديش  حكومةتي 
دةكاتةوة، كة دةبَيت ئةو هَيزانة لةضوارضَيوةي 
حيزبة  دوو  نةك  بن،  حكومةتدا  دةسةآلتي 

دةسةآلتدارةكةي هةرَيم.
بووة  رازي  ناوةندي  حكومةتي  دواج��ار 
هَيزي  ه��ةزار   )100( تةنيا  ئ��ةوةي   لةسةر 
دوو  لة  هةزاريان   )30( بهَيَلرَيتةوةو  فيعلي 
عَيراقدا  بةسوثاي  سةر  سةربازيي  فيرقةي 
لةضوارضَيوةي  هةزاريان   )70( رَيكبخرَينةوةو 

هَيزةكاني ثاراستني هةرَيمدا بمَيننةوة.
سيروان كاكةيي، ئةندامى ليذنةى ئاسايشء 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجوومةنى  لة  بةرطريى 

دةَلَيت: دةكرَيت هَيزى ثَيشمةرطةي كوردستان 
سوود لة هَيزةكانى ئةمريكا وةربطرَيتء لةاليةن 
بوونى  ضونكة  ثَيبكرَيت،  مةشقيان  ئةمريكاوة 
عَيراقيشدا  دةستوورى  لة  ثَيشمةرطة  هَيزى 
ناسَينراوة،  رةسميى  بة  يةكالييكراوةتةوةو 
ثَيشمةرطةدا،  وةزارةتى  لةضوارضَيوةى  بةآلم 

نةك هَيزى سةر بة حيزبةكان«.
هةروةها عةبدوَلآل عةلي ئيبراهيم، سةرؤكى 
لةثةرلةمانى  شةهيدان  ثَيشمةرطةء  ليذنةى 
ك��وردس��ت��ان ب��اس ل��ةوة دةك����ات،  ئ��ةوان 
دةزطا  لةطةأل  مةسةلةية  ئةو  لةسةر  تائَيستا 
نةكردووة،  كؤبوونةوةيان  ثةيوةنديدارةكان 
بةآلم بة ثَيويستى دةزانَيت، كة هَيزى ثَيشمةرطة 
هَيزى هةموو هةرَيم بَيت، نةك  ضةند حيزبَيكى 
نةكراوةو  راب��ردوودا  لة  ئةوةش  دياريكراو، 
ثَيشمةرطةي هةرَيم ضةند جؤرَيكي  تائَيستاش 
هَيزانة  ئةو  تا  بؤية  هةية،  مووضةيان  جياواز 
يةكنةخرَين هيض سوودَيك ناكةينء مانةوةشى 

بةمشَيوةية زيان بة هةرَيم دةطةيةنَيت.

ثاش يةكخستنةوةىء بة رةزامةنديى بةغدا

كورد داوادةكات ئةمريكا مةشق بة ثَيشمةرطة بكات
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تاريق جةوهةر:
 ئَيمة وةكو بةِريَوةبةريَتي راطةياندني ثةرلةماني كوردستان بة ئةركى خؤمانى دةزانين 
دواى راويَذ لةطةأل اليةنى ثةيوةنديدار، روونكردنةوة بة بةلَطةوة دةنووسين، دةنا هيض 
ئامانجَيكى ديكةمان نييةو لة رابردووشدا هيض جياوازييةكمان لةنَيوان فراكسيؤنةكانء 

ئةندامانى ثةرلةماندا نةكردووة

ناسك تؤفيق: 

ئةندامانى ثةرلةمان ئازادن لة دةربِرينى بيروِراى 

خؤيانء ئةوة كارى راطةياندنى ثةرلةمان نيية، كة رةخنة 

لة ثةرلةمانتاران بطرَيتء ثشتطيريى اليةنَيك بكات

 فؤتؤ: ئةرشيف



سازدانى :رؤذنامة

سةركةوت حةسةن، شارةزاى 
كاروبارى ئةمنى ثَيى واية، 

دةزطاى ئاسايش بةرثرسة لةو 
رووداوة ئةمنييانةى كة بةم 
دوايية لة سنوورى ثارَيزطاى 

سلَيمانيدا روويانداوةو رةخنة لة 
بةدوادانةضوونى ئاسايش دةطرَيت 

بةرامبةر بةو دةستدرَيذييانةى 
دةكرَينة سةر هاوآلتييانء 

هةَلسوإاوانى طؤإانء دةَلَيت 
سلَيمانى  »دةزطائةمنييةكانى 

كةمتةرخةمن«.
سةركةوت حةسةن، كة ثَيشتر 

بةإَيوةبةرى ئاسايشى سلَيمانى 
بووة، ئاماذة بةوةشدةكات كة 

بةردةوامى كَيشة ئةمنييةكانى 
لَيثَيضينةوة  نةبوونى  سلَيمانىء 

لةاليةن ئاسايشةوة، بؤشايى لة نَيوان 
خةَلكء ئةو دةزطايةدا دروستدةكاتء 

ئاسايش متمانةى خةَلك 
لةدةستدةداتء دةبَيتة دةزطايةكى 

بَيكةَلكء ثةراوَيزخراو.

لَيدانء  دياردةى  ماوةيةكة  رؤذنامة: 
ئؤتؤمبَيلى  سووتاندنى  تةقةكردنء 
ثارَيزطاى  س��ن��وورى  لة  هاوآلتييان 
روانطةيةوة  لةم  بووة،  زؤر  سلَيمانيدا 
ضؤن  سلَيمانى  ئةمنيى  ب��ارودؤخ��ى 
لة  كةمتةرخةمى  ثَيتواية  دةبينيت؟  

ئةداى دةزطا ئةمنييةكاندا هةية؟
ثؤليسء  ئاسايشء  دةزطاكانى   *
سةرشانيان  ئةركى  ناوخؤ،  هَيزةكانى 
بة  خةَلكة  سامانى  س��ةرو  ثاراستنى 
هةموو  ت��وَي��ذةك��انء  ضينء  هةموو 
لةبةرئةوةى  جياوازةكانييةوة،  ئينتيما 
هةرضةندة دةزطاى ئاسايش دةزطايةكى 
ب��ةآلم  حيزبة،  ب��ة  س��ةر  حيزبييةو 
دةزطاى  كة  حكومةتةء  بة  سةر  ثؤليس 
كةسَيكن  هةموو  هى  بوون،  حكومةتيش 
ئينتيماكانييةوة. ئةو ماوةيةي  بة هةموو 
باش  زؤر  بارودؤخةكة  ثَيشوو  ثَيش 
نةدةبوو،  شتَيك  هيض  سلَيمانيدا،  لة  بوو 
روويبداية،  س��ادةش  شتَيكى  ئةطةر 
ئاإاستة دةكرا بؤ كةسَيك يان شوَينَيك، 
)7/25(ء  لة  بةر  كارانةى  ئةو  ب��ةآلم 
بةر  ئةوانةشى  روويانداوةء  دواتريش 
سةر  يان  ك��ةوت��وون،  هةَلمةتانة  ئةو 
دؤستى  يان  طؤإانن  بزووتنةوةى  بة 
رةنطدانةوةى  خؤى  بؤ  ئةمة  طؤإانن، 
لةسةر دةسةآلت هةية، ئةو ضةندكةسةى 
داواى  لَيكراوة،  تةقةيان  لَيياندراوةو  كة 
كةسى  بةآلم  تؤماركردووة،  ياساييان 
هَيرشكةر ناديارة، دةبَيت كةسَيك خؤى 
كةسةى  ئةو  ضونكة  خاوةنى،  بة  بكات 
لَيكراوة،  هةإةشةى  يان  لَييدراوة  كة 
كة  نةبَيت  ئةوة  تةنها  نيية،  كَيشةيةكى 
ئينتيماى  لة  جياوازة  سياسيى  ئينتيماى 

واى  ئ��ةم��ةش  دةس���ةآلتء  سياسيى 
بةدواداضوون  هيض  ئةوان  كة  كردووة 
لةطةأل  نةكةن،  هةَلسوكةوتانة  ئةو  بؤ 
دةزطائةمنييةكان  دةبَيت  كة  ئ��ةوةى 
بزانن  ب��ك��ةنء  ب��ؤ  ب��ةدواداض��وون��ى 
لة  بارطرذييةك  ه��ةر  ضونكة  كَيية، 
دروست  سلَيمانيدا  ثارَيزطاى  سنوورى 
ئةوانةى  نا،  يان  بن  خؤيان  بة  بَيت،دذ 
يان  بن  ئؤثؤزسيؤن  دراوة،  لَييان 
بةرثرسن،  لَيى  دةزطائةمنييةكان  نا، 
ناكةنء  لَيثَيضينةوة  كة  لةبةرئةوةش 
نادؤزنةوة،  تاوانبارةكان  نادةنآء  طوَيى 

كةمتةرخةميية. ئةمة 
لة  نيية  جؤرَيك  ئةمة  رؤذن��ام��ة:   
ثَيشتر  ئةوةى  وةك  فيكريى،  ئيرهابى 
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  ئةنسارولئيسالم 
تؤقاندنى  بؤ  دةكرد  ثةيإةوى  سلَيمانيدا 

خةَلك؟
كة  ئةوانةش  ضونكة  بةدَلنياييةوة،   *
ناديار  تةلةفؤنى  بة  طؤإانن  بة  سةر  
هةإةشةيان  دةرناضَيت  رةقةمةكةى  كة 
ئابوورييان  بة  زيان  يان  لَيدةكرَيت، 
دةطرن  دةمارانةيان  ئةو  دةطةيةننء 
يان  هةية،  لةسةريان  كاريطةرييان  كة 
دةكةن،  نزيكيان  كةسَيكى  لة  هةإةشة 
بهَينن،  واز  كة  دةنَيرن  بؤ  جوابيان  يان 
دةدةن،  بةرذةوةندييةكانيان  لة  يان 

طؤإانكارييةوة  ئةو  دةرةنجامى  لة  ئةمة 
دروس���ت ب���ووة ك��ة س��ةره��ةَل��دان��ى 
هَينايةكايةوة  ط��ؤإان  بزووتنةوةى 
لة  وةستاوةو  دةس��ةآلت  بةرانبةر  كة 
ئاشتييانة  بةشَيوازَيكى  هةَلبذاردنةكاندا 
تةقةبولى  ئ��ةوان  بةآلم  بةشداريكرد، 
بدةنء  فيكر  لة  دةيانةوَيت  ناكةنء  ئةوة 
بة  هةبَيت  بيركردنةوةى  نةتوانَيت  كةس 

غةيرى بيركردنةوةى ئةوان.
لة  كةمتةرخةميى  قةيرانى  رؤذنامة: 
لة  يان  ئاسايشداية،  كارمةندانى  ئةداى 

بةرثرسةكانياندا؟
* بة حوكمى ئةوةى ئةو ضةندين ساَل 
لة ئاسايش كارمكردووة، كارمةندَيك يان 
ئةو  ناتوانَيت  ئةفسةرَيك  يان  ثؤليسَيك 
وةرنةطرَيت  فةرمانَيك  ئةطةر  كاربكات 
لةسةرةوة، ض بؤ ئةوةي ئيجرائات بكات  
نةكاتء  ب��ةدواداض��وون  ئ��ةوةي  بؤ  ض 
ئةو  لةبةرئةوةى  لَيبكات.  ضاثؤشي 
ئةفسةرة يان ئةو بةإَيوةبةرة، تةوجيهى 
يان  بكات  ئيجرائاتة  ئةو  كة  وةرطرتووة 

نةيكات.
ئاسايش  دةزطاى  زؤرجار  رؤذنامة: 
ئيدعاى ئةوة دةكات كة ئاطاى لة خشةى 
سلَيمانيدا،  سنوورى  لة  مَيرووة  مارء 
ضةند  دووري��ى  بة  ئ��ةوةش��دا  لةطةأل 
ئاسايشةوة  طشتيى  دةزطاى  لة  مةترَيك 

دةكرَيتء  طؤإان  هةَلسوإاوَيكى  لة  تةقة 
بإوا  دةكرَيت  ئايا  ناضن،  بةدةنطييةوة 
لةم  بَيئاطاية  ئاسايش  كة  بكةين  بةوة 

رووداوانة؟
لةئاسايشدا  نةخَير، خؤم ماوةيةك   *
كرابَي�تء  كارَيك  هةر  ئةطةر  ب��ووم، 
نةمانطرتبَي�ت،  يان  نةماندؤزيبَي�تةوة، 
دةَلَييت،  تؤ  وةكو  ئةطةر  كَيية،  زانيومانة 
تةقة  ئاسايش  لةنزيك  بةدَلنياييةوة 
ثرسيارة،  طومانء  جَيي  ئةم  بكرَي�ت، 
بإؤ  دةَلَيت،  لَيدراو  كةسى  بة  ئاسايش 
داواشى  كة  بكة  تؤمار  ياسايى  داواى 
ئةو  ثؤليس،  بؤ  دةينَيرَيت  كرد  تؤمار 
رَيوشوَينانةى كة ئاسايش ثَيى دةكرَيت، 
ضونكة  بيانكات،  ناتوانَيت  ثؤليس 
هةيةء  سةرضاوةى  زانيارىء  ئاسايش 
بكاتء  بؤ  بةدواداضوونى  دةتوانَيت 
نايكات  كة  بدؤزرَيتةوة،  تاوانبارةكةش 
هةر  ضونكة  بةرثرسيارن،  لَيى  خؤيان 
ئةطةر  رووب��دات،  بابةتة  لةو  كارَيكى 
بَي�ت،  ئةوانيش  بة  دذ  كةسَيكى  دذى 
بة  ثةيوةندى  كة  تةجاوزاتَيك  هةر  يان 
بة  بةتايبةت  هةبَيت،  ساسييةوة  بابةتى 
لَيى  ئاسايش  طؤإانةوة،  بزووتنةوةي 

بةرثرسة نةك ثؤليس.
رووداوة  ئةم  بةردةوامى  رؤذنامة: 
سايكؤلؤذىء  رووى  لة  ئةمنييانة، 

لة  ضى  ئةمانةتةوة،  بة  هةستكردن 
رةوتى ذيان دةكات لة سنوورى ثارَيزطاى 

سلَيمانيدا؟
ئ��ارام��ي��ي ش��ارةك��ة  ئ��ؤق��رةي��يء   •
ئَيستا  بكةيت،  تَيبينى  ئةطةر  تَيكدةضَيت، 
ئَيواران خةَلك زووتر دةإواتةوةء شار 
كة  بةتايبةت  دةضَيتء  ضؤَلبوون  بةرةو 
دةكرَيت،  ش��ةودا  لة  تةقةكردن  كارى 
ئةنجامدانى ئةو كارانةش لة شةواندا، وا 
دةرةوة  نةضنة  بةشةوان  خةَلك  دةكات 
كة شاريش ضؤَلبوو ئةمنييةتى شار باش 
نيية، بؤية خةَلك لةدةرةوة هةست ناكات 
ئةميينةوة  لة رووى  ئةمانداية،  لة  ذيانى 
ضونكة  ناكات،  ئارامى  بة  هةست  خةَلك 
دةزطاكان خؤيان بةرثرسنء مةعقوليش 
نيية ئةو هةموو شتة لة سلَيمانيدا كراوة، 

دةزطا ئةمييةكان نةزانن كَيية.
ئاسايشةوة  سةروو  لة  كآ  رؤذنامة: 
كةمتةرخةمييانة  ل��ةو  دةت��وان��َي��ت 

بثرسَيتةوة؟
بة  بةرامبةر  طشتى  ئاسايشى   *
ئاسايشى سلَيمانى بةرثرسة، هةر شتَيك 
لة سلَيمانيدا رووبدات، دةبَي�ت ئاسايشى 
بةرثرس  سلَيمانى  ئاسايشى  طشتى 
رَيوشوَينانةى  ئةو  بة  بةرامبةر  بكات 
لَيكؤَلينةوة  داواى  ئةو  دةطيرَينةبةرء  كة 

بكات كة دةرةنجامةكانى ضين.

سةركةوت حةسةن: مةعقول نيية دةزطا ئةمنييةكان نةزانن 

كآ لةثشت ثةالمارةكانى سلَيمانييةوةية!
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ئةوانةى ليَيان 
دراوة، ئؤثؤزسيؤن 

بن يان نا، 
دةزطائةمنييةكان 

لَيى بةرثرسن، 
لةبةرئةوةش كة 

ئيجرائات ناكةنء 
طويَى نادةنآء 

تاوانبارةكان 
نادؤزنةوة، ئةمة 

كةمتةرخةميية

بةرذةوةندييةكانى  لة  زيان  تَيثةإاندنى، 
حيزبةكانى  ب��ةآلم  دةدات،  هاوآلتييان 
ظيتؤى  ئةمان  لَيدةدةن،  بإيارى  دةسةآلت 

بكةن«.
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  رؤس��ت��اي��ى  زان��ا 
ثةرلةماندا،  دووةم��ى  لةخولى  ياسايى 
ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى  بؤ  ياسا  بوونى 
وتيشى:  نازانَيت،  بةثَيويست  سياسييةكان 
»ئةم ئةنجومةنة بةشَيك نيية لةدةسةآلتى 
جَيبةجَيكردن، يان ياسادانان يان دادوةرى، 
تاثَيويست بةبوونى ياسا بكات، بةَلكو تةنيا 
بؤ تةنسيقء هاوكاريى نَيوان حيزبةكانةء 
ئةنجومةنَيكى  سةرؤكى هةرَيم بؤى هةية 
بةآلم  دروستبكات،  بؤخؤى  راوَيذكاريى 
كة  بَيت،  بةجؤرَيك  كارةكانيان  دةبَيت 
دةسةآلتةكةى  سَي  لةكارى  تةداخول 

ديكةدا نةكةن«.
هةرَيمدا  سةرؤكى  كؤبوونةوةكةى  لة 
لةطةأل اليةنةكانى ناو ثةرلةماندا، نوَينةرى 
هةروةك  ئامادةبوو،  طؤإان  بزووتنةوةى 
بإياريشيانداوة كة بةشداريى لةئةنجومةنى 

باآلى ثارتة سياسييةكاندا بكةن.
وتةبَيذى  رةحيم  تؤفيق  محةمةد 
ب��زووت��ن��ةوةى ط���ؤإان ل��ةو ب��ارةي��ةوة 
ئةم  ئةطةر  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  بة 
تا  بَيت  كاتى  ئةنجومةنَيكى  ئةنجومةنة 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
لةثَيناو  ئةمةش  تيايدا،  دةكةين  بةشداريى 
بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنَيكى ئازادو ثاكء 

دوور لةتوندوتيذى«.
ئةنجومةنى  بوونى  بةثرسى  سةبارةت 
لةطةأل  هاوكات  سياسييةكان  ثارتة  باآلى 

وتةبَيذى  ثةرلةماندا،  حكومةتء  بوونى 
بةوةكرد؛  ئاماذةى  طؤإان  بزووتنةوةى 
كة لةخولى نوَيى ثةرلةمانء كابينةى نوَيى 
حكومةتدا ضةندين كَيشة روويانداوة، بةآلم 
نةيانتوانيوة  ثةرلةمان  نة  حكومةتء  نة 
وآلتَيكدا  »لة  وتيشى:  بكةن،  ضارةسةريان 
كة حكومةتء ثةرلةمانء دادطاو ئاسايش 
ئةنجومةنة  ئةو  نيية  ثَيويست  هةبَيت 
حكومةتء  كة  لةكاتَيكدا  بةآلم  هةبَيت، 
هةواى  كةشء  نةيتوانى  دامءدةزطاكانى 
هةَلبذاردنَيكى ئازادو دوور لة توندوتيذى 
ئةنجومةنة  ئةو  ئةطةر  دروستبكاتء 

بتوانَيت جَيى بطرَيتةوة ئةوا خراث نيية«.
سياسييةكان  ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى 
بةرزكردنةوةى  دواى   )2007/3/30( لة 
ئةندامي  حزبةكةي  ض��وار  ياداشتَيكى 

يةكطرتوو،  شيوعى،  )سؤسياليست، 
كة  دروستبوو،  زةحمةتكَيشان(  كؤمةأل، 
سةركردايةتى  لة  داواي��ان  حيزبانة  ئةو 
هةرَيم  سةرؤكايةتى  ثارتىء  يةكَيتىء 
بإياردان  لة  هةبَيت  رؤَليان  كة  كردبوو، 
لةمةسةلة سياسييء ئابوورىء ستراتيذى 
كوردستانء سةرؤكى هةرَيم سةرؤكايةتى 
مانطانة  دةك����ردء  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ةك��ةى 
كؤبوونةوةيان،  لةكاتى  ئاطاداردةكرانةوة 
بةآلم وةك بينرا ئةو ئةنجومةنة بةبَي هيض 
هةرَيم  سةرؤكايةتى  فةرميى  بإيارَيكى 
هةَلوةشَينراوةتةوة  رابردووةوة  ساَلي  لة 
بةبَي ئاطاداركردنةوةى اليةنة بةشدارةكان، 
حاَلةتدا  لةهةندَيك  كة  جطةلةوةى،  ئةمة 
ئةنجومةنةكة  لةدةرةوةى  ثارتى  يةكَيتىء 
ناو  دةيانهَيناية  دوات��ر  دةداو  بإياريان 

ئةنجومةنةكة.
كارطَيإو وتةبَيذى  عةبدولستار مةجيد 
ئيسالميى  كؤمةَلى  سياسيى  مةكتةبى 
لةو  بوو  يةكَيك  حزبةكةي  ثَيشتر  كة 
اليةنانةى كة بةشداريى ئةنجومةنى باآلى 
رؤذنامةى  بة  كرد،  سياسييةكانيان  ثارتة 
ثارتة  ب��اآلى  ئةنجومةنى  راط��ةي��ان��د: 
بؤ  دةزانين  زةرورةتَيك  بة  سياسييةكان 
لةم  ضونكة  كوردستان،  هةرَيمى  ثانتايى 
بةتايبةتى  هةرَيم  دةزطاكانى  بارودؤخةدا 
كة  ئ��ةوةى،  نةطةيشتووةتة  حكومةت 
بؤية  هةستن،  خؤيان  بةئةركى  بةتةواوى 
بةو  هةبَيت  ئةنجومةنة  ئةو  ثَيويستة 
مةرجةى ثَيشتر بإيارةكان نةدرَيت، بةَلكو 
راوَيذمان  بإياربدرَيتء  ئةنجومةندا  لةناو 

ثَيبكرَيت.

ئةنجومةني ثارتة سياسييةكان ثَيداويستي هةرَيمة، يان بةديلي دةســــةآلتةكاني ترة؟



سازداني:
شارا عةبدوإلةحمان

ئارام شَيخ محةمةد، بةإَيوةبةرى 
دامةزراوةى هةَلبذاردنى طؤإان ثَييواية، 

بوونى فرةليستى لةبةغدا بةجؤرَيك 
لةجؤرةكان كؤمةك بة بةشداريكردنى 

زياترى خةَلك لةدةنطداندا دةكات، 
لةبةرئةوةى لةئَيستادا خةَلكَيك 

هةية كة لة هةندَيك هَيزو اليةن 
تؤراونء متمانةو حةزيان ثَينةماون، 

كة ئةمة لة ثإؤسةى ديموكراسيدا 
شتَيكى زؤر ئاسايية، كة ئةبَيتة 

مايةي ئةوةي هاوآلتي بةديل بؤ 
ئةو هَيزانة بدؤزَيتةوةء دةنط بدات، 

هاوكات ئاماذة بةوةشدةكات كة 
دةكرَيت ليستة جياوازةكان لة مةسةلة 
نةتةوايةتييةكاندا يةكإابنء بتوانن 

كارَيك بكةن كة سةرجةميان وةك يةك 
هاوثةيمان بَينة بةرضاو.

رؤذنامة: شَيوازى دةنطدانى هاوآلتييان بؤ 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 

بة ض شَيوةيةكة؟
)16( ذمارة  ياساى  هةموارى  بةثَيى   *

ئةنجومةنى  )2005(ي هةَلبذاردنى  ى ساَلي 
ليستى  بة  هةَلبذاردن  عَيراق،  نوَينةراني 
مةرجةى  بةو  ئةنجامدةدرَيت،  نيمضةكراوة 
بةشدارى  كة  سياسييةى  ق���ةوارة  ئ��ةو 
ناوى  كؤمسيؤن  لة  دةكاتء  هةَلبذاردنةكة 
كانديدةكاني  ذمارةي  تؤماردةكات،  خؤى 
دووهَيندةى  لة  نةبنء  كةمتر  كةس  سآ  لة 
زياتر  ثارَيزطاكة  كورسييةكانى  ذمارةى 
نةبَيت، بةنمونة لةسلَيمانيدا كة )17(كورسى 
هةية، هةر قةوارةيةك دةتوانَيت لة سآ كةس 
كةمتر نةبَيتء لة )34(كانديد زياترى نةبَيت، 
دةنطدان  كارتى  ديزاينى  تائَيستا  هةرضةندة 
الى كؤمسيؤن تةواونةبووة، بةآلم ثَيدةضَيت 
هةَلبذاردنى  بؤ  دةنطدان  لةكارتى  سوود 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى عَيراق وةربطيرَيت 
ناوى كيانة سياسييةكانةو  لةالي راست  كة 
ضةثيش  الى  لةثَيشيانة،  بةتاأل  بؤشاييةكى 
كة  ناو  بةبآ  ليستةكانة  كانديدى  ذمارةى 
ئةويش دووبارة بؤشاييةكى بةتاأل لةثَيشَيتى 
دةنطدانةكةش  شَيوازى  دةنطدانةكة،  بؤ 
دةتوانَيت دوو جؤر  بةجؤرَيكة كة دةنطدةر 
دةنطبدات، يان ئةوةتا تةنها دةنط بةليستةكة 
بة  دةنط  ليستةكةشدا  لةناو  يان  دةدات، 
دةنطى  كة  مةرجةى  بةو  دةدات،  كانديدَيك 
ليستةكةشى  بة  دةنط  دةبَيت  بةكانديدةكةدا 
هةر  دةنطدةر  دوو جؤرة،  لةم  بةدةر  بدات، 
جؤرَيك دةنطبدات ئةوا كارتةكةى بة سوتاو 

هةذماردةكرَيتء دةنطةكةي دةسوتَيت.

رؤذنامة: بةإاي تؤ ماوةي ضةند بةسة بؤ 
بانطةشةي هةَلبذاردنةي ئةمجاره؟

* دةبَيت لة راطةياندنى كاتى بانطةشةشدا 
ئةوة لةبةرضاوبطيرَيت كة كاتةكةى ئةوةندة 
فرياى  كانديدةكان  قةوارةو  كة  نةبَيت  كةم 
كاتةكة  هاوكات  ن��ةك��ةون،  خؤناساندن 

موهاتةراتء  كة  زؤرنةبَيت  ئةوةندةش 
ضونكة  لَيبكةوَيتةوة،  ئةمنى  بارى  شَلةذانى 
مةزهةب  ئاينء  نةتةوةو  ضةندين  لةعَيراقدا 
وادةى  زؤرى  بةهؤى  ثَيدةضَيت  ه��ةنء 
بةر  ببةنة  ثةنا  لةخؤناساندنةوة  بانطةشةوة 
ضةندين شَيوازى تر بؤ كؤكردنةوةى دةنطء 
ئةطةر كاتى بانطةشة درَيذخايةن بَيت رةنطة 

ثشَيوىء ئاَلؤزى ئةمنى دروستببَيت. 
لةاليةن  نوآ  رَينماييةكى  هيض  رؤذنامة: 
ثإؤسةى  بةإَيوةضوونى  بؤ  كؤمسيؤنةوة 

بانطةشةى هةَلبذاردن دةرضووة؟
بةهةمواري  ثشتبةستوو  كؤمسيؤن   *
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ياساى 
لةبةردةستة  بإطةى  ضةندين  ع��َي��راق، 
بانطةشةى  بؤ  سنوور  دياريكردنى  بؤ 
)20( ل��ةم��ادةى  ه���ةروةك  ه��ةَل��ب��ذاردن، 

لة  ئ��ازادة  كانديد  هاتووة،  ياساكةدا  ى 
بانطةشةكردن لة رؤذى ثةسةندكردنى ناوى 
كانديدةكانةوة، لة مادةى )26(ى ياساكةشدا 
كة  ك��راوة  دي��ارى  بانطةشةكان  شوَينى 
وَينةى  ثؤستةراتء  شوَينانةدا  لةو  نابَيت 
كانديدةكان هةَلبواسرَين كة شارةوانييةكانى 

رَينمايى  ئةمانةو ضةندين  قةدةغةى دةكةن، 
تريش لةياساكةدا هةن.

كؤمسيؤنى  هةَلبذاردنة،  ئةم  بؤ  بةآلم 
بانطةشةى  بؤ  )19(ى  ذمارة  ثةيإةوى  باآل 
سةرجةم  ك��ة  دةرك����ردوة  ه��ةَل��ب��ذاردن 
رَيكخستووةو  بانطةشةكةى  اليةنةكانى 
مةرجةكان  ك��راونء  دي��ارى  شوَينةكان 
سياسييةكان  ق���ةوارة  بانطةشةى  ب��ؤ 
رَينماييةكانى  لة  كة  ئةوةى  كراون،  ديارى 
ئةوةية  طرنطة  زؤر  هاتووةو  كؤمسيؤندا 
سيمبولء  ئاآلو  دروشمء  بةكارهَينانى  كة 
بؤ  بة هةومو جؤرَيك  دةوَلةت  سةركردةى 
نابَيت  هاوكات  قةدةغةية،  بانطةشةكردن 
ئةمنىء  ئايينيء  حكومىء  دام��ودةزط��ا 
عةسكةرييةكان بانطةشةى ئاإاستةكراويان 
لةو  كانديدةكان  نابَيت  تةنانةت  تَيدابكرَيت، 
وادةيةدا لةثؤستَيكى طرنطى حكوميدا دةوام 
ثرسى  كة  ثؤستانةى  ئةو  بةتايبةت  بكةن، 
طشتى خةَلكيان بةدةستة، بةكارهَينانى ماألء 
سامانى طشتيش بؤ خزمةتى بانطةشةكردن 
كؤمسيؤن  رَينماييةكانى  بةثَيى  اليةنَيك  بؤ 
هاوثةيمانَيتىء  قةوارةو  نابَيت  قةدةغةية، 

نابةجآ  ناإةواو  بةياننامةى  كانديدةكانيش 
ق��ةوارةو  هاوثةيمانَيتىء  هةر  بةرامبةر 

كانديدَيكى تر دةربكةن.
لةكاتى  نابَيت  كة  ل��ةوةى  جطة  ئةمانة 
ناكؤكى  هةَلبذاردنةكاندا  بانطةشةى 
ئاينى  نةتةوةيىء  تايفىء  ناوضةطةريىء 
ق��ةوارة  كانديدء  ئ���اراوةو  بهَينرَينةوة 
سياسيةكانيش نابَيت بؤ كؤكردنةوةى دةنط 
بةكارهَينانى  يان  بةرتيلدان  بةر  ببةنة  ثةنا 
هةر  تؤقاندن،  هةإةشةو  توندوتيذيىء 
كانديدَيك  يان  هاوثةيمانَيتييةك  ق��ةوارةو 
بةدةر لةم رَينماييانة كارى كرد ئةوا لةاليةن 
سزاكانيش  س��زادةدرَي��ت،  كؤمسيؤنةوة 
تا  دةستثَيدةكةن  ل��ةغ��ةرام��ةك��ردن��ةوة 
بةندكردنء البردنى ناوى كانديدةكة، تةنانةت 
بَيبةشكردنى قةوارةكةشى لةهةَلبذاردنةكان 

تَيداية.

بانطةشةى  ب��ودج��ةى  كآ  رؤذن��ام��ة: 
هةَلبذاردنةكان دابيندةكات؟ 

لةعَيراقدا  تائَيستا  كة  ئةوةى  بةهؤى   *  
ياسايةكانى تايبةت بةئةحزابء بودجةكانيان 
لةملمالنَيى  زياتر  ئاشكرانينء  رونء 
بانطةشةى  بودجةى  ئ��اآلوة،  سياسيةوة 
هةَلبذاردنةكان لةاليةن قةوارةكان خؤيانةوة 

دابيندةكرَيت.

بةتايبةت  لةكوردستاندا  بةآلم  رؤذنامة: 
لةهةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاندا كة لة 
بينرا  بةئاشكرا  ئةنجامدرا،  )2009/7/25(دا 
كة ثارةى حكومةت بؤ بانطةشةى هةَلبذاردنى 
سزاكان  كةضى  بةكارهات،  اليةنَيك  ضةند 

بةثَيى ثَيويست نةبوون؟
ثرسى  بة  ثةيوةنديى  مةسةلةية  ئةو   *
ئةو  لةسةر  سزادانيش  هةية،  طةندةَلييةوة 
دوواليةنةن،  لةكوردستاندا  طةندةَلييانة 
سياسييةكان  قةوارة  كة  ئةوةية  اليةنَيكيان 
لة حاَلةتى بينينى ئةو خروقاتانةدا ئةوةندةى 
ثشت بة ثيشاندانء باسكردنى خروقاتةكة لة 
راطةياندنةكانى خؤيانةوة دةبةستن ئةوةندة 
لةكؤمسيؤن  بضن  كة  نين  ئةوةوة  بةتةنط 
دةكةوَيتة  دووةميش  اليةنى  بكةن،  تؤمارى 
كؤمسيؤن  كة  بةرثرسيارَيتييةى  ئةو  سةر 
كة  بينيمان  ضونكة  هةيةتى،  بارةيةوة  لةو 
كوردستاندا،  راب��ردووى  هةَلبذاردنى  لة 
دروست  لةسةر  ثرسيارةى  ئةو  كؤمسيؤن 
لَيثَيضينةوةيةكى  نةيتوانى  بؤضى  كة  بوو 
ئةو  هةر  كة  بكات  حاَلةتانة  لةو  راستةقينة 
ئةزموونى  بنةماى  لةسةر  وايكرد  ثرسيارة 
)2009( عَيراق  ثارَيزطاكانى  هةَلبذاردنى 

عَيراقيش  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بانطبكرَينة 
ئيجرائاتةكانى  ب��ةداخ��ةوة  دووب���ارة  كة 
ئةمانة  نةبوون،  ثَيويست  بةثَيى  ئةوانيش 
تةنها ثشت  نابَيت كؤمسيؤن  لةكاتَيكدان كة 
بةَلكو  قةوارةكان،  سكاآلي  بة  ببةستَيت 
بةثَيى ياساى ذمارة )11(ى ساَلى )2007( كة 
كؤمسيؤنى لةسةر ثَيكهاتووة، لةطةأل ئةوةى 
سيفةتَيكى سةرثةرشتيارى ثَيدراوة، سيفةتى 

ضاودَيريكردنء سزادانيشى ثَيدراوة.
بةطشتى  كورد  ثَيويستة  بؤضي  رؤذنامة: 

بةثير ثإؤسةى دةنطدانى عَيراقةوة بضَيت؟
دةنطداندا  لة  بةشداريكردن  بةطشتى   *

ديموكراسييةو  زي��ات��رى  ضةسثاندنى 
ضارةنوسى  بةرامبةر  خةَلكة  لَيثرسراوَيتى 
كة  كورد  بة  سةبارةت  بةتايبةتيش  خؤى، 
بةسةر  دابةشبووة  عَيراق  ئةوةى  بةهؤى 
دينى  مةزهةبء  تايةفةو  نةتةوةو  ضةندين 
لةوةداية كة  جياوازدا، دةنطدان طرنطيةكةى 
زةمانةتى مافةكانى دةكات لةنَيو ئةو هةموو 
تةشريعاتييةوة  رووى  لة  ض  جياوازانةدا، 
ضونكة  سياسيةوةبَيت،  رووى  لة  ض  بَيت، 
زياتربَيت  كورد  كورسييةكانى  ذمارةى  تا 
مةسةلة  ض��ارةس��ةك��ردن��ى  ب��ؤ  رَي��ط��ة 
دةبَيت  زياتر  كورد  ضارةنووسسازةكانى 
ناوضة  طةإانةوةى  مةسةلةى  بةتايبةتيش 
ب��ودج��ةو  م��ةس��ةل��ةى  جَيناكؤكةكانء 
كة  تر  مةسةلةى  ضةندين  ثَيشمةرطةو 

تائَيستا بةهةَلثةسَيراوى ماونةتةوة.

رؤذنامة: دةسةآلتى كوردى واى لةخةَلك 
طةياندووة كة بوونى ليستى جياواز لةبةغدا، 
ثرسى  نةتةوايةتييةكانء  بةمةسةلة  زيان 
تاضةند  تؤ  لةعَيراقدا،  دةطةيةنَيت  كورد 

لةطةأل ئةم خاَلةدا هاوإايت؟
فرةليستى  بوونى  بةثَيضةوانةوة   *
كؤمةك  لةجؤرةكان  بةجؤرَيك  لةبةغدا 
دةكات  خةَلك  زياترى  بةبةشداريكردنى 
لةئَيستادا  ل��ةب��ةرئ��ةوةى  ل��ةدةن��ط��دان��دا، 
اليةن  هَيزو  هةندَيك  لة  كة  هةية  خةَلكَيك 
كة  ثَينةماون  حةزيان  متمانةو  ت��ؤراونء 
ئةمة لة ثإؤسةى ديموكراسيدا شتَيكى زؤر 
ئةوةي  مايةي  دةبَيتة  ئةمةش  كة  ئاسايية، 
بدؤزَيتةوةء  هَيزانة  ئةو  بؤ  بةديل  هاوآلتي 
جيانةبَيت  ليستى  كاتَيك  ضونكة  دةنطبدات، 
خةَلك  جيابكات،  دةنطى  نوَينةرايةتى  كة 
دةضَيت  خةَلك  كاتَيك  دةنطدان،  بؤ  ناضَيت 
خؤى  دؤزك��ةى  بزانَيت  كة  دةنطدان  بؤ 
مؤدَيلة  تاقةتى  خةَلك  هةية،  نوَينةرايةتى 
باوو سواوةكانى نةماوةء رةنطة الى خؤى 
بكةم  لةهةَلبذادنَيكدا  بةشدارى  بؤضى  بَلَيت، 
روونادات،  جياوازييةك  هيض  بةهؤيةوة  كة 
ئةمانة لةاليةنى دةنطدةرةوة، لةاليةنى قةوارة 
قةوارة  دوو  ناكرَيت  سياسييةكانيشةوة 
هاوثةيمانى بكةن كة بةرنامةكانى يةكتريان 
هاوثةيمانَيتييةكة  اليةنَيكيان  نييةو  بةدأل 
بةكاردةهَينَيت،  تايبةتى  بةرذةوةنديى  بؤ 
لة  كة  باشة  بؤضى  هاوثةيمانَيتيية  ئةو 
ئةوتؤ  شتَيكى  نةيتوانيبَيت  راب���ردوودا 
بةدةستبهَينَيت، بةَلكو لة سنوورَيكى تةسكى 
حيزبيدا هَيَلرابَيتةوة، بةآلم دةشكرَيت ليستة 
نةتةوايةتييةكاندا  لةمةسةلة  جياوازةكان 
ي��ةك��إاب��نء ب��ت��وان��ن ك��ارَي��ك ب��ك��ةن كة 
بَينة  هاوثةيمان  يةك  وةك  سةرجةميان 
وتارَيكى  هةوَلبدرَيت  ئةمجارةيان  بةرضاوو 
كوردى هاوبةش دروست ببَيت ضونكة ثَيشتر 
هةست بةبوونى طوتارى كوردى يةكطرتوو 
هؤكاريش  طرنطترين  نةشبووة،  نةكراوةو 
ب��ةراى  كةهاوثةيمانَيتيةكان  ئ��ةوةب��وة 
ثةرذةوةندى  بنةماى  لةسةر  جياوازةوة 
بةَلكو  نةبووة  كورديةكان  ثرسة  طشتى 
بوون،  حيزبى  بةرذةوةندى  بنةماى  لةسةر 
هةَلبذاردن  ثاش  جيا  ليستى  ئةمجارة  بؤ 
ئةو  دروستبوونى  بة  كؤمةك  طومان  بةبَي 

طوتارة دةكات.

