
بةهادين يوسف

ب��ةه��ؤى ث��ةل��ةث��إوزآء وردن��ةب��وون��ةوةى 
كة  بودجة،  جياجياكانى  سَيكتةرة  بؤ  حكومةت 
ذيانى تاكةكانى ثَيوة بةستراوة، كةموكوإيى زؤر 
هيض  بوارةشدا  لةو  هةيةء  ثإؤذةياسايةدا  لةو 
بودجةيةك بؤ ثإؤذةكانى كشتوكاأل تةرخاننةكراوة، 
ئةوة لةكاتَيكداية وةزارةتي كشتوكاأل ثالنَيكى ثَينج 
ساَليي بؤ ثَيشكةوتنى بوارةكة داناوةو داواي زياتر 
لة )800( مليار ديناري كردووة بؤ ئةنجامداني )64( 

ثإؤذة.
كشتوكاألء  ليذنةي  ئةندامي  تؤفيق،  ثَيشةوا 
بة رؤذنامةي  ثةرلةماني كوردستان  لة  ئاودَيريي 
راطةياند: »لةكاتي طفتوطؤي ليذنةكة لةسةر بودجة، 
بؤمان دةركةوت، كة لةو ثإؤذانةي ثَيشنيازكراون 
لةاليةن حكومةتةوة بؤ )2010(، هيض ثإؤذةيةكي 
كة  ث��إؤذان��ةي  ئ��ةو  نيية،  بووني  كشتوكاَليي 
ئاو  سةرضاوةكاني  كشتوكاألء  وةزارةت��ي  بؤ 
تةرخانكراون، تةنيا تايبةتة بة سةرضاوةكاني ئاو«.

ثإؤذة  لة  »جطةلةوةى  ثَيشةوا،  وت��ةي  بة 
كشتوكاَليي  ثإؤذةي   )2010( ثَيشنيازكراوةكاني 
ثإؤذةية   )64( ئةو  بؤ  بودجةش  نيية،  بووني 
مليؤن   )145( مليارو   )806( بايي  كة  دانةنراوة، 
دينارةو وةزارةتى كشتوكاألء سةرضاوةكانى ئاو 
داوايكردووة، بؤية داوامانكردووة كة سةرؤكايةتي 
بؤ  بكات،  وةزيران  ئةنجومةني  لة  داوا  ثةرلةمان 

ئةوةي ضارةسةري ئةو كَيشةية بكات«.

رؤذ  كة  بةشَيوةيةكة،  بودجة  ناتةواويى 
ليذنةو  لةاليةن  كةموكورتييةكانى  رؤذ  لةدواى 
ئاشكرادةكرَينء  ثةرلةمانةوة  فراكسيؤنةكانى 
رةوان��ةى  ثإؤذةكة  هؤيانةوة  بةو  ثَيدةضَيت 
لةكاتَيكداية  ئ��ةم��ةش  بكرَيتةوة،  حكومةت 
لة  حكومةت  سةرؤكي  ساَلح  د.بةرهةم  ثَيشتر 
ئةمساأل  رايطةياند؛  رؤذنامةوانيدا  كؤنطرةيةكي 
دةبَيت  كشتوكاَليي  كةرتي  بووذاندنةوةي  ساَلي 
وتي:  تؤفيق  ثَيشةوا  لةوبارةيةوة  كوردستان،  لة 
ثَينةدرابَيت،  طرنطيي  ئةوةي  دةبينين  »بةداخةوة 
دةطةإَيتةوة  ئةمةش  ديارة  كشتوكاَليية،  ثإؤذةي 
بؤئةوةي وةزارةتي ثالندانان لةطةأل وةزارةتةكاني 
ديكة هيض هةماهةنطييةكي نيية، ضونكة لة ثإؤذةي 
بودجةدا تةنيا )50( مليار دينار دانراوة بؤ كةرتي 
كشتوكاَليي، كة بةإاي زؤربةي ثسثؤإاني بوارةكة 

ثارةيةكي زؤر كةمة«.
بةسةر  كة  هةَلةيةش،  ئةو  راستكردنةوةي  بؤ 
داراي��يء  وةزارةت���ي  وةزي���رانء  ئةنجومةني 
دوَينَيي  كؤبوونةوةي  لة  تَيثةإيوة،  ثالنداناندا 
ئةو  كشتوكاأل  وةزيري  وةزيراندا،  ئةنجومةني 
داراي��يء  وةزارةت��ي  كة  خستةإوو،  ثإؤذانةي 
ثالندانان نةيانخستووةتة ضوارضَيوةي بودجةوةو 
وةزارةت��ة  لة  ليذنةيةك  مةبةستةش  ئ��ةو  بؤ 
جَيكردنةوةي  بؤ  ثَيكهاتووة  ثةيوةنديدارةكان 
ثإؤذةكاني  بةتايبةتي  ثإؤذانة،  ئةو  بةشَيكي 
كة  كشتوكاأل،  ساَلةي  ثَينج  ثالني  ضوارضَيوةي 

وةزارةتى كشتوكاَلي ثَيشوو داينابوو.
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رؤذنامة

دانةنانةوةى  هةواَلى  بآلوبوونةوةى  دواى 
سةرؤكى  جَيطرى  بؤ  عةلى  رةس��وأل  كؤسرةت 
زارى  لةسةر  يةكةمجار  بؤ  كوردستان،  هةرَيمى 
هةواَلة  ئةو  ثارتى  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامَيكى 

ثشتإاستدةكرَيتةوة.
ئةندامى مةكتةبى سياسيى  قادر  محةمةد مةال 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  كوردستان  ديموكراتى  ثارتى 
»بةثَيى زانيارييةكانى من، كاك كؤسرةت جارَيكى 
دانانرَيتةوةء  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى  بؤ  ديكة 
بةآلم  بكرَيت،  كانديد  ديكة  كةسَيكى  داواك��راوة 

ئاطادارى وردةكاريى ديكة نيم«.
لةاليةكى ديكةوة، بةثَيى زانياريى سةرضاوةيةكى 
ئامادةبوونى  بة  رؤذان��ةدا  لةم  بإيارة  ئاطادار، 
تاَلةبانىء بارزانى هةردوو سةركردايةتى ثارتىء 
مةسةلةيةو  ئةم  لةسةر  طفتوطؤكردن  بؤ  يةكَيتى 

كؤمةَلَيك طرفتى ديكة كؤببنةوة.

ئةلةند مةحوى

داراي��ىء  ليذنةى  ئةندامَيكى 
ثةرلةمانى  ئابووريى  كاروبارى 
كة  دةك��ات؛  ئاشكراى  كوردستان 
طةرميان  سلَيمانىء  ثارَيزطاى 
بةركةوتووة  ثشكيان  كةمترين 
هةرَيمى  )2010(ى  بودجةى  لة 
وةك  ئ��ةم��ةش  ك���وردس���ت���ان، 
لةم  واية  يةكَيتى  تؤَلةكردنةوةيةكى 
هةرَيمى  بة  ثَيشتر  كة  ناوضةية، 

سةوز ناسرابوو.
طةآلَلةيى،  سةعيد  ئيسماعيل 
ئةندامى ليذنةى دارايىء كاروبارى 
ئابووريى ثةرلةمانى كوردستان، بة 
رؤذنامةى وت: »ئَيمة لة لَيكؤَلينةوةى 
بة  بزانين  دةمانةوَيت  بودجةداينء 
سلَيمانىء  ثارَيزطاى  ثشكى  ذمارة 
طةرميان ضةندة لة بودجةى 2010ى 
هةرضةند  كوردستان،  هةرَيمى 

بودجة  )43%(ى  ثَيمانإاطةيةندراوة 
بؤ ئةو ناوضانة تةرخانكراوة، بةآلم 
رَيذةيةش  ل��ةو  وادةردةك��ةوَي��ت 

كةمتربَيت«.
ئةو ئةندامةى فراكسيؤنى طؤإان 
باسى لةوةشكرد، »خةَلكى ثارَيزطاى 
بودجة  ئةو  طةرميان  سلَيمانىء 
ضونكة  نيية،  قبووأل  ثَي  كةمةيان 
ساآلنى ثَيشتر ئةم ناوضةية النيكةم 

)46%(ى بودجةى بؤ دادةنرا«.
ه�����ةر س�����ةب�����ارةت ب���ةو 
دابةشكردنى  ناهاوسةنطييةى 
بودجةي هةرَيم بةسةر ناوضةكاندا، 
ئ��ام��اذةى  ط��ةآلَل��ةي��ى  ئيسماعيل 
ثارَيزطاى  لة  »جطة  بةوةشكرد، 
حاجى  خةَلكى  طةرميان،  سلَيمانىء 
لة  مَيرطةسووريش  ه��ؤم��ةرانء 
ئةو  بؤ  ناإازينء  خؤيان  ثشكى 
ئَيمةيان  س��ةردان��ى  مةبةستةش 

كردووة«.

سةنطةر جةمال

بإياردةدات  عَيراق  ناوةنديى  بانكى 
لةمساَلدا ستراتيذييةتى البردنى سفرةكانى 
كة  جَيبةجَيبكات،  عَيراق  دراوى  سةر 
سآ  البردنى  ستراتيذييةتى  ه��ةروةك 
سفرةكةى سةر دراوى عَيراقىء طؤإينى لة 
هةزارةوة بؤ دينار )بؤ نموءنة، )1( هةزار 
دينار بؤ )1( دينار(، ثالنَيكى درَيذخايةنةو 
ناوةنديى  بانكى  )2005(ةوة  ساَلى  لة 

ئةمساأل  بإيارة  دةكاتء  بؤ  كارى  عَيراق 
جَيبةجَيبكرَيت.

ليذنةى  ئةندامى  ئةتروشى،  سامى 
لَيدوانَيكيدا  لة  عَيراق،  ثةرلةمانى  دارايى 
بؤ رؤذنامة وتى: »تائَيستا تةنيا ثَيشنيازو 
لةمساَلدا  بةنيازن  بةآلم  بووة،  لَيكؤَلينةوة 

ئةو ستراتيذييةتة دةستثَيبكةن«.
ستراتيذة  ئ��ةو  »س��ةرةت��ا  وتيشى: 
بة  دةس��ت  تةنيا  جَيبةجَيدةكرَيتء 
كة  بةشَيوةيةك  دةكرَيت،  هةنطاوةكانى 
كاردةكةن بؤ ضؤنَيتى شَيوازى دراوةكةو 

ضاثكردنى«.
مامؤستاى  م��ةع��روف،  د.ن��ةرم��ي��ن 
زانكؤى سلَيمانىء ثسثؤإى بوارى دراو، 
رايطةياند:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة 
الدةبرَيت،  لةسةر  سفرةكانى  دراوة  ئةو 
نيية،  كاآلكان  نرخء  هةرزانبوونى  ماناى 
ضونكة لةطةَليدا داهاتء سامانى تاكةكاني 
دةبَيتةوة  بضووك  ذمارةيان  كؤمةَلطةش 
)كةسَيك ئَيستا مليؤنَيك دينار وةربطرَيت 
ئةو كاتة هةزار دينار وةردةطرَيت(، كةواتة 
تةنيا بة ذمارةيةكى بضووكتر مامةَلة بة كاآل 
خزمةتطوزارييةكانةوة دةكرَيت، لةبةرئةوة 
لةسةر  نيية  ئةوتؤى  كاريطةرييةكى 

هةآلوسانء ئاستى طشتيى نرخةكان«.

رؤذنامة

هيض  س��اَل��َي��ك��ة  ن��زي��ك��ةى 
ثارَيزطاى  لةنَيوان  ثةيوةندييةك 
كوردستاندا  هةرَيمى  موسألء 
ليذنةى  ئةندامَيكى  نييةء 
ثةرلةمانى  ثةيوةندييةكانى 
»نةبوونى  دةَلَيت:  كوردستانيش 
ئةو ثةيوةنديية زيانى بة موسألء 
هةرَيمى كوردستان طةياندووةو 
ثَيويستة هةردووال موراجةعةى 

خؤيان بكةن«.
ل���ةث���اش ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى عَيراقء 
خؤجَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
ح��ةدب��اوة،  ليستى  ل��ةالي��ةن 
حكومةتى  ك��ة  واي���ك���ردووة 
ج��ؤرة  هيض  موسأل  ه��ةرَي��مء 

ثةيوةندييةكييان نةمَينَيت.
لةكاتَيكدا كة ئةسيل نوجةيفى 

لة  »داوا  موسأل  ث��ارَي��زط��ارى 
كة  دةكات،  هةرَيم  بةرثرسانى 
بؤ  نَيوانيان  ثةيوةندييةكانى 
موسَلدا  لة  حيزبيى  كَيشةيةكى 
وتةبَيذى  نةكةنةوة«و  بضووك 
بةوة  ئاماذة  هةرَيم  حكومةتى 
نَيوان  »كَيشةكانى  كة:  دةك��ات 
حكومةتةكةىء ثارَيزطاى موسأل 
ثةيوةنديى بة ثَيكهاتةى زؤرينةى 
فةرمانبةرةكانى موسَلةوة هةيةو 
نيية،  ساكارة  بةوشَيوة  كَيشةكة 

كة ئةوان باسيدةكةن«.
وةرتى  د.ئةحمةد  بإواى  بة 
ليذنةى  س��ةرؤك��ى  جَيطرى 
ثةرلةمانيش،  ثةيوةندييةكانى 
ثةيوةنديية  ئ��ةو  ن��ةب��وون��ى 
بة  موسَلدا  ه��ةرَي��مء  لةنَيوان 
شكاوةتةوةو  ه��ةردووال  زيانى 
هةردووال  كة  زانى،  بةثَيويستى 

موراجةعةى خؤيان بكةن«.

ئةندامَيكى مةكتةبى سياسيي ثارتى: 
كؤسرةت رةسوأل بؤ جَيطرى سةرؤكى هةرَيم دانانريَتةوة

ئيدارةى هةولَير )57%(ء 
ئيدارةى سلَيمانى )43%(ى 

بودجةى بؤ دانراوة 

موسألء هةرَيم بايكؤتى سفرةكانى دراو الدةبرَين
يةكتريان كردووة

ئاسؤ عةلى: طؤأان 
رؤَلى سةرةكى دةبَيت 

لة راستكردنةوةى 
هاوكَيشةكان لة بةغدا

وتةبَيذي بزووتنةوةى 
طؤأان: ضي 

لة بةرذةوةنديي 
خةلَكدا بَيت، 

ئةوةمان بةالوة 
طرنطة
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بةرهةم خاليد

كابينةى  دةستبةكاربوونى  ل���ةدواى 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  حكومةتى  شةشةمى 
كة  ناكرَيت  بةدى  ئومَيدَيك  هيض  ئَيستا  تا 
ديكةى  كابينةكانى  لة  جياواز  حكومةتة  ئةم 
طرفتةكانى  كَيشةو  بتوانَيت  حكومةتى هةرَيم، 

هاوآلتييان ضارةسةربكات.
رؤذ   )100( ثاش  دةَلَين،  ضاودَيرانيش 
بة  شةشةم  كابينةى  دةستبةكاربوونى  لة 
ئازاد  ئةحمةد ساَلحء  د.بةرهةم  سةرؤكايةتي 
بةروارى، تادَيت ناإةزايى هاوآلتييان له  ئه داي  
حكومه تء كه ميي  خزمه تگوزاريي   لة بوارةكانى 
نةبوونى  سووتةمةنىء  ك��ارةب��اء  كةميى 
داهاتء  لة  ناشةفافيى  ديكةء  خزمةتطوزاريى 
لة  طةندةَليى  بةردةواميى  بودجةو  خةرجيى 

دامودةزطاكاندا لة زيادبوونداية.
هيچ  نه يتوانيوه   ئَيستا  تا  كابينةيةش،  ئةم 
يه كَيك له و گرفته سه ره كييانة  چاره سه ربكات و 
كارنامه ي  تازه ي  كابينه ي  نوَيش، به شَيوه يه كي  
گرفته   چاره سه ركردني   له   باس  گشتگير 
ده كات  كؤمه آليه تييه كان  خزمه تگوزاريي  و 
چاره سه ركردني   بؤ  ئه وله ويات  ئه وه ي   به بآ  

هاوآلتييان  رؤژان��ه ي   گرفته سه ره تاييه كاني  
دابنَيت.

فراكسيؤنى  سةرؤكى  محةمةد،  كوَيستان 
طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان، بة رؤذنامةى 
خزمةتطوزاريدا،  لةبوارةكانى  كة  راطةياند، 
بةنموونة  ضونكة  باشتربوو،  ثَيشوو  كابينةى 
لة كابينةى ثَينجةمدا كارةبا باشتر بوو، بةآلم 
ئَيستا خراث بووة، هةروةها ساَلى رابردوودا 
لة شارَيكى وةك سلَيمانيدا، ضةندجارَيك نةوت 
جارَيك  تةنيا  ئَيستا  تا  بةآلم  دابةشكرابوو، 
فراكسيؤنى  سةرؤكى  دابةشكراوة،  نةوت 
ديكةشةوة  رووةكانى  لة  وتيشى،  ط��ؤإان، 
لة  بةديناكرَيت،  ئةوتؤ  بةرةوثَيشضوونَيكى 
بودجةى ساَلى )2010(دا هةردوو ئاسايشء 
بؤ  بودجةيان  داراي��ي  ض��اودَي��ري  ديوانى 
ديكةشدا  ب��وارَي��ك��ى  ضةند  ل��ة  دان����راوةء 
ئةوةشى  ثَيدةكرَيت،  هةستي  دووئيدارةيي 
وت: »بةهةمانشَيوةى ساآلنى ثَيشوو، بودجة 
كةموكورتيية،  لة  ثإ  نييةو  تَيدا  شةفافييةتى 
ئةطةر ساآلني ثَيشتر تاإادةيةك دادثةروةريي 
ئةوا  بودجةدا،  دابةشكردنى  لة  هةبووبَيت 
بةسةر  بودجة  دابةشكردنى  لة  ئةمساأل 
كوردستاندا،  شاروشارؤضكةى  هةندَيك 

نادادثةروةريى زؤرى تَيدا بةديدةكرَيت«.
ليستى  »بةداخةوة  وتيشي:  كوَيستان، 

خةَلك  بة  بةَلَينى  كؤمةَلَيك  كوردستانيى، 
داوة كة تا ئَيستا نةيتوانيوة جَيبةجَييان بكات، 
ئةوةش بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة كة ئةم حكومةتة 
بةرةو  نييةء  باشي  سةرةتايةكى  نييةء  كارا 

شكستخواردن دةضَيت«.
ئةم  ثَييانواية،  سياسيى  ضاودَيرانى 
حكومةتة بةردةواميى بةهةمان سياسةتةكانى 
كابينةكانى رابردوو دةداتء هيض هةنطاوَيكى 

دَلخؤشكةرى لَي بةدي نةكراوة لةبوارةكانى 
دارايي ء  ئيداريي ء  گه ندةَليي   دژايه تيكردني  
دادي   چه سپاندني  ئه خالقيي ء  سياسيي ء 
له   شه فافييه ت  هَينانه كايه ي   كؤمةآليه تيي ء 
سياسييه كانء  په يوه ندييه   هه رَيمء  بودجه ي  
له   حيزب  ده س��ت��َي��وه ردان��ي   ل��ه   رَيگرتن 
بةإَيوه بردني  رؤژانه ي  فه رمانگه حكومييه كانء 

بازاإء زانكؤء دادگاكانء مزگه وته كاندا.

ثةرلةمانى  ئةندامى  سةليم،  سةمير 
يةكطرتوو،  فراكسيؤنى  لةسةر  كوردستان 
باس لةوة دةكات، كة ئةم كابينةية كةوتووةتة 
نَيوان دوو هةَلبذاردنةوة، ئةوانيش هةَلبذاردنى 
دةشَيت  عَيراق(ء  )كوردستانء  ثةرلةمانى 
هةندَيك كار وةك موزايةدةى سياسيي ئةنجام 
دةيانةوَيت  حيزب  هةردوو  ضونكة  بدرَيت، 
حكومةتةوة،  ثإؤذةيةكى  ضةند  هؤى  بة 
بةرذةوةنديى  لة  هةَلبذاردنة  ئةم  ئةنجامى 
خؤيان يةكاليي بكةنةوة، بةآلم وةك سةرةتا 
بووة،  بَلَيين، حكومةت سةركةوتوو  ناتوانين 
نةيتوانيوة  حكومةت  ئَيستا  تا  لةبةرئةوةى 
داهاتي ناوخؤيي ئاشكرا بكاتء شةفاف بَيتء 
بةغداوة  لة  ئاشكراكردني بودجةى هاتووش 
كةس  هةموو  لةبةرئةوةى  نيية،  طرنطي  هيض 
ضةندة  هةرَيم  حكومةتى  بةشى  كة  دةزانَيت 
لة بةرثرساني  لةو بودجةيةء وتي: »زؤرَيك 
هةرَيم  ناوخؤيي  داهاتي  نازانن  هةرَيميش 
ضةندةء ئاشكراى ناكةن، ئةويش بة بيانووى 
بؤ  نةضَيت  داهاتة  لةو  بةشَيك  كة  ئ��ةوةى 
بةغدا، ئةوة سةرةإاى ئةوةى كة ثاشماوةي 
ئاشكرا  ب��ة  ب��ودج��ةدا  ل��ة  دووئ��ي��دارةي��ي 
كارةباء  بوارةكانى  هةروةها  بةديدةكرَيتء 
سووتةمةنيش ثَيش ئةم كابينةية باشتر بوون، 

وةك لة كابينةى نوآ«.

بةهادين يوسف

راطةياندني  بةشي  ئامارَيكي  بةثَيي 
سلَيماني،  ثارَيزطاي  ثؤليسي  بةإَيوةبةرَيتي 
لةماوةي مانطي كانوونى دووةمى 2010دا، 
سنووري  لة  خؤكوشتن  حاَلةتي   )11(
ثارَيزطاي سلَيماني تؤماركراوة، )2( كةسيان 
نَيرةو  رةط��ةزي  لة  )9(ي��ان  مَيء  رةط��ةزي 
ساَلن،   )36 بؤ   13( لةنَيوان  تةمةنةكانيان 

لة  )2009(دا  ساَلي  لةماوةي  لةكاتَيكدا 
حاَلةتي   )55( سلَيماني  ثارَيزطاي  سنووري 
خؤكوشتن هةبووة، كة )16(يان لةناو شاري 

سلَيمانيء )39(يان لةدةرةوة بوون.
سيوةيلي،  سامان  دةرووني  توَيذةري 
خَيزان  راوَيذكاري  سةنتةري  بةإَيوةبةري 
ئةو  كة  روونكردةوة؛  رؤذنامة  بؤ  ئةوةي 
دةطمةنء  رووي���داوة  حاَلةتةي  كؤمةَلة 
نائاسايي نيية، ئةطةر بةراوردي كؤمةَلطةي 
ثةنابردن  هَيشتا  بكةين،  بة دةرةوة  كوردي 

لة ئاستَيكي نزمدايةء نةبووةتة دياردة.
راب��ردوودا  لةمانطي  »ئ��ةوةي  وتيشي: 
بوونء  هةرزةكاران  لة  بةشَيكي  روويداوة 
زياتر خوَيندكارو قوتابيء لة نزيك كؤرسي 
نمرةكان  لةوكاتةي  بوون،  يةكةمي خوَيندن 
لةطةأل  كَيشةيان  لةوانة  بةشَيك  دةدرَينةوة، 
دةطةإَيتةوة  ئةمةش  هةبوو،  دةرنةضووندا 
بؤ توندوتيذيي خَيزانيي، كة زؤرجار دايك، 
يان باوك هةإةشة لة منداَلةكةي دةكات، يان 
خوَيندندانء  دووةمي  ساَلي  لة  هةندَيكيان 

تووشي بَيئومَيديي زؤريان دةكات، بةداخةوة 
ئةو دةرفةتة بؤ هةرزةكار نةإةخساوة، كة 

تةعبير لةخؤي بكات«.
سةبارةت بةوةي بؤضي حاَلةتةكة لةنَيو 
»ئَيستا  وتي:  هةرزةكارانداية،  طةنجانء 
بة  هةست  زياتر  كةس  لةهةموو  هةرزةكار 
خَيزاني  كؤمةَلطةء  لةناو  دةكات  نامؤبوون 
لةناو  كؤمةآليةتييةكان  ثةيوةندي  خؤيداء 
هةرة  زؤربةي  كزبوونة،  لة  روو  خَيزاندا 
سؤزدارييان  كَيشةي  هةرزةكاران  زؤري 

لة  شكستدةهَينن  كة  زؤرجار  بؤية  هةية، 
ثةيوةندييةكانياندا، ثةنا بؤ خؤكوشتن دةبةن، 
هةروةها هةست بة نامؤييةكي زؤر دةكات 
خؤشةويستييان  سؤزو  خَيزانداء  لةناو 

نادةنَي«.
ئ��ةوةش��ي��دا؛  ه��ؤش��داري��ي  سيوةيلي 
نةخؤشيية  بة  تووشبوون  »حاَلةتي  كة، 
ئةطةر  طةنجاندا،  لةناو  دةروونييةكان زؤرة 
خَيزان بةخؤيدا نةضَيتةوة، ئةم حاَلةتة روو لة 
زيادبوون دةكات لة ضةند ساَلي داهاتوودا«.

ذمــارة )568( 
3هـةواألسَيشةممة 2010/2/9

hewal.rozhnama@yahoo.com

ئةم حكومةتة، ضى بؤ خةَلك كردووة؟

مانطي رابردوو، )11( كةس لة سلَيماني خؤيان كوشتووة



ئةلةند مةحوى

كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى 
ليذنةكانى  رةسميى،  نووسراوَيكى  بة 
ئ���اط���اداردةك���ات���ةوة، كة  ث��ةرل��ةم��ان 
ليذنةكان  ئاسايى  دانيشتنى  لةمةودوا 
داخراودةبَيتء راطةياندنةكان بؤيان نيية 

بةشداريى تَيدا بكةن.
كةمال  ئيمزاى  كة  ن��ووس��راوةك��ة، 
ك��ةرك��وك��ى س��ةرؤك��ى ث��ةرل��ةم��ان��ى 
هاتووة:  تيايدا  لةسةرةو  كوردستانى 
»دانيشتنى ئاسايى ليذنةكان داخراودةبَيت، 
بة  كة  نةبَيت،  كؤبوونةوانةدا  لةو  تةنيا 
بإيار  ليذنة  ئةندامانى  زؤرينةى  يان  كؤ، 
دةدةن كؤبوونةوةكة كراوةبَيت، ئةو كاتة 
بةآلم  ئاسايية،  راطةياندن  ئامادةبوونى 
لة حاَلةتةكانى ديكةدا تةنيا لة دةستثَيكى 

كؤبوونةوةكةدا راطةياندن ئامادة دةبَيت.
سةبارةت  نووسراودا  لةهةمان  هةر 

ئاماذة  رؤذن��ام��ةوان��ى  ل��َي��دوان��ى  ب��ة 
ثارَيزطارى  »ثَيويستة  ك��راوة؛  ب��ةوة 

ناو  طفتوطؤى  تايبةتمةندييةكانى  لة 
دروست  بكرَيت،  ليذنةكة  كؤبوونةوةى 
راوبؤضوونى  ليذنة  ئةندامانى  نيية 

ئاشكرابكةن«. هاوكارةكانيان 
د.ئ������اراس ح��س��َي��ن، س��ةرؤك��ى 
ئابووريى  كاروبارى  داراي��ىء  ليذنةى 
نةيشاردةوة؛ كة تائَيستا ئةو نووسراوةى 
خؤى  بؤضوونى  بةآلم  ثَينةطةيشتووة، 
ئةوةى  »بؤ  وتى:  نيشانداو  رؤذنامة  بؤ 
طرذيى دروستنةبَيت، ثَيويستة بؤضوونى 
س��ةرؤك  رَيطةى  لة  تةنيا  ثةرلةمان 
رَيطةى  ل��ة  ي��ان  فراكسيؤنةكانةوة، 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة ئاشكرا بكرَيت، 
ثةرلةمانةكة  ئةندام   )111( هةر  نةك 

لَيدوان بدةن«.
لة بةرامبةردا بؤضوونَيكى ديكة هةية، 
ناشةفافيةتء  بة  ن��ووس��راوة  ئةم  كة 
كةناَلةكانى  لة  زانياريى  شاردنةوةى 

دةزان��َي��ت،  هاوآلتييان  راط��ةي��ان��دنء 
بةتايبةت لة ئَيستادا كة بودجةى هةرَيمى 
هاوآلتييان  ثةرلةمانةء  لة  كوردستان 
طفتوطؤكان  وردةك��اري��ى  دةيانةوَيت 

بزانن.
ثةرلةمانى  ئةندامى  حةسةن،  فازأل 
كوردستان لةسةر حيزبى زةحمةتكَيشان 
رؤذنامة  بؤ  نووسراوةوة  ئةو  لةبارةى 
رَيطةطرتن  شَيوةيةك  »بةهةموو  وتى: 
لَيدواندان،  بؤ  ثةرلةمان  ئةندامى  لة 
رَيطةطرتنة لة ديموكراسييةتء ئازاديى«.

ئ���ةو ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة ل��ةب��ارةى 
باسى  ليذنةكانةوة،  ك��ؤب��وون��ةوةى 
ليذنةكان كؤدةبنةوة  كة  كاتَيك  لةوةكرد، 
هيض  نابَيت  دةكةن،  كار  تيم  يةك  وةكو 
لَيدوان  ليذنةوة  بةناوى  ثةرلةمانتارَيك 
تايبةتى  بؤضوونى  دةتوانَيت  تةنيا  بدات، 

خؤى بةناوى خؤيةوة بَلَيت«.

شاآلو فةتاح

ثؤستى  واشنتؤن  رؤذنامةى 
كة  ب��آوي��ك��ردةوة،  ئةمريكيي 
م��ةس��ع��ود ب��ارزان��ى س��ةرؤك��ى 
نيطةرانيى  كوردستان  هةرَيمى 
سياسةتةكانى  داهاتووى  لة  خؤى 

ئةمريكا لة عَيراقدا نيشانداوة.
ياريدةدةرى  ديهَيأل  جاكسؤن 
لة  نووسةران،  الثةإةى  بةرثرسى 
دوَينآ  كة  خؤيدا،  وتارى  دوايين 
رةسميى  سايتى  وَي��ب  ل��ةس��ةر 
ثؤست  واش��ن��ت��ن  رؤذن���ام���ةى 
)ديثلؤماسيةتى  ناونيشانى  لةذَير 
لةوة  ثاشةكشة( بآوبووةوة، باس 
ئةوروثا  لة  ثشتى  ئؤباما  دةكات؛ 

زؤر  لة  ثشتى  تةنانةت  كردووةو 
عَيراق  وةك  دي��ك��ةى  وآلت��ان��ى 
وتارةكةيدا  لة  جاكسؤن  كردووة، 
مةسعود  كة  دةك��ات،  ل��ةوة  باس 
هةرَيمى  س��ةرؤك��ى  ب��ارزان��ى 
سةردانى  دوايين  لة  كوردستان 
خؤى  زؤرى  نيطةرانيى  خؤيدا، 
سياسةتى  داه��ات��ووى  بةرامبةر 
ثشتطيريكردنى  ب��ؤ  واشنتؤن 
لة  ديموكراسي  سةقامطيريىء 
تارق  ديارة  دةرخستووة،  عَيراق 
ديارى  سياسةتمةدارى  هاشمى 
خؤى  نيطةرانيى  هةمان  سوننةش 
لة  وةك  دةربإيوة،  جاكسؤن  بؤ 
وتارةكةيدا ئاماذة بة هةردووكيان 

دةدات«. 

ثشتيوان سةعدوَلآل

م��ان��ط��ة  دوو  م������اوةى 
وزةو  ثيشةسازيىء  ليذنةى 
سروشتييةكانى  س��ةرض��اوة 
ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان 
سامانة  وةزيرى  داوايكردووة 
ثةرلةمان  بضَيتة  سروشتييةكان 
ثرسيارى  وةآلم��دان��ةوةى  بؤ 
ئةندامانى ليذنةكة، بةآلم تائَيستا 

ناوبراو نةهاتووةتة ثةرلةمان.
ع��ةب��دوَل��آى م��ةالن��ورى، 
ثيشةسازيىء  ليذنةى  ئةندامى 
س������ةرض������اوة  وزةو 
ثةرلةمانى  سروشتييةكانى 
ك��وردس��ت��ان ب��ة رؤذن��ام��ةى 
مانطة  دوو  ئَيمة  راط��ةي��ان��د: 
سامانة  وةزيرى  هاتنى  داواى 
بؤ  كردووة  سروشتييةكانمان 

بةَلَينى  ضةندينجار  ثةرلةمانء 
بةآلم  ثَيدراوة،  ئامادةبوونيمان 

نةهاتووة. تائَيستا 
دوَينى دووشةممة 2010/2/8 
وزةو  ثيشةسازيىء  ليذنةى 
سروشتييةكانى  س��ةرض��اوة 
ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان بة 
لةسةر  طفتوطؤكردن  مةبةستى 
ساَلى  بودجةى  ثإؤذةياساى 
كوردستان  هةرَيمى  )2010(ى 
كؤبوونةوة، بة وتةى ئةندامَيكى 
د.ئاشتى  بإياربوو  ليذنةكة 
هةورامى، ئامادةى كؤبوونةوةكة 
بوواية، بةآلم ناوبراو نةضووةتة 

ثةرلةمان.
وتى:  نورى،  مةال  عةبدوَلآ 
»بإياربوو وةزير لة دانيشتنةكةى 
دوَي���ن���َي���ى ل��ي��ذن��ةك��ةم��ان��دا 
بةبيانووى  بةآلم  ئامادةبوواية، 
ئةنجومةنى  ك��ؤب��وون��ةوةى 
لةبرى  ئامادةنةبوو،  وةزي��ران 
وةزارةتء  راوَيذكارى  خؤى 

طشتيى  بةإَيوةبةرَيكى  ضةند 
ئَيمة  لةكاتَيكدا  ن��اردب��وو، 
هةبوو،  ثرسيارمان  هةندَيك 
داهاتى  بة  ثةيوةندييان  كة 
تائَيستا  ه��ةي��ةء  ن��ةوت��ةوة 
وةرنةطرتووة،  وةآلمةكةيمان 
بةإَيوةبةرة  راوَيذكارو  ضونكة 
طشتييةكانى وةزارةت نةيانتوانى 
ثرسيارةكانمان  هةموو  وةآلمى 

بدةنةوة.
عومةر،  ئةظين  ه���ةروةك 
ليذنةى  س��ةرؤك��ى  جَيطرى 
سةرضاوة  وزةو  ثيشةسازيىء 
ثةرلةمانى  سروشتييةكانى 
ثَيشووتر  ئَيمة  راي��ط��ةي��ان��د: 
سامانة  وةزيرى  داوامانكردبوو 
لةطةَلماندا  سروشتييةكان 
كؤبوونةوةى  دوَينآ  دابنشَيت، 
هةبوو،  وةزي��ران  ئةنجومةنى 

بؤية وةزير ئامادةنةبوو«.

بةهادين يوسف

دؤسيةى  يةكاليينةبوونةوةي  بةهؤي 
ئةطةري  دوورخ��راوةك��ان،  ثاَلَيوراوة 
خؤيدا  لةكاتي  هةَلبذاردن  دةكرَيت  ئةوة 
دواب��ك��ةوَي��تء ب��ةوت��ةي ش��ارةزاي��انء 
ئةطةرهةية  هةَلبذاردنيش،  ضاودَيراني 
هةوَلي  لةثشت  سياسيي  ئيرادةيةكي 

ثةكخستني ثرؤسةكةوة بَيت.
تؤإي  ب��ةإَي��وةب��ةري  ضةتؤ  هؤطر 
بة  هةَلبذاردنةكان  بؤ ضاودَيريي  شةمس 
بارودؤخةي  »ئةو  راطةياند:  رؤذنامةي 
دوورخستنةوةي  بةتايبةت  دروستبووة 
ثرؤسةي  لة  كانديد  ليستء  كؤمةَلَيك 
دةستةى  بإياري  دوات��ر  هةَلبذاردنء 
تةميز بؤ طةإانةوةيانء مانةوةي كَيشةكة 

بة هةَلثةسَيردراويي بة شَيوةيةكي سلبي 
كارةكاني كؤمسيؤني  لةسةر  كاريطةريي 
لةسةر  كاريطةريي  تةنانةت  دةبَيت،  باآل 
ب��ةدةن��ط��دةرانء  زان��ي��اري  طةيشتني 
دةطةيةنَيت،  دةن��ط��دةران  هؤشياريي 
لة  دةخ��ات��ةوة  دووري���ان  لةبةرئةوةي 
ثرؤطرامي  حةقيقيء  ثإوثاطةندةي 
فراوانء  هؤشياركردنةوةي  سياسييء 
هةموو ثرؤسةكة دةخاتة بةردةم ئةطةرى 
كاريطةريي  حاَلةتةش  ئةم  دواخستن، 
ليستي  يةكالييكردنةوةي  لةسةر  دةبَيت 
دةنطدةرانء رةنطدانةوةي سةرةكي دةبَيت 
دةستثَيكردني  دةنطدانء  فؤرمي  لةسةر 

ثإوثاطةندةء هةندَيك ئيجرائاتي ديكة«.
ئاماذةي بةوةشكرد: »قسةيةك هةية، 
كة ئيرادةي سياسيى هةندَيك اليةن لةثشت 
ئةوةوة بَيت، كة ئةم ثرؤسةية دوابخرَيت، 

دةس��ت��ووري��يء  كَيشةيةكي  ئ��ةم��ةش 
قانوونيي دروستدةكاتء عَيراق دةكةوَيتة 
ئةزمةيةكي سياسييء ئيداريي طةورةوة«.

عةبدولكةريم  سةردار  بةرامبةردا  لة 
كؤمسياراني  ئةنجومةني  ئةندامي 
هةَلبذاردنةكان،  ب��اآلي  كؤمسيؤني 
ئةو  »بةثَيي  راطةياند:  رؤذن��ام��ةي  بة 
هةنطاوانةي تائَيستا نراونء ئةو ماوةيةي 
كة لةبةردةستمانداية، ئَيمة هيض بيرمان لة 
نةكردووةتةوةو  هةَلبذاردن  دواخستني 
هةموو  لَينةكراوةو  داوايةشمان  ئةو 
بتوانرَيت  كة  دةخةينةطةإ  هةوَلَيكمان 
دياريكراوي  رؤذي  لة  هةَلبذاردنةكة 
ئةطةر  ئةنجامبدرَيت،   )3/7( خؤيدا 
كارةكان لةوادةي خؤي جَيبةجَينةكرَيتء 
دوابكةوَيت  ناوةكان  يةكالييبوونةوةي 

ئةوكاتة قسةي خؤمان دةبَيت«.

رؤذنامة

شوَينبزركردنى  دةستطيركردنء  تؤمةتى  بة 
ليوا  لةسةر  سكاآل  كةركوك،  لة  هاوآلتى  دوو 
تورهان عبدالرحمن، جَيطرى بةإَيوةبةرى طشتيى 
ناوبراويش  تؤماردةكرَيتء  كةركوك  ثؤليسى 
رةتيدةكاتةوة كة ئةو دوو كةسة شوَينبزر كرابنء 

لة لَيكؤَلينةوةى تاوانةكانن.
مانطَيك ثَيش ئَيستا هَيزَيكى سةر بة دةزطاى 
تورهان،  ليوا  سةرثةرشتى  بة  دذةت��ي��رؤر 
هةَلمةتَيكيان لةناو شارى كةركوكدا ئةنجامداوةء 
شةش كةس دةستطيركراون، بةثَيى زانيارييةكانى 
رةوانةى  دةستطيركراوةكان  لة  دوو  رؤذنامة، 
بنكةى ثؤليسى عةدالةء دوانى ديكةيان رةوانةى 
بنكةى ثؤليسى عروبة كراون، بةآلم تا ئَيستا دوو 
ديارنييةء  شوَينيان  ديكة  دةستطيركراوةكةى 
دةستطيركراوةكة،  دوو  كةسوكارى  هؤيةوة  بةو 

تورهان  ليوا  لةسةر  ياساييان  سكاآليةكى 
دوو  ئةو  كة  ئةوةي  بةتؤمةتي  تؤماركردووة، 

دةستطيركراوة ضارةنووسيان ديارنيية.
ليوا تورهان بَيئاطايى خؤى لة سكاآليةكى لةو 
شَيوةية دةربإىء ئاماذةى بؤ ئةوة كرد، هةموو 
ديارةء  شوَينيان  دةستطيركراون،  كةسانةى  ئةو 
لةماَلةكانياندا  تاواننء  لَيكؤَلينةوةي  لة  ئَيستا 

تةقةمةنى دةستي بةسةرداطيراوة.
ثؤليسي  بةإَيوةبةرى  ئاراس،  عةقيد  هاوكات 
بةشدارييان  كة  رةتيكردةوة،  تاوان  لَيكؤَلينةوةي 
كردبَيت،  كةسَيكدا  هيض  دةستطيركردنى  لة 
رادةستى  راستةوخؤ  »دةستطيركراوةكان  وتي: 
ئةوةى  ثاش  بةآلم  نةكراون،  تاوان  لَيكؤَلينةوةي 
بنكةى  لة  دةستطيركراو  دوو  دؤسية،  بة  بووة 
كة  رةتيشيكردةوة،  كراوة،  رادةستيان  عةدالةوة 
عروبة  ثؤليسى  بنكةى  دةستطيركراوةكةى  دوو 

رادةستى ئةوان كرابَيت«.

بةهادين يوسف

رانيةو  شارةوانيي  سةرؤكي  هةردوو 
الدةبرَينء  كارةكانيان  لةسةر  ضوارقوإنة 
هاوكاري  دةستةي  بةياننامةيةكي  بةثَيي 
كوردستان  شارَيكى  هيض  »لة  رانيةش، 
ئةوةندةي رانية سةرؤكي شارةوانييةكاني 
دةستخؤشيىء  نة  بةشَيوةيةك  نةطؤإاوة، 

ستايش ببينراوة، نة لَيثرسينةوةء دادطا.
ئةنجومةني  سةرؤكايةتي  بإيارَيكي  بة 
هةريةكة  كوردستان،  هةرَيمي  وةزيراني 
شارةوانيي  )بةختيار حسَين( سةرؤكي  لة 
سةرؤكي  ساَلح(  حةمة  )عةلي  رانيةو 
شارةوانيي ضوارقوإنة لةسةر كارةكانيان 

عةلي  )ئةحمةد  لةجَييان  الدةب��رَي��نء 
حةيدةر( بؤ رانيةء )رزطار حةوآل رةسوأل( 
بؤ ضوارقوإنة دادةنرَينء ئةو كةسةي بؤ 
شوَيني سةرؤكي شارةوانيي رانية دانراوة 
طؤإانكارييةش  ئةم  دانةمةزراوة،  تائَيستا 
مةَلبةندى  ساَلَيكة  ضةند  كة  لةكاتَيكداية، 
البردنى  سةرطةرمى  رانية  لة  يةكَيتى 
تائةوةى  ب��وون،  شارةوانيى  سةرؤكى 
ه��ةوَل��ة  راب�����ردوودا  رؤذى  ل��ةض��ةن��د 
حكومةتةوة  رَيطةى  لة  حيزبييةكانيان 

جَيبةجَيكردووة.
لةسةرؤكايةتي  ئاطادار  سةرضاوةيةكي 
شارةوانيي رانية هؤكاري الداني سةرؤكي 
شارةوانيي بؤ تةدةخولي حيزبييء ميزاجي 

شةخسي طةإاندةوةء رايطةياند: »هةوَلَيكى 
البردنى  بؤ  هةبووة  حيزبيى  بةرفراوانى 
بةشَيوةيةك  شارةوانييةكان،  سةرؤكى 
حيزبيى  بةرثرسَيكى  ضةند  بةثةلة  زؤر 
تائةوةى  ب��وون،  فةرمانةكةوة  دواي  بة 
سةرؤكى  ئةو  ضؤَلبَيتء  رانية  شارةوانيي 

شارةوانييةى ئَيستاى لَينةمَينَيت«. 
رةخنةي  رانيةش،  هاوكارى  دةستةى 
هةرَيم  حكومةتى  ئاراستةى  خؤيان 
دةكةن، لةو طؤإانكاريية زؤرةى لةثؤستى 
سةرؤكى شارةوانى شارةكةيان دةكرَيتء 
شوَينانة  ثؤستء  لةو  ئاوإ  هاوكاتيش 
ضارةكة  بةرثرسةكانيان  كة  نادرَيتةوة، 
كورسييةكانيان  ميراتيى  بة  سةدةيةكة 

لةسةرةء  خةَلكيان  طلةيى  بؤماوةتةوةء 
هيض طؤإانكارييان تَيدا ناكرَيت.

هاتووة:  بةياننامةكةدا  بةشَيكي  لة 
ش��ارةوان��ي  س��ةرؤك��ي   )5( »تائَيستا 
شارَيكى  هيض  لة  لةكاتَيكدا  ط���ؤإاوة، 
كوردستان ئةو حاَلةتة نةبووة، بَي ئةوةى 
نة  ببينين،  ستايش  دةستخؤشيىء  نة 
طؤإانكارييةكة  ئةطةر  دادطا،  لَيثرسينةوةء 
تةنيا سةرؤكى شارةوانيى رانية بطرَيتةوة، 
رةخنةى  سةرنجء  جَيطةى  دةبَيتة  ئةوا 
الوازى  سستء  بةهةنطاوَيكى  ئَيمةء 

حكومةتى دةزانين«.
قةزاي  قايمقامي  بةط،  حةمةد  عةلي 
رانية بة رؤذنامةي راطةياند: »ئةوانةي بؤ 

ضوارقوإنة  رانيةو  شارةوانيي  سةرؤكي 
دةستبةكارنةبوون،  تائَيستا  دان��راون، 
شارةوانييةكان،  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتي 
شوَينانة  ئةو  شارةواني  لةناو  يةكَيك 
راسثَيرَيت كارةكان بكات، تا ئةو كةسانةي 

دانراون بةإةسميي دةستبةكاردةبن«.
عةبدوَلآ،  سةمير  بةرامبةريشدا،  لة 
طةشتوطوزاري  ش��ارةوان��يء  وةزي��ري 
وت:  رؤذن��ام��ةي  بة  هةرَيم،  حكومةتي 
ئةنجومةني  هةماهةنطي  بة  »فةرمانةكة 
وةزيرانء وةزارةتي شارةواني دةرضووةو 
نيية،  حيزبييةوة  ك��اري  بة  ثةيوةنديي 
هةرَيم  بؤ  حوكمداري  دةدةي��ن  هةوَليش 

بكةين، نةك بؤ تاكة كةسء حيزبَيك«.

سةرؤكايةتى ثةرلةمان داوا دةكات طفتوطؤى ليذنةكان نةبريَنة دةرةوة

»بارزانى 
لة ئةمريكا نيطةرانة«

ثةرلةمان لة ئاشتى هةورامى نيطةرانة

ئةطةر هةية هةلَبذاردن دوابخرَيت شكات لة ليوا تورهان دةكرَيت

شارةوانيي رانيةو ضوارقوأنة بَي سةرؤك دةكرَين
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راثؤرتى: بةرهةم خاليد

توندوتيذيى  ساختةكاريىء  ئةزموونى 
هةَلبذاردنةكانى  لة  هةرَيم  دةس��ةآلت��ى 
ثارتء  لة  بةشَيك  لةالى  طومان  ثَيشوودا، 
لة  دروستدةكات  كوردستان  اليةنةكاني 
ثَييانواية،  حاَلةتةو  ئةو  دووبارةكردنةوةى 
لة  حاَلةتانة  ئ��ةو  دووب��ارةب��وون��ةوةى 
هةَلبذاردنى داهاتوودا  كاريطةريى بؤ سةر 
ناوخؤو  لة  دةبَيت  هةرَيم  ناوبانطى  و  ناو 
نوَينةرانى  نَيو  لة  بَيمتمانةيي  جيهانء 

داهاتووى كورد لة بةغدا دروستدةكات.
باآلى  كؤمسيؤنى  رَينماييةكانى  بةثَيى 
سةربةخؤي هةَلبذاردنةكان، لة ضةند رؤذى 
اليةنء  ق��ةوارةو  بانطةشةى  داه��ات��وودا 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ  كانديدةكان 
نوَينةرانى عَيراق دةستثَيدةكات، كة وا بإيارة 
بةإَيوةبضَيت،  داهاتوو  ئازارى  )7(ى  رؤذى 
زؤر  كَيبإكَيي  ضاوةإواندةكرَيت  هةربؤية 
هةَلبذاردنةكة  كة  بةتايبةت  ببينَيت،  بةخؤوة 
بةإَيوةدةضَيتء  نيمضةكراوة  شَيوازى  بة 
بانطةشةى  م���اوةى  رؤذ   )22( تةنيا 
كوردستانيش  هةرَيمى  هةَلبذاردنةكةية، 
تةنيا  بةوثَييةى  هةية،  خؤى  تايبةتمةنديي 
تَيثةإيوة بةسةر هةَلبذاردنى  ضةند مانطَيك 
ثةرلةمانى كوردستاندا، كة )25(ى تةمموزى 
اليةنةكانى  بةإَيوةضوو،  راب��ردوو  ساَلى 
طؤإان(  كؤمةأل،  )يةكطرتوو،  ئؤثؤزسيؤن 
بة  ثارتى(  )يةكَيتىء  دةسةآلتيان  ليستى 

ئةنجامدانى ساختةكاريى تؤمةتباركرد.
مةكتةبي  س��ةرؤك��ى  ع��ةل��ي،  ه��ادي 
ئيسالميي  ي��ةك��ط��رت��ووى  س��ي��اس��ي��ي 
لة  كة  دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  كوردستان، 
لة  ساختةكاريى  راب��ردوودا  ثرؤسةكانى 
جَيطةى  بوءةتة  ئةنجامدراوةء  هةرَيمدا 
هيوا  ئةو  جيهان،  ضاودَيرانى  سةرنجى 
دةخوازَيت لةم هةَلبذاردنةدا ئةو رووداوانة 
ساَلى  هةَلبذاردنى  لة  كة  دووبارةنةبنةوة 
حيزبةكةى  بارةطاكانى  بةرامبةر   )2005(
ضونكة  ئةنجامدرا،  بادينان  ناوضةى  لة 
ساختةكاريى  ئةنجامدانى  توندوتيذييء 
ئةزموونى  بة  متمانة  نةمانى  هؤى  دةبَيتة 
وتيشي:  كوردستان،  هةرَيمي  ديموكراسيي 
»هيوادارين ئةمجارة كؤمسيؤن بَياليةنانةتر 
ئَيمةش  بكاتء  ثرؤسةكةدا  لةطةأل  مامةَلة 
جؤرَيك  ئؤثؤزسيؤنةكاندا  ليستة  لةطةأل 
ضاودَيريى  بؤ  ثَيكهَيناوة  هةماهةنطيمان  لة 
لةطةأل  مامةَلةكردن  هةَلبذاردنء  ثرؤسةي 
ثَيشَيلكارييء  لة  رَيطةطرتن  بؤ  كؤمسيؤن 

اليةنانةى  ئةو  لةبةرئةوةى  ساختةكاريي، 
ئةو كارانةيان ئةنجامداوة زيانى سياسييء 

مةعنةوييان كردووة نةك قازانج«.
راب���ردووى  ساَلى  هةَلبذاردنى  لة 
ليستةكانى  ك��وردس��ت��ان��دا  ثةرلةمانى 
ضاودَيرانى  لة  بةشَيك  ئؤثؤزسيؤنء 
هةَلبذاردنةكة دةسةآلتيان بةوة تؤمةتباركرد، 
ساختةكارييان  هةَلبذاردندا  رؤذى  لة  كة 

ئةنجامداوةو  خؤيان  ب��ةرذةوةن��دي��ى  لة 
طؤإانى  هةَلبذاردنةكان  ئةنجامى  بةهؤيةوة 
كؤمسيؤن  بةوهؤيةوة  هاتووة،  بةسةردا 
دةنطى زياتر لة )40( وَيستطةى هةَلبذاردنى 
لة  تةزوير  ئةنجامدانى  هةذمارنةكردء 
سنوورى ثارَيزطاى هةولَيرو سلَيمانى بووة 

هؤى ناشيرينكردنى سومعةى هةرَيم.
ش����ؤإش ح��اج��ي، ه��ةَل��س��وإاوى 
ئةوة  بؤ  ئاماذة  ط��ؤإان،  ب��زووت��ن��ةوةى 
بووةتة  ساختةكاريى  ئةطةرضى  دةك��ات؛ 
كورديء  دةسةآلتى  كلتوورى  لة  بةشَيك 
ئةنجاميانداوة،  ثَيشوودا  هةَلبذاردنةكانى  لة 
بة رَينماييةكانى  بة ثشتبةستن  بةآلم ئةوان 
كؤمسيؤني باآل لة هةوَلدان بؤ ئةوةى رَيذةى 

ساختةكردن لةم هةَلبذاردنةدا كةمبكةنةوة.
دةزانَيت  ب��ةدووري  حاجي  ش��ؤإش   
دةربارةى  رووبدات،  ئةوتؤ  توندوتيذييةكي 
باس  ساختةكارييش  ئةنجامدانى  ئةطةرى 
بزووتنةوةى  وةك  ئ��ةوان  دةك��ات؛  ل��ةوة 
طؤإان لةطةأل ئةوةن كة نوَينةرانى كورد لة 
لةسةر مةسةلة ضارةنووسسازةكان،  بةغدا 
كوردستان  لة  ناكرَيت  بةآلم  كؤكبن،  براء 
ساختةكاريي  سةيربكرَينء  دوذم��ن  بة 
ئةطةر  بؤية  ئةنجامبدرَيت،  بةرامبةريان 
بكةن،  دذايةتييان  كوردستان  لة  دةسةآلت 

ئةوا طؤإانيش لة بةغدا هةَلوَيستى جياوازى 
دةبَيت.

ئةندامى  رؤستايي،  زان��ا  ه��ةروةه��ا 
سةركردايةتى كؤمةَلي ئيسالميي، ئاماذة بؤ 
هةَلبذاردنى  لة  ساختةكاريى  دةكات؛  ئةوة 
سةر  بؤ  خراثي  كاريطةريى  ئةمجارةدا 
دةبَيتء  هةرَيم  ديموكراسيي  ئةزموونى 
سياسييةكان  اليةنة  ثارتء  نَيوان  متمانةي 

كاريطةريى  ب���ةوةش  ك��ةم��دةك��ات��ةوة، 
دةبَيت،  ثرؤسةكة  كؤى  لةسةر  خراثي 
ساختةكاريى  هةوَلبدرَيت  ثَيويستة  بؤية 
وتيشي:  لَيبكرَيت،  رَيطريى  كةمبكرَيتةوةء 
لةنَيوان  هاوكاريى  لَيكتَيطةيشتنء  »باشترة 
ئةوةى  بؤ  هةبَيت  ئؤثؤزسيؤندا  دةسةآلتء 
لة بةغدا باشتر داكؤكيي لة مافةكانى كورد 
لة  دةسةآلت  ئةطةر  بةثَيضةوانةوة  بكةن، 
دذايةتي  ئةنجامبداتء  ساختةكاريى  هةرَيم 
هاوهةَلوَيستيى  ئةوا  بكات،  اليةنانة  ئةو 
ثارتى  يةكَيتيء  ئةطةر  بؤية  دروستنابَيت، 
بةغدا  لة  ديكة  اليةنةكانى  مةبةستيانة 
هاوكارييان بكةن، ئةوا دةبَيت هةَلبذاردنَيكى 

ثاكء دوور لة ساختةكاريى بةإَيوةببةن«.
ئةنجامدانء  ضاودَيران  بؤضووني  بة 
دوور  ثاكء  هةَلبذاردنَيكى  بةإَيوةضوونى 
نيشاندانى  هؤى  دةبَيتة  ساختةكاريى  لة 
وَينةيةكى جوان بؤ هةرَيم لة بةغداو جيهانء 
ئةو وَينانةى هةردوو هةَلبذاردنى ساَلةكانى 
هةرَيميان  كة  دةسإَيتةوة،   )2009 )2005ء 
تاوانباردةكرد،  ئةنجامدانى ساختةكاريى  بة 
بة  ك��وردى  دةس��ةآلت��ى  ثَيويستة  بؤية 
هةَلبذاردنةدا  ئةم  لةطةأل  مامةَلة  ورياييةوة 

بكات.  
ثةيمانطاى  بةإَيوةبةرى  جةمال،  ئارام 
بوونى  ثَييواية؛  هةَلبذاردن،  بؤ  ك��وردي 
مانايةكى  هةَلبذاردنةدا  لةم  ساختةكاريى 
بازنةى  ئةمجارة  لةبةرئةوةى  هةية،  ديكةى 
فراوانتردايةو  ئاستَيكى  لة  هةَلبذاردنةكة 
بةوهؤيةوة  لةخؤدةطرَيت،  عَيراق  هةموو 
هةَلبذاردنةكة  ضاودَيريى  دنيا  هةموو 
ناوضةيي  مؤركى  لة  ساختةكاريى  دةكاتء 
نَيودةوَلةتيي  مؤركَيكى  دةردةض��َي��تء 
بوونى  بةبآ  باشترة  بؤية  لةخؤدةطرَيت، 
لةبةرئةوةى  بةإَيوةبضَيت،  ساختةكاريى 
ساختةكاريى بَيمتمانةيي بةرامبةر ئةنجامى 
هةَلبذاردنء كؤى ثرؤسةكة دروستدةكاتء 
اليةنة  ه��َي��زو  راستةقينةى  ق��ةب��ارةى 
سياسييةكان دةرناكةوَيتء نازانرَيت رَيذةى 
بةشداريى هاوآلتييان ضةند بووة، هةروةها 
نةك  »لةبةرئةوة  وتى:  زياتر  جةمال  ئارام 
طومان  بةَلكو  ساختةكار،  اليةنى  تةنيا 
دروستدةكات،  ثرؤسةكةش  كؤى  لةسةر 
رَيطةى  لة  قةوارةكان  هَيزو  ثَيويستة  بؤية 
سندوقةكانى دةنطدانةوة هَيزى خؤيان بزانن، 
ضونكة  ساختةكارييةوة،  رَيطةى  لة  نةك 
ساختةكاريى نَيواني ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت 
اليةنةكاندا  لةنَيوان  دَلسارديى  زياددةكاتء 
سلبيي  كاريطةريى  ئةوةش  دروستدةكات، 
دةبَيت لةسةر ثَيطةو هَيزى كورد لة بةغدا«.

رؤذنامة 

مةكتةبى  ئةندامى  قادر،  مةال  محةمةدى 
لةطةأل  طفتوطؤيةكدا  لة  ثارتى،  سياسيى 
كؤسرةت  كة  ل��ةوةدةك��ات،  باس  رؤذنامة 
جَيطرى  ثؤستى  بؤ  ديكة  جارَيكى  رةسوأل 
بة  ثَيشيواية؛  دانانرَيتةوة،  هةرَيم  سةرؤكى 
وةك  بارزانى  نَيضيرظان  دةستنيشانكردنى 
ضاالكتر  حيزب  ثارتى،  سةرؤكى  جَيطرى 

دةبَيت.
ثةرلةمانى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  ل��ةط��ةأل 
سةرؤكى  حكومةت،  ثَيكهَينانى  كوردستانء 
تائَيستا  بةآلم  هةَلبذَيردرايةوة،  هةرَيميش 
بةثَيى  كة  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى  ثؤستى 
يةكَيتى،  ثارتىء  ستراتيذيى  رَيكةوتنى 
ماوةتةوة.  بةتاَليى  بة  يةكَيتيية،  ئيستيحقاقى 
محةمةد مةالقادر، ئةندامى مةكتةبى سياسيى 
لةوبارةيةوة  كوردستان،  ديموكراتى  ثارتى 
من  زانيارييةكانى  »بةثَيى  وتى:  رؤذنامة  بؤ 
دانانرَيتةوةء  ديكة  جارَيكى  كؤسرةت  كاك 
داوا كراوة كةسَيكى ديكة كانديد بكرَيت، بةآلم 

ئاطادارى وردةكاريى ديكة نيم«.
وةك  بارزانى  نَيضيرظان  دانانى  دواى   
ضاودَيرانى  ث��ارت��ى،  س��ةرؤك��ى  جَيطرى 
لةنَيو  ثارتى طؤإانكاريى  ثَييانواية؛  سياسيى 

ثؤستى  رةنطة  دةستثَيكردووةء  حيزبدا 
ديكةش  ثؤستةكانى  حيزبء  سكرتَيرى 
ئةو  قادر  مةال  محةمةدى  بةآلم  بطؤإَيت، 
بؤضوءنانةى رةتكردةوةء بؤ رؤذنامة وتى: 
لة  كؤنطرة،  تا  ناكةين  طةورة  »طؤإانكاريى 
كؤنطرةدا  هةموو طؤإانكارييةك دةكرَيت، لة  
كؤميتةى  حيزبء  ستراتيذيةتى  سياسةتء 
هةمووى  سياسيى  مةكتةبى  ن��اوةن��دىء 

هةَلدةبذَيردرَيتةوة«.
ثارتى لةساَلى )1999(ةوة لةدواى بةستنى 
كؤنطرةى  تائَيستا  حيزب،  )12(ى  كؤنطرةى 
بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمةش  نةبةستووة، 
كؤنطرة  ثَيويستة  ثارتى  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ببةسترَيتء  جارَيك  ضوارساأل  بة  النيكةم 
ثَيويستيشة لةسةر كؤميتةى ناوةندى بةثَيى 
كؤنطرة  داواى   )7( مادةى  لة   )15( بإطةى 
بةستن بكات، سةرؤكيش بةثَيى مادةى )10(

دةسةآلتى  ثةيإةوة  ئةم  )5(ى  بإطةى  ى 
كؤنطرةبةستنى ثَيدراوة، ئةندامةكةى مةكتةبى 
سياسيى ثارتى هؤكارى دواكةوتنى بةستنى 
حيزب  سةرقاَليى  بؤ  طةإاندةوة  كؤنطرةى 
كوردستانء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  بة 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  عَيراقء  ثةرلةمانى 
كة  لةوةشكرد،  باسى  ثارَيزطاكانةوة،  
لةنَيو  نةبووة  كَيشةيةك  تائَيستا  لةوكاتةوة 
حيزبدا تا ثةلةبكةين لة بةستنى كؤنطرة، ئةوة 

بةسةر  تَيثةإيوة  زياتر  ساأل   )4( كة  نةبَيت 
واية  بإيار  راب��ردوودا،  كؤنطرةى  بةستنى 

مانطى ئايارى داهاتوو كؤنطرة ببةسترَيت. 
لة كؤنطرةدا ثَيويستة جَيطرى سةرؤكى 
حيزب هةَلبذَيردرَيت، بةآلم ثارتى ضاوةإوانى 
بةستنى كؤنطرةى نةكرد بؤ دانانى نَيضيرظان 
لةمبارةيةوة محةمةدى مةال  ئةو ثؤستة،  بؤ 
نَيضيرظان  دانانى  كة  بةوةدا،  ئاماذةى  قادر 
بارزانى بؤ ثؤستى جَيطرى سةرؤكى حيزب، 
خؤى  ضونكة  نيية،  طةورة  هَيندة  طؤإانَيكى 
ئَيستا  بووةو  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامى 

بووةتة جَيطرى سةرؤك.
ماوةيةكة لة ميدياوة باس لةوةدةكرَيت، 
ثؤستى  بؤ  بارزانى  نَيضيرظان  دانانى  كة 
جَيطرى سةرؤكى ثارتى لة ترسى دةركةوتنى 
باَلى جياواز بووة لةنَيو حيزبدا، لة بةرامبةردا 
لة  ثارتى  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامةكةى 
لةسةر  جةختى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانةكةيدا 
ئةوةكردةوة، كة هيض جؤرَيك لة باَلى جياواز 
بوءنى نيية لةنَيو ثارتيدا، ئةطةر مةسةلةيةكى 
نةدةتوانرا بشاردرَيتةوة،  لةوجؤرة هةبواية، 
تةنيا  ثؤستة  ئةو  بؤ  نَيضيرظان  دانانى  بةآلم 
لَيهاتووةء  طةنجَيكى  كة  ئةوةبووة  لةبةر 
ضاالكتر  حيزب  ثؤستة،  ئةو  بةوةرطرتنى 

دةبَيت.
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى   )3/7( بإيارواية 

عَيراق ئةنجامبدرَيت، 
ب�������ةآلم ك����ورد 
فرةليستيى  ب���ة 
ب��ةش��داري��ى ئ��ةو 
دةكات،  هةَلبذاردنة 
لة وةآلمى ئةوةى بؤ 
بة  نةيدةتوانى  كورد 
بةشدار  ليست  يةك 
ئةندامةكةى  بَيت، 
جةختى  ث���ارت���ى 
ل��ةوة ك���ردةوة، كة 
ليستى  وةك  ئةوان 
بة  هاوثةيمانيى 
خ��ؤش��ح��اَل��ي��ي��ةوة 
يةك  بة  دةيانويست 
ليست لةطةأل هةموو 
كوردييةكان  اليةنة 
دابةزن بؤ ثةرلةمانى 

ليستى  ل��ةب��ةرئ��ةوةى  ئةمجارة  ع��َي��راقء 
دةتوانرا  نةدةطؤإاء  شتَيك  هيض  كراوةبوو، 
هةر ليستة دةنط بة خؤيان بدةن، بةآلم طؤإان 
كؤمةَليش  ء  يةكطرتوو  رةتكردةوةء  ئةوةى 

بإيارياندا بةجيا بةشداريى بكةن.
ئةطةر  ضةند  تا  كة  ئةوةش  دةرب��ارةى 
ليستة كوردييةكان  لةدواى هةَلبذاردن  هةية 
لة بةغدا هاوثةيمانَيتى ببةستن، ئةندامةكةى 

مةكتةبى سياسيى ثارتى ئةوةى خستةإوو، 
بةشداريكردنى  هةَلبذاردنيش  لة  بةر  كة 
ليستى طؤإان لةطةأل هاوثةيمانيى كوردستانى 
ببَيتة  دةكرا  ضونكة  بوو،  طرنط  بةاليانةوة 
هؤيةك بؤ لَيكنزيكبوءنةوةى يةكَيتىء طؤإان، 
يةكليستيية  ئةو  بؤ  ط��ؤإان  وةآلم��ى  بةآلم 
دةبين،  »يةكهةَلوَيست  ثَييانوتين؛  ئةوةبوو 

بةآلم يةكليست نابين«.

ئةنجامدانى توندوتيذيى و ساختةكاريى، ريزي كورد لة بةغدا تَيكدةدات

محةمةدى مةال قادر: كؤسرةت رةسوأل 
بؤ جَيطرى سةرؤكى هةرَيم دانانريَتةوة

هادى عةلى:
ئةو اليةنانةى 
توندوتيذييء 

ساختةكارييان 
ئةنجامداوة، زيانى 

سياسيء مةعنةوييان 
كردووة نةك قازانج

شؤِرش حاجى:
ناكرَيت 

لة كوردستان بة 

دوذمن سةيربكريَينء 

لة بةغداش داواى 

هاوكاريمان ليَبكرَيت

محةمةد مةال قادر

 ئايا لة عَيراقدا دةتوانرَيت هةَلبذاردن بةبآ توندوتيذييء ساختةكاريي ئةنجامبدرَيت؟     فؤتؤ: رؤيتةرز



رؤذنامة

2010ى  خةمَلَينراوى  بودجةى  لة 
وةزارةتى ناوخؤدا، زياتر لة )47( هةزار 
جَييان  وةزارةت��ة  لةو  زَيرةظانى  هَيزى 
نةكراوةتةوة، كة تةنيا وةك ميالك سةر 
جطةلةوةى  ئةمة  ناوخؤن،  وةزارةتى  بة 
لة دوو شوَينى جيادا داواى دوو بودجة 
بة  جارَيك  ك��راوة،  مةبةست  يةك  بؤ 

بادينىء جارَيك بة سؤرانى.
 )110( بة  ناوخؤ  وةزارةتى  ميالكى 
بودجةى  دانراوةء  كةس   )357( هةزارء 
 )793( بة   )2010( ساَلى  بؤ  وةزارةتيش 
خةمَلَينراوة،  دينار  مليؤن   )100( مليارء 
ه��ةزار   )40( نزيكةى  ميالكة  ل��ةو  كة 
وةزارةت  لةكوَيى  نةبوون  ديار  كارمةند 
كاردةكةن، بؤ روونكردنةوةى ئةم خاَلةء 
ناوخؤء  ليذنةى  ديكة،  خاَلى  ضةندين 
خؤجَييةكانى  ئةنجومةنى  ئاسايشء 
وةزيرى  ئامادةبوونى  داواى  ثةرلةمان 

ناوخؤيان كرد.
ئةندامى  حةسةن  ق��ادر  وت��ةى  بة 
ليذنةكة لة فراكسيؤنى كوردستانيى، لةو 
ئةوةى  ناوخؤ،  وةزيرى  كؤبوونةوةيةدا 
ئةو ذمارة كارمةندةى  روونكردةوة، كة 
هَيزةكانى  لةضوارضَيوةى  وةزارةت 
ميالك  وةك  كة  كاردةكةن،  زَيرةظانيدا 

سةر بة وةزارةتى ناوخؤن.
رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
دهؤك  هةولَيرء  لة  زَيرةظانى  هَيزةكانى 
لةسةر  دان��راونء  كةس   )47080( بة 
ذمارةيةش  لةو  ناوخؤن،  وةزارةت���ى 
ثلة   )27294( ئ��ةف��س��ةرء   )5451(
)14335(ي��ان  ديكةء  جؤراوجؤرةكانى 

ثؤليسن.
ئةندامى  ساَلح  كاروان  لةوبارةيةوة 
ئةنجومةنى  ئاسايشء  ناوخؤء  ليذنةى 
بؤ  ئ��ةوةى  ثةرلةمان  خؤجَييةكانى 
هَيزانة  ئةو  كة  خستةإوو؛  رؤذنامة 
وةزارةت��ى  بودجةكةى  ك��ردووة  وايان 
ثَيوة  ناإوونيى  تةمومذاويىء  ناوخؤ 
دياربَيت، كة بة وتةى خودى بةرثرسانى 

باآلى وةزارةتى ناوخؤ ئةو هَيزانة تةنيا 
ناوخؤنء  وةزارةتى  بة  سةر  ميالكدا  لة 
بودجة لة وةزارةتى دارايى وةردةطرنء 
ف��ةرم��ان ل��ة ه��َي��زةك��ان��ى ف��ةل��ةك��ةوة 
هَيزانة  ئةو  زؤرى  بةشَيكى  وةردةطرن، 

حيزبيى  مةبةستى  بؤ  حيزبىء  كراونةتة 
وايكردووة  ئةمةش  بةكاردةهَينرَين، 
تةمومذييةكى زؤر بة بوونى ئةم هَيزانةء 

ميالكء مووضةء كاريانةوة ديار بَيت.
ئةو  »دانانى  وتيشى:  ساَلح،  كاروان 

هَيزانة لة ضوارضَيوةى هَيزةكانى سةر بة 
وةزارةتى ناوخؤ تةنيا بؤ شوَينكردنةوةى 
ثارتى(ية،  )يةكَيتىء  خؤيان  كاديرةكانى 
نيية،  ئاشكرا  هةر  تائَيستا  لةبةرئةوةى 
بة  سةر  هةنء  فيعلى  بة  هَيزانة  ئةو  كة 

وةزارةتن، يان تةنيا ناويان هةية؟«.
ناوخؤء  ليذنةى  ئةندامانى  وتةى  بة 
خؤجَيييةكان،  ئةنجومةنة  ئاسايشء 
بةسةر  ناوخؤ  وةزارةت���ى  ميالكاتى 
هةولَيرء  ل��ة  زَي��رةظ��ان��ى  هَيزةكانى 
كةسة،   )47080( ذمارةيان  كة  دهؤك، 
بةرطريىء  ثؤليسى  ب��ةوة  بةرامبةر 
هةن،  طةرميان  سلَيمانىء  فرياكةوتنى 
كة )18( هةزارء )633( ثؤليسن، ثؤليسى 
ثؤليسى   ،)16.414( طةرميان  سلَيمانىء 
هةولَيرء دهؤك )24.485(، فةرمانبةرانى 

راذةى مةدةنى )3.845(ن.
وةزارةت��ى  بودجةيةى  ئةو  لةنَيو 
كراوة،  ثةرلةمان  رةوانةى  كة  ناوخؤ، 
لةوانة:  ب��ووة،  تَيدا  هةَلةيةكى  ضةند 
دوو  لة  دووج��ارء  مةبةست  يةك  بؤ 
كراوة،  بودجة  دوو  داواى  جيا  شوَينى 
بؤ نموونة لة دهؤك )222( مليؤن دينار 
بؤ دروستكردنى بينايةك بؤ فةرمانطةى 
تاقيطةى دهؤك داواكراوة، كة جارَيك بة 
هةروةك  بادينى،  بة  جارَيك  سؤرانىء 
بةرهةمة  باَلةخانةى  دروستكردنى  بؤ 
نةوتييةكان لة دهؤك )143( مليؤن دينار 
شوَين  دوو  لة  بةهةمانشَيوة  داواكراوة، 

بة سؤرانىء بادينى داواكراوة.
هةَلةيةى  ئةو  بوونى  حةسةن،  قادر 
ناوخؤ  وةزارةت����ى  ب��ودج��ةك��ةى  ل��ة 
ن��ةش��اردةوةء ئ��ام��اذةى ب���ةوةدا؛ كة 
بإياريداوة ضارةسةرى  ناوخؤ  وةزيرى 
بة  رؤذدا  دوو  ل��ةم��اوةى  ب��ك��اتء 
رةوان��ةى  بودجةكة  ضاكسازييةوة 

بكاتةوة. ليذنةكةيان 
ساَلح،  ك���اروان  ب��ةرام��ب��ةردا  ل��ة 
ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
هةآلنة  ئةو  بوونى  كة  بةوةدا،  ئاماذةى 
هةر  بة  كة  ئةوةبووة،  بؤ  بودجةكةدا  لة 
بؤ  زياد  بودجةى  بإَيك  بَيت،  هؤيةك 
وةزارةت تةرخان بكرَيت، بةآلم ئةمساأل 
رَيطة نادرَيت بودجة بةو كةموكوإييانةوة 
لة  يةكةمجارة  ئةمة  كة  تَيثةإبَيت، 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  م��َي��ذووى 
بةمشَيوةية لةاليةن ليذنةكانةوة وردبينى 

لة بودجةدا بكرَيت.

فةرمان لة )فةلةك(ةوة وةردةطرن 
زياتر لة )47( هةزار زَيرةظانى، خراونةتة سةر وةزارةتى ناوخؤ

رؤذنامة

داواكارييةكى  بةثَيضةوانةى 
كة  ه���ةرَي���م���ةوة،  س���ةرؤك���ى 
حكومةت  ت��ةن��ي��ا  داوادةك�����ات 
لةطةأل  ثةيوةنديي  هةبَيت  بؤي 
نةك  ببةستَيت،  دةرةوة  وآلتانى 
لة  يةكَيتى  نوَينةرايةتيى  حيزب. 
رةسميى  نووسراوى  بةريتانيا 
سةرؤك  نووسينطةى  ئاراستةى 
دةك��اتء  بةريتانيا  وةزي��ران��ى 
ثةيوةندييةكانى  ليذنةى  ئةندامَيكى 
جؤرة  ئةو  ثةرلةمانيش  ثَيشووى 
ك��اران��ة ب��ة خ��روق��اتء ب��ازدان 
حكومةتدا  نوَينةرايةتى  بةسةر 

لةقةَلةمدةدات.
 )2/7( لة  كة  هةواَلَيك،  بةثَيى 
لة سايتى )pukmedia( زمانحاَلى 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتى 
نووسينطةى  ب��آوك��راوةت��ةوة، 
نامةيةكى  حيزبة  ئةو  بةريتانياى 
نووسينطةى  ئاراستةى  رةسميى 
)ط����ؤردن ب����راون(ى س��ةرؤك 
وةزي��ران��ى ئ��ةو وآلت��ة ك��ردووة، 
سةبارةت بة دةنطدانى كوردةكانى 
هةواَلةكةش  بةثَيى  وآلت��ةو  ئةو 
ن��ووس��ي��ن��ط��ةى ب�����راون، ئ��ةو 
بةريتانياى  نووسينطةى  داوايةى 
لةطةأل  قبووَلكردووة،  يةكَيتى 

ب��آوك��ردن��ةوةى ئ��ةو ه��ةواَل��ةدا 
وةآلمنامةكةى  كؤثى  سايتةكةى 
براونيشى  ط��ؤردن  نووسينطةى 
كارةشى  ئةو  بآوكردووةتةوةو 
ل��ةق��ةَل��ةم��داوة،  شانازيى  وةك 
لة  هةنطاوة  ئ��ةم  ئةنجامدانى 
هةرَيمى  حكومةتى  كة  كاتَيكداية، 
رةسميى  نوَينةرايةتى  كوردستان 
لة بةريتانيا هةية، كة بةيان سامى 
ليستى  لةسةر  عةبدوإلةحمان 
دةبواية  بةرثرسيةتىء  ثارتى 
نوَينةرايةتى حكومةتى هةرَيم، ئةو 
سةبارةت  رةسمييانة  نووسراوة 
لةو  كورد  رةوةندى  كَيشةكانى  بة 
نووسينطةيةكى  نةك  بكات،  وآلتة 

حيزبيى.
دانيشتنى  ل��ة  ثَيشتريش 
ثةرلةمانى  ل��ة   ،)2009/5/5(
مةسعود  كوردستاندا،  ثَيشووى 
هةرَيمى  س��ةرؤك��ى  ب��ارزان��ى 
كوردستان وتةيةكى ثَيشكةشكردء 
راست  »ثَيم  رايطةياند:  تيايدا 
ح��ي��زب��ةك��ان  ل���ةم���ةودوا  نيية 
حكومةتةكان  لةطةأل  ثةيوةندييان 
حيزبء  لةطةأل  دةتوانن  هةبَيتء 
ببةستن،  ثةيوةنديى  اليةنةكان 
لةطةأل  رةسميى  ثةيوةنديى  بةآلم 
ئةركى  تةنيا  ح��ك��وم��ةت��ةك��ان، 
ثةيامةى  ئةم  هةرَيمة«،  حكومةتى 

سةبارةت  هةرَيميش  سةرؤكى 
نوَينةرايةتيكردنى  لة  رَيطرتن  بة 
حيزب لةبرى حكومةت لة وآلتانى 
بؤنةى  ض��ةن��دي��ن  ل��ة  دةرةوة، 
ب��ارزان��يء  ل��ةالي��ةن  جياجيادا 
بةثرسة باآلكانى ديكةى هةرَيمةوة 

دووثات كراوةتةوة.
محةمةد،  تاظطة  ب��إواى  بة 
ثةيوةندييةكانى  ليذنةى  ئةندامى 
خ��ول��ى دووةم����ى ث��ةرل��ةم��ان��ى 
كوردستان، هةموو ثارتَيكى هةرَيم 
لة  خؤى  نووسينطةى  هةية  بؤى 
بةآلم  بكاتةوة،  دةرةوة  وآلتانى 
حيزبةكةى  نوَينةرى  دةبَيت  تةنيا 
خؤى بَيت، نةك حكومةت، وتيشى: 
سياسييةكان  الي��ةن��ة  »ن��اب��َي��ت 
لةدةرةوةى وآلت لةبرى حكومةت 
ئاراستةى  رةسميى  نووسراوى 
بكةنء  وآلتانة  ئ��ةو  حكومةتى 
ئةنجامدانى  ثَيضةوانةشةوة  بة 
جؤرَيكة  خروقاتةو  ك��ارة  ئ��ةو 
حكومةتء  ب��ةس��ةر  ب���ازدان  ل��ة 
دةرةوةى  لة  نوَينةرايةتييةكةيدا 

وآلت«.
دووةمى  بإطةى  لة  هاوكات 
هةرَيمى  سةرؤكايةتى  ياساى 
كوردستانى ساَلى )2005(دا هاتووة، 
كة سةرؤكى هةَلبذَيردراوى هةرَيم 
دةرةوةش  ناوخؤو  ئاستى  لةسةر 

كوردستان  خةَلكى  نوَينةرايةتى 
دةدوَي��تء  بةناويانةوة  دةك��ات 
دةسةآلتة  لةنَيوان  هةمئاهةنطى 
دةسةآلتةكانى  فيدراَلييةكانء 

هةرَيمدا دةكات«.
ئاسؤ كةريم سةرؤكى ليذنةى 
لة  رؤشنبيريي  ثةيوةندييةكانء 
بَيئاطايى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
خ��ؤى ل��ة ن��اردن��ى ن��ووس��راوى 
بةريتانياى  نووسنطةى  رةسميى 
وةزيرانى  س��ةرؤك  بؤ  يةكَيت�ى 
وتى:  بةآلم  دةرب��إى،  وآلتة  ئةو 
»ب��ة ب���إواى م��ن ن��اك��رَي��ت هةر 
ثةيوةنديى  خؤيةوة  لةالى  حيزبةء 
ديكةوة  وآلت��ان��ى  حكومةتى  بة 
لةطةأل  تةماس  ثةيوةنديىء  بكاتء 
ببةستَيت،  دي��ك��ةدا  حكومةتى 
هةرَيمى  حكومةتى  مافى  تةنيا 
نوَينةرايةتيية  ك��وردس��ت��انء 
وآلتانةء  لةو  رةسمييةكانيةتى 
وآلتانة  لةو  حيزبيى  نوَينةرايةتى 
حكومةتى  ب��ةن��اوى  ناتوانَيت 

هةرَيمةوة قسةبكات«.
ئاسؤ كةريم ئاماذةى بةوةشدا؛ 
كة هَيشتا لةو بوارةدا كةموكورتي 
ي��اس��اي��ةك  ثَيويستة  ه��ةي��ةو 
ئةو  روونكردنةوةى  بة  سةبارةت 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  اليةنة 

طةآلَلة بكرَيت.

لة بةريتانيا 
نويَنةرايةتى حيزب، باز بةسةر حكومةتى هةرَيمدا دةدات

ذمــارة )568( 
سَيشةممة 2010/2/9 راثـــــــؤرت 4
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دةقي وةآلمنامةكةى نووسينطةى طؤردن براون
لة سايتي pukmedia وةرطيراوة

لة دوو شوَينى جيادا داواى بودجة بؤ يةك مةبةست كراوة
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طرنطانةى  اليةنة  لةو  بوو  يةكَيك  كورد 
بة  نوَيى عَيراقى  بناغةى سوثاى  كة بةردى 
لة  هاوثةيمانان  كاتى  دةسةآلتى  فةرمانى 
داِرشتةوة،  دووبارة  )2003(دا  ئابى  )7(ى 
كةمينةى  ثَيكهَينةر«  »كوردى  ئَيستا  بةآلم 

سوثاكةيةتى.
س��وث��ادا،  ل��ة  ك��ورد  رَي���ذةي  كةميي 
نيطةران  كوردى  سياسيى  سةركردايةتيى 
دةخةنة  ناعةدالةتيية  ئةو  ئؤباَلي  كردووةء 
بةرطريى  وةزي��رى  س��ةرؤكء  ئةستؤى 
حكومةتى بةغدا، لةبةرامبةريشدا بةشَيك لة 
ضاودَيران ئاماذة بةوة دةكةن؛ »ئةطةر كورد 
دوور  دةطةإَيت،  سةرةكى  خةتابارى  لة 

نةإوات ضونكة لةخؤيدا دةيدؤزَيتةوة«.
بة  عَيراق،  رزطاريى  ثرؤسةى  دواى 
فةرمانى ثؤأل بريمةر حاكمى كاتيى ئةوكات 
سوثاية  ئةو  )2003(دا  ئايارى  )23(ى  لة 
جةنطدا  لةدةمى  كة  هةَلوةشَينرايةوة، 
لة )300(  ئةمريكا ذمارةيان زياتر  بةرامبةر 
فةيلةقى  ثَينج  لة  ب��ووةء  سةباز  ه��ةزار 
 )3( ثيادة،  فيرقةى  لة )11(  لةناويدا  طةورةء 
ئاليات، )3( زرَيثؤش رَيكخرابوون، بة كةمتر 
هةَلوةشاندنةوةى  لة  بةر  مانط  ضوار  لة 
هةمان ساَلدا  ئابى  )7(ى  لة  عَيراقى  سوثاى 
كاتى  دةسةآلتى  )22(ى  ذمارة  فةرمانى  بة 
بةثَيكهَينانى  دةستكرايةوة  هاوثةيمانان 
بةرطريى  سيستمى  وةك  نوَى  سوثايةكى 
 )CPA( عَيراقى، دةسةآلتى كاتى هاوثةيمانان
لة بةياننامةى دامةزراندنى ئةو سوثا نوَييةدا 
رايانطةياند: »سوثاى نوَيى عَيراق سةرةتاى 
لة  ثارَيزطاريى  عَيراقةء  ضةكدارةكانى  هَيزة 
طةلى عَيراق دةكات، نةك ثارَيزطاريى تةنيا لة 

سةركردةيةك، يان رذَيمَيكى دياريكراو«.
يةكةم كةتيبةى سوثاى عَيراق لة مانطى 
تةمموزى )2003( لةسةر بازطةي قةرةقوشى 
راهَينانء  خولى  ديالة  ثارَيزطاى  نزيك 
مةشقيان تةواوكرد، كة بةإَيذةى جياواز لة 
كؤتايى  لة  ثَيكهاتبوون.  عَيراق  ثَيكهاتةكانى 
عَيراق  هَيزةكانى  ذمارةى  )2004(دا  ساَلى 
طةيشتة )35( هةزار سةربازء لة سَى فيرقة 

ثَيكهاتبوو. 
لة ساَلى )2008( ذمارةى سوثاى عَيراق 
زياتر لة )180( هةزار سةرباز بوو، ئَيستاش 
ذم��ارةى  ئةمساأل  بؤ  ضاوةإواندةكرَيت 
 )275( لة  زياتر  عَيراق  سوثاى  هَيزةكانى 

هةزار سةرباز ثَيكبَين. 

)8%(ى كورد
مةسعود  ئةمريكا  بؤ  دواسةردانيدا  لة 
كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى، 
سابان  لةسةنتةرى  وتةيةكدا  لةميانةى 
واشنتؤن  لة  ئةنستتيوت(  )بروكينطس 
كوردى  رَي��ذةى  كةميى  ك��رد،  ثَيشكةشى 
بة  عَيراقدا  سوثاى  نوَيى  ثَيكهاتةى  لةناو 
لةمةسةلة مةترسيدارةكانى بؤ سةر  يةكَيك 
»دةمانةوَيت  رايطةياند:  كردو  ئةذمار  كورد 
ضونكة  بكرَيت،  عَيراق  سوثاى  دةستكاريى 
)2003(دا،  لة ساَلى  لةدواى رووخانى رذَيم 
ثَيويستبوو سوثاى عَيراق لةسةر بنةمايةكى 
دروستبكرَيتةوة،  نوَى  فةرهةنطَيكى  نوَىء 
كةضى وادةرنةضوو، ئَيستا رَيذةى كورد لة 
سوثاى عَيراق )8%(ء رؤذ بةإؤذيش كةمتر 
دةبَيتةوة، لةبةرامبةردا رَيذةى شيعة )%48(

ء رَيذةى سوننة )44%(ة، باشة دادثةروةريى 
جديىء  مةسةلةيةكى  ئةمةش  لةكوَيداية؟، 

مةترسيدارة«.
بريكارى  عوسمان،  حاجى  ئ��ةن��وةر 
هةرَيم،  حكومةتى  ثَيشمةرطةى  وةزارةت��ى 
هؤكارى كةميى رَيذةى كورد لةناو ثَيكهاتةى 
وةزارةتى  ضاوضنؤكيى  بؤ  عَيراق  سوثاى 
رايدةطةيةنَيت:  دةطةإَينَيتةوةء  بةرطريى 
»بةردى بناغةى ئةو وةزارةتة لةسةر دةستى 
فةرماندةء ليواء هَيزةكانى كورد دروستبوو، 
بةآلم ئَيستا بةهؤى عةقَلى شؤظَينيى بةشَيك 
بةثالنَيكى  بةرطريىء  وةزارةتى  سةرانى  لة 
كوردةكان  بآلوةثَيكردنى  لةسةر  ئيش  ورد 
رؤذبةإؤذ  ئةمةش  سوثادا،  لةناو  دةكةن 
ذمارةى  كةمبوونةوةى  سةر  كاردةكاتة 

كورد لة ريزى ئةو سوثايةدا«.
سةعيد  قادر  خانةنشين  ليواى  بةبإواى 
ثَيكهاتةى  لة  ئَيستا  حاَلةتةى  ئةو  ئةحمةد، 
بَيت  هةرضؤنَيك  هةية  عَيراقدا  سوثاى 
هؤكارةكةى هَيزى كوردى لَى بَيبةرى نييةء 
هاوكات حكومةتى عَيراقيش دةطرَيتةوة، لةو 

ثَيداطيريى  كورد  »ئةطةر  دةَلَيت:  بارةيةوة 
لةسةر رَيذةى خؤى بكرداية، رةنطدانةوةى 
نةدةبوو،  ئَيستا  بةوشَيوةى  سوثايةدا  لةو 
بووة  دواتر  بووين   )%25( بةحساب  ثَيشتر 
كةمتريش  هةر   )%8( بووةتة  ئَيستا   )%17(
دةسةآلتى  ديكةيشةوة  لةاليةكى  دةبَيتةوة، 
سوثا زياتر لةدةستى مةركةزدا كؤبووتةوةء 
ثاساوى  بة  خؤيانء  بةويستى  ئةوانيش 
بؤ  زياتر  خةَلكى  ئةمنيى  رةوشى  خراثيى 

خؤيان دادةمةزرَينن«.
لةوةشدةكاتةوة،  جةخت  سةعيد  قادر   
ئةو هةذموونةى دةسةآلتى مةركةز بةسةر 
بؤئةوةى  نيية  ثاساو  هةيةتى  سوثادا 
سوثاساالرى عَيراقء بةرثرسةكانى ديكةى 
هَيزى بةرطريى عَيراقى، كة كوردن ئةو بوارة 
كورد  لةإَيذةى  داكؤكيى  فةرامؤشبكةنء 

نةكةنء دةستبةردارى مافةكانى كورد بن.
كوردستانيش  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى 
ئاماذة بةوة دةكات؛ ئةوةى بووةتة هؤكارى 
شكستى كورد لة زؤربةى بوارةكانى دةوَلةتى 
نةبوونى  بةرطريشةوة،  بةسيستمى  عَيراق 
سةركردايةتيى  ئاشكراى  ستراتيذيةتَيكى 
ستراتيذييةتى  جَيبةجَيكردنى  ك��وردء 

حيزبايةتيية لةبةغدا.
ليذنةى  ئةندامى  عةبدوَلآل،  نةريمان 
ئةنجومةنة خؤجَيييةكان  ناوخؤء  ئاسايشء 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
راطةياند: »سةرةتا كورد ئةساس بوو لةناو 
هَيزةكانى عَيراق بة وةزارةتى ناوخؤشةوة، 
نةخشةى  نةبوونى  بةهؤى  دوات��ر  ب��ةآلم 
بةرذةوةنديى  جَيبةجَيكردنى  ئيشكردن، 
حيزبيى، ثإكردنةوةى ثؤستةكان بة ئامانجى 
لةنَيوان  ثةيوةنديى  نةبوونى  حيزبيى، 
دةسةآلتى  لةبةغداء  ك��ورد  بةرثرسانى 
هةرَيم بة ثةرلةمانيشةوة، هةروةها نةبوونى 
لة  كورد  دةسةآلتدارانى  لةنَيوان  ثةيوةنديى 
كورد  بةزيانى  هاوكَيشةكان  كؤى  بةغداش 
شكانةوة، بؤية حةقة طلةيى لةخؤمان بكةين، 

نةك خةَلكى ديكة«.

سوثايةك، 
لةدةرةوةى دةستوور

ئَيستاى  بةواقيعى  بةضاوخشاندنةوة 
مامةَلةكردن  ضؤنَيتى  ع��َي��راقء  سوثاى 
ثَيكهاتةء  دةردةك��ةوَي��ت  ه��َي��زةوة،  ب��ةو 
ئاراستةكردنى ئةو سوثاية لةدةرةوةى بإطة 
مادةى  لة  ئةوةى  وةك  دةستوورييةكانة، 
»هَيزة  هاتووة:  عَيراقيدا  دةستوورى  )9(ى 
ضةكدارةكانى عَيراقء دةزطاكانى ئاسايش لة 
ثَيكهاتةكانى طةلى عَيراق ثَيكدَين بة رةضاوى 
هاوسةنطيى رَيذةى نوَينةرايةتيكردنيان بةبَى 
جياوازى، يان دوورخستنةوةى هيض اليةكء 

دةبَىء  مةدةنيدا  دةسةآلتى  ركَيفى  لةذَير 
بةرطريى لةعَيراق دةكاتء نابَيتة دةزطايةك 
بؤ داثَلؤسينى طةلى عَيراقء دةستوةرناداتة 
لة  نابَيت  رؤَل��ى  سياسييةوةء  كاروبارى 

ئاَلوطؤإى دةسةآلتدا«.
بةآلم ئَيستا بةديوَيكدا تةمسيلى ثَيكهاتةى 
ئةو  ديكةيشدا  بةديوَيكى  ناكاتء  عَيراق 
لةطةأل  سوثاية  ئةو  رووب��ةإوب��وون��ةوةى 
لة  هةرَيم(  )ثاسةوانى  ثَيشمةرطة  هَيزى 
ثارَيزطاى  ناوضةكانى  لة   )2008( هاوينى 
كاتَيكدا  لةهةر  دةكرَيت  دةيسةلمَينَيت،  ديالة 
بةثَيضةوانةى دةستوور بؤ يةكالييكردنةوةى 
جياوازةكانى  طروثة  سياسييةكانى  ملمالنَي 

عَيراق بةكاربهَينرَيت.
ليذنةى  ئةندامى  كاكةيى،  سةرتيث 
بةرطريىء ئاسايش لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
كةمكردنى  هؤكارى  روونيكردةوة  عَيراق، 
رَيذةى كورد لة سوثاى عَيراق دةطةإَيتةوة بؤ 
دروستنةكردنى ئةو دوو فيرقة سةربازييةى 
كة بإياربوو تايبةت بة هةرَيمى كوردستان 
زنجيرة  ئةو  »بةهؤى  وتى:  ثَيكبهَينرَيتء 
هةرَيمء  حكومةتى  لةنَيوان  كَيشمةكَيشمةى 
بةشَيكيان  كة  هةية،  ناوةنددا  حكومةتى 
ثةيوةندييان بة ثَيكهاتةى سوثاء ثَيشمةرطةء 
بودجةى ثَيشمةرطةوة هةية، حكومةتى بةغدا 
بة بةرنامة كار بؤ ئةوة دةكات رَيذةى كورد 
عَيراقدا  سوثاى  لةناو  ئاستةكان  هةموو  لة 
ئةطةر  بطرة  ئةوة،  هةر  نةك  كةمبكاتةوة، 
بة  تايبةتة  كة  سوثاية  ئةو  بلوَيت  بؤيشيان 
لةهةندَى  عَيراق  طةالنى  لة  بةرطريكردن 
شوَينء بؤ هةندَى مةبةست بةكاردةهَينن بؤ 
قازانجى  بة  ثرس  هةندَى  يةكالييكردنةوةى 

خؤيان«.
دةخاتةإوو،  ئةوةش  كاكةيى  سةرتيث 
س��ي��اس��ةت��َي��ك ب��ؤ ب��ض��ووك��ردن��ةوةء 
طرنطانةى  ثؤستة  ئةو  سنوورداركردنى 
هةيةتى  عَيراق  بةرطريى  لة سيستمى  كورد 
نموونةى  رووةشةوة  لةو  ثةيإةودةكرَيتء 
بابةكر  ك��ارةك��ان��ى  س��ن��ووردارك��ردن��ى 
دةهَينَيتةوةء  عَيراق،  سوثاساالرى  زَيبارى 
خةرقى  ماليكى  »ن��ورى  رايدةطةيةنَيت: 
دةستوورى كردووة، ضونكة بةثَيى دةستوور 
وةزيرى بةرطريى مافى ئةوةى نيية بةشَيك 
بَيت لةقيادةى بةإَيوةبردنى سوثاى عَيراقى، 
سةرؤكايةتيى  رؤَل��ى  وةزي��ر  ئَيستا  بةآلم 
ئةركانى سوثاش دةبينَيت، واتة كورد هةوَلى 
خؤي داوة، بةآلم بَيدةسةآلت كراوة، ضونكة 
سوثا  ئةركانى  سةرؤكايةتيى  دةسةآلتى 
وةزيرانة،  ئةنجومةنى  بة  سةر  راستةوخؤ 
ئةوةية؛  وةزيرانيش  ئةنجومةنى  سياسةتى 
سوثاساالر نةتوانَيت رؤَلى خؤى بطَيإَيت لة 

بةإَيوةبردنى سوثادا«.