بةأَيوةبةرى دامةزراوةى هةلَبذاردنى طؤأان: 

زؤريي ماوةى بانطةشةى هةلَبذاردن شَلةذانى ئةمنيى لَيدةكةويَتةوة
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ئارام شَيخ محةمةد

راثؤرتى: رؤذنامة

بةنيازى  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى  كاراكردنةوةى 
بإواى  بة  لةكاتَيكدا  ئةمة  سياسييةكانة، 
ئةنجومةنَيكى  بوونى  ضاودَيرانى سياسيى 
بؤ هةرَيم كة خؤى سةرؤكء  لةوشَيوةية 
حكومةتء ثةرلةمانى هةيةء ثَيويستييةكى 
اليةنة  ب��ةش��داري��ك��ردن��ى  نيية  ئ��ةوت��ؤ 
ئةنجومةنةدا  لةو  ئؤثؤزسيؤنةكانيش 
لةماوةى  كة  دةب��َي��ت،  ئ��ةوةوة  بةهؤى 
خؤى  بةئةركى  حكومةت  راب����ردوودا 

هةَلنةستاوة.
لةكؤبونةوةي نَيوان )مةسعود بارزانى( 
قةوارة  كوردستانء  هةرَيمى  سةرؤكى 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  ناو  سياسييةكانى 

هةرَيم  ب��ارودؤخ��ى  تاووتوَيكردنى  بؤ 
رؤذي  كة  ئةمنييةوة  لةإووى  بةتايبةت 
لةو  يةكَيك  بةإَيوةضوو،   )2010/1/10(
لةسةر  بإيارى  دةنط  بةكؤى  كة  خاآلنةى 
ثارتء  باآلى  ئةنجومةنى  كاراكردنى  درا 
هَيزة سياسييةكانى كوردستان بوو، ئةمةش 
دؤزينةوةى  »راوَيذكردنء  مةبةستى  بة 
ضارة بؤ هةر كَيشةيةك، كة لةئايندةدا لةنَيو 

اليةنة سياسييةكاندا روودةدات«.
بوونى  سياسيى  ضاودَيرانى  بةبإواى 
سياسييةكان  ثارتة  ب��اآلى  ئةنجومةنى 
كوردستان  بؤ  نيية  حةتمى  ثَيويستييةكى 
حكومةتء  هةرَيمء  سةرؤكى  لةكاتَيكدا 

ثةرلةمان بوونيان هةية.
كؤلَيذى  مامؤستاى  ئةحمةد  د.دلَير 
سلَيمانى  زانكؤى  لة  سياسييةكان  زانستة 

كة  وآلتَيكدا  لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
حكومةتء  ثةرلةمانء  دةستوورء  ياساو 
سةرؤكى هةرَيم هةبَيت، ئةنجومةنى ثارتة 
ضونكة  دةبينَيت؟،  رؤَلَيك  ض  سياسييةكان 
ئةنجومةنَيكى  »ثةرلةمان  ئةو  بةوتةي 
نوَينةرى  دةسةآلتةو  بةرزترين  طةورةيةو 
دادطا  هاوكات  تياداية،  خةَلكى  هةموو 
كَيشةكان،  يةكالييكردنةوةى  بؤ  هةية 
جَيبةجَيكردنةء  ئةنجومةنَيكى  حكومةتيش 
بؤية  كاردةكات،  ياسادا  لةضوارضَيوةى 
بوونى ئةنجومةنى باآلى ثارتة سياسييةكان 

بة دياردةيةكى ناسرووشتى دةزانم«. 
هةرَيمى  دةستوورى  رةشنووسى  لة 
كوردستان  ثةرلةماني  كة  كوردستاندا 
خةَلكةوة  لةاليةن  تائَيستا  ثةسةنديكردو 
جؤرَيك  بةهيض  ن��ةدراوة  لةسةر  دةنطى 

ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى  لةبوونى  باس 
هؤيةشةوة  ب��ةو  ناكات،  سياسييةكان 
رَيكنةخراوةو  ئةنجومةنة  ئةو  كارةكانى 
ئةو  دةسةآلتةكاني  ئ��ةركء  نازانرَيت 

ئةنجومةنة ضيية.
لة  ثَييواية؛  د.دل��َي��ر  ه��ؤي��ةوة  ب��ةو 
سياسييةكاندا  ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى 
عةدالةت ناضةسثَيت، ئةمةش بةهؤى ئةوةى 
كة حيزبى بضوك هةيةو حيزبى طةورةش 
لةبةرئةوة  »حيزبةكان  وتيشى:  هةية، 
ئةطةر  هةية،  جياوازييان  كة  دروستدةبن، 
هةمان  طفتوطؤ  مَيزى  لةسةر  هةموويان 
رايان هةبَيتء ئيتيفاقيان لةسةر كَيشةكان 

كرد، ئةوا ضى بؤ جياوازى دةمَينَيتةوة«.
اليةنة  ح��ي��زبء  ب��ةش��داري��ك��ردن��ى 
ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى  لة  سياسييةكان 

سياسييةكاندا مشتومإ لةنَيوان ضاودَيرانى 
بةشَيكيان  دروس��ت��دةك��اتء  سياسيدا 
ثَييانواية؛ كة ثَيويستة ئةو حيزبانة بةمةرج 

بضنة نَيو ئةو ئةنجومةنةوة.
ض��اودَي��رى  عةبدولخالق  مةسعود 
سياسيى وَيإاى ئةوةى كة ثَييواية؛ بوونى 
بؤ  سياسييةكان  ثارتة  باآلى  ئةنجومةنى 
ثإكردنةوةى  بؤ  دةسةآلتةو  جوانكردنى 
سةرؤكايةتى  لةنَيوان  كة  بؤشاييةية  ئةو 
سياسييةكانى  اليةنة  حيزبء  هةرَيمء 
ئةو  »ثَيويستة  دةَل��َي��ت:  هةية،  ديكةدا 
ببَيتة شوَينى  نةك  بَيت  فيعليى  ئةنجومةنة 
موجامةلةكردنى يةكتر، ئةمة جطةلةوةى كة 
ثَيويستة اليةنة ئؤثؤزسيؤنةكان بةمةرجى 
ئةنجومةنةدا  لةو  بةشداريى  ظيتؤ  بوونى 
ثَييانواية  كة  بإيارانةى  ئ��ةو  بكةنء 

ئةنجومةني ثارتة سياسييةكان ثَيداويستي هةرَيمة، يان بةديلي دةســــةآلتةكاني ترة؟



راثؤرتى، دلَير عةبدولخالق

دةستوورى  هةمواركراوى  ثإؤذةى 
عَيراقيى دواى ضوارساأل لة كاركردنى ليذنة 
)30( كةسييةكةى كارةكانى تةواو كراوة، 
خوَيندنةوةى رةشنووسة هةمواركراوةكة 
بةو ئاراستةية »كة تةواوى هةمواركردنةكة 
كورد  بةرذةوةندييةكانى  حسابى  لةسةر 
لةعَيراقدا كورتكراوةتةوة«. بةآلم بة هؤي 
دةنطدانء  كوتلةكانةوة  رَيكنةكةوتني 
يةكالكردنةوةي دةخرَيتة خولي داهاتووي 

ثةرلةماني عَيراقةوة. 
ياسايىء  ضاودَيرانى  بةشَيوةيةك 
ث��س��ث��ؤإان��ى ي��اس��اي��ى دةس��ت��وورى 
بة  ك��ورد  بؤ  ثإؤذةكة  مةترسييةكانى 
كورديش  ثةرلةمانتارانى  دةزاننء  طةورة 

دةَلَين: »ثإؤذةكة لة زيانى كوردة«. 
دةستوورى  )142(ى  مادةى  بةثَيى 
جةماوةرى  راثرسى  بةثَيى  )كة  عَيراقيى 
لةكؤتايى ساَلى )2005( لةطةأل هةَلبذاردنى 
ث��ةرل��ةم��ان��ى ع��َي��راق دةس��ت��وورةك��ة 
ضوار  دواى  ثَيويستبوو  ثةسةندكرا( 
دةستةبةكاربوونى  يةكةمى  مانطى 
ليذنةى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
عَيراقى  دةستوورى  هةمواركردنةوةى 
دةستوور  هةمواركردنى  رةشنووسى 
ئامادة بكات. ئةم مادةيةش لة دةستووردا 
كة  سوننة،  عةرةبى  داواكاريى  لةسةر 
هةَلبذاردنء  ثرؤسةى  بايكؤتى  ئةوكات 

سياسيى عَيراقيان كردبوو ضةسثَيندرا. 
ئةنجومةنى  كوتلةكانى  نَيوان  ناكؤكى 
نوَينةرانى عَيراق تةمةنى ليذنةى هةموارى 
ساأل  ض��وار  نزيكةى  بؤ  دةس��ت��وورى 
بةر  ماوةيةك  ئةوةى  تا  درَيذكردةوةء 
هةموارى  ثإؤذةى  رةشنوسي  لةئَيستا 
ليذنةكةوة  لةاليةن  عَيراقيى  دةستورى 
دةستوورةكة  بةشَيوةيةك  كرا،  ئامادة 
بووةتة  رةشنووسةكةدا  لة  مادةية   )144(
ضةندين  مادةكانيش  لةناو  مادةء   )193(
ئةوةى  زي��ادك��راوة،  بؤ  ديكةى  بإطةى 
لة  جطة  هةية،  ب��ةك��وردةوة  ثةيوةندى 
هةرَيمةكان  دةسةآلتى  كةمكردنةوةى 
ضةسثاندنى  ع��َي��راق،  ئاستى  ل��ةس��ةر 

لةبةرضاونةطرتنى  ثارَيزطان،  فيدراَلييةتى 
بنةماكانى سيستمى فيدراَليزمء دواخستنى 
كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانى هةرَيم، قةَلةمى 
خستووتة سةر زؤربةى دةستكةوتةكانى 
ديكةى كوردء » بة مادةى خيالفى لةسةر 

هَيشتووةتةوة«.

ثإؤذةيةك بة زيانى كورد!
ثسثؤإى  مستةفا  شَيخ  د.لةتيف 
خوَيندنةوةى  دواى  دةستووريى،  ياساي 
داإشتنةوةى  بةشَيوةى  ئاماذة  ثإؤذةكة 
هةمواركردنى  جؤرى  رةشنووسةكةء 
كة  دةك��ات،  بإطانة  م��ادةء  لةو  بةشَيك 
لةعَيراقء  كورد  دةسةآلتةكانى  بةزيانى 
لةو  دةشكَيتةوة،  فيدإاَلى  سيستمى 
ثإؤذةكة  سةيرى  »كة  دةَلَيت:  بارةيةوة 
ئةو  لةناو  دةبَيت  سةير  الت  دةكةيت، 
تَيدابووبَيت،  كوردى  ئةندامى  ليذنةيةدا 
بؤ  تةنيا  هةموارةكة  دةردةكةوَيت  ضونكة 
ئةو شوَينانةية كة مافء دةستكةوتةكانى 

تَيدا  دةس��ت��ووردا  لة  هةرَيمى  ك��وردء 
كوردانة  ئةندامة  ئةو  بؤية  جَيطيركراوة، 
ئاطايان  يان  ليذنةيةشدابووبن،  لةو  ئةطةر 
ياخود  نةبووة،  هةمواركراوة  ثإؤذة  لة 
بةسةرياندا  ك���ردووةء  مساوةمةيان 

تَيثةإيوة«. 
زيادكراوةكان،  بإطة  مادةء  لةبارةى 
رؤذن��ام��ةى  بؤ  مستةفا  شَيخ  لةتيف 
لة مادةى  روونكردةوة؛ هةر لةسةرةتاوة 
كة  زي��ادك��ردووة،  بإطةيةكيان  يةكةم 
عَيراقء  خاكى  سةروةرى  لةسةر  جةخت 
بةشَيكى  لةهيض  دةكات  تةنازولنةكردنى 

لةئاو، ئاسمانء زةوى عَيراق.
لة مادةى ثَينجةمدا دووبارة طةإاونةوة 
بةشَيك  عَيراق  بةعس، كة  بؤ دةستوورى 
ثَيويستبوو  كة  عةرةبيى،  لةجيهانى  بَيت 
كورديش ئةوةندة ئازادبَيت بَلَيت؛ كورديش 

بةشَيكة لة جيهانيى كوردى.
ئةو ثإؤذةية فيدراَلييةتى ثارَيزطاكانى 
جَيبةجَيكردووة هةرَيمى كوردستان وةك 
سَى ثارَيزطا حسابى بؤ كراوة، بةوثَييةى 
ئةنجوومةنى  ثةرلةماندا  دةورةى  لةم 
نامَينَيتء  ك��ؤم��ار  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
ثؤستَيكى  كة  كؤمار،  س��ةرؤك  دةبَيتة 
نيية،  ظيتؤى  دةسةآلتى  تةشريفاتييةء 
ئةوةى لةبةرامبةردا ئَيمة دَلمان ثَيخؤشبوو 
)ئةنجوومةنى  ئيتحادى  ئةنجوومةنى 
دووةمى ثةرلةمان(، كة بريتيية لة نوَينةرى 
)82(ى  مادةى  بةثَيى  بةآلم  هةرَيمةكان، 
ثارَيزطايةك  هةر  هةمواركراوةكة  ثإؤذة 
كة  بةغدا،  لة  جطة  دةبَيت،  ئةندامى  دوو 
ضوار ئةندامى دةبَيت، ئاماذة بةوة دةكات 
جياوازى نيية لةنَيوان ئةو ثارَيزطايانةى لة 
بةثَيضةوانةوة،  يان  رَيكخراون،  هةرَيمَيكدا 
واتة هةرَيمء ثارَيزطاكانى كردووة بةيةك، 

ئةمةش لَيدانى بنةماكانى فيدراَلييةتة.
)140(ء  م��ادةى  لةبارةى  هةروةها 
بةغدا،  هةرَيمء  نَيوان  ديكةى  كَيشةكانى 
ئةنجامَيكء  هيض  نةطةيشتووةتة  ثإؤذةكة 
خيالفيةى بؤ دانراوة، كة ديسانةوة ئةمةش 

ثَيويستى بة تةوافقى سياسيى دةبَيت.
ئةو  مستةفا  شَيخ  لةتيف  بإواى  بة 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  كورد  نةك  ثإؤذةية، 
رزطاريى  ثرؤسةى  ل��ةدواى  سفر  خاَلى 

كورد  بؤ  ثَييواية؛  بةَلكو   ،)2003( عَيراقى 
ديكتاتؤرى،  سةردةمى  لة  قورستريشة 
كورد  ئةطةر  س��ةردةم��ةدا  لةو  ضونكة 
ئةوانيش  هةبوايةء  ئَيستاى  هَيزةى  ئةو 
بةئاسانى  بَيهَيزبووناية  ئَيستا  بةوشَيوة 
»ثَيشتر  وتى:  بثضإنء  مافةكان  دةتوانرا 
لةطةأل  دةكرد  ئةوة  لةسةر  ثَيداطريمان 
رووخانى رذَيم، هةندَى ماف بةدةستبهَينن، 
رذَيمى  دروستبوونى  دواي  بةوثَييةى 
لةناوةندى  فرةيى  بةهؤى  ديموكراتيى 
دةكردنى  مافء  وةرطرتنى  بإياردانداء 
بؤ  واقيعةش  ئةم  دةبَيت،  زةحمةت  بإيار 

ئةمإؤى كورد تةواو راستة«.

كورد، لة ئةنجومةنى 
ئيتيحادى

طرنطةكانى  ل��ةك��ؤَل��ةك��ة  ي��ةك��َي��ك 
وآلت��َي��ك،  ل��ةه��ةر  ف��ي��دراَل��ى  سيستمى 
بؤ  ئ��ةن��ج��ووم��ةن��ة  دوو  ه��ةب��وون��ى 
بإياردان  بةرذةوةندييةكانء  ثاراستنى 

هاوكاتيش  طرنطةكان،  ثرسة  لةبارةى 
نَيوان  بةرذةوةنديى  هاوسةنطيإاطرتنى 
بةشَيوةيةك  هةرَيمةكانيش،  مةركةزء 
)مةجليسى  س���ةرةوة  ئةنجوومةنى 
ثَيكهاتةء  رةن��ط��دان��ةوةى  ئيتيحادى( 
خ��واس��ت��ى ه��ةرَي��م��ةك��ان��ةء ه��ةرض��ى 
دانيشتووانى  نوَينةرانيشة  ئةنجوومةنى 
وآلت بَى لةبةرضاوطرتنى ثَيكهاتة، نةتةوة، 
مةزهةب، ئايينء هةرَيمةكان هةَليدةبذَيرن. 
هةمواركراوةى  ثإؤذة  ئةو  بةثَيى  بةآلم 
دةستوورى عَيراق، ئةنجوومةنى ئيتحادى 
ذَيردةستةى  دةسةآلتةكانى سنووردارةء 

نوَينةرانة. ئةنجوومةنى 
بة  ي��اس��ان��اس  تاَلةبانى  د.ن���ورى 
»ئةنجومةنى  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى 
ث��إؤذة  ل��ة  ش��َي��وةى  ب��ةو  ئيتيحادى 
لةزيانى  ه��ات��ووة  ه��ةم��وارك��راوةك��ةدا 
ئةندامةكانى  زؤرينةى  ضونكة  ك��وردة، 
كةمينةيةكى  دةبَيتة  كورد  نينء  كورد 
هةية  ئةوةشى  ئةنجومةنةدا،  لةو  كةم 
ناوةندى،  نةك  ثارَيزطاكةنة،  ئةنجومةنى 
ديكةية  مةترسييةكى  ثإؤذةية  ئةم  واتة 
هةرَيمى  بةوثَييةى  ك���ورد،  ل��ةس��ةر 

ثارَيزطا  سَى  ضوارضَيوةى  لة  كوردستان 
هةرَيمَيكى  وةك  نةك  كراوة،  بؤ  حسابى 
لةبةرضاوطرتنى  سةروةريىء  خ��اوةن 
رؤألء  هاوكاتيش  دةس��ةآلت��ةك��ان��ى، 
ئةنجوومةنةدا  ئةو  لةناو  كورد  قورسايى 
زؤر  ئةندامةكانى  ذمارةى  كةمى  بةهؤى 
كةم دةبَيتء كاريطةريى ئةوتؤى  لةسةر 
ثرسةكان  بإيارء  يةكالييكردنةوةى 

نابَيت«.
بةوةشدةكات؛  ئاماذة  تاَلةبانى،  نورى 
لة سةرةتاى ساَلى )1992(ةوة ثَيشنيازى 
دوو  بكرَيتة  ع��َي��راق  ئ��ةوةي��ك��ردووة، 
هةرَيمى  كوردستانء  هةرَيمى  هةرَيم: 
ئةنجوومةنَيكى  ئ��ةوة  دواي  عةرةبى، 
ئةو  نوَينةرانى  لة  ثَيكبهَيندرَيت  ئيتيحادى 
بَيت،  يةكسان  ذمارةيان  هةرَيمةء  دوو 
لة  دةسةآلتى  هةرَيمَيك  هيض  بؤئةوةى 

هةرَيمةكةى ديكة زياتر نةبَيت.
تاَلةبانى  بؤضوونةكةى  لةطةأل  هاوإا 
ثإؤذة  لةو  ثَييواية؛  مستةفا  شَيخ  لةتيف 
هةمواركراوةدا دةسةآلتةكانى ئةنجومةنى 

راوَيذكاريى  رؤَلى  شكَلينء  ئيتيحادى 
دةبينن، بةشَيوةيةك زؤربةى دةسةآلتةكان 
بإيارى  نوَينةران،  ئةنجومةنى  دراوةتة 
ئةنجومةنة.  ئةو  بؤ  دةطةإَيتةوة  كؤتايى 
لة  تةنيا  ئيتيحادى  ئ��ةن��ج��ووم��ةن��ى 
دةورى  قةزاييدا  دةسةآلتى  دامةزراندنى 
هةية، لة بوارةكانى ديكةى وةك رَيككةوتن، 
كارمةندة  دامةزراندنى  دةرةكىء  رؤَلى 
بةرثرسةكانى  سةفيرء  وةك  طرنطةكان 
ديكةى دةرةوة، هيض كاريطةرى نيية، ئةمة 
لةكاتَيكداية لة زؤربةى وآلتة فيدراَلييةكان 
ئةنجومةنى  لةدةست  دةسةآلتانة  ئةو 
نوَينةرى  ئيتيحاديدا كؤبوونةتةوة، ضونكة 

دةوَلةتى ئيتحاديي دةكات.

كورد، لة ليذنةى 
هةمواركردنةوةى دةستوور

ليذنةى هةمواركردنةوةى دةستوورى 
كة  ثَيكهاتووة،  كةس   )30( لة  عَيراقيى 
حةوت لة ئةندامانيان كوردن لة ئةنجومةنى 
بةشَيك  لةطةَلئةوةى  عَيراق،   نوَينةرانى 
ئةندامانة  ئةو  ئاراستةى  رةخنةكان  لة 
دةكرَيت، كة بةو شَيوة داإشتنة رازيبوون، 
نةبووةء  دةسةآلتيان  ئةطةر  ئةوةى  يان 
هةلومةرجة  لةو  كوردييان  رايطشتيى 
ئاطادارنةكردووةتةوة، بةآلم لةبةرامبةردا 
ئةوانيش وةك رةخنةطرةكان لة داإشتنى 

رةشنووسةكة ناإازين!؟ 
ئةندامى  ب��ةرزن��ج��ى  د.س��ةع��دى 
ليذنةى  لة  ن��وَي��ن��ةران،  ئةنجوومةنى 
عَيراقى  دةستوورى  هةمواركردنةوةى 
ئ��ام��اذة ب���ةوة دةك����ات؛ ئ��ةو ث��إؤذة 
زيانى  لة  عةرةبةء  خزمةتى  لة  تةعديليية 
نينء  رازى  ثَيى  ئَيمةى  بؤية  ك��وردة، 
ئةو  بَيطومان  نةبين  رازى  ئَيمةش  هةتا 
ناتوانرَيت  ناكرَيتء  ثةسةند  ثإؤذةية 
ليذنةى  »ك��ارى  وتيشى:  بةياسا،  بَيت 
ضةقيوة،  دةستوور  هةمواركردنةوةى 
نييةء  هةموارة  بةو  بإوامان  ئَيمة  ضونكة 
دةسةآلتى  هةمواركردنَيك  هةر  وتوومانة 
بكات  زي��اد  هةرَيم  بةرامبةر  مةركةز 
كة  بابةت  ضةندين  لةسةر  نين،  لةطةَلى 
هةرَيمء  دةسةآلتةكانى  بة  ثةيوةندى 
كؤمار،  دةسةآلتةكانى سةرؤكى  مةركةز، 
ئيتيحادى  ئةنجوومةنى  كةسييةتىء  بارى 
هيض  ثإؤذةية  ئةو  بؤية  هةية،  ناكؤكيم 

نابَيت«. ئةنجامَيكى 
ئيتيحادي،  ئةنجومةنى  ل��ةب��ارةى 
كوردستان  هاوثةيمانى  ثةرلةمانتارةكةى 
ئةو  هةبوونى  لةطةأل  ئَيستا  »بؤ  وت��ى: 
ئةنجومةنة نين، كاتَيك دةبَيت ئةنجومةنَيكى 
عَيراق  ك��ة  ك��اي��ةوة،  بَيتة  ل��ةوش��َي��وة 
هةرَيمَيكدا،  ضةند  بةسةر  دابةشبووبَيت 
كوردستان  هةرَيمى  ئَيستا  ئةوةى  نةك 
واتة  بؤكراوة،  ثارَيزطاى  سَى  حسابى 
نةك  ثارَيزطاكانة،  ئةنجومةنى  ئ��ةوة 

هةرَيمةكان«.

دةستوورء كَيشة ئاَلؤزةكان،
بؤ دواى هةَلبذاردن

ثإؤذةى  ماوةيةكة  َئةوةى  لةطةل 
عَيراقى  دةستوورى  هةمواركراوى 
تةواو بووة، بةآلم تائَيستا بةشَيوةيةكى 
بإطةء  ل��ةس��ةر  طفتوطؤ  ف��ةرم��ى 

جياوازةكانى  كوتلة  لةناو  مادةكانى 
عَيراق  ن��وَي��ن��ةران��ى  ئةنجوومةنى 
نةكراوة، ئاماذةكانيش بةو شَيوةن، كة 
ئةو ثإؤذةية لةم خولةى ئةنجوومةنى 
طفتوطؤء  بةردةم  ناخرَيتة  نوَينةراندا 
نوَيى  خولى  ئ��ةوةى  تا  دوادةخ��رَي��ت 
هةَلبذاردنى  لة  نوَينةران  ئةنجوومةنى 

داهاتووى عَيراق هةَلدةبذَيردرَيت. 
لةكَيشة  يةكَيك  تاَلةبانى  د.نورى 
مانةوةى  بة  ثإؤذةكة  طةورةكانى 
نَيوان  هةَلثةسَيرداروةكانى  كَيشة 
جَيبةجَينةكردنى  بةغداء  ه��ةرَي��مء 
مادةى )140(ةوة طرَيدةداتء دةَلَيت: » 
كات لةبةرذةوةندى كورد نيية، ئةوةى 
ساَلَيك دواى ثرؤسةى رزطارى عَيراق 
دةكرا، ئَيستا ناكرَيت، كَيشةكانمان رؤذ 
بةإؤذ ئاَلؤزتر دةبن، راستة دةستوورى 
كورد  بؤ  دةستكةوتَيكى  ضةند  عَيراقي 
جةوهةرييةكان  خاَلة  بةآلم  تَيداية، 
ماونةتةوةء  بةهةَلثةسَيردراوى  هَيشتا 
بةإاستى  ئةمةش  ضارةسةرنةكراون، 
لة  كورد  ئايندةى  لةسةر  مةترسيية 
ئةنجامى  نازانين  لةبةرئةوةى  عَيراق، 
هةَلبذاردنةكان لةبارةى كوردةوة ضؤن 
دةبَيت  باآلدةست  هَيز  كام  دةبَيتء 

لةناو ئةنجوومةنى نوَينةراندا؟«.
لةبارةى ئةو رةخنانةى لة ثإؤذةى 
هةمواركراوى دةستوورةكةء ئةندامى 
ب��إي��اردةرى  دةط��ي��رَي��ت،  ليذنةكة 
لة  كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى 
ئاماذة  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجوومةنى 
بةوةدةكات؛ ئةطةر ئَيمةش لةسةر ئةو 
ثإؤذةية رازى بين، بةثَيى دةستوورى 
دةستى  لة  كؤتايى  بإيارى  عَيراقى 
ثارَيزطاكةى  سَى  دانيشتووانى   )3/2(
دةتوانن  نةيانةوَيت  ئةطةر  كة  هةرَيمة، 

رةتى بكةنةوة.
س��ي��روان زةه���اوى ب��إي��اردةرى 
كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى 
ئةو  »تائَيستا  وت:  رؤذن��ام��ةى  بة 
بةشَيوةيةكى  رةشنووسةء  ثإؤذةية 
ليستى  ئةندامانى  لةاليةن  رةسميى 
لةسةر  طفتوطؤى  هاوثةيمانييةوة 
دةيانةوَيت  ئ��ةوان  راستة  نةكراوة، 
بستَينن،  ل��َي  دةستكةوتةكانمان 
ئةوان  بة  هيضمان  تائَيستا  ئَيمة  بةآلم 

نةداوة«.
مادانةى  بإطةء  ئ��ةو  ل��ةب��ارةى 
ث��ةي��وةن��دي��دارن ب��ة ك����وردةوةء 
لةسةرنةكراوة،  كؤتايى  رَيككةوتنى 
سيروان زةهاوى وتى: » ئةو مادانةى 
)خيالفية(  نووسراوة  ثإؤذةكةدا  لة 
مافانةمان  ئةم  نيية،  ئةوة  بةماناى 
مةبةست  بةَلكو  لَيسةندرابَيتةوة، 
بمَينَيتةوةء  دةيةوَيت  كورد  ئةوةية 
نةطةيشتووةتة  واتة  جَيبةجَيبكرَيت. 
شَيوةيةك  بةهيض  واية  ماناي  ئةنجام، 
خؤى  وةك  دةنطدانةوةء  ناخرَيتة 
مةجليسى  ل��ةب��ارةى  دةمَينَيتةوة. 
ئيتحاديش ئَيمة بةهيض شَيوةيةك قبوأل 
ديكةى  ثارَيزطاكانى  حسابى  ناكةين 
نةكرَيت،  كوردستان  هةرَيمى  عَيراقء 
هةروةك بةهيض شَيوةيةك رَيطة نادةين 
ياسايةى  لةو  نةبَيت  ظيتؤمان  مافى 
بةرذةوةندييةكانى  بة  ثةيوةندى 

ئَيمةوة هةية«.

عــيَــراقــى

 طةأانةوةى كورد بؤ خاَلى سفر

ذمــارة )565( 
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هةموارةكة تةنيا بؤ ئةو شويَنانةية كة مافء 
دةستكةوتةكانى كوردء هةريَمى تَيدا جَيطيركراوة، بؤية ئةو 
ئةندامة كوردانة ئةطةر لةو ليذنةيةشدابووبن، يان ئاطايان 
لة ثِرؤذة هةمواركراوة نةبووة، ياخود مساوةمةيان كردووةء 
بةسةرياندا تيَثةِريوة

ئةنجومةنى ئيتيحادى بةو شَيوةى لة ثِرؤذة هةمواركراوةكةدا 

هاتووة لةزيانى كوردة، ضونكة زؤرينةى ئةندامةكانى كورد 

نينء كورد دةبيَتة كةمينةيةكى كةم لةو ئةنجومةنةدا

ئةو ثِرؤذة تةعديليية لة خزمةتى عةرةبةء لة زيانى كوردة، 

بؤية ئَيمةى ثَيى رازى نينء هةتا ئَيمةش رازى نةبين 

بَيطومان ئةو ثِرؤذةية ثةسةند ناكرَيت

ئةو مادانةى لة ثِرؤذةكةدا نووسراوة )خيالفية( بةماناى 

ئةوة نيية، ئةم مافانةمان لَيسةندرابيَتةوة، بةلَكو مةبةست 

ئةوةية كورد دةيةوَيت بميَنيَتةوةء جيَبةجيَبكرَيت. واتة 

نةطةيشتووةتة ئةنجام



راثؤرتي/ بةهادين يوسف

خ��ورم��ات��وو ي��ان دووزخ��ورم��ات��وو 
سنوءري  كَيشةلةسةري  ق���ةزاي  تاكة 
ناإازيية  تكريت،  سةآلحةدين-  ثارَيزطاي 
كوردةوة  بةرثرساني  »لةاليةن  كة  لةوةي 
قةزاكةش  بةرثرساني  ثشتطوَيخراون«ء 
دوودَلن لةوةي ئةطةر ضارةنوءسي ناوضةكة 
بخرَيتة راثرسييةوة وةك هةنطاوَيكي مادةي 

)140( دةطةإَيتةوة سةر هةرَيم يان نا.
)90(ك���م  دةك��ةوَي��ت��ة  دووز  ش���اري 
كةركوكةوةء  باشوءري خؤرهةآلتي شاري 
باشوءري  لة  كةالرو  قةزاي  باكوءرةوة  لة 
باشوءرةوة  لة  كفريء  قةزاي  خؤرهةآلت 
ثَيكهاتووة  دةوري��ان��داوةو  تكريت  ش��اري 
دوو  كة  ناحية،  ضوار  قةزاء  مةركةزي  لة 
لة  قةزاكة  بة  سةر  كوردنشيني  ناحيةي 
لة  وَيرانكرانء  بةتةواوةتي  ئةنفالدا  شاآلوي 

ضوارضَيوةي قةزاكة سإاونةتةوة.
جَيطري  ج���ةواد،  ع��ةزي��ز  د.ئ��ةم��ي��ن 
ليستي  لةسةر  سةآلحةدين  ثارَيزطاري 
كة  )كورد(،  ئاشتيانة  ثَيكةوةذياني  برايةتيء 
خاوةني دوو كورسي ئةنجومةني ثارَيزطاكةن 
قةزاي  تاكة  »دووز  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
ثارَيزطاي  سنوءري  لة  ك��وردة  زؤرينة 
سةآلحةدينداء لة ئَيستادا لة رووي ئيدارييةوة 
دوو ناحيةي لةسةر ماوة، تاإادةيةك دؤخي 
باشة،  تكريتدا  ئيدارةي  سنوءري  لة  كورد 
كَيشة لةطةأل ثارَيزطارو ئةنجومةني ثارَيزطادا 
لة  ئيداريي  طؤإانكارييةكي  ضةند  كةمةء 
راب��ردوودا  ماوةيةي  لةم  ك��راوة،  قةزاكةدا 
دةشكَيتةوةو  باش  بةشَيوةيةكي  ثَيمانواية 

خةَلكةكةش ثَييان خؤشة«.
)2005(ي  س��اَل��ي  ه��ةَل��ب��ذاردن��ي  ل��ة 

كورد  عَيراقدا،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
)26852( دةنطي لة سنوءرةكةدا هَيناوةو بؤ 
 )8( ثارَيزطاكانيش  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
كورسي لة كؤي )41( كورسي ئةنجومةنةكةي 
)2009( ساَلي  هةَلبذاردني  لة  بةآلم  بردةوة، 
)17651( كورد  ثارَيزطاكاندا،  ئةنجومةني  ي 

دوو  تةنيا  بةهؤيةوة  بةدةستهَيناو  دةنطي 
كورسي لة كؤي )28( كورسي ئةنجومةنةكةي 
بردةوة. ئَيستا ياريدةدةري ثارَيزطارو جَيطري 
ثارَيزطاري سةآلحةدينء قايمقامي مةركةزي 

دووزخورماتوو كوردن. 
ج��َي��ط��رة ك���وردةك���ةي ث��ارَي��زط��اري 
نيشاندا  خؤيشي  نيطةرانيي  سةآلحةدين 
كةمتر  كوردةوة  دةسةآلتي  »لةاليةن  لةوةي 
لة  دةبوو  لةكاتَيكدا  دراوة،  دووز  بة  طرنطيي 
كةركوكء خانةقين طرنطي زياتري ثَيبدرَيت، 
سنوءري  سنوءرييةو  ناوضةيةكي  ضونكة 
طرنطييةي  ئةو  بةداخةوة  بةآلم  كوردستانة، 
ثَينةدراوة، ضةندجارَيكيش ئَيمة لة رؤذنامةو 
ميدياكاندا ئةو طلةييةمان كردووة، داواكاريي 
رةسميمان بؤ سةركردايةتيي كورد نوءسيوة، 
لة  ثَينادةن  طرنطي  ثَيويست  وةك  ئةوان  كة 

رووي مادييء مةعنةوييةوة«.
ق��ةزا  ل��ة  يةكَيكة  ك��ة  دووز،  ق���ةزاى 
بةثَيي  سةآلحةدين،  ثارَيزطاي  طةورةكاني 
دانيشتوءانى  ذمارةى  رةسمييةكان  ئامارة 
ئةو قةزاية زياد لة )156( هةزار كةسةء زياتر 
راي  بة  دةذىء  تَيدا  كوردى  هةزار   )40( لة 
دةبَيتة  دووز  قةزاى  سياسيى  ضاودَيرانى 
ذمارةيةكى ئاَلؤز لة هاوكَيشةى هةَلبذاردنى 
ثَيكهاتةكاني  لةنَيوان  ثارَيزطاى سةآلحةديندا 
قةزاية  ئةو  هةوَلدةدات  كورد  شارةكةداء 
ثَيش  ئاسايي خؤي  باري  بطةإَينَيتةوة سةر 
ساَلي )1976(ء بطةإَينرَيتةوة سةر كةركوك.

شةالل عةبدول ئةحمةد، كة ماوةي )15( 

رؤذة وةك قايمقامي قةزاي دووزخورماتوو 
دةستبةكاربووةو لة خولي رابردوودا ئةندامي 
بووة،  سةآلحةدين  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
ثَييواية؛ هةموو كةسَيك هةستي بةوةكردووة، 
كوردةوة  سةركردايةتيي  لةاليةن  كةمتر  كة 
دةيانةوَيت  ئَيستا  بةآلم  ثَيدراوة،  بايةخي 

بايةخي زياتري ثَيبدةن.
شةالل عةبدول وتيشي: »قةزاكة سةر بة 
ناضَيت  بةو خواستة  ثارَيزطاي سةآلحةدينة، 
دووز  لة  كَيشانةي  ئةو  دةيةوَيت  كورد  كة 
هةية زؤر ئاَلؤزترة لة كةركوكء ناوضةكاني 
ثارَيزطارو  ئةنجومةنء  تائَيستا  ديكة، 
كوردةوةية،  بةدةست  كةركوك  ئيدارةي 
نيية،  وا  دووز  بةتايبةتي  تكريتء  بؤ  بةآلم 
لةماوةي  هةرَيم  حكومةتي  هةرضةندة 
رابردوودا هاوكاريي قةزاكةي كردووة، بةآلم 
لةضاو  دووزخورماتوو  بؤ  هةوَلدانةكانيان 
ثَيكهاتةي  ضونكة  كةمترة،  ديكة  شارةكاني 
كورد لة دووز بةو رَيذةية نيية، نازانين بطةينة 
ئةو حاَلةتةي بة راثرسييةك دووزخورماتوو 
يةكاليي بكةينةوة، دةطةإَييتةوة سةر هةرَيمي 

كوردستان يان نا، ترسةكة لةوةداية«.
دووزي���ش  طرفتةكاني  دةرب����ارةي 
حاَلةتدا  هةندَيك  »لة  وتي:  قةزاكة  قايمقامي 
ئَيمةدا  رووي  بة  سةآلحةدين  ثارَيزطاي 
لةذَير  ئةنجومةن  ض  ثارَيزطار  ض  دةوةستَيت، 
ناتوانين  نيية،  ئَيمةدا  كؤنترؤَلي  دةسةآلتء 
لة  كة  ببةين  ئاقارة  ئةو  ب��ةرةو  كَيشةكان 
بكةينةوة.  يةكاليي  خؤماندا  بةرذةوةنديي 
مادةي )140( يةكَيكة لةو كارانةي نةتوانراوة 
باش  بةشَيوةيةكي  دووزخ��ورم��ات��وو  لة 
ثضإثضإة،  زؤر  كارةكان  تَيدابكرَيت،  كاري 
لةذَير  دةس��ةآلت  ضونكة  نيية،  يةكاليةنانة 
ديكة  كَيشةيةكي  نيية،  ئَيمةدا  كؤنترؤَلي 
ئةوةي  لةطةأل  كشتوكاَلييةكانة،  طرَيبةستة 

بةآلم  هةَليوةشاندةوة،  وةزيران  ئةنجومةني 
لة دووز تائَيستا كاري ثَيدةكرَيت، بؤية مادةي 
)140( نةك كاري ثَيناكةن، بةَلكو تةجميديش 

كراوة«.
دووز كة لة مةركةزي قةزاو ضوار ناحية 
عةرةبء  كوردو  لة  تَيكةَلةيةكة  ثَيكهاتووة 
شيعةو  مةزهةبي  ه��ةردوو  بة  توركمان 
نزيكةي  كة  قادركةرةم،  ناحيةي  سوننةوة، 
كارةساتي  لة  لةسةرة،  كوردي  طوندي   )80(
ئةنفالدا لةساَلي )1988( تةواوي خَيزانةكاني 
ئؤردوطاكاندا  لة  ثاشماوةكانيان  ئةنفالكرانء 
ناحيةكة  ئ��اس��ةواري  نيشتةجَيكروانء 
بةهةمان  كة  نةوجول،  ناحيةي  سإاوةتةوة، 
طوندي   )35( كة  ك��وردةء  زؤرينةي  شَية 
لةسةرةو لةساَلي )1988( ئةويش بةتةواوةتي 
روءخَينراوةء ئاسةواريان وةكو دوو ناحيةي 
كوردنشين سإاوةتةوةو ئَيستا تةنيا هةردوو 
ناحيةي ئامرليء سلَيمان بةطي لةسةر ماوة، 

كة زؤرينةيان عةرةبء توركمانن. 
لة  ورد  ئامارَيكي  تائَيستا  هةرضةندة 
قةزاي  لة  كورد  رَيذةي  بةآلم  نيية،  عَيراقدا 
 )%38( نزيكةي  طشتيي  بةشَيوةيةكي  دووز 
رَيذةو  بةهةمان  توركمانةكانيش  دةبَيتء 
بة  عةرةبن  دةمَينتَيتةوة  كة  ديكة  ئةواني 
نَيوان ليستي  سوننةو شيعةوة. هةماهةنطيي 
عةرةبيء كوردي لة ئةنجومةنةكةو دةنطداني 
)7( ئةندامي عةرةب بة قايمقامي نوَيي دووز 
»هةماهةنطيي  د.ئةمين:  وتةي  بة  كوردة،  كة 
باش هةية لةطةأل عةرةبةكانداو ئةطةر هةية بؤ 
هةَلبذاردني قةزاو ناحيةكان ثَيكةوة بةليستَيك 

بةشداريي بكةن«.
بة وتةي شةالل عةبدول، لةناو مةركةزي 
 )%50( نزيكةي  زؤرينةنء  كورد  دووزدا 
قادركةرةمء  ناحيةى  هةردوو  بةآلم  دةبن، 
خةَلكةكةي  هةَلوةشاونةتةوةو  نةوجول، 

ئاوارةبوون، كة زؤرينةيان كوردنء تائَيستا 
دوو  تةنيا  خؤيان،  شوَيني  نةطةإاونةتةوة 
عةرةبء  زؤرينة  يةكَيكيان  ماوة  ناحيةيان 
لة  ئَيستا  بؤية  توركمانة،  زؤرينة  ئةويتر 
زؤرينةي  ديكة  ثَيكهاتةكاني  شار  دةرةوةي 

دانيشتوان ثَيكدةهَينن.
سةآلحةدين،  ث��ارَي��زط��اري  جَيطري 
سةردةمي  لة  ثَيشتر  كة  ئةوةناشارَيتةوة، 
خزمةتطوزاريي  ل��ة  ث��َي��ش��وودا  رذَي��م��ي 
ئةو  ه��ةرواي��ةء  »ئَيستاش  بَيبةشبوونء 
ب��ودج��ةي��ةش��ي ك��ة ب��ؤي ت��ةرخ��ان��ك��راوة 
وتيشي:  نةبووة«،  رَيكوثَيك  بةشَيوةيةكي 
»كَيشةيةكي ديكةمان ئةوةية ئةو كةسانةي كة 
لة بةغداوة دادةمةزرَين هةمووي ثَيكهاتةكاني 
ديكةيةو كوردي تَيدا نيية، هةروةك كَيشةي 
ئةمنيمان هةيةء تيرؤر لة دةوروبةري دووز 
ئاسايشء  هَيزةكاني  هةرةضةندة  زؤرة. 
بةآلم  لَيية،  ك��وردي  فرياكةوتني  ثؤليسي 

دةسةآلتيان زؤر سنوءردارة«.