ملمالنَيى حيزبيى، 
نةك بةرذةوةنديى نةتةوةيى

ثةرلةمانتارة  رايةكانى  بةرامبةر  لة 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  كوردةكةى 
ثةرلةمانى  ئةندامى  عةبدوَلآل،  نةريمان 
كوردستان، بؤضوونى جياواز دةخاتةإوو لة 
دروستنةبوونى ئةو دوو فيرقة سةربازييةدا، 
لة )70( هةزار سةربازى  كة بإياربوو زياتر 
كوردى تَيدا كؤبكرَيتةوة، ئةوةش دةطَيإَيتةوة 
حيزبييةكانء  ملمالنَي  ل��ة  بةشَيك  ب��ؤ 
تايبةتمةنديةتى ئةو كةسانةى بؤ ئةو ثؤستانة 
)2006(دا  »لةساَلي  دةَلَيت:  دياريكرابوون، 
ليذنةيةك لة بةغداوة بؤ ثَيكهَينانى فيرقةكان 
هاتنة هةرَيمى كوردستان، بةآلم دواتر هةردوو 
كة  ثَيشةوة،  بردة  خةَلكيان  كؤمةَلَى  حيزب 
بةشَيك  بةوثَييةى  نةكرد،  قبووَليان  ئةوان 
لةو خةَلكانة بَى بإوانامة بوونء نةياندةتوانى 
بةإَيوةبةرن،  نيزاميى  بةشَيوةيةكى  ليوايةك 
راستة ئةو خةَلكانة شؤإشطَيإء دَلسؤز بوون، 
بةآلم ئةطةر قسة لةسةر ئيمتيازاتة، ثَيويستة 
ثؤستى  بكرَينء  هاوكاريى  ديكةوة  لةإَيطاى 

حيزبييان ثَيبدرَيت، نةك سةربازيى«.
كاتَيك  »سوثاساالر  وتيشى:  نةريمان 
بةشَيوةيةكى  ك��ورد  كة  دةب���وو،  بةهَيز 
اليةنطرانى  نةك  بوواية،  ثشتيوانى  طشتيى 
ديكة  حيزبةكةى  بنء  ثشتيوانى  حيزبةكةى 
لة  خؤيشى  سوثاساالر  جطةلةوةى  دذى، 
دامةزراندنةكاندا ناعةدالةتى بةرامبةر حيزبة 
ملمالنَي  ئةم  واتة  كردووة،  هاوثةيمانةكةى 
بةرذةوةنديى  بؤ  هةركةسةء  كة  حيزبيية، 
ك���ردووة،  ئيشى  ح��ي��زب��ةك��ةى  خ���ؤىء 
وةزارةت��ى  ماليكىء  ن��ورى  بؤ  دةرف��ةت��ى 
دةسةآلتةكانيان  كة  رةخساندووة،  بةرطريى 
نةبووة  نةخشةيةك  هاوكاتيش  كةمبكةنةوة، 
بةدةست  طرنطانةى  ثؤستة  ئةم  لةثشت 
بةرطريى  سيستمى  لة  ب��وون  ك���وردةوة 
ئيستخباراتى  بةإَيوةبةرى  لةوانة  عَيراق، 
عَيراق كوردة، فةرماندةى هَيزى ئاسمانيىء 
ناوخؤش،  بةرطريىء  وةزارةتى  هةردوو  لة 
يةكةء  هةر  بةآلم  هةبووة،  وةزيرمان  جَيطر 
بؤ خؤى كارى كردووةء ئامانجى نيشمانيى 

الواز بووة«.

مةترسيى بةهَيزبوونى سوثا
سةرطةرمى  دةمَيكة  عَيراق  سوثاى 
كإينى  خؤثإضةككردنء  بةهَيزكردنء 
كايةى  ضاودَيرانى  بضووكة،  طةورةء  ضةكى 
عَيراق  دةكةنةوة،  لةوة  جةخت  سةربازيى 
طةورةترين  لة  يةكَيك  دةبَيتة  بةخَيرايى 
كإيارةكانى ضةك لةجيهاندا، ضونكة لة هةوَلى 

ئةوةداية هَيزة جةنطييةكانى بةهَيز بكات. 
دةكةن:  بةوة  ئاماذة  زانيارييةكانيش 
ئةمريكا  بةهاوكاريى  عَيراق  حكومةتى 
ناوة  طرنطيان  هةنطاوى  )2008(ةوة  لةدواى 
لةو  عَيراق،  سوثاى  ثإضةككردنةوةى  بؤ 
لةطةأل  طرَيبةستى  حكومةت  ناوةندةشدا 
كإينى  بؤ  ئيمزاكردووة  وآلت��َي��ك  ضةند 
فإؤكة، هةليكؤثتةر، تانكى جياوازى جةنطى، 
هامظىء  ج��ؤرى  ئؤتؤمبَيلى  زرَي��ث��ؤشء 

ثَيداويستيى جياوازى سةربازيى.
 لةو ناوةندةدا كورد وةك نةتةوة هيض كات 
ئةزموونَيكى خؤشى  عَيراقدا  لةضوارضَيوةى 
لةطةأل ئةو سوثاية تؤمارنةكردووة، سوثاى 
طشتيى  بةشَيوةيةكى  كة  عَيراقيش  نوَيى 
دةكات،  سوننة  شيعةء  عةرةبى  تةمسيلى 
كةمتر جَيى متمانةى سةركردايةتيى سياسيى 
كوردة، هاوكاتيش يةكةم رووبةإوبوونةوةى 
لة  ثَيشمةرطة  هَيزةكانى  عَيراقء  سوثاى 
خانةقين  لةناوضةكانى  2008دا  هاوينى 
بةطوَيى  مةترسيدارى  ثةيامَيكى  زةن��طء 
مَيذووى  لةوةى  نزيكبوو  ضرثاندء  كورددا 
لةطةأل كورد  دةسةآلتةكانى ثَيشووى عَيراق 

دووبارة بكاتةوة.
بريكارى  عوسمان،  حاجى  ئ��ةن��وةر 
هةرَيم،  حكومةتى  ثَيشمةرطةى  وةزارةت��ى 
رَيذةى  كةمكردنةوةى  بةرامبةر  لة  ثَييواية؛ 
ثإضةككردنى  عَيراقء  سوثاى  لةناو  كورد 
دةستةوةستان  كورديش  سوثاية،  ئ��ةو 
سوثايةكى  ئةوانيش  بةَلكو  نةوةستاوة، 
ثارَيزطاريى  دةتوانن  كة  هةية،  بةهَيزيان 
بة  عَيراق  »سوثاى  وتيشى:  بكةن،  لةخؤيان 
لة  نازانين، ضونكة  مةترسيى لةسةر خؤمان 
باشمان  لةشكرَيكى  ئَيمةش  ئةوان  بةرامبةر 
هةية، كة دةتوانين بةرطريى لةخؤمان بكةينء 
ناوةكيى  دةرةكيىء  مةترسييةكى  لةهةر 
بمانثارَيزَيت، ضونكة ئةو لةشكرة ئامادةكراو 
بةرطريى  ث����ةروةردةء  بة  راه��َي��ن��راوة  ء 

نيشتمانيى«.
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»من وةكو وةزيرى دارايى، هيض زانيارييةكم 
هةرَيمةوة  نةوتى  فرؤشتنى  ضؤنَيتي  لةبارةى 

نييةء ئاطادارنيم داهاتةكةى  ضى لَيدةكرَيت«.
دوو  ن��َي��وان  خستمة  ل��ةس��ةرةوة  ئ��ةوةى 
حكومةتى  داراي��ى  وةزي��رى  قسةى  كةوانةوة، 
زارى  لة  قسةيةش  ئةم  كوردستانة،  هةرَيمى 
دارايىء  ليذنةى  ئةندامى  طةآلَلةيى،  ئيسماعيل 
كوردستانء  ثةرلةمانى  كانزاكانى  ثيشةسازيء 
لة شةوى )5/4(ى ئةم مانطةء لة كةناَلى ئاسمانيى 

)KNN(ةوة، ئاشكرا كرا.
ئةم وتةيةي وةزيرى دارايى )كة ئومَيدةوارم 
وةهاى نةوتبَيت، بةَلكو بوختان بَيتء بةدةميةوة 
ئاطادارى  دةزان��م-ء  ب��ةدوورى  -كة  كرابَيت، 
وردةكاريى داهاتى ئةم نةوتةبَيت، كة لة هةرَيمى 
ئاوديوى  تانكةر  بة  دةردةهَينرَيتء  كوردستاندا 
ئةو  دةكرَيت(،  كوردستان  هةرَيمى  سنوءرى 
هاوآلتييان  رؤذنامةنوءسانء  نيطةرانييةى 
شةفافييةتى  هةرَيمدا  لة  كة  تؤختردةكاتةوة، 
ئةو  ئاطادارى  راي طشتيى  نييةء  داهات  دارايىء 
كوردستانةوةء  هةرَيمى  دَينة  كة  نيية،  داهاتانة 
)بةبآ  هاوآلتيياندا  بةسةر  عاديالنة  ثَيويستة 

جياوازى( دابةشبكرَيت.
داراييةوة،  وةزي��رى  وتةيةى  ئةم  لةثشتى 
ئاشكرادةبَيت،  بؤ  زياتر  راستييةمان  ئ��ةو 
وردةكاريى سةروةتء سامانى ئةم وآلتة )كة تا 
نةك  ئاشكرانةكراوة(،  ئامار  بة  ساتةوةختة  ئةم 
بةَلكو  نيية،  هاوآلتيياندا  لةبةردةستى  تةنيا  بة 
لَي  ئاطاى  حكومةتةكةيشمان  دارايى  وةزيرى 
طومانى  تر  هَيندةى  ئاطالَينةبوءنةش  ئةم  نييةء 
ناسيستمىء  ناعةدالةتىء  لةسةر  هاوآلتييان 
س��ةرةِراى  تؤختردةكاتةوة،  ديكة  ناى  دةي��ان 
بةهَيزدةكات  لةال  زياتر  هةستةشمان  ئةو  ئةوة 
هةرَيمى  حكومةتى  ساتةوةختةش  ئةم  تا  كة 
كاردةكات  جاران  قةوانى  بةهةمان  كوردستان 
تةنيا  حكومةت  سةرؤكى  ئيدارةييةء  دوو  )كة 
ثارَيزطاى  س��ن��وءرى  حكومةتى  س��ةرؤك��ى 
حكومةتى  سةرؤكى  جَيطيرةكةشى  سلَيمانييةء 
دةبَيت  ضؤن  وانيية،  ئةطةر  دهؤكة(،  هةولَيرء 
حكومةتدا  سةرؤكى  لةطةأل  )كة  دارايى  وةزيرى 
لةيةك حيزبن( ئاطادارى داهاتى ئةو دةيان هةزار 
رةوانةى  هةرَيمةوة  لة  كة  نةبَيت،  نةوتة  بةرميل 

دةرةوة دةكرَيت؟!
ئةم قسةيةى وةزيرى دارايى، وةك ئةوة واية 
ئيشوكارةكانى  لة  ئاطام  بَلَيت:  ناوخؤ  وةزيرى 
وةزيرى  يان  نيية!  ثؤليس  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 
كؤمةكى  ضؤن  نيم  ئاطادار  بَلَيت:  كشتوكاأل 
ب��وءذان��دن��ةوةى  ثالنى  دةك���رآء  جوتياران 
دةط��وزةرَي��ت!  ضؤن  هةرَيمةدا  لةم  كشتوكاأل 
بؤ  ئةوتؤ  ثالنَيكى  دةزانرَيت  بةدوور  )هةرضةندة 

بوءذاندنةوةى كةرتى كشتوكاأل لةئارادابَيت(.
كة  ديموكراسيدا،  سيستمَيكى  هةر  لة  ئةطةر 
ضوارةم،  دةسةآلتى  بوءبَيتة  ميديا  لةسايةيدا 
ئةم  بكاتء  لةمجؤرة  قسةيةكى  دارايى  وةزيرى 
قسةكردنةشى لةبةردةم ليذنةيةكى وةك ليذنةى 
ئةوةى  سةرةإاى  ئةوا  بَيت،  ثةرلةماندا  دارايى 
هةراء  دةيكةنة  لةسةرى  راطةياندن  دةزطاكانى 
بطرة  لَيدةكةن،  دةستلةكاركَيشانةوةى  داواى 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  )كة  طشتيش  داواكارى 
هةميشة بَيدةنط بوءة!( لةسةر حاَلةتَيكى لةمجؤرة 
دَيتة دةنطء بةناوى هاوآلتييانةوة سكاآل لة دذى 
رةضاوى  لةسةرئةوةى  تؤماردةكات،  حكومةت 
داهاتى  لة  تةمومذيى  ن��اك��اتء  شةفافييةت 
ثةرلةمان  ئةوةشى  سةربارى  هةية،  هاوآلتيياندا 
حكومةتدا  باآلى  بةرثرسانى  لةطةأل  لَيثَيضينةوة 
لَيثَيضينةوةية  ئةم  نازانرَيت  بةدووريش  دةكاتء 

خودى سةرؤكى حكومةتيش بطرَيتةوة.
سةرؤكى  ضؤن  ه��ةروةك  دةَلَيين:  دواج��ار 
هةرَيم لةإَيى هةَلبذاردنةوةء بة دةنطى هاوآلتييان 
لةسةر  تَيبينييانةى  ئةو  )س��ةرةإاى  هاتوءة 
هةَلبذاردنةكة هةن(، ثَيويستة لةبةردةم حاَلةتَيكى 
ئةم  بؤ  بةدواداضوءن  نةبَيتء  بَيدةنط  وةهادا 
وردةكاريى  لة  طشتيى  راي  بكاتء  ناشةفافييةتة 
تا  ئاطاداربكاتةوة،  هةرَيم  داهاتةى  هةموء  ئةم 
حكومةتيشةوة(  دارايى  وةزيرى  )بة  هةموءان 
بزانين داهاتى ئةم سةدان تانكةر نةوتةى رؤذانة 
ضؤن  لَيدةكرَيتء  ضى  دةكرَين،  هةرَيم  ئاوديوى 

خةرجدةكرَين؟!

شةفافييةتى داهات!

ذمــارة )568( 
سَيشةممة 2010/2/9

 دوو سةربازى سوثاى عَيراق



راثؤرتى: ئيبراهيم عةلى

كابينةى  كارةكانى  لة  رؤذ   )100( دواى 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  شةشةمى 
سياسيي  شرؤظةكارانى   )2010/2/8( رؤذي 
ئ��ةداى  ل��ةب��ارةى  خ��ؤي��ان  تَيبينييةكانى 
كابينةكةى د. بةرهةم ساَلحةوة دةخةنةإوو، 
بةتايبةت كة لةماوةى رابردوءدا هةر كةسَيك 
بطرتاية،  كابينةية  لةو  رةخنةيةكى  ئةطةر 
ئةوةى  بؤ  ماويةتى،  كات  ثَييدةوترا  ئةوا 
بكرَيت، رؤذنامة  كارةكانى  بؤ  هةَلسةنطاندن 
لةم راثؤرتةدا هةوَلدةدات ضةند بؤضوونَيكي 
بةرهةم  كابينةكةى  ئةداى  لةسةر  جياواز 

ساَلح لةماوةى رابردوودا بخاتةإوو.

بةَلَينةكان جَيبةجَيدةكرَين؟
لةكاتى هةَلمةتى هةَلبذاردن بؤ ثةرلةمانى 
كوردستان لةاليةن ليستى ثارتىء يةكَيتيةوة 
كؤمةَلَيك بةَلَينى طةورة بة خةَلكى كوردستان 
درا، كة ئةطةر ئةوان سةركةوتن بةدةستبهَينن، 
بيكةن،  دةتوانن  هةية  كار  كؤمةَلَيك  ئةوا 
ثرسيارى  طةورةترين  لةوكاتةدا  ب��ةآلم 
خةَلك لةوةدا خؤى كؤكردبووةوة، كة ئةوان 
لةماوةى رابردوءدا سةرؤكايةتى حكومةتء 
ديكةى  دةسةآلتةكانى  تةواوى  ثةرلةمانء 
هةرَيميان لةبةردةست بووة، بؤضى ئةو كات 
ئةو كارانةيان نةكردووةو ئَيستا دةيانةوَيت لة 
ئةو طلةيىء  لةطةأل هةموو  بيكةن،  داهاتوودا 
طازندانةى كة هةبوون لةسةر ليستى ثارتىء 
يةكَيتى لةطةأل ئةو تَيبينيانةى لةسةر ئةنجامى 
زؤرينةى  توانييان  هةبوون،  هةَلبذاردنةكان 
حكومةت  توانييان  ببةنةوةو  كورسييةكان 
ثَيكبهَينن، لة ئَيستاشدا ئةم كابينةية لةبةردةم 
ئةويش  ط��ةورةداي��ة،  بةرثرسيارَيتييةكى 
حكومةتى  كابينةيةي  ئةم  ئايا  كة  ئةوةية 
هةرَيم دةتوانَيت تةواوى ئةو بةَلَينانة جَيبةجآ 
بكات كة بة خةَلكى كوردستان دراون؟ بةثَيي 
لَيدوانى ضاودَيرانى سياسيش، جَيبةجَينةكردنى 
بةَلَينةكانى ئةمجارة كاريطةريى دةبَيت لةسةر 
هةرَيمى  ئَيستا  كة  بةتايبةت  هاوآلتييان، 
دوو  ئةنجامدانى  ل��ةب��ةردةم  كوردستان 
هةَلبذاردنى طرنطداية، كة يةكةميان هةَلبذاردنى 
ئةنجومةنى نوَينةرانة لة 3/7ى مانطى داهاتوو، 
هةروةها ئةنجامدانى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 

ثارَيزطاكاني هةرَيمة.
ثةيمانطاى  بةإَيوةبةري  ميرانى،  هَيمن 
لةبارةى  سياسييةكان،  ثرسة  بؤ  كوردستان 
بةَلَينةكانى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  متمانة  بوونى 
ئةم كابينةية بؤ رؤذنامة وتى: »باوةإم واية 
كة كابينةى شةشةم دةتوانَيت بةشَيكى زؤر 
ئةمةش  بكات،  جَيبةجآ  خؤى  بةَلَينةكانى  لة 
سةرةكيترينيان  كة  هؤكار،  كؤمةَلَيك  لةبةر 
هةرَيمى  سياسيي  بارودؤخى  هةستياريى 
ناوخؤى  بارودؤخى  هةروةها  كوردستانة، 
ئةو حيزبةى كة ئَيستا سةرؤكايةتى حكومةت 
ئَيستا  لةبيربضَيت  ئةوةشمان  نابَيت  دةكات. 
لةبةردةم دوو هةَلبذاردنى طرنطداينء دةبَيت 
بسةلمَينَيت  ئةوة  بةجديى  زؤر  كابينةية  ئةو 
هةية،  بةَلَينةكانى  جَيبةجَيكردنى  تواناى  كة 
ئةمةش هيض نةبَيت لةبةر ئةو دوو هةَلبذاردنة، 

بؤ ئةوةى خةَلك دةنطيان ثَيبداتةوة«.
جةميل،  ح��ةي��دةر  رؤذن��ام��ةن��ووس 
بةإَيوةبةرى نوءسين لة رؤذنامةى يةكطرتوو، 
باشتر  ساَلح  بةرهةم  كابينةكةى  ثَييواية؛ 
نابَيت لة كابينةكةى ثَيش خؤى، بةتايبةت كة 
لة  بوو  كراوةتر  دةستى  ثَيشووى  سةرؤكى 

ئةنجامدانى ثرؤذةو كار. 
هةولَير  بارودؤخى  »واقيعى  وتيشى: 
سياسييةوة  رووى  لة  لةبةرئةوةى  واي��ة، 
تةواوى دةسةآلتةكان لةذَير كؤنترؤَلى ثارتى 
ديموكراتى كوردستان بووة، بؤية بؤ بةرهةم 
ثَيبدرَيت  رَيطةى  يان  بتوانَيت  قورسة  ساَلح 
دهؤك  هةولَيرء  لة  حكومةت  سةرؤك  وةك 
مامةَلة بكات، بةتايبةت كة سةرؤكى ثَيشووى 
حكومةت لةناو ثارتى قورسايي خؤى هةبوو، 
هةروةها خاوةن دةسةآلتَيكى زؤر بوو ء بة 
ئاسانيى دةيتواني زاَلبَيت بةسةر ئةو طرفتانةى 

كة دةخرانة بةردةمى«.

حةيدةر جةميل ئةوةشى راطةياند، بةشَيك 
لةو بةَلَينانةى كة ئَيستا بةرهةم ساَلح بإيارى 
لة  كة  بةَلَينانةن  ئةو  هةمان  داون،  لةسةر 
بةآلم  دراون،  خةَلك  بة  ثَينجةميش  كابينةى 
جَيبةجَينةكرانء  ثَيويست  وةكو  هيضيان 

ئَيستاش هةمان سيناريؤ دوءبارةدةبَيتةوة.

هَيزى ثَيشمةرطةو هَيزى نيشتمانيى
لة  هةميشة  كة  رةخنانةى  لةو  يةكَيك 
لةوةى  بريتيبوو  دةطيران،  يةكَيتى  ثارتىء 
بةرذةوةنديية  لةبةر  حيزبة  دوو  ئةو  كة 
حيزبييةكانيان نةيانتوانيوة هَيزَيكى طةورةى 
نيشتمانيى ثَيكبهَيننء بطرة لة ئَيستادا بةهؤى 
ثَيشمةرطة  كَيشةى  ضارةسةرنةبوونى 
بووةتة  هَيزة  ئةو  مةسروفاتى  بةغدا  لةطةأل 
قورساييةكى طةورة بةسةر بودجةى هةرَيمى 

كوردستانةوة.
عَيراق،  سوثاساالرى  زَيبارى،  بابةكر 
خستةإوو،  ئةوةى  ثَيشوويدا  لَيدوانَيكى  لة 
لة  ثةلةبكةن  يةكَيتى  ثارتىء  ثَيويستة  كة 
ناكرَيت  ثَيشمةرطةو  هَيزى  يةكخستنى 
ثَيشمةرطة  هَيزى  مةسروفاتى  بةمشَيوةية 
هةرَيمى  بودجةى  سةر  بخاتة  قورسايي 
ئةوةشى  زَي��ب��ارى  بابةكر  ك��وردس��ت��ان، 
راطةياندبوو، كة مةسروفاتى هَيزى ثَيشمةرطة 
خؤى نزيكدةكاتةوة لة رَيذةى )20%(ى كؤي 
ثارةية  ئةو  دةتوانرَيت  هةرَيمء  بودجةى 

بخرَيتة سةر وةزارةتى بةرطريى عَيراق.
ثةيمانطاى  بةإَيوةبةرى  ميرانى،  هَيمن 
لةبارةى  سياسييةكان،  ثرسة  بؤ  كوردستان 
رؤذنامة  بؤ  ثَيشمةرطة  هَيزى  يةكطرتنةوةى 
دةكرَيت  ئَيستا  كة  ك��اران��ةى  »ئ��ةم  وت��ي: 
هَيزى  تَيكةَلكردنةوةى  رووى  لة  بةتايبةت 
ثَيشمةرطة كارَيكى ئاسان نييةو دةبَيت بةثَيي 
قؤناغبةنديى ئةنجامبدرَيت، ضونكة ئةندامانى 
بؤ  سياسييان  ئينتيماى  هَيزة  لةو  هةريةك 
ئةو حيزبانة هةية، بؤية دةبَيت ئةم ئينتيماية 
نيشتمانيى  ثَيبَيتء هَيزَيكى طةورةى  كؤتايي 

ثَيكبهَينرَيت«.
زانا رؤستايي، ثةرلةمانتاري خولي ثَيشوو، 
ئيسالميى،  كؤمةَلى  سةركردايةتي  ئةندامي 
سةبارةت بة يةكطرتنةوةى هَيزةكانى ثارتىء 
دةتوانين  »كاتَيك  وتى:  رؤذنامة  بؤ  يةكَيتى 
نيشتيمانى  هَيزَيكى  خ��اوةن  ئَيمة  بَلَيين 
كوردستانين، ئةطةر بَيتء ئةم سوثايةي كة 
ئَيستا هةية بة فةرمانَيك هةَلبووةشَينرَيتةوةو 

سةرلةنوآ هَيزَيكى نوآ ثَيكبهَينرَيت«.
سوثا  لةم  ناكرَيت  رؤستايي  بإواى  بة 
»بةَلكو  هةبَيت،  حيزبيبوون  مةرجى  نوَييةدا 
طةنجء  نيشتمانيى  بنةمايةكى  لةسةر  دةبَيت 
مةرجة  بةثَيي  ثَيشمةرطة  بة  ببن  الوان 
رةضاوى  لةو سوثايةدا  ناكرَيت  ياساييةكان، 

ئينتيماى سياسيي بكرَيت«.
تَيكةَلكردنى  بة  تَيكةَلكردنة  ئةو  رؤستايي 
هَيزى ثَيشمةرطةى ثارتىء يةكَيتى دةزانَيتء 
ئَيستا  تَيكةَلكردنةى  بارةيةوة وتى: »ئةو  لةم 

ثَيشمةرطةى  هَيزى  تَيكةَلكردنى  تةنيا  هةية 
ثارتىء يةكَيتييةو دَلنياشم ئةم يةكطرتنة تةنيا 
ناتوانرَيت  دةبَيتء  نوءسراوةكان  ئاستى  لة 
تَيكةَلبكرَين،  هَيزانة  ئةم  ثَيويست  وةك��و 
لةهةمانكاتدا تةنيا طؤإينى تابلؤى بارةطاكانى 
كة  ناطةيةنَيت  ئةوة  ماناى  ثَيشمةرطة  هَيزى 
تَيكةَلكراونةتةوة،  بةيةكجاريى  هَيزانة  ئةو 
وةكو سةرجةم كارةكانى ديكة يةكطرتنةكة لة 
ئاستى بةرثرسة باآلكانى ئةو هَيزانة دةبَيتء 

من ثَيموانيية ئةمة ثَيي بوترَيت يةكطرتنةوة«.

حيزبَيكى نابراوة، 
سةرؤكايةتيى حكومةت دةكات

يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان، كة ئَيستا 
دةستداية  لة  حكومةتى  سةرؤكى  ثؤستى 
بةهؤى ئةو شكستةى لة هةَلبذاردنى )25(ى 
ناوضةى جَينفوزي توءشي هات،  لة  تةمموز 
وايكرد كة لةم قؤناغةدا ضاودَيرانى سياسيي 
شَلةذاو  حيزبَيكى  بة  يةكَيتى  بارودؤخى 

بشوبهَينن.
شيكةرةوةى  عةبدولخالق،  مةسعود 
هةَلبذاردنةكانى  لةدواى  ثَييواية؛  سياسيي، 
)25(ى تةمموز يةكَيتى وةك حيزبَيكى شَلةذاو 
دةردةكةوَيتء دةبينين تةواوى هةنطاوةكانى 
كة  ئاراستةيةية  بةو  حيزبة  ئةو  كاركردنى 

خؤى رزطار بكات لةو شَلةذانة.
مةسعود عةبدولخالق لةم بارةيةوة زياتر 
يةكَيتى  »ئةطةرضى  وتى:  دءاو  رؤذنامة  بؤ 
ثؤستى سةرؤكى حكومةتى وةرطرت، بةآلم 
بةرامبةرةكانى ئةو ثؤستةيان بة مافى يةكَيتى 
ليستى  كة  ئةوةبوو  لةبةر  ئةمةش  نةدةزانى، 
يةكَيتى  لةناوضةى جَينفوزى  يةكَيتى  ثارتىء 
توءشى شكستهات، بةآلم ثَيدانى ئةم ثؤستة 
ئةم  بتوانَيت  يةكَيتى  كة  بوو  ئامانجة  ئةم  بؤ 
شكستة بطؤإَيت بة سةركةوتن، بة بؤضوءنى 
من بةرهةم ساَلح لة بةإَيوةبردنى كابينةكةيدا 
ئةمةش  بهَينَيتةدى،  ئامانجة  ئةم  نةيتوانى 
توءشى  حيزبةكةى  كة  ئ��ةوةب��وو  لةبةر 
حيزبة  ئَيستادا  لة  طةورةبووةو  شكستَيكى 
هاوثةيمانةكةشى بة هاوتاى خؤى نازانَيتء 
لةنَيوخؤى يةكَيتيشدا بةرهةم ساَلح توءشى 
ملمالنَيي زؤر دةبَيتةوة، بؤية ئةطةر سةيرى 
واقيعى كارةكانى بةرهةم ساَلح بكةين، هةمان 
شَلةذانى ناوخؤى يةكَيتى طواستووةتةوة بؤ 

كارةكانى حكومةتيش«.
نةزانى  دوءرى  بة  عةبدولخالق  مةسعود 
ئازارى  مانطى  هةَلبذاردنةكانى  دواى  كة 
توءشى  ساَلح  بةرهةم  كابينةكةى  داهاتوو، 
بَيتة  هةَلوةشانةوة بَيتء هاوثةيمانَيتيى نوآ 

ئاراوة.

ئؤثؤزسيؤنى كارا، 
حكومةت كارا دةكات

ثةرلةمانييةكةى 25ى  هةَلبذاردنة  لة  بةر 
هَيزة  ت��ةواوى  راب��ردوو،  ساَلى  تةمموزى 
سياسييةكانى هةرَيم بةشداربوون لة ثَيكهَينانى 

ت��ةواوى  بةجؤرَيك  ه��ةرَي��مء  حكومةتى 
طرتنى  لةسةر  هةرَيم  سياسييةكانى  هَيزة 
سةرزةنشت  توءشى  رةخنة  بضوءكترين 
بةآلم  يةكَيتييةوة،  ثارتىء  لةاليةن  دةبوون 
ئةم  تةمموز،  )25(ى  هةَلبذاردنةكانى  دواى 
بةسةرهاتووةو  ط��ةورةى  طؤإانى  واقيعة 
لةيةكتر  ئؤثؤزسيؤن  حكومةتء  ب��ةرةى 
جيابووةتةوةو بةبإواى ضاودَيرانى سياسيش 
وايكردووة  هةية  ئَيستا  كة  جياكارييةى  ئةم 

حكومةت كاراتر بَيت.
ئؤثؤزسيؤن،  هَيزى  بوءنى  بة  سةبارةت 
ثةيمانطاى  بةإَيوةبةري  ميرانى،  هَيمن 
كوردستان بؤ ثرسة سياسييةكان، بؤ رؤذنامة 
وتى: »بوونى ئؤثؤزسيؤنَيكى كاراية وادةكات 
كار،  ئةنجامدانى  لة  ببَيت  كاراتر  حكومةت 
طةورةيان  طؤإانى  هاوكَيشةكان  ئَيستادا  لة 
ئؤثؤزسيؤن  هةركاتَيك  هاتووةو  بةسةردا 
دةبَيتء  كارا  حكومةتيش  ئةوا  بوو،  كارا 
طةورةش  كارى  زؤر  كابينةية  ئةم  رةنطة 
بكات لةبةر بوونى ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى 

كوردستاندا«.
بة بإواى بةشَيك لة ضاودَيرانى سياسيي، 
لة ئَيستادا دةسةآلت بةبآ بةرنامةيةكى ثالن 
ئؤثؤزسيؤن  كة  وايكردووة،  داإَي��ذراو  بؤ 
ببينَيتء  خؤى  رؤَلى  بةتةواويى  نةتوانَيت 
بةردةم  دةخرَيتة  ياسايي  طةورةى  كؤسثى 
ديكةوة  لةاليةكى  لةاليةكء  كارةكانيان 
ثَيويست  وةكو  هةرَيم  حكومةتى  تائَيستا 
وةآلمى ثرسيارةكانى ئؤثؤزسيؤن ناداتةوةو 
كة  دةداتةوة،  ثرسيارانة  ئةو  وةآلمى  كاتَيك 

وةآلمدانةوةكان هيض سوءدَيكيان نابَيت.
مةنتك،  ك��ام��ةران  دي��ك��ةوة  لةاليةكى 
سةبارةت  سةآلحةدين،  زانكؤى  مامؤستاى 
رؤذنامة  بؤ  ئؤثؤزسيؤن  ثَيطةى  رؤألء  بة 
كة  كةمة  زؤر  ماوةيةكى  ماوةية  »ئةم  وتى: 
كارةكانى  بؤ  تةواو  هةَلسةنطاندنى  بتوانين 
حكومةتء ئؤثؤزسيؤن بكةين، بةتايبةتيش لة 
بارودؤخَيكى وةكو كوردستاندا، ئةم كابينةية 
دةبَيت  لةبةردةستةو  طةورةى  زؤر  كؤسثي 
بؤ  لةبةردةستبَيت  طرنطت  داتاى  كؤمةَلَيك 

ئةوةى هةَلسانطاندنى تةواوى بؤ بكةيت«.
كامةران مةنتك ثَييواية؛ بوونى ئؤثؤزسيؤن 
ضاالكيى خستووةتة نَيو ثةرلةمانء بوونى ئةم 
ئؤثؤزسيؤنة وايكردووة كة ثةرلةمانى ئَيستا 
بة بةراورد لةطةأل خولى ثَيشووى ثةرلةمان 
كاراتر بَيت، بةآلم بةداخةوة دةسةآلت بةهؤى 
ئؤثؤزسيؤن  كة  وايكردووة  خؤى  زؤرينةى 
ثَيويست  وةكو  ئؤثؤزسيؤن  بكاتء  ئيحتيوا 

نةتوانَيت كار بكات.
ئؤثؤزسيؤن  لة  رةخنة  مةنتك  كامةران 
لة  ئؤثؤزسيؤن  »بةداخةوة  دةَلَيت:  دةطرَيتء 
كاراتر  ثَيويستة  نةبووةو  ثَيويستدا  ئاستى 
بخةنةكار  زياتر  هةوَلةكانيان  دةبَيت  بَيت، 
حكومةتء  كارةكانى  بةرةوثَيشضوونى  بؤ 
دواجار بةرةوثَيشضوءنى كارةكانى حكومةت 
بؤضوءنى  بة  ئؤثؤزسيؤنء  ضاالكيى  دةبَيتة 

كاريطةريى  توانيويةتى  ئؤثؤزسيؤن  من 
بةآلم  حكومةتةوة،  كارةكانى  بةسةر  هةبَيت 

دةبَيت كاريطةرييةكة زياتر بَيت«.

كؤتاييهَينان بة دوو ئيدارةيي
ثَينجةم  كابينةى  ناوهَيناندا  لة  ئةطةرضى 
لة  بةآلم  ناودةبرا،  يةكطرتوو  كابينةى  بة 
هةولَير  حكومةتى  سةرؤكايةتيى  ناوةإؤكدا 
سةرؤكى  هةروةها  بوو،  بارزانى  نَيضيرظان 
ئيدارةى سلَيمانيش عومةر فةتاحء لةدواتردا 
عيماد ئةحمةد بوو، بةتايبةت كة سةرةكيترين 
وةزارةتةكانى كابينةى رابردوو دوو وةزيريان 
هةبوو، بةآلم لة سيمادا لةو كابينةيةدا كؤتايي 
بةم حاَلةتةش هات، بةآلم بة بإواى ضاودَيران 
بةسةر  ئيدارةيي  دوو  سيماى  تائَيستاش 

كارةكانى حكومةتةوة ديارة.
يةكطرتنةوةى  لةبارةى  ميرانى،  هَيمن 
حكومةت وتى: »لةماوةى ئةم  )100( رؤذةى 
كة تَيثةإى لة كابينةى ئةمجارةدا كارى زؤر 
كار  كؤمةَلَيك  ثَيشوودا  كابينةى  لة  كراوة، 
ئيدارةكةى  دوو  تَيكةَلكردنةوةى  بؤ  كرابوو 
كابينةية  ئةم  ئَيستا  بةآلم  هةرَيم،  حكومةتى 
ثَيش  كابينةى  هةنطاوةكانى  شوَينهةَلطرى 
خؤيةتىء ئةو هةنطاوانةى كة تةواونةكرابوون 
كة  كارانةى  ئةم  تةواودةكرَيت،  ئَيستادا  لة 
سةرةكى  خواستى  بوءنةتة  هةن  ئَيستا 
هاوآلتييان، بؤية جَيبةجَينةكردنى ئةم كارانة 
كاريطةريى دةبَيت لةسةر ثَيطةى ليستى براوة 

لة ثةرلةمانى كوردستان«.
تةواوةتى  يةكطرتنةوةى  بة  سةبارةت 
لةنَيو كارةكانى كابينةى شةشةمى حكومةتى 
هةرَيم، هَيمن ئةسكةندةر، بةرثرسي ئؤفيسى 
ضاالكى  طةشةثَيدانى  سةنتةرى  هةولَيرى 
ساَلح  »بةرهةم  وت��ى:  رؤذنامة  بؤ  الوان، 
حاَلةتة  بةو  كؤتايي  ئاسانى  بة  وا  ناتوانَيت 
بهَينَيت، ضونكة ئةم كارة رةطَيكى مَيذووييء 
ياسايي هةيةو كؤمةَلَيك ياساء بإيارى جياواز 
جَيبةجَيدةكرَيتء  سلَيمانى  ئيدارةى  لة  هةية 
ناكرَيت،  جَيبةجآ  هةولَير  لة  هةندَيكيشى 
ثارتىء  كة  دابةشكردنةى  ئةو  بةوثَييةى 
دوو  رؤشنبيرييةكى  خةَلك  كرديان،  يةكَيتى 
سةيرى  ئةطةر  دروستكردووة،  ئيدارةيي 
دةبينين  بكةين،  ساَلحيش  بةرهةم  كارةكانى 
سلَيمانى  حكومةتى  سةرؤكى  وةك  زياتر 
دةردةكةوَيت وةك ئةوةى سةرؤكى حكومةتى 
بةرهةم  نموءنة  بؤ  بَيت،  دهؤكيش  هةولَيرء 
بةرثرسي  طؤإينى  بة  دةستيكردووة  ساَلح 
ثارَيزطاى  سنوءرى  ئيدارييةكانى  يةكة 
ئةطةر  ب��ةآلم  س��ةوز،  ناوضةى  سلَيمانىء 
ئةو  ثَيويستة  هةية،  يةكطرتوو  حكومةتَيكى 
بطرَيتةوة،  دهؤكيش  هةولَيرء  طؤإانكارييانة 
يان نابَيت سلَيمانيش طؤإانكاريى تَيدابكرَيت، 
بةآلم ئةم كارانةى بةرهةم ساَلح ئةوةمان بؤ 
دةردةخات، كة ئةو تةنيا سةرؤكى حكومةتى 
سلَيمانييةو لةو سنوءرةش سةرجةم كارةكان 

دةبَيت بة ثرسي حيزب ئةنجامبدرَين«.

كابينةى شةشةم دواى سةد رؤذ

شيكةرةوةيةكى سياسي: بـة دوور نـازانـريَـت 

دواى هةلَبذاردن ئةم كابينةية هةلَبووةشيَتةوة«
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سازدانى: هؤشيار عةبدوَلاَل

محةمةد تؤفيق رةحيم وتةبَيذى 
بزووتنةوةى طؤإان ثَييواية، ئةم 

هةَلبذاردنة جياوازة لة هةَلبذاردني 
ثَيشوو، لةبةرئةوةى ئةمجارة 

مةسةلةكة عَيراقةء ضاوَيكي زؤر 
لةسةر شَيوةي هةَلبذاردنةكان هةيةو 

داوادةكات  دامودةزطاي حكومةت، 
بةتايبةتي حكومةتي هةرَيم لةم 

هةَلبذاردنةدا ئابإووي خؤي نةبات.
محةمةد تؤفيق رةحيم لةم 

ضاوثَيكةوتنةدا لةسةر كؤمةَلَيك باسي 
هةنووكةيي، بيروبؤضوونى خؤي 

دةخاتةإوو.

بة  ئَيوة  كة  ضةمكانةي  لةو  يةكَيك   *
مةفهومي  كردووة،  لةسةر  كارتان  تؤخيي 
طؤإانة لة كاري حيزبايةتيدا، تا ئَيستا ئةمة 
سياسييدا،  نَيوةندى  لة  جةدةلَيك  بة  بووة 
هَيزة  ئَيوةو  نةيارةكانتاندا،  ئَيوةو  نَيوان  لة 
بة  بووة  ئةمة  تةنانةت  سياسييةكاندا؟، 
قسةي  كة  رؤشنبيرانيش  لة خةمي  بةشَيك 
رووني  بة  دةتوانيت  دةك��ةن،  ب��ارةوة  لة 
كة  ضين  جياوازييانة  ئةو  بَلَييت،  ثَيمان 
ئَيوة دةتانةوَيت لةم مؤدَيلي حيزبايةتييةدا 

دروستي بكةن؟
حيزبايةتييةي  مؤدَيلي  ئةم  خؤي   -
ناوضانةدا  ل��ةم  وآلت��ةو  ل��ةم  ئَيستا  كة 
الساييكردنةوةي  كتومت  مؤدَيلَيكة  هةية، 
دروستكراون،  كة  ستالينييةكانة  حيزبة 
مةبدةئي  ثَيياندةوت  هةبوو  شتَيك  جاران 
مةبدةئي  رَيكخستن،  بؤ  لينيني  ماركسي 
لة سةردةمي شاخدا  ئةمة رةنطة  ستاليني، 
سةردةمَيكي  بؤ  هةية  رةنط  طونجابَيت، 
خةباتي سياسيي نهَيني بطونجَيت،  بةآلم بؤ 
سيستمَيك بؤ سةردةمَيك كة كراوةيةء تؤ 
لة شاردايتء كار دةكةيت بؤ ئةوةي لة رَيي 
هةَلبذاردنةوة دةسةآلت بطريتةدةست، ئةم 
جؤرة سيستمة ناطونجَيت، ئَيمة دةمانةوَيت 
كة  دابمةزرَينين   حيزبايةتيي  سيستمَيكي 
)180( ثلة جياوازي ئةو سيستمة ستالينيية 

بَيت.

*: ضؤن؟
- لةسيستمي ستالينيداء ئةم حيزبانةي 
كة ئَيستا هةن، دةبينيت دةيان ثلةو ثاية هةية 
ئؤفيسي  دةيان  سةرةوة،  بؤ  لةخوارةوة 
جياواز جياواز هةن، كاديري موتةفةريغي 
مووضةخؤري  زؤرء  كارمةندي  زؤرء 
زؤريان هةية، ئةمة سيستمَيكي حيزبايةتيية 
ئةوروثاي  وآلتةكاني  لة  خؤي  وةختي  كة 
هةبوو،  كؤندا  سؤظيةتي  خ��ؤره��ةآلتء 
بةداخةوة لة وآلتةكاني ئَيمةشدا تا ئَيستاش 
ئَيمة  ثةيإةودةكرَيت،  ضاولَيكةرييةء 
يان  حيزبايةتي  سيستمَيكي  دةمانةوَيت، 
كاري سياسيي دروست بكةين كة ئةوةندة 
تا  خ��وارةوة  نَيوان  لة  نةبَيت  ثلةوثاية 
ئةوانةي كة بإياري سياسيي دروستدةكةن، 
سيستمى  لة  سةرةوة،  بطاتة  ثلة  بيست  بة 
هةموو  ئةو  ضونكة  حيزبايةتيدا  ئَيستاى 
ثلةوثايةية هةية، بة بةردةوامى لةسةرةوة 
رَينمايى دَيتء لة خوارةوة جَيبةجَيدةكرَيت، 
لة  دابإَيت  خةَلك  وايكردووة  كة  ئةمةية 
ضةند  دةمانةوَيت،  ئةوةي  ئَيمة  دةسةآلت، 
ثلةوثايةيةكي دياريكراوي كةم هةبَيتء لة 
خةَلك،  كَيشةكانى  خةَلك،  خةمى  خوارةوة 
س��ةرةوة،  بَيتة  خةَلك  بيروبؤضوونى 
بإيارَيكي  لةسةرةوة  ئةطةر  ئ��ةوةي  بؤ 
بكات  هةست  خةَلك  دروستكرا،  سياسيي 
كة ئةوانيش بةشدارن لةدروستكردني ئةو 
بيروبؤضوونةكانيان  سياسييةداء  بإيارة 
ئَيمةوة  ب���ةالي  ئ��ةم��ة  رةض���اوك���راوة، 
دةطونجَيت  كة  حيزبايةتيية  سيستمَيكي 
ئةوي  ديموكراسييدا،  سيستمي  لةطةأل 
سيستمي  لة  دوورة  كة  سيستمَيكة  ديكة 
سيستمي  لةطةأل  ناطونجَيت  ديموكراسييء 
سيستمَيكي  بؤ  دةطونجَيت  ديموكراسييدا، 
وآلتَيك  سيستمي  بؤ  دةطونجَيت  تؤتاليتار، 
ناطونجَيت  بةآلم  بَيت،  تاكحيزبي  كة وآلتي 

لةطةأل سيستمي ديموكراسييدا.

ئاستي  لةسةر  تةنيا  ئةمة  باشة   *
سياسيي، يان لةسةر ئاستي ئؤرطانةكانةكاني 
كاري  ياخود  سياسيشدا،  ك��اري  ديكةي 

حيزبايةتيشدا، بؤ نموونة ميديا؟     
تؤ  ك��ة  وآلت��َي��ك��دا  ل��ة  نموونة،  ب��ؤ   -
ديموكراسيت هةية، حيزب خاوةني ميدياي 
دامودةزطاء  خاوةني  نيية،  خؤي  تايبةتي 
ئؤفيسي تايبةتي خؤي نيية، لة وآلتَيكدا كة 
تؤ  ديموكراسيت هةية، حيزب كاردةكات لة 
نَيوان هةَلبذاردنَيك بؤ هةَلبذاردنَيكي ديكة، 
هةَلدةبذَيردرَين،  كة  كةسانةي  ئةو  ضونكة 
دةبةنة  حيزبة  ئةو  ثإؤطرامي  كة  ئةوانةن 
يان  جَيبةجَيكردني،  بؤ  ثةرلةمانةوة 
جَيبةجَيكردني،   بؤ  حكومةتةوة  دةيبةنة 
بَلَيين  با  بوارةكاني،  لة  هةَلبذاردنة  يان 
دةتوانَيت  حيزبة  ئةو  مةدةنيدا،  كؤمةَلطةي 
بةشداري هةبَيت، دواي ئةوة ئةو كةسانةي 
كة هةَلدةبذَيردرَين، ض بؤ ثةرلةمان بَيت، ض 
بؤ رَيكخراوةكاني كؤمةَلطةي مةدةني بَيت، 
ئةوانة دةبنة دةموضاوي بةرضاوء ئةو تاقمة 
سياسيية لةالي خةَلك، كاديرة هةَلسوإاوة 
ئيشي  تةدةخولي  ئةوةندة  حيزبييةكان، 
خةَلكء  رؤذانةي  كاري  رؤذانةو  ذياني 
رَيكخراوة  ض  حكومييء  ض  رَيكخراوةكان، 

مةدةنييةكان ناكةن.   

سةبارةت  بكةم،  هةَلوةستة  دةمةوَيت   *
بةم ثرسيارةي كة ئَيستا خةَلك باسيدةكات، 
خةَلك  ض��اوي  كة  ئةوةية  هؤكارةكةي 
ئَيوة رانةهاتووة  بةسروشتي ضاالكييةكاني 
كة لة هةموو بوارَيكدا نين، يان لة ئةساسدا 
هي ئةوةية  كة طؤإان خؤشي لةنَيوان دوو 
هةَلبذاردندا جؤرَيك لةسستي ثَيوة ديارة؟

- نةخَير لة نَيوان هةَلبذاردنةكاندا سستي 
تَينةكةوتووة، بةَلكو خةَلكةكة وا راهاتوون، 
وا  خةَلك،  لة  بةشيك  نا،  خةَلكيش  هةموو 
بزووتنةوةي  وادةب��َي��ت  كة  راه��ات��وون، 
بكةوَيتة  ديكة،  حيزبةكاني  وةكو  طؤإانيش 
حيمايةو  دامةزراندني  بارةطاو  كردنةوةي 
لة  ذيانداو  بوارةكاني  هةموو  لة  بإوات 
لة  حكومةتء  دةرةوةي  لة  حكومةتء 
يان   ، بكات،  تةدةخول  شتَيكدا  هةموو 
رةسمء  رؤذانة  هةبَيتء  رؤذنامةيةكيان 
ط��ؤإان  سةركردةكاني  ضاوثَيكةوتني 
نيشانبدةن، ضي دةكةنء ضي ناكةن، دةإؤن 
خوَيندنطةيةك دةكةنةوةء كؤبوونةوةيةكي 
لةمة  دةمانةوَيت  ئَيمة  دةكةن،  جةماوةريي 

دوور بكةوينةوة.

ئةم  خؤتان  بنةإةتدا  لة  هةر  ئَيوة   *
نيشاني  دةيكةنء  يان  ناكةن،  كؤبوونةوانة 

خةَلكي نادةن؟
دةكةين،  كؤبوونةوة  رؤذانة  بةَلَي،   -
بواري  لة  جياوازدا،  جياواز  خةَلكي  لةطةأل 
جياواز جياوازدا، بةآلم ئَيمة ثَيمانواية ئةو 
كاركردنن،  كؤبوونةوةي  كؤبوونةوانة، 
لةميديادا  ئةوةي  بؤ  كؤبوونةوةيةك  نةك 

دةركةوَيت.