ساَلي )1922( دووزخورماتوو بووةتة 
ناحيةو تاساَلي )1946( ناحيةيةكي سةر بة 
قةزاي كفري بووة، ساَلي )1947( لكَينراوة 

بة قةزاي داقوقةوة، ساَلي )1951( دووز 
بووةتة قةزاو داقوق بووةتة ناحيةيةكي 

سةر بةو قةزايةء هةردووكيان سةر 
بة ليواي كةركوك بوون، قةزاي 

دووزخورماتوو بة هةر ضوار قةزاي 
ئامرليء سلَيمان بةطء نةوجولء قادر 
كةرةمةوة بة مةرسومي كؤماريي ذمارة 

)41( لة )1976/1/29( دابإاوة لة كةركوكء 
خراوةتة سةر ثارَيزطاي سةآلحةدين-

تكريت.

راثؤرتي،
ثشتيوان سةعدوَلآل، ئارام جةمال

بةرثرسَيكى  ضةند  راب��ردوو   هةفتةى 
لة  ئةمريكا  ه��َي��زةك��ان��ى  س��ةرب��ازي��ى 
بةرطريى  وةزارةت���ى  نوَينةرى  عَيراقء 
ك��ردو  كةركوكيان  س��ةردان��ى  ع��َي��راق، 
بةرثرسانى  لةطةأل  لةكؤبوونةوةيةكياندا 
ئاشكرايانكرد؛  كةركوك  ئيداريى  ئةمنيىء 
ئةو هَيزة هاوبةشةى بؤ ثارَيزطاى كةركوك 
ثَيكهَينراوة لةهَيزةكاني ئةمريكا- ثَيشمةرطة 
ه��ةروةك  ع��َي��راقء  سوثاى   - ثؤليس   -
هَيزة  موسأل  ثارَيزطاى  لة  ئَيستادا  لة 
ئايندةيةكى  لة  هةيةء  بوونيان  هاوبةشةكة 
ضةند  جَيطيردةكرَيت،  رةسميى  بة  نزيكدا 
رؤذَيك ثَيشتريش  بةشَيك لةو هَيزة لة ديالة 

جَيطيركرا.
ذمارةى هَيزة هاوبةشةكة لة سنوورى 
هةر سَي ثارَيزطاى ) كةركوك، موسأل، ديالة( 
بةمشَيوةية  دةبن،  كةس    )1500( نزيكةى 
كةس،   )400( كةركوك  لة  دابةشدةكرَين، 
كةركوك،  )دةورووبةرى  لة  بآلودةكرَينةوة 
كةركوك(،  سنوورى  كةركوك،  ناوةإاستى 
لة ديالة هَيزةكة نزيكةى )225( كةس دةبنء 
لةموسأل  دةكرَين،  جَيطير  شوَين   )5( لة 
نزيكةى )700( كةس دةبنء لة )15( شوَين 

جَيطير دةكرَين.
طشتيى  ئةميندارى  ي���اوةر،  جةبار 
وةزارةتى ثَيشمةرطةى هةرَيمى كوردستان 
ساَلى  كؤتايى  لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
هَيزى  ثَيكهَينانى  بيرؤكةى  )2008(دا 
هاوبةش  لة ناوضةجَيناكؤكةكان دروستبوو، 
ئةو  ئةمنييةتى  ثاراستنى  مةبةستى  بة 
لةنَيوان  طرذيى  كاتة  ئةو  ضونكة  ناوضانة، 

دواتر  ناوضانة،  لةو  هةبوو  ثَيكهاتةكاندا 
لةسةر ثَيشنيازى ئؤدَيرنؤ بإيارى ثَيكهَينانى 

ئةو هَيزة هاوبةشة درا.
ئةندامى  كةمال،  محةمةد  ه��ةروةك 
ليستى  لة  كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
كةركوك  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  برايةتى 
حكومةتى  لةنَيوان  كَيشةدارة  ناوضةيةكى 
دةبَيتةوة  يةكاليي  تا  هةرَيمدا  عَيراقء 
لةثاراستنى  بةرثرسن  شةريكء  هةردووال 
ئةمنييةتى، ثَيكهَينانى هاوبةش هةموواليةك 

بة كورديشةوة لَيى سوودمةند دةبين. 
ض���اودَي���رانء ش��ارةزاي��ان��ى ب��ارى 
اليةنة  سَي  هَيزى  جَيطيركردنى  ئةمنيى، 
كورد  بة  زي��ان  لةناوضةجَيناكؤكةكان 
بؤ  كَيشة  دةبَيتة  ئايندةدا  لة  دةطةيةنَيتء  
هةرَيمى  سةر  بؤ  ناوضانة  ئةو  طةإانةوةى 

كوردستان.
لةكةركوك  ئةمنيى  سةرضاوةيةكى 
دوو  بؤ  كةركوك  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بةشَيك  دابةشدةكرَيتء  ئةمنيى  ناوضةى 
هَيزى  دةدرَيتة  كوردنشينةكانى  لةناوضة 
بة  دي��ك��ةش  ناوضةكانى  ثَيشمةرطةء 
دابةشكردنى  دةسثَيردرَيت،  عَيراق  سوثاى 
كةركوكيش بةوشَيوةية مةترسييةكى زؤرى 
هةية، ضونكة ئةوة واتاى ثاشةكةشةكردنى 
ناوضةيةكى  لةضةند  دةطةيةنَيت  ثَيشمةرطة 

سنوورةكة.
ئةنجومةنى  ئةندامى  مةهدى،  عةلى 
ب��ةرةى  ليستى  لة  كةركوك  ثارَيزطاى 
توركمانى، بة رؤذنامةى راطةياند: ئَيمة ئةو 
رةتدةكةينةوة،  كةركوك  بؤ  هاوبةشة  هَيزة 
كوردو  لة  تةنيا  هاوبةشة  هَيزة  ئةو  ضونكة 
لة  لةكاتَيكدا  ثَيكدَيت،  ئةمريكا  ع��ةرةبء 
ثَيويستة  هةن،  نةتةوةيةك  ضةند  كةركوك 
نةتةوةكانى  لةهةموو  هاوبةشة  هَيزة  ئةو 

ئَيمة داوا  كةركوك بَيت بةتايبةت توركمان، 
دةكةين ثَيكهَينانى ئةو هَيزة بة رَيذةى )%32( 
جطةلةوةش  كةركوك،  نةتةوةكانى  بؤ  بَيت 
سنوورةكانى  ثاراستنى  ثَيشمةرطة  ئةركى 
هةرَيمةو ئةركى ئةوان لةناوضة جَيناكؤكةكان 
نييةء ئةو ناوضانةش لة دةرةوةى سنوورى 

هةرَيمن.
بةهةمانشَيوةى  عةرةبء توركمانةكانء 
ليستى حةدبا، كة ئيدارةى ثارَيزطاى موسأل 
هَيزى  وةدةرنانى  لةسةر  سوورة  دةكات، 
موسألء  ثارَيزطاى  لةسنوورى  ثَيشمةرطة 
بةر  ثةنابردنة  هةإةشةى  هةمانكاتيشدا  لة 

دادطا دةكات. 
لة  هَيزى هاوبةش  لةطةأل جَيطيركردنى 
ناوضةجَيناكؤكةكان باس لة دةركردنى هَيزى 
ثَيشمةرطة دةكرَيت لةموسأل، بةآلم بة وتةى 
راطةياندنى  بةإَيوةبةرى  حةوَيز،  د.ئازاد 
فةرماندةيى ثَيشمةرطةي زَيرةظانى لةئَيستادا 
هيض بإيارَيك لةوبارةيةوة نةدراوةو وتيشى: 
»بوونى هَيزى ثَيشمةرطة لةموسأل تةنيا بؤ 
ثاسةوانيكردنى بارةطةكانة، ئةوانةى داواى 
دةكةن  لةموسأل  ثَيشمةرطة  دةركردنى 

مةبةستى سياسييان هةية.
سةرؤكى  جَيطرى  زَي��ب��ارى،  دَل��دار 
ليستى  لة  موسأل  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
حةدبا  ليستى  لة  ئَيمة  رايطةياند:  حةدبا، 
لة  هاوبةشين  هَيزى  ثَيكهَينانى  دذى 
لةسةر  س��ووري��ن  م��وس��ألء  ث��ارَي��زط��اى 
لة  يةكَيك  لةموسَلء  ثَيشمةرطة  دةركردنى 
ئةوهَيزة  ئةطةر  ئةوةية،  مةرجةكانيشمان 
دةرنةكرا،  ثَيشمةرطة  موسألء  هَينراية 

ئةوكاتة ثةنا دةبةينة بةر دادطاى فيدراَليى.
لةاليةكي ديكةوة عةميد سةرحةد قادر، 
قةزاو  ثؤليسى  هَيزةكانى  بةإَيوةبةرى 
ناحيةكانى كةركوك بةإؤذنامةى راطةياند: 

لةسةر  هةولَيرو  بةغداو  »بةإةزامةندى 
ضةند  ماوةى  ئةمريكا  هَيزةكانى  ثَيشنيازى 
هَيزى  دروستكردنى  بؤ  هةوَلةكان  مانطَيكة 
ضةندين  دواى  دةستيثَيكردووةو  هاوبةش 
كؤبوونةوة سةرةنجام لةماوةى رابردوودا 
يةكةميش  قؤناغى  وةك  ثَيكهَينراو  هَيزةكة 
هَيزةكة لة )400( كةس ثَيكهاتوون بةجؤرَيك 
لةهةريةك لةهَيزة بةشداربووةكانى ئةمريكا 
- ثَيشمةرطة - سوثاى عَيراق - ثؤليس بة 
)100( كةس بةشدارنء لةئَيستاشدا لةاليةن 
راهَينانيان  مةشقء  ئةمريكاوة  هَيزةكانى 

ثَيدةكرَيت«.
هَيزة  بةرثرسيارَيتى  ئةركء  لةبارةى 
هاوبةشةكةوة عةميد سةرحةد قادر دةَلَيت: 
»لةقؤناغى يةكةمدا ئةو هَيزة بةرثرسيارَيتى 
كةركوك  سنوورييةكانى  بازطة  ثاراستنى 
 )5( بازطةكان  كة ذمارةى  ئةستؤ،  دةطرَيتة 
)كةركوك  بازطةكانى  ئةوانيش  بازطةيةو 
كةركوك  -هةولَير،  كةركوك  سلَيمانى،   -
 - كةركوك  تكريت،   - كةركوك  بةغدا،   -
ثَيويستى  بةثَيى  دواترو  وتيشى:  موسأل(ة، 
سنوورةكةو ئةو ثَيشهاتانةى دَينة ثَيشةوة 
ضاوةإواندةكرَيت ذمارةى هَيزة هاوبةشةكة 
دةكرَيت  ض��اوةإوان��ي��ش  بكرَيت،  زي��اد 
تةواوبوونى  دواى  نزيكداو  لةئايندةيةكى 
ئةركة  هاوبةشةكة  هَيزة  راهَينان  مةشقء 

دياريكراوةكةيان وةربطرن«.
هاوكات محةمةد خةليل جبورى، ئةندامي 
ثارَيزطاي  ئةنجوومةني  عةرةبي  كوتلةي 
كةركوك بؤإؤذنامة وتي: »بةتوندى لةدذى 
هاوبةشةين،  هَيزة  ئ��ةو  دروستكردنى 
ئةو  لةثَيكهاتةى  ثَيشمةرطة  كة  بةتايبةت 
ثَيويستى  كةركوك  ثَيمانواية؛  هَيزةداية، 
نيية،  هاوبةشة  هَيزة  ئةو  بةدروستكردنى 
ضونكة ئةو هَيزانةى ئَيستا لةكةركوك رؤأل 

فرةنةتةوةيةو  ثؤليس  بةتايبةتى  دةبينن 
هةردوو  سةربة  ك��وردنء  زؤرينةشيان 
ثارتى دةسةاَلتدارى كوردستانن، جطةلةوة 
سوثاى عَيراقيش سةرجةم نةتةوةكانى تَيدا 
بةشدارة، بؤية ئةو هَيزة ثَيويست نييةو دذ 
عَيراقةو  دةستوورى  )121(ى  مادةى  بة 
سوثاى  بة  بدرَيت  رؤَل��ة  ئ��ةو  دةك��رَي��ت 

عَيراق«.
عةرةبء  ليستى  هةردوو  ثَيضةوانةى 
توركمان، ليستى برايةتى )كورد( ثشتطيريى 
هاوبةشة  هَيزة  ئ��ةو  لةدروستكردنى 
ثَيى  ليستةش  ئةو  ئةندامَيكى  دةك��اتء 
ثَيضةوانةى  هَيزة  ئةو  دروستكردنى  واية؛ 
بةإةزامةندى  نييةو  عَيراق  دةستوورى 
سةرؤكى هةرَيمء سةرؤك وةزيرانى عَيراق 

بووة.
ليستي  ئةندامي  عةسكةرى  ئةحمةد 
راطةياند:  بةإؤذنامةى  كةركوك  برايةتي 
بةإةزامةندى  هَيزة  ئةو  »دروستكردنى 
ب��ةغ��داو ه��ةول��َي��رو ل��ةذَي��ر راس��ث��اردةو 
بؤية  ئةمريكاداية،  هَيزةكانى  ثَيشنيازى 
بةتايبةت  لَيدراوة  بإيارى  بةوشَيوةيةى كة 
دةبَيتة  بةشدارة،  تَيدا  ثَيشمةرطةشى  هَيزى 
اليةنء  هةموو  دَلنياكةرةوةى  ثارَيزةرو 

نةتةوةكان«.
لةطةأل  ئةوهةنطاوة  دذبوونى  لةبارةى 
عةسكةرى  دةستووردا  )121(ى  م��ادةى 
 )121( م��ادةى  »بةثَيضةوانةوة  دةَل��َي��ت: 
وةك  ثَيشمةرطةى  هَيزى  بةإةسميى 
بؤ  شوَينى  ناساندووةو  عَيراقى  هَيزَيكى 
شوَينَيكى  لةهةر  بةَلكو  نةكردووة،  دياري 
رةزامةنديى  لةسةر  بكات  ثَيويست  عَيراق 
ئةنجوومةنى  ه��ةرَي��مء  سةرؤكايةتى 
دةتوانَيت  ثَيشمةرطة  عَيراق  وةزيرانى 

بضَيت«.

دووز نـاطـةأيَـتـةوة

كام هَيز ناوضة جيَناكؤكةكان بثارَيزَيت؟

ذمــارة )565( كةركوكء ناوضة جيَناكؤكةكان
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ةوةنؤتنشاو ةل ةوةنؤتنشاو ةل

طوانتانامؤ، مَيذوويةك لة دروستكردنى كابووس

لة )5(ى ئةم مانطةدا لة رؤذنامةى كوردستانى 
هةرَيمى  نوَينةرى حكومةتى  تاَلةبانى،  قوباد  نوَيدا 
ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  واشنتؤن،  لة  كوردستان 
بابةتى  هةندَيك  ل��ة  ب��اس  م��ام��ةإةش  هَيمن 
دةك��ات.  كوردستان  ئةمريكاء  بة  ثةيوةنديدار 
لة  دةكات  كوردى  لؤبى  بوءنى  طرنطى  باسى  ئةو 
واليةتةيةكطرتوءةكانى ئةمريكا، ئةو مؤدَيلةى ئةو 
كاريطةرة،  تةواو  مؤدَيرنء  شتَيكى  دةكات  باسى 
كوردى  خةَلكى  كوردييةكانء  ثارتة  لةطةأل  بةآلم 

ئةو وآلتة يةكنايةتةوة.
لة كؤسثة طةورةكان كة رووبةإوءى  يةكَيك 
لة  بريتيية  ئةمريكا،  لة  دةبَيتةوة  ك��وردى  لؤبى 
لة  تَيطةيشتن  لة  ك��ورد  سةركةوتوءنةبوءنى 
كلتوءرى ئةمريكى، ئةو كوردانةى كة لة ساَلةكانى 
هَيشتا  ئةمريكا  هاتوءنةتة  تائَيستا  )1970(وة 
ثارتة  سياسةتى  لة  كوردايةتيى  كوردستانء 
كوردستانييةكان دةبينن. لؤبى كوردى لة ئةمريكا 
هيض حكومةتَيكء  بة  دةبَيت سةربةخؤبَيتء سةر 
بةرذةوةندييةكانى  نةبَيتء  سياسيى  ثارتَيكى 
لةسةرءوى  دووةم   اليةنى  ثاشان  ئةمريكاء 
هةموو شتَيكةوة دابنَيت، ئةم هةوآلنةش ثَيويستى 
بة تَيطةيشتن هةية لة سيستمى سياسيى ئةمريكاء 

كلتوءرةكةى.
سةربةخؤبن،  ثَيويستة  لؤبييةكان  طروءثى 
لةوةداية  جولةكة  لؤبى  بةهَيزيى  نموءنة  بؤ 
ثارتة  لة  ثاراستوءة  خ��ؤى   سةربةخؤيى  كة 
هيض  ئةوان  ئةمريكا،  ئيسرائيلء  سياسييةكانى 
ناكةنء  دياريكراو  طروءثَيكى  لة  ثشتطيريى  كات 
اليةنطريى نة كؤمارييةكان نةديموكراتييةكان نينء 
هيض كاتيش بةشَيوةى راستةوخؤ بإيار لة ئيسرائيل 

وةرناطرن.
ئةمريكا  كوردةكانى  رابردوءدا  لة  بةداخةوة 
كردوءةء  ديموكراتيان  كانديدةكانى  ثشتطيريى 
بؤ  هةر  طرتوءة.  كؤمارييةكان  لة  رةخنةيان 
نموءنة لة هةَلبذاردنةكانى ثَيشوءى سةرؤكايةتيى 
هاوكاريى  بة  كوردةكان  لة  هةندَيك  ئةمريكادا 
ئؤفيسى حكومةتى هةرَيمى كوردستان لة واشنتؤن 
ئؤباما  ثشتطيكردنى  بؤ  بةإَيوةبرد  كةمثةينَيكيان 
ساَلَيك  دواى  ئَيستا  ئؤباما«.  بؤ  »كورد  بةناوى 
ثَيدةضَيت  دابةزيندايةو  لة  ئؤباما  جةماوةرى 
لة  زؤر  كورسى  كؤنطرَيس  هةَلبذاردنةكانى  لة 
هؤى  بوءة  كوردةكان  ك��ارةى  ئةو  ب��دةن.  كيس 
وَينةى  ناشرينكردنى  كؤمارييةكانء  توءإةكردنى 

كوردستانء بةرذةوةندييةكانى.
ئابوءرييةكى  خاوةنى  دةبَيت  لؤبى  هةروةها 
سةربةخؤبن، ئةطةر لؤبييةك لةاليةن دامةزراوةيةكى 
حكومةتى  نموءنة  بؤ  بدرَيت،  يارمةتى  دةرةكيى 
دروست  لةدةستدةدات.  بةهاى خؤى  ئةوا  هةرَيم، 
لؤبى بؤ كورد دةبَيت لةاليةن كوردةكانى ئةمريكاو 
يان ئةمركييةوة بةإَيوةببرَينء خاوةنى ئابوورييةكى 
سةربةخؤبن، حكومةتى ئةمريكى طوآ ناطرَيت بؤ 
بؤبَيت، ضونكة  لةدةرةوة  يارمةتى  رَيكخراوَيك كة 

وةك هةواَلطرى دةرةكيى تةماشاى دةكات.
كاريطةريى  لة  بكةين  زيادةإؤييش  نابَيت 
لؤبيش، بؤ نموءنة ئايثاكى جولةكة، كة بةهَيزترين 
لة  ثشتطيريية  خاوةنى  كة  ئةمريكا  لة  لؤبية 
بةآلم  كؤنطرَيس،  وةك  ئةمريكا  دامةزراوةكانى 
ئةوةى  هةية،  خؤيشى  سنوءرى  كاريطةرييةكانى 
كاريطةريى بةسةر سياسةتى ئةمريكاوة هةية، ئةو 
حكومةتة ديموكراتةى ئيسرائيلة نةك لؤبى جولةكة، 
ديكتاتؤريى  سيستمَيكى  خاوةنى  ئيسرائيل  ئةطةر 
تةلئةبيب  واشنتؤنء  ثةيوةندييةكانى  ئةوا  بوءاية 
ثةيوةندييةكانى  وةك  نةدةبوو،  ئَيستا  بةمشَيوةى 

ئةمريكاء وآلتانى عةرةبى لَيدةهات.
لؤبىء  كاريطةريى  باسى  قوباد زؤرجار  كاك 
دروستكردنى لؤبى كوردى دةكات، بةآلم بَيئةوةى 
ثَيمان بَلَيت كة لؤبى دةبَيت ضؤن كاربكاتء ضؤن 
خةَلكةوة  لةاليةن  لؤبى  دةبَيت  دروستبكرَيت. 
ئةمةش  حكومةتةكان،  ن��ةك  دروستبكرَيت، 
كورد  سياسييةكانى  قوبادو  كاك  كة  راستييةكة 
دةبَيت بيزانن. بةداخةوة سروشتى حيزبى كورديش 
هيض كات دروستكردنى لؤبييةكى سةربةخؤ قبوءأل 

ناكات، ئةطةر لةذَير كؤنترؤَلى خؤياندا نةبَيت.

لؤبى كوردى
لة ئةمريكا

بؤتان ئامَيدي دةينووسَيت

راثؤرتي، شاآلو فةتاح

»دؤَل��ى  لة  كة  ئ��ةوان��ةن  بةدبةخت 
دوو  »خاكى  بةرةو  رووبار«ةكةوة  دوو 
هةرضةندة  دةط��وازران��ةوة،  رووبار«ةكة 
ئةوةى يةكةميان واتة عَيراق، شوَينَيك بوو 
رةنطة  دروستدةكاتء  مةراق  جَيهَيشتنى 
خراثترين وآلتى دنياش بووبَيت لة يةكةم 
دةيةى سةدةى بيستويةكدا بؤ ذيان، بةآلم 
واتة  دووةميان،  لةوةى  بَيت  هةرضؤنَيك 

طوانتانامؤ باشتر بوو. 
لة  بةشَيكة  طوانتانامؤ  ك��ةن��داوى 
ب��اش��وورى  طوانتانامؤى  ث��ارَي��زط��اى 
خؤرهةآلتى وآلتى كوباء ئةم كةنداوة بةثَيى 
ثةيماننامةى كوبا-ئةمريكى ساَلى )1903(ء 
بة طرَيبةستى بةكرَيدانى هةميشةيى درا بة 
كوبا  هةرضةندة  يةكطرتووةكان.  وياليةتة 
ئةو  بةسةر  خؤى  ت��ةواوى  سةروةريى 
هَيزى  بةهؤى  بةآلم  طَيإايةوة،  ناوضةيةدا 
كؤنترؤَلى  بَيثايانء  دادوةريى  دةسةآلتى 
لة  خؤى  ديفاكتؤى  زاَلبوونى  خؤيةوة 
ئ��ةوةش  وَي���إاى  ث��اراس��ت،  ناوضةكةدا 
لة  تائَيستا حكومةتى كوبا بوونى ئةمريكا 
ياسا  ثَيشَيلكردنى  ناياسايىء  بة  ناوضةكة 

نَيودةوَلةتييةكان لةقةَلةمدةدات. 
وَينةى  كةنداوةكة،  لة  نيطات  يةكةم 
كةنار دةريايةكة كة بةشَيوةيةكى سروشتى 
كاتبةسةربردن  ط��ةش��ت��وط��وزارو  ب��ؤ 
دؤزينةوةي  دواى  لة  ئةمة  رةنطة  كراوة، 
كريستؤفةر  ل��ةالي��ةن  ك��ةن��داوةك��ةوة 
لة  م��ةزن��ةوة  دؤزةرةوةى  كؤلؤمبسى 
)1494( راستبووبَيت كة ناوى نابوو »ثنتى 
دواى ساَلى)2002(،  ئةمة  بةآلم  ماسيطر«، 
ناوهَينانى  ثَيش  دوورةوةو  لة  تةنيا 
دؤزةخَيكى  نزيكةوة  لة  خةياَلدةكرَيتء 

داطيرساو زياتر ضيدى نةبوو.

مَيذووى دروستكردنى 
طرتووخانةكة

دةريايى  بنكةيةكى  دروستكردنى 
سووثاى ئةمريكا لة طوانتانامؤ، دةطةإَيتةوة 
ئةمريكا  ئةوةى  دواى  )1903(و  ساَلى  بؤ 
بةكرآ  كةنداوةى  ئةو  وةرطرتنى  ثةيمانى 
)نةك داطيركردنى سةربازيى( وةرطرت، لة 
ساَلى )2002(دا لة طةرمةى جةنطى ئةمريكا 
دروستكردنى  بإيارى  ئةفغاستاندا،   –
طرتووخانةى طوانتانامؤ درا وةك شوَينَيكى 
طومانلَيكراوةكانء  تيرؤريستة  بؤ  تايبةت 
ئةم طرتووخانةيةش سآ كامثى سةرةكى 
ئيطواناء  كامثى  دةلتا،  كامثى  هةبوو، 
)2002( لةدواى ساَلى  ئَيكس رةى.  كامثى 

ئةفغانستاندا  لة جةنطى  كةسانةى  ئةو  وة 
دةستطيردةكران، راستةوخؤ دةنَيرران بؤ 
دووةمى  كانوونى  )22(ى  لة  طوانتانامؤء 
كة  رايطةياند  سثى  كؤشكى   ،)2009(
طرتووخانةكة لةماوةى ساَلَيكدا دادةخرَيت، 
بةآلم ئةم بإيارةى ئيدارةى ئؤباما لةاليةن 
دادطاى سةربازيى طوانتانامؤوة رةتكرايةوة 
بةهؤى كةيسى عةبدوإلةحمان نةشيرىء 
دروستكردنى كَيشةى ضاوةإواننةكراو بؤ 
ئايارى  )20(ي  لة  طرتووخانةكة.  ئيدارةى 
طواستنةوةء  ماديى  ثشتطيريى  )2009(دا، 
طرتووخانةكة  دةستطيركراوانى  مانةوةى 
دووةمى  تشرينى  لة  لةكاتَيكدا  راطيرا، 
لةو  )215(دةستطيركراو  ساَلدا  هةمان 
شوَينةدا بوون. لة )15(ى كانوونى يةكةمى 
سةرؤكى  ئؤباماى  ب��اراك  )2009(دا، 
ياداشتنامةيةكى  يةكطرتووةكان،  وياليةتة 
تَييدا  ثَيشكةشكردو  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
راطةياندء  طرتووخانةكةى  داخستنى 
دةستطيركراوةكان  طواستنةوةى  بإيارى 
سةنتةرى  ب��ؤ  طوانتانامؤوة  ل��ة  درا 
وياليةتى  ل��ة  ت��ؤم��س��ؤن،  ضاكسازيى 
يةكَيك  بإيارةش  ئةم  ئةمريكا،  ئيَلينؤيسى 
دواى  ئؤباما  كارةكانى  يةكةمين  لة  بوو 
دةستبةكاركردنى وةك سةرؤكى ئةمريكا، 
دةنطدانةوةيةكى  ئ��ةوةى  دواى  ئةمةش 
رةوشى  لةسةر  دروستبوو  نَيودةوَلةتى 
كارمةندو  مامةَلةكردنى  دةستطيركراوانء 
بةرثرسانى طرتووخانةكة، هةربؤية ئؤباما 
لة  طرتووخانةكةى  داخستنى  بانطةشةى 
كردو  سةرؤكايةتي  بؤ  خؤيدا   كةمثينى 
بة  دان��ا،  ئةولةويةتةكانى  لة  بةيةكَيك 
بة  زيانى  كة  شوَينَيكة  ئ��ةوةى  ثاساوى 
بةآلم  طةياندووة،  ئةمريكا  )ميسداقيةتى( 

ئةمكارة لة سةرةتاى دةستبةكاربوونيةوة 
طةيتس،  رؤب���ةرت  ن��ةك��راو  جَيبةجآ 
سةرنةطرتنى  لةبارةى  بةرطرى  وةزيرى 
دابينكردنى  »طواستنةوةء  وتى،  ثالنةكةوة 
كة  ئاَلؤزتربوون  ل��ةوة  ثَيويستييةكان 

ثَيشبينيمان كردبوون«. 

ئاستةنطةكانى بةردةم 
طواستنةوةو داخستن

لةسةر  بةردةوامبوو  ئؤباما  ئيدارةى 
زيندانييةكانى  طواستنةوةى  ثةرتكردنء 
بؤ  كارى  بةثلة  ثلة  طرتووخانةكةو  ناو 
داخستنى  طواستنةوةو  ض��ؤَل��ك��ردنء 
يةكجارةكى طرتووخانةكة دةكرد، ئةوةبوو 
دةستبةكاربوونيةوة،  ساَلَيكى  ماوةى  لة 
ئيدارةكةى زيندانيى بؤ )40(وآلت طواستةوة، 
بةآلم ئةم وآلتانة هةندَيكيان دوودَلبوون لة 

وةرطرتنى زياترى زيندانييةكان. 
تةنيا  ط��رت��ووخ��ان��ةك��ة  داخستنى 
لؤجستيكى  ئاستةنطى  رووب����ةإووى 
ياسايىء  ئاستةنطى  بةَلكو  نةدةبووةوة، 
سياسى زؤرى لةثَيشبوو، لةاليةن هةندَيك 
لة ئةمريكيية كؤنزةرظاتيظةكانةوة دذايةتى 
دةكرا، ئةمة جطة لةوةى كردارى داخستن 
بؤ  هةبوو  ياسايى  هةموارى  بة  ثَيويستى 
طرتووخانةكة،  داخستنى  بةياساييكردنى 
نزيكةى  طرتووخانةكة  داخستنى  هةربؤية 
ساَلةشدا  ئةم  ماوةى  لة  خاياندو  ساَلَيكى 
ئيدارةى طرتووخانةكة، بإيارى ثؤلَينكردنى 
ثؤل:  سآ  بؤ  كرد  دةستطيركراوةكانيان 
كة  ئةوانةى  حوكمدةدرَين،  كة  ئةوانةى 
طروثى  دةكرَينء  ديكة  وآلتانى  رةوانةى 
سَييةميش كة جَيطاى مشتومإى زؤربوون، 
لةوةى  ترسناكتربوون  كة  ئةوانةبوون 
حوكمبدرَين،  نةدةكرا  بةآلم  بطوازرَينةوة، 
بةآلم خؤشبةختانة ئيدارةى طرتووخانةكة 
لةم  كةسَيك  هيض  تائَيستا  كة  رايطةياند 

بةشةدا نيية. 
ناردنى  بة  دةستى  ئؤباما  ئيدارةى 
دةستطيركراوةكان كرد بؤ وآلتانى جياواز، 
حوسييةكانى  كَيشةى  ل���ةدواى  ب��ةآلم 
بوونى  دةنطؤى  بآلوبوونةوةى  يةمةنء 
ئةلقاعيدة لةو وآلتة، ئيدارةى ئؤباما بإيارى 
وآلتة،  ئةو  بؤ  ن��ارد  زيندانى  نةناردنى 
بؤ  دةدؤزنةوة  ئةمين  ثةناطايةكى  ضونكة 
هَيرشبكةنةوة  نيية  دووريش  حةسانةوةو 
هؤى  بووة  يةمةن  كَيشةى  ئةمريكا.  سةر 
لة  ئؤثؤزسيؤن  دةنطى  طةشةكردنى 
دذايةتى  سيناتؤرَيك  ضةند  كؤنطرَيسداء 
لة  دةك��ةن  طرتووخانةكة  طواستنةوةى 
طوانتانامؤوة بؤ ئيَلينؤيسء كؤمارييةكانى 
دذايةتيكردنى  كةوتنة  بةتوندى  كؤنطرَيس 
لة  طواستنةوةى  ثَييانوابوو  هةنطاوةكةو 
داوةتكردنى  ئةمريكا،  بؤ  طوانتانامؤوة 
مةترسييةكى راستةوخؤية بؤ ناو ئةمريكا. 
سيناتؤرى  لَيموكسى  جؤرج  لةمبارةيةوة 
طواستنةوةى  »بإيارى  وتى،  كؤمارييةكان 
طرتووخانةكة لة طوانتانامؤوة بؤ ئيَلينؤيس 
سووربوونَيكى  س��ةرؤك��ةوة،  لةاليةن 
بؤ  ئيدارةكةيةتى  ديكةى  كةللةإةقانةى 
فشارَيكى  بة  تيرؤر  دذى  طؤإينى شةإى 
تةنيا  ئؤباما  سةر  فشارخستنة  ئاستنزم«. 
كة  نيية  ئةوانةوة  كؤمارييةكانء  لةاليةن 
ئةمنى  هةإةشةيةكى  بة  طرتووخانةكة 
رَيكخراوةكانى  لة  هةندَيك  بةَلكو  دةزانن، 
ثشتطيرييكردن لة مافى مرؤظيش دذايةتى 

كة  ئةوةى  بةثاساوى  دةكةن  هةنطاوةكة 
تةنيا طواستنةوةيةكةو هيض لة ناياساييبوونى 
ئةنتؤنى  كةمناكاتةوة.  طرتووخانةكة 
ئازاديية  يةكَيتيى  بةإَيوةبةرى  رؤمَيريؤى 
مةدةنييةكانى ئةمريكا وتى، »دروستكردنى 
ئيَلينؤيس  باكوورى  لة  )طوانتانامؤ(  طيتمؤ 
داخستنى  ثَيشةوة،  بةرةو  نيية  هةنطاوَيك 
طوانتانامؤ شتَيك نيية جطة لة ئاماذةيةكى 
رةمزييانة، ئةطةر بةردةوامبن لة سياسةتى 

ناياسايى«. 
سووربوو  ئؤباما  ئةوةشدا  لةطةأل 
لةسةر داخستنى طرتووخانةكةو ثَييوابوو، 
طرتووخانةكة  دواخستنى  يةمةن  كَيشةى 
دواناخاتء بةردةوامدةبن لة طواستنةوةى 
لة  ئؤباما  ديكة.  وآلتانى  بؤ  زيندانييةكان 
لَيدوانَيكدا وتى »هيض هةَلةيةك رووينةداوة، 
لةم  دادةخ��ةي��ن«،  طوانتانامؤ  ئَيمةش 
لَيدوانةيدا دواتر ئؤباما ئاماذةى بةوةدا كة 
طوانتانامؤ بووةتة هؤى تَيكشكاندنى ئةمنى 
دةستى  ئامرازَيكى  بة  ئةمريكاو  قةومى 

ئةلقاعيدةى دانا.

كابووسى ئةشكةنجة
داخستنى  كَيشةكانى  ل��ة  يةكَيك 
طةشةكردنى  طوانتانامؤ،  طرتووخانةى 
ئةم  يةمةنء  لة  بوو  ئةلقاعيدة  طروثى 
ئةوةى  دواى  طةورةتربوو  كَيشةيةش 
دةناردة  زيندانييانى  ئةمريكا  حكومةتى 
زيندانييانة محةمةد  لةو  يةكَيك  كة  يةمةن 
ئيدارةى  خراثى  مامةَلةى  بوو.  ئةلوافى 
زيندانييان  لة  هةندَيك  بؤ  طرتووخانةكة 
ناتوانن  لةئَيستاشدا  كابووسء  دةبَيتة 
زةمةنى  خراثةكانى  يادةوةريية  بةهؤى 
بهَينن.  ئةمريكا  لة دذايةتى  زيندانةوة، واز 
لة  )واف��ى(ة  كة  زيندانييةكان  لة  يةكَيك 
ضاوثَيكةوتنَيكى )بى.بى.سى(دا دانى بةوةدا 
زؤر  كارمةندان  ئيدارةء  مامةَلةى  كة  نا 
ثيتةر  لةمإووةوة  لةطةَلياندا.  خراثبووة 
تايلؤر، رؤذنامةنووسى )بى.بى.سى( وتى، 
بؤضى  كرد،  ئةلوافى  لة  ثرسيارم  »كاتَيك 
كاريطةريى  هيض  زيندانةكة  ضاكسازيى 
ي��ادةوةرى  وت��ى،  ئ��ةو،  سةر  بؤ  نةبووة 
ئةمريكييةكانةوة  بةدةست  ئازارةى  ئةو 
لة  بةهَيزترة  ضةشتوويةتى  زيندانة  لةو 
لةبارةى  ضاكسازيى«.  ثرؤطرامَيكى  هةر 
ئةلوافى  ئةشكةنجةدانيانةوة،  ضؤنَيتيى 
ئةشكةنجةدان  رَيطةكانى  لة  يةكَيك  باسى 
كورسييةك  لةسةر  دةَل��َي��ت،  دةك���اتء 
داياندةنايتء ئةندامي نَيرينةتيان دةبةست، 
دةدايتآ  زؤري��ان  سوَيرى  ئاوي  ثاشان 
ئةمةش  فإَييبدةيتةوةء  بتوانيت  بَيئةوةى 
بة  دةستتدةكرد  كة  دةدايت  ئازارى  هَيند 
بةرثرسيارانى  لةمبارةيةوة  هاواركردن. 
نةبوون،  لَيدوانَيك  هيض  ئامادةى  ثنتاطؤن 
كة  ديكةش  كةسَيكى  ئةلوافىء  هةربؤية 
عةرةبى  سعوديةى  بؤ  طوانتانامؤوة  لة 
لةسةر  كة  ظيديؤيةكدا  لة  نَيررابوون، 
ب��آلوك��راب��ووةوة،  ئينتةرنَيت  ت��ؤإى 
بة  دةكةن  ثةيوةندى  كة  رايانطةياندووة 
ئةلقاعيدةوة.  رَيكخراوى  يةمةنى  لقى 
بؤ  نَيررابوون  هةردووكيان  هةرضةندة 
دواى  لة  طةإاندنةوة  ضاكسازيىء  بةشى 
طواستنةوةيان لة ساَلى )2007(و ناردنيان 
بؤ سعوديةى عةرةبى، بةآلم ئةم ثإؤسةية 

كاريطةرييةكى ئةوتؤى نةبوو.  

دووبارة بؤ مةيدانى شةإ
ب���ةردةم  كَيشةكانى  ل��ة  ي��ةك��َي��ك 
طواستنةوةى زيندانييةكان، بريتيبوو لةوةى 
وآلتانةوة  ئةو  لةاليةن  ئازادكردنيان  كة 
ببَيتة هؤى طةإانةوةى ئةو ئازادكراوانة بؤ 
بةرةكانى جةنطء ثةيوةنديكردنيان بة تؤإة 
ثَيشبينييةكى  ئةمةش  تيرؤريستييةكانةوة. 
ناقؤآل نةبوو، دواى ئةوةى سةرضاوةيةك بة 
فؤكس نيوزى راطةياندوة، )20%(ى ئةوانةى 
بة  ثةيوةندييان  دووبارة  ئازادكراون،  كة 
كردووة.  ئةلقاعيدةوة  تيرؤريستى  تؤإى 
ئةو  ثنتاطؤن  بةرثرسانى  هةرضةندة 
بةآلم  رةتنةكردووةتةوة،  ذمارةيةيان 
دةرب��ارةى  رةسميى  راث��ؤرت��ى  هَيشتا 
طوازراوةكانء  زيندانةكةو  بارودؤخى 
ئةوةى  نةكراوة، دواى  ئامادة  ئازادكراوان 
بةشى يةمةنى ئةلقاعيدةش بةرثرسيارَيتى 
خؤيان لة هةوَلى تةقاندنةوةى فإؤكةيةكى 
ئةمريكى لة )25(كانوونى يةكةمى )2009(

ئيدارةى  لة  زؤر  رةخنةى  راطةياند،  دا 
ئؤباما دةطيرا لةسةر بإيارى طواستنةوةو 
بةآلم  طوانتانامؤ،  طرتووخانةى  داخستنى 
لةسةر  س��وورة  هةميشة  وةك  ئؤباما 

داخستنى طرتووخانةكة.  

 فةيسبووك، ئاستانةى
ضيرؤكة سةرنجإاكَيشةكان

ضيرؤكى  طوَيبيستى  رؤذان����ة 
تؤإى  دةرب��ارةى  دةبين  سةرنجإاكَيش 
ئةم  فةيسبووك.  ئؤنالينى  كؤمةآليةتيى 
جةماوةرَيكى  توانى  ئةوةى  دواى  تؤإة 
كؤبكاتةوة،  لةخؤى  ف���راوان  هَيجطار 
يارمةتيدةرنء  كة  ئامرازانةى  ئةو  بةهؤى 
ثةيوةنديكردن،  بؤ  دةك��ةن  ئاسانكارى 
ضةندين ضيرؤكى سةيرو سةرنجإاكَيشى 
خةَلكى  ثَيكطةياندنةوةى  دةرب���ارةى 
طوانتانامؤش  دروستدةكرد.  لَيكدابإاو 
بةركةوت،  ضيرؤكانة  لةم  خؤى  ثشكى 
)بى.بى.سى(يةوة  لة  ئةوةى  دواى  ئةويش 
نيلى  براندؤن  ثةيوةنديكردنى  شاهيدى 
دووان  طوانتانامؤو  ثَيشترى  ثاسةوانى 
سآ  ئةم  بووين.  دةستطيركراوةكان  لة 
يةكتريان  نامةناردنةوة  بةهؤى  كةسة 
دؤزيوةتةوةو ثةشيمانييان لة رووداوةكانى 
رووداوةك��ةى  نيلى  دةربإيوة.  راب��ردوو 
مةسجى  خؤى  كة  دةطَيإَيتةوة  بةجؤرَيك 
بؤ رةسوأل )دةستطيركراوَيك لة طوانتانامؤ( 
ن��اردب��َي��ت، ث��اش��ان رةس���وأل وةآلم��ى 
بةهؤى  دوات��ر  داوةت���ةوة،  مةسجةكةى 
لة  هةريةكة  زياترةوة،  نامةطؤإينةوةى 
)بى. بانطَيشتى  ئةحمةد  رةسوألء  نيلىء 

ئةسةفى  ثرؤطرامَيكدا  لة  بى.سى(كرانء 
ذيانيان  قؤناغةى  ئةو  دةرب��ارةى  خؤيان 
لة  )29(ساَلةو  تةمةنى  كة  نيلى  دةربإى. 
وا  هةميشة  وتى،  دادةنيشَيت  تةكساس 
وَينادةكرَيت كة طوانتانامؤ شوَينَيكى باشةو 
باش  بةشَيوةيةكى  دةستطيركراوةكان 
وانيية،  لةإاستيدا  بةآلم  مامةَلةدةكرَين، 
تَييدا  شوَينَيكة  كة  ثَيتاندةَلَيم  من  لَيرةوة 

خةَلكى بَيتاوان دةخرَيتة قةفةسةوة. 

* سوود لة ضةندين سةرضاوةى
ئينتةرنَيتى وةرطيراوة
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راثؤرتى، رؤذنامة

رةنطة يةكَيك لة )طةورةترين( رووداوى 
هايتى  بومةلةرزةكةى  جيهان  هةنووكةيى 
بةرثرسانى  لةاليةن  روودواوةى  ئةو  بَيت، 
لة  خراثتر  بة  نةتةوةيةكطرتووةكانةوة 
لةقةَلةمدراء  تسؤنامى  بوومةلةرزةكةى 
ثَينج  طةرمترين  لة  يةكَيك  بة  تويتةريش 
بابةتةكانى  ئَيستاى جيهانى دانا، كة لةاليةن 
زؤرترين خةَلكةوة باسدةكرَيت، ئةم رووداوة 
سَيشةممةى هةفتةى رابردوو )12ى كانوونى 
دووةم(ء بة ئاستى )7( ثلةى رَيختةر هايتى 
هةذاندء ئةمجارةش لة تؤإى هةواَلى )سى.

بةشَيوةيةكى  يةكةمجارو  بؤ  ئَين.ئَين(ةوة 
)سى.ئَين.ئَين(  رةنطة  ثةخشكرا،  راستةوخؤ 
ضونكة  رووداوةدا،  لةم  بَيت  ب��راوة  تةنيا 
لةدةستدانى  طيان  هؤى  بووة  رووداوةك��ة 
زياتر لة )200( هةزار كةس، ئةمة جطة لةوةى 
تيمةكانى فرياكةوتن هَيشتا خةريكى طةإانن 

بةدواى الشة نةدؤزراوةكاندا.
ناحكوميية  رَيكخراوة  جيهانء  وآلتانى 
نَيودةوَلةتييةكان راستةوخؤ ثيتاكء كؤمةكيان 
رَيكخراوى  رووداوةك��ة.  شوَينى  بؤ  نارد 
نةتةوةيةكطرتووةكان رووبةإووى ئاستةنطى 
زؤر بووةوة لة يارمةتيدانى خةَلكيدا، ضونكة 
رةسمييةكانء  شوَينة  بوومةلةرزةية  ئةم 
رَيكخراوةكانى  حكومةتء  بارةطاكانى 
تةنيا  رووداوةك���ة  رووخاندبوو،  ديكةى 
بةَلكو  نةهات،  كؤتايى  بوومةلةرزةكة  بة 
ض��اوةإوان��ى  هايتى  خةَلكى  تائَيستاش 
وةك  سةرةتاييةكانى  زؤر  ثَيداويستيية 
نانء ئاون، ئةمة جطة لةوةى بوومةلةرزةكة 
دزىء  رةهاو  ثاشاطةردانييةكى  هؤى  بووة 
ضةتةيى لة هايتى، كة تائَيستاش دياردةيةكى 
بةرضاوة، هةربؤية خةَلكى ناضار روودةكةنة 

فإؤكةخانة بؤ جَيهَيشتنى هايتى. 
سةرؤكى  ئؤباماى  ب��اراك  هةرضةندة 
يارمةتييةك  بةخشينى  بة  ثةيمانى  ئةمريكا 
كرد، كة »طةورةترين بإ بَيت لة مَيذووياندا«، 
بةآلم هَيشتاش راثؤرتةكان باس لةوة دةكةن، 
كة خةَلكى »بَيئومَيد« بوون لة ضاوةإَيكردنى 

يارمةتيية سةرةتاييةكان، بةآلم ئةم رووداوة 
بووة هؤى ورووذاندنَيكى بةرضاوى ئةمريكا، 
سآ  كة  دةرك���ةوت  ئ��ةوة  دواى  ئةمةش 
كلينتؤن  بؤشء  ئؤباماء  ئةمريكا،  سةرؤكى 
كؤبوونةوة  سثى  كؤشكى  لة  بةيةكةوة 
بة  يارمةتييانةى  ئةو  ثَيشإةويكردنى  بؤ 
بةخشينى  شَيوازى  بةآلم  دةدرَي��ن،  هايتى 
بَيئومَيد  هايتى  خةَلكى  يارمةتييانة  ئةم 
ئةمريكييةكان  هَيليكؤثتةرة  كاتَيك  كردووة، 

لة  هايتى،  بة  دةطةيةنن  ثَيداويستييةكان 
هاوآلتيياندا  بةسةر  وآلتةداء  ئةو  ئاسمانى 
ئةوةى  بةهؤى  بةآلم  خوارةوة،  فإَييدةدةنة 
طةنجان  ثاشاطةردانييةو  هايتى  دؤخى  كة 
بة ضةكةوة دةسووإَينةوةو تاآلنى دةكرَيت، 
ناتوانرَيت ئةم خزمةتطوزاريية وةك ثَيويست 

بطاتة دةستى خةَلكى لَيقةوماو. 
يةكَيكى ديكة لة كَيشةكان طيانلةدةستدانى 
كارمةندانى رَيكخراوى نةتةوة يةكطرتووةكانة، 

ثشتى  شَيوةيةدا  لةو  رووداوى  لةكاتى  كة 
ثَيدةبةستن، نةتةوة يةكطرتووةكان رايطةياند: 
 )40( رَيكخراوةو  ئةو  سكرتَيري  نوَينةرى 
بنكةكانيانةوة  رووخانى  بةهؤى  ئةنداميى 
لة هايتى مردوون، وةزيرى ناوخؤى هايتي 
ثاوأل ئةنتؤنى بَيئاى رايطةياند: كة )50( هةزار 
رَيذةى  ثَيدةضَيت  كؤكراوةتةوةو  جةستة 
طيانيان  بوومةلةرزةكةوة  بةهؤى  ئةوانةى 
هةزار   )200 بؤ   100( لةنَيوان  لةدةستدابَيت 

كةسدا بَيت.
رووداوة  ل��ةم  خةَلكى  رزطاركردنى 
رؤَلى  لة  باس  راثؤرتةكان  كة  كةمة،  هَيندة 
دوو  رزطاركردنى  لة  دةكةن  رووسييةكان 
كضدا، ئةمة جطة لةوةى ئةمريكييةكان ثاش 
سةر  دةطةإَينةوة  دووبارة  بَيئومَيدبوونيان 
بينايةكى رووخاو، كة بةهؤى ثةيوةندييةكى 
تةلةفؤنييةوة زانراوة هَيشتا ذنَيكى زيندووى 

تَيداية.
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سَيشةممة 2010/1/19 نـَيودةولَـةتـى 12

hewal.rozhnama@gmail.com

ك سـرووشـت ويَـرانـيـكـرد هـايـتـى، وآلتـيـَ

راثؤرتي، شاآلو فةتاح

ئيسرائيلء  لة  توركيا  باَليؤزى  كَيشةى 
وةزيرى  جَيطرى  لةاليةن  »ئيهانة«كردنى 
ببَيتة  دوورنةبوو  ئيسرائيلةوة،  دةرةوةى 
كة  باوةشَينةكة«،  »كَيشةى  هاوشَيوةى 
هةَلطيرساند،  وآلتدا  دوو  لةنَيوان  جةنطى 
كَيشةيةى  ئةم  توركى  ميدياى  هةربؤية 
وةك  ن��اوب��رد،  قةنةفةكة«  »كَيشةى  بة 
قةنةفةكةى  نزمبوونى  بة  ئاماذةكردنَيك 
لة  توركيا  باَليؤزى  جةليككؤأل  ئةحمةد 
جَيطرى  ئةيالؤن  دالى  بةرامبةر  ئيسرائيل، 

وةزيرى دةرةوةى ئيسرائيل.
نييةو  نوآ  ديبلؤماسيية  جةنطة  ئةم 
دةستثَيكى  بةآلم  دةستيثَيكردووة،  دةمَيكة 
جةنط بة زنجيرة درامايةكى توركى دادةنرَيت، 
كة تيايدا »ئيهانة« بة ئيسرائيلييةكان كراوةو 

بة »مناَلكوذ« ناسَينراون. 
دووشةممة  ئَيوارةى  بةرامبةردا  لة 
ئيسرائيل  دةرةوةى  وةزي��رى  جَيطرى 
باَليؤزى  بةرامبةر  توندى  كاردانةوةيةكى 
توركيا نواند، كاردانةوةيةك كة لة مَيذووى 
ديبلؤماسييةكاندا  ثةيوةنديية  مؤدَيرنى 
وَينةى كةمةو رةنطة تاقانةش بَيت لة سةدةى 
بانطهَيشتكردنى  دواى  بيستويةكةمدا، 
ماوةيةكى  توركيا،  باَليؤزى  جةليككؤأل 
درَيذ لة هؤَلى ضاوةإوانى راطيرابوو، دواى 
عورفء  بةثَيضةوانةى  هاتنةذوورةوةى، 
عاداتى ديبلؤماسيى ئةيالؤن تةوقةى لةطةأل 
نةكردبوو، ئةمة جطة لةوةى كة تةنيا ئاآلى 
ئيسرائيل دانرابوو بآ ئاآلى توركيا، يةكَيكى 
كة  لةوةى  بريتيبوو  »ئيهانة«كان  لة  ديكة 
كورسى يان وةك ميدياى توركي ثَييخؤشة 
ناوي ببات »قةنةفة«ى جةليككؤأل لة كورسى 
ئةيالؤنء هةندآ ئيسرائيليى ديكة نزمتربوو، 
ئةمة جطة لة ناهاوسةنطيى ذمارةى توركء 
ئةم  وَينةى  ذوورةكةدا،  لة  ئيسرائيلييةكان 
بةجؤرَيك  بآلوبووةوة،  دواتر  كة  دانيشتنة 
ئاسايى  بينةرَيكى  كة  ب��وو،  ناهاوسةنط 
كةسةكان  نَيوان  ناهاوسةنطى  بة  هةستى 
بة  بةزةيى  زيرةكيش  بينةرَيكى  دةك��ردو 

دةوَلةتى  بَلَيين  باشتر  يان  توركيا  باَليؤزى 
توركيادا دةهاتةوة، ئةمةش تةواو ثَيضةوانةى 
لة  سةرؤكةكةى  كة  ب��وو  دةوَل��ةت��ة  ئ��ةو 
داظؤسدا بة تونديى ئيسرائيلى تؤمةتباركرد، 
لة  زؤرَي��ك  بنةمايةش  ئةو  لةسةر  هةر 
ضاودَيران ضاوةإَيى كاردانةوةيةكى توندى 
بوون،  ئةردؤغان  بَلَيين  باشتر  يان  توركيا، 
دةرةوةى  لة  لةوكاتةدا  ئةردؤغان  بةآلم 

وآلت بوو. 
زؤرى ثَينةضوو شَيوازةكةى ئةردؤغان 
كؤمارةوة  سةرؤك  طولى  عةبدوآل  لةاليةن 
تةلةفزيؤنء  سةر  هاتة  كاتَيك  ثَيإةوكرا، 
بؤ  ثؤزشى  تائَيوارة  دةبَيت  كة  رايطةياند، 
بهَيننةوة، ئةطينا خؤيان دةزانن كاردانةوةمان 

ضؤن دةبَيت، ئةمة لة كاتَيكدا ئَيوارة تةنيا ضةند 
كاتذمَيرَيكى كةمى مابوو، بةآلم بةشَيوةيةكى 
سةير، هةريةكة لة جَيطرى وةزيرى دةرةوةو 
ثؤزشيان  ئيسرائيل  سةرؤكايةتيى  ديوانى 
هَينايةوة، ئةمةش خاَلى دذةهَيرشى توركيا 
ئةطةر  كة  ديبلؤماسييةدا،  جةنطة  لةم  بوو 
مؤدَيرنةكانى  س��ةرك��ردة  حيكمةتى  بة 
سنطَيكى  طةورةو  »عةقَلَيكى  بة  خؤرهةآلت 
تةواوى  دوورنةبوو  وةريطرتاية،  فراوان« 
جةنطةكة بدؤإَينَيتء ئةو سومعةيةى لةناو 
جيهانى ئيسالم بةطشتىء عةرةب بةتايبةتى 
دروستيكردبوو بةيةكجاريى لةدةستيبدات. 

جةنطة  ل��ةم  توركيا  ك���اردان���ةوةى 
ض��اوةإوان��دةك��را  وةك  ديبلؤماسييةدا 

دةرةوة  ناوخؤو  لة  طةورةى  ثَيشوازييةكى 
يةكةمجار  بؤ  توركيادا  ناوخؤى  لة  لَيكرا، 
دذى  يةكيانطرت  ئؤثؤزسيؤن  حكومةتء 
ئةو كارةو ضةندين لَيدوانى ئاطرين لة ميدياى 
كاردانةوةى  داواى  بآلوكرايةوةو  توركيادا 
ئةو  ئاطرينتر  بةآلم  دةك��رد،  دةستبةجَيى 
مانشَيتانة بوون كة لة ميدياى عةرةبى وةك 
»سةفير«ء  ئةلعةرةبى«،  »قودس  »ئةخبار«، 
بةشَيوةيةك  بآلوكرايةوة،  »دةس��ت��وور« 
راستةوخؤ شانازيى بة توركياو ئةردؤغانةوة 
يةكةمدا  ثةإةى  لة  طةورةى  وَينةى  كراو 
بؤ  سةرى  »ئيسرائيل  نووسينى  بة  دانرا، 
هةستى  دانةواند«،  توركيا  هةإةشةكانى 
ئةخبار  رؤذن��ام��ةى  دةردةب���إى.  خؤيان 

طةورةى  وَينةيةكى  يةكةميدا  ث��ةإةى  لة 
نووسيبووى  بآلوكردبووةوةو  ئةردؤغانى 
ئ��ةردؤغ��ان«ء  تةيب   رةج��ةب  »سوَلتان 
ستايشى ئةردؤغانء عةبدوآل طويلى كردبوو 
ثؤزش  بؤ  ئيسرائيل  »ناضاركردن«ى  بة 
لة  »ئيسرائيل  نووسيبووى  دواتر  هَينانةوة، 
تَيناطات توركى نةبَيت، ثؤزش  هيض زمانَيك 
ميدياى  ل��ةوةى  جطة  ئةمة  ئيهانة،  بةقةد 
هاوشَيوةى  كاردانةوةيةكى  خؤرئاواش 
ئةمريكى  تايمى  طؤظارى  بةجؤرَيك  هةبوو، 
دةربارةى رووداوةكة نووسيبووى، »هَينرى 
نووسيويةتى  حةفتاكاندا  لة  كيسةنجةر 
تةنيا  نيية،  دةرةوةى  سياسةتى  ئيسرائيل 
ثاش  ئةمة  هةية،  ن��اوخ��ؤى  سياسةتى 
راست  هةر  دةيةيةك  ضةند  تَيثةإبوونى 
فةزيحةى  دوايةمين  ئةطةر  دةردةض��َي��ت 

ثةيوةنديى ئيسرائيل-توركيا ببينين«. 
تةنيا  عةرةبى  خؤشحاَليى  دةربإينى 
لةاليةن  بةَلكو  نةبوو،  مانشَيتةكاندا  لة 
ثَيشوازييةكى  عةرةبةوة  خوَينةرةكانى 
كرا،  توركيا  هةنطاوةى  ل��ةم  ط��ةورةت��ر 
وتارانة  ئ��ةم  لةسةر  تَيبينى  بةجؤرَيك 
ئاساييان  سنوورى  تةواو  كة  دةنووسرا، 
لةسةر  كة  تَيبينييةكدا  ضةند  لة  بإيبوو، 
دةرب��ارةى  ئةخبار  رؤذنامةى  وتارَيكى 
»بةرطريى  هاتبوو،  نووسرابوو،    كَيشةكة 
ئةو هةَلوَيستةى  ناكةم، بةآلم  ئةردؤغان  لة 
طشت  هةَلوَيستى  لة  شةريفتربوو  نواندى 
ثاشاو سةرؤكةكانى عةرةب«، لة وتارةكةى 
توركياية، ميسر  »ئةمة  قودسدا نووسرابوو 
نيية، كاروبارى توركياى بةرزكردةوة وةك 
عةرةبى  ثَيشةوايةكى  خؤزطة  ثَيشةوامان، 
سوثاس«.  هةزارجار  دةبوو  تؤمان  وةك 
بةرامبةر  ع��ةرةب  جيهانى  ك��اردان��ةوةى 
شَيوةيةكى  كة  نيية  يةكةمجار  توركيا 
سةركردة  وةردةطرَيتء  سؤزئامَيز  تةواو 
توركةكان دةكةنة »قارةمان«، ثَيشترو كاتَيك 
داظؤسدا  ئابووريى  مونتةداى  لة  ئةردؤغان 
لة  بةهةمانشَيوة  تؤمةتباركرد،  ئيسرائيلى 
يةكجار  كاردانةوةيةكى  عةرةبيدا  جيهانى 

سؤزئامَيزى وةرطرت.

سولَتان دةطةأيَتةوة بؤ خؤرهةآلت



شيكاري ئابوريي
محةمةد ئةمين طةناوى

نة  خؤيدا  كاتي  جؤرو  شوَينء  لة  كار 
بةرهةمهَيناني  دروستكردنء  طرنطي  تةنها 
جؤراوجؤرةكاني  بوارة  لة  هةية  هةبووةو 
ذياندا، بةَلكو ناسنامةو نيشانةي هةر قؤناغء 
مَيذووي  لة  بووة  دةسةآلتَيك  شارستانيء 

مرؤظايةتيدا.
هةم  ثَيكهاتةيةكة  من، شارستاني  بةإاي 
فيكريء  كاري  فيزيكيء  دةستيء  كاري  لة 
ئةندَيشةيي كة بةيةكةوة ئاوَيتة دةبنء وَينةي 
هةموو  دروستدةكةنء  شارستاني  طشتى 
كارَيكي فيزيكي يان بةرهةمي كاري فيزيكي 
لة  هةر  كة  ئةندَيشةية  ئايدو  رةنطدانةوةي 
باَلةخانةيةكء  يان  ئامَيرَيك  تا  تابلؤيةكةوة 

هةر نةخشةيةك كة كاري لةسةر بكرَيت.
بؤ نموونة لة شوَينةواري هةر ئاسارَيكي 
شارستانييةكي  ه��ةر  بة  س��ةر  كة  ك��ؤن 
باَلةخانة  يان  بَيت  ئامَير  بَيت،  مرؤظايةتي 
جؤري  دةتوانين  هونةري،  ثةيكةرَيكي  يان 
ئةوكات  ئارةزووي  خولياو  ئةندَيشةو  بيرو 
ثآ  ث��ةي  بخوَينينةوةء  زؤر  ي��ان  ك��ةم 
ئابووريء  سياسي،  شيكردنةوةي  بةرين، 

كؤمةآليةتي بؤبكةين.
كةَلكي  م��رؤظ  كة  ك��ات��ةوة  ل��ةو  ه��ةر 
بؤ  ك��ار  وزةي  وةك  هةبووة  م��رؤظ  لة 
يان  بَيبةرامبةر  دروستكردن  بةرهةمهَينانء 
ضينايةتيء  )مفهومي(  تَيطةيشتني  ثاداشت، 
ثلةبةندي لة كؤمةَلطاي مرؤظايةتيدا دروست 
بووةو هةرةمي كؤمةَلطاي مرؤظايةتي لةسةر 
ضين ثَيناسةكرا. بة طوَيرةي شوَيني هةرةم تا 
كارو  ئةركي  بيتةوة  نزيك  لووتكة  خوار  لة 

قورسايي زياتر دةبَيتء بة ثَيضةوانةوة.
خواري  لة  كؤمةأل  زؤرينةي  هةميشة 
بوون،  ضينايةتيدا  هةرةمي  خ���وارةوةي 
مَيذووي  لة  كة  زؤرينةيةبوون  ئةم  هةر 
سةرسامئاوةريان  ك��اري  ضينايةتيدا 
دروستكردني  )خولقاندووة(،  ئةفراندووة 
تةنها  نة  نموونةن  ميسر  هةرةمةكاني 
بؤ  بةَلكو  ئةوكات،  شارستاني  مةزني  بؤ 
وةكو  كةس  ضةندةها  بزانين  كة  ئ��ةوةش 
كاري  سةختترين  هةقدةست  بةبآ  بةردةكر 
فيزيكي مَيذووييان ثآ دروستكردون كة بة 
بوونةتة  مرؤظ  هةزار  هةزاران  دَلنياييةوة 
بؤ  هةرةمةكان  دروستكردني  قورباني 
ثاشاكان  كاتي  بؤ  جوان  وَينةيةكي  ئةوةي 

تؤمارو بةَلطة بكةن بؤ ئةمإؤ.
مرؤظ  كاري  وزةي  لة  كةَلكوةرطرتن 
وةك  دةسةآلتةكان  شارستانيء  هةموو  لة 
بةردة وةرطيراوة، هةر بؤية بَيطومان دةبَيت 
لة هةموو شارستانيء دةسةآلتةكاندا، هةتا 
بةَلطةمان  كة  دةسةآلتةي  شارستانيء  ئةو 
نيية، شؤإشء راثةإيني كرَيكارة بةردةكان 

هةبووةو روويداوة.
س��ةرض��اوةي  هةندَيك  ط��وَي��رةي  ب��ة 
دروستكردني  لةكاتي  هةتا  مَيذوويي، 

بةردةكان  ضةندجار  ميسردا  هةرةمةكاني 
راثةإيون، بةآلم ئةنجامي نةبووة، هةروةها 
بابلييةكانء  رؤمانةكانء  سةردةمي  لة 
سةردةمي  هةتا  فارسةكانء  يؤنانييةكانء 
شؤإشء  ئيسالم  جياجياكاني  دةسةآلتة 
بؤ  ئةمة  هةبووة،  بةردة  خةَلكاني  ناإةزايي 
لَيكؤَلينةوةي  كارو  تايبةتةو  بابةتَيكي  خؤي 

تري دةوَيت.
ئةوةتةي مَيذووي كار هةية لة مرؤظايةتيدا 
لة هةموو سةردةمء شارستانييةكاندا تواناو 
وزةي مرؤظةكان وةك هَيزي كار ئازادبووة 
يان  ئةربابةكان  ب��ؤ  ك���اردا  ب���ازاإي  ل��ة 
ئةربابء  واتة  خاوةنكاران،  دةسةآلتدارانء 
لة  ئازادبوون  دةس��ةآلت��داران  خاوةنكارو 
مرؤظ  كاري  وزةي  مرؤظء  بةكارهَيناني 
فؤإمي  لة  ئارةزوويانة  كة  ج��ؤرةي  بةم 
خؤيان  كة  كرَييةك  ثَيداني  يان  ب��ةردةدا 

بإياري لةسةر دةدةن.
ثَيداني  ثيشةسازيي،  شؤإشي  دواي 
كرآ كرا بة مؤدَيل لة كارخانةو شوَينةكاني 
ئةندازةيةك  بة  ب��ةآلم  بةرهةمهَيناندا، 
خاوةنكارةكان نا مرؤظانة كةَلكيان لة بازاإي 
ئازادي كار وةردةطرت كة هةتا ئةو كرَييةي 
دةياندا بة كرَيكاران هَيندة كةمء بَيكةَلك بوو 
تا ناسنامةي كرَيكار وةك بةردةي لَيهاتبوو، 
ناإةزاييء  ضةندةها  هؤي  بووة  ئةمةش 
كرَيكاران،  كة  لَيهات  واي  تا  راث��ةإي��ن، 
ئامَيرةكاني  ئةوا  با  نةكرا  ثآ  هيضيشيان 

كاريان دةشكاند.
دواي  )19(دا،  سةدةي  لة  يةكةمجار  بؤ 
كرَيكارانء  ضةوساندنةوةي  ثةرةسةندني 
بيرو  ب��ذَي��وي��ي��ان،  ب��َي��ئ��ةن��دازةي  خ��راث��ي 
ئةندَيشةي حيزبي كرَيكاري كة لة مانفَيستي 
كؤمؤنيستي ماركسداو دواتريش ثإؤطرامي 
رَيكخراوة  سةنديكاو  ديموكراتدا،  سوسيال 
كة  دةب��وو  بةرجةستة  كرَيكارييةكاندا 
هةقدةستء  كار،  كاتي  هةوَلدةدرَيت  لةوَيدا 
مافةكاني تري كرَيكاران لة هةموو بوارةكاندا 
لة  ئةمإؤ  وةك  لَيهات  واي  تا  بثارَيزرَيت، 
ئةوروثاي رؤذئاوا كة هةم بة مةَلبةندي بيري 
ضةوساندنةوةي  كرَيكاريء  جوآلنةوةي 
تَيبيني هةلومةرجي  كرَيكاري دادةنرا لةطةأل 
كؤمةآليةتيء فةرهةنطيء ئابووري، ئةطةرنا 
ئاستي  جيهان  شوَيني  زؤر  لة  تائَيستاش 
لةسةر  ئةوانةي  طوزةراني  كارو  ذي��انء 
وزةي دةست وةك )كرَيكار( دةذين زياتر لة 
بةردة دةضَيت وةك لة ثَيناسةي كرَيكاربوون، 
كاتي كار )8( سةعات بَيت لةطةأل دياريكردني 
هةروةها  سةعاتء  بة  كار  )نرخي(  بةهاي 
تةندروستيء  كؤمةآليةتيء  زةمانةتي 

خوَيندنء فَيربوون.
)1000( ساأل زياتر خةباتي ضيني كرَيكارو 
ئةوروثايي  رووناكبيراني  سةنديكاكانء 
بازاإي  بتوانن  كة  بووة  ئةمة  ئةنجامةكةي 
ئاستي  لةسةر  بكةن  كؤنترؤأل  كار  ئازادي 
بةتايبةت  تايبةتي،  كةرتي  دةوَلةتيء  كةرتي 
ئةطةرنا  مةزنن،  كة  تايبةتييانةي  كةرتة  ئةو 
بؤ  بضووكن،  كة  شوَينانة  لةو  ئَيستاش 
كةرتي  يان  كشتوكاَلي،  كَيَلطةيةكي  نموونة 
بيناسازيي بضووك كةَلك لة بازاإي ئازادي 
بةثَيي  ئةمةش  كة  وةردةط��رن  كار  )رةش( 

ياسا زؤر قةدةغةية.
تا  تر،  ئازادييةكاني  هةموو  ثَيضةوانةي 
ئةوا  بَيت  )ئازادتر(  تر  ليبرال  كار  بازاإي 
دةبَيت،  زياتر  نادادثةروةري  زوَلمء  ستةمء 
دةخرَيتء  ثآ  ذَير  زياتر  مرؤظ  مافةكاني 
كؤمةأل زياتر بؤ دوو جةمسةري ضين هةرة 

هةذارو هةرة دةوَلةمةند دةبات.
بةمةش كؤمةأل زياتر دوور دةكةوَيتةوة 
لة ثاراستني بةها مرؤييةكان، بةرةو داإمانء 
كؤمةآليةتيء  رووي  لة  دةب��ات  رووخ��ان 
فةرهةنطييةوة ئةمجار دةبَيتة هةإةشةيةكي 

ناوخؤيي جديش بؤ ئاسايشي طشتى تا ئةو 
ئةندازةيةي كة هةستي شانازي نامَينَيت الي 

تاكةكاني كؤمةأل.
لة رؤذي ئةمإؤماندا، بةهؤي ثةرةسةندني 
 Globalisation قؤناغةكاني جيهانطيرييةوة
تَيلَيطرامء  فإؤكةو  بةكارهَيناني  لة  هةر 
كؤمثيوتةرةو  ثؤستء  تةلةفؤنء  فاكسء 
مؤبايل،   ئةنتةرنَيتء  دةستكردو  مانطي  تا 
قؤناغي  دةكاتء  طةشة  هةر  ئةمة  بَيطومان 
نوَيترء ثَيشكةوتووتري ثةيوةندي تكنؤلؤجي 
دروست دةبَيت، ئاطاييء ثَيوستي ئينسانيء 
هةموو  مرؤظةكان  طوزةراني  ضاككردني 
يان  كةم  طرتووةتةوة  زةميني  شوَينَيكي 
ضةندةها  كة  نيية  شوَين  نموونة  بؤ  زؤر، 
شتي  كرَيكاريء  جؤراوجؤري  سةنديكاي 
حيزبي  يان  رَيكخراوة  نةبَيتء  تيا  تري 
لة  بةرطريكردن  بؤ  تيانةبَيت  جؤراوجؤري 
ضينء توَيذي جياواز، بةآلم لةطةأل ئةوةشدا 
تازةطةشةسةندوو  وآلتاني  لة  بةتايبةت 
بةهؤي هةلومةرجي فةرهةنطي، كؤمةآليةتي 
ليبراَلة  كار  بازاإي  تائَيستاش  سياسي  يان 
دةسةآلتداران  تةماحي  طةندةَليء  )ئازادة(و 
بازاإي ئازادي كاريان كردووةتة طةنجينة بؤ 
وةحشي  تةماحي  ئارةزووةكانء  تَيركردني 

خؤيان.
وةحشي  تةماحي  تَيركردني  بةهاي 
ئةربابانء دةسةآلتداراني طةندةأل لة وآلتاني 
بَيداديء  نةخؤشيء  هةذاريء  سَيدا  دنياي 
تا  خةَلك  زؤرينةي  بؤ  كارةساتة  نةزانيء 
ئةندازةي نابوودي هةر بةهايةكي ئةخالقيء 

ئينساني.
خؤماندا  كوردستاني  لة  ئةمإؤ،  ئةوةي 
ثؤلَينكردنَيك  ثَيوةرَيكء  هةموو  بة  كة 
كوردستان  )بةآلم  سآ  جيهاني  لة  بةشَيكة 
ئةوا  بَيت  سياسي  ثؤلَينكردني  بة  ئةطةر 
سآ  وآلتاني  ضونكة  ض��وارةم��ة(،  جيهاني 
رؤذئاواو  دةرةوةي  لة  كة  دةوترَيت  بةمانة 
مةبةست  خ��ؤي  كاتي  )ك��ة  رؤذه���ةآلت 
ئةوروثاي رؤذهةآلت بوو( بوونء قةوارةي 
وةك  هةبوو  خؤيان  نةتةوةيي  سياسيء 
ئاسياو  ئةفريقاو  ئَيرانء  عةرةبيء  وآلتاني 
ئةمريكاي التين، بةآلم كورد تائَيستا ئةمةي 
رَيكخستني  ثَييدةوترَيت  كة  ئةوةي  نيية( 
هةقء  ثاراستني  كارو  دادي  كارو  بازاإي 

داهاتووي كرَيكاران بووني نيية.
هةيكةلةوة  رَيكخستنء  رووي  ل��ة 
بؤ  ه��ةن  ج��ؤراوج��ؤر  سةنديكاي  دةي��ان 
تائَيستا  ب��ةآلم  ك��ار،  بوارةكاني  هةموو 
بازاإي  تةنها  نةك  كة  نةيانتوانيوة  هيضيان 
جارَيكيش  بؤ  بةَلكو  بكةن،  كؤنترؤأل  كار 
يان  كرَيكارَيك  كاري  شوَيني  نةيانتوانيوة 
فةرمانبةرَيك بثارَيزن بة تايبةتي ئةوةي كة 
ثَييدةَلَين كةرتي تايبةت، ضونكة كةرتي تايبةت 
كوردستاندا  لة  ئةمإؤ  طشتي  شَيوةيةكي  بة 
بازرطانييةكان  كؤمثانيا  خزمةتطوزاريء 

لةطةأل كةرتي بيناسازيي دةطرَيتةوة.
لةم  فةرمانبةرانةي  ك��رَي��ك��ارو  ئ��ةو 
كةرتانةدا كار دةكةن لة رَيي سةنديكاكانةوة 
نةخراونةتة سةر كار تا ئةرباب � خاوةنكار 
ثابةند بَيت بة طرَيبةستَيكةوة مافي كرَيكارو 
فةرمانبةر بثارَيزَيت، بةَلكو كةَلك لةو بازاإة 
ئازادة نامةسئولةي بازاإي كار وةردةطرَيت 
شاطرد  يان  كرَيكار  زؤرب��ةي   -1 ئةميش: 
كؤدةكاتةوة  شوَينانة  لةو  زوو  بةيانيان 
ئةوةستن،  لةوآ  بَيكارن  كةسانةي  ئةو  كة 
ئةمجار بة نرخي خؤي دةيانبات لة شوَينَيك 
ئةوةي  بةبآ  ثَيوستي  تا  ثَيدةكات  كاريان 
تةندروستي  بةرثرسياريةتييةكي  هيض  كة 
ئةو  نين  ك��ةم  رؤذان��ة  هةبَيت،  ذينطةي 
بريندار  كاريان  شوَيني  لة  كة  كةسانةي 
سةنديكايةك  ئةوةي  بةبآ  ئةمرن  يان  ئةبن 
خؤم  بؤ  من  لَيبكات،  بةرطرييان  هةبَيت 

ئاسةنطةر  كرَيكارَيكي  مردني  شاهيدي 
لةكاتي  باَلةخانةي خاوةنكارَيك  لة  كة  بووم 
طياني  )مسعد(دا  ئةسانسؤر  دامةزراندني 
سةنديكايةك  نةمبيست  نةمبيني،  لةدةستدا. 
بؤ  بةدواضووني  راطةياندن  دةزطايةكي  يان 
مناَلةكاني  مافي  سازبدرَيت،  هؤكار  تا  بكات 
تا  بكةن  ثاطوشاري  نةبَيت  هيض  بثارَيزَيت، 
رآء شوَيني تايبةت بطرَيتةبةر بة كردنةوةي 
ئاسايشي  ئ��ةوةي  بؤ  فَيركردن  دةورةو 

شوَيني كار دروست بكرَيت.
ثلةي  بةهؤي  كة  فةرمانبةرانةش  ئةو   �2
لة  ض  دادةمةزرَين  خوَيندنةوة  جؤراوجؤري 
لة  بةهةمانجؤر  يان حكومى،  تايبةت  كةرتى 
لة  بةَلكو  دانامةزرَين،  سةنديكاكانةوة  رَيى 
دادةمةزرَين،  حيزبايةتييةوة  واسيتةء  رَيى 
خ��راث  حاَلةتى  دوو  خ��ؤى  ب��ؤ  ئ��ةم��ةش 
دروستدةكات: 1- ثةرةثَيدانى طةندةَلى، واتة 
بةمةش  شياو،  لةشوَينى  ناشييةك  دانانى 
ئةو  هةَلةكردنى  بة  بةرنامةء  كارء  تَيكدانى 

دةزطاء شوَينةى ناشَيت كارى تَيدادةكات.
رؤَلى  بَيبايةخكردنى  كةمكردنةوةء   -2
تةنيا  )هاتووة(  لَيدَيت  وايان  تا  سةنديكاكان 
بةشَيك  بوونةتة  خؤشيان  م��اوة،  ناويان 
رؤَليان  كارء  كة  مشةخؤرى  سيستمى  لة 
هةموو  لة  كةَلك  ن��اء  وةك��و  ب��ةآلم  نيية، 
خةَلكةوة  بودجةى  لة  كة  ماديى  ئيمتيازَيكى 
دَيت وةردةطرن بةبآ ئةوةى هيض بدةن. بؤ 
مرؤظةكان  مافى  كارو  هَيزى  لة  رَيز  ئةوةى 
ض كرَيكار يان جوتيار يان فةرمانبةربَيت يان 
بة  ثَيويستة  بطيررَيت  هةبَيت،  ناوَيكى  هةر 

هةر شَيوةيةك.
1- سةنديكاكان بة شَيوةى نوآ دروست 
بكرَينةوة هةم لة بةرنامةدا هةم لة ئةفرادداو 
بوارَيكي  هةر  بؤ  راوَيذكاري  بةشى  دانانى 

كار.
دامودةزطايةك  هةر  لة  دامةزراندن   -2
رَيي  لة  دةبَيت  طشتي  يان  تايبةت  كةرتي  ض 
ياسا  بة  بكرَيت  ئةمة  بَيت،  سةنديكاكانةوة 
حاألء  هةندَيك  لةطةأل  ثةرلةمانةوة  رَيي  لة 

تَيبينيدا.
كار  دؤزينةوةي  شوَيني  كردنةوةي   -3
كارو  نرخي  كار،  جؤري  زانياريي  لةطةأل 
شوَيني كارو هةروةها ماوةي كار، هةركات 
خاوةنكار  لةطةأل  دةطةإَيت  كار  لة  ئةوةي 
ياساي  بنةماي  لةسةر  رازيبوون  طةيشتنة 
بؤ  طرَيبةستيان  سةنديكا  ئينجا  ئةوا  كار 

بكات.
4- كردنةوةي خولى راهَينانء فَيربوون 
لةطةأل  ك��ار،  جؤراوجؤرةكاني  ب��وارة  لة 
هؤشياريي  زانياريء  ثَيداني  ئامؤذطاريء 

لةسةر ياساي كارو مافء ئةركةكانيان.
كار  شوَيني  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةي   -5
دؤزي��ن��ةوةو  ه��ةروةه��ا  لةناوضوونء  كة 
هةموو  لة  كار  تازةي  شوَيني  دامةزراندني 
لةطةأل  هةماهةنطي  بة  ئابووريدا  بوارةكاني 
اليةنة جؤراوجؤرةكاني حكوميء دامةزراوة 

داراييةكانء سةرمايةطوزارييةكان.
ئةوةي  بؤ  ئامادةباشيية  كةمترين  ئةمة 
تةندروستانةي  ئابوورييةكي  بتوانرَيت 
مرؤظدؤستانةمان  كؤمةَلطايةكي  نيشتمانيء 
ه��ةب��َي��ت، ئ��ةط��ةرن��ا ل��ةط��ةأل رةواج��دان��ي 
هةمانكاتدا  لة  ئازادةوة  بازاإي  بَيسنووري 
بازاإي ئازادي كاري بةبآ كؤنترؤأل كؤمةأل 
بةرةو لة يةك جيابوونةوة دةبات لة رووي 
بؤ  كة  سياسييةوة  فةرهةنطيء  ضينايةتي، 
سنووري  بَيقةوارةو  ئَيمةي  وةك  طةلَيكي 
نيشتماني، زيان بة بزافي ميلليء نيشتمانيء 
بةها مرؤييةكانمان دةطةيةنَيت، بةو هيوايةي 
دَلسؤزانة  بكةينء  ئةمة  بؤ  كار  هةمووان 
زياد... زوو  نةك  بكةين  زيانةكانمان سارَيذ 

سنورَيك بؤ ئازاديي بازاإى كار دابنرَيت.
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راثؤرتي: سةنطةر جةمال

نةبوونى لقى بانكةكانى رةشيدو رافيدةين 
لة ثارَيزطاكانى هةرَيمدا هاوآلتييانى 

كوردستانى بَيبةشكردووة لةو بإيارانةى 
حكومةتى ناوةندى بؤ ثَيدانى ثَيشينة 
بةهاوآلتيان دةريدةكات بةإَيوةبةرى 
بانكى هةرَيميش ئاماذة بةوة دةكات؛ 

كة بةثَيويستيان نةزانيوة ئةو بانكانة 
بانطهَيشت بكةن.

 )30( ثَيشينةى  ثَيدانى  بإيارى  دواى 
سةرجةم  بة  خانووبةرة  بؤ  دينار  مليؤن 
هاوآلتييانء ثَيشينةى )17( مليؤن دينار بؤ 
ناوةندى  حكومةتى  بانكةكان،  كارمةندى 
مووضةيى   )100( ثَيشينةى  بإياريدا 
لةو  هيضكام  بةآلم  فةرمانبةران،  بدرَيتة 
نيشتةجَيى  هاوآلتييانى  نادرَيتة  ثَيشينانة 
لقى  بةوثَييةى  ه��ةرَي��م  ثارَيزطاكانى 
بانكةكانى رةشيدو رافيدةين لةكوردستاندا 
جديى  هةوَلى  هةرَيميش  حكومةتى  نييةو 

نةداوة بؤ كردنةوةى ئةو بانكانة.
وةزارةت��ى  بريكارى  نةبى،  د.ف��ازل 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  عَيراق،  دارايى 
بإيارى  دواى  كة  كردةوة،  لةوة  جةختى 
سةرجةم  بؤ  ديناري  مليؤن   )30( سلفةى 
بؤ  ئؤتؤمبَيل  بؤ  مليؤن   )17( هاوآلتييانء 
كارمةندى بانكةكانء بإيارى ثَيدانى )100( 
مووضة دراوة بؤ فةرمانبةران، بةآلم هيض 
ناطرَيتةوة  كوردستان  سلفانة  لةو  كام 
رةشيدو  بانكةكانى  لقى  نةبوونى  »بةهؤى 

رافيدةينةوة«.
بةهؤى  ثَييانواية؛  هةندَيك  هةرضةندة 
ئةو  سةر  دةضَيتة  زيادةيةى  ئةو  زؤرى 
هاوآلتييان  8%(ة،  تا   %5( كة  ثَيشينانةوة، 
بةآلم  لَينابينن،  سوودى  ثَيويست  وةك 
بة  ثسثؤإان  هاوآلتييانء  بةشَيكى 
ثَيشينةيةكى سوودبةخشى دةزانن بةهؤى 

زؤريى رَيذةكةيةوة.
هاوآلتييةكى  م��ح��ةم��ةد،  ش��َي��رزاد 
لة  ئَيستا  كة  نيشتةجَيى شارى سلَيمانيية، 
ثَيشينةى  خانووةكةيدايةو  دروستكردنى 
رةخنة  ثَيدراوة،  دينارى  مليؤن   )12( تةنيا 
لةكةمى ئةو بإة دةطرَيت بةرامبةر ئةوةى 
باشوور  ن��اوةإاس��تء  هاوآلتييةكى  بة 
دةدرَيتء دةَلَيت: »ئةو بإة وةك ثَيويست 
دينارةكة  مليؤن   )30( لَيرةش  ئةطةر  نيية، 
دةب��ووي��نء  سوودمةند  زياتر  ب��دراي��ة 

خانوويةكى تؤكمةو باشترمان ثَيدةكرد«.
اليةنة  حكومةتء  هاوآلتييان  بةشَيكى 
دةزاننء  كةمتةرخةم  بة  ثةيوةنديدارةكان 
بؤ  ن���ةدراوة  جديى  هةوَلى  ثَييانواية؛ 
كوردستانء  بؤ  بانكانة  ئةو  كردنةوةى 

لة  هةرَيم  دانيشتووانى  سوودمةندكردنى 
بإيارةكانى ناوةند.