نوَيية،  مؤدَيلَيكي  مؤدَيلة،  ئ��ةم   *
سياسييةكان  حيزبة  ئَيستا  تا  ثَييةي  بةو 
سياسيية  فةزا  لةم  كارناكةن  شَيوةية  بةم 
بسةلمَينن  خؤتان  دةتوانن  ضؤن  ب��اوةدا، 
تةنيا  نةخةنةإوو،  ضاالكييةكانتان  كة 

ثإؤذةتان هةبَيت بؤ هةَلبذاردن؟
تاقةتي  بةطشتيي  خةَلك  ثَيمواية،  من   -
خةَلك  بةطشتيي  ضووة،  كؤنة  مؤدَيلة  لةو 
لةطةأل ئةوةدا نييةء ثَييانواية، ئةوة كارَيكة 
بَيتء  شَيوةية  بةو  ناكات  ثَيويست  كة 
لةطةأل  خةَلك  بةطشتيي  ضووة،  تاقةتيان 
ئةوةداية كة ئةو رَيكخراوة سياسييانةي كة 
كاردةكةن، ئةو كارانة بكةن كة بؤ ئةوانة، 
لة رَيطاي ئةو كةسانةوة كة هةَلياندةبذَيرن، 
ثةرلةمانء  ئةنداماني  ضاالكييةكاني  با 
ضاالكييةكاني  ثيشانبدةن،  وةزارةتةكان 
ئةو  ثيشانبدةن،  حكومييةكان  دامودةزطا 
بةآلم  خةَلك،  بؤ  طرنطن  كة  ضاالكييانةي 
نةك هةَلسوإاوة سياسييةكان، هةَلسوإاوة 
لةميدياكاندا  رؤذَيك  هةموو  حيزبييةكان، 
وتاردانء  خةريكي  رؤذَيك  هةموو  بنء 
ضاوثَيكةوتنء قسةكردنء كؤبوونةوة بن.

* دةتانةوَيت رَيكخستنة سياسييةكةتان، 
دةتانةوَيت  خةَلك،  بؤ  دةربكةوَيت  ضؤن 
حكومييةوة  موئةسةساتي  رَيي  لة  زياتر 
وةك  خؤتانةوة  رَيي  لة  نةك  دةربكةون، 

قةوارةيةكي سياسيي؟
ئةنداماني  ئَيمة  ئَيستا  نموونة،  بؤ   -
طؤإان،  فراكسيؤني  لة  هةية  ثةرلةمانمان 
دَيهاتء  سةرداني  دةط��ةإَي��نء  رؤذان��ة 
س��ةردان��ي  دةك���ةن،  ناحيةكان  ق���ةزاء 
دةكةن  ديكة  حكومييةكانى  دامودةزطا 
ضي  ضين،  كةموكوإييةكان  بزانن  تا 
ئَيمة  ئةوانة،  كاري  ئةوة  بكرَيت،  ثَيويستة 
كارةكةمان  طؤإانين،  هةَلسوإاوي  كة 
لةناو  طةإان  بكةوينة  بإؤين  نيية،  ئةوة 
خوَيندنطةء  حكومةتء  دامودةزطاكاني 
ئةوة  قسةكردن،  بكةوينة  قوتابخانةكانداء 
كةسانةية  ئةو  ئيشي  بةرثرسةكانة،  ئيشي 
كة نوَينةرايةتيي ئَيمة دةكةن لة ثةرلةمان.

سةبارةت  بكةم  ثرسيارَيك  دةمةوَيت   *
لةطةأل  رَيكخستنة  ئةمجؤرة  ثةيوةنديي  بة 
بنةإةتدا  لة  ئَيوة  ديموكراسيدا،  سيستمي 
ئةم  كة  هَيناوة،  قةناعةتةتان  ئةم  لةوةوة 
دةستي  سياسيي  حيزبي  كة  رَيكخستنةى 
هةبَيت  دةستي  حكومةتدا،  لة  هةبَيت 
بة  نامؤية  ذياندا،  جموجؤَلَيكي  لةهةموو 

كلتووري ديموكراسيي؟
- بةَلَي، نامؤية بة كلتووري ديموكراسي، 
لة  دةه��َي��ن��م��ةوة،  ب��ؤ  نموونةيةكت  م��ن 
 )250( ك��رَي��ك��اران(   )ث��ارت��ى  بةريتانيا 
دةنط  مليؤن   )25( هةية،  ئةندامي  هةزار 
دةهَينَيت لة هةَلبذاردندا، لة حيزبي شيوعي 
ئةندامي  مليؤن   )60( جاراندا  سؤظيةتي 
تؤزَيك  كة  هةَلبذاردندا  يةك  لة  هةبوو، 
ئةندامة  مليؤن   )60( لةو  تيابوو،  ئازاديي 
مليؤن   )40( واتا  هَينا،  دةنطي  مليؤن   )20(
بوون  شيوعي  حيزبي  ئةندامي  كة  دةنط، 
ديموكراسيدا  سيستمي  لة  نةدا،  دةنطيان 
ثَيويستيان  هةميشة  حكومةت  حيزبء 
با  ناديموكراسيدا،  سيستمي  لة  خةَلكة،  بة 
بنَيين  ناوي  با  ديكتاتؤريي،  نةنَيين  ناوي 
خةَلك  دةبينين  ناديموكراسي،  سيستمَيكي 
ئةمة  حيزبة،  حكومةتء  بة  ثَيويستي 
حاَلةتَيكة كة دةبَيت بيطؤإين، ضونكة ئةطةر 
حيزبة  ئةو  كة  حكومةتةكةي،  ء   حيزبَيك 
بة  ثَيويستيان  هةميشة  كة  دروستيدةكات، 
خةَلك بَيت، ئةوكاتة هةميشة ئةو حيزبة لة 
بؤئةوةي  خؤطؤإينداية،  خؤإيفؤرمكردنء 
بيروبؤضوونء  لةطةأل  بطونجَيت  هةميشة 
خةَلك  ئةطةر  ب��ةآلم  خةَلكدا،  داواك��ان��ي 
هةبَيت،  حكومةت  حيزبء  بة  ثَيويستي 
شموليء  سيستمةكاني  لة  ضؤن  وةك��و 
تؤتاليتارييء ناديموكراسيدا هةية، ئةوكاتة 
حكومةتء حيزب منةتيان  بة خةَلك نابَيت، 
سيستمي  لة  طةورةية،  جياوازييةكى  ئةمة 
لةالي  فةرمانبةرة  حكومةت  ديموكراسيدا 
خةَلك  ناديموكراسيدا  لة حكومةتي  خةَلك، 
بيرء  ئةوة  حكومةت،  لةالي  فةرمانبةرة 
ناوةإؤكي بزووتنةوةي طؤإانة، كة سةيري 
دةكات،  حوكمإانيي  سياسييء  سيستمي 
ئةوةية كة تؤ هةميشة ثَيويستت بة دةنطي 
ثشتطيريي  بة  ثَيويستت  هةبَيت،  خةَلك 
بزانيت  بة فةرمانبةر  خةَلك هةبَيتء خؤت 

لةالي خةَلك، خؤت بة مووضةخؤر بزانيت 
دَييت  تؤ  ئةوةية،  هةَلبذاردن  لةالي خةَلك، 
كة  بدةنآ،  دةنطت  دةكةيت  خةَلك  لة  داوا 
دةنطي دايتآ، تؤ حكومةت دروستدةكةيت، 
بودجةي  تؤ  دروستكرد،  حكومةتت  كة 
تؤ  وات��ة  دةط��ري��ت��ةدةس��ت،  خةَلكة  ئ��ةو 
لة  ب��ةآلم  خةَلكةيت،  ئةو  مووضةخؤري 
ئةمة  ثَيضةوانةية،  ناديموكراسيدا  سيستمي 

حاَلةتَيكة كة دةبَيت تَييثةإَينين.

بةإَيزت  هاوكَيشةيةي  ئةم  بةثَيي   *
تؤخيي  بة  هةست  لةكوَيدا  باسيدةكةيت، 
لةكوَيي  دةكةيت،  ط��ؤإان  بزووتنةوةي 

جوطرافياي سياسيي كوردستانة؟
- من ثَيمواية بزووتنةوةي طؤإان لةناو 
بوونى  خةَلكدا  توَيذةكاني  ضينء  زؤربةي 
رَيذةيةكي  زؤري،  ذمارةي  ثَيمواية  هةية، 
زؤر زؤري طةورةي خةَلك، هةتا بةوانةوة 
دةسةآلتدارةكاندا  حيزبة  لة  ئَيستا  كة 
ئةو  كة  ثَييانواية  ئةوانةش  كاردةكةن، 
هةيةو  ط��ؤإان  بة  ثَيويستي  سيستمة 
كةرامةتي  ضونكة  ب��ط��ؤإَي��ت،  دةب��َي��ت 
لة  تةنيا  ئينسان  نةفسي  عيزةتي  ئينسانء 
سيستمَيكي ديموكراسيي حةقيقيء كراوةدا 

جَيبةجَيدةبَيت.

* يةكَيك لة ئةكاديميستةكاني كورد لة 
لَيكؤَلينةوةيةكدا باس لة طؤإان دةكات، باس 
لة يةك حاَلةت دةكات، كة طؤإان بةطوَيرةي 
بةشَيك لةإاي ضاودَيراني سياسيي، ثَيويستة 
سةرةوة،  بؤ  دروستبَيت  خةَلكةوة  لةناو 
واتة قةوارةيةكى سياسيى بَيت لة خوارةوة 
بةثَيضةوانةي  س��ةرةوة،  بؤ  دروستبَيت 
سياسيي،  حيزبى  كؤمةَلَيك  دروستبووني 
كؤبوونةتةوةء  كةسَيك  ضةند  ثَيشتر  كة 
خ��وارةوة،  بؤ  دروستكردووة  حزبَيكيان 
خةَلكةوة  لةناو  ط��ؤإان  دةبَيت  ئةمجارة 
دروست بَيت بؤ سةرةوة، رات سةبارةت بةم 

بؤضوونة؟
- ئةوة راستة، خؤ طؤإان وا دروستبووة، 
طؤإان بريتيية لة كؤبوونةوةي ذمارةيةكي 
ثةيوةندييان  هةرطيز  ثَيشتر  كة  زؤر، 
جياوازدا  حيزبي  لة  نةبووة،  بةيةكةوة 
حيزبايةتييان  لةذيانياندا  كردووة،  ئيشيان 
جياوازن،  توَيذي  ضينء  لة  نةكردووة، 
ناحكوميي  مةدةنييء  رَي��ك��خ��راوي  لة 
هةموو  كردووة،  كاريان  جياواز  جياواز 
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  لةثَيش  كؤبوونةوة 
بزووتنةوةي  كة  بإياردرا  كوردستاندا، 
بزووتنةوةكةش  دروستبكةنء  ط��ؤإان 
بزووتنةوةية  ئ��ةو  وات��ة  دروس��ت��ب��ووة، 
بةوشَيوةية  باسمكرد  وةكو  لةسةرةتادا 
ثلةوثاية  ئ��ةوةن��دة  ك��ة  دروس��ت��ب��ووة، 
دةَلَين  كة  ئةوانةي  لةبةيني  ئَيستا  نيية، 
لةطةأل  ط��ؤإان،  باآلي  واتا  هةَلسوإاوة، 
نيية  شتَيك  طؤإاندا  ئاسايي  هةَلسوإاواني 
كة جيايان بكاتةوة، ثلةوثايةيةكي زؤر نيية 

كة جيايان بكاتةوة.

كؤببَيتةوة  بةمشَيوةية  خةَلك  ئةطةر   *
بوونى   ئ��ةي  ج��ةم��اوةري��دا،  لةئاستي 
ئايديؤلؤذيايةك بؤ فؤرمةلةبووني حيزبَيك 

ضيية، ثَيتواية كؤتايي ئايديؤلؤذياية؟

كؤبووينةتةوة،  كة  ئةوانةي  ئَيمةو   -
بة  بإوامان  زؤريشي  زؤرب��ةي  ثَيمواية 
سيستمَيكة  ئايديؤلؤذيا  نيية،  ئايديؤلؤذيا 
ئازاديي  ثةيإةوبكرَيت،  بَيتء  ئةطةر 
دةكات،  سنووردار  بيروإا  بيركردنةوةء 
لة  خةَلكةكان  زؤرب��ةي  ئَيمةو  ثَيمواية 
ضي  ئةوةن  لةطةأل  طؤإاندا  بزووتنةوةي 
بؤ خةَلكةكة باش بَيت، دةبَيت ئةوة بكرَيت، 
باشة،  تؤ  بؤ  ئةوة  بَلَييت  خةَلكةكة  بة  نةك 
باشةء  تؤ  بؤ  ئةوة  ثَيتدةَلَيت  ئايديؤلؤذيا 

بةثَيضةوانةوة.

* واتا باوةإتان بة تةَلقينكردني خةَلك 
نيية؟

خةَلك  تةَلقينكردني  بة  باوةإمان   -
بَيتء  ثةسةند  خةَلك  ل��ةالي  ضي  نيية، 
ئَيمة  بَيت،  خةَلكدا  ب��ةرذةوةن��دي��ي  لة 
تؤ  كة  ب��ةآلم  طرنطة،  ب��ةالوة  ئ��ةوةم��ان 
قاَلب  لة  خؤت  ئايديؤلؤذياوة،  ضوويتة 
دواي  قاَلبَيكةوة،  دةضيتة  دةدةي���تء 
لةم  هةَلدةبذَيريت  ئايديؤلؤذيا  كام  ئةوة 

سةردةمةدا؟ 

هةَلمةتةكاني  لة  ثَيشووداء  جاري  لة   *
هةَلبذاردني )7/25(دا، بزووتنةوةي طؤإان 
هةَلبذاردني  هةَلمةتَيكي  دةرك��ةوت  كة 
بة  بةرامبةر  جديي  زؤر  ت��اإادةي��ةك 
دةسةآلتي سياسيي لة كوردستان بةإَيوةبرد، 
ئاستى  لةسةر  زؤري  طةرموطوإييةكي  كة 
شةقام بةخؤوة بيني، ئَيستا خةَلك جؤرَيك 
هةَلمةتةكاني  كة  ئةوةية  نيطةراني  لة 
راى  لَيبكةوَيتةوة،  ثشَيويي  هةَلبذاردن 

بةإَيزتان سةبارةت بةوة؟
داهاتوودا،  هةَلبذاردني  لة  ثَيمواية   *
زؤر  دةكرَيت،  عَيراق  ثةرلةماني  بؤ  كة 
هةَلبذاردنةكةي  لة  دةبينين  طةرموطوإتر 
رَيكخستووة  خؤمان  باشتريش  ء  ثَيشوو 
بةرذةوةنديي  لة  هةَلبذاردنة،  ئةو  بؤ 
كة  ط��ؤإان  بزووتنةوةي  وةكو  ئَيمةشة 
ئارامء  كةشوهةوايةكي  لة  هةَلبذاردن 
بزووتنةوةيةكي  ئَيمة  بةإَيوةبضَيت،  هَيمندا 
نة هَيزي سةربازيمان هةية،  جةماوةريين، 
نة  هةية،  ئاشكرامان  نهَينيء  زينداني  نة 
ثؤليسمان بةدةستةوةية كة بةكاريانبهَينين، 
بةكاريبهَينين  كة  هةية  ئاسايشمان  نة 
لة  بؤية  بكةين،  توندوتيذيي  بؤئةوةي 
بةرذةوةنديي ئَيمةيةو ئَيمة هةموو هةوَلَيكي 
خؤمان دةدةين كة هةَلبذاردن بةشَيوةيةكي 
ضونكة  بةإَيوةبضَيت،  رَيكوثَيك  هَيمنء 
هيوادارين  ئَيمةيةء  قازانجي  لة  ئ��ةوة 
كة  بةتايبةتي  حكومةت،  دامودةزطاكاني 
ئاماذةي  ضةندينجار  هةرَيم  سةرؤكي 
ب��ةوة ك���ردووة، كة ئ��ةوان ه��ةوَل��دةدةن 
بثارَيزن،  هةَلبذاردن  هَيمنيي  ئاسايشء 
لةبةغدا  كة  كؤمار  س��ةرؤك  ه��ةروةه��ا 
قانوني  كة  ئ��ةوةي  لةسةر  س��وورة  زؤر 
ثةيإةوبكرَيت،  دةبَيت  ئينتيخابيي  سلوكي 
قانوني  ئةو  كوردستانيشدا  لة  هيوادارين 
سلوكي ئينتيخابيية ثةيإةوبكرَيت، ئةوةيش 
دامودةزطاكاني  دةطةيةنَيت  ئ��ةوة  كة 
وانةبووة،  تائَيستا  بةداخةوة  كة  حكومةت، 
بودجةي  حكومةتء  دام��ودةزط��اك��ان��ي 
لة  بةكارنةهَينرَيت  خ��ةَل��ك  طشتيي 
كة  بةَلَينانةي  ئةو  هيوادارين  هةَلبذاردندا، 
لة بةغداو لة هةولَير دراوة لة كوردستاندا 
بة  لةئَيستاوة  هةر  ئَيمة  جَيبةجَيبكرَيت، 
هةَلسوإاواني  بة  خؤمان،  دؤستةكاني 
اليةنطرانةي  ئ��ةو  هةموو  بة  ط���ؤإان، 
شَيوةيةك  بةهيض  كة  وت��ووة،  خؤمانمان 
هيض  بةرثةرضي  توندوتيذيي  بة  نابَيت 
بةرامبةريان  كة  بدةنةوة  توندوتيذييةك 
بةرنة  ثةنا  بإؤن  دةبَيت  بةَلكو  دةكرَيت، 
فةرمييةكاندا  شوَينة  ياساء  لة  ياسا،  بةر 
هيوادارين  بكةن،  تؤمار  كَيشةكانيان 
حكومةت  دامودةزطاكاني  وتم  هةروةكو 
هةَلبذاردن  هَيمنيي  كة  بن  ئاستةدا  لةو 
جياوازة  هةَلبذاردنة  ئةم  ضونكة  بثارَيزن، 
لةبةرئةوةى  ثَيشوو  هةَلبذاردني  لة 
ضاوَيكي  عَيراقةء  مةسةلةكة  ئةمجارة 
هةَلبذاردنةكانة،  شَيوةي  لةسةر  زؤر 
هيوادارم دامودةزطاي حكومةت، بةتايبةتي 
حكومةتي هةرَيم ئابإووي خؤي نةبات لةم 

هةَلبذاردنةدا.

وتةبَيذى بزووتنةوةى طؤأان:

ضي لة بةرذةوةنديي خةلَكدا بَيتء اليان ثةسةند بَيت، ئةوةمان بةالوة طرنطة

ذمــارة )568( 
9ضاوثَيكةوتنسَيشةممة 2010/2/9

hewal.rozhnama@gmail.com

محةمةد تؤفيق رةحيم



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

هةَلبذاردني  لة  بةشداريكردنى  ث��اش 
ثارساَلى ثةرلةمانى كوردستانء بةدةستهَينانى 
4/1ى دةنطةكانى خةَلكى هةرَيم، بزووتنةوةى 
طؤإان خؤى بؤ هةَلبذاردنى ثةرلةمانى عَيراق 
تاقيكردنةوةى  دووةم  وةك  ئامادةدةكات، 
خؤى، بؤئةوةى بتوانَيت لة قؤناغي داهاتوودا 
كوردستان  طةلي  خواستةكاني  نوَينةرايةتيى 
بكات لةثَيناو بةديهَينانى مافةدةستوورييةكانى 
خةَلكى كوردستان لة بةغدا. وةك هةَلسوإاوَيكى 
دةبَيت  دةكات،  بؤ  ئاماذةى  بزووتنةوةكةش 
راستةقينةى  بةشداريى  ك��ورد  ل��ةم��ةودوا 
ثلةدوو  ميوانء  وةك  بةغداو  لة  بَيت  حوكم 
لة  كورد  ئَيستاى  دؤخةى  ئةو  سةيرنةكرَيت، 
بةغدا بة خراث وةسفدةكاتء هؤكارى ئةوةش 
بؤ شكستى كاربةدةستانى سياسيي كورد لة 

بةغدا دةطةإَينَيتةوة.
بزووتنةوةى  هةَلسوإاوى  عةلي،  ئاسؤ 
رؤذنامةدا،   ديدارةى  ئةم  ميانةى  لة  طؤإان، 
لة  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  ئةركى  دةرب��ارةى 
دواى هةَلبذاردنى تةمموزى ساَلى رابردووى 
ك��وردس��ت��ان، ئ��ام��اذة ب��ؤ ئ���ةوة دةك���ات؛ 
ناويةتى  هةنطاوةى  ئةو  طؤإان  بزووتنةوةى 
سةرةتاى كارء هاتنة مةيدانيةتي، نةك كؤتايي 
لة  بزووتنةوةية  ئةم  لةبةرئةوةى  كاركردنى، 
طشتطيرى  طةشةكردنى  ثَيداويستي  ئةنجامى 
لةم  مةيدانء  هاتووةتة  كوردستاندا  طةلي 
كوردستان  هةرَيمي  ئةزمووني  قؤناغةدا 
طةشةى  مسؤطةركردنى  ئةطةرى  لةبةردةم 
جَيطيركردنى  كؤمةَلطةو  ديموكراسييانةى 
نيشتمانييةكانء  داوانةتةوةييء  خواستء 
مافة  خ��زم��ةت��ط��وزاري��يء  ث��ةرةث��َي��دان��ى 
تاكةكةسييةكانى هاوآلتييان، يان ثاشةكشةى 
لة  طؤإان  بزووتنةوةى  شكستداية.  زياترء 
بابةتييةوة  ئةو خواستة سروشتيء  ئةنجامى 
هاتووةتةبوون، نةك وةك بإيارَيكى سةرثَييي 
شانبةشانى  طروثَيك.  دةستةو  كةسء  هيض 
ثَينةكراوء  بةشداري  نةوةى  ضةندين  ئةوةش 

نةخشاندني  داإش��ت��نء  لة  فةرامؤشكراو 
سيماى قؤناغي نوَيدا هةن كة خاوةنى روانينء 
داهَينانى خؤياننء ثَيويستيان بة بوارَيك هةية 
كؤمةَلطةدا.  لة  رؤَلطَيإان  خؤدةربإينء   بؤ 
بابةتى  بزووتنةوةيةكى  وةك  ط���ؤإان، 
رةنطدةرةوةى بةشَيكي فراواني ضينء توَيذة 
لةسةرةتاى  هَيشتا  كؤمةَلطة،  جياجياكانى 
كاردايةو هةرضةند دةقء شَيوةء ضوارضَيوةى 
دةبينين  بةآلم  وةرنةطرتووة،  خؤى  تةواوى 
لةثَيناو  نوَيدا،  ئةركَيكي  هةر  لةطةأل  هةردةمء 
ئامانجةإةواكاني  خواستء  بةديهَينانى 
مةيدان،  دَيتةوة  نوَيتر  بةتةوذمترء  خةَلكدا، 
طةشةكردووترء  كوردستان  كؤمةَلطةى  تا 
رؤَلَيكى  خ��اوةن  كوردستانيش  هةرَيمي 
كاريطةرو ئيجابييانةتربَيت لة ضةسثاندني بنةما 

ديموكراسييةكانء بةديهَيناني سةقامطيريدا.
طؤإان  بةشداريكردني  بإيارى  دةربارةى 
ضوون  عَيراقء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
طةلي  بؤ  هةنطاوة  ئةو  س��وودى  بةغداء  بؤ 
ئَيستا  ثَييواية؛  عةلي،  ئاسؤ  كوردستان، 
عَيراق،  لة  بةشَيك  وةك  كوردستان  هةرَيمى 
ضوارضَيوةيةداء  لةو  كاركردن  بة  مةحكومة 
بزووتنةوةى طؤإانيش ئامانجى خزمةتكردنى 
خةَلكء بةديهَيناني مافء ئامانجة نةتةوةييء 
نيشتمانييةكانة، هةروةك ضؤن لةسةر ئاستى 
هةرَيمى كوردستان ثَيداطريى لةسةر طؤإيني 
بةو  دةكات،  هةرَيمدا  لة  حوكمإانيى  شَيوازى 
خواستء  لة  نزيكتر  سيستمَيكي  ئامانجةى 
ميكانيزمَيكي  كة  بَيتةدى  خةَلك  ويستةكانى 
لة  بكاتء  ثةيإةو  كارةكانيدا  لة  شةفاف 
رووى سياسييةوة داهاتووى هةرَيم جَيطيرو 
ثايةدار  خؤشطوزةرانييةكي  بكاتء  دَلنياتر 
مانط  ذيانَيكي  نةك  بةديبهَينَيت،  خةَلك  بؤ 
ئةو  بؤ  حيسابكردن  بة  لةهةمانكاتدا  بةمانط، 
عَيراق  لة  طؤإانكارييةك  هةر  كة  راستييةى 
دةك��ات،  هةرَيم  لة  كار  خ��راث،  يان  بةباش 
ناكرَيت   بكةينء  تَيدا  كاري  ئَيمةش  دةبَيت 
ثإؤسةى سياسيي لة عَيراق فةرامؤشء ناديدة 
لة  بطيرَيتء هةنطاوةكاني ثإؤسةى سياسيي 

بةغداش، ئةطةر كاريطةرييةكةى لة كاريطةريى 
جووآلنء هةَلسوإان لة هةرَيمى كوردستاندا 
نييةء  كةمتر  بةدَلنياييةوة  نةبَيت،  زياتر 
بةهةمان  هاوشَيوةء  طؤإانيش،  بزووتنةوةى 
بةشداريى  ت��وان��اوة،  ويستء  لَيكدانةوةء 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةني  هةَلبذاردنى 
لة  بةشداربَيت  كة  ئاإاستةيةى  بةو  دةكات، 
ثَيشوو  ضةوتييةكاني  هةَلةو  راستكردنةوةى 
هةلةكانى  لةدةستدانى  قةرةبووكردنةوةى  ء 

رابردوو.
لةاليةكى ديكةشةوة بؤ كؤتاييهَينان بة دؤخي 
طومانلَيكراويىء  مةترسيء  بةسةرضاوةى 
خَيرثَيكراوييء  تةماشاكردنء  ميوان  بة 
لة  هةرَيمةكةمان  طةلء  ضاولةدةستبوونى 
ئيشكردنى  سيستمى  ئاشكراية  كة  عَيراقدا، 
لةمةوثَيش لةبرى هاوبةشبووني كردةيي،  ئةو 
بةدةستهَيناني  زاَلبووةء   بةسةردا  دؤخةى 
وةك  خؤمان  مافةكانى  لة  ناجَيطير  بةشَيكي 

مةكرةمةو منةتء دةستكةوت خراوةتةإوو.
رؤَلي  خوازيارة  ط��ؤإان،  »بزووتنةوةى 
ئاإاستةى  راستكردنةوةى  بؤ  بطَيإَيت  كارا 
رةفتاركردن لةطةأل هةرَيمى كوردستاندا، ضونكة 
بةرةودواهَينانةوةى  كراوة  تائَيستا  ئةوةى 
بووة،  رةواكانمان  خواستة  سةقفي  رؤذانةى 
تةنانةت زؤرَيك لةوانةى كة ثَيشتر ئؤثؤزسيؤنى 
عَيراق بوونء كورد دةيحةساندنةوة، ئَيستا بة 
نةغمةيةكي ديكة دةخوَينن كة زؤر جياواز نيية 
بة روونيي  لةنةغمةو هةَلوَيستةكانى بةعسء 
كار بؤ هةَلوةشاندنةوةى فيدراَلييةتء دابإينى 
يةكجارةكي ناوضةدابإاوةكانء كةمكردنةوةى 
طةلي  دةستوورييةكانى  دةسكةوتة  مافء 
كوردستان دةكةن، بؤية طؤإان بةنيازة رؤَلي 
سةرةكي لة راستكردنةوةى ئةو هاوكَيشةيةدا 

بطَيإَيت.
لة ئيستادا ئةو هةموو طلةييةى لة نوَينةرانى 
ئةوةية  دةرئةنجامي  دةكرَيت،  بةغدا  لة  كورد 
لة  داكؤكيى  نةيانتوانيوة  ثَيويست  وةك  كة 
سلبيي  بة  ئ��ةوةش  بكةن،  ك��ورد  مافةكانى 
شكاوةتةوةء  كوردستاندا  هةرَيمي  بةسةر 

سياسيي  دةس��ةآلت��ى  ل��ة  ه��اوآلت��ي��ي��ان��ى 
تووإةكردووة. ئاسؤ عةلى دةربارةى ئةطةرى 
دةَلَيت:  طؤإانيش،  دووب��ارةى  سةركةوتنى 
طؤإان  بزووتنةوةى  ثَيشوو،  »هةَلبذاردني 
بةرفراوانء  ثَيشوةختء  خؤناساندني  بةبآ 
دانثَيدانراوء  فةرميي  حزورَيكي  بةبآ 
بوونى  بةبآ  ضةكدارء  هَيزى  بوونى  بةبآ 
ئةو  سةرةإاى  كاريطةرو  ئيداريي  دةسةآلتي 
ثاَلةثةستؤيانةى لةسةري بوون، بة قبووَلكردنى 
ساختةكارييةكانى دةسةآلتيشةوة، توانيى يةك 
لةسةر ضوارى دةنطةكانى خةَلكى كوردستان 
طةواهى  نيشانةء  ئةوةش  بةدةستبهَينَيتء 
ئةوةية، كة طؤإان بزووتنةوةيةكى خؤإسكى 
فةرزي  ئاراء  هَيناوَيتيية  رؤذطار  بابةتييةو 
كردووة. ئَيستاش سةرةإاي رووداني طؤإاني 
قازانجي  بة  ثَيشوودا  هؤكارانةى  لةو  زؤر 
ئةرَيني  نوَيهاتي  ئةمجارةيان ضةندين  طؤإان، 
ناو  هاتوونةتة  ئاإاستةدا  بةهةمان  ديكةش 
هاوكَيشةى سياسيء ثإؤسةى هةَلبذاردنةوة، 

وةك )بةشداريى هؤشيارانةو ثإ لة ناإةزايي 
هاونيشتمانيياني  وآلتء  دةرةوةى  رةوةندى 
ئاستي  بةرزتربوونةوةى  ناوضةدابإاوةكان، 
هةرَيم  دانيشتوواني  بَيهيوايي  بَيزاريىء 
ليستي  ميكانيزمي  دةس��ةآلت،  لةبةرامبةر 
ناو  بابةتي  ناضاريىء  ملمالنَيي  نيمضةكراوةو 
ليستء هاوثةيماني كَيبةركَيكار بؤ ثيشانداني 
لة  كة  يةكتر،  راستةقينةى  قةبارةى  سةنطء 
بردةى  اليةكء  كردةى  ثَيشوودا  هةَلبذاردني 
اليةكي ديكة بوو، بةمثَيية ميكانيزمي كردارةكي 
هاوثةيماني،  نةك  دةبَيت  ناثةيماني  نَيوانيان 
ضاودَيريى  بؤ  تةزوير  هةماهةنطي  طؤإيني 
ناوخؤيي  ملمالنَييةكي  لة  جطة  ئةمة  يةكتر، 
حيزبييةكان،  دةستةطةريية  ب��األء  نَيوان 
نةزؤكي  فةشةلء  ئاشكراتربووني  روونء 
شَيوازى كاركردني ثَيشوو لة بةغدا( لة دوخء 
ثَيوةرانة،  بةو  ج��ؤرةداء  لةو  زةمينةيةكي 
ئاشكراية سةركةوتني ئةمجارةى بزووتنةوةى 

طؤإان، مةزنترء كاريطةرتر دةبَيت.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

بةهؤى  ثَييانواية؛  سياسيى  ضاودَيرانى 
هةَلثةسَيردراوةكانى  كَيشة  زؤربةى  ئةوةى 
داهاتووى  خولى  بؤ  بةغدا  هةرَيمء  نَيوان 
نوَينةرانى  ثَيويستة  جَيهَيَلراون،  ثةرلةمان 
لة  بن  شارةزاتر  ئةكتيظترو  بةغدا  لة  كورد 
ئاماذة  دةستوورييةكاندا،  ياسايىء  مةسةلة 
بةوةشدةكةن؛ بوونى فرةليستىء نيمضةكراوةى 
نوَينةرى  دياريكردنى  بة  خزمةتى  ليستةكان 

باشتر لةناو ليستةكاندا كردووة.

سيفةتء ئةركيان ضي دةبَيت؟
نوَينةرانى كورد لة بةغدا لةبةردةم ضةندين 
بةكَيشة  تايبةتة  كة  هةستياردان،  مةسةلةى 
هةرَيمء  بةغداو  نَيوان  هةَلثةسَيردراوةكانى 
مةسةلة  عَيراقء  خَيروبَيرى  لة  كورد  ثشكى 
كؤمةَلَيك  ثَيويستة  هةربؤية  سياسييةكاندا، 

تايبةتمةندييان هةبَيت.
سياسيى  ضاودَيرى  باسيرة،  س��االر  د. 
ثَييواية؛ ثَيويستة نوَينةرانى ئةمجارةى كورد لة 
بةغدا عةرةبيزانَيكى باش بن، بةشَيوةيةك كة 
لةكاتى داكؤكيكردن لة مةسةلة هةستيارةكاندا 
داكؤكيى  ليذنةكاندا  لة  ثَيويست  وةك  بتوانن 
بكةنء لةسةر مافةكانى نةتةوةكةيان هةَلبدةنَي، 
كورد  نوَينةرانى  »ثَيويستة  وتيشى:  هةروةك 
خاوةنى تةجروبةيةكى لةثَيشتربن، تةجروبةى 
ديكةدا  دامودةزطاى  بة  بةَلكو  نا،  ثةرلةمانى 

رؤيشتبن. 
ب��إواى  بة  ث��اك  راب��ردووي��ةك��ى  بوونى 
سةرةكييةكانى  بنةما  لة  يةكَيكة  باسيرة، 
خةَلكةوة،  لةاليةن  نوَينةرةكان  هةَلبذاردنى 
ضونكة ثَيويستة ئةوانةى دةبنة نوَينةرى كورد 
بةعسء  لة سياسةتى  تَيوةطالونةبن  بةغدا  لة 
سياسيى،  كؤمةآليةتىء  داراي��ىء  طةندةَليى 
كة  ئةوةية،  طرنطتر  ئةوانة  »لةهةموو  وتيشى: 
بن،  حيزب  ئةندامى  نوَينةرانة  ئةو  نيية  مةرج 
بَياليةن  سةربةخؤى  كةسانى  دةكرَيت  بةَلكو 
ثاكء  كةسانَيكى  نةبنء  كةس  ثياوى  بنء 

نيشتمانثةروةربن«.
رةنطة  كة  طرنطانةى،  خاَلة  لةو  يةكَيك 
بةتةنيا  كة  مةسةالنةى  ئةو  بؤ  هاوكاربَيت 
دروستكردنى  ضارةسةرناكرَيت،  كورد  بة 
دةستووردا  لة  وةك  هةرَيمةكانة  ئةنجومةنى 

هاتووة.
د.شؤإش حةسةن، شارةزاى دةستوورى، 
بة باشى دةزانَيت كة نوَينةرانى ئةمجارةى كورد 
ئةولةويات  عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
بدةن بةدروستكردنى ئةنجومةنى هةرَيمةكان، 
وتيشى: »ئةطةر كورد )80( كورسيشى هةبَيت، 
كَيشةكانى ضارةسةر  بةتةنيا  نةتوانَيت  رةنطة 
طونجاو  ض��ارةس��ةرى  ل��ةب��ةرئ��ةوة  بكات 
كة  هةرَيمةكانة،  ئةنجومةنى  دروستكردنى 

دةتوانرَيت زؤر شتى تَيدا يةكالييبكرَيتةوة«.
ئةنجومةنى  لةثَيش  كة  طرنط  ئةركَيكى 
ه��ةم��وارك��ردن��ةوةى  عَيراقة،  نوَينةرانى 
دةستوورى عَيراقة، ئةم هةمواركردنةوةيةش 

رةنطة زيان بة كورد بطةيةنَيت.
عةبدوإلةحمان سديق، سةرؤكى سةنتةرى 

يةكةم  بةثلةى  ثَييواية؛  توَيذينةوة،  بؤ  ثرد 
مةسةلةى  س��ةر  دةوةستَيتة  ئةولةويةت 
شارةزايى نوَينةرانى كورد لةبوارى ياسايىء 
فيقهى دةستووريدا، ضونكة ئَيستا هةإةشةيةكى 
دةستووريى كة مابَيت لةسةر مادةى )142(ى 
هةموار  دةستوور  كة  عَيراقيية،  دةستوورى 
هةمواركردنةوةية  »ئةو  وتيشى:  دةكاتةوة، 
ثةرلةمانى عَيراق،  داهاتووى  دةكةوَيتة خولى 
بةسةر شانى  دةبَيت  طرنط  ئةركَيكى  ئةمةش 
نوَينةرانى داهاتووى كوردةوة لة بةغدا، ئةمة 
دةستوور،  مادةيةى   )50( لةو  كة  جطةلةوةى 
كة دةَلَيت: بةثَيى ياسا رَيكدةخرَيت، )40( لةو 
مادانة ماونء ئةوانيش بةهةمانشَيوة بؤ خولى 

داهاتووى ثةرلةمان دةمَيننةوة«.

بةرثرسانى كورد ضييان كردووة؟
ك��وردةوة،  نوَينةراني  ئ��ةداي  لةبارةي 
لة ضوار  »ئةوةى  عةبدوإلةحمان سديق وتى: 
ساَلى رابردوودا كرابَيت، زياتر جةختكردنةوة 
لةبوارى  طشتييةكانء  شتة  لةسةر  ب��ووة 

بة  ئةمةش  نةكراوة،  ئةوتؤ  شتَيكى  ياساييدا 
)140(ء  مادةى  هةردوو  كة  ئةوةى  بةَلطةى 
)142(ى دةستوور وةك خؤيةتىء ذمارةيةكى 
زؤر ياسا لةبةردةمى ثةرلةمانى عَيراقدا ماون، 
ياساى نةوتء غاز كة ضارةنووسى ئابووريى 
هَيَلراوةتةوة،  تائَيستا  بةندة،  ثَيوة  هةرَيمى 
ياساى بودجة، كة تائَيستاش هةر بة بإيارَيكى 
عَيراق  بودجةى  )17%(ى  عةالوى  سةردةمى 
بؤ هةرَيمة، مادةى )140(ى دةستوور تائَيستا 

فؤرمَيكى دياريكراوى نيية«.
ئةو  ثرد،  سةنتةرى  سةرؤكى  بةبإواى 
بةغدا  لة  كورد  نوَينةرانى  كة  مةسةالنةى 
باسيان لةسةر كردووة، تةنيا سياسةتى رؤذ 
بووة، كة مةسةلةكانى تيادا باسكراوة، وتيشى: 
»كَيشةكانمان لةإووى دةستووريىء ياسايى 

دواخستووة، نةك ضارةسةركردووة«.

فرةليستىء دياريكردنى نوَينةران
ليستى  بة  هةَلبذاردنةكة  ئةوةي  بةهؤي 
نيمضةكراوة بةإَيوةدةضَيت، قةوارةكان هةوَلى 

تاكو  دةدةن  كانديد  باشترين  دياريكردنى 
ليستةكةيان زؤرترين دةنط بةدةستبهَينَيت.

عةبدوإلةحمان سديق بة رؤذنامةى راطةياند: 
بوونى ليستى جياواز وةك زةرورةتَيكى قؤناغة 
قازانجى  سياسيشةوة  لةإووى  مَيذوييةكةية 
مايةى  دةبَيتة  ثَيشبإكَيية  ئةو  هةر  لَيدةكةين، 
تواناكانى  باشترينى  ليستَيك  هةر  كة  ئةوةى 
خؤى لة بوارةكانى مرؤيى، سياسيى، ياسايى، 
زؤرترين  تا  بخاتةطةإ،  ئابووريى  ئيداريىء 
دواجار  ئةمةش  كة  بةدةستبهَينَيت،  دةنط 
كؤتاييدَيت،  كوردستان  خةَلكى  بةقازانجى 
دَلنياشم لة مةسةلة نةتةوايةتييةكاندا ليستةكان 

هاوهةَلوَيست دةبن.
بؤ  ط��ةورة  هاوثةيمانى  ي��ةك  بوونى 
رةنطة  ه��ةَل��ب��ذاردن��دا،  لة  بةشداريكردن 
ج���ةم���اوةرو ث��َي��ط��ةى الي��ةن��ةك��ان��ى ن��او 
جؤرة  هاوكات  بشارَيتةوة،  هاوثةيمانييةكة 
بضووكةكان  سياسيية  لةاليةنة  غةدركردنَيك 
هةربؤية  بةديبكرَيت،  هاوثةيمانييةدا  لةو 
ئةو  بؤ  ضارةسةرَيك  دةبَيتة  فرةليستيى 

مةسةالنة.
ضةند  بوونى  بة  ثَييواية؛  باسيرة  ساالر 
قةوارةكان  ئةسَلى  ثَيطةى  جياواز  ليستَيكى 
ج��ةم��اوةري��ان  تاضةند  ك��ة  دةردةك����ةون، 
ضوارضَيوةى  لة  ئةوةى  هؤى  نابَيتة  هةيةو 
هاوثةيمانييةكدا دةنطةكانى خؤيان بشارنةوة.

بةوة  ئاماذة  حةسةن  د.شؤرش  هاوكات 
دةكات؛ ليستى جياواز كاريطةريى باشى هةية 
ليستى  لة  لةسةر دياريكردنى كانديدى شياو 
زياتر،  دةنطى  بةدةستهَينانى  بؤ  قةوارةكاندا 
وتيشى: »لة هةَلبذاردنةكانى ثَيشتردا بةهؤى 
ليستى جياوازنةبوو، هةردوو حيزبى  ئةوةى 
هاوثةيمانييةكدا  ضوارضَيوةى  لة  دةسةآلتدار 
كة  ب��ةغ��دا،  ن��اردة  نوَينةريان  كؤمةَلَيك 
بةآلم  دةنطدةر،  نةك  بوو،  خؤيان  بةويستى 
بؤ هةَلبذاردنى ئةمجارة فرةليستىء هاوكات 
كة  ك��ردوون  ناضارى  نيمضةكراوة،  ليستى 
ليستةكانيشدا  لةناو  ليستء  كَيبإكَيى  بةهؤى 
لة  بةهَيزتر  كانديدى  ئةوانيش  كانديدةكان، 

رابردوو دابنَين«.