محةمةد،  ع��ةل��ى  خ��ؤش��ي��ةوة  الى 
بةإَيوةبةرى طشتيى بانكى هةرَيم، ئةوةى 
راثةإينةوة  لة  ئةوةى  دواى  خستةإوو 
كوردستان لةناوةند دابإاوة لقى ئةو بانكانة 
بةهةرَيمةوة  ثةيوةنديان  كشاونةتةوةو 
ئةو  لقى  نةزانى  بةطرنطيشى  ئةو  نةماوة، 
بكرَيتةوة  كوردستان  لةهةرَيمى  بانكانة 
بةو ثَييةى ئةو بانكانة لة دةرةوةى وآلت لة 
بالك ليستدان )خراونةتة ليستى رةشةوة، 
نةزانيوة  بةثَيويستمان  »ئَيمةش  وتيشى: 
كة  بكةين،  بانكدا  دوو  لةطةأل  ثةيوةندى 
ماوةيةشدا  لةم  بن،  رةش��دا  ليستى  لة 
ثَيشتر  دةدرَي��نء  سلفانة  ثَيشينةو  ئةو 

نةبوون«.
ب���ةإَي���وةب���ةرى ب��ان��ك��ى ه��ةرَي��م 
رابردوودا  لةماوةى  كة  روونيشيكردةوة، 
شارى  سةردانى  عَيراق  دارايى  وةزيرى 
كة  باسكراوة،  ئةوة  كردووةو  هةولَيرى 
لة كوردستانيش  بانكى رةشيدء رافيدةين 
دارايى  وةزي��رى  دواتريش  بكرَيتةوةء 
كة  كردووة،  بةغدا  بؤ  نووسراوى  هةرَيم 

لقى  كردنةوةى  بؤ  بكرَيت  ثَيويست  كارى 
ئةوة  »بةآلم  كوردستان،  لة  بانكانة  ئةو 
ديراسةى  دةبَيت  ضونكة  دةوَي��ت،  كاتى 
بكةنء نوَينةريان بنَيرن بؤئةوةى هةردوو 
ثارَيزطاكةى  هةرسآ  لة  لق  بانكةكة 
هةرَيمى كوردستان بكةنةوةء دواتر ئيشء 
بكرَيتء  لَيرة  دةشَيت  ئةوةى  كارةكانيان 

ثةيوةنديان بة بةغداوة هةبَيت«.
بؤ  هةرَيم  هةوَلنةدانى  محةمةد  عةلى 
كردنةوةى بانكةكان لة كوردستان بؤئةوة 
طةإاندةوة، كة بانكةكان لة ليستى رةشدان، 
جطة لةوةش راى واية كة؛ ثَييان باش نيية 
لة  »من  بلكَيننةوةو  بةغداوة  بة  خؤيان 
ناكةم  تةئيدى  سياسييةوة  بؤضوونَيكى 
لةبةر ئةوةى لة بةغداوة سلفةيةك دةدرَيت 
ئ��ةوةدا  لةطةأل  ب��ةآلم  بكةين،  ك��ارة  ئةو 
بكةنةوةو  لق  بَين  دةتوانن  بانكانة  ئةو 
خزمةتةكان لَيرة ثَيشكةش بكةن«، بإواشى 
ثَيويست  وةك  هةرَيم  هاوآلتييانى  واية؛ 
نةتوانن لةو ثَيشينانة سوودمةندبن بةهؤى 

زؤرى ئةو سوودةى دةضَيتة سةريان.
كوردستان  هةرَيمى  خةَلكى  لةئَيستا 
لةدةست  ئيمتيازاتانةيان  لةو  زؤرَي��ك 

بانكى  ه��ةردوو  لةإَيطةى  كة  دةضَيت، 
إاستء  ناوة  لة  رةشيدةوة  رافيدةينء 
لةكاتَيكدا  دةدرَي���ن،  عَيراق  خ��وارووى 
زؤريان  ثَيويستييةكى  كوردستان  خةَلكى 
بةو  رَيذة ثارةيةية بؤ ئةوةى لة كَيشةى 

نيشتةجَيبوون  رزطاريان ببَيت.
ثةرلةمانى  ئةندامى  طةآلَلى،  ئيسماعيل 
طؤإان،  فراكسيؤنى  لةسةر  كوردستان 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ثَييواية 
دةربكاتء  ياسا  دةتوانَيت  خؤى  بةوةى 
بةثَيى ئةو ياساية كاروبارةكانى رَيكبخات، 
لةبارةى ثَينةدانى ئةو ثَيشينانةو جياوازى 
ناوةندء  لة  خانووبةرة  ثَيشينةى  بإى  لة 
بَيتوانايى حكومةتى  بؤ  »ئةوة  هةرَيم وتى 
هةرَيمى كوردستانء دواكةوتويى سيستمى 

ئيدارى لة هةرَيمدا دةطةإَيتةوة«.
بةبإواى طةآلَلى لةسةر شانى حكومةتى 
هةرَيميشة ئةو بإيارانةى لة بةرذةوةندى 
بةوةى  بكات  جَيبةجَيى  هاوآلتييانداية 
وةردةطرَيت،  عيراق  بودجةى  17%ى  لة 
هةرَيم  حكومةتى  ئةداى  »بةآلم  وتيشى 
الوازترةو كةمتر خزمةتطوزارى ثَيشكةشى 
حكومةتى  بة  بةراورد  دةكات  هاوآلتييان 

دَيتة  بودجةيةى  ئةو  ضونكة  ناوةندى، 
هةرَيمى كوردستان كةم نييةو لة رابردودا 
هةرَيمى  طةيشتوةتة  بةباشى  زؤر  بودجة 
بودجةى  بةداخةوة  بةآلم  كوردستان، 
دوو  دةستى  لةذَير  كوردستان  هةرَيمى 
خؤيان  بؤ  زؤرى  رَيذةيةكى  كة  حزبداية 
بةشى  دةمَينَيتةوة  كة  ئةوةشى  دةبةنء 

خزمةتطوزارى هاوآلتييان ناكات«.
كة  ل��ةوةك��رد؛  باسى  نةبى  د.ف���ازأل 
نيشانداوة  رةزامةنديى  هةرَيم  حكومةتى 
هةرَيمى  لة  بانكةكان  لقى  كردنةوةى  بؤ 
بانكةكان  ئيدارةى  بةآلم  كوردستاندا، 
لة  لقةكانيان  بتوانن  ئ��ةوةن  سةرقاَلى 
ئيجرائاتى  كة  بكةنةوة،  كوردستان 
هةية،  شوَين  كاتء  ثةيداكردنى  تةكنيكى 
ثَيشيواية؛ »كَيشة لة بانكةكانة نةك هةرَيم، 
ئَيمةش  داوةء  رةزامةنديى  هةرَيم  ضونكة 
بانكةكان  ئيدارةى  بؤئةوةى  كاردةكةين 
بكةنء  كارةكانيان  خَيراتر  هةوَلبدةن 
هةر  بكةنةوةء،  كوردستان  لة  لقةكانيان 
مةرجةكان  كة  كوردستان  هاوآلتييةكى 
لةو  بن  سوودمةند  بتوانن  دةيطرَيتةوة، 

ثَيشينانة«.

رؤذنامة

كوردستان  هةرَيمى  ئ��ةوةى  لةطةأل 
بةرد،  بةجؤرةكانى  دةوَلةمةندة  ناوضةيةكى 
سروشتيية  سامانة  ئةم  نةتوانراوة  بةآلم 
بخرَيتةطةإ، لةبةرامبةردا رؤذانة لة كؤمارى 
حاجى  م��ةرزى  لة  ئ��َي��ران��ةوة  ئيسالميى 

ضةندين  ت��رةوة،  مةرزةكانى  ئ��ؤم��ةرانء 
كوردستان  هةرَيمى  هاوردةى  بةرد  جؤرى 

دةكرَيت.
ع��ةب��دوإلةح��م��ان م��ح��ةم��ةد س��اَل��ح، 
حاجى  طومرطى  كاروبارى  بةإَيوةبةرى 
ئؤمةران لةم بارةيةوة بة رؤذنامةى راطةياند 
نَيودةوَلةتيى  مةرزى  لة  كة  بةردةى  »ئةو 

حاجى ئؤمةرانةوة هاوردةى هةرَيم دةكرَيت، 
جؤرةكةشى  ناسراوةء  كوتلة  ب��ةردى  بة 
بةردة  جؤرة  ئةم  )تراظةرسين(،  ثَييدةَلَين 
جؤرَيكة لة مةإمةإء ئَيستا ئةم جؤرة بةردة 

بؤ كؤمثانياى رايات دةضَيت لة هةولَير«.
»بةطوَيرةى  وتيشى  عةبدوإلةحمان 
تائَيستا  بَيت،  بةرد  خاوةنكارطةكانى  قسةى 

كوردستان  هةرَيمى  لة  بةردة  جؤرة  ئةم 
بةردة  جؤرة  ئةم  ئةطةر  ن��ةدؤزراوةت��ةوة، 
ب��دؤزرَي��ت��ةوة،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
لةطةأل  طرَيبةست  ئامادةن  خاوةنكارطةكان 
ئةو  ئَيرانةوة  لة  بكةنء  كؤمثانيايةك   هةر 

بةردة نةهَينن«.
طومرطى  ك��اروب��ارى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 

بؤ  بةوةشكرد،  ئاماذةى  ئؤمةران،  حاجى 
خاوةنكارطةكان باشترة كة بةرد لة هةرَيمى 
خةرجييةكى  ضونكة  بكإن،  كوردستان 
زؤريان دةإوات بة طواستنةوةى ئةم بةردة 
لة ئَيرانةوة بؤ ناو هةرَيم، ضونكة بارى يةك 
ئؤتؤمبَيل لة )3(هةزار دؤالر زياترةء ئةمةش 

وايكردووة كة بة طرانتر بفرؤشرَيت.

ئةلةند مةحوى

زيادكردنى  بة  تايبةت  ثإوثاطةندةيةكى  بةهؤى 
ثَيشينةى خانووبةرةوة بؤ )30(مليؤن دينار، لةماوةى 
هَيندة  دوو  سلَيمانى  لة  زةوى  نرخى  هةفتةدا  يةك 
زياددةكاتء بةإَيوةبةرى بانكى خانوبةرةى سلَيمانيش، 

جةخت لة زيادنةكردنى ثَيشينةى خانوبةرة دةكاتةوة.
دانا محةمةد، خاوةنى نووسينطةى كانيمراد، وَيإاى 
نرخى  بةرزبوونةوةى  هةواَلى  ثشتإاستكردنةوةى 
زةوى لة سلَيمانى، هؤكارى ئةو بةرزبوونةوةيةى نرخى 
ثإوثاطةندةى  بآلوبوونةوةى  بؤ  طةإاندةوة  زةويشى 
زيادكردنى ثَيشينةى خانوبةرة لة )12(مليؤن دينارةوة 

بؤ )30(مليؤن دينار.
رؤذنامةى  بؤ  مراد  كاني  نووسينطةى  خاوةنى 
نرخى  راب��ردوودا،  هةفتةى  ماوةى  لة  كة  ئاشكراكرد 
زةوى لة سلَيمانى نزيكةى دوو هَيندة زياديكردووةء 
)36( لة  لةوةشكرد كة زةوييةكى )200(مةترى  باسى 

ةكاني قولةرةيسى لة )7(هةزارء ثَينج سةد دؤالرةوة 
بةرزبووةتةوة بؤ )12(هةزارء ثَينجسةد دؤالر.

الى خؤشييةوة طةالوَيذ عةلى، بةإَيوةبةرى بانكى 
خانوبةرة لة سلَيمانى بؤ رؤذنامة، جةختي لةوةكردةوة 
نةطةيشتووة  ثآ  رةسمييان  شتَيكى  هيض  تائَيستا  كة 

لةبارةى زيادبوونى ثَيشينةى خانووبةرةوة.

ئةحمةدباَلةكى 

رؤذ  كوردستان  هةرَيمى  هةنطوينى  بةرهةمى  ئاستى 
ناوخؤيء  ب��ازاإى  سةرنجى  بةرزدةبَيتةوةء  رؤذ  دواى 
دةرةوة رادةكَيشَيت، بةم هؤيةشةوة شارؤضكةى سيدةكانى 
رَيذةى  زؤرترين  بوونى  لةبةر  س��ؤران،  ق��ةزاى  بة  سةر 
هةنطء هةنطةوان، بنكةيةكى تايبةت بة بةخَيوكردنى هةنطى 

لَيدةكرَيتةوة.
 عارف شَيروانى، سةرؤكى تؤإى هةنطةوانانى كوردستان 
ثَيى وابوو، كردنةوةى ئةم بنكةية زياتر لةبةرئةوة بووة كة 
لةسةر سنوورنء دوورن، بؤية بإياريانداوة  بنكةيةك لةو 

سنوورة دروست بكةن.
شَيروانى بة رؤذنامةى راطةياند »ئةم ناوضةية ناوضةيةكى 
شاخاويية، جارى وا هةية بةهؤى بةفربارينةوة رَيطةى ئةم 
ناوضةية ثةكى دةكةوَيت، هةنطةوانانى ئةم ناوضةية دةتوانن 

سوودى باش لة كردنةوةى ئةم بنكانة ببينن«.
لة  هةنطوين  ئاستى  ب��ةرزك��ردن��ةوةى  بة  س��ةب��ارةت 
كارطةى  كشتوكاأل  »وةزارةت��ى  وتى  شَيروانى  كوردستان، 
شةقآلوة  شارؤضكةى  لة  تاقيطةيةكى  هةنطوينء  قتوبةندى 
دروست كردووة، بةم هؤيانةشةوة هةوَلدةدةين كة بةرهةمى 
هةنط لة هةرَيمى كوردستان زياد بكةينء لةبةرنامةشمانداية 
بنكةى ترى بةخَيوكردنى هةنط لة شارو شارؤضكةكانى ترى 

كوردستان بكةينةوة«.
بةثَيى ئامارَيكى تؤإى هةنطةوانانى كوردستان، لة هةرَيمى 
بةآلم  هةية،  هةنط  سندوقى  )142000(ه��ةزار  كوردستاندا 
تائَيستا رَيذةى هةنطةوانان ديار نيية لةهةرَيمى كوردستان، 
هةن  ثشدةر  قةزاى  سنوورى  لة  مَيشةوان  ضةندين  ضونكة 
وازيان  سنوورييةكانةوة  ناوضة  تؤثبارانكردنى  بةهؤى  كة 
نيساني  مانطى  لة  بإيارة  وا  هَيناوة.  هةنطةوانى  لةكارى 

ئةمساَلدا سةرذمَيرييةكى هةنطةوانان ئةنجام بدرَيت.

فةرمانبةرانى كوردستان )100( مووضةيان لةدةستدةضَيت

بةرد لة ئَيرانةوة دةهيَنريَتة كوردستان

نرخى زةوى لة سلَيمانى  
بةرزدةبيَتةوة

سؤران... شارى هةنطوين
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تؤفيق ئةكرةم
ضةمضةماأل

شؤفَيرانى لة ذمارةيةك
باشتركردنى داواى ضةمضةماأل

سيستمى هاتوضؤ دةكةن
ترافيك ثَييانواية؛ لةشارةكةدا،

وةكو ضةمضةماأل اليتةكانى
ثَيويست كارناكةن، بةَلكو

شؤفَيران لةبةردةم طرفت زؤرجار
دروستدةكةن.

ئؤتؤمبَيل ذمارةى زيادبوونى لةطةأل
هةرَيمى حكومةتى كوردستاندا، لة
سيستمَيكى دانانى هةوَلى لة كوردستان
ناحيةكان، قةزاء  شارء بؤ ترافيكداية 
سيستمة ئةم نةتوانراوة ئَيستا تا بةالم

ِرَيكبخرَيت. ثَيويست وةك
شؤفَيرةكانى لة يةكَيك حاتم شاهؤ
إؤذنامة بؤ  ضةمضةماَل شارؤضكةى 
بؤ ئاسانكردنى ترافيك اليت «دانانى وتى
لةم بــةآلم هاوآلتييانة، هــاتــوضــؤى
ضارةسةرى نةك ئَيمة شارؤضكةيةى
بةَلكو نةكردووة، هاوآلتييانى  طرفتى
شؤفَير بــؤ طرفتى زؤرجـــار بــطــرة 

كؤنيى بةهؤى ضونكة  دروستكردوءة، 
زؤر لةكاركةوتوونء ترافيكاليتةكانةوة

كاردةكةن». بةكةميى
لة ترافيك سيستمى
هَينراوةتة ٢٠٠٨وة ساَلى
ضةمضةماَل، شارؤضكةى

سيستمةكةء كؤنيى بةآلم
شةقامةكان قةرةباَلغبوونى

زؤرةوة ئؤتؤمبَيلى هاتنى بةهؤى
سةالمةتىء مايةى ببَيتة نةتوانراوة

بؤ طرفت بآ هاتوضؤيةكى
هاوآلتييان.

ــد ــي رةش ــةد ــةم ــح م
لة ديـــكـــةوة يــةكــَيــكــى

ضةمضةماَلء شؤفَيرةكانى 
ـــت: ـــَي دةَل ــــة ــــام ـــؤ ِرؤذن ب

كة شةقامةكان تةسككردنةوةى
لةكاركةوتووةكان ترافيكة  بؤدانانى

واى ئةنجامدا كارةيان ئةو
كردووة شةقامةكان لة
ئؤتؤمبَيلَيكى ــةطــةر ئ
ــت ثــَيــنــةبــَيــت ــوءك ــض ب

شوَينةى ــةو  ل ناتوانيت
بَوية ثَيضبكةيتةوة، مةبةستتة

هةوأل شارةكة بةرثرسانى بةهيوام
كَيشةكانى ضــارةســةركــردنــى بؤ 

شارةكةدا. لة بدةن هاتوضؤ سيستمى
نيية كةمتر هيض هاتوضؤ  سةالمةتى
ثَيويستة تةندروستىء سةالمةتى لة
ــمــى هــةرَي حــكــومــةتــى
زياتر طرنطى كوردستان
هاتوضؤ، بوارى بة بدات
كة ضةمضةماَلدا لة بةتايبةت
هةموو كَيشةى  بووةتة  ئَيستا 

شؤفَيران.
هاوآلتييةكى عــةلــى كــؤضــةر
ضةمضةماَلةء ديــكــةى
ــــات، ــــةوةدةك بـــاس ل
اليتةكانى ترافيك طَلؤثى
ـــةوان ــاأل ش ــةم ــض ــةم ض
جطة كارناكةن، خامؤشنء
تةنانةت كارناكةن،  كة  لةوةى
بؤ نابينى هاتءضؤش كارمةندَيكى
بؤ بكات شؤفَيران رَينمايى ئةوةى
هاتوضؤكردن، رَيكخستنى
ــةش ــةم ئ ــان ــوم ــط ــَي ب
كة ــةوةى ئ دةبَيتةهؤى
ـــارةزووى ئ بــة شؤفَير
ببَيتة بكاتء هاتوضؤ خؤى
ئةمةش سةرثَيضيكردن، هؤى
طيانى سةر بؤ ترسناك كارَيكى
هاوآلتييانء شؤفَيران دروستدةكات.

ترافيكى سيستمى خراثى لةبارةى
حةسةن، لوقمان رائيد ضةمضةماَلةوة
هاتوضؤى ثؤليسى ــةرى ــوةب ــةإَي ب
«ئَيمة وتــى: رؤذنامة بؤ ضةمضةماأل 
ئةو هَيناوة، تــازةمــان اليتى ترافيك
بةرضاوى بة  دةقةذمَيرةو كة  جؤرةى
لةناو ترافيكةكان ئَيستا شَوفَيرةوةية،
ضاوةإوانى خؤماندانء فةرمانطةى
كةئَيستا جوانكارييةين ئةو تةواوبوونى
لةطةأل تَيدادةكرَيت، كارى لةشارةكةدا

دادةنَيين». ترافيكةكان تةواوبوونيدا
بة سةبارةت حةسةن لوقمان رائيد
لةطةأل شةقامةكانيش تةسكبوونةوةى
«ئةوةش وتى: كؤنةكان ترافيكة الدانى
ئةم دانانى لةطةأل ضارةسةردةكرَيت،
هَيَلى هاتوضؤدا تــازةيــةى سيستمة
تَيدايةء هاوآلتييانيشى  ثةإينةوةى
سةبارةت فراواندةكرَيت، شةقامةكانيش
يان نةبوونى لةبةر ئَيمة شةوانيش، بة
ناتوانين هاتوضؤ كارمةندى كةميى
ترافيكةكانيش دابنَيين، كارمةند شةوانة
دةيكوذَينينةوة، لةشةواندا خؤمان
طوآ شــَوفــَيــران لة هةندَيك ضونكة 
ئةطةر هاتوضؤ،  رَينماييةكانى نادةنة 
هةر ــةوان ئ كاربكةن،  ترافيكةكانيش 

دةكةن». سةرثَيضى

بةدواداضوونى:
جةمال سةنطةر

سةرسوإهَينةردا بإيارَيكى لة
كة سلَيمانى، لة «دايك» يانةى

سآ كوردستانةء يانةى كؤنترين
زيوينى يؤبيَلى يادى لةمةوبةر ساأل

سيروانى يانةى هاوشانى كردةوة،
نايابى خولى لة كشانةوةيان نوآ

بإيارةش ئةو راطةياند، عَيراق
دووثاتكردةوة طومانةكانى هةموو

وةرزش ئاستى لةخراثيى
هةرضةندة ضونكة لةسنوورةكةدا،

ثلةكانى لة لةإابردوودا ئةوان
بةآلم نةبوون، ريزبةنديى سةرةوةى

روانينى جَيى يانةء دوو تةنيا
بوون سلَيمانى ثارَيزطاى هاندةرانى

خولةكةدا. لة
كاربةدةستانى جةختكردنةوةى

يانةكانيش لةهؤكارةكانى كشانةوة،
دةسةلمَينن، راستيانة ئةو هةمان

وةرزشء بة ئةوتؤ طرنطييةكى كة
ثَيويست وةك نادرَيتء ثآ تؤثى

ناكرَين، دارايى هاوكاريى
لةقةيرانى يانةكان بةوهؤيةشةوة

سةختدان.

دواوة: بؤ طةإانةوة
يانةى هةردوو بةشدارينةكردنى
لةخولى نوآ سيروانى سلَيمانىء
لة خولة بةرزترين كة عَيراقدا، نايابى
بةهَيزةكان يانة وآلتداو سةرتاسةرى
وةرزشء هةوادارانى بةشدارن، تَييدا
تووشى سنوورةكةى ثَيى تؤثى
دوويانةى ضونكة ــردووة، ك شؤك
سلَيمانىء طرتنةوةو جَيطةيان ديكة
ثلةيةك خولى  بؤ نوَي-ش سيروانى 

دابةزَينران.
رةخنةنانةدا ئــةو لةبةرامبةر
سلَيمانى ــةى  ــان ي ــى ــرســان ــةرث ب
دواى كة لةناضاريداو روونيدةكةنةوة،
طةيشتوونةتة زؤر وردبوونةوةيةكى

بإيارة «جةرطبإة». ئةو
سةرؤكى جَيطرى رةئوف، هةردة
بؤ لَيدواَيكيدا لة سلَيمانى، يانةى
هؤكاريى كة روونيكردةوة؛ رؤذنامة
بإيارة ئةو ناضاريكردوون سةرةكى
«يةكةمياناليةنىهونةريى بدةنءوتى:
دارايىء بة ضارةسةرةكةى كة بوو،
نةبوو، ئةوةشمان ــرا، دةك بودجة
دةبوو كة هةية، تيثَيكمان ئَيمة ضونكة
عَيراق خولى ياريى دوو هةفتةدا لةيةك
خولى يارييةكى جياو شارى دوو لة

دةبوو بؤئةوةش بكرداية، كوردستانى
خولَيكيان بؤ دروستبكةين ديكة تيثَيكى
زياد زؤر ياريزانةكانمان ذمارةى يان
زؤر بودجةى بة ثَيويستى كة بكةين،
نةكرا، دابين بؤمان ئَيمةش هةية،
لة (سلَيمانى) يانةكةمان ضونكة
ثارةى داراييدايةء كؤنى قةيرانَيكى

قةرزارين». زؤر
ساَلة، (٢١) طةنجَيكى جةبار، فرياد
ناتوانَيت دةَلَيت: وةكخؤى هةرضةندة
بةآلم بَيت، يارييةكان بينينى ئامادةى
يانةكانى بةشداريكردنى بة خؤشحاَلة
ثَييواية؛ نايابداو لةخولى شارةكةى
وتى: هةَلةية، بإيارَيكى كشانةوةيان
بوو ثَيويست بَيت «هةرضؤنَيك
لة مانةوة بؤ ئةوةش بةشداربووناية،

كَيبإكَيكان».
بة كــشــانــةوةى ـــةردة بـــةآلم ه
لةوةى بؤ ريزبةندييةكانى باشترزانى
بَيت، خراث ئاستيان بطةإَينةوةو دواوة
بودجةيةوة بةو «دةمانةوَيت وتيشى:
كوردستان خولى بةشداريى  تةنيا
بضين». بةرةوثَيشةوة بؤئةوةى بكةين
رؤذى ديــكــةشــةوة، لةاليةكى
جةناب، شَيخ ئــاواتــى يةكشةممة
لة نوآ سيروانى يانةى سةرؤكى
هؤكارى رؤذنامةوانيدا كؤنطرةيةكى
خولى لة يانةكةى كشانةوةى سةرةكى
نايابراطةياندكة«كَيشةىدارايى»ييةء
بــةتــةواويــى «حــكــومــةت وتيشى 
تةنانةت فةرامؤشكردووةو يانةكةمانى
ئازارى لةمانطى ئؤلؤمثيش  ليذنةى
ثارةيةى ئــةو رابـــردووةوة ساَلى 
كةموكوإييةوة بة ثَيشتر كة بإيوة

دةيداينآ».

فريادإةس: نةبووة حكومةت
سلَيمانى يــانــةى  بةرثرسانى
(٣٤٠) يانةكةيان كة رايدةطةيةنن،
بةشداريكردنى قةرزارى دينار مليؤن
بووة، ناياب خولى ثَيشووى وةرزى
مليؤنييةي (٦٠٠) تايبةتة هاوكاريية ئةو
ثَيدرابوو، بةَلَينيان كة حكومةتيش،
رزطــاركــةرى ــادإةسء ــووة فــري دةب
دواجار نةدراوةء  ثَييان بةآلم يانةكة،

كشانةوة. بإيارى طةيشتوونةتة
كة ــات؛ دةك بــةوة  ئاماذة هــةردة
حكومةت، لة هةية خؤيان بودجةى
ساَلى ــات كة دةك ــةوة ل بــاس ــةآلم  ب
«هةندَيك بوونء لةقةيراندا رابردوو
هةندَيك لةاليةن ثَيدرابوو بةَلَينمان
بإَيك كة حكومةتةوة، كاربةدةستى
تا هاوكارييةك وةك بدرَيتآ ثارةمان
خولى بةشداريى بدةينةوةء قةرزةكة
ئةو تائَيستاش بةآلم بكةين،  عَيراق

هاوكاريية نةطةيشتووةتة دةستمان».
خولَيكى بةشداريى «بؤ وتيشى:
زياتر بودجةى بة ثَيويستمان ديكة
ياريزانء هَينانى مووضةى بؤ هةية
حكومةت كةلوثةل، ئةو ثارةية كةمثء
كةسَيك يان اليــةن، يان  حيزب  يان
لةبةردةستدابَيت، ئةوةية طرنط دةيدا،
بةشى تةنيا  حكومةت  ئةوةى  ضونكة 
ئةو ضاالكييةكانىكوردستانماندةكات،
دةكةن ياريى عَيراق خولى لة يانانةى
هةية، تايبةت بودجةيةكى بة ثَيويستى

دابيننةكراوة». بؤ لةوةمان ئَيمة كة
لةو يانةكة ســةرؤكــى جَيطرى
دارايــى سنوورى لة  نيية بــإوايــةدا
تايبةتى بودجةى سلَيمانى ئيدارةى
بةآلم يانةيةك، هيض  بؤ  سةرفكرابَيت

بودجة ئةو هةولَير لة دةيَلَيت؛ ئةو وةك
تايبةتةخةرجدةكرَيتءروونيدةكاتةوة،
دؤالر هةزار (٣٥٠) رابردوو ساَلى كة
ثَييةكةيان، تؤثى  تيثى  بؤ  خةرجكراوة
مليؤن دينارء (٦٠) تةنيا حكومةت بةآلم
مليؤن سةرؤكىليذنةىئؤلؤمثيش(٦٠)
يانةكانى داونةتآ، وتى: «بةآلم دينارى
هةية، تايبةتيان بودجةى هةولَير
كة هةية، بةرزمان  زؤر ذمــارةى  كة 
وةريانطرتووة، نازانين يانةكانى هةولَير
حكومةتة بودجةى  لة  ثارةية  ئةو  ئايا
هؤكارَيكى ئةوة  بةآلم حيزب؟، يان
دةكةنء بةشداريى ساآلنة كة باشة،
هيض لة خؤيانمان بيستووة وةك ئةوان

نيية». داراييان كَيشةيةكى
ئةوة جةناب، شَيخ ئاواتى هةروةك
دةخاتةإوو كةحكومةتنةك هاوكارى،
وتيشى: لَيكردوون، غــةدرى بةَلكو
هةبووة ديكةمان ثرؤذةيةكى  «ضةند
داطيركردووين، لَيى  حكومةت كة
طازينؤى مامةيارةو كارَيزةكةى وةك
يايطاكةى مةترى ٢هةزار سةروضاوةو

ئَيستامان».
رؤذنامةوانييةكةدا كؤنطرة لة هةر
نوآ، سيروانى يانةى راهَينةرى
يانةكانى كة ــردةوة ك لــةوة جةختى
ثارةى عَيراق باشوورى ناوةإاستء
يانةكةى بةآلم ثَيدراوة، ثَيويستيان
١٧٪ية بودجةى لةسةر كة ــةوان ئ
وتيشى: وةرنةطرتووة، ثارةيةى ئةو
نايابء خولى لة  «بةشداريكردن 
دوو تيثء دوو بة ثَيويستى كوردستان
لةتواناى جياوازيش هةية، بةآلم ستافى
زؤرة بإة ئةو نةبوو يانةكةدا دارايى

دابينبكات». ثارةية

ثَي، لة سلَيمانى تؤثى
دواكةوتووة:

دواوة بؤ وةرزش رةتيدةكاتةوة ئةو
سلَيمانى تةنيا ثَييواية بةآلم هاتووة،
لةدواوةية، ثَيى  تؤثى  ئاستى  لةسةر
ئةو ضونكة بةطشتيى، وةرزش نةك
تؤثى لة يانةكةيان روونيدةكاتةوة؛
كوردستانء يةكةمى سةرمَيزدا دةستء
ئةنجامى بة  ئاماذةى عَيراقةء هةروةك
ثَيشمةرطةو يانةى يارييةكى ضةند
ريزبةندييةكانى لة كة كرد، سيروان

ثَيشةوةن.
بطاتة بمانةوَيت ئةطةر ثآ «تؤثى
يانةى بثرسين، ئايا بةرز، دةبَيت ئاستى
طةيشتووةتة بودجةيةك ض بة هةولَير
سلَيمانى لة ثآ تؤثى هةية؟، ئاستةى ئةو
كةميى هؤكارةكةى ئةوةش دواكةوتووة،
دابين بؤى كة  ياريية، ئةو بؤ  بودجةية
نةبوونء ديكةوة  لةاليةكى دةكرَيت،
تؤثى بووة،  ثَيويست ياريطةى كةميى 
يارييةكانى لة دواكةوتووةو سلَيمانى ثَيى

لةثَيشةوةن». ديكةدا

حيزبى، دةستوةردانى
ثةكخستووة: وةرزشى

دؤســتــانء وةرزش لــة ـــك  زؤرَي
دةستبةسةرداطرتنى ــان وةرزشــةوان
سياسييةكانء لةاليةن يانةكان وةرزشء
سةرةكى بة هؤكارَيكى كاربةدةستانةوة
لة دةزانـــن وةرزش ثَيشنةكةوتنى
بةوة ئاماذة بةوثَييةى كوردستاندا،
كاربةدةستان ئةوةى لةبرى دةكرَيت
ثَيطةكانيانبؤخزمةتىوةرزشءيانةكان
بةرذةوةنديية بؤ وةرزشيان بةكاربهَينن،

ثَيهَيناوة. شكست حزبييةكانيان

كة ــة، ــةوةي هـــةردة ئ ــى ــاري داواك
وةرزشـــةوة، نــاو نةضَيتة سياسةت
كوشندة نةخؤشييةكى بة ئــةوةش
كةس دةبَيتء زيانى ثَييواية؛ دةزانَيتء
ثَيويستة بةوثَييةى لَينابينَيت، سوودى
كاربكاتء خؤى بإيارى بة وةرزشكار
لةسةر سياسيى كاريطةرييةكى هيض

نةبَيت.
هةر رةتــيــدةكــاتــةوة هةرضةندة 
هةبَيت، يانةكةياندا  لة حيزبى دةستَيكى 
كايةكاندا لةهةموو ثَييواية ــةآلم ب
هةر ثَيويستة دروستبووةء تَيكةآلويى

بدرَيتآ. خؤى تايبةتمةنديى اليةنةو
بةهمةن عومةر، رؤذنامةوانى بةآلم
سةربارى ئةوةى سلَيمانى، وةرزشى لة
حكوميى حيزبىء كاربةدةستانى ثَييواية
بة تةواويان بــاوةإى كوردستاندا لة 
ثشتطيريى هاوكاريىء نييةو وةرزش
ئةو رؤَلى بة ئاماذة ناكةن، ثَيويستى
يانة «(٩٠٪)ى دةَلَيت: دةكاتء بةرثرسانة
كاربةدةستانى بةدةست وةرزشييةكان
حكومةتء لــةوةش جطة حيزبةوةن،
ثَيويست وةك ثةيوةنديدارةكان اليةنة
هاوكاريى نادةنء  وةرزش بة  طرنطيى
هةبووة كاريطةريى ئةوانةش ناكةن،
يانةكانء ئاستى نزمكردنةوةى لةسةر
لة بةتايبةت كوردستاندا، لة وةرزش

سلَيمانى».
كاريطةرييانةش دةستوةردانء ئةو
تــةواوى نينء كوردستاندا لة تةنيا
كة بةشَيوةيةك طرتووةتةوة، عَيراقيان
جيهانى ثَيى تؤثى يةكَيتى  بةوهؤيةوة
عَيراقء هةَلبذاردةى بإياريدا (فيفا)
بؤنة يــاريــيء  لــة يانةكانى هــةمــوو 

بكات. بَيبةش نَيودةوَلةتييةكان

دواكـةوت «وةرزش»يـشـدا لـة سـلَيمـانى
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داطيردةكرَين شةهيدان بنةمالَةى فةرمانبةرانء شوقةى
بةدواداضوونى:

بةشارةتى سامان

كرَيضييةكى بوونى سةرةإاى
كوردستان، هةرَيمى لة زؤر

هةرَيم حكومةتى هةوَلةكانى
قةيرانى كةمكردنةوةى بؤ

ئةو نةيتوانيوة نيشتةجَيبوون
ئةو ضارةسةربكات، طرفتة

شارى هةولَير لة شوقانةشى كة
قةيرانى كةمكردنةوةى بؤ

دروستكرابوون، نيشتةجَيبوون
دابةشكردنيانةوة خراثيى بةهؤى

بدرَيتة هةندَيكيان نةتوانراوة
كرَيضين. بة راستى كةسانةى ئةو

نيشتةجَيبوونةكانى ثِرؤذة لة يةكَيك
شوقةكةى (٤٤٤) دروستكردنى هةولَير
عةنكاوةية، شارؤضكةى رَيطةى سةر
زؤرء مانةوةيةكى دواى شوقانة ئةم
بةسةر دابةشكران تةواوبوونيان،
بةآلم فةرمانبةران، شةهيدانء بنةماَلى
فــرؤشــراونء شوقانة لــةم زؤرَيـــك 
هاوآلتييانةى ئةو كرآ. بة دراونةتةوة
خؤيان دةرضــووة بؤ  شوقةكانيان كة 

ناوى. نةضوونةتة
لةو يةكَيكة عةبدوَلآل، محةمةد
شوقانة، لةو كرَيضيية  كة هاوآلتييانةى 
(٢٥٠) مانطانة راطةياند: رؤذنامةى بة
وتيشى: كرآ، بة دةدات دينار هةزار
خاوةنةكةى تَيدام منى شوقةيةى «ئةم
خانووة، خاوةنى خؤى  فةرمانبةرةء
داويةتى وةرطرتووةء شوقةيةشى ئةم

من». بة كرآ بة
منداَلة سآ خاوةنى كة هاوآلتيية ئةم
هةرَيم حكومةتى كة لةوةى نيطةرانة
دروستدةكاتء نيشتةجَيبوون يةكةى
«ئةو دةَلَيت: بةكآ، دةيــدات نازانَيت
شوقانةيان وةرطرتووة كة ئةو كةسانةى
خزمايةتى بة  واسيتةو بة  هةمووى
كرَيضى كةسانة ئةو ئةطةر  ثَيياندراوة،
دةهاتنة خؤيان بؤ  يةكسةر  بوءناية

كرآ». بة نةياندةدا ناوىء
ـــةم ـــةرج س ــا لــــة ــت ــس ــَي لــــة ئ
هــةرَيــمــى ــى ــان ــةك ــك ــارؤض ــارءش ش
ثـــــِرؤذةى كـــوردســـتـــان دةيـــــان
بةآلم دروستكردندان، لة نيشتةجَيبوون
هاوآلتييان نرخةكةيانةوة زؤريى بةهؤى

ئةمةش لَيوةربطرن، سوودى ناتوانن
حكومةتى رابــردوودا رؤذى ضةند لة 
مليؤن (٣٠٠) بإى ناضاركرد هةرَيمى
سندوقى بؤ بكات تةرخان ديكة دؤالرى
دَلخؤش هاوآلتييان بةآلم نيشتةجَيبوون،
هةرَيم بؤ حكومةتى هةوآلنةى لةو نين
بة كة ثَييانواية، نيشتةجَيبوءن، طرفتى
بوارى ناضَيتة ديكةش ساَلَيكى ضةند

جَيبةجَيكردنةوة.
هاوآلتيةكى كة محةمةد خاليد
ئةو ئةطةر  ثَييواية؛ هةولَيرة شارى 
جَيبةجَيش هةرَيم حكومةتى بإيارةى
بَيبةش لَيى هــةذار هاوآلتى  بكرَيت
وةك زؤربةى «ئةوةش دةبَيت، وتيشي:
بؤ تةنيا حكومةت  ديكةى ثرؤذةكانى 
حيزبيى كةسانى بةرثرسء خزمى

دةبَيت».
هةولَير ثارَيزطاى لة سةرضاوةيةك
ئاشكرابكرَيت ــاوى ن نةيويست كة 
لةاليةن راطــةيــانــد: ــةى ــام رؤذن بــة 
هةرَيمء حكومةتى باآلى  بةرثرسَيكي
بةرثرسيارَيتى ثَينجةمدا كابينةى لة كة

شوقانة ــةو  ل ــةك ــارةي ذم ــووة، ــةب ه
ئةو حيمايةكانى بؤ تةرخانكراون
ميوانخانةى «لةبةرئةوةى بةرثرسة،
(٨) لةو شوقانةوة، بةرثرسة نزيكة ئةو
حيمايةكانى بؤ تةرخانكردووة شوقةي

خؤي».
ســةرؤكــى مــةحــمــود عــوســمــان،
مافى لــة داكــؤكــيــكــردن ــةى  كــؤمــةَل
راطةياند: رؤذنامةى بة كرَينشينان،
هاوآلتييان (٥٥٪)ى هةولَير لةشارى
زؤر هاوآلتييةكى رؤذانةش كرَيضين،
فؤإم ثإكردنةوةى  بؤ لقةكةمان دَينة 
رَيطةى لة  بتوانين ئَيمة بــؤئــةوةى 
بؤ كارَيكيان هةرَيمةوة حكومةتى
كة شوقانةش «ئــةو وتيشى:  بكةين،
طرفتى نةيانتوانيوة دابــةشــكــراون
ضونكة ضارةسةربكةن، نيشتةجَيبوون
بةإاستى كة بدرَيتة كةسَيك نةتوانراوة