ئاسؤ عةلي: بزووتنةوةى طؤأان لة بةغدا،
رؤَلي سةرةكي لة راستكردنةوةى هاوكَيشةكاندا دةبَيت

تـة بـةغـدا؟ ويـسـتـة كـَي بـضـيـَ ثـيـَ

ذمــارة )568( 
سَيشةممة 2010/2/9 راثـــؤرت 8

hewal.rozhnama@gmail.com

ئاسؤ عةلى

مةيدانى تةحرير لة بةغدا



فراكسيؤني   وةفدي   مةيدانيي   راپؤرتي  
گؤإان بؤ كةركوك كة ئاإاستةي  سةرؤكايةتيي  

پةرلةماني هةرَيمي کوردستان كراوة:
وةفدَيكي    )2010/1/28-27( رؤژان��ي  
فراكسيؤني  گؤإان لة پةرلةماني  كوردستان، 
گةإةكء  چةند  بؤ  مةيدانيي   سةردانَيكي  
كةركوكء  شاري   جياوازي   ناوچةيةكي  
لةو  ئَيمة  مةبةستي   س��ازدا.  دةروب���ةري  
ئاگاداري   نزيكةوة  لة  كة  ئةوةبوو  سةردانة 
ك��ةرك��وك و  خةَلكي   گ��وزةران��ي   ژي���ان و 
دةوروبةري  بين، بؤ ئةو مةبةستة گوَيبيستي  
بووين  هاوآلتي   چةندين  پَيشنيازي   داوا و 
دةربارةي  ئاستي  خزمةتگوزارييةكان، ئاستي  
كوردستان  هةرَيمي   حكومةتي   هاوكاريي  
لةگةأل  كةركوك و كةركوكييةكان، داواكاريي  و 
ناوبازاإ و  لة  هاوآلتييان  پَيشنيازي   گلةيي  و 
لة  حكومييةكاندا.  فةرمانگة  گةإةكةكان و 
سةرنج و  چةند  سةردانةدا،  ئةو  ئةنجامي  
بيرؤكة و پَيشنيازَيكمان ال گةآلَلة بوو كة لةم 

راپؤرتةدا پوختي  دةكةينةوة:
كوردستان  پةرلةماني   بةوپَييةي    .1
مةرجةعي  پرسة نيشتماني  و نةتةوةييةكاني  
خةَلكي   بةوپَييةي   كوردستانة،  گةلي  
كوردستان لة رووي  مةبدةئييةوة )كةركوك و 
دةوروبةري ( لةگةأل  ناوچةدابإاوةكاني  ديكة 
بةبةشَيكي  دانةبإاوي  كوردستان دةزانن، لة 
ناوچةيةكي   كةركوك  ياساييشةوة  رووي  
كوردستان و  هةرَيمي   لةنَيوان  جَيناكؤكة 
ئةوة  نيشتمانيي   بةرپرسيارَيتيي   بةغدا..، 
رووي   لة  كةركوك  مةلةفي   كة  دةخوازَيت 
ياسايي  و ئابووريي  و سياسييةوة بسپَيردرَيت 

بة پةرلةمان، واتة:
اليةن  تاكة  كوردستان  پةرلةماني    -
تايبةتةوة  دةستةيةكي   رَيگةي   لة  كة  بَيت 

سةرپةرشتي  ئةو مةلةفة بكات.
پةرلةمان  لة  تايبةت  هؤبةيةكي    -
ستراتيذي   ئامادةكردني   بؤ  دابمةزرَيت 
هةرَيم بؤ مامةَلةكردن لةگةأل  ئَيستا و ئايندةي  
بؤ  خؤئامادةكردن  لَيكدانةوة و  كةركوك و 
هةموو خيارةكان سةبارةت بة چارةنووسي  

كةركوك.
خاَلة  ئةم  پَيشووي   بإگةي   هةردوو   -
دووئ��ي��دارةي��ي ،  كؤتايي   س��ةرةت��اي   ببنة 
جوت  ئ��اس��اي��ش��ي ،  دوو  دووداراي������ي ، 
كةركوكدا  لة  سياسيي   بإياري   مةرجةعيي  
كة خاَلي  هةرة نَيگةتيڤ و الوازي  سياسةتي  
دةسةآلتي   وَينةي   خراپترين  كورديية و 
توركمان و  الي   تةنيا  نةك  كوردستاني  
شارة،  ئةو  ديكةي   پَيكهاتةكاني   عةرةب و 
بةَلكو الي  كوردي  دانيشتووي  ئةو شارةش 

دروستكردووة.
تاكة  پةرلةمان  پَيويستة  هاوكات،   -
سةرفكردني   سةرپةرشتيكردني   فلتةري  
هةرَيمةوة  لةاليةن  كة  بَيت  بودجةية  ئةو 
لة  دوور  كةركوك  بؤ  تةرخاندةكرَيت 
بةكارهَيناني   حيزبي  و  دةستَيوةرداني  
بودجةي  گشتيي  وةك ريكالمي  حيزبيي  لةو 

شارةدا.
- كاتي  ئةوةش هاتووة كة پةرلةمان لة 
مادةي   جَيبةجَيكردني   دواكةوتني   هؤكاري  
بپرسَيتةوة،  عَيراق  دةستووري   )140(ي  
لة  پةرلةماني   لَيكؤَلينةوةي   ليژنةيةكي  
مةبةستة  ئةو  بؤ  فراكسيؤنةكان  هةموو 
پَيكبهَينرَي�ت سةبارةت بة دةستنيشانكردني  
لة  كوردةكان  بةرثرسة  لة  كآ   خةلةلةكان، 
لةو  بةرپرسن  كوردستان  هةرَيمي   بةغدا و 
سياسي  و  قةيرانة  لةو  بَيماناية و  دواكةوتنة 

دةستووري  و نيشتمانيية؟
هاوآلتيياني   زؤري   ژمارةيةكي    .2
مامةَلةي   شَيوازي   لة  گلةييان  كةركوك 
لةگةأل   هةبوو  ه��ةرَي��م  دام��ودةزگ��اك��ان��ي  
خاَلةكاني   لة  بةتايبةتي   كةركوكييةكان، 
كةركوك-سلَيماني  و  ن��َي��وان  پشكنيني  
لةوة  گلةييان  هةروةها  كةركوك-هةولَير، 
حكومةتي   دامودةزگاكاني   لة  كة  هةبوو 
بؤ  ئاسانكاريي   كوردستاندا  هةرَيمي  
كةركوكييةكان ناكرَيت، چ ئةو كةركوكييانةي  
ئةو  چ  گ��ةإاون��ةت��ةوة،  ئ��اوارةب��وون و  كة 
هةر  نةبوون و  ئ��اوارة  كة  كةركوكييانةي  

نيشتةجَيي  شارةكةي  خؤيان بوون.
خةستةخانة و  چةند  س��ةردان��ي    .3

كرد،  كةركوكمان  تةندروستيي   بنكةيةكي  
پزيشكي   ميالكي   كةموكورتي   بة  هةستمان 
هاوآلتييان  كة  بوارانةدا  لةو  بةتايبةتي   كرد 
بة  زمانة،  كورديي   پزيشكي   بة  پَيويستيان 
دياريكراويش لة رةگةزي  مَيينة. بؤ نموونة لة 
بنكةي  تةندروستيي  سةرچنار، چةند ژنَيكي  
نةخؤش هانايان بؤ هَيناين و بة چرپة باسي  
ئةم گرفتةيان بؤ خانمة ئةندام پةرلةمانةكاني  
كة  جَيي  خؤيةتي   بؤية  دةكرد،  وةفدةكةمان 
وةزارةتي  تةندروستيي  هةرَيمي  كوردستان 

ئاوإَيكي  جديي  لةو كَيشةية بداتةوة.
4. بؤ ئاگاداربوون لة دؤخي  پةروةردة، 
قوتابييةكمان  مامؤستا و  چةند  سةرداني  
چةند  خَيزاني   لةگةأل   جيا  بة  هةروةها  كرد، 
ناوةنديدا  سةرةتايي  و  قؤناغي   قوتابييةكي  
لة گةإةكة كوردنشينةكاندا قسةمان كرد، لة 

ئةنجامدا تَيبينيمان كرد:
ئَيستا  تا  دووپةروةردةيي   دياردةي    -
بيستمان  تةنانةت  بةردةوامة،  كةركوك  لة 
ئةو  م��ووچ��ةي   لةنَيوان  جياوازيي   كة 
لة سلَيماني  مووچة  مامؤستايانةدا هةية كة 
وةردةگرن لةگةأل  ئةو مامؤستايانةي  كة لة 

هةولَير وةريدةگرن.
- لة سةردانماندا بؤ گةإةكي  رةحيماوة، 
قوتابخانةي   قةيراني   لة  باسيان  هاوآلتييان 
لة  باسيان  لةهةمانكاتدا  دةك��رد،  ك��وردي  
دةكرد،  كورديي   خوَيندني   ئاستي   خراپيي  
سياسةتي   قوتابخانةكاندا  لة  زؤرجار  كة 
واتة  پَيإةودةكرَيت،  )تجهيل(  گةوجاندن 
كوردي   زماني   فَيريي   بةتةواوي   قوتابييان 
عةرةبي  و  زماني   ئةوةشدا  لةپاأل   نابن، 
هةندَيك  بؤية  نازانن،  ديكة  زمانةكاني  
نانَيرنة  خؤيان  منداَلةكاني   ناچار  خَيزان 
لة  هةندَيك  تةنانةت  كورديء   قوتابخانةي  
كوردةكانيش  حكوميية  حيزبي  و  بةرپرسة 
بنَيرنة  خؤيان  منداَلةكاني   ئامادةنين 
وةك  ئَيمة  بؤية  كوردييةكان،  قوتابخانة 
فراكسيؤني  گؤإان لة پةرلةماني  كوردستان 
پ��ةروةردة  وةزارةت��ي   كة  پَيشنيازدةكةين 
پرسة  لةم  ورديي   بة  بؤئةوةى  راسپَيرن 
گونجاو  رَيگةچارةي   لة  بير  بكؤَلَيتةوة و 
كوردي   خوَيندني   رزگاركردني   بؤ  بكةنةوة 

لة شاري  كةركوك و دةروبةري .
پارَيزگاي   پةروةردةيي   لة سياسةتي    -
كةركوكدا كةشَيكي  گونجاو نةإةخساوة بؤ 
گفتوگؤي  نَيوان كلتوور و زمانة جياوازةكان، 
توركماني  و  زمانةكاني  كوردي  و  تايبةتي   بة 
پَيويست  بؤية  كلدؤئاشوريي،  عةرةبي  و 
كةركوكدا  لة  خوَيندن  مةنهةجي   كة  دةكات 
كؤپي  مةنهةجي  خوَيندني  سلَيماني  و هةولَير 

نةبَيت و خاوةن تايبةتمةنديي  خؤي  بَيت.
وةفدةكةماندا  سةردانَيكي   ل��ة   .5
ك��ةرك��وك،  ل��ة  جمهوريي   شةقامي   ب��ؤ 
بةدي   ئةوتؤمان  كوردستانيي   سيمايةكي  
دوك��ان و  تابلؤي   لة  بةتايبةتي   ن��ةك��رد، 
هيچ  واتة  بازرگانييةكاندا.  فرؤشگا و شوَينة 
كوردي ،  زماني   بة  ئةوتؤمان  نيشانةيةكي  
نةكةوت.  بةرچاو  توركمانيش،  تةنانةت 
سياسةتي   كة  ئةوةية  بةَلگةي   ئةمةش 
نةبووة  سةركةوتوو  كةركوك  لة  كوردي  
لةنَيوان  گونجاو  كةشَيكي   دروستكردني   لة 
نةتةوةكاندا كة بتوانن هاوتةريبي  و هاوإَيزي  
بكةن،  دروست  جياوازةكاندا  زمانة  لةنَيوان 
سةرةكييةكاني   جومگة  زؤربةي   لةكاتَيكدا 
دةس����ةآلت ل��ة ك��ةرك��وك��دا ب��ةدةس��ت 

كاربةدةسةتة حيزبيية كوردييةكانةوةية.
كةركوك  لة  بَيكاريي   دي���اردةي    .6
قةيرانَيكي  كؤمةآليةتي  و ئابووريي  گةورةي  
دروستكردووة، ئةو دؤخة دورايي  ئةمنيشي  
دةروونيش  گرفتي   بَيكاريي   چونكة  هةية، 
دةخاتةوة، زؤرجاريش اليةنة تيرؤريستةكان 
پةنا بؤ ئيستغاللكردني  كَلؤَليي  كؤمةآليةتي  و 
جَيبةجَيكردني   ب��ؤ  دةب���ةن  بَيكاريي  
پَيمانواية؛ تةرخانكردني   ئَيمة  مةرامةكانيان. 
بودجةيةك لة اليةن هةرَيمي  كوردستانةوة 
گةنجان و  بؤ  كار  دةرفةتي   دؤزينةوةي   بؤ 
باش  دةرفةتَيكي   كةركوك  بَيكارةكاني  
بةشَيك  بةسةر  زاَلبوون  بؤ  دةإةخسَينَيت  
لة  زؤر  بةشَيكي   بةتايبةتي   قةيرانةدا،  لةو 
دةروازةكاني  بودجةي  خةمَلَينراوي  هةرَيمي  
بؤ  ناشةفاف  بةشَيوةيةكي    )2010( ئةمساأل  

رةمةكي   مةسرةفي   كؤمةآليةتيي  و  يارمةتي  
لَيي   مةبةستة  ئةو  بؤ  دةكرَيت  كة  دانراوة 

گلبدرَيتةوة.
7. هاوكات، لةگةأل  سةردانةكةي  وةفدي  
ئةو  ك��ةرك��وك،  بؤ  گ��ؤإان��دا  فراكسيؤني  
ئيتحادي   حكومةتي   كة  بآلوبووةوة  هةواَلة 
بةرميلَيك  هةر  لة  داوة،  بإياري   بةغدا  لة 
دؤالر  يةك  كةركوك،  هةناردةي   نةوتي  
هةواَلة  ئةم  كةركوكييةكان.  بؤ  بگةإَيتةوة 
ئةوةشدا  لةگةأل   بةآلم  كردين،  دَلخؤشي  
ئةو پرسيارةمان ال دروست بوو كة بؤچي  
كوردستان  هةرَيمي   حكومةتي   پةرلةمان و 
لة  ج��ؤرةي��ان  ل��ةو  دةسپَيشخةرييةكي  
سياسةتي  نةوتيي  هةرَيمدا پَيشكةش نةكرد. 
لة  بإَيك  كة  بإيارنةدرا  بؤچي   نموونة،  بؤ 
گاز  نةوت و  داهاتي   گرَيبةست و  شيرينيي  
چةمچةماأل  و  شيواشؤك و  كَيَلگةكاني   لة 
گةرميان و زاخؤ و ناوچةكاني  ديكةي  هةرَيم 
ناوچانةي   ئةو  خودي   بؤ  تةرخانبكرَيت 
لة  سروشتييةن.  سامانة  ئةو  خاوةني   كة 
زياتر  كةركوكييةكانمان  ئاوهادا  دؤخَيكي  
رادةكَيشاو  كوردستاندا  هةرَيمي   بةالي  
دَلنيامان دةكردنةوة كة لة كاتي  گةإانةوةي  
كةركوك بؤ سةر هةرَيمي  كوردستان بإَيكي  
شارةكةيان  گازي   نةوت و  داهاتي   لة  زؤر 
ئةوة  لة راستيدا  بؤ خؤيان خةرج دةكرَيت. 
هاوآلتيياني   لة  ژمارةيةك  كة  ناشارينةوة 
كة  پَيإاگةياندين،  ئةوةيان  كةركوك  شاري  
گازي   ن��ةوت و  سياسةتي   لة  ناشةفافيةت 
ئةوانيشي   كوردستاندا  هةرَيمي   ناوخؤي  
ئةوان  لةوبارةيةوة،  چونكة  ترساندووة، 
هةرَيم  حكومةتي   لة  رؤشن  سياسةتَيكي  
كاتَيك  بكات،  ئةوة  زةمانةتي   كة  دةخوازن 
كوردستان،  سةر  دةگةإَيتةوة  كةركوك 
شةفاف و  بةشَيوةيةكي   گازةكةي   نةوت و 

عاديالنة دةربهَينرَيت  و بفرؤشرَيت.
فراكسيؤني   وةف��دي   سةرداني   لة   .8
الي   بؤ  كوردستاندا  پةرلةماني   گؤإاني  
پارَيزگاري   مستةفا،  عةبدولرةحمان  بةإَيز، 
دةربارةي   خؤشحاَليمان  هةمان  كةركوك، 
بةإَيزيشيان  لة  ئيتحاديية  بإيارة  ئةو 
پارَيزگاري   بةإَيز  ئةوةي   وَيإاي   بةديكرد. 
حكومةتي   هاوكاريي   بة  ئاماژةي   كةركوك 
ش��اري   ب��ؤ  ك��رد  كوردستاني   هةرَيمي  
كة  ن��ةش��اردةوة  ئ��ةوةي   ب��ةآلم  كةركوك، 
كةَلةكةن  زؤر و  كةركوك  گيروگرفتةكاني  
وةك  ئَيمة  كاتة.  پالن و  بة  پَيويستيان  كة 
ئةو  كَيشةي   گ��ؤإان،  فراكسيؤني   وةفدي  
گةإةكانةي  كةركوكمان بؤ بةإَيز، پارَيزگار 
سلَيماني  و  گةإاوةكاني   ئاوارة  كة  باسكرد 
بةإَيزيان  بةآلم  نيشتةجَين،  تَييدا  هةولَير 
گةإةكانة  لةو  بةشَيك  كة  لةوةكرد  باسيان 
ئةژماردةكرَين و  ت��ةج��اوز  گ��ةإةك��ي   بة 
زةحمةتة.  پَييان  خزمةتگوزاريي   گةياندني  
نيگةرانكرد،  ئَيمةي   واقيعة  ئةم  راستيدا  لة 
زؤري   ژمارةيةكي   كة  هةستمانكرد  چونكة 
شارةكةي   لة  كةركوك  گةإاوةكاني   ئاوارة 
لة  جؤرَيك  تووشي   سةرلةنوآ   خؤشياندا 
ئاوارةبوون بوونةتةوة، بؤية ئَيمة پَيمانواية؛ 
مةسئوليةتي  ئةخالقي  و نيشتمانيي  حكومةتي  
كَيشةي   لة  ئاوإ  كة  كوردستانة  هةرَيمي  
ئاوارة گةإاوةكاني  كةركوك بداتةوة، چونكة 
ئاوارةي   كوردبوونيانةوة  بةهؤي   ئةوان 
سلَيماني  و هةولَير و دهؤك بوون و ئَيستاش 
شارةكةي   لة  كوردبوونيانةوة  بةهؤي   هةر 
خؤياندا بَيخزمةتگوزاريين. ئَيمة لةم پَيناوةدا 
ئةمةش  دةخةينةإوو،  عةمةلي   پَيشنيازَيكي  
بودجةي   )ل��ة  پَيشنيازةكةية:  ك��ورت��ةي  
خةمَلَينراوي  )2010(ى هةرَيمي  كوردستاندا 
كة ئةنجومةني  وةزيران پَيشكةشي  كردووة، 
لة  دينار  مليؤن   )419( مليار و   )4( بإي  
دوو  بةبآ  سلَيماني ،  پارَيزگاي   بودجةي  
گلدراوةتةوة و  هةرَيم،  ديكةي   پارَيزگاكةي  
لة  پ��إؤژةي��ةك  چةند  بؤ  تةرخانكراوة 
بإَيكي   كة  پَيشنيازدةكةين  ئَيمة  كةركوك. 
هةولَير و  پارَيزگاي   بودجةي   لة  جؤرة  لةو 
پارَيزگاي   بودجةي   لة  بإةش  ئةو  نيوةي  
كة  مةبةست،  هةمان  بؤ  گلبدرَيتةوة  دهؤك 
كؤي  بإةكة دةكاتة زياتر لة )10( مليار دينار. 
بؤ  تةرخانبكرَيت  بودجةيةش  ئةو  تةواوي  
رةسميي   كةناَلَيكي   رَيگةي   لة  كةركوك، 

كوردستانةوة  پةرلةماني   بة  سةر  شةفافي  
بة  پَيويست  خزمةتگوزاريي   گةياندني   بؤ 
بةمةش  ت��ازةك��ان.  كوردنشينة  گةإةكة 
كوردستانيبووني  كةركوك دووپاتدةكةينةوة 
بةوةي  كة لة بودجةي  هةر سآ پارَيزگاكةي  
بؤ  پ��ارة  بةتةنيا،  سلَيماني   نةك  هةرَيم، 

كةركوك تةرخاندةكرَيت(.
چةند  بة  كةوت  چاوي   وةفدةكةمان   .9
مةدةني  و  كؤمةَلگةي   بواري   هةَلسوإاوَيكي  
كرد  مةدةنيشمان  رَيكخراوَيكي   سةرداني  
كةركوك.  لة  عةرةفة  ناوچةي   نزيك  لة 
مةدةنيية  رَيكخراوة  سةرهةَلداني   دياردةي  
گةنجاني   حةماسةتي   سةربةخؤكان و 
كردين،  دَلخؤشي   بوارةدا  لةو  هةَلسوإاو 
قةيراني   كردين،  نيگةراني   ئ��ةوةي   بةآلم 
چونكة  ب��وو،  رَيكخراوانة  ئةو  تةمويلي  
هةستمانكرد تةنيا ئةو رَيكخراوانة تةمويليان 
هةية كة پاشكؤي  حيزبةكانن يان نزيكن لة 
حيزبةكان، بؤية سةرلةنوآ  پَيشنياز دةكةين 
شَيوةيةكي   بة  كة  پارانةي   لةو  بإَيك  كة 
لة بودجةي  خةمَلَينراوي  هةرَيمدا  ناشةفاف 
وةزارةت��ة  لة  كؤمةآليةتي   يارمةتي   بؤ 
بؤ  گلبدرَيتةوة  دان���راوة،  جياوازةكاندا 
سةربةخؤكاني   رَي��ك��خ��راوة  هاوكاريي  

كؤمةَلگةي  مةدةنيي  كةركوك.
گؤإاني   فراكسيؤني   وةف���دي    .10
چةند  سةرداني   كوردستان،  پةرلةماني  
كةركوكي   ن��اوش��اري   بةنزينخانةيةكي  
قةيراني   راكَيشاين،  سةرنجي   ئةوةي   كرد، 
لةسةر  كة  ش��ارةدا،  لةو  بوو  سوتةمةني  
بةنزينخانةي   لة  وةستاوة.  نةوت  دةريايةك 
شةرقيية تابورَيكي  دوور و درَيژ لة بةرميلي  
هاوآلتييانمان بةديكرد، كة سةرةيان گرتبوو 
بةمةبةستي   سپي   نةوتي   وةرگرتني   بؤ 
بةشي   تةنانةت  ماأل،  ناو  بؤ  بةكارهَيناني  
ببوون  بَيئومَيد  هاوآلتييان  ه��ةرةزؤري  
لةوةي  كة بة ئاسانيي  سةرةيان بةركةوَيت، 

بؤية بةركةوتي  خؤيان لة نةوت فرؤشتبوو، 
ديكةدا  خةَلكي   بةسةر  بةرميلةكانيان  يان 

بةجَيهَيشتبوو.
11. لة سةردانماندا بؤ بازاإي  شؤريجة، 
لة  كة  ك��ردةوة  بةسةر  شوَينانةمان  ئةو 
تةقينةوةكةي )6/30/ 2009(دا زياني  زؤريان 
دوكاندارةكاني   هاوآلتي  و  بةركةوتبوو، 
تا  كة  راگةياندين  پَييان  ناوچةية،  ئ��ةو 
لة  جگة  نةكراونةتةوة،  قةرةبوو  ئَيستا 
چةند  بؤ  دةإاب���ة  هةندَيك  دابينكردني  
پَيشكةش  ئةوتؤ  يارمةتييةكي   دوكانَيك، 
وةك  ئَيمة  بؤية  نةكراوة،  زةرةرمةندان  بة 
پَيشنيازدةكةين،  گؤإان  فراكسيؤني   وةفدي  
بإة  ئةو  ئةمساأل   خةمَلَينراوي   بودجةي   لة 
يةكَيتي   پارتي  و  ئاسايشي   بؤ  كة  پارةيةي  
گلبدرَيتةوة و  تةرخانكراوة،  كةركوك  لة 
قوربانييانةي   بةو  بدرَيتةوة  قةرةبوو  وةك 
يان  ك��وردب��وون،  بةهؤي   كة  ك��ةرك��وك 
لةبةر  زةرةرمةندبوون.  كةركوكيبوونةوة 

دوو هؤ:
- بةوپَييةي  كة تائَيستا ئاسايشي  ئيدارةي  
يةكينةگرتووةتةوة،  هةولَير  سلَيماني  و 
دةزگاية،   ئةو  پَيوةرَيك  هةموو  بة  ئيدي  
ئةو  حكوميي ،  نةك  حيزبين،  دةزگاي   دوو 
هةمان  دةچنة  كةركويش  ئاسايشةي   دوو 

خانةوة.
دامةزراندني   لة  حيكمةت  ئةگةر   -
ئاسايشي   پاراستني   ئةمنييةكان،  دةزگ��ا 
هاوآلتييان بَيت، ئةوا قةرةبووكردنةوةي  ئةو 
هاوآلتييانةي  كة ئارامي  و ئاسايشي  ژيانيان 
لةدةستداوة، ئامانجي  هةر بإة پارةيةكة كة 

بؤ ئةو مةبةستة تةرخاندةكرَيت.

وةفدي  فراكسيؤني  گؤإان
لة پةرلةماني  كوردستان

بؤ كةركوك 27 -28/ 1/ 2010

كةركوكء ناوضة جيَناكؤكةكان

راثؤرتى فراكسيؤني  گؤأان لة شارى كةركوك
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كةركوك خزمةتطوزاريي دةوَيت



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

كةميى ثإؤذةى خزمةتطوزاريىء 
ضارةسةرنةكردنى كَيشة سياسييةكانى 

كةركوكء خراثيى طوزةرانى دانيشتووانى 
شارةكة، دةبةسترَينةوة بة كاريطةرييةكانى 

دووئيدارةيى حكومةتى هةرَيمةوةء 
ثةرلةمانتارَيكى فراكسيؤنى طؤإانيش بوونى 

ئةو طرفتانة دووثاتدةكاتةوةو ثَييواية؛ 
كةركوكييةكان طيرؤدةى دوو ئيدارةيىء كةميى 

ثإؤذةو هاوكارينةكردنى ثَيويستن لةاليةن 
هةرَيمةوة.

سةردانَيك،
راستييةكان دةردةخات

ثةرلةمانتارانى  وةفدَيكى  سةردانى  دواى 
)11(خاَلييان  راثؤرتَيكى  طؤإان،  فراكسيؤنى 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتيى  بة  ثَيشكةش 
لة  زؤرَي��ك  تَييدا  ك��ردو  هةرَيم  حكومةتى 
شارةكة  ك��ةرك��وكء  خةَلكى  طرفتةكانى 
كاريطةرييةكانى  بؤ  ئةوانةش  خراوةتةإوو، 
ثَيويستى  هاوكارينةكردنى  دووئيدارةيىء 

حكومةتى هةرَيم طةإَينراونةتةوة.
ثةرلةمانى  ئةندامى  نةجمةدين،  عةزيمة 
كوردستان لةسةر فراكسيؤنى طؤإان، كة لةطةأل 
ليستةكةيدا  ديكةى  ثةرلةمانَيكى  ئةندام  ضةند 
كةركوك  شارى  بؤ  مةيدانييان  سةردانَيكى 
ذيانى  بارودؤخى  بة خراثيى  ئاماذة  كردووة، 
كة  روونيدةكاتةوة،  دةكاتء  كةركوكييةكان 
دواى طفتوطؤو سةردانةكة، بؤيان دةركةوتووة 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  خراثدانء  بارودؤخَيكى  لة 
كةركوكدا  لة  »دووئيدارةيى  وتى:  رؤذنامة 
لةسةر  دروستكردووة  زؤرى  كاريطةريى 
بارودؤخى كةركوكء جَيبةجَينةكردنى مةسةلة 
ضاودَيريي  نةبوونى  هةروةها  سياسييةكان، 
بةسةر ئيشء كارو ثإؤذة خزمةتطوزارييةكاندا 

كاريطةريى خؤى هةية«.
مستةفا،  عةبدوإلةحمان  خؤيةوة  الى 
ثارَيزطارى كةركوك، لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، 
هةموو  لة  ثَيشوازيى  ب��ةوةك��رد،  ئاماذةى 
اليةنةكان دةكةنء ثَييانباشة كَيشةو طرفتةكانى 

ضؤن  ضينء  كة  روونبكةنةوة  ك��ةرك��وك 
وةفدةشى  ئةو  سةردانى  بكةن،  ضارةسةريان 
دةطةيةنَيت  ئةوة  ثَييواية؛  زان��ىء  طرنط  بة 
بةشداريى  ه��ةوَل��دةدةن  هةموواليةك  كة 

ضارةسةرى كَيشةكانى كةركوك بكةن.
هةوَلَيكمان  »ه��ةم��وو  وت��ى:  ن��اوب��راو 
بة  كةركوكة  ش��ارى  خةَلكى  خزمةتى  بؤ 
كة  ئةوةشدا  لةطةأل  ثَيكهاتةكانييةوةو  هةموو 
زؤر  هةنطاوى  هةبووة،  كةممان  ئيمكانيةتَيكى 

باشيشمان ناوة«.
ثارَيزطارى كةركوك ثَييواية؛ لة رابردوودا 
لة كةركوكدا كراوةو وتيشى:  كاولكاريى زؤر 
دةوَي��ت،  زؤرى  ك��ارى  بودجةو  »ئ���ةوةش 
دياريكراوة  عَيراقةوة  لة  كة  بودجةيةش  ئةو 
لةطةأل  نةطونجاوة،  ثَيويستى شارةكةدا  لةطةأل 
ئةوةشدا توانيومانة ثإؤذةى ثَيبكةين، هةروةها 

ئةمريكى  هاوكاريى  تيمى  هةرَيمء  حكومةتى 
ثإؤذةى  بؤ  بوون  هاوكارمان  تاإادةيةك 
كة  رةتيدةكاتةوة  هةروةك  بوارةجياياكان«، 
يةك  كةركوك  ثَييواية؛  هةبَيتء  دووئيدارةيى 

ئيدارةية.
بةآلم عةزيمة، جةخت لةوة دةكاتةوة، كة 
بوونى دوو ئاسايشء ثةروةردةء ثةرتبوونى 
اليةنةكان، وايكردووة كة هةر اليةنةو بؤخؤى 
ثةرتبوونء  »ئةوانةش،  وتيشى:  كاربكات، 
بَلَيى  نيية  شتَيك  دروستكردووةء  بَيثالنييان 
ئةوة حكومةتى كوردى كردوويةتى، ئةوةشى 
دةستكةوتى  ئيشء  بة  اليةنةو  هةر  كراوة  كة 
يةكَيتى  ث��ارت��ىء  ضونكة  دةزان��َي��ت،  خ��ؤى 
ضةوتةش  سياسةتة  ئةو  دةك��ةن،  كار  بةجيا 
كاريطةريى  هةبووةو  خراثى  رةنطدانةوةيةكى 
خراثى هةية«، باسى لةوةكرد، كة قسةيان لةطةأل 

زؤربةى ضينء توَيذةكانى شارةكةدا كردووةء 
طلةيى ئةوةيان هةية كة حكومةتى كوردى وةك 
ثَيويست خزمةتء قةرةبووى نةكردوونةتةوة، 
لةو  دةيتوانى  ك��وردى  ئيدارةى  لةكاتَيكدا 
هاوكاريية زياتر بكات كة كردوويةتى، »راستة 
هةندَيك ثإؤذةى خزمةتطوزاريى كراوة، بةآلم 
ئةوةى ئَيمة ديومانة ثَيويستييةكى زؤر هةية بؤ 
ثإؤذةى خزمةتطوزاريى لة شارةكةدا، ضونكة 

خةَلكةكةى كَيشةيان زؤرة«.
ديومانةو  »ئ��ةوةى  وتيشى:  ه��ةروةك 
وتةى  ثَيضةوانةى  بيستووة،  خةَلكمان  لة 
شتانةى  لةو  زؤرَي��ك  هةرَيمةء  بةرثرسانى 
بةَلَينن، راستة كؤمةَلَيك  تةنيا قسةو  دةوترَين 
كار كراوة، بةآلم طةورةيىء زةرةرمةندبوونى 
ئةوةى  دةهَينَيتء  زياتر  لةوة  زؤر  كةركوك 

كراوة ثَيوةى ديار نيية«.

شارى نةوت،
خةَلكةكةى نةوتيان نيية

هةرضةندة لة رووى داهاتةوة كةركوك بة 
يةكَيك لة دةوَلةمةندترين شارةكانى عَيراقء 
رَيذةى  زؤريى  بةآلم  دادةنرَيت،  ناوضةكة 
دةستنةكةوتنى  ثإؤذةو  كةميى  بَيكاريىء 
دانيشتووانةكةيةوة،  ل��ةالي��ةن  ن��ةوت 
تائَيستا  طرفتةكانيةتىء  سةرةكيترين 

سووديان لة نةوتةكةيان نةبينيوة.
ل��ةوب��ارةي��ةوة  نةجمةدين،  عةزيمة 
نةوتة،  دةريايةك  لةسةر  »شارةكة  وتى: 
كَيشةى  زستانةدا  لةم  خةَلكةكةى  بةآلم 
ئاستى  نةوت  نةك  هةية،  نةوتيان  نةبوونى 
ن��ةك��ردوون��ةت��ةوة،  ب��ةرز  طوزةرانيانى 
هةندَيكيان  مةحرومنء  لَيى  ئَيستا  بةَلكو 
ثإؤذةى  لةوةش  جطة  دةستيانناكةوَيت، 
زؤرى  خةَلكَيكى  ئةنجامنادرَيتء  ثَيويست 
ئيشيان  بَيكارنء  شارةكة  دانيشتووى 
خاوةن  »لةطةأل  وتيشى:  دةستناكةوَيت«، 
جياوازةكان  توَيذة  ضينء  ثيشةكانء 
سادةكة  خةَلكة  بةطشتيى  كؤبووينةتةوة، 
سووديان لةو ثارةو ثرؤذانة وةرنةطرتووة 
كة لةاليةن حكومةتى ناوةندء هةرَيميشةوة 
كراونء ثَييانواية، ئةوةى كراوة، كةسانَيكى 
نةك  بوون،  سوودمةند  لَيى  اليةنطر  كةمى 

كؤى كوردء خةَلكانى شارةكة«.
مستةفا،  عةبدوإلةحمان  خؤيةوة  الى 
خةَلكى  تائَيستا  كة  نةكرد  ل��ةوة  نكؤَلى 
داهاتى شارةكةيان سوودمةن  لة  كةركوك 
بإياري  ب��ةآلم  لَيى،  بَيبةشن  ن��ةب��وونء 
تةرخانكردنى بإى )1(دؤالر لة هةر بةرميلَيك 
بؤ  ك��ةرك��وك  بةرهةمهَينراوى  نةوتى 
شارةكةى بة دَلخؤشكةر زانى كة لة بةغداوة 
ساَلى  لة  كة  لةوةكرد،  باسى  دةرض��ووةو 
رابردووةوة نووسراويان بؤ ئةوة كردووةو 
سةرؤك  ئامادةبوونى  بة  كؤنطرةيةكدا  لة 
كردووةو  دؤالري��ان  نيو  داواى  وةزي��ران، 
»خؤشبةختانة دواى لَيكؤَلينةوة، رةزامةنديى 
ثإؤذةياساكة  ئَيستاش  دةرب��إاو  لةسةر 
دةبَيت  كاريطةريى  ئةوةش  ثةسةندكراوةء 
لةسةر بووذاندنةوةى بةرضاوى كةركوك«.

راثؤرتى: سامان بةشارةتى

سياسيى  ض��اودَي��ران��ى  هاوآلتييانء   
بةطةشبينييةكى زؤرةوة لةئةداى فراكسيؤنى 
كوردستان  ثةرلةمانى  ناو  ئؤثؤزسيؤنى 
نووسينطةى  كردنةوةى  ثَييانواية؛  دةإواننء 
لةشارء  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارانى 
كاركردنى  ديكةى  مؤدَيلَيكى  شارؤضكةكان 
كوردستانةء  ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى 
هاوآلتييانء  خةمى  لة  نزيكبوونةوةية  زياتر 

داواكارييةكانيان.
لةثةرلةمانى  ط���ؤإان  فراكسيؤنى 
لة  كورسييةو   )25( خاوةنى  كوردستان 
هةَلبذاردنى )25(ى تةمموزى ساَلى رابردوودا 
بةدةستهَيناوة،  دةنطى  مليؤن  نيو  نزيكةى 
فراكسيؤنة  ئةو  ثةرلةمانتارةكانى  لةئَيستادا 
لةزؤرَيك لةشارو شارؤضكةكانى كوردستان 
ثةيوةنديى  رايةَلةيةكى  وةك  نووسينطةيان 

لةنَيوان خؤيانء هاوآلتييان كردووةتةوة.
عةدنان عوسمان ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
لةاليةن  نووسينطانة  ئةم  كردنةوةى  طؤإان، 
دةزانَيت  بةثَيويست  طؤإانةوة  فراكسيؤنى 
كوردستان  هاوآلتييانى  تةواوى  ئةوةى  بؤ 
لةطةأل  نووسينطانةو  ئةو  بَينة  لةنزيكةوة 
ثةرلةمانتارةكانى فراكسيؤنى طؤإان طفتوطؤ 
لةو رَيطةيةشةوة  بكةن لةسةر كَيشةكانيانء 
رةخنةء ثَيشنيارةكانيان بدةنة ثةرلةمانتاران، 
بيطةيةننة سةرؤكايةتيى  ئةوانيش  ئةوةى  بؤ 

ثةرلةمان بؤ طفتوطؤكردن لة سةريان.
دةكات؛  لةوةش  باس  عوسمان  عةدنان 
ناو  لة  هةميشة  دةستبةكاربوونيانةوة  لةطةأل 
خةَلكدانء بةدةم داخوازيىء رةخنةكانيانةوة 
لة  ثةرلةمانتاران  »نامانةوَيت  ض��وون، 
ذوورةكانياندا دانيشنء هاوآلتييان بضنةاليان 
كارى  ئ��ةوة  بكةن،  بؤ  كاريان  ئ��ةوةى  بؤ 
طوَى  هاوآلتييانء  ناو  بضَيتة  ثةرلةمانتارة 
اليةنى  بيطةيةنَيتة  بطرَيتء  خةمةكانيان  لة 

ثةيوةنديدار بؤ ضارةسةركردنيان«.
عةدنان وةك يةكَيك لةو ثةرلةمانتارانةى 
كفرى  ش��ارى  لة  خ��ؤى  نووسينطةى  كة 

ناوضةكانى  س��ةردان��ى  ك���ردووةت���ةوةو 
زؤر  »هاوآلتييان  وتى:  دةكات  كوردستان 
فراكسيؤنى  سةردانانةى  بةو  دَلخؤشبوون 
يةكةمجارة  دةَلَين:  ثَيمان  كردوونىء  طؤإان 
خةَلكى  بةناو  بطةإَين  دةبينين  ثةرلةمانتار 
هةذاردا بؤ ئةوةى بزانن ئةو خةَلكانة ضييان 
ئةو  سةردانةكانماندا  لة  »ه��ةردةم  دةوَي��ت، 
طةياندووةتة  هاوآلتييانمان  داخوزييانةى 
بدرَيتة  ئةوةى  بؤ  ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى 

اليةنى ثةيوةنديدار بؤ ضارةسةركردنيان«.
هاوآلتييانى هةولَير زؤر دَلخؤشن بةوةى 
كة لةم خولةى ثةرلةمانى كوردستاندا بةهؤى 
ناو  بضنة  ثةرلةمانتارةكان  ئؤثؤزسيؤنةوة 

هاوآلتييانء طوَى لة داخوازييةكانيان بطرن.
ساأل   )29( تةمةن  عةبدوَلآل،  محةمةد 
ناوضةى  لة  كة  هةولَير،  شارى  دانيشتووى 
ثيشةسازيى هةولَير دوكانى فيتةريى هةية، زؤر 
دَلخؤش بووة بةوةى كة ضةند ثةرلةمانتارَيكى 
ك��ردوونء  سةردانيان  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
وةك  طرتووة،  داخوازييةكانيان  لة  طوَييان 
خؤى باسى كرد؛ لةوةتى ئةو كار لة ناوضةى 
يةكةمجارة  دةك��ات  هةولَير  ثيشةسازيى 
بكةنء  نزيكةوة سةردانيان  لة  ثةرلةمانتاران 

طوَى لة داواكانيان بطرن.
»زؤربةى  وتى:  زياتر  عةبدوَلآل  محةمةد 
بؤ  دةيانكات  هةرَيم  حكومةتى  كارانةى  ئةو 
هةمووى  لَيدةطرَيت  طؤَييان  هاوآلتييانء 
ئةى بؤ ساآلنى  بةهؤى فشارى طؤإانةوةية، 
هةذار  هاوآلتى  بؤ  كارَيكيان  هيض  راب��ردوو 
ئةوةى  بؤ  ناو خةَلكةوة  نةدةهاتنة  نةدةكردء 

بزانن ضييان دةوَيت«.
كوَيستان محةمةد، سةرؤكى فراكسيؤنى 
ثَييواية؛  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  طؤإان 
نوَيى  مؤدَيلَيكى  كردوويانة  ئةوان  ئةوةى 
كاركردنى ثةرلةمانةء ئاماذةش بةوة دةكات؛ 
لةكاتى هةَلبذاردنةكةى ثةرلةمانى كوردستان 
لة )7/25( بةَلَينيان بة هاوآلتييان دابوو، كة طوَى 
لةكَيشةء داواكارييةكانيان بطرن لة نزيكةوة، 
فراكسيؤنى  ت��ازةش  نةريتَيكى  وةك  بؤية 
طؤإان هةستا بةكردنةوةى ئةو نووسينطانةى 
ثةرلةمان لةشارو شارؤضكةكانى كوردستان.

ئةو  ك��ردن��ةوةى  دةَل��َي��ت:  كوَيستان 
لةسةر  هةبووة  كاريطةرييان  نووسينطانة 
كوردستان  ثةرلةمانى  رؤَل��ى  كاراكردنى 
بةسةر دةسةآلتى جَيبةجَيكردنداو وتى: »كارى 
ثةرلةمانتار ئةوةنيية لة ثةرلةمانى كوردستان 
هاوآلتييان  دابنيشَيتء  خؤى  ذوورةكةى  لة 
بضنةالى، كارى ثةرلةمانتار ئةوةية سةردانى 
ضينء توَيذةكانى كوردستان بكات بؤ ئةوةى 
ضين،  خةَلك  كَيشةكانى  بزانرَيت  لةنزيكةوة 
ئةوةى  بؤ  ثَيداوين  دةنطيان  هاوآلتييان  بؤية 
كوردستانء  ثةرلةمانى  لة  نوَينةريان  ببينة 
داخوازييةكانيان بطةيةنينة اليةنى ثةيوةنديدار 

بؤ ضارةسةركردنى«.
طرنطى  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  سةرؤكى 
ثةرلةمانتارةكانى  نووسينطةى  كردنةوةى 
هؤى  بووةتة  كة  نابينَيتةوة،  ل��ةوةدا  تةنيا 
لةنَيوان  طرنط  رايةَلةيةكى  دروستبوونى 
خؤيانء هاوآلتيياندا، بةَلكو ثَييواية؛ »زؤربةى 
رَيكخراوةء كؤمةَلةكانيش ثإؤذةء ثَيشنيازى 
خؤيان دةدةن بة نووسينطةكانى فراكسيؤنى 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئ��ةوةى  بؤ  ط��ؤإان 
كارى لةسةر بكاتء نووسينطةكانمان بووةتة 
هاوآلتييانء  لةنَيوان  باش  دةروازةي��ةك��ى 
كَيشةو  طةياندنى  بؤ  كوردستاندا  ثةرلةمانى 

ثَيشنيازةكانيان«.
لة ئَيستادا فراكسيؤنى طؤإان توانيويةتى 
بكاتةوة:  شارانةدا  لةم  خؤى  نووسينطةى 
)سلَيمانى، هةولَير، رانيية، كةالر، كفرى، كؤية، 

ضةمضةماأل، زاخؤ، دهؤك(.
ساأل   )38( تةمةن  حةمةدئةمين،  سابير 
خاوةنى  هةولَيرةء  ش��ارى  دانيشتووى 
وتى:  نيشتمان،  بازاإى  لة  كةمالياتة  دوكانى 
نوَينةريان  هةستدةكةن  ئَيستا  »هاوآلتييان 

هةية لة ثةرلةمان«.
ئةمين فةرةج، مامؤستاى كؤلَيذى زانستة 
ثَييواية؛  سةآلحةدين،  زانكؤى  سياسييةكانى 
ثةرلةمانتارانة  نووسينطةى  ئةو  كردنةوةى 
نوَيى  مؤدَيلَيكى  طةإةكةكاندا  شارؤضكةو  لة 
»لة  وتى:  كوردستانةو  ثةرلةمانتارانى  كارى 
خولةكانى رابردووى ثةرلةمانى كوردستاندا، 
هةست بة سستيى ئةندام ثةرلةمانةكان دةكراء 

بة  بةرامبةر  دياربوو  ثَيوة  كةمتةرخةمييان 
داخوازييةكانى هاوآلتييان، ضونكة ئةوةندةى 
كاريان بؤ بةرذةوةنديى حيزبةكةيان دةكرد، 
خةَلك  داواكارييةكانى  بؤ  كاريان  ئةوةندة 

نةدةكرد.
لةطةأل  ثَييواية؛  زانكؤ،  مامؤستايةى  ئةم 
دروستبوونى فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى 
ضوونةناو  كاركردنيانء  شَيوةى  كوردستان 
خةمى  ب��ؤ  ب���ةدواداض���وون  هاوآلتييانء 
ديكةيش  فراكسيؤنةكاني  وايكرد  هاوآلتييان، 
تةنيا لة ذوورةكانى ثةرلةمان دانةنيشنء بضنة 
ناو خةَلكء بزانن ئةو خةَلكانة ضيان دةوَيت«. 
ثةرلةمانتارَيكى  س��اَل��ح،  ك����اروان 
دةكات؛  بةوة  ئاماذة  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى 
هةولَير  لةشارى  نووسينطةكةيان  لة  رؤذانة 
هاوآلتييةكى زؤر دةبيننء طوَى لة ثَيشنيازء 
ئةوانيش  دوات��ر  دةط��رن،  داواكارييةكانيان 
بةدواداضوونى لةسةر دةكةنء دةيدةنة اليةنى 

ثةيوةنديدار بؤ ضارةسةركردنيان«.
لةدواى  رؤذان��ة  كة  ثةرلةمانتارة،  ئةو 
نووسينطةى  لة  ثةرلةمان  فةرميى  دةوامى 
طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارانى  هةولَيرى 
دةكةوَيت  هاوآلتييان  بة  ضاوى  دادةنيشَيتء 
وتى: »رؤذانة هاوآلتييان سةردانمان دةكةنء 
بؤ  ثَيدةدةن،  ثَيشنيازةكانيانمان  رةخنةء 
ئةوةى ئَيمةش بةدواداضوونى لةسةر بكةين، 
ثةرلةمانتار  هاوآلتىء  نَيوان  دي��وارةى  ئةو 
بشكَينين، ئةو سيستمة نةهَيَلين، كة دةبَيت تةنيا 
ضاويان  ثةرلةمان  ذوورةكانى  لة  هاوآلتييان 
زؤرجاريش  كة  بكةوَيت،  ثةرلةمانتاران  بة 
ناتوانن ئةو ثةرلةمانتارانة ببينن، بةآلم هةموو 
هاوآلتييةك رؤذانة دةتوانَيت ثةرلةمانتارةكانى 
لة نووسينطةكانى خؤيان  فراكسيؤنى طؤإان 
ئةندام  ئةو  بدةنة  داواكارييةكانيان  ببينَيتء 
ليذنةكانى  رَيطةى  لة  ئةوةى  بؤ  ثةرلةمانانة، 

ثةرلةمانةوة كارى لةسةر بكرَيت«

كةركوكء ناوضة جيَناكؤكةكان

كةركوك، لةنَيوان بةرداشى بةغداو دةسةآلتى هةرَيمدا دةهاأدرَيت

فةلسةفةى كردنةوةى نووسينطةو ضوونى ثةرلةمانتاران بؤ ناو خةَلك ضيية؟
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راثؤرتى: شاآلو فةتاح

ئةمريكا  ساردةوة،  جةنطى  لةدواى 
شَيوازَيكى نوَيى جةنطى ثةيإةو نةكردووة 
جطة لة شَيوازة كؤنةكة، بةآلم دةركةوتنى 
ئابووريية  م��رؤي��يء  توانا  بة  ضين، 
دووضارى  ئةمريكاى  زةبةالحةكةيةوة، 
بة  ناودةبرَيت  كة  كرد  نوآ  جةنطَيكى 
ئةمةش  ئينتةرنَيت«.  »ئازاديى  جةنطى 
حكومةتى  كة  دةستثَيدةكات  لةوكاتةوة 
ضوار  كؤثيكردنى  بة  هةَلدةستَيت  ضين 
بةناوبانطةكانى  ه��ةرة  وَيبسايتة  لة 
فةيسبووكء  يوتوبء  »طوطألء  جيهان 
داخستنى  ماناى  بة  ئةمةش  تويتةر«، 
ئةم  وآلتانةدا،  لةو  دَيت  وَيبسايتانة  ئةو 
هةنطاوةى ضين بووة هؤى دروستكردنى 
بةرثرسانى  الى  زؤر  ناإةزاييةكى 
ئةمريكا، بة جؤرَيك كة هيالرى كلينتؤنى 
بةفةرميى  ئةمريكا  دةرةوةى  وةزيرى 
طرت،  بةيجين  هةنطاوةى  لةو  رةخنةى 
رةدى  بةتوندى  ضين  حكومةتى  بةآلم 
دايةوةو  طوطَلى  ئةمريكاء  وةآلمةكانى 
ه��اوش��َي��وةى  وآلت���ةش  ئ��ةو  ميدياى 
هةَلوَيستى  لة  بةرطريى  حكومةتةكةى، 

ضين دةكات. 

ملمالنَيى ضينء ئةمريكا
كَيشةكانى نَيوان ئةمريكاء ضين تةنيا 
كَيشةى  بةَلكو  نين،  ئينتةرنَيت  ئازاديى 
ضةكفرؤشتن بة تايوان لةاليةن ئةمريكاوة 
رووبةإووى رةخنةى توندى بةرثرسانى 

كة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة  ب���ووةوة،  ضين 
دةاليالما  س��ةردان��ى  ثشتطيريكردنى 
تبتييةكان  سياسيى  رؤح��ىء  راب��ةرى 
رووب��ةإووى  شَيوة  بةهةمان  تبت،  بؤ 
رةخنةى ضين بووةوة. تةنانةت دةنطؤى 
ئةوة هةية كة ضين دواى ئةوةى توانى لة 
تَيبثةإَينَيت،  ذاثؤن  ئابوورييةوة  رووى 
بكاتء  جيهان  ثَيشإةوى  دةي��ةوَي��ت 
بةماناى  ئةمةش  يةكةم،  هَيزى  ببَيتة 
ئةمريكا  راستةوخؤى  ملمالنَيكردنى 
دَيت. لةبارةى داخستنء كؤثيكردنى ئةو 
تؤماس،  جيؤف  بةناوبانطانةوة،  سايتة 
لة  نَيودةوَلةتى  بازرطانيى  مامؤستاى 
ثةيمانطاى تةكنةلؤذى شايانةى ميلبؤرنى 
ئوستراليا بة رؤذنامةى راطةياند، هَيشتا 
كؤمؤنيستةوة  نوخبةى  لةاليةن  ضين 
كؤنترؤَلكراوةء ئةمةش يةكةم هةَلوَيستى 

ئةو وآلتة نيية بةرامبةر ئازادييةكان. 

ضين هَيرش دةكات
دووةم���ى  ك��ان��وون��ى  )12(ى  ل��ة 
رايطةياند،  طوطأل  كؤمثانياى  ئةمساَلدا، 
كراوةتة سةرو  ئةلكترؤنى  هَيرشَيكى  كة 
بةشَيك  ئيختيراقكردنى  هؤى  بووةتة 
ئةم  ثَييوابوو،  طوطأل  زانيارييةكانى.  لة 
ئةنجامدراوة،  ضينةوة  لةاليةن  هَيرشة 
دةرك��ةوت  كة  ئ��ةوةى  دواى  بةتايبةت 
سةر  هَيرشكراوةتة  بةهةمانشَيوة، 
ئيمةيَلى رَيكخراوةكانى مافى مرؤظى ضين. 
لة )21(ى هةمان مانطدا، هيالرى كلينتؤن 
لة  رةخنةى  ئةمركا   دةرةوةى  وةزيرى 

ئازاديى  دةربارةى  طرت  ضين  حكومةتى 
ئينتةرنَيت، بةآلم حكومةتى ضين تةواوى 
ئةمريكاى  بةرثرسانى  طوطألء  قسةكانى 
ضينء  دذةهَيرشةكةى  ديارة  ئيدانةكرد، 
هيالرى  بةرامبةر  وآلت��ة  ئةو  ميدياى 
بانطةشةكةى  نةك  ب��وو،  توندوتيذتر 
لة  كة  رايطةياند،  طوطأل  كاتَيك  طوطأل. 
وةزي��رى  دةك��ش��َي��ت��ةوة،  ضين  وآلت��ى 
خؤى  بَيئاطايى  وآلتةش  ئةو  بازرطانيى 
دةبَيت  وتيشى،  راطةياندء  بابةتة  لةو 
رَيز  ضؤن  كة  فَيربن  بيانييةكان  كؤمثانيا 
جَيطرى  دةطرن.  كار  وآلتى  ياساكانى  لة 
وةزيرى دةرةوةش وتى، خةَلكى ثَيويست 
طوطأل  كَيشةى  دةربارةى  ئةوةندة  ناكات 
بخوَيننةوة، ضونكة بةثَيى ياساكانى ضين 

مامةَلةيان لةطةَلدا دةكةين. 

زانياريىء  ئيمثرياليزمى 
ئينتةرنَيت ئازاديى 

كةمتر  ضين،  ميدياى  بةرامبةردا  لة 
ئينتةرنَيت«  »ئ��ازادي��ى  وةك  كَيشةكة 
»ئيمثرياليزمى  بة  بةَلكو  ن��اودةب��ات، 
زان��ي��اري��ى« ن��اوي��دةب��ات. رؤذن��ام��ةى 
توندى  رةخنةى  ضينى  تايمزى  طلؤباأل 
طرت،  ئةمريكا  دةرةوةى  سياسةتى  لة 
بةوةى كة جياوازى لةنَيوان ديموكراتء 
كؤمارييةكانى ئةمريكادا نيية، هةركةسَيك 
دةرةوةى  سياسةتى  بَيت،  حوكم  لةسةر 
ئامانج،  بكاتة  وآلتَيك  ضةند  كة  ئةوةية 
رؤذنامةكة وتةكةى هيالرى كلينتؤنى بة 

»ئيمثرياليزمى زانياريى« دانا. 

هَيرشى ضين 
بؤ سةر كؤمثانياكان

هةَلوَيستى  لة  باس  تؤماس،  جيؤف 
ئازاديى  بةرامبةر  دةكات  ضين  حكومةتى 
ئينتةرنَيتء دةَلَيت، دة ساأل ثَيش ئَيستا، كاتَيك 
رؤبةرت مةردؤخ طةورة بازرطانى ئةلكترؤنى 
بطةيةنَيتة  ئينتةرنَيت  كة  دا  ثةيمانى  جيهان، 
ضينء فراوانيبكات لةو وآلتةدا، الكالنى كوإى 
ماناى  بة  ئينتةرنَيت  ئازاديى  وتى،  مةردؤخ 
رووخاندنى ضينة، بةآلم بةداخةوة ضين ئةم 
وتةيةى بة جديى وةرطرتء هةوَليدا كة ئةمة 
بة سانسؤركردنى ضةند  ئةويش  روونةدات، 
وَيبسايتَيكى وةك طوطأل. لةبارةى ميكانيزمى 
كؤنترؤَلكردنى ئينتةرنَيتةوة، جيؤف ثَييوابوو، 
رَيطةى  بة  ثشت  تةنيا  ضين  حكومةتى  كة 
ئاذانسى  بةَلكو  نابةستَيت،  سانسؤركردن 
هةية.  وآلت��ةدا  ئةو  طوطَلى  ئؤفيسةكانى  لة 
لةبارةى مَيذووى هَيرشى ئةلكترؤنى ضينةوة، 
جيؤف وتى، لة ساَلى )2009(دا )2400(هَيرش 
وةزارةتى  كؤمثيوتةرةكانى  سةر  كراوةتة 
بةرطريى ئوستراليا كة زؤرينةيان لة ضينةوة 
كؤنترؤَلى  بتوانَيت  وآلتَيك  ئةطةر  ب��وون. 
كؤمثيوتةرى وآلتَيكى ديكة بكات، ئةوة زؤر 
بة سادةيى دةتوانَيت بةرطرييةكةى نائةكتيظ 
داطيركاريية،  ثَيشينةيةكى  ئةمةش  كة  بكات، 
بةآلم ئةم هَيرشانة تةنيا بؤ جةنط نين، ضين 
ماديى  زانياريى  و  خاو  مادةى  بة  ثَيويستى 
سةرةكييةكانى  كؤمثانيا  هةربؤية  هةية، 
هَيرشة  مةترسى  بةر  دةكةونة  جيهانيش 

ئةلةكترؤنييةكانى ضينةوة.

راثؤرتى: رؤذنامة

 )2010( س��اَل��ى  س��ةرةت��اي��ةى  ئ��ةم 
يةكالييكةرةوةية بؤ توركيا، ضاوةإواندةكرَيت 
بةاليةكدا  وآلت��ةدا  لةم  طةورة  كَيشةى  زؤر 
ياخود  ئاراستةى ضارةسةر  بة  يان  بكةوَيت، 
كَيشةى  وآلت.  ثةرتةوازةبوونى  الوازبوونء 
لة  كورد، دةستوورى توركيا، بة ئةندامبوون 
يةكَيتيى ئةوروثا، ئةو كَيشانةن كة لةمَيذووى 
بوون  ئاستةنط  هةميشة  نوَيدا  توركياى 
توركيادا،  كرانةوةى  ثَيشكةوتنء  لةبةردةم 
ئَيستا توركيا خواستى ضارةسةركردنى هةية، 
ركابةريي  طةورةترين  رووب��ةإووى  بةآلم 
ناوخؤ دةبَيتةوة، كة دوور نيية طشت هةوَلةكان 

بطةإَينَيتةوة بؤ سةر خاَلى سفر. 

دةستطيركردنى بة كؤمةَلى 
سياسييةكان

دواى  )بايانَيت(،  ثةيج(،  )ستراتيذيى 
توركياو  هَيزةكانى  لةنَيوان  ثَيكدادانَيك 
تورك  سةربازَيكى  باتمان،  لة  ثةكةكةدا 
ئاَلؤزتركردنى  هؤى  بووة  ئةمةش  ك��وذرا، 
بةتايبةت  توركيا،  ئاسايشى  ب��ارودؤخ��ى 
خؤرهةآلت.  باشوورى  كوردييةكانى  ناوضة 
توركيا  ثؤليسى  راب��ردوودا  رؤذى  ضةند  لة 
بة  دةستطيركردووة،  كةسى   )60( نزيكةى 
كةسانى  ثةكةكة،  ثاَلثشتيكردنى  ثاساوى 
ديموكراتى  كؤمةَلطةى  ثارتى  لة  زياتر 
دةستطيركراون.  ياساغكراو  )دةت��ةث��ة(ى 
ديموكراسيش  ئاشتىء  ثارتى  ئةندامَيكى 
ئيغديرة،  شارةوانيى  سةرؤكى  كة  )بةدةثة(، 
جطة  ئةمة  دةستطيركراوةكانداية،  لةنَيو 
ثةيوةنديية  ئيختيراقكردنى  لة  باس  لةوةى 
لةاليةن  دةكرَيت  ثةكةكة  ئةلةكترؤنييةكانى 
كَيشةى  توركياوة.  موخابةراتييةكانى  هَيزة 
دةتةثة  داخستنى  بة  ث��اردا  ساَلى  لة  كورد 
زؤر  رةخنةيةكى  رووب���ةإووى  توركياى 
ديارة  بةآلم  ناوخؤدا،  دةرةوةو  لة  كردةوة 
تةنيا داخستنى ئةم ثارتة كَيشة نةبوو، بةَلكو 
لةساَلى  تةنيا  هةواأل  سةرضاوةكانى  بةثَيى 
 )800( نزيكةى  توركيا  حكومةتى  ث��اردا 
سياسيى كوردى توركياى دةستطيركردووة، 
زةمانى  ت��ودةي  رؤذنامةى  راثؤرتَيكى  لة 
)توركيى- ئينطليزيى( دا، باس لةوةدةكرَيت كة 
دةستطيركراونء  كةس   )1000( دواييانة  بةم 
بة  »دةستطيركردنى  بة  ئةمة  رؤذنامةكة 
كؤمةأل« ناودةبات، بةتايبةت لةكاتَيكدا هةندَيك 
شارةوانينء  سةرؤك  دةستيطركراوةكان  لة 
ناوضةكةى  جةماوةرى  )60%(ى  ثشتطيريى 

خؤيان هةية. 

شةإى نَيوان ئيسالميىء 
كةماليستةكان

دةسةآلتدارو  حيزبى  نَيوان  ملمالنَيى 
ضةندين  ل��ةوث��ةإي��داي��ة.  كةماليستةكان 
بؤ  ثالندانان  بةتؤمةتى  سةربازيى  ذةنةراَلى 
لة  دةستطيركراون،  سةربازيى  كودةتايةكى 
)ئةكةثة(  دادوطةشةثَيدان  حيزبى  بةرامبةردا 
لة سنوورى داخستنء مةرطى خؤى لةاليةن 
كةماليستةكان  دةبَيتةوة.  نزيكتر  دادط��اوة 
طؤإةثانى  هاتوونةتةوة  بةهَيزةوة  دووبارة 
سياسيىء وةك »ثارَيزةرى شةرعيى كؤمار« 
»ئيسالميية  مةترسيى  لة  توركيا  دةيانةوَيت 
جوداييخوازةكان«،  »كوردة  رةجعييةكان«، 
»ئةمريكيية  طومانلَيكراوةكان«،  »ئةرمينيية 
»ئةوروثييةكان«ء  دواجار  كاثيتاليستةكان«ء 

فشارة بةردةوامةكةيان بثارَيزن. 

ضارةنووسى ئةردؤغان
سةرؤكى  جَيطرى  ئ��ةرج��ان،  عةلى 
نموونةى  كةماليست،  ه��زرى  رَيكخراوى 
جيهانى  واهةستدةكةن  كة  عةلمانييانةية  ئةو 
توركيا بة دوذمنى زؤر دةورة دراوة. ئةو بة 
بة  ئةوروثا  يةكَيتيى  لة  توركيا  ئةندامبوونى 
دةزانَيتء  وآلت  سةروةريى«  »لةدةستدانى 
ئةم كارةش بة »فرؤشتنى توركيا«. ناودةبات.

رَيكخراوةكةى  ناوبانطى  بةرامبةردا  لة 
دواى  ئةمةش  دةزإَينرَيت،  ئةرجان  عةلى 
دةستطيركردنى شةنةر ئورويغور، سةرؤكى 
رَيكخراوةكة، كة ذةنةراَلَيكى خانةنشينكراوى 
توركيا بوو بة ثاساوى بةشداربوون لة دانانى 

ئَيستاى  حكومةتى  لةباربردنى  بؤ  ثالنَيك 
توركيا. رووداوةكة شؤكئامَيزبوو، لة مَيذووى 
ذةنةراآلنة  ئةو  يةكةمجارة  بؤ  توركياداو 
)1923(وة  لةساَلى  كة  دةستطيردةكرَين، 
خؤيان بة ثارَيزةرى كؤمار دةزانن. ضاودَيران 
ئيسالمييةكان  كةماليستء  شةإى  ثَييانواية؛ 
لَيرةدا كؤتايى نايةت، بةَلكو قؤناغَيكى ديكةى 
يةكالييكةرةوةى شةإةكة بريتيية لة دادطاكان، 
سةرؤكايةتى  طيول  ئةردؤغانء  كة  ئةكةثة 
دةكةن، دةبَيت لةبةردةم دادطادا راوةستَيتء 

ضارةنووسى خؤى تاقي بكاتةوة. 
ضةند  دةستطيركردنى  توركيا  ميدياى 
ذةنةراَلَيكى ناودارى بة رووداوى »سؤنامى« 
رؤذنامةى  تَيكدةشكَينَيت،  وآلت  كة  ناوبرد 
ج��م��ه��وري��ةت راس��ت��ةوخ��ؤ ئ��ةردؤغ��ان��ى 
ئؤثؤزسيؤن  دةيةوَيت  بةوةى  تؤمةتباركرد 

بَيدةنط بكات. 
رووب���ةإووى  ئةكةثة  هةنطاوةكةى 
دذةهةنطاوَيكى راستةوخؤ بووةوة، هةردواى 
دةستطيركردنى ذةنةراَلةكان، سكاآليةك دذى 
حيزبى ئةكةثةو سةركردايةتييةكةى تؤماركراو 
بؤ دادطا بةرزكرايةوة، تؤمةتباركردنى بةوةى 
توركيادا  لة  دينيى  حوكمَيكى  دةيةوَيت  كة 
دابمةزرَينَيت، ئةطةر سكاآلكةش سةربطرَيت، 

ئةوا ئةكةثة ئةم هاوينة دادةخرَيت. 
لة  ت��ورك��ي��ادا  ل��ة  سياسيى  ئيسالمى 
نةجمةدين  دةستى  لةسةر  حةفتاكانةوةو 
ئةربةكان بووذايةوة، ثاش داخستنى ضةندين 
كة  دروستبوو،  ئةكةثة  ئيسالميى،  حيزبى 
ثالتفؤرمي  خؤى  ثَيش  حيزبةكانى  لة  جيا 

ئةردؤغانيش  هةَلنةطرتووة،  خؤرئاواى  دذة 
وةك خوَيندكارَيكى ئةربةكان سةرةتا بإواى 
لة  ئيسالميى  كؤمارَيكى  دامةزراندنى  بة 
توركيا هةبوو، وةك مؤدَيلى ئَيران، كة ئَيستا 
سكاآلكةرةكان تؤمةتبارى دةكةن، بةآلم ثاش 
ماوةى  بؤ   )1998( لةساَلى  دةستطيركردنى 
)10( مانط، راى ئةردؤغان طؤإاو هَيَلى خؤى 
ضارةسةرَيكى  جياكردةوةو  مامؤستاكةى  لة 
ئَيستاى  كَيشةى  دؤزييةوة،  مامناوةنديترى 
ئةوة  ضونكة  نيية،  داخستنى  تةنيا  ئةكةثة 
مؤدَيلى توركياية كة راستةوخؤ ثارتَيكى ديكة 
دروستببَيتةوة لة جَيطةى، بةَلكو ترسى ئةكةثة 
لة ياساغكردنى سياسةتة لة ئةردؤغانء طيول 

بؤ ماوةى ثَينج ساأل. 

دةستوورَيكى نوآ
كوردةكان،  دةسةآلتدارو  حيزبى  هةوَلى 
رَيكخراوة  لة  زؤرَي��ك  ئةمريكاو  ئةوروثاو 
طؤإين  ئاراستةى  بة  توركيا  مةدةنييةكانى 
توركياية،  دةستوورى  هةمواركردنى  يان 
سوثا  بة  زؤر  مافَيكى  كة  دةستوورةى  ئةو 
راثؤرتى ساآلنةى  بيستةمين  لة  دةبةخشَيت. 
رَيكخراوى ضاودَيريى مافى مرؤظ، سةبارةت 
كَيشةي  بة  دةستوور  كَيشةى  توركيا،  بة 
دادةنَيتء  توركيادا  وآلت��ى  لة  سةرةكيى 
توركيا  طؤإانى  لة  رآ  ئةوةى  دةنووسَيت؛ 
دةطرَيت روونة، ضةندين مادةى دةستووريى 
ئةمة  دةط��رن،  مرؤظ  مافى  لة  رآ  كة  هةن 
جطة لةو كؤتء بةندانةى لةسةر ميديا هةن. 
مافى  ضاودَيريى  رَيكخراوى  راثؤرتةكةى 

مرؤظ ، خواستى ئةردؤغان بؤ طؤإينى ئةو 
دواى  ئةمةش  دةكات،  بةهَيزتر  دةستوورة 
ئاشكرا  بة  ئةوروثادا  ثةرلةمانى  لة  ئةوةى 

داواى طؤإينى كرا. 

رؤذَيك دواى ظاالنتاين،
شينى ثةكةكة

ئاسايى  رؤذَيكى  تةنيا  شوبات  ثانزةى 
س��ةدةى  ت��ا  ثةكةكة  م��َي��ذووى  ل��ة  ب��وو 
بيستويةك، ضونكة هةر دواى دةستطيركردنى 
سةركردةكةيان لة )15(ى شوباتى )1999(، ئةم 
ثارتة يادى ئةو رؤذة وةك رؤذَيكى مةينةتيى 
دةستطيركردنى  ئةمساَلى  يادى  دةكاتةوة. 
ئؤجةالن، ثَيشبينيى خوَيناويبوونى لَيدةكرَيت. 
سةرضاوةيةكى موخابةراتيى ئاماذة بة بوونى 
ثالنى ئةنجامدانى ضةند »كارَيكى توندإةوي« 
خؤثيشاندانى  ضةندين  لةطةأل  ه��اوك��ات 
خؤرئاواى  خ��ؤره��ةآلتء  لة  بنكةفراوان 
كة  دةوترَيت  هةروةك  دةكرَيت،  وآلتة  ئةو 
ضاالكييةكان بةردةوامدةبَيت تا )21(ى ئازار، 
ئةو  بةثَيى  نةورؤز.  رؤذى  يةكةم  دةكاتة  كة 
سةرضاوةية ثةكةكة بةنيازة ضاالكيى ئةمساأل 
لة ساآلنى ديكة دةنطبداتةوة، هةرضةندة  جيا 
خوَيناويبوونى نةورؤز لة كوردستانى توركيا 
بإياردراوة  ئةمساأل  بةآلم  ئاسايية،  شتَيكى 
بَيتء ضاالكيى زؤرو  تايبةت  نةورؤزَيكى  كة 
زؤر  كاتة  ئةم  بةآلم  ئةنجامبدرَيت،  بةهَيز 
ئَيستادا  لة  ضونكة  توركيا،  بؤ  هةستيارة 
كةمالىء  شةإى  دةستوور،  طؤإينى  شةإى 
ئةوروثا،  يةكَيتيى  شةإى  ئيسالمييةكان، 
شةإى دراوسَيكانء كَيشةى مَيذوو، هةموو 
ئةم كَيشانة بةرؤكى توركيايان طرتووة، ئةمة 
نيية  دوور  توركيا  هَيرشةكانى  لةوةى  جطة 
دةرب��ارةى  توركيا  جةماوةرى  هةَلوَيستى 
كَيشةكان بطؤإَيتء بارودؤخةكة هَيندةى تر 

ئاَلؤزبكات. 

ئةردؤغان هَيشتا بةردةوامة
زؤرى  ناوخؤيى  فشاري  بوونى  لةطةأل 
دةبَيت  رايطةياند:  ئةردؤغان  ئؤثؤزسيؤن، 
تيرؤر  بضَيتء  بةرةوثَيش  كورد  كرانةوةى 
لة  ئ��ةوان  ثَيبهَينرَيت،  كؤتايى  توركيادا  لة 
بةآلم  دةبن،  ب��ةردةوام  تيرؤر  دذى  شةإى 
ديموكراسىء  نَيوان  باريكى  هَيَلى  باآلنسى 
ئاسايش دةثارَيزنء ئيدارةكةى كاردةكات بؤ 
»هةنطاوى  وتيشى:  تيرؤر.  بضووككردنةوةى 
ديموكراتيزةكردندا  رووى  بة  مَيذوويى 

دةنَيين«.
سياسييء  دواكةوتوويى  ئ��ةردؤغ��ان 
ئ��اب��ووري��ى ت��ورك��ي��اى ط��ةإان��دن��ةوة بؤ 

فةرامؤشكردنى ديموكراسى.

ئـةمـريـكـاو ضـيـن، جةنطَيك لة ثةنهاندا

كوردو كةماليستء ئيسالمييةكان لة جةنطَيكى ضاوةأوانكراودا
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ثةيوةندييةك  هيض  ساَلَيكة  نزيكةى 
هةرَيمى  مللوسللأو  ثللارَيللزطللاى  لللةنللَيللوان 
موسأ  ثللارَيللزطللارى  نييةء  كوردستاندا 
نةكرَيتة  ثةيوةندييةكانيان  داوادةكلللات، 
حكومةتى  حيزبييةكانء  كَيشة  قوربانيى 
كَيشةكانى  بضوككردنةوةى  هةرَيميش 
رةتدةكاتةوة،  حيزبيى  كَيشةى  بؤ  نَيوانيان 
ثةيوةندييةكانى  ليذنةى  ئةندامَيكى  هاوكات 
»نةبوونى  دةَلَيت:  كوردستانيش  ثةرلةمانى 
هةرَيمى  موسأو  بة  زيانى  ثةيوةنديية  ئةو 
هةردووال  ثَيويستة  طةياندووةو  كوردستان 

موراجةعةى خؤيان بكةن«.
2009/1/31دا  لللة  ئلللةوةى  لللةثللاش 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  هللةَلللبللذاردنللى 
ئةنجامدراو تيايدا ليستى حةدبا لة ثارَيزطاى 
ثارَيزطايةى  ئةو  دةنطةكانى  زؤربةى  موسأ 
لةطةأل  رَيكنةكةوتنيان  بةهؤى  بةدةستهَيناء 
لة  هةندَيك  كة  نةينةوادا،  برايةتى  ليستى 
ثَيكيانهَينانةوة،  كوردستانييةكان  حيزبة 
نوجةيفى  ئةسيل  سةرؤكايةتى  بة  حةدبا 
خؤجَييى  حكومةتى  ثارَيزطاو  ئةنجومةنى 
ئةو ثارَيزطايةى ثَيكهَينا، بةردةوامبوونى ئةم 
كَيشةية لةوكاتةوة وايكردووة، كة حكومةتى 
هةرَيمء موسأ وةك سَييةم طةورة ثارَيزطاى 
سياسيىء  ثةيوةندييةكى  جؤرة  هيض  عَيراق، 

ئيداريىء بازرطانيىء ئةمنييان نةبَيت.
ئةسيل نوجةيفى ثارَيزطارى موسأ وَيإاى 
ئاماذةدان بة نةبوونى هيض ثةيوةندييةك لةطةأل 
حكومةتى هةرَيمى كوردستانء ثارَيزطاكانيدا، 
بة رؤذنامةى راطةياند: »هيوام دةخواست كة 
هةرَيمى  لةطةأل  هةمةاليةنةمان  ثةيوةنديى 
بةرثرسانى  لة  داواش  هةبوايةء  كوردسناندا 
ثةيوةندييةكانى  كة  دةكللةم،  حكومةتة  ئةو 
موسَلدا  لة  حيزبى  كَيشةيةكى  بؤ  نَيوانمان 

طفتوطؤى  دؤسييةى  نةكرَيتةوةء  بضووك 
بتوانن  كة  كةسانَيك،  دةست  بدةنة  نَيوانمان 

ضارةسةرى مامناوةند بدؤزنةوة.
دووجار  رابردوودا  دووساَلى  لةماوةى 
كؤبوونةوة  رَيكخراو  رَيكةوتء  بةشَيوةى 
ثارَيزطارى  هةرَيمء  بةرثرسانى  لةنَيوان 
كؤبوونةوةى  يةكةميان:  هةبووة،  موسَلدا 
هادى  نللةوزاد  لةطةأل  بوو  نجَيفى  ئةسيل 
كؤنطرةى  ثةراوَيزى  لة  موسأ  ثارَيزطارى 
طفتووطؤيةك  دووةميان  عَيراق،  ثارَيزطاكانى 
بووة كة لةنَيوان ثارَيزطاى موسأء وةزيرى 
ناوخؤى هةرَيمدا بووة، كة بة وتةى نوجةيفى 

هيض دةرةنجامى نةبووة«.
هللةرَيللم،  حكومةتى  بللةرامللبللةردا  لللة 
لةطةأل  كَيشةكانيان  كة  رةتدةكاتةوة،  ئةوة 
بَيتء  ساكار  كَيشةيةكى  موسَلدا  ثارَيزطارى 
حيزبيدا  كَيشةيةكى  ضوارضَيوةى  لة  تةنيا  بة 

بَيت.
حكومةتى  وتةبَيذى  مةحمود  د.كللاوة 
»بةثلةى  راطةياند:  رؤرذنامةى  بة  هةرَيم، 
هةرَيمء  حكومةتى  نَيوان  كَيشةكانى  يةكةم 
ثَيكهاتةى  بة  ثةيوةنديى  موسأ  ثارَيزطاى 
هةية،  موسَلةوة  فةرمانبةرانى  زؤرينةى 
هَيناوة،  تةوافوق  مةبدةئى  لة  وازيان  ئةوان 
بونياد  لةسةر  عَيراقى  كة ثرؤسةى سياسيى 
كةمينة  زؤرينةو  وةك  هةوَلدةدةن  دةنرَيتء 
ليستى  بةسةر  مةرجةكانيان  بكةنء  مامةَلة 

برايةتى نةينةوادا فةرز بكةن«.
وتةبَيذى حكومةت، ئاماذةى بةوةشدا؛ كة 
ساكارة  بةوشَيو  موسَلدا  لةطةأل  كَيشةكانيان 
نيية، كة ئةوان باسى دةكةن، كَيشةى حيزبى 
كَيشةيةكى  بةَلكو  نيية،  ئيدارة  بضووكء 

سياسيية.
هةرَيمى  نَيوان  ثةيوةنديى  نةبوونى 
كوردستانء ثارَيزطاى موسأ بةدةر لة كَيشة 
لَيدةكرَيت،  طةورةى  مةترسيى  سياسييةكان 
تايبةت  بة  بشكَيتةوة،  خةَلك  بةزيانى  كة 

ثارَيزطاى  كة  ئةوةن،  بةرةو  ئةطةرةكان  كة 
موسَليش بة هاوشَيوةى هةرَيمى كوردستان 

بةرةو فيدراَليبوون بإوات.
جَيطرى  وةرتللى،  د.ئةحمةد  بللإواى  بة 
سللةرؤكللى للليللذنللةى ثللةيللوةنللديلليللةكللانء 
شوَينةوارةكانى  راطةياندنء  رؤشنبيريىء 
ثللةرلللةمللانللى كللورسللتللان؛ نللةبللوونللى ئةو 
بة  موسَلدا  هةرَيمء  لةنَيوان  ثةيوةنديية 
بةوثَييةى  شكاوةتةوةو  هللةردووال  زيانى 

طةورةكانى  ثارَيزطا  لة  يةكَيك  موسأ 
سوننةى  هاومةزهةبى  هاوسنوورو  عَيراقةو 
كورديش  زؤر  ذمارةيةكى  كوردستانةو 
لةو  »جطة  وتيشى:  دةذيللن،  ثارَيزطاية  لةو 
دوو  لةطةأل  موسأ  ثارَيزطارى  كة  كَيشانةى، 
هةيةتى،  هةرَيمدا  دةسةآلتدارةكةى  حيزبة 
هةردووال  نَيوان  كَيشةكانى  ديكةى  بةشَيكى 
ثةيوةنديى بة تَيإوانينى ليستى حةدباوة هةية، 
كوردستانء  هةرَيمى  لةطةأل  ثةيوةنديى  بؤ 

فةرمانإةوايى لة عَيراقدا، وةك ئةوةى بةر لة 
ساَلى )2003( هةبووة.

كة  زانى،  بةثَيويستى  وةرتى  د.ئةحمةد 
موراجةعةى  موسأ  هةرَيمء  اليةنى  هةردوو 
لةسةر  ثةيوةندييةكانيان  بكةنء  خؤيان 
وتيشى:  رَيكبخةنةوة،  دةستوور  بنةماى 
هةرَيمى  هاوآلتييانى  بةرذةوةنديى  »ناكرَيت 
كوردستانء موسأ، بكرَيتة قوربانيى ملمالنَي 

سياسييةكان«.

راثؤرتي: رؤذنامة

دةستةى  تَيهةَلضوونةوةى  ليذنةى 
بإيارى  لة  دادثللةروةريللى  لَيثرسينةوةى 
دواخستنى دؤسيةى بةعسييةكان، بؤ دواى 
هةَلبذاردن ثةشيمان دةبَيتةوةو تا سةرةتاى 
دوورخراوةكان  دؤسيةى  داهاتوو  هةفتةى 

يةكاليى دةكاتةوة.

ليذنةى تَيهةَلضوونةوة 
ثةشيمان بووةوة

تَيهةَلضوونةوةى  ليذنةى  ئةوةى  لةثاش 
دادثللةروةريللى  لَيثرسينةوةى  دةستةى 
بةعسيية  دؤسيةى  دواخستنى  بإيارى 
هةَلبذاردن،  دواى  بؤ  دا  دوورخراوةكانى 
بوون،  ليست   )9( و  ثاَلَيوراو   )511( كة 
بة  بللةغللداوة  لة  ئللاطللادار  سةرضاوةيةكى 
رؤذنامةى راطةياند: »لة كؤبوونةوةى هةرسَي 
سةرؤكايةتى كؤمارء ثةرلةمانء ئةنجومةنى 
بؤ  ليذنةيةك  بإياردراوة  عَيراقدا  وةزيرانى 
طفتووطؤكردن لةسةر ئةو دؤسيةية رةوانةى 
ليذنةى ثَيداضوونةوةى دةستةى لَيثرسينةوة 
كؤبوونةوةش  ئةنجامدانى  لةدواى  بكرَيتء 
لةطةَلياندا، ئةندامانى ليذنةى ثَيداضوونةوةكة 
خؤيان  بإيارةكةى  لة  كة  بإياريانداوة، 
بةيةكى  يةك  دووبللارة  ببنةوةو  ثةشيمان 
لةاليةن  بةعسييةكان  دوورخراوة  دؤسيةى 
هةية  ئةطةر  بكةنء  تاووتوَي  دةستةكةوة 
تا  ئةو دؤسيةيةش،  تاووتوَيكردنى  دووبارة 

)12(ى ئةم مانطة درَيذة بكَيشَيت«.
ثللةشلليللمللانللبللوونللةوةى للليللذنللةى 
لَيثرسينةوةو  دةستةى  ثَيداضوونةوةى 
دؤسيةى  دواخستنى  لةبرى  دادثةروةريى 
دوورخراوة بةعسييةكان بؤ دواى هةَلبذاردن 
لةثاش ئةوة هات، كة دةستةى لَيثرسينةوةى 
ليستى   )9( و  ثاَلَيوراو   )511( دادثةروةريى 
ياساى  بةثَيى  بةعسيبوونء  بةتؤمةتى 
هةَلبذاردنة  لةو  دادثةروةريى  لَيثرسينةوةى 

دوورخستةوة.

ثةرلةمان ناإازيية
 بللإيللارى دواخللسللتللنللى دؤسلليللةى 
دواى  بؤ  بةعسييةكان  دوورخستنةوةى 
هةَلبذاردنى )2010(ى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
عَيراق، ناإةزايى زؤرَيك لةاليةنة عَيراقييةكانى 
لة  هةندَيك  ئاستةى  ئةو  تا  كايةوة،  هَيناية 
بة  تَيهةَلضوونةوةيان  ليذنةى  ليستةكان 
ناشةرعيبوون تؤمةتباركردء رايانطةياند؛ كة 
ليذنةى ناوبراو تةنيا بؤى هةية بة بإيارةكاندا 
ئةو  بةثَيى  بكاتةوةء  رةتى  نةك  بضَيتةوة، 
كةوتوون،  رؤذنامةش  دةست  زانيارييانةى 
ئةو  بإيارى  راطةياندنى  دواى  دةستبةجَي 
ليذنةية، ليذنةى لَيثرسينةوةى دادثةروةريى 
نووسراوَيكى  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
رةسميى ئاراستةى ليذنةى تَيهةَلضوونةوةى 

دةستةى لَيثرسينةوةو دادثةروةريى كردووة، 
واتة  ئةوان،  كة  كراوة؛  بةوة  ئاماذة  تيايدا 
دةستوورء  بةثَيى  تَيهةَلضوونةوة(  )ليذنةى 
بؤيان  دادثةروةريى  لَيثرسينةوةى  ياساى 

نيية بإيارى دواخستنى ئةو دؤسيةية بدةن.
ئةنجومةنى  ئةندامى  خةفاجى  لةيال 
ئيئتيالف  ليستى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى 
وَيإاى ثيشاندانى ناإةزايى خؤى سةبارةت 
بؤ  تَيهةَلضوونةوة  ليذنةى  بإيارةى  بةو 
بإيارةكانى  كة  روونكردةوة،  رؤذنامةى 
دادثللةروةريللى  لَيثرسينةوةى  دةستةى 
ثابةندنء هيض اليةنَيك ناتوانَيت رةتيبكاتةوة، 
وتيشى: »ئَيمة دذايةتى بةعسييةكان ناكةين، 
ثشتى  لةسةر  ثَينادةين  رَيشيان  بللةآلم 
بؤ  بطةإَينةوة  رذَيم  دةستى  قوربانيانى 

دةسةآلت«.
خؤشى  سووإمانى  سللةر  خةفاجى 
لةثشت  كة  بإيار،  هةندَيك  لة  ثيشاندا 
ثةرلةمانء  بؤ  بَيطةإانةوة  ثلللةردةوةو 

دةستوور، لة عَيراقدا دةردةكرَين«.

 بةقسةى بايدنيان كرد
يةكلةدواى  سةردانة  لةطةأل  هاوكات   
عَيراقء  بؤ  ئةمريكا  بةرثرسانى  يةكةكانى 
بايدنى  جؤ  هةمووشيانةوة  لللةسللةروو 
جَيطرى سةرؤكى ئةمريكا، كة هاوكات بوو 
دوورخراوة  دؤسيةى  ورووذاندنى  لةطةأل 
بةعسييةكان، لةاليةن دةستةى لَيثرسينةوةى 
ئةوةن  بةرةو  ئاماذةكان  دادثةروةرييةوة، 
شَيرى  ثشكى  واشنتؤن  حكومةتى  كة 
هةبووة لةو كاريطةرييانةى لةسةر ليذنةى 
لَيثرسينةوةى  دةستةى  تَيهةَلضوونةوةى 
دادثةروةريى هاتوونةتةكايةوة بؤ دةركردنى 
دوورخراوة  دؤسيةى  دواخستنى  بإيارى 

بةعسييةكان بؤ دواى هةَلبذاردن.
باَليؤزخانةى  وتةبَيذى  فرين،  فليث 
كة  رةتكردةوة؛  ئةوةى  عَيراق،  لة  ئةمريكا 
كريستؤظةر هَيَلى باَليؤز دةست لة كاروبارى 
بة  سةبارةت  وةربللدات،  عَيراق  ناوخؤى 
بةآلم  بةعسييةكان،  دوورخراوة  دؤسيةى 
تَيإوانينى  تةنيا  هَيأ  »كريستؤظةر  وتى: 
واشنتؤن سةبارةت بةو دؤسيانة دةخاتةإوو، 
بةرذةوةندييةكانى  بة  ثةيوةندييان  كة 
دبلؤماسيةتى  سنوورى  هةيةء  ئةمريكاوة 
سةركردة  نابةزَينَيتء  خؤى  ثةسةندى 
عَيراقييةكانيش لةوبارةية تَيإوانينى وةهايان 

لةبةرضاو نةطرتووة«.
بةثَيى راثؤرتى هةفتانةى )دؤر ريثؤرت(ى 
ئةمةريكيش ليذنةى تَيهةَلضوونةوةى دةستةى 
بإيارى  لة  دادثللةروةريللى  لَيثرسينةوةى 
دوورخستنةوةى  دؤسيةى  دواخستنى 
ئةو  خاَلةكانى  تللةواوى  بةعسييةكاندا، 
ثَيشتر  كة  جَيبةجَيكردووة،  ثَيشنيازانةيان 
بؤ  ئةمريكا  سةرؤكى  جَيطرى  بايدنى  جؤ 
كة  خستبووةإوو،  عَيراقييةكانى  سةركردة 

ئةويش دواخستنى دؤسيةكة بووة بؤ دواى 
هةَلبذاردن.

د. عةبدوَلآل عالياوايى بإياردةرى ليذنةى 
ئةنجومةنى  دادثةروةريى  لَيثرسينةوةى 
طوشارةكانى  بةديكردنى  عَيراق،  نوَينةرانى 
ثشتإاستكردةوةء  دؤسيةية  لةو  ئةمريكاى 
نةيتوانى  »ئةمريكا  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
اليةنة  ثةرلةمانء  سللةر  بخاتة  طوشار 
سياسييةكان، ديارة توانيويةتى كاريطةريى 
دةستةى  تَيهةَلضوونةوةى  ليذنةى  لةسةر 

لَيثرسينةوةى دادثةوةريى دروستبكات«.

 ليذنةى تَيهةَلضوونةوة 
تؤمةتبارة؟

دةستةى  تَيهةَلضوونةوةى  ليذنةى   
لةاليةن  كة  دادثةروةريى،  لَيثرسينةوةى 
لة  دانللراون،  عَيراقييةوة  فيدراَليى  دادطاى 
كوردةو  دوانيان  كة  ثَيكدَين،  دادوةر   )7(
ئاطادارى  سةرضاوةيةكى  وتللةى  بةثَيى 
لةسةر  رايان  كوردةكانيش  دادوةرة  بةغدا، 
بةعسييةكان باش نةبووةو لةطةأل دواخستنى 

ئةو دؤسيةية بوون، بؤ دواى هةَلبذاردن.
ئةندامى  نةقشبةندى  محةمةد  بةآلم 
دادطاى فيدراَليى عَيراقى، ستايشى ئةندامانى 
رايطةياند:  كردء  تَيهةَلضوونةوةى  ليذنةى 
ئينتيماى  بةبَي  ليذنةية  ئةو  »قازييةكانى 
هيض  كللاردةكللةنء  مةزهةبى  نةتةوةيىء 
شتَيك كاريطةرييان لةسةر دروست ناكاتء 
يةكاليى  ليذنةيةش  ئةو  بإيارى  دةركردنى 

كةرةوةيةوةو ناطؤإدرَيت«.
نةقشبةندى ئاماذةى بةوةشدا؛ كة ئةطةر 
بةعسييةكان  دوورخللراوة  دؤسيةى  زؤرة 
بخرَيتة بةردةم دادطاى فيدراَليىء ئةطةر لة 
دةسةآلتى دةستووريىء ياسايى ئةواندا بوو، 
تاووتوَيى دةكةنء بإيار لةسةر ئةوة دةدةن، 
كة بإيارى ليذنةى تَيهةَلضوونةوةى دةستةى 
بة  سةبارةت  دادثةروةريى  لَيثرسينةوةى 
دوورخستنةوةى  دؤسيةى  دواخستنى 
بةعسييةكان، بؤ دواى هةَلبذاردن بإيارَيكى 

دروستة، يان نا.

موسألء هةرَيم، يةكتر بايكؤت دةكةن

ليذنةى تَيهةلَضوونةوة 
لة بأياري دواخستنى دؤسيةى بةعسييةكان ثاشطةزبووةوة

ئةسيل نوجةيفيمةسعود بارزانى



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ل��ةإَي��ي ث��إؤذةي��ةك��ةوة ه���ةزارو 
ي��ةك ث��رس��ي��ار ئ��اراس��ت��ةي ه���ةردوو 
هةرَيمي  دةسةآلتداري  حيزبي  سةرؤكي 
كوردستانء دةسةآلتي سياسيي دةكرَيت، 
ثرسيارةكانةوة  وةآلمدانةوةي  لةإَيي  تا 
»تا ئه و کاته ي ده سه آلتي گه ل به شَيوازَيکي 
ره نگده داته وه   ثه رله ماندا  له   ته ندروست 

هَيزَيکي ديكةي لَيثرسينه وه  بخرَيتةطةإ.
بورهان ساَلح، كة كوردَيكي دانيشتووي 
ثإؤذةي  بيرؤكةي  خاوةني  ئةَلمانياية 
)هةزارو يةك ثرسيار( ئاماذة بةوة دةكات؛ 
له  سيستمي ديموکراسيدا گه ل سه رچاوه ي 
ده سه آلته ، ئه م ده سه آلته ي گه ل له إَيگه ي 
نوَينه ره کانييه وه  له  ثه رله ماندا به رجه سته  
ده بَيت، يه کَيک له  ئه رکه  هه ره گرنگه کاني 
له   لَيثرسينه وه يه   لَيثَيچينه وه ء  ثه رله مان 
سه رؤکايه تي  جَيبه جَيکردنء  ده سه آلتي 
ثه رله ماني  ساَله   ه��ه ژده   م��اوه ي  وآلت، 
ک��وردس��ت��ان ب���ه م ئ���ه رک���ه ي خ��ؤي 
دةَل��َي��ت:  ل��ةوب��اري��ةوة  هه َلنه ستاوه ء 
تا  ثإؤژه يه وه،   ئه م  له إَيگه ي  »ده مه وَيت 
به شَيوازَيکي  گه ل  ده سه آلتي  کاته ي  ئه و 
ره نگده داته وه   ثه رله ماندا  له   ته ندروست 
هَيزَيکي ديكةي لَيثرسينه وه  بخه ينه گه إ، که  
ثرسياري  هه زاران  کؤکردنه وه ي  ئه ويش 
بَي وه آلمي هاوآلتييانء شه قامي کوردييه،  

به  هه موو چينء توَيژه کانيةوه،  به  هه موو 
خوَينده وارييه وه،   رؤشنبيرييء  ئاستَيکي 
به ئاشکرا  ثرسياره کانه   گه ياندني  ثاشان 
ميدياکانه وه  له إَيگه ي  گه له وه   به ناوي 
ئه گه ر  ده سه آلت،  سه رؤکء  هه ردوو  به  
بَيتء ده ستثَيکي ئه م ثإؤژه يه  هاوکات بَيت 
بانگه شه ي  هه َلمه تي  ده ستثَيکردني  له گه أل 
کاريگه رييه کي  ئه وا  هه َلبژاردنه کاندا، 
ئه نجامه کاني،  له سه ر  ده بَيت  چاکي  زؤر 
هَيزَيکي  ده بَيته   به رده وامبوونيشي 

چاودَيري هه ميشه يي«.
ئامانجي خستنةإووي ثرسيارةكانيش 

ساده ترين  له   هاوآلتييان  كة  ئةوةية؛ 
)که ي  وه ک  نموونه،   بؤ  ثرسياره وه  
کَيشه ي ئاوء کاره با چاره سه ر ده کرَيت؟، 
يان  سيا سه تمه دارَيک،  ئةوةي   دةطاتة  تا 
دانيشتوواني  هه موو  يان  رؤشنبيرَيک، 
بثرسن  بيانه وَيت  به عه ره بکراو  که رکوکي 
ماده ي )140(  بؤ تائَيستا جَيبه جَي نه کراوه؟  
کردنه وه ي  چين؟،  نهَينييه کاني  هؤيه کانء 

گرَيکوَيره کاني به ده ست کَييه؟!«.
ل���ةوب���ارةي���ةوة ب��وره��ان س��اَل��ح 
که سَيکء  »هه ر  كة:  روونيكردووةتةوة، 
ثرسياره ي  ئ��ه و  خ��ؤي��ه وه   دي���دي  ل��ه  
له هه موو  بزانَيت  وه آلمه که ي  ده يه وَيت 
ياسايي،  سياسييء  له إووي  بواره کاندا، 
بازرگانييء  ئابووريي،  به إَيوه به رَيتي، 
رابردوو  و  مَيژوو  هه تا  گرَيبه سته کان، 
ئاستي  س���ه رؤک،  ه���ه ردوو  ره ف��ت��اري 
خوَيندن، رؤشنبيرييان، موَلکء سامانيانء 
جياوازييه ي  ئه و  ده ستکه وتني،  چؤنَيتى 
بووه ،  دروس��ت  گه لدا  ئ��ه وانء  له نَيوان 
قه تيسخواردووي  ثرسياري  ه��ه زاران 
بدرَينه وه،   وه آلم  ثرسيارانه   ئه م  ديكةش، 
ئاشکراکردني سه دان  ده بَيته  هؤي  نا  يان 
ده القه   ئه و  ده رخستني  ش��اراوه ،  نهَيني 
ئاسمانء  نَيوان  جياوازي  که   گه وره يه ي 
ده سه آلتء  نَيوان  که وتووةته   رَيسمانه ء 

گه له وه «.
ب��ةث��َي��ي ث���إؤذةك���ةش س��ةرةت��ا 
دواتريش  كؤدةكرَينةوةء  ثرسياره کان 

ده ستکاريکردني  دادةإَي��ذرَي��ن��ةوة  بَي 
يه ک  ه��ه زارو  ثاشان  ناوه إؤکه کةيء 
لَيکچوو  ثرسياره   هه موو  له کؤي  ثرسيار 
يه ک  هةَلدةبذَيردرَيتء  لَيکجياوازه کان  و 
بانگه شه ي  ده ستثَيکردني  ثَيش  هه فته  
بانگه وازَيکي  له إَيگه ي  هه َلبژاردنه کان، 
داواي  ميدياوه   که ناَله کاني  له   ک��راوه  
له    )TV( رووب��ه إووب��وون��ه وه ي��ه ک��ي 
ده کرَيت،  ده سه آلت  سه رؤکء  هه ردوو 
ئه گه ر  ثرسياره کان،  وه آلمدانه وةي  بؤ 
بةالي  که  ئه مه   نه دايه وه   وه آلميان  هاتوو 
زؤر  ئه گه رَيکي  ث��إؤذةك��ةوة  خاوةني 
دةستثَيدةكات،  ديكة  قؤناغَيكي  به هَيزهء  
ئه واندا  ئه ماده نه بووني  »له کاتي  ئةويش: 
بؤ رووبه إووبوونه وه ي )TV( بانگه وازَيک 
زه مينيء  که ناَله   هه موو  ئاراسته ي 
بوارم  ئه وه ي  بؤ  ده که م  ئاسمانييه کان 
ثرسياره کان  زنجيره،   به   ئَيواران،  بده نَي 
بَيتء  وه آلميش  بَي  ئه گه ر  بکه م،  ئاراسته  
بَي ئاماده بووني ئه وانيش، ئه مه ش ده بَيته  
خؤشاردنه وه ي  بؤ  باش  ئاماژه يه کي 
له   راستييه کانء خؤدزينه وةيان  له   ئه وان 

هاوآلتييان. 
هيچ  ئةطةر  كة  ئ��ةوةي  دةرب���ارةي 
شه وانه   ئاماده نه بوو   )TV( که ناَلَيکي 
دةَلَيت:  بکات،  ته رخان  بؤ  نيوکاتژمَيري 
ماَلثه إه کاني  له إَيگه ي  ناچاريي  به   »ئه وا 
رؤژن��ام��ه   هه موو  له   ئينته رنَيته وهء 
ئازادةکانه وه  به  زنجيره  هه ر رؤژي ثه نجا 

بآلو  زنجيره   بيست  ده کاته   که   ثرسيار، 
ده که مه وه«.

ثإؤذةكةشةوة،  ئامانجي  لةبارةي 
ثإؤژه يه   »ئ��ه م  دةَلَيت:  ساَلح  بورهان 
بانگه شه يه کي  ئ���ه وه ي  س����ه ره إاي 
سه رده ميانه ي  هه َلبژاردنه،   شارستانييء 
تائَيستا له  کوردستانيش ثه يإه و نه کراوه، 
ئَيمه  ده توانين ئيش له سه ر  له م إَيگه يه وه  
ئه و ژماره  زؤره ي ده نگ بکه ين به  قازانجي 
گه ل، له  ئاماده نه بوونء وه آلم نه دانه وه ي 
کار  ده روونييه وه   له إووي  ثرسياره کان، 
توءشي  ده ک��اتء  ده نگده ر  هه ستي  له  
دوودَلي ده کات له  ده سه آلتء کانديده کاني، 
ال  ديكةيان  ثرسياري  ديكة  جارَيکي 
وه آلمي  ئاماده نين  بؤ  ده ک��ات،  دروست 
ئايا  بده نه وه ؟،  هاوآلتييان  ثرسياره کاني 
رازء  له   گوَي  ئاماده نه بَيت  سه رؤکَيک 
ئه و ه يه   شاياني  بگرَيت،  گه ل  گله ييه کاني 
يان  بدرَيت؟،  بؤ  بکرَيته  سه رؤکء ده نگي 
ثرسياري  هه زاران  له   خؤي  ده سه آلتَيک 
گه ل بدزَيته وه،  که  داواي روونکردنه وه ي 
لَيده که ن،  ديكةيان  شتي  ده يان  داهاتء 
متمانه يان  ديكة  جارَيکي  ئه وه ن  شاياني 

ثَيببه خشرَيته وه؟ «.
ثَييشيواية: »مانه وه ي ثرسياره کان بَي 
نَيوان  که وتووةته   ده القه يه ي  ئه و  وه آلم، 
بنکه ى  سه رکردايه تيء  گه ل،  ده سه آلتء 
حيزبء جه ماوه ره که ي ده خاته  به ر تيشکي 

رووناکيي هه َلسه نگاندنء بإياردان«.