كرَيضى بَيت».
ثارَيزطارى جَيطرى عةبدوَلآل، تاهير
ئةوان بــةوةدةكــات؛ ئاماذة هةولَير،
دابةشكردووة شوقانةيان ئةو كاتَيك

كة هاوآلتييةك بيدةنة هةوَليانداوة
حكومةت موَلكى لة بَيتء كرَيضى
خؤى وةك نةبووبَيت.  سوودمةند 
ئةم ــةك ــاإادةي ت ثَيكرد؛ ــاذةى ــام ئ

جَيبةجَيكردووة. مةبدةئةيان
ناكةين قبوءَلى كاتَيك «هيض وتيشى:
دةرضووة كةسانةى شوقةكانيان بؤ ئةو
ئةطةر كرآ يان بيفرؤشن، بة بيدةنةوة
كردبَيت كــارةى ئةم هةركةسَيكيش
دةيدةين لَيوةردةطرينةوةء شوقةكةى

ديكة». يةكَيكى بة
ثَييواية؛ هةولَير ثارَيزطارى جَيطرى
رَيطةى لة كة شوقةيةى (٢٢٨) ئةو
ئةنفالكراوانةوة شةهيدانء وةزارةتى
بنةماَلةى ــةســةر  ب ــراون ــك ــةش داب
درابن فرؤشرابَيتء لَييان شةهيداندا،
كرابَيت كــارةش ئةم ئةطةر كرآ، بة 
بةرثرسيارة، لَيى شةهيدان وةزارةتى
ناكةين قبووَلى هةرطيز ئَيمة بــةآلم
بؤ شوقانةيان  ئةو فةرمانبةرانةى  ئةو 

كرآ. بة بيدةنةوة دةرضووة،
دةســت زانيارييةى ــةو ئ بةثَيى

(٥٠) لة زياتر كــةوتــوون، رؤذنامة
بة مانطى كرآ بة دراونةتةوة شوقةيان

دينار. هةزار (٢٥٠ - ٣٠٠)
هــةوآلنــةى ــةو  ئ لةميانةى ــةر  ه
(٢٠٠٤) لةساَلى هةرَيم حكومةتى
قةيرانى ضارةسةركردنى بؤ داويةتى
دروستكردنى كة نيشتةجَيبوون،
شارى لة شوقة بوو هةزار (٥) نزيكةى
ساَلة هةموو ئةو دواى بةآلم هةولَير،
شوقانةدا، ئةو دروستكردنى بةسةر
تةواوكراونء شوقةيان (١٤٤٩) تةنيا
هاوآلتيياندا، بةسةر دابــةشــكــراون
بــإيــاربــوو ــة ك ــكــة شــوقــةكــانــى دي
(ضةظيكلةر) توركى بةناوى كؤمثانيايةكى
لةاليةن تةواونةكراونء بكات، تةواويان
هةوَلنةدراوة هةرَيمةوة حكومةتي
بؤئةوةى ديكة، كؤمثانيايةكى بدرَيتة
يان تةواوبكرَين كات زءوترين بة
بؤئةوةى بكات تةواويان خؤى حكومةت
دابةشبكرَين هاوآلتيانةدا ئةو بةسةر
شوَينى نةبوونى طرفتى  بةدةست كة

طرفتارن. نيشتةجَيبوونةوة

هاوآلتييانن طةورةكةى طرفتة طرانيي بازاأ سآ كارةبا، نيشتةجيَبوون،
رؤذنامة

ئَيستادا لة راثرسييةك طوَيرةى بة
هةرَيمى دانيشتووانى كَيشةى طةورةترين
كرَيى نرخى طرانيى لة بريتيية كوردستان
كةميى طرفتى ئةويشدا دواى بة خانووبةرة،
نرخى سَييةميشدا طرانيى لة ثلةى كارةباية،

بازاإة.
ثةيمانطاى لةاليةن  كة راثرسييةكة
سياسييةكان ثــرســة  ــؤ ب ــان كــوردســت
ثارَيزطاكةى هةرسَى  لة ئامادةكراوةء 
تيشكى ئةنجامدراوة، كوردستان هةرَيمى
خةَلكى سةرةكى خواستى سةر خستووةتة
هةرَيمى حكومةتى  ئةوةى بؤ كوردستان 
ئةولةوياتى لة نوَيدا لةساَلى كوردستان

خؤى دابنَيت. كارى
ثةيمانطاى سةرؤكى ميرانى هَيمن
سياسييةكان رايطةياند، بؤ ثرسة كوردستان
لة ثرسيوة، هاوآلتييانى لة راثرسييةكة 
تؤيةء سةرةكى كَيشةى شتَيك ض ئَيستادا
هةرَيمى حكومةتى دةزانيت بةثَيويستى
ضارةسةرى يــةك ثلةى بة  كوردستان
هةرَيمى ئاستى سةر لة وةآلمةكان بكات؟،

طةإاونةتةوة: بةمجؤرة كوردستان
طرانيى ،٪٢٤,٦٤ نيشتةجَيبوون كَيشةى
بَيكاريى ،٪٢٢,٨٧ كارةبا ،٪٢٣,٨٠ بازاإ
.٪١,٤٣ ئاو ،٪٥,٣٢ سووتةمةنى ،٪٢١,٩٤
هةرَيمى ثارَيزطاكانى ئاستى لةسةر
رايطةياند ثةيمانطا  سةرؤكى كوردستانيش 
كَيشةى نيشتةجَيبوون و سلَيمانى هةولَير «لة
شارى لة هاوآلتييانةو يةكةمى خواستى

سةرةكييانة». كَيشةى كارةبا دهؤكيش
ثرسة بــؤ كــوردســتــان ثةيمانطاى
ناحكوميةكانى دةزطا لة يةكَيكة سياسييةكان
كوردستانداو هةرَيمى لة راثرسى بة تايبةت
طرنط راثرسيى ضةندين ٢٠٠٥ةوة ساَلى لة
جيهانى ستانداردةكانى طوَيرةى بة وردى و
كوردستان جياجياكانى ثرسة دةربــارةى

ئةنجامداوة.

هةولَير لة نيشتةجَيبوون ثرؤذةكانى لة يةكَيك



19بـةدواداضــوون
hewal.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )565( 
سَيشةممة 2010/1/19

بيتوَينء ثشدةر خزمةتطوزارييان دةوَيت، نةك بةلََين
راثؤرتى، دلَير عةبدولخالق

ئيدارةى  لة  ثشدةر،  بتوَينء  ناوضةى 
ناحية   )9( ق��ةآلدزآء  رانيةء  قةزاكانى 
فراوانى  سنوءرَيكى  لة  كة  ثَيكدَيت، 
لة  زياتر  نزميدا  بةرزيىء  دةشتايىء 
نيشتةجَيية.  تَيدا  كةسى  ه��ةزار   )330(
بة  ئاماذة  سنوءرة  ئةو  دانيشتوءانى 
كةميى خزمةتطوزارييةكانى ثَينج كابينةى 
بةرامبةر  دةك��ةن  حكومةت  ثَيشووى 
سةردانى  ضاوةإوانيى  لة  ناوضةكانيان، 
سةرؤكى حكومةتى شةشةميش »ضاويان 

لة ثرؤذةكانة، نةك بةَلَينء سةردان«.  
حكومةتى  سةرؤكى  ساَلح،  د.بةرهةم 
لةطةأل   ،)2010/1/10( رؤذى  هةرَيم 
ئيدارييةكانى  ي��ةك��ة  ل��َي��ث��رس��راوى 
لةو  كؤبووةوة،  ثشدةر  رانيةء  ق��ةزاى 
حكومةت  س��ةرؤك��ى  ك��ؤب��وءن��ةوةي��ةدا 
خؤيان  ك��رد  قايمقامةكان  لة  داواى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  ئامادةبكةن  س��ازء 
ئةمساأل  بودجةى  لة  ث��إؤذان��ةى  ئ��ةو 
تةرخاندةكرَيتء  ناوضةكانيان  ب��ؤ 
ل��ةوب��ارةي��ةوة وت��ى: »ه��ةوَل��دراوة لةو 
لة  ناوضةية  دوو  ئةو  بةشى  بودجةيةدا 
لةبةرضاو  خزمةتطوزارييةكان  ث��إؤذة 
ئةو  ت���ةواوى  بةشَيوةيةك  بطيرَيت، 
ث��إؤذان��ةى ب��ؤ ران��ي��ةء ق���ةآلدزآ لة 
ب��ودج��ةدا ج��َي��ك��راون��ةت��ةوة، ث��ارةى 
بوارى  دةخرَينة  دادةنرَيتء  بؤ  تةواويان 

جَيبةجَيكردنةوة«.
ب���ةره���ةم س���اَل���ح، ب��ةرث��رس��ان��ى 
ئ��ي��دارةى ن��اوض��ةك��ةى راس��ث��ارد، كة 
هانبدةن  ناوضةكانيان  سةرمايةطوزارانى 
دامةزارندنى  وةبةرهَينانء  ث��إؤذةى 
ثاَلثشتيى  رووةشةوة  لةو  دةستثَيبكةن، 
بؤ سةرمايةطوزارانء  تةواوى حكومةتى 
راييكردنى  بؤ  دةرب��إى.  ثإؤذةكانيان 
ناوضةكةش  ئيدارةى  ئيشوكارةكانى 
رايطةياند:  شةشةم  كابينةى  سةرؤكى 
بة  دةس��ةآلت  ه��ةوَل��دةدات  »حكومةت 
لةوَيشةوة بؤ شارو  وةزارةتةكان بداتء 
دامودةزطا  بؤئةوةى  شارؤضكةكان، 
بة  ك��اتء  زووت��ري��ن  بة  حكومييةكان 
هاوآلتييان  كاروبارى  رؤتين  كةمترين 
نةكات  ثَيويست  بةشَيوةيةك  بكةن،  رايى 
روو  خةَلك  دوءرةك��ان��ةوة  ناوضة  لة 
دي��دارةدا  لةو  بكات«.  ثارَيزطاكان  لة 
ضةندين  ناوضةكة  ئيدارةى  بةرثرسانى 
ياداشتء داواكاريىء ثَيويستيى خةَلكيان 
بإياريشة  وةزيرانء  ئةنجومةنى  طةياندة 
حكومةت  نزيكدا سةرؤكى  ئايندةيةكى  لة 
ضةند  بكاتء  قةآلدزآ  رانيةء  سةردانى 
ناوضةكة  بؤ  خزمةتطوزاريى  ثإؤذةيةكى 

رابطةيةنَيت.

رانية
بة  ئاماذة  رانية  رؤذنامةنووسَيكى 
ثَيويستييةكانى شارةكةى دةكاتء طرنطى 
حكومةتيش  سةرؤكى  س��ةردان��ةك��ةى 
دواى  بةَلَينةكانى  جَيبةجَيكردنى  لة 

سةردانةكةدا دةبينَيتةوة.  

بة  رؤذن��ام��ةن��ووس،  عةلى  خةليل 
ساَلى  »ل��ةدواى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
ف��راوان��ب��وءةء  زؤر  رانية  )2003(وة 
ثَيويستييةكانى  ل��ةب��ةرام��ب��ةري��ش��دا 
بةآلم  زي��ادي��ك��ردووة،  س��ن��وءرةك��ةش 
خزمةتطوزارييةكان وةك ثَيويست نةبوون 
هةرضةندة  كارةبا،  ء  ئاو  رَيطاوبان،  لة 
خزمةتطوزارييان  طةإةكةكان  لة  بةشَيك 
ديكةى  بةشةكةى  بةآلم  طةيةندراوةتآ، 
لةبوارى  خزمةتطوزاريين،  ء  ئاو  بآ 
دواوةية،  لة  زؤر  قةزاكة  بةرهةمهَينان 
بة  طرنطى  تةنيا  حكومةت  ضونكة 
ثارَيزطاكان داوةء قةزاكانى بيرضووةتةوة، 
بتوَين  دةشتى  كشتوكاَليشدا  لةبوارى 
لةسةر ئاستى عَيراق بةناوضةيةكى بةثيتى 
كشتوكاَليى ناسراوة، بةآلم بةهؤى خراثيى 
اللَينةكردنةوةى  حكومةتء  سياسةتى 
لةو بوارة، ئةمإؤ كشتوكاأل لة ناوضةكةدا 

ثووكاوةتةوة«.
دواكةوتنى  عةلى  خةليل  ب��إواى  بة 
بةَلَينةكانى  جَيبةجَينةكردنى  ثإؤذةكانء 
حكومةت، خةَلكى رانيةى نيطةرانكردووةء 
ئاماذة بةوةدةكات؛ ثإؤذةى ئاوى دةربةند، 
كةمئاويى  كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ  كة 
دواك��ةوت��وءة،  جطةلةوةى  قةزاكةية، 
بير  جَيبةجَيكردنى  ثَيش  لةهةمانكاتيشدا 
ضؤن  ثإؤذةكة  ئاوى  نةكراوةتةوة  لةوة 
رانيةوة!  ئاوى  تؤإى  بة  دةبةسترَيتةوة 
كةضى  بكةنةوة،  بؤ  زانكؤمان  بةَلَيندةدةن 
دواتر دةيبةنة شوَينَيكى ديكة، وتيشى: »بؤ 
لة بودجةى هةرَيمدا داواى مافى  ئةمساأل 
خؤمان دةكةينء زياترمان ناوَيت، لةبارةى 
ئَيمة  حكومةتيش  سةرؤكى  سةردانةكةى 
خؤى  حكومةتين  سةرؤكى  ضاوةإَيي 
بة  واتة  طةشتةكة،  دواى  بؤ  ئامادةبكات 

بَيتء  وةزيرييةوة  ضةند  كاراى  ستافَيكى 
بَيت،  ناوضةكة  خزمةتكردنى  مةبةستيان 

نةك بانطةشةى هةَلبذاردن«.
داواكارييانةى  ئةو  طرنطترين  لةبارةى 
حكومةتى  روءب��ةإووى  رانية  ئيدارةى 
هةرَيمى كردووةتةوة، عةلى حةمةد بةط، 
قايمقامى رانية، بؤ رؤذنامةى روءنكردةوة، 
جطة لة داواكارييةكان كة خؤى دةبينييةوة 
سآ  خةَلك،  ثَيويستييةكانى  ثَيشنيازء  لة 
حكومةت  سةرؤكى  ئاراستةى  ياداشتيان 
مةغدوريى  لةسةر  يةكَيكيان  كة  كردووة، 
خةَلك  رووةوة  »لةو  بوءة  رانية  خةَلكى 
دووةم  ياداشتى  ناإازيية«،  لَى  زؤرمان 
ياداشتى  بوو،  راثةإين  مؤنؤمَينتى  بؤ 
دةسةآلتى  زيادكردنى  بؤ  سَييةميش 
بوءة.  قةزاكان  ئيداريى  يةكةى  بةرثرسى 
»سةرؤكى  رايطةياند:  رانية  قايمقامى 
ثَيويستى  رانية  وتوءيةتى،  حكومةت 
لةو  هةربؤية  زياترة،  طرنطيثَيدانى  بة 
راثةإين  مؤنؤمَينتى  بإياريدا  دانيشتنةدا 
لةسةر  ئيشى  ئَيستا  جَيبةجَيبكرَيتء 
دةسةآلتى  زي��ادك��ردن��ى  بؤ  دةك��رَي��ت، 
ثَيكهَينراوة  ليذنةيةك  قةزاكانيش  ئيدارةى 

بؤ دابةزاندنى ئةو دةسةآلتانة«.
حةمةد  ع��ةل��ى  قسةكانى  ب��ةث��َي��ى 
داواك��ان  لة  بةشَيك  رؤذنامة،  بؤ  بةط 
لة  خزمةتطوزارييةكان  بة  ثةيوةستبوءة 
ناحيةء  بؤ  ناوةندى رانيةء ئةوى ديكةش 
طوندةكانى دةوروبةرى، بؤ جَيبةجَيكردنى 
ئ��اوةإؤ،  ئ��او،  خزمةتطوزارييةكانى 
ه���ةروةك ضةند  ك��ارةب��ا.  رَي��ط��اوب��انء 
خستووةتة  طشتيشيان  داواكارييةكى 
رانية،  ثارَيزطاكردنى  بة  لةوانة  روو، 
كردنةوةى  سةربةخؤ،  ئيدارةيةكى  يان 
ناساندنى  رةسميى  بة  راثةإين،  زانكؤى 

مةرزى كَيلَى بؤ بوءذاندنةوةى جموجؤَلى 
ضارةسةركردنى  ناوضةكةء  بازرطانيى 
طوندةكان  ئاوةدانكردنةوةى  بَيكاريىء 
لةبارةى  عةقار.  سلفةى  لة  سوودبينينيان 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  بةرامبةر  ئومَيديان 
داواكارييانة قايمقامى رانية وتى: »هةندَيك 
لة داواكارييةكان تةنيا ثَيويستى بة بإيارة 
بة  ثةيوةنديى  ئةوةشى  ث��ارة،  بة  نةك 
جَيبةجآ  هةمووى  راستة  هةية  بودجةوة 
وةزارةتةو  هةر  دةكرَيت  بةآلم  ناكرَيت، 
ث��إؤذةي��ةك  خ��ؤي  ئيشوكارى  بةثَيى 

جَيبةجآ بكات«.

قةآلدزآ
س��ةرؤك��ى دةس��ت��ةى ه��اوك��اري��ى 
بةَلَينى  س��ةردانء  بةرامبةر  ق��ةآلدزآ 
نييةء  طةشبين  حكومةت  س��ةرؤك��ى 
رووى  لة  قةآلدزآ  سةرةكييةكانى  طرفتة 
تاثؤء  نةبوونى  ئ��او،  كةميى  ك��ارةب��ا، 
خزمةتطوزارييةكانى ديكة رووندةكاتةوة.

دةستةى  سةرؤكى  حةمةخان،  خدر 
هاوكاريى قةآلدزآ، بة رؤذنامةى راطةياند: 
داواكاريى   )15( )2006(ةوة  »لةساَلى 
بةآلم  بةرزكردةوة،  شارةكةمان  طرنطى 
لةكاتَيكدا  لَينةطيرا،  طوَيمان  بةداخةوة 
داخوازييةكانمان طرفتى سةرةكيي بوون، 
نموءنة  بؤ  جوانكاريي،  كةمالييء  نةك 
كةميى ئاو، دانيشتوءانى شارةكة لة )48( 
هةية،  ئاويان  يةك سةعات  تةنيا  سةعاتدا 
كة  بوو،  خاسآ  ئاوى  ثإؤذةى  هةرضى 
ضارةسةربكات،  كَيشةية  ئةو  بإياربوو 
عومةر  نَيوان  كَيشةى  بةهؤى  ئةويش 
فةتاحء كؤمثانياى ظيتاء نؤكان ثإؤذةكةى 
لةبارةى كارةباوة، ثَيشتر  زؤر دواخست. 
رانيةوة  لة  ك��ارةب��اى  هَيَلَيكى  خةَلك 

الوازةء  هَيَلةكة  قةآلدزآ،  بؤ  راكَيشاوة 
ناكات،  بةرثرسانيش  سثليتةكانى  بةشى 
كرد  ثَيشنازمان  ئةوةش  بؤ  خةَلك،  نةك 
ضوارقوإنةوة  لة  كةيظى   )400( هَيَلَيكى 
بطوازرَيتةوة،  كارةباوة  تاوةرى  لةإَيى 
طرفتَيكى  تاثؤش  نةبوونى  نةكرا،  ئةوةش 
طةورةية، كة )80%(ى شارةكة بةدةستيةوة 

دةناَلَينن«.
سةرؤكى دةستةى هاوكاريى قةآلدزآ 
ئةوةشى راطةياند: »قةزايةك ئاوى نةبَيت، 
تاثؤى  نةبَيتء  ثَيوست  وةك  كارةباكةى 
ضؤن  بكةيتء  ضى  باسى  كةواتة  نةبَيت، 
بؤ  زياترى  ديكة  شارةكانى  لة  بَلَييت 
طرفتى  طرفتانة  بةتايبةت جطةلةو  كراوة؟! 
ضةندين  نةبوونى  قوتابخانةء  كةميى 

فةرمانطةى حكوميشمان هةية«. 
بةرثرسانى  ثَييواية؛  حةمةخان  خدر 
لة  هةَلبذاردن  مةسةلةى  تا  حكومةت 
طؤإآ نةبَيت شارةكةيان بيرناياتةوة، بؤية 
سةردانء  بةرامبةر  نةبوو  طةشبين  ئةو 

بةَلَينةكان.
لةبةرامبةر قسةى دةستةى جةماوةرى 
ب��إواي  ثشدةر  قايمقامى  ق��ةزاك��ةي��دا، 
ديكةدا  قةزاكانى  لةضاو  قةآلدزآ  واية، 
رادةطةيةنَيت:  ئةوةش  كراوةء  بؤ  زؤرى 
 )%90( بودجة  ثةسةندكردنى  »دواى 
ث��إؤذة  ل��ة  ش��ارةك��ة  داخوازييةكانى 

خزمةتطوزارييةكان جَيبةجآ دةكرَين«.
حةسةن عةبدوَلآل، قايمقامى ثشدةر، بؤ 
ضةند  سةردانةكةماندا  »لة  وتى:  رؤذنامة 
حكومةت  سةرؤكى  بؤ  داواكارييةكمان 
 )202( تاثؤكردنى  لةوانة  بةرزكردةوة، 
خانوو، كة لةساَلى )1970(وة دابةشكراونء 
طةياندنى  هةروةها  تاثؤنةكراون،  تائَيستا 
قندؤأل،  ئيسَيوةء  خةتى  ب��ؤ  ك��ارةب��ا 
شَينىء  بؤ  قةآلدزَيوة  لة  كارةبا  طةياندنى 
خوَيندنطةيةكى  ضةند  كردنةوةى  زةآلء 
دةوروبةرىء  قةآلدزآء  بؤ  ثؤليى   )18(
سةرةكيى  طةإةكى  سآ  قيرتاوكردنى 
دووسايدكردنى  بة  لةطةأل  ق���ةآلدزآ، 
قةآلدزآء  ناوشارى  قةآلدزآء  دةربةند 
قةآلدزآ،  دةروازةى  ثردى  دروستكردنى 
دةستبةجآ  خانوءةكان  تاثؤكردنى  بؤ 
بؤ  نوءسى  لةسةرى  حكومةت  سةرؤكى 
د.نورى عوسمان بة مةبةستى تاثؤكردنء 

كَيشةكانيان«. ضارةسةركردنى 
بةوةى  طةشبينة  ثشدةر  قايمقامى 
)%90( بودجة  ثةسةندكردنى  دواى 

ل��ةب��وارى ث��إؤذة  ى داواك��اري��ي��ةك��ان 
بوارى  دةضَيتة  خزمةتطوزارييةكانةوة 
ئةو  »لةضاو  دةَلَيت:  جَيبةجَيكردنةوةء 
قةزايانةى وَيرانكراون، ثَيموانيية قةآلدزآ 
بةدةر  هةرئَيستا  ضونكة  بَيت،  مةغدوور 
بة  ثارَيزطا،  ئةنجومةنى  ثإؤذةكانى  لة 
ثإؤذةى  سآ  دينار  مليار   )80( بةهاى 
دةبينَيتةوة  خؤى  كة  ستراتيذيى،  طرنطى 
طةياندنى  خاسآء  ئ��اوى  ث��إؤذةى  لة 
 )132( كةيظىء   )33( كارةباى  هَيَلى  دوو 
وَيستطةيةكى  دروستكردنى  كةيظىء 
نةخؤشخانةى  لة  جطة  كارةبا،  طةورةى 

)100( قةرةوَيَلةيى ئيشى لَيدةكرَيت«.

قايمقامى رانية:
خةَلك زؤر لَيمان 

ناِرازيية، 
بؤية يةكَيك 

 

لة ياداشتةكانمان 
لةسةر 

مةغدووريى 
خةلَكى رانية بوو

سةرؤكى دةستةى 
هاوكاريى قةآلدزآ: 

قةزايةك ئاوى 
نةبَيت، كارةباكةى 

وةك ثَيوست نةبَيتء 
تاثؤى نةبَيت، 

كةواتة باسى ضى 
بكةيتء ضؤن بلَيَيت 

لة شارةكانى ديكة 
زياترى بؤ كراوة؟!

رانية لة رووبةريَكى )884( كيلؤمةتر ضوارطؤشةدا، كةوتووةتة باكوءرى خؤرئاواى ثاريَزطاى 
سلَيمانىء )135(كم ليَيةوة دوورة، ذمارةى دانيشتوءانةكةى بةثَيى ئامارى سالَى )2006( 

)186299( كةسة، ئَيستاش ئةو ذمارةية بؤ زياتر لة )200000( هةزار كةس بةرزبووةتةوة.

قةآلدزآ دوايين قةزاى سنوءرى نَيوان هةريَمى كوردستانء كؤمارى ئيسالميى ئَيرانة، 
لة رووى جوطرافييةوة دةكةويَتة باكوءرى خؤرهةآلتى ثاريَزطاى سلَيمانىء )165(كم 

ليَيةوة دوورة، ذمارةى دانيشتوءانى قةزاكة زياتر لة )127( هةزار كةسةء لة ناحيةكانى 
سةنطةسةر، ذاراوة، هةلَشؤ، هَيرؤء ئيسَيوة ثَيكدَيت.



بةدواداضوون

ثاككردنةوةى فةرمانطة حكومييةكان كةمتةرخةمى تَيدا دةكرَيت

هةشت سالَة دوو طةأةكى كؤية 
داواى خزمةتطوزاريي دةكةن

»تائَيستا ياساى بارى 
كةسيَتى كارى ثيَناكرَيت«

راثؤرتى: سيروان عةول

طرَيبةستى  كة  كؤمثانيايانةى  ئةو 
لةطةَل  نةخؤشخانةكانيان  ثاككردنةوةى 
بةثَيى  كردووة،  تةندروستيدا  وةزارةتى 
كارناكةنء  طرَيبةستةكانيان  مةرجةكانى 
ثاككردنةوةى  لة  دةكةن  كةمتةرخةمى 
نةخؤشخانةكاندا، وةزارةتى تةندروستيش 

لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا دةكات.
ل��ة ث���ارَي���زط���اى س��ل��َي��م��ان��ي��دا بؤ 
ثاككردنةوةى نةخؤشخانةكان فةرمانطةي 
لةطةَل  تةندةرى  سلَيمانى  تةندروستى 
ثاككردنةوة  بة  تايبةت  كؤمثانياكانى 
لةخؤي  مةرج  كؤمةَلَيك  مؤركردووةء 
دةبَيت  طشتييةكان  مةرجة  بؤ  دةطرَيت، 
ثَيداويستييةكانى  هةموو  كؤمثانياية  ئةو 
مةرجة  بؤ  دابينبكات،  نةخؤشخانةية  ئةو 
كرَيكارةكان  دةبَيت  تايبةتييةكانيش 
خاوَينكردنةوةى  ثاككردنةوةو  بة  هةستن 
نةخؤشخانةكانء خؤَلشتن بؤ دةرةوةى 

نةخؤشخانةو شارى سلَيمانى.
س����ةروةر س��دي��ق، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
لَيدوانَيكدا  لة  فَيركاريى  نةخؤشخانةى 
ئةو  ك��ة  ئاشكراكرد،  رؤذن��ام��ةى  ب��ؤ 
 )%100( هةن  كة  سةرةكيانةى  مةرجة 
مةرجى  هةندَيك  بةآلم  جَيبةجَيكراون، 
الوةكيى هةية كة دةبواية )100%( جَيبةجآ 

بكراية، بةآلم جَيبةجَييان نةكردوءة«.
فَيركاريى  نةخؤشخانةى  بةإَيوةبةرى 
جةخت لةوة دةكاتةوة، كة ئةو كؤمثانيايانةى 
كة بةئةركى خؤيان هةَلنةستن، غةرامةيان 
يةكَيك  دةَلَيت:  كردوءشيانة،  دةك��ةنء 
ذمارةى  جَيبةجَينةكراوة  مةرجانةى  لةو 
كرَيكارانء  جلوبةرطى  كرَيكارةكانيانء 
كرَيكارةكانة،  ح��ةوان��ةوةى  شوَينى 
كؤمثانياكةمان  دواج���ار  ب��ؤ  ئَيمةش 
جَيبةجَيى  ئةطةر  كة  ئاطاداركردووةتةوة، 

نةكات طرَيبةستةكةى هةَلدةوةشَينينةوة.

ثاككردنةوة  كؤمثانياكانى  ئةوةى  بؤ   
ثاككردنةوةى  لة  نةبن  كةمتةرخةم 
بؤ  ضاودَيريان  ليذنةى  فةرمانطةكاندا، 
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى  دانراوة، 
ئةو  سلَيمانى  فَيركاريى  نةخؤشخانةى  لة 
مليؤن   )1( غةرامةى  سآ  تائَيستا  ليذنةية 
دينارى  ه��ةزار   )500( مليؤنء   )1( بؤ 
ئةو  كة  ك���ردووة  كؤمثانيايةيان  ئ��ةو 

ثاكدةكاتةوة. نةخؤشخانةية 
دي���ار ف���ةرةي���دون، ب��ةإَي��وةب��ةرى 

دةلتانيل  كؤمثانياى  ياسايى  راوَيذكارى 
باس  نةخؤشخانةكان،  ثاككردنةوةى  بؤ 
كؤمثانياكةيان  كارى  كة  دةك��ات،  لةوة 
دوو  بةآلم  ثاككردنةوة،  لة  بريتيية  تةنها 
كاردةكات  لةطةَلياندا  ديكة  كؤمثانياى 
بةإَيوةبردنى  ئوتَيلةوانيىء  كاريان  كة 

ضَيشتخانةكانة.
وتى:  ِرؤذنامة  بؤ  فةرةيدون  دي��ار 
»ت��ةن��دةرةك��ةم��ان ض��ةن��د م��ةرج��َي��ك 
دةبَيت  تةندةرةكة  بةثَيى  لةخؤيدةطرَيت، 

نةخؤشخانةكان  بؤ  ثاككردنةوة  ئامَيرى 
ب���ةردةوام  بةشَيوةيةكى  دابنَيينء 
كرَيكار  ثاكبكةينةوةء  نةخؤشخانةكان 
دابينبكةين كة تةمةنيان لةنَيوان )45-18( 

ساَلدا بَيت«.
تا ئَيستا حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
ثَيويستء  سيستمَيكى  بة  نةيتوانيوة 
طونجاء ثاككردنةوةى سةرجةم فةرمانطة 
حكوميةكان ِرَيكبخات، ئةمةش وايكردووة 
لة زؤربةى فةرمانطةكان تةنيا كارطوزارَيك 

تةنيا  ثاكبكاتةوة،  فةرمانطةكةى  نةتوانَيت 
بة  دراوة  نةخؤشخانةكان  ثاككردنةوة 
وةك  كؤمثانياكانيش  بةآلم  كؤمثانياكان، 

ثاكناكةنةوة. ثَيويست نةخؤشخانةكان 
بةإَيوةبةرى  رةشيد،  حةمة  رَيكةوت 
لةبارةى  سلَيمانى  تةندروستى  طشتيى 
بة  نةخؤشخانةكانةوة  ث��اك��ردن��ةوةى 
رؤذنامةى راطةياند »هةموو مةرجةكانمان 
كؤمثانيايانةش  ئةو  جَيبةجَيكردوءة، 
جَيبةجَينةكردبَيت  مةرجانةى  ئةو  كة 

غةرامةمان كردءون«.
ه��ةن��دَي��ك ل��ة ك��ؤم��ث��ان��ي��اك��ان بؤ 
كرَيكارى  فةرمانطةكان  ثاككردنةوةى 
بةكاردةهَينن،  س��اَل   18 تةمةن  خ��وار 
دةَلَيت:  بارةيةوة  لةم  ِرَيكةوت  دكتؤر 
بةهيض شَيوةيةك ناهَيَلين ئةو كرَيكارانةى 
ساَلةوةية  ه��ةذدة  خ��وار  لة  تةمةنيان 
هةوَلمانداوة  زؤرتر  ئَيمة  ثَيبكةن،  كاريان 
ئةو كةسانةى بَيكارنء دةرامةتيان نييةء 
خةَلكى دةرةوةى شارن لةو نةخؤشخانانة 

كاربكةن.
لة  بةدةستهاتووةكان  زانياريية  بةثَيى 
نةخؤشخانةكانى  لة  تةنيا  2009دا  ساَلى 
كارى  بؤ  دةلتانيل  كؤمثانياى  سلَيمانيدا 
لةسةر  جار   )10( لة  زياتر  ثاككردنةوة، 
غ��ةرام��ةك��راوة،  كةمتةرخةميةكانى 
لة  دينار  ه��ةزار   )500( شَيوةية:  بةم 
هةزار   )500( طشتيى،  نةخؤشخانةى 
منداَلبوون،  نةخؤشخانةى  لة  دينار 
دةست  يةك  كرَيكارةكانيان  لةبةرئةوةى 
لةبةر  دينار  هةزار   )550( هةية،  جليان 
كةميى كرَيكارةكانيان، )250( هةزار دينار 
دينار  هةزار   )300( كرَيكار،  كةمى  لةبةر 
 )150( دأل،  نةخؤشييةكانى  سةنتةرى  لة 
كةمبووة،  كرَيكاريان   )8( دينار  هةزار 
كرَيكاريان   )3( دينار  ه��ةزار   )350(
 )5( دي��ن��ار  ه���ةزار   )500( ك��ةم��ب��وءة، 

كرَيكاريان كةمبووة.

راثؤرتى: ئارى سابير، كؤية

ساَلى  ضةند  لة  كؤية  ق��ةزاى  هةرضةندة 
ف��راوان  بةرضاو  بةشَيوةيةكى  راب���ردوودا 
بووةء رَيذةى دانيشتوءانةكةى زياديكردووةء 
طةإةكى نوَيى تَيدا دروستكراوة، بةآلم تائَيستا 
بةشَيكى طةإةكة كؤنةكانيش لة زؤربةى ثإؤذة 

خزمةتطوزارييةكان بَيبةشن.
هاوآلتييةكى  )28س��األ(،   شةريف  نةوزاد 
دانيشوءى طةإةكى كةكؤن-ى قةزاى كؤيةية، 
كةميى  طةإةكةكيانء  طرفتةكانى  لة  باسى 
خزمةتطوزارييةكان كردو وتى: »طةإةكةكةمان 
تائَيستا  دروستبووة،  ساَلة  هةشت  لة  زياتر 
نةيتوانيوة ضةند كؤآلنَيكى كؤنكرَيت  حكومةت 
بكاتء خةَلكةكةى لة قوإو خؤأل رزطار بكات«، 
ئةوةشى خستةإوو، كة خوَيندنطاى ناوةنديىء 
ئامادةيىء مزطةوتء باخضةى ساوايانء بنكةى 

تةندروستى لة طةإةكةياندا نةكراوةتةوة.
ط��ةإةك   )27( ل��ة  ئَيستا  كؤية  ق���ةزاى 
هاوآلتى  ه��ةزار   )60( نزيكةى  ثَيكهاتووةء 
كةكؤن(  )مةهابادء  طةإةكى  نيشتةجَيية،  تَيدا 
ق��ةزاي��ةنء  ئ��ةو  ط���ةورةى  ط��ةإةك��ى  دوو 
ئةنفالء  ثاشماوةى  دانيشتوءانةكةى  زؤربةى 
لة  دواى هةشت ساأل  كةسوكارى شةهيداننء 
خزمةتطوزارييان  وةكثَيويست  دروستبوونيان 

ثَينةطةيشتووة.
سةرؤكى  ح��ةوَي��زى،  ئ��اراس  ئةندازيار 
هةوَلمانداوة  »ئَيمة  وتى  كؤية،  شارةوانيى 
بودجةيةى  ئةو  نةكةين،  فةرامؤش  هيض اليةك 
بةسةر  ك��ردووة  دابةشمان  وةرمانطرتووة 
كة  رايطةياند،  بةآلم  ثإؤذة جؤراوجؤرةكاندا«، 
داواى  بكةنء  طلةيى  خؤيانة  مافى  هاوآلتييان 
خزمةتطوزاريى بكةن. ئةو وتيشى »لة طةإةكى 
مةهاباد بةشَيكى كؤنكرَيتمان بؤ كردووةء قيرمان 
بةرنامةشمان  كردووة،  ئاوةإؤمان  كردووةء 
ياريطاى شةش  طةإةكةكان  لة سةرجةم  هةية 
طةإةكى  لة  بكةين،  دروست  باخضة  ياريزانىء 
كةكؤنيش ساَلى رابردوو كَيشةى ئاوةإؤمان بة 
لة  بةشَيك  ئَيستا  ضارةسةركردووةء  تةواويى 
كؤآلنةكانى كؤنكرَيت دةكرَيت، هةوَليشمانداوة 
بكةين،  لة طةإةكى مةهاباد دروست  خوَيندنطا 
بةرنامةشمان داناوة بودجةى ئةمساأل زؤربةى 
بةتايبةتى  تةرخانبكةين،  خزمةتطوزاريى  بؤ 

كؤنكرَيتء قير«.
نةطةيشتنى  ه���ؤك���ارى  ح���ةوَي���زى 
طةإةكةكانى  سةرجةم  بؤ  خزمةتطوزاريى 
كؤية، بؤ فراوانبونى خَيراى قةزاكة طةإاندةوة، 
طةإةك   )10( لة  زياتر  ساَلدا  ثَينج  لة  بةوةى 
نةمانتوانى  ئةوة  »لةبةر  وتى:  زياديكردووة، 
بةو  بكةين  طةإةكة  هةموو  ئةو  كؤنترؤَلى 

دووساَليش  تةرخانكرابوو،  بؤمان  بودجةيةى 
ئيدارةكة، كؤية  يةكطرتنةوةى هةردوو  بةهؤى 
لة بودجة بَيبةش بوو، ئةمانة وايكرد ئةو هةموو 

كَيشةية بةسةرماندا كةَلةكة ببَيت«. 
طومانى  جَيطةى  دةبَيتة  هةميشة  ئةوةى 
بةرثرسانء  بةَلَينى  بةخشينةوةى  هاوآلتييان، 
بةَلَينةكانيانة، بؤية هاوآلتييان  جَيبةجَينةكردنى 
ناتوانن  نةبينين  لة كؤآلنةكانياندا  ثِرؤذةكان  تا 
خزمةتيان  هةرَيم  حكومةتى  كة  بكةن  ب��ِروا 

دةكات.
كارزان فاخير )21( ساأل، هاوآلتييةكى ديكةى 
شارى كؤيةيةء دانيشتووى طةإةكى مةهابادة، 
دروستبووة،  )2000(ةوة  ساَلى  ل��ةدواى  كة 
تائَيستا  لة حكومةتى هةرَيم طرت كة  رةخنةى 
طةإةكةكةيان  كَيشةى  ضارةسةرى  نةيتوانيوة 
بكات. وتي: »لة وةرزى زستاندا بةهؤى قوإةوة 

ئَيمة ذيانمان نيية«.
بةوةكرد، كة  ئاماذةى  لةوةى  كارزان جطة 
تائَيستا ياريطاو باخضةى ساوايانء قوتابخانةء 
هةَلبذاردن  »ثَيش  وتى:  نيية،  خوَيندنطايان 
كاتةوة  لةو  بةآلم  كرد،  باخضةيةكيان  ديوارى 
بةجَيهَيَلراوة، لةكاتَيكدا دانيشتوءانى طةإةكةكةى 
ئَيمة خةَلكى شةهيدء ئةنفالء هةذارن، دةبواية 
تَيدا  خزمةتطوزارييان  شوَينَيك  هةموو  ثَيش 

ئةنجام بدراية«.

رؤذنامة
ليذنةى بةرطريى لة مافى ئافرةت 
نيطةرانة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
ياسايانةى  ئةو  جَيبةجَينةكردنى  لة 
كوردستان  ئافرةتانى  مافى  كة 
ليذنةكة  ئةندامَيكى  دةث��ارَي��زن، 
لة  داواي��ان  دةك��ات؛  ب��ةوة  ئاماذة 
بؤ  كردووة  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة 
جَيبةجَيكردنى ياساى بارى كةسَيتى، 
كار  ناوضةيةك  ضةند  لة  تائَيستا  كة 

بةو ياساية ناكرَيت.
ليذنةى  راب����ردوو  ه��ةف��ت��ةى 
ب��ةرط��ري��ى ل��ة م��اف��ى ئ��اف��رةت لة 
سةردانى  كوردستان  ثةرلةمانى 
هةرَيمى  حكومةتى  دادى  وةزارةتى 
مةبةستى  بة  ك��رد،  كوردستانيان 
لة  ليذنةكة  نيطةرانيى  دةربإينى 
بارى  ياساى  جَيبةجَينةكردنى 

كةسَيتى.
ليذنةى  ئةندامى  تؤفيق،  ناسك 
ب��ةرط��ري��ى ل��ة م��اف��ى ئ��اف��رةت لة 
ثةرلةمانى كوردستان بة رؤذنامةى 
داكؤكيى  ليذنةى  لة  ئَيمة  راطةياند: 
ثةرلةمان  ئافرةتانى  مافى  ل��ة 
كردو  دادمان  وةزارةت��ى  سةردانى 
لةطةأل وةزيرى داد دا كؤبووينةوةو 
لة  دةرب���إى  خ��ؤم��ان  نيطةرانيى 
كة  ياسايانةى  ئةو  جَيبةجَينةكردنى 
بةتايبةت  دةثارَيزن،  ئافرةتان  مافى 
داوامانكرد  كةسَيتى،  بارى  ياساى 

ئةو ياساية جَيبةجَي بكرَيت.
)15(ى  ذم��ارة  ياساى  بةثَيى 
ساَلى )2008( ياساى هةمواركردنى 
جَيبةجَيكردنى ياساى بارى كةسَيتى 
)1959(ى  ساَلى  )188(ى  ذم��ارة 
كوردستان  هةرَيمى  لة  هةمواركراو 
بةشَيوةيةكى  كوإ  كضء  عَيراق،   �
ذيانى  دةتوانن  ئارةزوومةندانة 

ثَيكبهَينن. هاوسةرى 
)1(ى  م����ادةى  ل��ة  ه����ةروةك 
هاتووة:  هةمواركراوةكةدا  ياسا 
طرَيبةندَيكى  »ه��اوس��ةرط��ي��ري��ى 
ذنء  لةنَيوان  ئارةزوومةندانةية 
هةريةك  بةهؤيةوة  كة  ث��ي��اودا، 
شةرع  بةثَيى  دى  ئ��ةوةك��ةى  بؤ 
لَيى  مةبةست  دةب��َي��تء  ح��ةآلأل 
بنضينةى  لةسةر  خَيزانة  ثَيكهَينانى 
خ��ؤش��ةوي��س��ت��ىء ب���ةزةي���ىء 

بةرثرسيارَيتى هاوبةش«.
بةرطريى  ليذنةى  بؤضوونى  بة 
بوونى  سةرةإاى  ئافرةت،  مافى  لة 
مافى  تائَيستا  ب��ةآلم  ياساية،  ئةم 
»بةشوودانى  بةتايبةت  ئافرةتان 
بةثَيى  هاوكات  ثَيشَيلدةكرَيت،  كض« 
ئامارةكانى ساآلنى رابردوو، تائَيستا 
لة  بةشوودان  كض  بةزؤر  دياردةى 

هةندَيك ناوضة بوونى هةية.
»لة  وتى:  تؤفيق  ناسك  هةروةك 
كوردستاندا ياساى جوان هةية، بةآلم 
جَيبةجَينةكراون،  ثَيويست  وةكو 
ئةطةر ياساكان جَيبةجَينةكرَين دةبنة 

مةرةكةبى سةر كاغةز«.
بةبإواى ناسك تؤفيق تائَيستاش 
بةرامبةر  زؤر  ثَيشَيلكارييةكى 
لة  دةك��رَي��تء  ئافرةتان  مافى  بة 
حكومييةكان  دةزطا  بةرامبةريشدا 
بؤ  بةدواداضوونى  ثَيويست  وةكو 
كة  كةسَيتى  بارى  ياساى  ناكةن، 
هةمواركرايةوة،  )2008(دا  ساَلى  لة 
م��ادةى  بإطةو  هةندَيك  تائَيستا 
لة  بةتايبةتى  جَيبةجَينةكراوة، 
بةشوودان،  كض  بةزؤر  مةسةلةى 
ناوضةى  هةندَيك  لة  تائَيستا  كة 
بوونى  دياردةية  ئةم  كوردستان 
بةشوو  زؤر  بة  ئافرةتان  م��اوةو 

دةدرَين. 
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ديمةنى طةإةكَيكي شارى كؤية

بةشَيكي فةرمانطة حكومييةكان تةنيا كارطوزارَيك ثاكيدةكاتةوة
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مةجيد ساَلح

ئةزموونى طةالنء 
ئةزموونةكاني 

كورديش ثَيمان 
دةلََين، زؤر بة كةمي 

كةَلك لة رابردوو 
وةرطيراوةو مرؤظ 

كوِرى ئةمِرؤء 
سبةينآ بَيت باشترة 

لةوةى ئةسيرى 
طريَكاني رابردوو بَيت

دةسةآلتبةدةستان  كاتةى  ئةو 
ن��ات��وان��ن وةآلم��َي��ك��ى دروس���ت بؤ 
ئابووريىء  سياسييء  طرفتة  كَيشةو 
كوردستان  ئَيستاى  كؤمةآليةتييةكاني 
ب���دؤزن���ةوة، ي���ان ئ���ةو ك��ات��ان��ةى 
قةيران  رووب��ةإووى  حيزبةكانيان 
دةبنةوة، يةكسةر بؤ ثةردةثؤشكردني 
دةبةنةبةر  ثةنا  قةيرانانة،  كَيشةو  ئةو 
راب��ردوو  الثةإةكاني  هةَلدانةوةى 
دةيانةوَيت.  خؤيان  كة  شَيوةيةى  بةو 
شةقامي  هةم  رَيطةيةوة  لةو  ئةوان 
مةتَلةبةكة  ئ��ةس��َل��ى  ل��ة  ك���وردي 
ئؤباَلى  هةميش  دووردةخ��ةن��ةوةء 
دةخةنة  كةمتةرخةمييةكان  شكستء 

ئةستؤى ئةواني ديكة. 
راب����ردوودا،  س��اَل��ى  هةشتا  ل��ة 
بةشةى  لةم  كوردايةتى  بزووتنةوةى 
كةموكوإيى  ه��ةَل��ةو  كوردستاندا 
ئةوةية  حةقيقةتيش  هةبووة،  زؤرى 
كة خودي سةركردةكان بةرثرسيارن 
لة زؤربةى ئةو هةَلةو كةموكوإييانة. 
باجي  ئةوةى  كة  لةوةداية   سةيريش 
خةَلكى  كؤمةآلني  داوة،  هةآلنةى  ئةو 

كوردستان بوون. 
جةاللء  مام  بةإَيز  راثؤرتةكةى 
وةآلم���ةك���ةى ك���اك ن��ةوش��ي��روان 
نَيوان  راب����ردوو«ى  »ش���ةإة  ئ��ةو 
هيض  ترؤثكء  طةياندة  هةردووكياني 
بوارَيكى نةهَيشت كةسي ديكة قسةى 
جَيطةى  ئ��ةوةى  ب��ةآلم  بكات،  تَيدا 
سةرنج بوو بؤ زؤربةى ئةوانةى لةو 
هةردوواليان  كة  ذياون  رووداوانةدا 
بةإَيز  بؤ  بوو  ئةوة  كردبوو،  باسيان 
لةو  )ي.ن.ك(  طشتيى  سكرتَيرى 
تؤمةتانةى  هةموو  ئةو  ئانوساتةدا 

دايةثاأل كاك نةوشيروان؟ 
ئاطادار  من  كة  جَيطةيةى  ئةو  تا   
ضاوثَيكةوتنةكانيدا  زؤرب��ةى  لة  بم، 
ئةوة  سةر  لة  ثَيى  نةوشيروان،  كاك 
داطرتووة قسة لةسةر ئةمإؤ بكرَيتء 
بكرَيت  راب��ردوو  لة  باس  ئةوةندة 

ئةو  بطةيةنَيت،  ئةمإؤ  بة  سوود  كة 
دةَلَيت:

بؤ  بطةإَيينةوة  ناكة م  حة ز   ..«  *
رابردووء طؤإ هةَلبدة ينة وة ، ضونكة  كة 
بؤطة نء  عادة تة ن  هةَلدة دة يتة وة   طؤإ 
دة رة وة«  دَيتة  ثرووسك  ئَيسكء 

ذمارة  )707(ی  طؤظارى طوآلن .
* »من لة طةأل ئة وة دام الثة إة كاني 
رابردوو دابخرَين، وة ك دة زانن شة إي 
ناوخؤ هة بووة  لة  كوردستانداو دواتر 
نَيوان هة موو  لة   ئاشتبوونة وة  روويدا 
ئاشتبوونة وة ء  لة طةأل  من  الية نة كاندا. 
هةَلنة دانة وة ي الثة إة كاني رابردوومء 
لؤكاني  ثَيضء  ناو  بضينة   نامة وَيت 
كة   نة بَيت  رادة ي��ة   ئة و  تا  مَيذووة وة  
ئةطة ر  بةآلم  بكات،  ئايندة   خزمة تي 
لة   ترسمان  دواوة ،  بؤ  بطة إَيينة وة  
)كةناَلى  نيية«  باسكردني رووداوة كان 

)2009 ,08 June الجزيرة
ئةو رابردووةى كة ئةو دوو بةإَيزة 
لة ضةند هةفتةى رابردوودا باسيان لَيوة 
كردووة، خؤشبةختانة هَيشتا زؤربةى 
ذياندا  لة  سةرةكييةكانيان  ثاَلةوانة 
راستى  كآ  ئةوةى  قةزاوةتي  ماونء 
بةآلم  جَيدةهَيَلم،  ئ��ةوان  بؤ  ثَيكاوة 
راثؤرتةكةى  وتم،  لةسةرةتادا  وةك 
هَيندةى  )ى.ن.ك(  طشتيى  سكرتَيرى 
بؤ شان خاَليكردن بوو لة ذَير ئةركء 
بؤ  ئةوةندةى  ئةمإؤ،  واجيباتةكاني 
بوو،  سياسييةكان  ركةبةرة  شكاندنى 
لةمإؤدا  نةبوو  ئةوة  بؤ  ئةوةندة  نيو 

سوودي لَيوةرطرين.
لة  بةر  راب��ردوو   لة  قسةكردن 
تايبةت  مةرجي  كؤمةَلَيك  شتَيك  هةر 
ئةو  ل��ةس��ةرةوةى  هةية،  خ��ؤى  بة 
باوةإبةخؤبوونء  مةرجانةشةوة 
قسةكردنَيك  ه��ةر  راستطؤيية.  
بة  ئةطةر  راب���ردوو،  بة  س��ةب��ارةت 
بة  دروس��تء  راس��تء  شَيوةيةكي 
خانةى  دةضَيتة  نةوترَيت،  دؤكيؤمينت 
ئةوانةى  ل��ةغ��ووةوة.  موهاتةراتء 

لة  ضكوأل  دياريكراو  مةبةستَيكى  بؤ 
هَيشتا  كة  دةدةن  رابردوويةك  طؤإى 
زيندوون،  سةر  بة  كاراكتةرةكاني 
ئةو  بؤطةني  كة  تَيبطةن  لةوة  دةبَيت 
طؤإة بةر لة هةر كةسَيك بة دةمولوتى 

خؤياندا دةضَيت.
دةورى  لة  ئَيستا  ئةوانةى  هةموو 
بة  كؤبوونةتةوة،  طؤإان  بزووتنةوةى 
سةركردايةتىء ئةندامة سادةكانييةوة، 
بة ثَيشمةرطةو مةدةنييةوة، بة يةكَيتىء 
عةلمانييةوة،  ئيسالمييء  ثارتيء 
ذياني  لة  هةم  نوَييان  الثةإةيةكي 
طةلةكةياندا  ذياني  لة  هةميش  خؤيانء 
خةباتء  دةستبةردارى  هةَلداوةتةوةو 
تَيكؤشاني خؤيان بوون لةو حيزبانةى 
كة تا دوَينآ تَييدا ئةندام بوون  بؤ ئةو 
حيزبانةدا  لةو  ئَيستا  كة  بةإَيزانةى 
ئةطةر  بةدَلنياييةوة  م��اون��ةت��ةوة. 
راب��ردوو  بؤ  دادطاييةك  رؤذَيكيش 
ببةسترَيت، هيضكام لة طؤإانخوازةكان 

خؤياني لَي نادزنةوة. 
ئةزموونةكاني  طةالنء  ئةزموونى 
زؤربةكةمي  دةَلَين،  ثَيمان  كورديش 
مرؤظ  وةرطيراوةو  رابردوو  لة  كةَلك 
باشترة  بَيت  سبةينآ  ئةمإؤء  كوإى 
راب��ردوو  طرَيكاني  ئةسيرى  ل��ةوةى 
بَيتء ئةمإؤء سبةينَيى ئَيمةش ثإن لة 

هةزاران ئةركي جَيبةجآ نةكراو.
دةطَيإنةوة، دامةزرَينةرى دةوَلةتى 
ئةبو  ك��وإى  معاوييةى  ئةمةويي، 
مَيذووى  رؤذَي��ك  هةموو  سوفيان 
بؤ  ئَيرانيان  ثادشاكاني  كيسراء 
بةردةوامي   بة  ب��ةآلم  دةخوَيندةوة، 
كة  دةك��ردةوة  دووبارة  هةآلنةى  ئةو 
كردبوويان،   ئَيران  ثادشاكاني  كيسراء 
بؤ  عةباسيش  ئةلرةشيدى  ه��ارون 
دووبارة  ئةمةوييةكان  هةَلةى  ئةوةى 
ن��ةك��ات��ةوة، م��َي��ذووى ئ��ةوان��ي زؤر 
كةضى  دةخ��وَي��ن��دةوة،  وردي���ى  ب��ة 
دةردي  هةمان  بة  ئيمثراتؤرييةتةكةى 
ئيمثراتؤرييةتةكةى ئةمةوييةكان ضوو.

محةمةد رةئوف

زؤرَيك لة ئاماذةكانيش 

ئةوة دةخةنةِروو 

كة زؤربةي ئةو 

كارةكتةرانةي لة دواي 

رووخاندني رذيَمي 

بةعسةوة ضوونةتة 

بةغداء سازشء 

موجامةلة بووة 

بة بةشَيك لة رةفتاري 

سياسيء ديبلؤماسييان

سياسيي  طؤإةثاني  ئَيستادا  لة 
بةرفراواني  جموجوَلي  ع��َي��راق، 
بؤ  دةبينَيت  خ��ؤوة  بة  اليةنةكان 
سةرجةم  ثةرلةمانء  هةَلبذاردني 
راستيية  بةو  دركيان  اليةنةكانيش 
داه��ات��وو،  قؤناغي  ك��ة  ك���ردووة 
قؤناغَيكي هةستيارو دذوارتر دةبَيت 
بةو  يةكالييكردنةوةي ثرسةكان،  بؤ 
تَيثةإاندني  داهاتوو  قؤناغي  ثَييةي 
تةوافوقة  موجامةالتء  قؤناغي 
ئةو  ب��ةآلم  دةب��َي��ت،  سياسييةكان 
طؤإةثاني  لة  كةمتر  جموجوَلة 
بةديدةدةكرَيت،  كورديدا  سياسيي 
كورد  ثَيشتر  كة  ئ��ةوةي  لةطةأل 
ئيئتيالفي  لةطةأل  سياسيي  مامةَلةي 
شيعةكانء  يةكطرتووي  عَيراقي 
هةبوو،  تةوافوقي سوننةكان  بةرةي 
تةوافوقي  شَيوةيةكي  بة  تواني 
ثشكي زؤرتر لة ثؤستء ثلةباآلكاني 
ئةمإؤ  بةآلم  بةدةستبهَينَيت،  عَيراق 
كة  بةهَيز  ليستي  دوو  بة  شيعةكان 
ئةطةري بةدةستهَيناني ثلةي يةكةمء 
عَيراقيةش  ليستي  هةيةو  دووةميان 
كة لة دوو رؤذي رابردوودا لةاليةن 
عةالويء موتَلةطء هاشميء ضةندين 
راطةيةنرا،  سياسييةوة  كةسايةتيي 
ب��ةه��َي��زةو  ثَيطةيةكي  خ��اوةن��ي 
ثلةي  بةدةستهَيناني  ضاوةإواني 
لَيدةكرَيت،  سَييةميان  يان  دووةم 
لةو نَيوةندةشدا زؤربةي ئةطةرةكان 
ثلةي  كورد  كة  دةخةنةإوو  ئةوة 
بةدةستبهَينَيت،  ثَينجةم  يان  ضوارةم 
فراكسيؤني  س��ةرؤك��ي  ه���ةروةك 
ثَيشتر  كوردستاني  هاوثةيمانيي 
ئةمةش  دركاندبوو،  راستييةي  ئةو 
ثؤستة  ئةو  بةدةستهَيناني  ئةطةري 
ئَيستاش  تا  باآليانة كةمدةكاتةوة كة 
بةدةستيةوةن،  بةغدا  لة  ك��ورد 
بؤ  هَيندةي  ثؤستانة  ئةو  هةرضةندة 
حيزبي  شةخسيء  بةرذةوةنديي 
بووة، هَيندة لة خزمةت بةرذةوةنديية 

نةبووةء  كوردا  طةلي  طشتييةكاني 
لةثَيناو  بةغداء  لة  كورد  زؤرج��ار 
بةشَيكي  ثؤستَيكدا  بةدةستهَيناني 
بةرذةوةنديية سياسييةكاني  لة  زؤر 

كوردي دؤإاندووة.
كورد لة رابردوودا بةو بةشداريية 
فراوانء ثَيطة بةهَيزةيةوة نةيتوانيوة 
كَيشةكاني ضارةسةر بكاتء زؤرَيك 
بةهةَلثةسَيردراوي  ثرسةكاني  لة 
)7(ي  دواي  عَيراقي  لة  ماونةتةوة، 
ئازارةوة كة ضاوةإواني طؤإاني زؤر 
دةكرَيت لة نةخشةي سياسيي هَيزو 
اليةنةكاندا دةتوانَيت ضي بكاتء ئةو 
دةكاتةوة  يةكاليي  ضؤن  ثرسانةي 
طوتارو  خ��اوةن��ي  تائَيستاش  كة 
درووس��تء  راس��تء  ستراتيذَيكي 
ئةولةويةتي  نازانَيت  نييةء  روون 

كاركردني لة ضيداية.
 ئةمة لةطةأل ئةوةي كة كورد بة 
ضةند ليستَيكي جياواز دةضَيتة بةغدا، 
ئةو  ثؤزةتيفي  خاَلي  هةرضةندة 
فرةليستيية طةرمكردني ملمالنَيكانةو 
دةنطدةري  زؤرترين  بةشداريكردني 
ضونكة  هةَلبذاردنةكاندا،  لة  كوردة 
يةكليستيي وا دةكات بة شَيكي زؤري 
هاوآلتيياني كورد بةهؤي نيطةرانييان 
لة  ك��ورد  نوَينةراني  مامةَلةي  لة 
نةكةن،  دةنطدان  بةشداري  بةغدا 
شاروشارؤضكة  لة  بةتايبةتيش 
ك��وردن��ش��ي��ن��ةك��ان��ي ن��اوض��ة 
جَيناكؤكةكان. لةطةأل ئةوةي زؤرَيك 
لة ضاودَيران ثَيانواية، يةكهةَلوَيستيي 
بؤ  طرنطترة  يةكليستي  لة  بةغدا  لة 
يةكهةَلوَيستيية  ئةو  بةآلم  ك��ورد، 
زةمينةسازييةكي  بةبآ  ئةستةمة 
هةرضةندة  بَيتةدي،  ناوخؤيي  جديي 
زةمينةسازيية  بةو  ئَيستاش درك  تا 
تائَيستاش  ناكرَيتء  ناوخؤيية 
بةضاوَيكي  سياسيي  اليةني  هةندَيك 
ليستي  دةإواننة  دوذمنكارانةوة 
جياوازو ئؤثؤزسيؤن لة كوردستان، 

كةمترين  ئؤثؤزسيؤن  تائَيستاش 
ثرسة  لة  ثَيدةكرَيت  ب��ةش��داري 
ضارةنووسسازةكانداء  سياسيية 
طةرمةكان  ثرسة  لةسةر  بإياردان 
حيزبةكانةوة  ديوةخاني  نَيو  لة 
سياسي  مةرجةعي  دةردةضَيتء 
ل��ة ك��وردس��ت��ان ح��ي��زب��ة ن��ةك 
طةورةو  سياسي  دامةزراوةيةكي 

باآل.
بةآلم خاَلي طرنط ئةوةية كة ئايا 
دةضَيتةةوة  شَيوزاَيك  ض  بة  كورد 
ب��ةغ��دا، ب��ةه��ةم��ان ك��ارةك��ت��ةرو 
زؤرَيك  كة  دةموضاوةوة  نوَينةرو 
دةم��وض��اوو  ئ��ةو  واي���ة،  ثَييان 
نةيانتواني  هةر  نةك  كارةكتةرانة 
كورد  ضارةنووسسازةكاني  ثرسة 
ئةو  بةَلكو  بكةنةوة،  يةكاليي 
توشى  شَيوةيةك  بة  ثرسانةيان 
كردنةوةي  كة  كردووة  طرَيكوَيرة 
لة عَيراقي نوَيدا ئةستةمترو سةختر 
بَيت، زؤرَيك لة ئاماذةكانيش ئةوة 
دةخ��ةن��ةإوو ك��ة زؤرب���ةي ئةو 
كارةكتةرانةي لة دواي رووخاندني 
رذَيمي بةعسةوة ضوونةتة بةغداء 
بة  ب��ووة  موجامةلة  س���ازشء 
سياسيء  رةف��ت��اري  لة  بةشَيك 
ئةوانة  هةمان  ديبلؤماسييان، 
بإيوةتةوة  ضاويان  تر  جارَيكي 
دةيانةوَيت  كورسييةكانيانء 
شةإي ئةو هَيزء اليةنة عَيراقييانة 
ضاويان  ئَيستادا  ل��ة  ك��ة  بكةن 
ذيرانةتر  جاران  لة  كراوةتةوةو 
دةكةن،  دؤخةكةدا  لةطةأل  مامةَلة 
بة ثَيضةوانةي نوَينةراني كوردةوة 
خةياألء  هةمان  بة  ئَيستا  تا  كة 
لةبةغدا  )2003(وة  م��ام��ةَل��ةي 
ضاوةإوانيش  دةك��ةنء  مامةَلة 
بةدةستهَيناني  لةثَيناو  دةكرَيت 
لة  تر  زؤرَيكي  كورسييةكانياندا 
كورد  ضارةنووسسازةكاني  مافة 

لةدةست بدةنء بدؤإَينن...

طرَيكاني رابردوو ء ئةركةكاني ئةمأؤ

كورد لة عَيراقي دواي )7(ي ئازاردا

بَيدةنطيى  ئ��ةط��ةر 
بة  م��رؤظ��َي��ك��ى  وةك 
وَينا  ك���وذراو  ن��اه��ةق 
بَيدةنطبوون  بكةين، ئةوا 
وةك  ب��َي��دةن��ط��ي��ى،  ل��ة 
دةستدرَيذييكردنةسةر 

الشةكةى وَينا دةكةين.
مرؤظى  دةك��رَي��ت 
ئ����ازاد ل��ةب��ةرام��ب��ةر 
ن��ةب��وون��ى ئ���ازادي���دا 
هةَلبذَيرَيت؟  بَيدةنطيى 
بَيدةنط  دةك��رَي��ت  ي��ان 
بيت لةبةرامبةر دنيايةك 
لة  كة  ناعةدالةتيى،  لة 
ب��ةرض��اوى ه��ةم��وءان 

ئةنجامدةدرَيت؟
لة  ثَيمواية  كة  وآلت��ةدا،  لةم  ئَيمة  توإةبوونى 
هةَلضوءنَيكى  خؤشماندةوَيت،  زياتر  هةموءان 
بؤى  يان  ويسترا  هةركاتَيك  تا  نيية،  ساتةوةختى 
كة  توإةبوءنَيك  ناكرَيت  بؤية  دابمركَيتةوة،  طونجا 
خؤإسكانةيةء واقيعيانةية، بةهؤى ضةند لَيدوانَيكى 

كاتييةوة دابمركَينرَيتةوة.
ئةم  زؤرى  بةشَيكى  كة  توإةبوونةى  ئةو 
رةش  توإةبوونَيكى  طرتووةتةوة  كؤمةَلطةيةشى 
بةَلكو  بسوءتَينَيت،  ثَيكةوة  وشك  تةإو  كة  نيية، 
ئةو خاَلة رةشانةى  بةرامبةر  توإةبوءنَيكى سثيية، 
هةية،  وآلتةدا  ئةم  حكومإانيى  سيستمى  كؤى  لة 
زوَل��مء  ط��ةورةي��ى  ئ��ةن��دازةى  بة  توإةبوءنَيكة 
ثيرؤزيى  حكومإانيية  سيستمى  ئةم  ستةمةكانى 

هةية.
بة دةنطهاتن الى ئَيمة دؤخَيكى راستةقينةى هةية، 
بؤية بَيدةنطيى دؤخى كثكردنةء يةكَيكى ديكةية لةو 
ناعةدالةتيانةى كة بةرامبةر بة ميللةتةكان دةكرَيت، 

بؤية بَيدةنطيى خؤى ناعةدالةتيية.
»بةوتةى  ب��ةغ��داوة  لة  ميللةتَيك  ب��ودج��ةى 
دةمى  دةس��تء  لة  بةغدا  لة  كورد  نوَينةرةكانى 
شةفافىء  بة  كؤنةكانةوة«  بةعسيية  شؤظَينييةكانء 
ضةندة،  دةزانن  هةموو  كوردستانء  دَيتة  روءنى 
خشكةيى  ناإؤشنىء  بة  كوردستان  لة  ب��ةآلم 
مرؤظ  دةكرَيت  تةواودةكرَيت.  دابةشدةكرَيتء 

لةئاست ئةم ناشةفافييةتةدا بَيدةنطيى هةَلبذَيرَيت؟
ضةندينجار  دةسةآلتيش  وةك  كوردستاندا  لة 
هةيةء  كارةكاندا  لة  طةندةَليى  دزىء  ثَيداناوة  دانى 
لة  بةئاسانىء  دةركةوتووة،  لَيي  زانيى  كة  ئةوةش 
خؤى  دةسةآلتةوة  بةرضاوى  بة  ضاوتروكانَيكدا 
بَيدةنطييةى  لةئاست ئةو  وندةكات، دةكرَيت مرؤظ 
بَيدةنط  حكومةتدا  كةمتةرخةميانةى  يان  دةسةآلت 

بَيت؟
دانيشتوءانةكةى  نيوةى  نزيكةى  كة  هةرَيمَيك 
نيوةكةى  بةآلم  ثَيشمةرطةية،  ئاسايشء  ثؤليسء 
ديكةى لة نائةمنيدا بذين، هةر رؤذةى لة شوَينَيكء 
دَلتةزَينت ثآ بطات، دةكرَيت  لة اليةكةوة هةواَلَيكى 
بةجَينةهَينانى  يان  بَيدةسةآلتيى  لةبةرامبةر  مرؤظ 
ئةركةكانى هَيزةكانى وةزارةتى ناوخؤء ثَيشمةرطةدا 

بَيدةنط بَيت؟
هةموو  ئةو  لةبةرامبةر  بيت  بَيدةنط  دةكرَيت 
فةرهةنطيى....  كؤمةآليةتى،  سياسيى،  ناعةدالةتيية 
خؤماَليدا  حكومةتى  دةسةآلتى  ذَير  هةرَيمةى  لةم 

هةية؟
بَيدةنطبوونى  داواى  ئةوانةى  بإوايةدام  لةو 
مرؤظةكان دةكةن هيض جَيطايةكيان بؤ نادؤزرَيتةوة، 
كة  ئةوانةن  شةريكى  بنَييت  ناويان  لةوةى  جطة 
سيستمى  دروستكردووةء  ناعةدالةتيانةيان  ئةم 

حكومإانيى وآلتيان بةو دةردة بردووة.
بة دةنطهاتنى ئَيمة لةسةر سيستمى حكومإانيى 
وآلت���ة، ن��ةك ل��ةس��ةر رةن���طء روءخ��س��ارى 
دةنطى  كؤكراوةى  ئَيمة  دةنطى  كاربةدةستةكان، 
ستةمديدةكانء ئةوانةية كة ناعةدالةتييان بةرامبةر 
ثلةو  تاكةكةسىء وةرطرتنى  نةك هةوَلدانى  كراوة، 
دةسةآلتى  الى  هةميشة  ضونكة  ث��ارة،  ثؤستء 
شَيوة  ئاسانترين  بة  ثارة  ثؤستء  ثلةو  طةندةأل 

دةستدةكةوَيت.
حيزبايةتيى  بازنةكانى  كاَلترينى  لة  كة  ئَيمة 
طةلء  بةرةى  دةرةوةء  هاتوءينة  رامانكردووةء 
هةَلبذاردووة،  كوردستانمان  رةشوإوءتى  خةَلكى 
اليةنء  هيض  ئامادةنين،  كاتَيك  هيض  لةمةودواش 
ئايديؤلؤذيايةك بازنةى كاألء تؤخء رةنطاوإةنطمان 

بة دةوردا بكَيشَيت.
لةئاستى  لَيناكات  وامان  دؤستايةتييةك  هيض 
بين،  بَيدةنط  ئازاديدا  نةبوونى  ناعةدالةتييةكانء 
ضاو  لَيناكات  وامان  ناكؤكييةك  هيض  ضؤن  وةك 

لةئاستى حةقيقةتةكاندا بثؤشين.

بَيدةنطبوون
لة بَيدةنطيى

هيوا جةمال



رؤذنامة ضات

محةمةد ساَلح حةمةالو

ئةطةر هةريةك لة كةرتةكاني كشتوكاألء 
طةشتوطوزارو  بازرطانيىء  ثيشةسازييء 
ضةندين  طواستنةوةو  تةنانةت  ئاوو  نةوتء 
لةباروطونجاويان  زةمينةي  ديكةش،  بواري 
بنةمايةكي  بكرَينة  دةكرَيت  بإةخسَيت،  بؤ 
ئابووريي ثتةو، بةآلم تائَيستا حكومةتي هةرَيم 
هيضكام لةوكةرتانةي نةكردووةتة ستراتيذي 
ذمارةيةك  لةكوردستاندا  خ��ؤيء  ك��اري 

لةوكةرتانةش ئَيستا لةثاشةكشةدان.
ياسين فةقآ سةعيد، بةإَيوةبةري طشتيي 
دةستةي وةبةرهَينان بةوةكالةت بةِرؤذنامةى 
لةاليةن  ساآلنة  كوردستان  »هةتا  ِراطةياند 
تةرخان  بؤ  بودجةي  عَيراقةوة  حكومةتي 
دَلةإاوكَيي  لة  هةرَيم  حكومةتي  بكرَيتء 
ثالني  ناتوانَيت  بَيت،  ب��ودج��ةدا  كَيشةي 

ستراتيذيي بؤ هيض سَيكتةرَيك دابنَيت«.
هةرَيمَيكي  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرض��ةن��دة 
دةوَلةمةندة بة سةرضاوةو ساماني كانزاييء 
كرؤمء  زَيإو  وةك  بةنرخي  مادةي  دةيان 
مةنطةنيزء  يؤرانيؤمء  تةنانةت  ثالتينء 
بةهؤي  ب��ةآلم  تَيداية،  مسي  قوإقشمء 
طرنطانةوة  سامانة  ئةو  لةبةرضاونةطرتني 

نةتوانراوة كةَلكيان لَيوةربطيرَيت.
تايبةت  كةرتي  نوَينةري  شَيركؤ،  حةمة 
لةوةدةكات  باس  ِرؤذنامة  بؤ  سلَيماني  لة 
بة ساماني  »هةرَيمي كوردستان دةوَلةمةندة 
مادةي  جؤر  دةي��ان  كانزاييء  سروشتيء 

بةنرخ لةكوردستاندا بوونيان هةية كة ئةطةر 
بكرَيت،  بةكارهَينانيان  دةرهَينانء  بؤ  كار 
ناوخؤيي،  ثَيداويستي  لةفةراهةمكردني  جطة 
هةرَيميش  دةرةوةي  رةوان���ةي  دةك��رَي��ت 
تَيدا  حكومةت  بؤ  باشي  داهاتَيكي  بكرَينء 
كةرتي  نوَينةرةي  ئةو  مسؤطةربكرَيت«، 

»هةرضةندة  كة  ناشارَيتةوة  ئةوةش  تايبةت، 
ضةند جارَيك سةرداني هةريةك لة بةرثرساني 
جةالل  نوَينةري  تةنانةت  ثارتيء  يةكَيتيء 
تاَلةباني بؤ كاروباري بازرطانيشيان كردووة، 

بةآلم هيض ئةنجامَيكي نةبووة«. 
ئةو نوَينةرةي كةرتي تايبةت كة خؤشي 

بةردي  كارطةي  بةردو  )مقلع(ةكاني  خاوةني 
ثَيدةكات،  ئاماذةي  خؤشي  وةك  مةإمةإةو 
ضةندين مادةي بةنرخي وةك ئةزبَيزء خؤَلي 
خؤي  حسابي  لةسةر  تاَلكي  سيراميكء 
بةهؤي هاوكارينةكردني  بةآلم  دؤزيوةتةوة، 
مادة  لةو  سوود  نةيتوانيوة  حكومةتةوة، 

بةنرخانة وةربطرَيت.  
لةضةندين  عَيراقي  حكومةتي  ثَيشتر 
خاوةنكارطةكاني  ه��اوك��اري��ي  رووةوة 
بووني  بةبيانووي  ئَيستا  ب��ةآلم  دةك��رد، 
هاوكاريية  ئةو  هةرضةندة  تايبةتةوة،  كةرتي 
رووي  بة  سنوورةكانيش  هاوكات  نةماوة، 
واآلك��راوة،  بيانيدا  ك��اآلي  هاوردةكردني 
ناوخؤيي  بةرهةمي  واي��ك��ردووة  ئ��ةوةش 
دةرةكييةكان  بةرهةمة  ركابةري  نةتوانَيت 

بكات.
حسَين جةمال، ثيشةوةر، دةَلَيت، ماوةي 
ضةند ساَلَيكة ذمارةيةك خةَلكي كةم  لةسةر 
نوَييان  كارطةي  ل��ةدةرةوة  خؤيان  حسابي 
زؤربةي  نا  ئةطةر  كوردستان،  هَيناوةتة 
كاريان  كوردستان  لة  ئَيستا  ئةوكارطانةي 
هةشتاكان  حةفتاو  ساآلني  بؤ  ثَيدةكرَيت 

دةطةإَينةوة.
حكومةتى  طرنطينةدانى  ب��ةه��ؤى 
هةرَيمى  نازانرَيت  كوردستان  هةرَيمى 
لةكاتَيكدا  دةناسرَيتةوة،  بةضى  كوردستان 
ثيشةسازيى،  كشتوكاَل،  سَيكتةرَيكى  هةر 
لة  بطريت  سروشتى  سامانى  بازرطانى، 
هةرَيمى كوردستاندا دةتوانرَيت بؤ ذَيرخانى 

ئابووريى ثشتى ثَيببةسترَيت.

ثسثؤإانى ئابووري ثَييانواية تةنيا ثَيداني 
كةرتي  بوذاندنةوةي  بؤ  نيية  بةس  مؤَلةت 
ئاشكراشة    لةكوردستانء  ثيشةسازيي 
بة  مؤَلةت  اليةنَيك  يان  وةزارةتَيك  كاتَيك 
دامةزراندني كارطةيةك دةدات، رووبةإووي 
بةآلم  دةبَيتةوة،  بةرثرسيارَيتي  كؤمةَلَيك 
ئاخؤ وةزارةتي ثيشةسازييء وزةي كابينةي 
ثَيشوو تاضةند لةئاست ئةو بةرثرسيارَيتييةدا 

بووة؟
ئابوورييدا  لةبواري  شارةزا  دطل،  فازأل 
ذمارةيةكي  ئَيستا  لةكاتَيكدا  لةوةكرد،  باسي 
لةكوردستاندا  بلؤك  ك��ارط��ةي  زؤري 
بوونيان هةية، بةآلم بةم دواييانة وةزارةتي 
بةدامةزراندني  مؤَلةتي  وزة  ثيشةسازييء 
ذمارةيةكي زؤري كارطةي بلؤكي ديكةدا كة 

زؤرينةيان ئَيستا بَيكارنء داخراون.
ئامانجةكاني  لة  يةكَيك  هةرضةندة 
وةب��ةره��َي��ن��ان،  ي��اس��اي  ثةسةندكردني 
ئابووريية  ذَي��رخ��ان��ي  ب��وذان��دن��ةوةي 
كارطانةي  ئةو  زؤربةي  بةآلم  لةكوردستان، 
وةبةرهَينانةوة  دةستةي  رَيطةي  لة  كة 
سادةو  كارطةي  لة  خؤي  ثَيدراوة  مؤَلةتيان 
ساكاري وةك ئاو و خواردنةوة طازييةكاندا 
ستراتيذيي  كارطةي  كةمترين  دةبينَيتةوةو 

مؤَلةتي ثَيدراوة.
»تائَيستا  ثَييواية  سةعيد،  فةقآ  ياسين 
دةستةي  رَيطةي  لة  سلَيمانيدا  ثارَيزطاي  لة 
وةبةرهَينانةوة مؤَلةت بة )23(ثإؤذة لةبواري 
ثيشةسازيدا دراوة، كة )13(يان تةواو بووةو 

ئةواني ديكة لةقؤناغي جَيبةجَيكردندان«.