راثؤرتى: دلَير عةبدولخاق

مةدةنى  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى 
جياواز  فؤرمى  ث��إؤذةء  بة  هةرَيمدا،  لة 
هؤشياركردنةوةى  هةَلمةتى  لة  بةشداريى 
لة  ب��ةش��داري��ك��ردن  ثَيويستى  خ��ةَل��كء 
عَيراق  هةَلبذاردنةكانى  ثرؤسيسى 
ضاالكوانانى  لة  بةشَيك  هاوكاتيش  دةكةن، 
ئةوان  دةكةن؛  بةوة  ئاماذة  رَيكخراوةكان 
هةَلبذاردن،  ملمالنَيى  لة  نين  بةشَيكن 
ثرؤسةى  سةركةوتنى  لة  بةشَيكن  بةَلكو 
ديموكراسييةتى  سةرخستنى  هةَلبذاردنء 

هةَلبذاردنةكان.
ليستَيكى  بة ضةند  عَيراقدا،  لةناو  كورد 
دةكات،  دةنطةكانى  لةسةر  كَيبإكَي  جياواز 
ئةمساأل،  ئ��ازارى  )7(ى  هةَلبذاردنى  بؤ 
نوَينةرانى  هةَلبذاردنى  بة  تايبةتة  كة 

ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق.
ل��َي��رةوة ئ��ةط��ةر ب��ةش��داري��ك��ردن��ى 
عَيراق  هاوآلتييانى  لة  بةرضاو  ذمارةيةكى 
دةرخةرى  هةَلبذاردنةكةدا  ثرؤسةى  لة 
بؤ  ئةوا  بَيت،  ثرؤسةكة  سةركةوتوويى 
ئةو  بةشداريكردنى  كوردستان  هةرَيمى 
رَيذةية ضةسثاندنى نفوزَيكى ديارى كوردة 
ئابووريى  سياسيىء  نةخشةى  لةسةر 
رَيكخراوةكانى  هةربؤية  ئايندة،  عَيراقى 
طرنطى  لةسةر  جةخت  مةدةنى  كؤمةَلى 
ثرؤسةيةدا  لةو  خةَلك  بةشداريكردنى 
دةكةنةوةء بةرنامةى كاركردنى خؤيشيان 

دةخةنةإوو.
عةلى كةريم بةإَيوةبةرى ئةنستيتيوتى 
ثَييواية:  مرؤظ  مافةكانى  بؤ  كوردستان 
بةشَيك  مةدةنى  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى 
نين لة ملمالنَيى هةَلبذاردن، بةَلكو بةشَيكن 
هةَلبذاردنةكان،  ثرؤسةى  سةركةوتنى  لة 
سةربةخؤيى  بَياليةنىء  لةإَيطةى  ئةمةش 
سَييةمء  ضاوى  وةك  دةتوانن  خؤيانةوة 
هةَلبذاردن  رؤحى  نةهَيَلن  سَييةم  هَيزى 
وتى:  كةريم  عةلى  ببَيت،  مردن  تووشى 
رَيكخراوةكان  طشتيى  »بةشَيوةيةكى 
ئةوانيش  كة  جَيبةجَيدةكةن،  ئةرك  سَى 
هؤشياركردنةوة،  لة  دةبيننةوة  خؤيان 
بةهَيزكردنى  ثرؤسةكةء  ضاوَيريكردنى 
ئةم  هةَلبذاردن،  ديموكراسييةتى  رةوتى 
قؤناغى  سَى  هةر  بةسةر  ئةركةش  سَى 
واتة  دةبَيت،  جَيبةجَي  هةَلبذاردنةكةدا 
)هةَلمةتى  ه��ةَل��ب��ذاردن  ثَيش  قؤناغى 
رؤذى  هةَلبذاردنء  رؤذى  بانطةشة(، 

دةنطةكان«. يةكالييكردنةوةى 
كوردستان  ئةنستيتيوتى  بةإَيوةبةرى 
بةوةشدةكات؛  ئاماذة  مرؤظ،  مافةكانى  بؤ 
هؤشياركردنةوةى خةَلك بؤ بةشداريكردنى 
سةركةوتنى  بؤ  طرنطة  هةَلبذاردنةكان 
ئ��ةوةش  ثَيويستدةكات  ث��رؤس��ةك��ةء 
دةنطدةدات،  ضؤن  هاوآلتى  روونبكرَيتةوة 
دةدات،  بةكَى  دةنط  دةنطدةدات،  بؤضى 

ضؤنيش لة دةنطةكةى خؤى دةثرسَيتةوة؟
سةرؤكى  ميرانى  هَيمن  ب��إواى  بة 
ثرسة  ب��ؤ  ك��وردس��ت��ان  ث��ةي��م��ان��ط��ةى 
سيستمى  زيندوويةتى  سياسييةكان؛ 
بة  ثةيوةستة  وآلتَيكدا  هةر  لة  سياسيى 
ئاستء ذمارةى بةشداريى خةَلك لة كايةى 
ئاستة  لة  يةكَيك  وآلت��ةء  ئةو  سياسيى 
هةَلبذاردنة،  بةشداريكردنى  طرنطةكان 
»رَيكخراوةكانى  دةَل��َي��ت:  لةوبارةيةوة 
هؤشياريىء  ناوةندى  مةدةني  كؤمةَلى 
دةتوانن  بؤية  خةَلكةوة،  بة  ثةيوةنديدارن 
بطَيإنء  خؤيان  رؤَلى  هةَلبذاردنةكاندا  لة 
ثَيويستى  لة  هؤشياربكةنةوة  خةَلك 

كةسَيك  تاكة  دةنطى  طرنطى  دةنطدانء 
لةتوانايدا  رةنطة  كة  روونبكرَيتةوة، 
يان  بطؤإَيت،  سياسيى  هاوكَيشةى  هةبَيت 

هاوسةنطى سياسيى بهَينتة ئاراوة«.
ئةمين  ش����ؤإش  ب��ؤض��وون��ى  ب��ة 
رَيكخراوى  لة  راطةياندن  لَيثرسراوى 
كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  ئةركى  )CSI(؛ 
دةبَيت  قورستر  هةَلبذاردنةدا  لةم  مةدةنى 
ثَيشووى  هةَلبذاردنةكانى  بة  بةراورد  بة 
سيستمى  بةوثَييةى  ع��َي��راق،  ه��ةرَي��مء 
ثَيويستى  ئاَلؤزةء  نيمضةكراوة(ية،  )كراوةء 
بةكاتى زياترء روونكردنةوةى زياتر هةية 
ئةوةى  بؤ  خةَلك،  هؤشياركردنةوةى  بؤ 
بةشداريى  دروست  بةشَيوةيةكى  بتوانن 
بدةن،  قةوارانة  ليستء  بةو  دةنط  بكةنء 

كة خؤيان دةيانةوَيت.
تائَيستا  بةوةدةكةن؛  ئاماذة  ضاودَيران 
لةم كؤمةَلطةيانةى لةمةإ خؤمان طرنطيىء 
طشتيى  بةشَيوةيةكى  هةَلبذاردن  بايةخى 
هةربؤية  روون��ن��ةب��ووةت��ةوة،  خةَلك  بؤ 
دةوترَيت:  باوةء  لةناو خةَلكدا  زؤرجاريش 

لة  هيض  نةضيت  يان  هةَلبذاردن،  بؤ  »بضيت 
بةبإواى  بةآلم  ناطؤإَيت«،  هاوكَيشةكة 
كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  ضاالكوانانى 
هةَلبذاردن  بةشداريى  ئ��ةوةى  مةدةنى، 
لة  رَيطة  دةتوانَيت  دةبَيتء  دةنطى  دةكات 

بطرَيت. ساختةكاريى 
وت:  رؤذن��ام��ةى  بة  ئةمين  ش��ؤإش 
خؤيةتى  م��اف��ى  ه��اوآلت��ى  »وةك��ض��ؤن 
ئاواش  بكات،  هةَلبذاردن  لة  بةشداريى 
بةآلم  نةكات،  بةشداريى  كة  خؤيةتى  مافى 
بةشداريى  ئةوةى  بزانرَيت  ئةوة  دةبَيت 
ديكة  كةسَيكى  لةوةدةطرَيت  رَيطة  دةكات، 
دةكات  بةشداريى  واتة  دةنطبدات،  لةجياتى 
نةهَيشتنى  هةَلبذاردنةكةء  بَيطةرديى  لة 

تيايدا«. ساختةكاريى 
دةرنةكةوتنى  هؤكارى  ميرانى  هَيمن 
ناوضةيةدا  لةم  هةَلبذاردنةكان  بايةخى 
سياسيى  سيستمى  دةطَيإَيتةوة؛  ئةوة  بؤ 
هةَلبذاردنةكان  مؤديلى  نةيتوانيوة 
بضةسثَينَيتء  دةوري����ى  ب��ةش��َي��وةى 
هؤى  نةبووةتة  هةَلبذاردنيش  هاوكاتيش 

لةبارةى  دةس��ةآلت،  دةستاودةستكردنى 
ه��ةب��وون��ى راث��رس��ى ب��ؤ دةرك��ةوت��ن��ى 
دانيشتووانى  بةشداريكردنى  رَي��ذةى 
هةَلبذاردنةكانى  لة  كوردستان  هةرَيمى 
ميرانى  عَيراق،  نيشتمانيى  ئةنجومةنى 
كوردستان  ثةيمانطةى  لة  »ئَيمة  وت��ى: 
ثإؤذةيةكمان  سياسييةكان  ثرسة  بؤ 
بانطةشةى  دةستثَيكردنى  لةطةأل  هةية، 
ئامادة  راثرسى  بةشَيوةى  هةَلبذاردنةكان 
خةَلك  تاضةند  بزانرَيت  بؤئةوةى  دةكرَيت، 
دواى  دةضَيت،  هةَلبذاردنةكانةوة  بةثير 
راثرسييةكة  ئةنجامى  تةواوبوونيشى 

رادةطةيةنين«.
لة هةرَيمى كوردستان، جطة لة رَيكخراوة 
زياتر  رَيكخراوانةى  ئةو  يان  حيزبييةكان، 
زؤرب��ةى  ن��اس��راون،  حيزب  بةسَيبةرى 
مةدةنى  كؤمةَلى  ديكةى  رَيكخراوةكانى 
بؤية  نيية،  حكومةت  لة  بودجةيةكيان  هيض 
رَيكخراوانة  ئةو  كةمثةينانةى  لةو  بةشَيك 
خةَلك  هؤشياركردنةوةى  هةَلمةتى  بؤ 
رَيكخراوَيكى  ضةند  لةاليةن  بةكاريدةهَينن، 

جيهانييةوة هاوكاريى دةكرَين.
راطةياندن  لَيثرسراوى  ئةمين  شؤإش 
بةوةكرد؛  ئاماذةى   )CSI( رَيكخراوى  لة 
كةمثةينَيكيان لة )24( رَيكخراوى سةربةخؤ 
ثَيكهَيناوة، كة هيض بودجةيةك لة حكومةتى 
هةرَيم وةرناطرن، بةَلكو لةسةر ئةو فةندانة 
ئيشدةكةن، كة لة رَيكخراوة جيهانييةكانةوة 
ئيشكردن  ثالنى  بةثَيى  وةري��دةط��رن، 
بةسةر  دابةشكراون  رَيكخراوانة  ئ��ةو 
ناوضةيةكى  لة  يةكةء  هةر  ناوضةكانداء 
هؤشياركردنةوةى  هةَلمةتى  دياريكراودا 

خةَلك درَيذة ثَيدةدات.
عةلى كةريم بةإَيوةبةرى ئةنستيتيوتى 
لةبارةى  مرؤظ،  مافةكانى  بؤ  كوردستان 
لة  رَيكخراوةكان  كارةكانى  طرنطترين 
جطة  »رَيكخراوةكان  وتى:  هةَلبذاردندا 
رَيطةى  لة  خةَلك  هؤشياركردنةوةى  لة 
كؤنفرانسء  سيمينارء  وؤرك��ش��ؤث، 
لةسةر  كار  راطةياندنةوة،  ئامرازةكانى 
نوَينةرى  ك��ادي��رء  ه��ؤش��ي��اك��ردن��ةوةى 
هةروةها  دةكةن،  سياسييةكانيش  ثارتة 
يان  نوخبة،  خةَلكى  رَيطةى  لة  دةكرَيت 
كؤمةأل  لةناو  كاريطةرييان  ئ��ةوان��ةى 
ميدياى  لةإَيى  هةية  بةرنامةشمان  هةية، 
ئةمريكييةوة اليةنةكان رووبةإووى يةكتر 
ثةيامى  ثاَلَيوراوان  لة  بةشَيك  بكةينةوةء 
بةخةَلك  دياركراو  ماوةيةكى  لة  خؤيان 

بطةيةنن«.
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هه زارو يه ک ثرسيار له  ده سه آلت دةكرَيت

رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى:
بةشداريكردنى خةَلك، رَيطةنةدانة بة ساختةكاريى لة هةلَبذاردندا

بورهان ساَلح

فؤتؤ: رؤذنامة



سازدانى: سيروان سنةيي

)مات فرةيزَير( ضاالكوانى ئابووريىء 
رؤذنامةنووسي ئؤسترالى، 

لة هةرَيمى كوردستاندا خةريكى 
لَيكؤَلينةوةية لةسةر بارودؤخى 

كوردستان، ئَيستا لة شارى هةولَير 
نيشتةجَيية، لةم ديمانةيةدا فرةيزَير 
بةطةشبينييةوةدةإوانَيتة داهاتووى 

كوردستان، بةآلم ئةوة ناشارَيتةوة كة 
ثَيويستة طرنطى زؤر زياتر بة مةسةلةى 

ئابووريىء ئامارو ثالندانان بدرَيت و 
دةَلَيت: »ثَيويستة اليةنة سياسييةكانى 

هةرَيم شةإ بطؤإنء بة ئاشتيء 
دوذمنايةتى بطؤإن بة دؤستايةتى«. 

ضؤن  ك��وردس��ت��ان  ب��ارودؤخ��ى   *
هةَلدةسةنطَينيت؟

تةنيا حةوت  كوردستان  ئةوةى  لةبةر   -
خولَيكى  نَيو  ضووةتة   )2010-2003( ساَلة 
نوَي لة ذيانى سياسيي خؤيةوة، من هةموو 
كةموكوإييةك زؤر بة ئاسايي دةزانمء ئةطةر 
كَيشةيةك هةبَيت بة دانيشتنء كؤبوونةوةى 

اليةنةكان ضارةسةر دةكرَيت.

سياسييةكانى  اليةنة  ثَيتواية  تؤ   *
رووناكبيريية  ئةو  خاوةنى  كوردستان 
كؤمةَلطة  بتوانن  ك��ة  سياسييةبن، 

بةشَيوةيةكى دروست ئيدارة بكةن؟
بؤضوونى خؤمان سنووردار  با  تكاية   -
ضةند  يان  بضووك،  ناوضةيةكى  لة  نةكةين 
ئَيمة  با  ناوضةيةك،  لة  سياسيي  اليةنى 

بيروباوةإي  ضونكة  بيربكةينةوة،  جيهانيى 
نةبوو،  فةرةنسا  بؤ  بةس  )ظؤَلتَير(  ئازادى 
نيية،  بةريتانيا  بؤ  تةنيا  ميل(يش  )ستوارت 
سياسيى  مةسةلةى  جيهانييانة  ئَيمة  با 

كوردستان هةَلسةنطَينين.
وةآلمى  نوَي  شَيوازَيكى  بة  من  كةواتة 
ثرسيارةكةت دةدةمةوة، اليةنة سياسييةكانى 
كوردستان بةطشتيىء بةتايبةتى بزووتنةوةى 
نوَيية  بيروبؤضوونَيكى  خاوةنى  كة  طؤإان، 
دةبَيت لةسةر ضةند بنةمايةك ئيش بكةن، كة 

لة وآلتانى جيهاندا زؤر طرنطة.
ب��ةردةوام  كؤبوونةوةى  دانيشتنء   *
ضونكة  سياسييةكان،  اليةنة  هةموو  لةطةَل 
مَيشك  لةيةك  باشتر  مَيشك  دوو  هةميشة 

وآلتانى  سياسيي  مَيذووى  دةك��اتء  ئيش 
هةرضي  كة  سةلماندوويانة،  سةركةوتوو 
كؤبوونةوةى بةئامانج زؤرتر بَيتء ئازاديى 
دةربإينى بؤضوونى جياواز زؤرتر بَيت، ئةوا 
ئةو اليةنة سياسييانة براوةنء بةثَيضةوانةوة 
لة  بير  تةني  كة  سياسيي  هةراليةنَيكى 

بةرذةوةنديى خؤى بكاتةوة، ذَيركةوتووة.
ئابووريى  مةسةلةى  لةسةر  كاركردن   *
وا  من  كشتووكاأل،  بةتايبةتى  كوردستان، 
لةسةر  كةمتر  راطةياندنةكان  هةستدةكةم 
ثَيويستة  دةك���ةنء  ك��ار  مةسةلةية  ئ��ةو 
اليةنةكان كار بكةن بؤ مةسةلةى ئابووريى، 
لةطةأل داهاتووى  ئابووريى يةكسانة  ضونكة 

سياسيي اليةنةكانء كؤمةَلطةش.

 * هةوَلدان بؤ ئةوةى كة شةإ بطؤإدرَيت 
بة  بطؤإدرَيت  دوذمنايةتى  ئاشتىء  بة 
ثةيوةندييةكى  لة  جطة  ئةمةش  دؤستايةتى، 
س��ي��اس��ي��يء ئ��اب��ووري��ى الي��ةن��ةك��انء 
كؤبوونةوةى بةردةوام بؤ ضارةسةركردنى 
كَيشةكان، نةك دذايةتيكردنء كوشتنى كات، 

ناطات بة ئةنجام.
ئافرةت  ئازاديى  ذن��انء  مةسةلةى   *
ث���إؤذة  ل��ة  ذن  ض��االك��ي��ى  ب��ةت��اي��ب��ةت��ى 
باوةإثَيكراوةكانى  ئامارة  ئابوورييةكاندا، 
كة  وآلت��َي��ك  ه��ةر  دةيسةلمَينن  جيهان 
لةبوارى  هةية  ضاالكييان  زؤرترين  ذنان 
رووناكبيرييء ئابووريدا، ئةو وآلتة براوةية 

لة هةموو ثالنةكانيدا.
سيستمى  م���ن���داَلء  م��ةس��ةل��ةى   *
ثةروةردة، ئةطةر سةيري مَيذووى وآلتانى 
سةركةوتووى وةكو فةرةنسا بكةن، دةبينن 
بؤضوونى  بة  سةركةوتوو  سياسيي  اليةنى 
زؤرترينء  كة  اليةنةية؛  ئةو  نوَي،  جياوازء 
منداآلنء  بؤ  هةية  ثالنى  بةرنامةء  باشترين 
شَيوازة  بةو  ضونكة  ث��ةروةردة،  مةسةلةى 
داهاتووى  دةكرَين  ث��ةروةردة  منداآلن  كة 

كؤمةَلطةش واى لَي دَيت.
مةسةلة،  سةرةكيترين  طرنطترينء   *
مةسةلةى  دةيَلَيم؛  راستةوخؤ  لَيرةدا  من  كة 
دةتوانم  كة  نموونة،  ضاكترين  )ئ��ام��ار(ة. 
كة  بةريتانياية،  وآلتى  ثَيبدةم؛  ئاماذةى 
لةهةموو  ثالنةكانى  بةرنامةء  هةموو 
بوارَيكدا ض سياسيي، ض ئابووريى، كةمتر لة 
)30( ساألء )50( ساأل نيية، هؤكارى ئةوةى 
لة زؤربةى بوارةكاندا ئةمريكا براوةترة  كة 
مةسةلةى  من  بؤضوونى  بة  بةريتانيا،  لة 
ئامارَيكى  مةسةلةى  بةَلكو  نيية،  ئابووريى 

وردو باوةإثَيكراوة. 
ئاماري  بةرنامةيةكى  بَلَيم  دةت��وان��م 
جياواز كوردستانَيكى جياواز دروستدةكات، 
هةستدةكةم؛  وا  من  ئةمةش  لةبةر  هةر 
كوردستاندا،  لة  سياسيي  اليةنَيكى  هةر 
ئامارى  سيستمَيكى  بةرنامةء  خاوةنى  كة 
ئةو  طومانَيك  هيض  بةبَي  بَيت،  سةركةوتوو 
بؤضوونَيكةوة  هةر  بة  سياسيية  اليةنة 
اليةنةكانى  لة  سةركةوتووترة  براوةترء 

ديكةى كوردستان.
 

* بؤ تا ئةو رادةية مةسةلةى ئامارو 
داتا بة طرنط دادةنَييت؟

طةورةكانى  ئامارزانة  كة  ئةوةى  بؤ   -
ئامارء  ثةيوةنديى  بة  سةبارةت  جيهان 
سياسةت دةَلَين: ذمارةكان درؤ ناكةن، بةآلم 
دروستدةكةن،  ذمارة  درؤزنةكان  هةميشة 
اليةنة  لة  دةك��ةم  تكا  من  ل��ةب��ةرئ��ةوةش 
بةرنامةكانى  لة  كوردستان  سياسييةكانى 
مةسةلةى  بة  بدةن  طرنطى  زؤر  خؤياندا 
ئامارء داتاء بة ئارةزوو و هةوةس ذمارةء 
لةنَيو  دروستنةكةنء  ئاماريى  خشتةى 
ئاراستةى خةَلكى  بة درؤ  راطةياندنةكانياندا 
اليةنى  درؤزن  سياسيي  اليةنى  بكةن، 
راستطؤش  سياسيي  اليةنى  ذَيركةوتووةء 
سةركةوتوو و سةربةرزة، بؤية كة جارَيكى 
دروست  ذمارة  دةكةمةوة  دووثاتى  ديكة 
نةكةن، بةَلكو بة سوودوةرطرتن لة ثسثؤإانى 
ئابوورييةكانيان  سياسييء  بةرنامة  ئامار 
باوةإثَيكراو  وردو  ئامارى  بةإَيوة،  ببةن 
سةربةرزيى  سةركةوتنء  لةطةأل  يةكسانة 
هةموو  لة  كوردستان  سياسييةكانى  اليةنة 

ئامانجء ثالنةكانياندا.

راثؤرتي: ئارام شَيخ وةسانى 

دةسةآلتى  رَيطةى  لة  كة  ئةوةى  ثاش 
دادطاوة بإيارى داخرانى ثارتى كؤمةَلطةى 
تائَيستاش  جَيبةجَيكرا،  دي��م��وك��رات 
كوردةكانى  نَيوان  ئاَلؤزييةكانى  طرذيىء 
ناوة  هةية،  درَيذةيان  حكومةت  توركياء 
شةقامء  خةَلكى  ثؤليس  هَيزةكانى  ناوة 
ديموكراتء  كؤمةَلطةى  ثارتى  اليةنطرانى 
زيندانةكان  راثَيضى  ثارتة  ئةو  ئةندامانى 
بارودؤخى  ئَيستادا  لة  ئةطةرضى  دةكةن، 
سياسيى نَيوان كوردء توركيا لة ئاستَيكى 
بَيهيوانين  كوردةكان  ب��ةآلم  خراثداية، 
سياسيىء  خةباتى  بة  درَي����ذةدان  لة 
مةدةنى، هةر ئةو هؤيةش بوو وايكرد كة 
ديكةى  ثارتَيكى  خَيرا  زؤر  بةشَيوةيةكى 
لةو  ب��ؤئ��ةوةى  دروستبكةن،  سياسيى 
سياسييان  خةباتى  بة  درَيذة  رَيطةيةوة 

بدةن.
ئةطةرضى  ديموكراسى  ئاشتىء  ثارتى 
زؤرينةى ئةندامةكانى بريتين لة ئةندامانى 
ثارتى كؤمةَلطةى ديموكرات، بةآلم ئةمجارة 
دواى  كةوتووةتة  تازةوة  هةناسةيةكى  بة 
مةترسيى  بةآلم  ئامانجةكان،  وةديهاتنى 
ئةوة هةية هةمان سيناريؤى ضةندجارةى 
دادطاو دةسةآلتى دادوةريى جارَيكى ديكة 
زؤرى  بةشَيكى  دابخاتء  ثارتةش  ئةم 

ئةندامانى بخاتةوة بةنديخانة.
طشتيى  داواك���ارى  هةفتةيةدا  ل��ةم 
توركيا ضةندين تؤمةتى داوةتة ثاأل ثارتى 
تايبةتيش  فايلَيكى  ديموكراسىء  ئاشتىء 
ثآ  ثارتةى  ئةو  بؤئةوةى  ك��راوةت��ةوة 
 )TRT( هةواَلى  سايتى  بكرَيت،  دادطايى 
توركى بآلويكردةوة، كة داواكارى طشتيى 
توركيا ضةندين تؤمةتى داوةتة ثاأل ثارتى 
ئاشتىء ديموكراسى، لة هةواَلةكةدا هاتوءة 
راطةياندنى  بةشى  لة  كابراأل  كورشات  كة 
»بةهؤى  رايطةياندوءة  كؤمارى  دادطاى 
ئةوةى ثارتى ئاشتىء ديموكراسى دةستى 
بؤ  طةنجان  دَلساردكرنةوةى  لة  هةبووة 
خزمةتى سةربازيى، ستايشكردنى تاوانء 

ثارتةكة،  ثَيشوةختى  كؤنطرةى  بةستنى 
بَينة  ئةو حيزبة  بةرثرسانةو  ئةو  ثَيويستة 

بةردةم دادطا«.

 طؤنطرةى نائاسايى بةست
ثارتى ئاشتى ديموكراتى وةك حيزبَيكى 
ل��ةدواى  توركيا  كوردةكانى  ياسايى 
ديموكرات  كؤمةَلطةى  ثارتى  داخرانى 
تةواوكردنى  لة  ماوةيةك  ثاش  دامةزرا، 
بارةطاى  كردنةوةى  ياساييةكانء  كارة 
كوردييةكانء  ناوضة  زؤرينةى  لة  خؤى 
كؤنطرةى  ثارتة  ئةو  ئةندامان،  وةرطرتنى 
ي��ةك��ةم��ى خ���ؤى ب��ةس��ت ب��ؤئ��ةوةى 
ثارتةكة  سةرؤكاتيى  بؤ  دةستةيةك 
رابردوو  هةفتةى  ئةنجامدا  لة  هةَلبذَيرن، 
كةس   )1000( بةشداريى  بة  كؤنطرةيةك 
ثارتةكةو  ثَيويستى  بةهؤى  بةإَيوةضوو، 
هةَلبذاردنةكان،  بؤ  خؤئامادةكردن 
ئاسايى  نا  بةشَيوةيةكى  ثارتة  ئةو  ئةوا 
كؤنطرةى تةواوكرد لةماوةى يةك رؤذدا، 
سةآلحةدين  لة  هةريةكة  كؤنطرةكةدا  لة 
وةك  كيشناك  طوَلتان  دةم��ي��رت��اشء 
بةثَيى  هةَلبذَيردران،  بةدةثة  هاوسةرؤكى 
لة  توركيةكان  ك��وردىء  ميديا  هةواَلى 

دةستةى  وةك  ئةندام   )80( كؤنطرةكةدا 
هةَلبذَيردران،  ثارتةكة  سةرؤكايةتى 
ل��ةم ك��ؤن��ط��رةي��ةدا ب��ةش��دارب��ووان بة 
بة  ج��ؤراوج��ؤرو  دروش��م��ى  ضةندين 
بةرزكردنةوةى وَينةى زؤرينةى سةرؤك 
هؤَلى  لة  دةستطيركراوةكان  شارةوانيية 
ئاراستةى  دذيان  ثةيامَيكى  كؤنطرةكة 
لةناو  كرد،  توركيا  دادط��اى  حكومةتء 
هةَلبذَيردراوى  سةرؤكى  كؤنطرةكةدا 
وتارَيكى  دةميرتاش  سةآلحةدين  بةدةثة 
ئاماذةى  وتارةكةيدا  لة  ثَيشكةشكرد، 
هةوآلنةى  لةو  كورد  خةَلكى  بةوةكرد؛ 
بوون،  بَيئومَيد  ئةردؤغان  حكومةتةكةى 
سياسىء  خةباتى  بة  درَيذة  ئةوان  بؤية 
ئاشتييانة دةدةن بؤ وةدةستهاتنى زياترى 

مافةكانيان.

بَيهيوابوءن لة ثرؤسةى كرانةوة
ثاش ئةوةى كة حكومةتةكةى ئةردؤغان 
بةرامبةر  بكات  رَيطرييةك  هيض  نةيتوانى 
خودى  هةروةها  دادطاو  دةسةآلتةكانى 
ئةردؤغانيش رايطةياند، كة هةمواركردنى 
دةستوءر كارَيكى ئاسان نييةء لة ئَيستادا 
ل��ةوج��ؤرةى  كارَيكى  حكومةتةكةى 

كوردةكانى  بةمجؤرة  نيية.  لةبةرنامةدا 
سةبارةت  بَيهيوابوون  بةتةواويى  توركيا 
دادوطةشةثَيدان  ثارتى  ثرؤسةيةى  بةو 
بةناوى ثرؤسةى كرانةوةى ديموكراسىء 
بةإَيوةى  ك��ورد  كَيشةى  ضارةسةرى 
دةبات، ثاش ئةوةى كوردةكان ضاوةإَيى 
لةم  بوون  ثؤزةتيظ  ط��ةورةو  ئةنجامى 
ئةردؤغان،  حكومةتةكةى  هةنطاوةى 
تائَيستا ثرؤذةو هةوَلةكانى حيزبى  بةآلم 
دةسةآلتةكانى  بة  بةرامبةر  دةسةآلتدار 
وةستاوة،  بَيهةَلوَيست  دةستوءر  دادطاو 
بة وتةى زؤرينةى شارةزايانى  لةكاتَيكدا 
نَيوان  كَيشةى  توركيا  لة  بوارى سياسيى 
نةتةوةكان  كةمة  هةموو  توركء  كوردو 
ئاراستةى ضارةسةر وةردةطرَيت،  كاتَيك 
هةمواربكاتء  دةستوءر  حكومةت  كة 
كةمبكاتةوة،  دادط��ا  سوثاو  دةسةآلتى 
بةآلم تائَيستا حكومةتى توركيا نةيتوانيوة 
هةنطاو بؤ ئةو ئاراستةية بنَيت. بةمةبةستى 
هةَلبذاردنةكانء  بؤ  خؤئامادةكردن 
ط��وَي��ط��رت��ن ل��ة داواك��اري��ي��ةك��ان��ي��ان 
حكومةتةكةى ئةردؤغان كةوتووةتة خؤى 
رابردوودا  لةماوةى  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
بةشير ئاتاآلى، وةزيرى ناوخؤى توركيا، 

لةطةأل هةر )81( ثارَيزطارةكةى وآلتةكةى 
كؤبووةتةوة، رؤذنامةى راديكاَلى توركيا 
بآلوكردةوة  راثؤرتَيكى  هةفتةيةدا  لةم 
وةزيرى  كؤبوءنةوةكانى  بة  سةبارةت 
ثارَيزطا  ث��ارَي��زط��ارى  لةطةأل  ناوخؤ 
زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى  كوردييةكان، 
لة  ك��ةوت��وءن،  رؤذنامةكة  دةس��ت  كة 
كوردةكان  بةرثرسة  كؤبوءنةوةكةدا 
كة  راطةياندءوة،   ناوخؤيان  وةزيرى  بة 
لة ثرؤسةى  بَيهيوابووة  بةتةواويى  كورد 
بةهيض  خةَلك  هةروةها  ديموكراتىء 
هةنطاوانةى  بةو  نابَيت  دَلخؤش  جؤرَيك 
دةينَيت  دادوط��ةش��ةث��َي��دان  ثارتى  كة 
ثرؤسةى  ب��ةردةوام��ي��ى  بةمةبةستى 
كرانةوة، هةروةها لة راثؤرتةكةدا هاتوءة، 
توءإةيية  ئةو  كوردةكان  بةرثرسة  كة 
ئاتاآلى  بة  كورديان  خةَلكى  طةورةيةى 
مةترسيش  وةك  هةروةها  راطةياندوءة، 
بة  ئاتاآلى  لةبةرامبةردا  باسكراوة، 
كة  راطةياندءوة،  كوردةكانى  ثارَيزطارة 
هةوَلى تةواو بدرَيت بؤ طةإاندنةوةى ئةو 
متمانةية، ضونكة ثَيشبينيى كارى طةورةو 
ضارةسةرى  ئاراستةى  بة  دةكرَيت  باش 

كَيشةى كورد. 
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راثؤرتى: ئةلةند مةحوى

زؤربةى وةزارةتةكانى حكومةتى هةرَيمى 
ليذنة  لةطةَل  طفتوطؤكانياندا  لة  كوردستان 
كوردستان  ثةرلةمانى  ثةيوةنديدارةكانى 
بةئاشكرا ناإةزايى خؤيان لةو ثشكة دةربإيووة 
وةزارةتةكانيان  بؤ  ثالندانان  وةزارةت��ى  كة 
كاروبارى  دارايىء  ليذنةى  ئةندامَيكى  داناوة، 
بةهؤى  دةزان��َي��ت،  بةثَيويستى  ئابووريش 
كةموكورتييةكانيةوة، بودجةى 2010ى هةرَيم 

بطةإَيندرَيتةوة بؤ حكومةت.
 11 كوردستان  هةرَيمى  طشتيى  بودجةى 
ترليؤنء 433 مليارو 176 مليؤن دينارةء 835 
خةمآلندنى  لة  هَيناوة،  كورتى  ديناريش  مليار 
دارايي  وة زارة ت��ي  وةزارةتةكانيشدا  ثشكى 
تة نيا وردة كاريي بة شة  بودجة ي بة كارخستني 
بة شة   وردة كاريية كاني  لة ئة ستؤداية و 
بة وة زارة تي  ثة يوة ستة   وة بة رهَينان  بودجة ي 

ثالندانانة وة .

وةزارةتى كارةبا
طشتيي  بة إَيوة بة ري  كارةباء  وةزي��رى 
ديواني وةزارةت رؤذى 2010/2/3 بةمةبةستى 
كارةبا  وةزارةتى  بودجةى  بةشة  دياريكردنى 
لةطةَل ليذنةى ثيشة سازيىء وزة ي ثة رلة ماني 

كوردستان كؤبوونةوة.
لةو طفتوطؤيةدا وة زيري كارة با بة ئاشكرا 
بةهؤي  »ئة مساَل  كة   خستووةتةإوو،  ئةوةى 
كة ميي بودجة ي تة رخانكراو بؤ وة زارة تة كة يان، 
لة كة رتي  بة رضاو  ثَيشخستنَيكي  هيض  ناتوانن 
لةسةرةتاى  كاتَيكدا  لة  ئة نجامبدة ن«،  كارة بادا 
دةستبةكاربوونى كابينةى شةشةمةوة رةوشى 

كارةبا لة هةرَيمى كوردستان لة خراثيداية.
بودجةى  ث��إؤذة  لة  كارةبا   وة زارة ت���ي 
داوايكردبوو  كوردستاندا  هةرَيمى  2010ى 
بؤ  دينار  مليؤن   753 مليارو   35 و  ترليؤن   1
بةآلم  دابينبكرَيت،  ثإؤذةكانى  ئة نجامداني 
 86 بإي  تة نيا  دارايية وة   وة زارة ت��ي  لة الية ن 
بة شة  بودجة ي  بؤ  دانراوة،   بؤ  دينارى  مليار 
بة كارخستنيش 814 مليارو 508 مليؤن دينارى 
لة   ثَيشتر  خؤيان  لةكاتَيكدا  تة رخانكراوة،  بؤ 
بة شة  بودجة ي بة كارخستن داواي 2 ترليؤنء 

426 مليارو 141 مليؤن ديناريان كردووة.
ئةندامى  طةآلَلةيى  سةعيد  ئيسماعيل 
ثة رلة ماني  وزة ي  ثيشة سازيىء  ليذنةى 
كوردستانة ئاشكراى دةكات، كة فَيَلَيكى طةورة 
لة وةزارةتى كارةبا كراوة، بةوةى لة بودجةى 
دينار  ترليؤن   1 كوردستان  هةرَيمى  طشتيى 
طازؤيلى  كة  كارةبا  وةزارةت��ى  بؤ  دان��راوة 
وةزارةتى  رووب��ةإووى  ئةمةش  بكإَيت،  ثَى 
سامانة سرووشتييةكان كراوةتةوة كة نةوتى 
كوردستان لة ثاآلوطةكان تةسفيةى دةكاتء بة 

وةزارةتى كارةباى دةفرؤشَيتةوة.
طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
ثَييواية؛ »ئةطةر ئةو ترليؤن دينارة بطةإَيتةوة 
طةورة  زؤر  هةنطاوَيكى  كارةبا  وةزارةتى  بؤ 

دةبَيت بؤ سةر داهاتى ئةم وآلتة«.
كة  دةكاتةوة،  ل��ةوةش  جةخت  ه��ةروةك 
كة  كةمةوة  بودجة  بةو  كارةبا  وةزارةت��ى 
وةزارةتى ثالندان بؤى دانراوة »ناتوانَيت هيض 

ثالنَيكى باشى وةبةرهَينان بخاتةطةإ«.

 وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازيى
بةإَيوةبةرى طشتيى ثيشةسازيىء وةفدَيكى 
وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازيى رؤذى 2/3 
لةطةَل ليذنةى ثيشة سازيىء وزة ي ثة رلة ماني 
تاووتوَيكردنى بةشة  كوردستان كؤبوونةوةء 
ثيشةسازييان  بازرطانىء  وةزارةتى  بودجةى 

كرد.
ه���ةردوو الي��ةن ل��ةو ك��ؤب��وون��ةوةي��ةدا 
بةشة  دانانى  ضؤنَيتى  لةسةر  طفتوطؤيانكرد 
بازرطانىء  وةزارةتى  وةبةرهَينانى  بودجةى 
ناإةزايى  وةزارةت  وةف��دى  ثيشةسازيىء 
دانانى  ضؤنَيتى  لةسةر  دةرب���إى  خؤيان 
داواى  ناوبراو  وةزارةتى  ضونكة  ثإؤذةكان، 
ثةرةثَيدانى  بؤ  كردبوو  ديناريان  مليار   35
بةثَيى  ب��ةآلم  هةرَيم،  ثيشةسازيى  كةرتى 
 3 تةنيا  ثالندانان  وةزارةتى  دابةشكارييةكانى 

مليارء 600 مليؤن ديناريان بؤ تةرخانكراوة.
ثيشةسازيى  بازرطانىء  وةزارةتى  وةفدى 
بؤيان  رَي��ذةي��ةى  »ئ��ةو  ئاشكراشيانكرد 
ثإؤذة  دانانى  لة  كةمةء  زؤر  تةرخانكراوة، 

طرنطةكانيشدا راوَيذيان ثَينةكراوة«.
لةبارةى  طةآلَلةيى  سةعيد  ئيسماعيل 
بودجةى وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازييةوة 
وةزارةت��ى  هةر  ثالندانان  »وةزارةت��ى  وتى: 
نةكردبووةوة  ئاطادار  ثيشةسازيى  بازرطانىء 
لةوةى ضةندى بؤ تةرخانكردبوون، كاتَيك كة 
بانطى وةزارةتى بازرطانىء ثيشةسازيمانكرد 
بؤ طفتوطؤى بودجة، ئةوان لة ئَيمةيان ثرسى 
ثإؤذةيةك  ض  لةسةر  ثالندانان  وةزارةت��ى 
رازيبووة؟، ض ثإؤذةيةك بؤ 2010 رةزامةنديى 

لةسةركراوة؟«.

دةسةآلتى دادوةريى
ثة رلة ماني  ياسايي  كاروباري  لَيذنة ي 
بة مة بة ستي   2/1 رؤذى  ك��وردس��ت��ان 
بودجة ي  بة بة شة   سة بارة ت  طفتوطؤكردن 
كوردستان  هة رَيمي  دادوة ري��ي  دة سةآلتي 
لةطةَل حاكم محة مة د عة بدوإلة حمان سليڤاني 
ئة ندامي دادطاي تة ميزي هة رَيمي كوردستان و 
لة هة رَيمي  دادوة ري��ي  دة سةآلتي  نوَينة راني 

كوردستان كؤبوونةوة.
لة  ضؤنَيتي  ب��اس  ل��ةو  كؤبوونة وة يةدا 
دادوة ريي  دة سةآلتي  بودجة ي  ثشكى  دانان و 
سة ربة خؤية و  كة  دة سةآلتَيكي  بة وثَيية ي  كرا، 
بؤ  هة ية   ب��اش  بة  بودجة ية كي  ثَيويستي 
ئة و  ئة نجامداني  كارة كانيان و  راثة إاندني 
لة ضة ند  لة ئايندة دا  كة  بة نيازن  ثإؤذانة ي 
ئة نجامي  كوردستان  هة رَيمي  ناوضة ية كي 

بدة ن.
وةف���دى دةس��ةآلت��ى دادوةري�����ى لةو 
طفتوطؤيانةدا بة ئاشكرا خستيانةإوو، كة  ئة و 
بودجة ية ي  بؤيان تة رخانكراوة  بؤ ساَلي 2010 
كة مة و بة شي ثَيداويستيية كانيان ناكات، ئة مة ش 
طرفت  كَيشة و  دروستبووني  دة بَيتة هؤي 
لة بة ردة م كارة كانيان و ئة نجامداني ئة ركة كانيان 

بة شَيوة ية كي رَيكوثَيك. 
وةفدى دةسةآلتى دادوةريى داواشيانكرد، 
وة ردة طيرَيت  كة  لة  دادطاكان  رسوماتة ي  ئة و 
دادوة ري��ي،  دة سةآلتي  بدرَيتة   راستة وخؤ 
ضونكة  ئة وان ئَيستا ثَيويستييان بة دامة زراندني 
مة ترسي  دة رم��اَل��ة ي  ن��وَي و  فة رمانبة راني 
لةم  هة ية ،  كارة مة ندة كانيان  دادوة ران و  بؤ 
ب��ة ردة م  خستة   ثإؤذةيان   38 رووةش���ةوة 
ئة نداماني لَيذنةى   كاروباري ياساييء داوايانكرد 
ئة و بودجة ية ي داوايانكردووة  لة الية ن ليذنة ي 

دارايي ثة رلة مانة وة  كة منة كرَيتة وة.

وة زارة تي رؤشنبيريي و الوان
كة  طفتوطؤيانةى  ئةو  درَي��ذةى  لة  هةر 
بودجةى  لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
لَيذنة ي  دةكرَيت،  وةزارةتةكان  خةمَلَيندراوى 
راطة ياندن و  رؤشنبيريي و  ثة يوة نديية كان و 
شوَينة وارة كان لة ثة رلة ماني كوردستان رؤذى 
2/2 لةطةَل د.كاوة  مة حمود وة زيري رؤشنبيريي و 
الوان و ستافي  بة إَيوة بة راية تيية كاني وة زارة ت 
لةسةر  بة شة   طفتطؤيانكرد  كؤبوونةوةء 

بودجة ي وة زارة تي ناوبراو.
دان��ان و  ضؤنَيتي  ل��ةو  كؤبوونة وة كة دا 
دابة شكردني بودجة ي وة زارة تي ناوبراوء ئة و 
ثإؤذة  ثَيشنيازكراوانة ي كة  لة الية ن وة زارة تي 
طفتوطؤيان  ثَيشنيازكرابوون،  ن��اوب��راوة وة  
لة بارة وة كراء جةخت لة سة ر ئة وة  كراية وة  كة 
ثإؤذة   لة  بة شي  وة زارة ت  ثشكي  هة وَلبدرَيت 

وة بة رهَينة كاندا زيادبكرَيت.
الوان  رؤشنبيريي و  وة زارة ت��ى   وة ف��دي 
»داهاتي  داوايانكرد  كؤبوونةوةيةدا  ل��ةو 
وة زارة ت  بؤ  راستة وخؤ  وة زارة ت��ة ك��ة ي��ان 
ثإؤذة كاني  لة  كارو  ئة وة ي  بؤ  بطة إَيتة وة ، 

وة زارة تدا خة رجبكرَيت«.

ثارَيزطاى سلَيمانى
بودجةى  ثإؤذة  لة  ديكةيشةوة،  لةاليةكى 
ناوضةكانى  كوردستاندا  هةرَيمى  2010ى 
ثارَيزطاى سلَيمانىء طةرميان ثشتطوَيخراونء 
رَيذةيةكى كةم بودجة بؤ ثإؤذة لةم ناوضانة 
دارايىء  ليذنةى  ئةندامَيكى  تةرخانكراونء 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئابووريى  كاروبارى 
ناوضانة  ئةو  »خةَلكى  دةك��ات،  ل��ةوة  باس 
بؤيان  كة  رازينابن  بودجةية  بةو  بةدَلنياييةوة 

تةرخانكراوة«.
هاوكات  كة  طةآلَلةيى  سةعيد  ئيسماعيل 
ئابووريى  ليذنةى دارايىء كاروبارى  ئةندامى 
بؤ رؤذنامةى ئاشكراكرد »وةزارةتى ثالندانان 

كة بةدةست ثارتييةوةية، كةمترين ثإؤذةى بؤ 
ئةو ناوضةية دابينكردووة كة ثَيشتر بة هةرَيمى 
سةوز ناسرابوو، ئةطةر يةكَيتيش بةشداربَيت 
لةم كارةدا، ئةوة بودجةى تؤَلةية لةو ناوضانةى 

كة يةكَيتى تَييدا شكستى هَينا«.
كة  »ثَيمانإاطةيةنراوة  وتيشى:  طةآلَلةيى 
43%ى بودجة بؤ ثارَيزطاى سلَيمانىء طةرميان 
 %46 ثَيشوو  ساآلنى  لةكاتَيكدا  تةرخانكراوة، 
بووة، ئَيستاش ئَيمة لَيكؤَلينةوة لةو مةسةلةية 
دةكةين، بؤ ئةوةى بة ذمارة ثشكى سلَيمانيمان 

بؤ دةربكةوَيت«.
زانيارييةكانى  بةثَيى  بارةيةوة  لةم  هةر 
ثرؤذةكانى  بؤ  كة  بودجةيةى  »ئةو  رؤذنامة، 
كة  دابينكراوة،  خانةقين  كةركوكء  ثارَيزطاى 
بؤ  بودجةيان  هةرَيم  حكومةتى  موستةهةقن 
دابين بكات، بةآلم لة ثشكى ثارَيزطاى سلَيمانى 
بودجةيان بؤ دابينكراوةء ثشكى ثارَيزطاكانى 

هةولَيرء دهؤكى نةطرتووةتةوة«.

سوودى كؤمةآليةتى
ئاينيي  ك��اروب��اري  ئ��ة وق��افء  ليذنة ي 
ثة رلة مان لة كؤبوونةوةيةكدا لةطةَل  وةفدَيكى 
ئاينيي  ك��اروب��اري  ئ��ة وق��افء   وة زارة ت���ي 
سوودة   ئة و  ثَيشنيازكرا  تيايدا  كؤبوونةوةء 
كة   االجتماعية (  )منافع  كؤمةآلية تييانة ي 
نة مَينَيتء  هة ية،   وة زارة تة كاندا  لة بودجة ي 
كاروكاروباري  وة زارة ت���ي  بخرَيتة  س��ة ر 
ثَيية ي كة  ثة يوة نديدارة  بة و  كؤمةآلية تي، بة و 

مة سة النة وة.
هةر لةو كؤبوونةوةيةدا وةفدى  وة زارة تي 

داوايانكرد  ئاينيي  ك��اروب��اري  ئ��ة وق��افء 
ئاينيية كاني  شوَينة   مزطة وتء  »هة وَلبدرَيت 

ديكة لة ثارة ي كارة باو ئاو ببة خشرَين«.

بَيثالنى لة بودجةدا 
ضاودَيرانى دارايى نايشارنةوة كة بودجةى 
2010 بة بةراورد بة ساآلنى رابردوو زووتر 
طةيشتووةتة ثةرلةمان، بةآلم جةخت لةوةش 
بة  تَيداكراوةء  ثةلةى  بودجة  كة  دةكةنةوة 
نَيردراوةتة  كةموكورتييةوة  ثإ  بَيثالنيىء 

ثةرلةمان.
دةكات  لةوة  باس  طةآللةيى  ئيسماعيل 
خؤى  ئ��ارةزووى  بة  ثالندانان  »وةزارةت��ى 
ئةولةويةتى بؤ بودجةى ثإؤذةى وةزارةتةكان 
ئَيمة  ليذنةكةى  لة  وةزارةت��ةك��ان  دان��اوةء 
بكةين،  ضارةسةر  بؤ  كَيشةكةيان  داوادةكةن 
بوو  ثَيويست  ثالندانان  وةزارةتى  لةكاتَيكدا 
لةطةَل هةموو وةزارةتةكان رَيكبكةوَيت، ئينجا 

بينَيرَيتة ثةرلةمان«.
»وةزارةتى  دةكات  ئاشكراشى  هةروةك 
ثالندانان بةبَى هةماهةنطى لةطةَل وةزارةتةكاندا 
جَيطةى سةرسوإمانة،  ئةوةش  داناوة،  ثالنى 
وةزارةت���ى  ث��إؤذان��ةى  ئ��ةو  نموونة  ب��ؤ 
 2010 ساَلى  بؤ  ثيشةسازيى  بازرطانىء 
ثإؤذانةدا  لةو  هيضيان  دةستنيشانيكردوون، 
نيية كة وةزارةتى ثالندانان رةزامةنديى لةسةر 
حكومةتء  دوو  كارى  لة  ئةمةش  نيشانداوة، 

دوو وآلت دةضَيت«.
ئةو ثةرلةمانتارة رةخنة لة ثةرلةمانتارانى 
هةستى  كة  دةطرَيت،  كوردستانيى  ليستى 

ثَيويست  وةك  زاَلةء  بةسةردا  حيزبايةتيان 
وتيشى  ناكةن،  ب��ودج��ةدا  لةطةَل  مامةَلة 
»بودجةكة ئةوةندة كةموكورتى تَيداية، ئةطةر 
حيزبى،  هةستى  لة  دوورب��ن  ثةرلةمانتاران 
ئةو ثَيويستة ئةو بودجةية بطةإَيندرَيتةوة بؤ 
حكومةت، بؤ ئةوةى جارَيكى ديكة تاووتوَيى 

بكاتةوة«.
بودجةى  كةموكوإييةكانى  بة  سةبارةت 
 2/2 رؤذى  كوردستان،  هةرَيمى  2010ى 
لة  ئابووريى  كاروبارى  داراي��ىء  ليذنةى 
وةزيرى  بانطهَيشتى  كوردستان  ثةرلةمانى 
دارايىء بريكارى وةزارةتى كرد، بةآلم بةشَيك 
لة ثةرلةمانتاران وةآلمةكانى وةزيرى داراييان 

ثَى قبووأل نةبوو.
وه زيرى  تاَلةبانى  بايز  كؤبونةوةيةدا  لةو 
حكومه تی  وه كو  بةوةكرد،  ئاماذةى  دارايی 
هه رَيم بؤ بودجه ی ئه مساَل داوای 22 ترليؤن 
دينارمان له حكومه تی ناوه ندی كرد، بةآلم ئه وان 
10 ترليؤنء 50 مليار ديناريان دياريكردووه ، 
هه يه ،  كورتهَينانی  دينار  مليار   835 به وثَييه  
ئه گه ر بَيتء بودجه ی پَيشمه رگه مان پَينه درَيت، 
ئه وا هيچ رَيگه ی ديكه مان نييه  بؤ پإكردنه وه ی 

ئه و كورتهَينانه .
»ب��ودج��ةى  وتيشى  داراي���ى  وةزي���رى 
دينار  مليار   2 ثار  ساَلى  لةطةَل  بةكارخستن 
سةرة  بؤ  دةطةإَيتةوة  ئةمةش  زياديكردووة، 
مووضة )عةالوة، تةرفيع(ء دامةزراندنى نوَىء 
زيادكردنى مووضةى شةهيدانء كةمئةندامانء 
مووضةى  كيميابارانء  ئةنفالء  كةسوكارى 

ثَيشمةرطة.