كـى بـَى سـتـراتـيـذ حـكـومـةتـيـَ
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دونياى  لة  باو  سياسيى  نةريتَيكى  وةك 
هةَلبذاردن  دواى  دةسةآلتدا،  حوكمدارىء 
رَيكخراوة  حيزبء  ب��ذاردةى  ثاَلَيوراوانى 
دواجار  كة  طةل  نوَينةرانى  وةك  سياسييةكان 
ثَيدةدرَيت  متمانةيان  تاكةكانةوة  لةاليةن 
بة  وآلتء  جؤرةكانى  جؤراء  ئةنجومةنة  بؤ 
يان  ثةرلةمان  ثَييدةَلَين  كة  ئةوةى  تايةيبةتيتر 
)دةسةآلتى ياسادانان(، دواتريش لةاليةن ليستة 
براوةكانى هةَلبذاردنةوة بة تةنيا، ئةطةر لة بارَيكدا 
زؤرينةى كورسييةكان يان بةالى كةمةوة بةشى 
نيسابى ياساييان تةواوكرد، حكومةت ثَيكدةهَينن 
ثَييدةَلَين )دةسةآلتى  ياساييدا  لة فةرهةنطى  كة 
جَيبةجَيكردن(ء بةرثرسة لة جَيبةجَيكردنى ئةو ياساء بإيارء راسثاردانةى كة ثةرلةمان 
دةريان دةضوَينَيت. لة هةرَيمى كوردستانيشدا وةك بارَيكى جياواز لة دوو هةَلبذاردنةكةى 
ثةرلةمانى ثَيشوو، ئةمجارة هَيزطةلة سياسيية جياوازةكان توانييان هاوكَيشةكان بطؤإن 
بة بةدةستهَينانى رَيذةي لة يةكتر جياواز لة دةنطى هاوآلتييان، بةمةش وةك دةركةوت 
كة هةندَيك لةم هَيزانة، ديسانةوة جياوازتر لة رابردووى حوكمدارى كورديدا وةك هَيزى 
ئؤثؤزسيؤن )بةالى ئَيمةوةش ئةم هَيزانة هةر رةوتء ثارتَيكى سياسيى نوَينةراتيان بكات 
طرنط نيية، بةَلكو طرنطييةكةى لةوةداية كة ئةم هَيزة ئؤثؤزسيؤنة بوونى هةبَيت(، ئيدى 
ئةم  ديارة  فراواندا،  بنكة  لة حكومةتَيكى  نةبوون  يةكالييكردةوةء بةشدار  ئةمانة خؤيان 
بارة بةالى ضاودَيرانى سياسييةوة دؤخَيكى تةواو ثَيضةوانةى دروستكرد، بةوةى كة بؤ 
يةكمجار لة مَيذووى دةسةآلتى كورديدا ئةم هَيزانةى بوونة ئؤثؤزسيؤنء تةواو خؤيان لة 
بةرطى دوو فاقيةتى نَيوان )ئؤثؤزسيؤنبوون(ء )بةشَيك لة حكومةت( رزطاركرد كة ئةمةش 
جَيطاى ئومَيدى خةَلكى كوردستانة بةوةى كة ئةمانة دةتوانن بة تةواوى ضاودَيريكةرَيكى 

باش بن بةسةر دةسةآلتى جَيبةجَيكردنةوة.
هةرَيمى  ئايندةي  بينينى  ئَيمةوة،  بةالى  مةبةستة  جَيطاى  كة  ئةوةى  بؤيةش  هةر 
كوردستانة بة ضاوَيكى طةنجانة بؤ ضؤنَيتيى كارى ئةم كابينةية، ئاخؤ ئةمجارةش كؤى 
خةونء خولياى طةنجانى كوردستان وةك جارةكانى ترى ثَيشوو دةكرَيتة قوربانى ناكؤكيى 
سياسييانةى نَيوان ثارتةكانء بةهةمانشَيوةى رابردوو طةنجان ئاَلودةى مةينةتييةكانيان 
دةبنء وةك كارَيكى دووبارة ديسانةوة دةبنة سووتةمةنيى بيركردنةوة سياسيية هةَلةكان، 
كة هةموو خةَلكى كوردستان ضاوةإوانى  نوَيية  كابنية  ئةم  كاربةدةستانى  دةبَيت  ئاخؤ 
كارةكانيانةء وةك خؤشيان ئاطادارن، لةبةردةم تاقيكردنةوةيةكدان كة دةكرَيت ناوى بنَيين 
براوةء  فراكسيؤنى  لةالى  ئةوةش روونة  نَيوةندةش طةنجانء  لةم  متمانة«  »طةإانةوةى 
نةك  بوون،  طةنجان  هى  دران  ئؤثؤزسيؤن  هَيزطةلى  بة  دةنطانةى  ئةو  كة  دةسةآلتدار 
ئةقَلة دؤطماييةكان، ئيدى دةبَيت ئةوةش بثرسين، ئاخؤ ثَيكهَينةرانى ئةم كابينة نوَيية ضؤن 
بةرنامةيةك دادةإَيذن بؤ كؤى تاكةكان كة ذيانَيكى جياوازتر بةسةر بةرن لة ذَير ضةترى 
ئةم كابينةيةداء بة تايبةتيتر ئومَيدَيك بة ئايندةى طةنج ببةخشنةوةء ثَييانبَلَين، ثَيويست 
ناكات لة نيشتمان بتؤرَين، ضونكة ئةوة ئَيمة هةوَلدةدةين نيشتمان جوان بكةينةوة، هاوكات 
دةبَيت دةسةآلت هةوَلبدات بة بةرنامةيةكى كردةييانة ثةنجة بخاتة سةر كةموكووإييةكانى 
نةشتةرطةرىء  بة  دةستبكات  نةخؤشةييةكان،  بينينةوةى  دواى  طةنجانء  بة  بةرانبةر 

سارَيذكردنةوة، تا ئةو كاتةش بإ بكات كة تةواو ضاوةإوانييةكانى طةنجان بةديبهَينَيت.
ئةوةشى جَيطاى سةرنجى ضاودَيرانة كة كةسة باآلدةستةكانى ناو كابينةى ئةمجارةش 
جطة لةوةى طةنج نين، دةشتوانين بَلَيين كة تةنيا يةك طةنجى تَيدايةء ئةويش وةك بةشى 
لةمةش زؤربةى  ثَيكاوة، جطة  نيشانةي  دوو  بةرد  بةيةك  واتة دةسةآلت  دانراوة،  ذنان 
وةزيرةكان ناَليم هةموويان، خاوةن عةقَلَيكى دؤطمانء رةنطة هيض شتَيك لةبارةى خولياى 
طةنجانةوة تَينةطةن كة ئةمةش خؤى طرفتَيكى ئاَلؤزكارةء هيض ئاسؤيةكى روون بؤ طةنج 
نيية لةم كابينةيةداء هيواداريشين بيركردنةوةكةمان لة جَيطاى خؤيدا نةبَيتء ئَيوةش بة 

ئيشكردنتان بيسةلمَينن كة بة هةَلة بيرمان كردووةتةوةء هةر خؤشتان سةردةقشكَينن.
* مافثةروةر

arezsmko@yahoo.com

فاخير تةالنى، ثيرةمةطروون

كةسوكارى  هاوآلتى   )200( لة  زياتر 
بنةإةتيى  خوَيندنطةيةكى  خوَيندكارى 
طرانيى  لة  ناإةزايي  وةك  ثيرةمةطروون، 
ثؤشاكى  دوءرينى  قوماشء  خراثيى  نرخء 
خ��وَي��ن��دك��ارةك��ان��ي��ان، ض��وءن��ة ب���ةردةم 
ئةو  بإَيكى  تا  منداَلةكانيان،  خوَيندنطةى 
لة سةرةتاى  بطةإَينرَيتةوة كة  بؤ  ثارةيةيان 

وةرزى خوَيندنةوة لَييان وةرطيراوة.
لة سةرةتاى دةستثَيكردنى وةرزى نوَيى 
خوَيندنةوة )25( هةزار دينار لة كةسوكارى 
وةرطيراوة  خوَيندكارة   )800( لةو  هةريةكة 
كة لة قوتابخانةى شةهيد كوردةى بنةإةتيى 

ثيرةمةطروءن،  شارؤضكةى  لة  دةخوَينن 
قوماشء  خراثيى  ئ���ةوةش  س��ةرب��ارى 

دوءرينةكةى، ناإةزايى لَيكةوتةوة.
خوَيندكارَيكة،  باوكى  حسَين،  ئةبوبةكر 
ساَلى  سةرةتاى  لة  دةك��ات؛  بةوة  ئاماذة 
دينارةكةيان  ه��ةزار   )25( خوَيندنةوة 
مانطَيك  ضةند  دواى  بةآلم  لَيوةرطيراوة، 
دوءرينء  لةشَيوةى  جلوبةرطانةيان  ئةو 
قوماشَيكى خراث بؤ طةإاندوءنةتةوة، ئةو كة 
جلوبةرطانة  »ئةو  وتى:  بةرطدرووة  خؤشى 
ئةطةر بةكؤ بكرَيت بة )5 - 6( هةزار دينار بة 

قوماشَيكى باشتريش تةواودةبَيت. 
خوَيندكارى  سآ  كة  تؤفيق،  سةبيحة 
طرانيى  سةربارى  هةية،  قوتابخانةية  لةو 
خ��راث  قوماشَيكى  ثَييواية؛  نرخةكان 

بةكارهَينراوةو وتى: »دةمانتوانى خؤمان بةو 
ثارةية باشترين جلوبةرط بكإين، نةك دواى 
بؤ  ئةو جلوبةرطة خراثةيان  ماوة زؤرة  ئةو 

بهَينن«.
خوَيندكارةكانء  كةسوكارى  ناإةزايى 
سوءربوءنيان لة داواكردنةوةى مافةكانيان، 
خوَيندكارةكانء  كةسوكارى  لة  ليذنةيةك 
بؤئةوةى  ثَيكهات  مامؤستايةك  بةإَيوةبةرو 
ئةوةش  دواى  بدؤزرَيتةوة،  ضارةسةرَيك 
 )10( بإى  طةإاندنةوةى  بإيارى  ليذنةكة 

هةزار دينارى دا بؤ هةر خوَيندكارَيك.
ثةيامنَيرى  طرفتةكة  بةدواداضوءنى  بؤ 
رؤذن���ام���ة س���ةردان���ى ب��ةإَي��وةب��ةرى 
لةو  ئامادةنةبوو  بةآلم   كرد،  قوتابخانةكةى 

بارةيةوة لَيدوان بدات.

شاسوار مامة، رانية

ثيشةوةرانى ناوضةى ثيشةسازيى رانية 
بةرامبةر  لة  دةردةب��إن  خؤيان  نيطةرانيى 
كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  زةوىء  ثَينةدانى 
بؤئةوةى  تةرخانكراوة  زةوى  ساَلَيكة  ضةند 
دابةش بكرَيت بةسةر ثيشةوةراندا، بؤئةوةى 
رزطاريان  دروستبكةنء  دوكانةكانيان 
زةوييان  ئَيستا  تا  بةآلم  كرَيضَيتى،  لة  بَيت 

ثَينةدراوة.
راشيدةطةيةنن،  ثيشةوةرانة  ئ��ةو 
بةسةر  داب��ةش��ك��راوة  زةوى  ذم��ارةي��ةك 

دةرةوةى  لة  هاوآلتييانةى  لةو  كؤمةَلَيك 
كاريانكردووةء  رانية  ثيشةسازيى  ناوضةى 
ضةندينجار  ك��ة  دةك���ةن  ل���ةوةش  ب��اس 
داواكارييةكانيان  كة  ث��َي��دراوة  بةَلَينيان 
بووةء  بةَلَين  تةنيا  بةآلم  جَيبةجَيدةكرَين، 
وةك  سةرةتايى،  خزمةتطوزارييةكى  هيض 
زَي��رابء  ك��ؤاَلن��ةك��انء  كؤنكرَيتكردنى 

كارةبايان بؤ جَيبةجَينةكراوة.
ساَلح،  حسَين  بةختيار  ئ��ةن��دازي��ار، 
بارةيةوة  لةم  رانية  شارةوانيى  سةرؤكى 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د »ب��إي��ارة لة 
ثيشةسازيى  ديكةى  ناوضةيةكى  رانية 

دروستكردنى  نةخشةى  دروستبكرَيتء 
ت��ةواوك��راوة،  دوو  ثيشةسازيى  ناوضةى 
لة  دروستكردووة  رَيطريى  ئ��ةوةى  بةآلم 
دابةشكردنى زةوى بةسةر ثيشةوةراندا، ئةو 
زةوييانةية كة نةخراونةتة سةر شارةوانىء 

تا ئَيستا زةويى كشتوكاَلين«.
ن��اوض��ةى  ث��ي��ش��ةوةران��ى  ئَيستا  ت��ا 
دوكانةكانياندا  لة  بةكرآ  رانية  ثيشةسازيى 
ثيشةسازيى دةكةنء ضةندينجاريش داوايان 
كردووة كة زةوييان ثَيبدرَيت، بةآلم تا ئَيستا 
داواكانيان  ثَيداونء  بةَلَينى  تةنيا  حكومةت 

ثشتطوَيخراون.

ئارام نةجيم، هةَلةبجة

بةإَيوةبةرَيتى  ئامارةكانى  بةثَيى 
)2009(دا  لةساَلى  هةَلةبجة  ثؤليسى 
لةسنوورى  قورسةكان  تاوانة  رَي��ذةى 
ق����ةزاى ه��ةَل��ةب��ج��ة ب��ة ب�����ةراورد بة 
تاوانة  زي��ادي��ك��ردووةء   )2008( ساَلى 
لةكةمبوونةوة  رووي��ان  سووكةكانيش 
تاوانةكان  رَيذةى  بةطشتيش  ك��ردووةء 

كةميكردووة.

ثؤليسى  بةإَيوةبةرَيتى  ئامارةكانى 
كةوتوون  رؤذنامة  دةست  كة  هةَلةبجة، 
ذنان  كوشتنى  رَي���ذةى  دةري��دةخ��ةن 
ساَلى  بة  ب��ةراورد  بة   )2009( لةساَلى 
)2008( لة سنوورى هةَلةبجةدا رووى لة 
كةميى كردووةء  لةساَلى )2008(دا )129( 
حاَلةت هةبووةء لة )2009(دا بووةتة )91( 

حاَلةت.
ه��ةم��ان س���ةرض���اوة ئ��ام��اذةى 
بةوةكردووة، كة رَيذةى كوشتن لة )2009(

دا، )1( حاَلةتى زياترة لة )2008(ء بووةتة 
تاوانةكانيش  طشتيى  كؤى  حاَلةتء   )4(
لة  بووةء  حاَلةت   )1615( )2008(دا،  لة 

)2009(دا بووةتة )1509( رووداو.
ل��ةم��اوةى  كَيشانةى  ئ��ةو  ل��ةك��ؤى 
هةَلةبجة  ق��ةزاى  لة  )2009(دا  ساَلى 
داخراوةو  كَيشةيان   )894( روويانداوة، 
)512( كَيشةشيان رةوانةى دادطا كراونء 
لةذَير  م��اوةت��ةوةو  كَيشةشيان   )103(

لَيكؤَلينةوةدان.

كابينةى نوآ 
لة ضاوةأوانيى طةنجاندا

خراثيى ثؤشاكى خويَندكاران، 
ناأةزايى لَيدةكةويَتةوة

ثيشةوةرانى رانية، داواى زةوى دةكةن

رَيذةى تاوانةكان لة هةلَةبجة كةميكردووة 

ئارَيز سمكؤ حسَين )دهام(*



خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة

سةرنووسةر:

ئاودَير شَيخ عومةر
 0533192003    -   07501587777  

awder.sh.omer@gmail.com

    بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال 

ئؤفيسى هةولَير:
شةقامي زانكؤ 94 نزيك ضوارإيانى حةمرين، تةنيشت بةإَيوةبةرايةتى ذينطةى هةولَير

07504447109

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144   

info. rozhnama@gmail.com
riklam. rozhnama@gmail.com

ئؤفيسى سةرةكيي:
سلَيماني - بةختياري - ثشت بةإَيوةبةرايةتي طشتيي ثةروةردةي سلَيماني

دابةشكردن:
كؤمثانياي نَيوةند   07701517533 - 07701544780

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906
hiwa.jamal@yahoo.com

ذمــارة )565( 
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وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R4 – 171 بانطةوازي ئاشكرا

لة  شارستاني  باري  و  دارايي  فةرمانطةي  بيناي  دروستكردني  ثرؤذة: 
ناحيةي زةالن.

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة 
تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان 
)كارطَيإىء خؤجَييةتى( لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى )1(  لةسةر 

شةقامي سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/1/17 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/1 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/1 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 6( بَيت، ثَيناسةى )يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و 

وةزارةتي ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
2- ئةو بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى كةلة دةرةوةى هةرَيمن ثَيويستة ثشتطيرى 

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

دادةخرَيت.
4- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري 
بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق(  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو 
دةبَيت  كة  رؤذ   30 بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن  سيانزة    )13000000(

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
مةبةستة  ئةو  بؤ  بكةن  دي��ارى  نوَينةرَيك  يان  تةندةربن  كردنةوةى 

بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
ثَيويستة ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان 

ثَيبَيت.
7- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر )30000( سي هةزار دينار كة ناطةإَيتةوة 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ 

كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
بة  بدرَيت  ئةنجام  بؤي  ثَيويست  ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية   -8

ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
9- بةَلَيندةر ليستي ئةو كارانةي كة ئةنجامي داوة ثَيش كةشي بكات لةطةأل 
بةثَيي ماوةكةي  بةرنامةي كاري  لةطةأل  ثشتطيري اليةني سوودمةند وة 

)جدول تقدم العمل( لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا  تةندةر ناكرَيتةوة.
10- بةلَيندةر مافي بةشداربووني نابآ لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا.

عمر احمد امين
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R4 – 724 بانطةوازي ئاشكرا

ثرؤذة: دروستكردني قوتابخانةي شةش ثؤلي لة تازةدَي لة سيد سادق.
كؤمثانياكان  بةَلَيندةرو  سةرجةم  ئاطادارى  سلَيمانى  ثارَيزطاى   *
ناوبراو هةية بؤ جَيبةجآ كردن سةردانى  تةندةرى ثرؤذةى  دةكات كة 
فةرمانطةكةمان )كارطَيإىء خؤجَييةتى( لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى 
نهؤمى )1(  لةسةر شةقامي سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى 

تةندةر.
تا رؤذى  دةكات  ثآ  لة رؤذى 2010/1/17 دةست  تةندةر  * وةرطرتنى 

2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/1/31 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/1/31 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 7( بَيت، ثَيناسةى )يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و 

وةزارةتي ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
2- ئةو بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى كةلة دةرةوةى هةرَيمن ثَيويستة ثشتطيرى 

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

دادةخرَيت.
4- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري 
بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق(  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو 
دةبَيت  كة  رؤذ   30 بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن  يانزة    )11000000(

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
مةبةستة  ئةو  بؤ  بكةن  ديارى  نوَينةرَيك  يان  تةندةربن  كردنةوةى 

بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
و  نوآ  بؤساَلى  بدرَيت  ثآ  دةرامةتيان  باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة 

ثَيناسةيان ثَيبَيت.
7- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر )15000( ثانزة هةزار دينار كة ناطةإَيتةوة 
ئةو  دةكةوَيتة سةر  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ 

كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
8- ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية ثَيويست بؤي ئةنجام بدرَيت بة 

ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
9- بةَلَيندةر ليستي ئةو كارانةي كة ئةنجامي داوة ثَيش كةشي بكات لةطةأل 
ثشتطيري اليةني سوودمةند وة لةطةأل بةرنامةي كاري بةثَيي ماوةكةي 

)جدول تقدم العمل( لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا  تةندةر ناكرَيتةوة.
10- بةلَيندةر مافي بةشداربووني نابآ لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا.

عمر احمد امين
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R2 – 169 بانطةوازي ئاشكرا

)83،69( طةرةكةكاني  بؤ  شؤستة  دروستكردني  و  قيرتاوكردن  ثرؤذة: 
طةورةي  مزطةوتي  بةرامبةر  كؤآلنَيك  كؤنكرَيتكردني  ضةمضةماَل+  لة  كان 

ضةمضةماَل.
كة  دةكات  كؤمثانياكان  بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم  ثارَيزطاى سلَيمانى   *
تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان 
)كارطَيإىء خؤجَييةتى( لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى )1(  لةسةر 

شةقامي سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/1/17 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى 2010/2/1 كاتذمَير ¬9ى سةرلةبةيانى 

تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
كاتذمَير11ى   2010/2/1 رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثؤلَين  ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
كردنيان )1 تا 3( بَيت، ثَيناسةى )يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و وةزارةتي 

ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
ثشتطيرى  ثَيويستة  هةرَيمن  دةرةوةى  كةلة  كؤمثانيايةى  بةَلَيندةرو  ئةو   -2

تؤماركردنى ثَيبَيت لةاليةن )بةرَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة(.
تةندةر  سندوقى  وةرناطيرَيتء  كراو  ديارى  كاتى  دواى  تةندةرَيك  هيض   -3

دادةخرَيت.
4- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري كراو 
بة ضةكَيكى ثةسةند كراو )مصدق( يان )خطاب ضمان( بة بإى )60000000(  
شةست مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى 

تةندةر ئامادةبَيت.
5- ثَيويستة بةَلَيندةرو كؤمثانيا بةشداربووةكان ئامادةى ثرؤسةى كردنةوةى 
بةثَيضةوانةوة  مةبةستة  ئةو  بؤ  بكةن  ديارى  نوَينةرَيك  يان  تةندةربن 

تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
6- ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى دةكةن لةبانطهَيشتةكةدا ثَيويستة 

ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
7- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر )450000( ضوار سةد و ثةنجا هةزار دينار كة 
ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى كرَيى بآلوكردنةوةى ئةم ئاطادارية دةكةوَيتة سةر 

ئةو كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
بة  بدرَيت  ئةنجام  بؤي  ثَيويست  هةية  ثشكنيني  كة  كةرةستانةي  ئةو   -8

ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
9- بةَلَيندةر ليستي ئةو كارانةي كة ئةنجامي داوة ثَيش كةشي بكات لةطةأل 
ماوةكةي  بةثَيي  كاري  بةرنامةي  لةطةأل  وة  سوودمةند  اليةني  ثشتطيري 

)جدول تقدم العمل( لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا  تةندةر ناكرَيتةوة.
10- بةلَيندةر مافي بةشداربووني نابآ لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا.

عمر احمد امين
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R4 – 170 بانطةوازي ئاشكرا

لة  شارستاني  باري  و  دارايي  فةرمانطةي  بيناي  دروستكردني  ثرؤذة: 
ناحيةي سيتةك.

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة 
تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان 
)كارطَيإىء خؤجَييةتى( لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى )1(  لةسةر 

شةقامي سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/1/17 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/1 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/1 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 6( بَيت، ثَيناسةى )يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و 

وةزارةتي ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
2- ئةو بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى كةلة دةرةوةى هةرَيمن ثَيويستة ثشتطيرى 

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

دادةخرَيت.
4- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري 
بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق(  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو 
دةبَيت  كة  رؤذ   30 بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن  سيانزة    )13000000(

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
مةبةستة  ئةو  بؤ  بكةن  دي��ارى  نوَينةرَيك  يان  تةندةربن  كردنةوةى 

بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
ثَيويستة ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان 

ثَيبَيت.
7- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر )30000( سي هةزار دينار كة ناطةإَيتةوة 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ 

كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
بة  بدرَيت  ئةنجام  بؤي  ثَيويست  ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية   -8

ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
9- بةَلَيندةر ليستي ئةو كارانةي كة ئةنجامي داوة ثَيش كةشي بكات لةطةأل 
بةثَيي ماوةكةي  بةرنامةي كاري  لةطةأل  ثشتطيري اليةني سوودمةند وة 

)جدول تقدم العمل( لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا  تةندةر ناكرَيتةوة.
10- بةلَيندةر مافي بةشداربووني نابآ لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا.

عمر احمد امين
ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R4 – 174 بانطةوازي ئاشكرا

لة  سةيدسادق(  )س��ارا-  سايدي  دوو  شةقامي  دروستكردني  ث��رؤذة: 
دةروازةي قةزاي سةيد سادق.

* ثارَيزطاى سلَيمانى ئاطادارى سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة 
تةندةرى ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان 
)كارطَيإىء خؤجَييةتى( لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى )1(  لةسةر 

شةقامي سةرةكي سالم بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/1/17 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/1 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/1 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 2( بَيت، ثَيناسةى )يةكَيتى بةَلَيندةرانى كوردستان و 

وةزارةتي ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
2- ئةو بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى كةلة دةرةوةى هةرَيمن ثَيويستة ثشتطيرى 

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

دادةخرَيت.
4- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ثارةى دياري 
بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق(  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو 
)10500000(  سةد و ثَينج مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ كة دةبَيت 

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
ثرؤسةى  ئامادةى  بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
مةبةستة  ئةو  بؤ  بكةن  دي��ارى  نوَينةرَيك  يان  تةندةربن  كردنةوةى 

بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
ثَيويستة ئةستؤثاكى باجى دةرامةتيان ثآ بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان 

ثَيبَيت.
هةزار  ثةنجا  و  سةد  ضوار   )450000( بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -7
ئاطادارية  ئةم  كرَيى بآلوكردنةوةى  بؤ خاوةنةكةى  ناطةإَيتةوة  كة  دينار 

دةكةوَيتة سةر ئةو كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
بة  بدرَيت  ئةنجام  بؤي  ثَيويست  ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية   -8

ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
9- بةَلَيندةر ليستي ئةو كارانةي كة ئةنجامي داوة ثَيش كةشي بكات لةطةأل 
بةثَيي ماوةكةي  بةرنامةي كاري  لةطةأل  ثشتطيري اليةني سوودمةند وة 

)جدول تقدم العمل( لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا  تةندةر ناكرَيتةوة.
10- بةلَيندةر مافي بةشداربووني نابآ لة كاتي نةبووني مةرجةكاندا.

عمر احمد امين
ثارَيزطاري سلَيماني

ئاطاداري
من كة ناوم )بةندةن ئةبوبةكر ئةحمةد(ة كة ثَيشتر رامطةياندبوو، 
كة  دةطةيةنم  راى  ئَيستا  )دةن��ط(م،  طؤظارى  ئيمتيازى  خاوةنى 
خاوةندارَيتى طؤظارةكة دةدةمة )دانا سلَيمان حةسةن(. بؤ ئاطاداريتان

ونبوون
دةفتةرَيكي نةخؤشية درَيذخايةنةكان بة ناوي )ناسك تؤفيق رةسوَل( وونبووة، 
هةركةس دؤزيويةتيةوة ثةيوةندي بكات بة ذمارة مؤبايلي )07701488378(
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بةهرؤز عةلي

تائَيستاش لة كلتوورء ئةدةبياتي زؤر 
خؤرهةآلتييةكاندا،  كؤمةَلطا  طةالني  لة 
هةمان  خايةنةت  ضةمكي  بؤ  تَيطةيشتن 
خيانةت  كة  تةقليدييةية  ئةوتَيطةيشتنة 
دةست  تةنيا  كة  ثَيناسةدةكةن  وا 
بؤ  جاسوسيكردنة  تَيكةآلوكردنء 
نيشتمانيء  نةتةوةييء  دوذمناني 
كة  كؤمةَلطايانةدا  لةو  بةتايبةتي  بةس، 
نةتةوةثةرست  شموليء  نوخبةيةكي 
لة  ب��ةآلم  دةك���ةن،  تيادا  حوكمإاني 
ثَيشكةوتووةكاندا،  كؤمةَلطا  كلتووري 
خيانةتء  بؤ  هةية  ديكةش  تَيإوانيني 
لةو  تةنيا  نيشتماني  خيانةتي  ضةمكي 
ناكةن،  قةتيس  تةقليدييةدا  رةهةندة 
دةست  لةثاأل  ئةوان  الي  خيانةت  بةَلكو 
زؤر  دوذم��ن��دا  لةطةأل  تَيكةآلوكردن 
رةهةندي ديكة لةخؤدةطرَيت، بؤ نموونة 
نووسةري بةناوبانطي نةرويذي، ئةبسن 
نةرويذي لة شانؤطةريي )دوذمني طةل(

سةرؤكي  كةمتةرخةمي  ضاوثؤشيء  دا 
ذينطةي  ثيسبووني  لة  شارةوانييةك 
وةسفدةكات،  خيانةت  بة  شارةكةدا 
ذةهراوييبووني  بووةتةهؤي  ضونكة 

ت��اوان��ةش  ئ��ةم  دانيشتووانةكةيء 
ق��ةَل��ةم��دةداتء  لة  ط��ةل  دوذم��ن��ي  بة 
دوذمني  ناوناوة  شانؤطةرييةكةشي 
ماكبَيسدا  شانؤيي  لة  شكسثير  طةل. 
كةمتةرخةمن  كة  ئةوكةسانةي  هةموو 
لَيدةكاتء  نةفرةتيان  كارةكانياندا،  لة 
ئةمانة  دؤزةخ��ةوة،  خانةي  دةيانخاتة 
كة  هزرانةن  كلتوورو  ئةو  نموونةي 
خائينةكانيان  بؤ  ضوارضَيوة  يةك  تةنيا 
كؤمةَلَيك  خائين  َلكو  بة  دان��ان��َي��ن، 
ض��وارض��َي��وةي ه��ةي��ة ك��ة ط��ةن��دةألء 
لةخؤدةطرَيتء  كةمتةرةخةمةكانيش 
بإوانيينة  تَيإوانينةوة  ل��ةم  ئةطةر 
ضةمكي خيانةت، ئةوا ئةستةمة كةسمان 
بةئةندازةي  يةكة  هةر  دةربازبينء  لَيي 
نةفرةتي  ب��ةر  خ��ؤي،  كةمتةرخةمي 
بَيت  ثَيوةرانة  بةو  دةكةوَيت.   خيانةت 
ئابووريي  ئةوانةي سةروةتء سامانء 
ئةوانةي  دةب��ةن،  تاآلن  بة  وآلتة  ئةم 
كؤمةَلطا  بةتازة  تازة  سةردةمةداء  لةم 
دةب��ةن،  ضينةكان  ج��ي��اوازي  ب��ةرةو 
مشةخؤرييء  تووشي  كؤمةأل  ئةوانةي 
نووسةرو  ئ��ةو  دةك��ةن،  بَيبةرهةمى 

لةثَيناو  رؤذنامةنووسانةي  رؤشنبيرء 
راستييةكان  خؤياندا  تةرفيهي  ذياني 
شؤإشطَيإةي  ئةو  دةكةنةوة،  ئاوةذوو 
دوَي��ن��ي ك��ة ئ��ةم��إؤ ل��ةب��ةروب��ووم��ي 
شنةباي  لةبةر  دةخ��واتء  ناعةدالةتي 
طةندةَليدا ئازاري ماندووبووني رؤذاني 
ئةوانةي ضاوثؤشي  دةردةكات،  سةخت 
مامؤستاياني  ساختةكاني  بإوانامة  لة 
ئةوانة هةرهةموويان  دةكةن،  زانكؤكان 

دةضنة ضوارضَيوةي خيانةتةوة. 
هزرو  كلتوورو  بإياريشة  ئةطةر 
دةبَيت  ئةوا  بطؤإين،  بيركردنةوةمان 
تَيإوانينء بيركردنةوةشمان بؤ ضةمكي 
جاسوسيء  لةثاأل  بطؤإينء  خيانةت 
دوذمناني  لةطةأل  تَيكةآلوكردن  دةست 
بة  دي��ك��ةش  شتي  زؤر  ن��ةت��ةوةي��ي، 
دةست  ضونكة  بكةين،  حساب  خيانةت 
ضةند  دوذمندا  لةطةأل  تَيكةآلوكردن 
هةبَيت  نيشتمان  س��ةر  بؤ  مةترسي 
ئةوةندةو بطرة زياتر طةندةَلييء ئاكارو 
هةَلسوكةوتة ضةوتة سياسييةكاني ديكة 
دةطةيةنن،  ئةزموونةكةمان  بة  زةرةر 
ئةوةهاتووة  كاتي  روانطةيةشةوة  لةو 

ستؤكبووني  ل��ة  قسة  ج��ةرب��ةزان��ة 
كة  بكةين  تةقليدي  شؤإشطَيإي 
شوإشطَيرييةكةي،  حسابي  لةسةر 
ب��ووذان��ةوةو  سةرةكييةكاني  ئاستة 
ث��ةرةث��َي��دان��ي��ان ك��ؤن��ت��رؤَل��ك��ردووةء 
نيية  ئةوتؤي  هؤشيارييةكي  النيكةم 
سياسي  طةشةثَيداني  شَيوازةكاني  لة 
بةردةوامء بةإَيوةبردني سةردةمييانةي 
دامةزراوةكان، ئةم ئاكارو هةَلسوكةوتة 
لة  ب��ةإؤذ  رؤذ  ضةوتانةي  سياسيية 
بوونةتة  بةئاشكرا  زي��ادب��وون��دانء 
نيوسةدةي  تا  اليةنيكةم  زةق،  دياردةي 
دةبَيت  نَيطةتيظي  كاريطةريي  ديكة 
تازة  سياسيي  كياني  مةسةلةي  لةسةر 
دةطةينة  لَيرةوة  كةواتة  ثَيطةيشتوومان. 
تةقليدييةكاني  خائينة  كة  راستييةي  ئةو 
دوذمني  دةستكةالي  جاسوسء  كة 
بة  زةرةري��ان  ضةند  بوون  نةتةوةيي 
مةسةلةكة طةياندووة، بؤية ناويانلَينراوة 
بَيباك  طةندةألء  سياسةتمةداري  خائين. 
لة خولقاندني كَيشةو تةنطةذةي بةردةم 
ثَيشكةوتني كؤمةَلدا، ئةطةر خائين نةبن، 

ئةي ناويان بنَيين ضي؟

رةهـةنـدةكـانـي ديـكـةي خـيـانـةت

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

و  ثالن  بةإَيوةبةرَيتي   / خؤجَييةتي  كارطيري 
بةدواداضوون

R1 – 172 بانطةوازي ئاشكرا
خوَيندنطاي  ناوخؤي  بةشي  دروستكردني  ثرؤذة: 

سةآلحةديني ئةيوبي لة سلَيماني.
بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم  ثارَيزطاى سلَيمانى   *
ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى  كة  دةكات  كؤمثانياكان 
فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية 
حاجى  جةمالى  تةالرى  لة  خؤجَييةتى(  )كارطَيإىء 
سالم  سةرةكي  شةقامي  لةسةر    )1( نهؤمى  عةلى 

بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
دةست   2010/1/17 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *
ثآ دةكات تا رؤذى 2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر 

لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
تةندةر رؤذى 2010/1/31  طةإانةوةى  دوارؤذى   *
بؤ  نيوةإؤ  10ى  تا  سةرلةبةيانى  ¬9ى  كاتذمَير 

كارطَيري خؤجَييةتي
رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

2010/1/31 كاتذمَير11ى ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

1- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى 
دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان )1 تا 5( بَيت، ثَيناسةى 
وةزارةت��ي  و  كوردستان  بةَلَيندةرانى  )يةكَيتى 

ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
دةرةوةى  كةلة  كؤمثانيايةى  بةَلَيندةرو  ئةو   -2
ثَيبَيت  تؤماركردنى  ثشتطيرى  ثَيويستة  هةرَيمن 

لةاليةن )بةرَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة(.
كراو  دي��ارى  كاتى  دواى  ت��ةن��دةرَي��ك  هيض   -3

وةرناطيرَيتء سندوقى تةندةر دادةخرَيت.
بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت،  تةئمينات  4- بإى 
بةبإى ثارةى دياري كراو بة ضةكَيكى ثةسةند كراو 
  )21000000( بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق( 
بيست و يةك مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ 

كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
يان  تةندةربن  ك��ردن��ةوةى  ث��رؤس��ةى  ئ��ام��ادةى 
نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة 

تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن 
ثَيناسةيان  و  نوآ  بؤساَلى  بدرَيت  ثآ  دةرامةتيان 

ثَيبَيت.
سي   )30000( بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -7
كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى 

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

داوة  ئةنجامي  كة  كارانةي  ئةو  ليستي  بةَلَيندةر   -9
ثَيش كةشي بكات لةطةأل ثشتطيري اليةني سوودمةند 
)جدول  ماوةكةي  بةثَيي  كاري  بةرنامةي  لةطةأل  وة 
تةندةر  مةرجةكاندا   نةبووني  كاتي  لة  العمل(  تقدم 

ناكرَيتةوة.
كاتي  لة  نابآ  بةشداربووني  مافي  بةلَيندةر   -10

نةبووني مةرجةكاندا.
عمر احمد امين

ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

و  ثالن  بةإَيوةبةرَيتي   / خؤجَييةتي  كارطيري 
بةدواداضوون

R4 – 168 بانطةوازي ئاشكرا
ثرؤذة: نؤذةنكردنةوةي قوتابخانةي طوندي ضوارتاق 

لة عةربةت.
بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم  ثارَيزطاى سلَيمانى   *
ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى  كة  دةكات  كؤمثانياكان 
فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية 
حاجى  جةمالى  تةالرى  لة  خؤجَييةتى(  )كارطَيإىء 
سالم  سةرةكي  شةقامي  لةسةر    )1( نهؤمى  عةلى 

بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
دةست   2010/1/14 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *
ثآ دةكات تا رؤذى 2010/1/19 كاتذمَير )9(ي سةر 

لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
تةندةر رؤذى 2010/1/31  طةإانةوةى  دوارؤذى   *
بؤ  نيوةإؤ  10ى  تا  سةرلةبةيانى  ¬9ى  كاتذمَير 

كارطَيري خؤجَييةتي
رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

2010/1/31 كاتذمَير11ى ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

1- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى 
دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان )1 تا 10( بَيت، ثَيناسةى 
وةزارةت��ي  و  كوردستان  بةَلَيندةرانى  )يةكَيتى 

ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
دةرةوةى  كةلة  كؤمثانيايةى  بةَلَيندةرو  ئةو   -2
ثَيبَيت  تؤماركردنى  ثشتطيرى  ثَيويستة  هةرَيمن 

لةاليةن )بةرَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة(.
كراو  دي��ارى  كاتى  دواى  ت��ةن��دةرَي��ك  هيض   -3

وةرناطيرَيتء سندوقى تةندةر دادةخرَيت.
بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت،  تةئمينات  4- بإى 
بةبإى ثارةى دياري كراو بة ضةكَيكى ثةسةند كراو 
  )2000000( بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق( 
دوو مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ كة دةبَيت 

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
يان  تةندةربن  ك��ردن��ةوةى  ث��رؤس��ةى  ئ��ام��ادةى 
نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة 

تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن 
ثَيناسةيان  و  نوآ  بؤساَلى  بدرَيت  ثآ  دةرامةتيان 

ثَيبَيت.
هةشت   )8000( بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -7
كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى 

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

داوة  ئةنجامي  كة  كارانةي  ئةو  ليستي  بةَلَيندةر   -9
ثَيش كةشي بكات لةطةأل ثشتطيري اليةني سوودمةند 
)جدول  ماوةكةي  بةثَيي  كاري  بةرنامةي  لةطةأل  وة 
تةندةر  مةرجةكاندا   نةبووني  كاتي  لة  العمل(  تقدم 

ناكرَيتةوة.
كاتي  لة  نابآ  بةشداربووني  مافي  بةلَيندةر   -10

نةبووني مةرجةكاندا.
عمر احمد امين

ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

و  ثالن  بةإَيوةبةرَيتي   / خؤجَييةتي  كارطيري 
بةدواداضوون

R1 – 173 بانطةوازي ئاشكرا
ثرؤذة: دروستكردني هؤَلَيكي وةرزشي بؤ ثةيمانطاي 

هونةري بةرطري لة سلَيماني.
بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم  ثارَيزطاى سلَيمانى   *
ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى  كة  دةكات  كؤمثانياكان 
فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية 
حاجى  جةمالى  تةالرى  لة  خؤجَييةتى(  )كارطَيإىء 
سالم  سةرةكي  شةقامي  لةسةر    )1( نهؤمى  عةلى 

بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
دةست   2010/1/17 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *
ثآ دةكات تا رؤذى 2010/1/20 كاتذمَير )9(ي سةر 

لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
تةندةر رؤذى 2010/1/31  طةإانةوةى  دوارؤذى   *
بؤ  نيوةإؤ  10ى  تا  سةرلةبةيانى  ¬9ى  كاتذمَير 

كارطَيري خؤجَييةتي
رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

2010/1/31 كاتذمَير11ى ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

1- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى 
دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان )1 تا 6( بَيت، ثَيناسةى 
وةزارةت��ي  و  كوردستان  بةَلَيندةرانى  )يةكَيتى 

ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
دةرةوةى  كةلة  كؤمثانيايةى  بةَلَيندةرو  ئةو   -2
ثَيبَيت  تؤماركردنى  ثشتطيرى  ثَيويستة  هةرَيمن 

لةاليةن )بةرَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة(.
كراو  دي��ارى  كاتى  دواى  ت��ةن��دةرَي��ك  هيض   -3

وةرناطيرَيتء سندوقى تةندةر دادةخرَيت.
ياساو رَينماييةكان دةبَيت،  بةثَيى  تةئمينات  4- بإى 
بةبإى ثارةى دياري كراو بة ضةكَيكى ثةسةند كراو 
  )17000000( بإى  بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق( 
كة  رؤذ   30 بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن  حةظدة 

دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
يان  تةندةربن  ك��ردن��ةوةى  ث��رؤس��ةى  ئ��ام��ادةى 
نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة 

تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن 
ثَيناسةيان  و  نوآ  بؤساَلى  بدرَيت  ثآ  دةرامةتيان 

ثَيبَيت.
سي   )30000( بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -7
كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى 

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

داوة  ئةنجامي  كة  كارانةي  ئةو  ليستي  بةَلَيندةر   -9
ثَيش كةشي بكات لةطةأل ثشتطيري اليةني سوودمةند 
)جدول  ماوةكةي  بةثَيي  كاري  بةرنامةي  لةطةأل  وة 
تةندةر  مةرجةكاندا   نةبووني  كاتي  لة  العمل(  تقدم 

ناكرَيتةوة.
كاتي  لة  نابآ  بةشداربووني  مافي  بةلَيندةر   -10

نةبووني مةرجةكاندا.
عمر احمد امين

ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

و  ثالن  بةإَيوةبةرَيتي   / خؤجَييةتي  كارطيري 
بةدواداضوون

R4 – 672 بانطةوازي ئاشكرا
ثرؤذة: ثِرؤذةي ئاوي طوندي سَيوةنط لة شارباذَيِر 

)دووبارة 4(.
بةَلَيندةرو  ئاطادارى سةرجةم  ثارَيزطاى سلَيمانى   *
ناوبراو  ثرؤذةى  تةندةرى  كة  دةكات  كؤمثانياكان 
فةرمانطةكةمان  سةردانى  كردن  جَيبةجآ  بؤ  هةية 
حاجى  جةمالى  تةالرى  لة  خؤجَييةتى(  )كارطَيإىء 
سالم  سةرةكي  شةقامي  لةسةر    )1( نهؤمى  عةلى 

بكات بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
دةست   2010/1/14 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *
ثآ دةكات تا رؤذى 2010/1/19 كاتذمَير )9(ي سةر 

لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
تةندةر رؤذى 2010/1/31  طةإانةوةى  دوارؤذى   *
بؤ  نيوةإؤ  10ى  تا  سةرلةبةيانى  ¬9ى  كاتذمَير 

كارطَيري خؤجَييةتي
رؤذى  تةندةر  ئاشكراكردنى  كردنةوةو  رؤذى   *

2010/1/31 كاتذمَير11ى ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

1- ثَيويستة ئةو كؤمثانياو بةَلَيندةرانةى كة بةشدارى 
دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان )1 تا 10( بَيت، ثَيناسةى 
وةزارةت��ي  و  كوردستان  بةَلَيندةرانى  )يةكَيتى 

ثالنداناني هةولَير(يان ثَيبَيت. 
دةرةوةى  كةلة  كؤمثانيايةى  بةَلَيندةرو  ئةو   -2
ثَيبَيت  تؤماركردنى  ثشتطيرى  ثَيويستة  هةرَيمن 

لةاليةن )بةرَيوةبةري طشتي بازرطانيةوة(.
كراو  دي��ارى  كاتى  دواى  ت��ةن��دةرَي��ك  هيض   -3

وةرناطيرَيتء سندوقى تةندةر دادةخرَيت.
ياساو رَينماييةكان دةبَيت،  بةثَيى  تةئمينات  4- بإى 
بةبإى ثارةى دياري كراو بة ضةكَيكى ثةسةند كراو 
)مصدق( يان )خطاب ضمان( بة بإى )2000000(  دوو 
دةبَيت  كة  رؤذ   30 بؤ  وةردةطيرَيت  دينار  مليؤن 

لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.
بةشداربووةكان  كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة   -5
يان  تةندةربن  ك��ردن��ةوةى  ث��رؤس��ةى  ئ��ام��ادةى 
نوَينةرَيك ديارى بكةن بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة 

تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا  دةكةن 
ثَيناسةيان  و  نوآ  بؤساَلى  بدرَيت  ثآ  دةرامةتيان 

ثَيبَيت.
هةشت   )8000( بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -7
كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار 
ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية  ئةم  بآلوكردنةوةى 

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

داوة  ئةنجامي  كة  كارانةي  ئةو  ليستي  بةَلَيندةر   -9
ثَيش كةشي بكات لةطةأل ثشتطيري اليةني سوودمةند 
)جدول  ماوةكةي  بةثَيي  كاري  بةرنامةي  لةطةأل  وة 
تةندةر  مةرجةكاندا   نةبووني  كاتي  لة  العمل(  تقدم 

ناكرَيتةوة.
كاتي  لة  نابآ  بةشداربووني  مافي  بةلَيندةر   -10

نةبووني مةرجةكاندا.
عمر احمد امين

ثارَيزطاري سلَيماني
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