ثَيويستة بودجة بنَيردريَتةوة بؤ حكومةت

كةمترين ثرؤذة بؤ ثارَيزطاى سلَيمانىء طةرميان تةرخانكراوة
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سازدانى: ثشتيوان سةعدوَلآل

كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى 
دارايى ثةرلةمانى كوردستان لة 

فراكسيؤنى طؤإان ثَييواية، حكومةتى 
هةرَيم لة رابردوودا بَيثالنء بةرنامة 

ثارةى بؤ كةركوكء ناوضةجَيناكؤكةكان 
سةرفكردووةو هيض رؤَلَيكى نةبووة 
لة ئاوةدانكردنةوةو بوذاندنةوةى 

ئةو ناوضانةدا، بةَلكو هةندَيكجار بة 
مةبةستى حيزبيىء شةخسى بووة، 

باس لةوةش دةكات، فراكسيؤنى 
طؤإان داوايكردووة، بةثَيى ثالنء 

بةشَيوةيةكى شةفاف ثارة بؤ ئةو ناوضانة 
تةرخانبكرَيت.

رؤذنامة: ضةند رؤذَيك لةمةوبةر، دةنطؤى 
ئةوة بآلوبووةوة كة طؤإان دذى دابينكردنى 
بودجةية بؤ ناوضةجَيناكؤكةكان، ئةم قسانة 

تاضةند راستن؟
ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  وةك��و  ئَيمة   *
ثَيشووتر لةطةأل د. محةمةد ئيحسان، وةزيرى 
دانيشتووين،  دةرةوة  ناوضةكانى  ثَيشووى 
ئةو ثَييإاطةياندووين كة لة ضةندين كةناَلةوة 
ثارةيةكى خةياَليى رةوانةى كةركوك كراوةو 
لة  سةرفبكرَين  ثَيويست  وةكو  نةتوانراوة 
لةبةرئةوةى  ئةويش  خةَلكدا،  خزمةتكردنى 
ثارة  بؤ سةرفكردنى  دةزطايةكى سةربةخؤ 
بَيثالن  بَيبةرنامةو  نةبووةو سةرفركردنةكة 
ئةو  كآ  ئةوةية،  ئَيمة  ثرسيارةكةى  بووة، 
سةرفدةكرَيت،  ضؤن  سةرفدةكات،  ثارةية 
لة  كة  مةسةالنةى  لةو  بوو  يةكَيك  ئةوة 
ئَيمة  لةسةركرد،  طفتوطؤمان  دارايى  ليذنةى 
ثَيويستة  رامانطةياند،  بنةماية  ئةو  لةسةر 
ثالن  بةثَيى  شةفافانةو  بةشَيوةيةكى 
بؤ  كة  ثارةيةى  ئةو  دةزطايةكةوة،  لةاليةن 
كةركوكء ناوضةجَيناكؤكةكان تةرخانكراوة، 
رةتدةكةينةوة،  قسانةش  ئةو  سةرفبكرَيت، 
ئةو  بؤ  راب��ردوودا  لة  ثارةيةى  ئةو  ضونكة 
نةبووة  رؤَلَيكى  هيض  سةرفكراوة،  ناوضانة 
ئةو  بوذاندنةوةى  ئاوةدانكردنةوةو  لة 

بةمةبةستى  هةندَيكجار  بةَلكو  ناوضانةدا، 
هةرَيمى  ب���ووةء  شةخسى  ح��ي��زب��ىء 
ثالنداإَيذراوى  بة  بةرنامةيةكى  كوردستان 
نةبووة بؤ بوذاندنةوةى ئةو ناوضانة، ئةوةى 
بووة،  سلَيمانيدا  سنوورى  لة  تةنيا  هةبووة 
دادثةروةرانة  بةشَيوةيةكى  جطةلةوةش 

سةرفنةكراوة.
بؤضى  نيية،   وا  ئةطةر  باشة  رؤذنامة: 
وةكو  كوردستانيى  ليستى  ثةرلةمانتارانى 
ئةم  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  الوازى  خاَلَيكى 

بابةتةيان وروذاند؟
ئ��ةم��ةى ق��ؤس��ت��ةوة بؤ  * دةس���ةآلت 
فراكسيؤنى  طوايا  سياسيى،  مةبةستَيكى 
بدرَيتء  كةركوك  يارمةتى  نايةوَيت  طؤإان 
دةرخستنى ثةرؤشيى خؤيان بةوثَييةى ئةوان 
ئةمة  بَلَيم،  دةتوانم  كةركوكن،  خةمخؤرى 
جؤرَيكة لة رَيكالمكردنء بةثَيضةوانةوةشةوة 
كةركوك  خةمخؤرى  بة  خؤمان  ئَيمة 
بؤ  هؤكاربووة  ئةوان  مامةَلةى  دةزانينء 

جَيبةجَينةكردنى مادةى )140(.
طؤإان،  فراكسيؤنى  لة  ئَيوة  رؤذنامة: 
لةضيدا  ئةمساأل  بودجةى  ناإوونى  لَيَلىء 

دةبيننةوة؟
دارايى  وةزارةت��ى  راثؤرتَيكى  راستة   *
ذمارة  بة  هةيةو  ئةمساأل  بودجةى  لةسةر 
باسكراوة، بةآلم ئةوةى كة طرنطة بؤ روونى 
ثالن  بة  بودجة  دةبَيت  كة  ئةوةية،  بودجة 
زانياريى  دات��او  ثالنء  بةبآ  بودجة  بَيت، 
بودجةى  لة  من  كرضوكاَلة،  بودجةيةكى 
ئةمساَلدا ئةم ثالنة بة ئةَلقةيةكى ون دةبينمء 
بودجةكةية،  ط��ةورةى  كَيشةى  ئ��ةوةش 
ض  بودجةيةدا،  لةو  هةرَيم  حكومةتى  ئايا 
كَيشة  ضارةسةركردنى  بؤ  داناوة  ثالنَيكى 
ئَيمة  بَيكاريى،  نموونة  بؤ  سةرةكييةكان، 
دةثرسين ثالنى حكومةت بة داتاو زانياريى 
رَيذةية  ئةو  ضييةء  ثإؤذةياساكةدا  نَيو  لة 
ضةندة كة دايناوة بؤ كةمكردنةوةى بَيكاريى، 
بَيكارييةكى  لة  كوردستان  خةَلكى  لةكاتَيكدا 
ديارينةكردنى  ديكةوة  لةاليةكى  طةورةدان، 
داهات، ثَيويستة حكومةت لة بودجةدا داهاتى 

كوردستان دياريي بكات.
هيض  هةرَيم   ،)%17( رَيذةى  لة  جطة  ئايا 
وتةى  بة  لةكاتَيدا  نيية،  ديكةى  داهاتَيكى 
)5( بإى  سرووشتييةكان،  سامانة  وةزيرى 

بانكةكانى  لة  نةوت  داهاتى  دؤالرى  مليار 
دةرةوةداية، بؤ ئةم داهاتة باس نةكراوة، ئةمة 
لة بودجةدا، جطةلةوة  ناإوونيى  لة  جؤرَيكة 
بة  ئةوةى  بةكارخستندا،  بودجةى  دانانى  لة 
حكومةتى عَيراق راطةيةنراوة كة )660( هةزار 
مووضةخؤر لة كوردستاندا هةية، لةكاتَيكدا بة 
خةَلكى هةرَيم دةَلَين )1(مليؤنء )250(هةزار 
مووضةخؤرمان هةية، ئةمة جَيطاى ثرسيارى 
ئَيمةيةو رووبةإووى بةرثرسانى حكومةتى 
بؤ  )31%(ب��ودج��ة  ه��ةروةه��ا  دةكةينةوة، 
وةبةرهَينان دانراوة، جطةلةوةى ئةم رَيذةية 
بؤ  ثالنَيك  هيض  ناهاوسةنطة،  زؤر  كةمةو 
جَيبةجَيكردنى ثإؤذةكان دانةنراوةو ضةندين 
كةموكورتى تَيداية، بؤ نموونة وةزيرى كارةبا 
داهاتى وةزارةتةكةيان )150( رايطةياندبوو، 
مليار دينارة، بةآلم لة ثإؤذة ياساكةدا )50(

داهاتووى  هةروةها  نووسراوة،  دينار  مليار 
ئةمانة  دان��ةن��راوة،  ثإؤذةكان  بؤ  )م��دور( 

دةيسةلمَينن كة بودجة ناشةفافة.
دةيةوَيت،  دةس��ةآلت  بؤضى  رؤذنامة: 

بودجة بة زوويى تَيبثةإَينرَيت؟
* خواستى حكومةت ئةوةية كة ثةرلةمان 

تَيبثةإَينَيتء  بودجةكة  كات  زووترين  بة 
ئةمة  الى  بةآلم  هةية،  مةبةستى  لةوةشدا 
دةوَيت،  ضى  حكومةت  نيية  كَيشةمان  نييةو 
زةروورةت��ى  ثَيداويستىء  بةثَيى  بةَلكو 
تيشكى  كاردةكةينء  بودجة  تاووتوَيكردنى 
بإطةو  هةموو  بؤئةوةى  دةخةينةسةر، 
كةموكورتييةكان  روونببَيتةوةو  مادةكانى 
كوردستانى  خةَلكى  بؤ  ضارةسةربكرَينء 
رووندةكةينةوة كة بودجة ضؤن دابةشكراوةو 
بودجة  ضونكة  خةَلكداية،  قازانى  لة  تاضةند 

مةسةلةيةكى طرنطة.
لةمةوبةر  رؤذَي���ك  ضةند  رؤذن��ام��ة: 
طفتوطؤتانكرد،  داراييدا  وةزي��رى  لةطةأل 
ضةند  تا  داراي���ى  وةزي���رى  وةآلم��ةك��ان��ى 

قةناعةتثَيكةربوون؟
دواخستنى  هؤكارى  مةسةلةى  لة   *
ناردنى بودجة بؤ ثةرلةمان، وةزيرى دارايى 
لة  حكومةت  كة  هَينايةوة  ئةوةى  بيانووى 
مانطى تشرينى يةكةمدا ثَيكهَينراوةو هةروةها 
دواخستنةكة ثةيوةندى بة بودجةى عَيراقةوة 
جطةلةوة  بيانووبوو،  ئَيمة  الى  ئةمة  هةية، 
قسةمانكردو  خيتامى  حيسابى  لةسةر 
حيسابى  لةوةكرد،  باسى  دارايى  وةزيرى 
)2009(يان  يةكةمى  مانطى  شةش  خيتامى 
هةروةها  نةمانبينيوة،  ئَيمة  بةآلم  ناردووة، 
ديوانى  يةكنةطرتنةوةى  مةسةلةى  لةسةر 
نيشتةجَيكردن  سندوقى  دارايىء  ضاودَيرى 
لة  ك��رد،  داراي��ى  وةزي��رى  لة  ثرسيارمان 
كة  دةرك��ةوت  ئةوة  وةآلمةكانيدا  زؤربةى 
بودجةية  ئةم  ناكرَيت  ناإؤشنةو  بودجة 
بؤ  ضارةسةرى  ثَيويستة  تَيبثةإَينرَيتء 
كة  دةرك��ةوت  بؤ  ئةوةشمان  بدؤزرَيتةوة، 
وةزيرى دارايى ئاطاى لة داهاتةكانى هةرَيم 

نيية.
رؤذنامة: ئاطادارنةبوونى وةزيرى دارايى 
ناإوونيىء  بةَلطةى  نةوت،  داهاتةكانى  لة 

ناشةفافييةتى بودجة دةردةخات؟
كة  لةوةكرد  باسى  داراي��ى،  وةزيرى   *
نيية، ئةوةش بة  ئاطادارى داهاتةكانى نةوت 
تةنيا بةَلطةية بؤ تاريكيء ناشةفافيى بودجةو 
هةر بيانوويةكيش بهَينرَيتةوة، بودجةكة هةر 

ناشةفافة.

راثؤرتي: بةهادين يوسف

حكومةتي عَيراق دةيةوَيت لةماوةي حةوت 
نةوتي  وةبةرهَيناني  ئاستي  داهاتوودا  ساَلي 
رؤذَيكدا،  لة  بةرميل  مليؤن   )12( بطةيةنَيتة 
طةورةترين  كوةيتي  كَيبإكَيي  تابتوانَيت 
ئةو  ب��ؤ  ب��ك��ات،  ن��ةوت  بةرهةمهَينةري 
لةطةأل  لة )15( طرَيبةستي  مةبةستةش زياتر 
سةرؤكي  ئةنجامداوةو  بيانييةكان  كؤمثانيا 
ئةنجومةني  لة  غازيش  ن��ةوتء  ليذنةي 
نوَينةران ثَييواية؛ لةبةرئةوةي طرَيبةستةكان 
بةثَيضةوانةي ياسا كراون، لة داهاتوودا عَيراق 

توءشي كَيشةي طةورة دةبَيت لةو رووةوة.
وةزارةت��ي  موَلةتثَيداندا  خولي  دوو  لة 
 )15( لةطةأل  طرَيبةستي  ع��َي��راق  نةوتي 
كة  نةوت كردووة،  كؤمثانياي وةبةرهَينةري 
وةبةرهَيناني  بؤ  تةرخانكراو  ثارةي  ئاستي 
دؤالر  مليار   )100( بة  كَيَلطةكاندا  لة  نةوت 
عَيراق  رَيطةيةوة  لةو  تا  دةكرَيت،  مةزةندة 
نةوت  بةرميل  مليؤن   )12( رؤذانة  بتوانَيت 

بةرهةمبهَينَيت.
خولي يةكةم لة كؤتايي مانطي حوزةيرانى 
ساَلي )2009(دا بة بةشداريي )22( كؤمثانياي 
جيهانيي بةإَيوةضوو بؤ وةبةرهَينان لة شةش 
كؤمثانياي  هةردوو  تَييدا  نةوتيدا،  كَيَلطةي 
)BP(ي  كؤمثانياي  ضينيء  )CANC(ي 
كيَلطةي  وةبةرهَيناني  طرَيبةستي  بةريتاني 
ئاستي  بةرزترين  بة  بةدةستهَينا  رومَيلةيان 
 )850( دؤالرء  مليؤن   )2( بةرهةمهَيناني 
دؤالر   )2( سوءدي  بة  رؤذَيكدا،  لة  بةرميل 
لةو  زيادة  بةرميلَيكي  هةر  بةرهةمهَيناني  بؤ 

كَيَلطةية.
كيَلطة  ئ��ةو  س��ةرج��ةم  ي��ةك��ةم  خولي 
سةرةكيانةي طرتةوة كة بةرهةميان )80%(ي 
كؤي بةرهةمي نةوتي عَيراق ثَيكدةهَينَيت، كة 

باكوءرو  رومَيلةي  كَيَلطةكاني  لة  ثَيكهاتوون 
خؤرئاواي  زوبَيرو  باشوءرو  رومَيلةي 
ئةبوغرَيبء  بزركانء  ميسانء  قورنةو 

فةككةو كَيَلطةي كةركوكء باي حةسةن.
دووةم��دا  خولي  لة  ديكةوة  لةاليةكي 
كؤتايي  طرَيبةستي  عَيراق  نةوتي  وةزارةتي 
لةطةأل كؤمثانياي نةوتي نيشتمانيي ئةنطؤليا 
طيارةو  كَيَلطةي  ثةرةثَيداني  بؤ  ئيمزاكرد، 
نزيكةي  طيارة  كَيَلطةي  يةدةطي  كة  نةجمة، 
 )900( نةجمةش  بةرميلةو  مليؤن   )800(
مليؤن بةرميلةء هةردوو كَيَلطةكةش دةكةونة 

ثارَيزطاي نةينةوا لة باكوءري عَيراق.
لةاليةن  طرَيبةستانة  ئةم  ئيمزاكردني 
عَيراقةوة كة سَييةم وآلتة لة رووي يةدةطي 
رَيذةي  كة  ئَيران،  سعوديةو  دواي  نةوتةوة 
بةرميلء  مليار   )115( دةط��ات��ة  ي��ةدةط��ي 
مليؤن   )2.4( نزيكةي  رؤذان��ة  لةئَيستاشدا 
بةرميل نةوت بةرهةمدةهَينَيتء كار بؤ ئةوة 
 )12( بطةيةنَيتة  رؤذانةي  بةرهةمي  دةكات 
مليؤن بةرميل لة رؤذَيكدا تا بتوانَيت كَيبإكَيي 
طةورةترين  ئَيستا  كة  ثَيبكات،  كوةيتى 

بةهةمهَينةري نةوتة لة جيهاندا.
ليذنةي  سةرؤكي  بةلو،  حسَين  د.عةلي 
نوَينةراني  ئةنجومةني  لة  غ��از  ن��ةوتء 
طرَيبةستة  ئيمزاكردني  بة  سةبارةت  عَيراق، 
نةوتييةكان ئةوةي بؤ رؤذنامة روءنكردةوة؛ 
هةردوو  عَيراقةوة  ياساكاني  »بةثَيضةوانةي 
طرَيبةستةكان  دووةم���ي  يةكةمء  خولي 
ليذنةي  ئَيمة وةكو  ئةنجامدراون، هةرضةندة 
كارة  ئةم  عَيراق  حكومةتي  هةوَلماندا  نةوت 

ئةنجامنةدات بةبآ ياسا«.
بة  دةستوءر  )130(ي  م��ادةي  بةثَيي 
ثَيشوو  ياسايانةي  ئةو  دةَلَيت؛  راشكاويي 
يان  النةبرابَيتن  ئةطةر  ثَيدةكرَيت  كاريان 
ياسايةكي نوَيي بؤ دةرنةكرابَيت،  لةوبارةيةوة 
د.بةلو وتي: »هةموء ياساكاني ثَيشووي ساَلي 

)1967، 1984، 1985، 1997( كة ئَيستا كاريان 
ثَيدةكرَيت تةنانةت هةندَيك بإياري مةجليس 
قيادة سةورة، كة ثلةي ياسايان هةية، هيضيان 
ئةنجومةني  ن��ةوتء  وةزارةت���ي  بة  رَيطة 
وةبةرهَيناني  طرَيبةستي  ن��ادةن  وةزي��ران 
لة رَيي ثةرلةمانةوة  نةوت ئيمزا بكات، تةنيا 
ئةو  ثابةندى  بةغدا  حكومةتي  بةآلم  نةبَيت، 
لةبةرئةوة ئةو طرَيبةستانة  نةبووة،  ياسايانة 
لة  دةبَيت  طرفت  توءشي  عَيراق  ناياسايينء 
ئاييندةدا، ضونكة ئةطةر ياساي نوَيي نةوتء 
دةبَيت  زؤري  دذيةكي  ئةوا  دةربضَيت،  غاز 

لةطةأل ئةو طرَيبةستانةي كة ئيمزاكراون«.
بؤ روءنكردنةوةي طرَيبةستةكاني نةوتء 
ئةو  ئةنجامدانيء وردةكارييةكانيء  ضؤنَيتي 
كؤمثانيايانةي كة طرَيبةستيان لةطةَل كراوة، 
حسَين  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني  ثَيشتر 
بانطهَيشتي  نةوتي  وةزي��ري  شةهرستاني، 

ثةرلةمان كرد.
وتيشي:  غاز،  نةوتء  ليذنةي  سةرؤكي 
»داواكاريمان ثَيشكةش بة دادطاي دستوءريي 
فيدراَلي عَيراق كرد بؤ ئةوةي راي خؤيان لةو 
بارةيةوة بَلَين، وةآلميانداينةوة كة ئةوة كاري 
ماوةي  ئَيستا  دةوَلةتة،  شواري  ئةنجومةني 
شورا  ئةنجومةني  لة  داوام��ان  دوومانطة 
تائَيستا  بةآلم  بدةن،  خؤيان  راي  ك��ردووة 
تا  ناكةم  بإواش  نةداوينةتةوةء  وةآلميان 
ضونكة  بدةنةوة،  وةآلممان  هةَلبذاردن  دواي 
رايةكي  ناتوانن  حكومةتدا  طوشاري  لةذَير 
بدةن  راي��ةك  هةر  ضونكة  ب��دةن،  دروس��ت 
كارثَيكراوةكان،  ياسا  بؤ  بطةإَينةوة  دةبَيت 
طرَيبةستانة  ئةو  حكومةت  نابَيت  بةوثَييةش 
ئَيستاي  حكومةتي  بؤئةوةي  بكات،  ئيمزا 
عَيراق لة هةَلبذاردنةكاندا توءشي زيان نةبَيت، 
بؤية بؤ دواي هةَلبذاردن دوايدةخات، ئةوكاتة 
حكومةتة  دةسةآلتي  كة  دةبَيت  لةسةر  راي 

طرَيبةستي نةوتي ئيمزا بكات يان نا«.

بإيارةكان  ياساو  كة  بةوةي  سةبارةت 
كآ  نةوتن،  طرَيبةستي  ئيمزاكردني  دذي 
دةسةآلتي بة حكومةتء وةزارةتي نةوت داوة 
»ديكتاتؤرييةتي حكومةت  وتي:  بةلو  د.عةلي 
قانوءني  بةشَيوةيةكي  ثَيداوةو  دةسةآلتي 
رةفتار ناكات، بةَلكو بةشَيوةيةكي زاَلدةستي 
دؤخي  دةزان��َي��ت  ضونكة  دةك��ات،  رةفتار 
ثةرلةمان  بتوانَيت  نيية  ئاستةدا  لةو  عَيراق 
بخاتء  لةكاري  بثرسَيتةوةو  حكومةت  لة 
لة  متمانة  يان  هةَلبوةشَينَيتةوة  حكومةت 
سةرؤكي حكومةت وةربطرَيتةوة، لةبةرئةوة 
بةطوَيرةي بؤضوءني شةخسيي خؤيان نةك 
بة  دةسةآلتةيان  ئةو  دةستوءر،  ياساييء 

وةزارةت داوة«.

راب���ردوودا  مانطي  هةشت  ل��ةم��اوةي 
مؤَلةتثَيدان  خولي  دوو  بة  عَيراق  حكومةتي 
لةطةأل  وةبةرهَيناني  طرَيبةستي   )15(
نةوت  وةبةرهَينانى  بيانييةكاني  كؤمثانيا 
لة  وةبةرهَينانةكةش  ئاستي  ك���ردووةء 
مليؤن   )500( بؤ  دينارةوة  مليؤن   )100(
دينارة بؤ هةر كَيَلطةيةكء سةرؤكي ليذنةي 
كةمي  بةشَيكي  ثَييواية؛  غازيش  ن��ةوتء 
طرَيبةستةكان ئاشكراكراونء زؤر نةضوونةتة 
وردةكارييةكانةوة، »بؤية تائَيستا زؤر اليةنء 
بةآلم  نيية،  روءن  طرَيبةستةكان  خاَلي 
ثَيشبيني دةكةين زياتر لة )100( مليار دؤالر 
خرابَيتة بواري وةبةرهَينانةوة بؤ ثةرةثَيداني 

ئةو كيَلطة نةوتييانة«.

كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى دارايى ثةرلةمان: بيَئاطايي وةزيري 

دارايي لة داهاتةكانى نةوت، بةلَطةية لةسةر ناشةفافيةتى بودجة

عَيراق كيَبأكَيى كوةيت دةكات لة بةرهةمهيَناني نةوتدا

كؤبوونةوةيةكي ثةرلةمانتاران
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سَيشةممة 2010/2/9 ئــابـوورى 16

nawxo.rozhnama@yahoo.com



راثؤرتى: هاوكار عةبدولستار

وآلتانى جيهان بةرزيى ئاستى 
زانكؤكانيان وةك يةكَيك لة نيشاندةرةكانى 

ثَيشكةوتنى وآلتةكةيان ثيشاندةدةن، 
بةآلم زانكؤكانى هةرَيمى كوردستان نةك 

نةيانتوانيوة سنوورى هةرَيمةكة ببإن، 
بةَلكو نةبوءنةتة جَيطةى رةزامةنديى 

خوَيندكارء مامؤستايانى ناوخؤى هةرَيميش.

بة بإواى شةهال عةلى، كة خوَيندكارَيكى 
سيستمى  »خراثيى  سلَيمانيية  زان��ك��ؤى 
لة  حيزب  دةستَيوةردانى  باآلء  خوَيندنى 
طةشتى  تاقيطةء  نةبوءنى  زانكؤء  كاروبارى 
زانستيى«، هؤكارى سةرةكيى نزميى ئاستى 

زانستيية لة زانكؤكانى هةرَيمى كوردستان.
وتى:  رؤذن��ام��ة  بؤ  خوَيندكارة  ئ��ةو 
»خوَيندكاران بة حةزى خؤيان لة كؤلَيذةكانى 
بةشةى  لةو  ناتوانن  وةرناطيرَين،  زانكؤكان 
مةبةستيانة طةشة بة تواناى زانستيى خؤيان 

بدةن«.
هةرَيمى  زانكؤكانى  ئاستى  نزميى  لةبةر 
كوردستانء عَيراق، تائَيستا هيض زانكؤيةكى 
زانكؤ  ريزبةندى  ناو  نةضووةتة  عَيراقى 
تةنيا  بة  لةكاتَيكدا  جيهان،  بةناوبانطةكانى 
بودجةى وةزارةتى خوَيندنى باآلى حكومةتى 
لة ريزى ثَيشةوةى ئةو  هةرَيمى كوردستان 
بودجةى طةورةيان  وةزارةتانةية كة ساآلنة 

بؤ تةرخاندةكرَيت.
بةروارى، مامؤستاى كؤلَيذى  د.كامةران 
ئاداب لة زانكؤى دهؤك، ئاماذة بةوةدةكات؛ 
هةر لةسةردةمى رذَيمى بةعسةوة طرنطى بة 
دةستَيوةردانى  نةدراوةء  زانياريى  زانستء 
لةسةر  هةبووة  خراثى  كاريطةريى  حيزبيى 
زانكؤ، وتيشى: »بةداخةوة لةثاش راثةإينيش 
لة  سةد  حيزب  بةردةوامبوو،  حاَلةتة  ئةم 
بؤ  زانكؤوةو  ناو  خستووةتة  دةستى  سةد 

مةبةستى حيزبيى بةكاريهَيناوة«.
لة  بةشَيك  ث����ةروةردةش  وةزارةت���ى 
خراثيى  لة  بةردةكةوَيت  كةموكورتييةكانى 
نزمةوة  ئاستَيكى  بة  كة  زانكؤكاندا،  ئاستى 
خوَيندكاران لة قؤناغى ئامادةييةوة دةنَيرَيتة 
هةردوو  د.كامةران؛  بإواى  بة  زانكؤكان، 
وةزارةت���ى  ب��اآلو  خوَيندنى  وةزارةت����ى 
زانستيى ضةسثاويان  ثةروةردة سيستمَيكى 
نيية، ضونكة خوَيندكار ثَيش ئةوةى بَيتة زانكؤ 
ئاستى زؤر نزمةو دةبَيت لة زانكؤ لة ئةلفء 
بَيوة دةستثَيبكات، »بؤية بةثَيويستى دةزانَيت 
خوَيندكارانى  ئاستى  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى 
ب��ن��ةإةت��ىء ئ��ام��ادةي��ى ب��ةرزب��ك��ات��ةوةو 
بةشَيوةيةكى زانستيىء ئةكاديمى خوَيندكار 

ئاراستةى زانكؤ بكات«.
ش��ارةزاي��ان��ى ب���وارى ث��ةروةردةي��ى 
ئةركى  بة  كوردستان  زانكؤكانى  ثَييانواية؛ 
ثَيطةياندنى  لة  ض  هةَلنةستاون،  خؤيان 
كاديرى شارةزاء ثسثؤإء ض وةك بوون بة 
لة  زانستيى  ئةكاديمىء  دامةزراوةى  يةكةم 
سوودى  هاوآلتييان  حكومةتء  كة  وآلتدا، 

لَيوةربطرن.
هةظاأل ئةبوبةكر، مامؤستاى راطةياندن لة 
»زانكؤ  وتى:  لةمبارةيةوة  سلَيمانى،  زانكؤى 
كة  زانستيى،  ناوةندَيكى  ببَيتة  نةيتوانيوة 

ئةركى توَيذينةوةو ثالندانان بَيت بؤ ئَيستاء 
ئاييندة«. 

»نةبوونى  زانكؤ  مامؤستايةى  ئ��ةو 
زانستيىء  سةرضاوةى  زانكؤيى  ئؤتؤنؤميى 
نَيوان  ئؤرطانيى  ثةيوةنديى  نةبوءنى 
بايةخنةدان  زانكؤكانى كوردستانء جيهانء 
بة توانستى زانكؤيىء كواليتى خوَيندنى باآل 
بة هؤكارى سةرةكيى نزميى ئاستى زانستيى 

زانكؤكانى هةرَيمى كوردستان دةزانَيت«.
هةرَيمى  زانكؤكانى  زؤربةى  ئَيستادا  لة 
بةَلَينانةدان  ئةو  ضاوةإوانى  لة  كوردستان 
لةبارةى  باآل  خوَيندنى  نوَيى  وةزي��رى  كة 
بةرزكردنةوةى ئاستى زانكؤكانى هةرَيمةوة 
مانطة  شةش  نزيكةى  ئةطةرضى  دةي��دات، 

دةستبةكاربووة لةو ثؤستةدا.
عه الئه دين،  عه بدولعه زيز  دالوه ر  د. 
توَيذينه وه ي  ب��اآلو  خوَيندني  وه زي���ري 
تيمي  له طه أل  كؤبوونه وه يه كدا  له   زانستيي، 
ئه مريكا  باَليؤزخانه ي  ئاوه دانكردنه وه ي 
RRT، كه  رؤذي )1/18( به إَيوه چوو، جه ختي 
هَينانه   كوالَيتيء  بواري  به   طرنطيدان  له سه ر 
ب��واري  له   المه ركه زيي  سيستمي  ئ��اراي 
به وه ي  كرده وه ،  زانكؤكاندا  باآلو  خوَيندني 
زانكؤكانء  به   بدرَيت  زياتر  سه ربه خؤيي 
ئاسته كاني  بؤ  شؤإببنه وه   ده سةآلته كان 
كوردستان  هه رَيمي  زانكؤكاني  خواره وه ء 
ببنه  مؤدَيلَيك بؤ سه رجه م زانكؤكاني عَيراق.

توَيذينه وه ى  باآلو  خوَيندني  وه زي��ري 
زانستى لةو كؤبوءنةوةيةدا باسي له  طؤإيني 
تواناكانء  له سه ر  كاركردن  عه قَلييه ته كانء 
مه به سته   ئه و  بؤ  رَيطايه ك  نه خشه   داناني 
له   سياسييه كاني  دوورخستنه وه ي  كردو 
كاروباري خوَيندني باآلى بةكاري سه ره كيي 

وه زاره ته كه ي وه سفكرد.
لة  حيزبيى  دةستَيوةردانى  بنةبإكردنى 
زانكؤكاندا كؤدةنطييةكى لةنَيوان خوَيندكارانء 
باآلدا  خوَيندنى  بةرثرسانى  مامؤستايانء 
خوَيندنى  بةرثرسانى  بةآلم  دروستكردووة، 
باآل نةيانتوانيوة دةستى حيزب لة زانكؤكاندا 
دامةزراوةيةكى  بكةنة  زانكؤكان  ببإنء 

زانستيىء ئةكاديمى ثَيشكةوتوو.
كؤلَيذى  خوَيندكارى  كاميل،  ذي��رؤ 
»لة  دةَلَيت:  سةآلحةدين،  زانكؤى  لة  زمان 
سةنتةرى  ب��اشء  كتَيبخانةى  زانكؤكاندا 
كؤمثيوتةرو ئينتةرنَيتى ثَيشكةوتوو نيية، بؤ 
ئةوةى خوَيندكاران ئاشنابن بة تةكنؤلؤذياى 
حيزبيى  بآلوكراوةى  لةبةرامبةردا  سةردةم، 
دَيتة ناو زانكؤوة، ئةوةى حيزب بة دَلى نةبَيت 

نايةتة ناو زانكؤوة«.
الى خؤشيةوة ئةندامى ليذنةى ثةروةردةء 
كوردستان  ثةرلةمانى  ب��اآلى  فَيركردنى 
لة  زانكؤ  نةيتوانيوة  دةس��ةآلت  ثَييواية؛ 
دةزطايةكى ذَيردةسةآلتى حيزبةوة، كة هةر 
دةزطايةكى  بؤ  بطؤإَيت  ببةخشَيت،  بإوانامة 
لة  يةكَيك  بة  ئةمةش  مةعريفى،  زانستيىء 
دةبينَيت  كةموكورتيانة  ئةو  طةورةترين 
زانستيى  بوارى  شارةزايانى  ثَيويستة  كة 
توَيذينةوةى لةسةر بكةن، بؤ ئةوةى كاديرَيك 
كارى  بازاإدا  لة  بتوانَيت  كة  دروستبكرَيت 
بضَيتة  خةَلك  لَيشاوَيك  تةنيا  نةك  ثَيبكرَيت، 
دةرضوونيشيان  تةواوكردنء  ثاش  زانكؤو 

شوَينَيك نةبَيت لَيى دابمةزرَين.
ليذنةى  ئةندامى  ع��ةل��ى،  د.ج��ةع��ف��ةر 

ثةرلةمانى  باآلى  فَيركردنى  ث��ةروةردةء 
لةوة  جةخت  رؤذن��ام��ة  بؤ  ك��وردس��ت��ان، 
سةربةخؤييةكى  هيض  زانكؤ  كة  دةكاتةوة، 
نييةء وةكو بارةطاى حيزبيى مامةَلةى لةطةأل 
زانكؤ  ثَييواية  »حيزب  وتيشى:  دةكرَيت، 
بةشَيكة لة ثَيكاهاتةى رَيكخستنةكانى، حيزب، 
بارةطاكانى  وةكو  كة  دةوَيت  زانكؤى  كاتَيك 
وةك  زانكؤن  لةناو  كاديرانةى  ئةو  خؤى، 
ئةندامانى خؤى ملكةضى بن، ئةم هةذموونةى 
رؤذبةإؤذ  وايكردوءة  زانكؤدا  لةناو  حيزب 
ئاستى زانستيىء مةعريفى زانكؤ داببةزَيت«.

لةناو خؤياندا خوَيندكاران، زانكؤكان وةك 
شوَينَيك بؤ نمايشكردنى جلوبةرطء مؤدَيالت 
لة  زانستييةوة  بةضاوَيكى  سةيردةكةنء 
كاردانةوةى  بة  ئةمةش  ناإوانن،  زانكؤكان 

حكومةتى  كة  دةزان��ن  كةمتةرخةمية  ئةو 
لةبةرامبةر  هةيةتى  كوردستان  هةرَيمى 

بةرزكردنةوةى ئاستى زانكؤكاندا.
بةشى  خوَيندكارى  ئيبراهيم،  هَيمن 
ئاماذة  سلَيمانى،  زان��ك��ؤى  جوطرافياى 
ئازاد  عةقأل  زانكؤكاندا  لةناو  بةوةدةكات؛ 
خؤى  رؤَلى  خوَيندكار  رَيطةنادرَيت  نييةو 
رؤذنامة  بؤ  هةروةك  ثَيشبكةوَيت،  ببينَيتء 
نةيانتوانيوة  كوردستان  »زانكؤكانى  دةَلَيت: 
وةربطرن،  سةردةم  تةكنؤلؤذياى  لة  سوءد 
ثرؤطرامء خوَيندكارء مامؤستا  بةشَيوةيةك 
ئامانجيان ثَيشخستنى كايةى زانستيى بَيت«.

ب��إواى  بة  ه��ؤك��اران��ةش  ئ��ةم  هةموو 
حيزبيى  دةستَيوةردانى  بؤ  عةلى  د.جةعفةر 
حيزب  كة  دةكات،  لةوة  باس  دةطةإَيتةوةء 

زانستيى  طيانى  كوشتنى  هؤكارى  بوءةتة 
لة  نةبَيت  راستةوخؤش  ئةطةر  زانكؤدا،  لة 
رَيطةى رَيكخراوةكانى سَيبةرى دةسةآلتةوة 
ئاوةآلية  لةبةردةم  دةرطايةكيان  هةموو  كة 
لةناو  ئاهةنططَيإان  دةوام،  راطرتنى  لة 
ويذدانى  كإينى  ثارةو  تةخشانكردنى  زانكؤ، 
خوَيندكار، دةستخستنة ناو كاروبارى زانكؤء 
فشار دروستكردن لةسةر وةزارةت بؤ كارى 

زؤر نازانستيى وةك عبور.
طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
ليذنةى  ئؤثؤزسيؤنء  وةك  »ئَيمة  وتيشى: 
كارةكانى  هةموو  ضاودَيريى  باآل  خوَيندنى 
وةزارةتء حيزب دةكةينء كةموكورتييةكان 
دةخةينةإوو، بةدوداضوءنء لَيثرسينةوةيان 

لةسةر دةكةين«.
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بأينى دةرمالَة، خويَندكارانى قةزاى ضؤمان لة خويَندن دادةبأَيت
ئةحمةد باَلةكى

بإينى ئةو دةرماَلةيةى كة كابينةى 
ثَينجةم دابينى كردبوو بؤ ئةو 

خوَيندكارانةى لة طوندةكانى قةزاى 
سؤران كة هاتوضؤ دةكةن، هؤكارَيك بووة 

بؤ وازهَينانى بةشَيك لة خوَيندكارانى 
ناوضةكة، كةسوكارى ئةو خوَيندكارانةش 

باس لةوة دةكةن كة ناتوانن لة طوندَيك 
بمَيننةوة كة خوَيندنطةى تَيدا نةبَيت.

 ئ��ي��دري��س خ��در س��ةرن��ةوس��ى، كة 
هاوآلتييةكى دانيشتوءى دؤَلى قانةقاية باس 
دةرماَلةيةك  بإة  ثَيشتر  كة  دةكات،  لةوة 

نازانَيت  بةآلم  خةرجدةكرا،  خوَيندكاران  بؤ 
بؤضى ئةو دةرماَلةية بإدراوةء بؤ رؤذنامة 
بةو  ثَيويستى  حكومةت  رةنطة  دةَل��َي��ت: 
بة  دةيدا  دةرماَلة  وةك  كة  بوءبَيت  ثارةية 

خوَيندكاران.
بإينى  »ئ��ةم  وتيشى:  خ��در  ئيدريس 
خوَيندكارَيك  ضةند  وايكردووة  دةرماَلةية 
طوندَيكيش  ضةند  بهَيننء  خوَيندن  لة  واز 
لة  زؤرَيك  بكةن، ضونكة  لة ضؤَلبوون  روو 
خوَيندكارةكان بارى داراييان باش نةبووة،  
طوندةكان  لة  هةندَيك   لة  خوَيندنطة  ئةطةر 
خوَيندكاران  بؤ  هاتوضؤش  ثارةى  نةبَيتء 
بارى  ئةوانةى  بةناضاريى  خةرجنةكرَيت، 
خوَيندن  لة  واز  يان  نيية،  باش  داراييان 

دةهَينن، يان ناضارن طوندةكان ضؤَلبكةن«.

لةماوةى )19( ساَلى رابردوودا حكومةتى 
هةرَيمى كوردستان نةيتوانيوة خوَيندنطة لة 
بكاتةوة،  كوردستان  طوندةكانى  سةرجةم 
هاتوضؤ  كَيشةى  نةيتوانيوة  لةمةش  بةدةر 
ضةندين  كة  دابينبكات  خوَيندكارانة  ئةو  بؤ 
بطةنة  ئ��ةوةى  بؤ  دةب��إن  رَيطة  كيلؤمةتر 

طوندَيكى ديكة كة خوَيندنطةى تَيدا بَيت.
م��ح��ةم��ةد س��ةع��ي��د، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
تَيكةآلو  بنةإةتى  قةآلتى  قوتابخانةى 
كة حكومةت  نايشارَيتةوة  باَلةييان،  لةدؤَلى 
ثَيشكةش  ئةوتؤى  خزمةتطوزارييةكى  هيض 
»ئةو  وتيشى:  ن��ةك��ردووة،  طوندةكان  بة 
خوَيندكاران  بة  دةدرا  ثَيشتر  دةرماَلةيةى 
كة ئَيستا بإدراوة، هؤكارَيك بووة بؤ زياتر 

ضؤَلبوونى طوندةكان«.

س���ةب���ارةت ب��ة ك��رَي��ى ه��ات��وض��ؤى 
خوَيندكاران كة حكومةتى هةرَيم لة ساآلنى 
رابردوودا دابينكردبوو، عةبدولواحيد طوانى، 
رؤذنامةى  بة  ضؤمان،  ق��ةزاى  قايمقامى 
راطةياند: »ئةوة فاكتةرَيكى بةهَيزى مانةوةى 
طوندةكانيش  ثةرةثَيدانى  بوو،  طوندنشينان 
بوو، ضونكة ئةم بإة كرَييةى كة بؤ قوتابيان 
خةرجدةكرا ئةركى جوتيارانى طوندنشينانى 
ئؤتؤمبَيل  رؤذان���ة  ك��ردب��وو،  س���وءك 
طواستنةوةى  بؤ  بةردةرطايان  دةض��ووة 
خوَيندكارةكانيان لةسةر ئةركى حكومةت«.

دةَل��َي��ت:  ض��ؤم��ان  ق���ةزاى  قايمقامى 
»بةداخةوة كة لةسةردةمى كابينةى ثَينجةم، 
وةزيرى  تَيكةَلبوءنةوة،  ئيدارة  هةردوو  كة 
بإيارَيكى  عةبدوإلةحمان  دَلشاد  ثةروةردة 

زؤر ناإَيكى دةركرد، لةجَيطةى خؤيدا نةبوو، 
طوندنشينانى  لة  زؤرى  زيانَيكى  بةإاستى 

ئَيمةدا«.
عةبدولواحيد طوانى ئاماذة بةوةشدةكات؛ 
لة سنوورى قةزاى ضؤمان زؤربةى طوندةكان 
خوَيندنطةى ناوةنديىء ئامادةييان تَيدا نيية، 
ئةمةش لة تواناى هةموو طوندنشينَيكدا نيية 
كة كرَيى هاتوضؤ بؤ منداَلةكانيان دابينبكات، 
يان  بخوَينن،  شارةكان  لة  بضن  بؤئةوةى 
شارةكان،  لة  بطرن  بةكرآ  بؤ  خانوءيان 
لة  زؤرَيك  بةناضاريى  هؤكارانة  ئةم  لةبةر 
طوندنشينانى ئَيمة روءيان لة شارةكان كرد، 
بؤئةوةى منداَلةكانيان لة خوَيندن دانةبإَينء 
لة  بةشَيك  بؤئةوةى  بووة  هؤكارَيكيش 

خوَيندكارةكان واز لة خوَيندن بهَينن.

حيزب، طيانى زانستيى لة زانكؤكاندا كوشتووة
»وةك بارةطايةكى حيزبيى مامةلَة لةطةأل زانكؤكاندا دةكرَيت«

حيزب، كةى دةست هةَلدةطرَيت لة دةستخستنة ناو كاروبارى زانكؤكان؟
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خةرةندى رةواندوز دةبيَتة دؤَلى مةرط

تا ئَيستا جَيطرةوةى وةزارةتة 
دةستبةكارنةبوون هةلَوةشاوةكان، 

هؤلَةكان، تةنيا بؤ خزمةتى 
رَيكخراوة حيزبييةكانة

راثؤرتي: ئةحمةد باَلةكى

شارؤضكةى رةواندوز كةوتووةتة سةر 
لَيوارى شاخَيك، كة بة خةرةند ناسراوة، 

ئةم خةرةندة ضواردةورةى رةواندوزى 
طرتووة، ئةمةش وايكردوءة كة ئةم قةزاية 

ئاوءهةوايةكى طةشتوطوزاريى هةبَيت، بةآلم 
ئةوةى دانيشتوءانةكةى ئةم شارؤضكةيةى 
بَيزاركردووة، ئةوةية بةشَيك لة طةنجانء 

عاشقان لةكاتَيكدا كة بؤ خؤشةويستةكانيان 
نةبن، لةو خةرةندةوة خؤيان بةردةدةنةوةء 

كؤتايى بةذيانى خؤيان دةهَينن.

خةرةندةى  ئ��ةم  ئاسايى  خةَلكى  بؤ 
شوَينَيكى  رةوان�����دوز  ش��ارؤض��ك��ةى 
طةشتوطوزاريى سروشتييةء بؤ نوءسةرانء 
ئةمة  ئيلهامبةخشة،  شوَينَيكى  ئةديبانيش 
جطة لةوةى لة سنوورى قةزاى رةواندوزدا 
ضةندين سةيرانطاى وةكو بَيخاألء جونديانء 
لةدواى  بةآلم  هةن،  ثانك  هاوينةهةوارى 
ئةم  ئَيستا  دَلتةزَينةوة،  رووداوى  كؤمةَلَيك 

خةرةندة ناونراوة دؤَلى مةرط.
خةرةندةوة  لةم  خ��وارةوة  خؤفإَيدانة 
شتَيكى نوآ نيية لة شارؤضكةى رةواندوز، 
رووداوان��ة  ئةم  زةمانةوة  دَي��ر  لة  بةَلكو 
كؤتايي  تائَيستاش  ب��ةآلم  رووي��ان��داوة، 

نةهاتووة.
بةإَيوةبةرى  سديق،  عومةر  نةقيب 
شارؤضكةى  ثَييواية؛  رةوان��دوز،  ثؤليسى 
دروستبوءنى  ثَيكهاتةى  رةوان����دوز 
ض���واردةورى  شاخاوييةء  ناوضةيةكى 
خةرةندةكة  بةرزيى  لةبةر  هةر  خةرةندة، 
وايكردءوة كة جطة لة هاوآلتييانى رةواندوز، 
بةَلكو هاوآلتييانى دةورءبةريش هةندَيكجار 
رَيطةى  لة  داوة  خؤكوشتنيان  ه��ةوَل��ى 

خةرةندةوة.
بؤ  رةوان���دوز  ثؤليسى  بةِرَيوةبةرى 
رؤذنامة باس لةوةدةكات؛ هةفتةى رابردوو 
سؤران  قةزاى  دانيشتوءى  هاوآلتييةكى 
هةوَلى داوة خَيزانةكةى خؤى لة خةرةندةوة 

ثؤليس  هَيزةكانى  بةآلم  خوارةوة،  فإَيبداتة 
توانييان ذنةكة رزطار بكةن.

رَي��ط��ةى  ل��ة  س��دي��ق  ع��وم��ةر  نةقيب 
كة  دةك��ات،  طةنجان  لة  داوا  رؤذن��ام��ةوة 
طرفتةكانيان،  بؤ  نيية  ضارةسةر  خؤكوشتن 
بةَلكو دةبَيت هةوَلبدةن بةسةر طرفتةكانياندا 

زاَلبن.
سةرؤكى  جَيطرى  سلَيمان،  شَيخ  هاذة 
لة  ئافرةتان  مافةكانى  لة  بةرطريى  ليذنةى 
ثةرلةمانى كوردستان، كة خةَلكى شارؤضكةى 
رةواندوزة، جةخت لةوةدةكاتةوة، كة بةهؤى 
بة  رةوان��دوز  رووداوان��ةوة خةرةندى  ئةو 
»بةداخةوة  دةَلَيت:  ناسراوةء  مةرط  دؤَلى 

كَيشةى  بةهؤى  كةس  ضةندين  تائَيستا 
فإَيداوةتة  خؤيان  خةرةندةوة  لة  جياجيا 

خوارةوةو طيانيان لةدةستداوة.
ئةو ثةرلةمانتارة نايشارَيتةوة كة الى ئةو 
سروشتى  جوانييةى  ئةو  كة  ناخؤشة  زؤر 
ضونكة  بناسرَيت،  مةرط  دؤَلى  بة  خةرةند 
بووةتة جَيطةى زؤرَيك لة طةنجان بةتايبةت 
خ��وارةوةء  فإَيبدةنة  خؤيان  كة  عاشقان 
ساَلَيكة  ضةند  هةمووى  بكوذن،  خؤيان 
خؤشةويستةكةى  بة  نةطةيشت  كة  كضَيك 

خؤى فإَيداية خوارةوةء طيانى لةدةستدا.
شَيوةيةدا  لةم  رةوشَيكى  لة  ئ��ةوةى 
هةرَيمى  حكومةتى  ئ��ةوةي��ة،  ثَيويستة، 

كؤمةآليةتييةوة  رووى  لة  كوردستان 
بكاتء  هاوآلتييان  ثَيشكةشى  هؤشياريى 
ئةمجؤرة  خزمةتطوزارييةوة  رووى  لة 
طةشتوطوزارء  شوَينى  بكاتة  دؤآلنة  شاخء 
خَيرء  مايةى  ببَيتة  بةشَيوةيةك  سةيرانطة، 

خؤشيى بؤ خةَلكى ئةو ناوضانة. 
نورى بَيخاَلى، نوءسةرو رؤذنامةنوءس، 
كة  رةوان��دوز  خةرةندى  كة  بةداخةوةية 
شارؤضكةى  بة  سيحراويى  جوانييةكى 
لةبةر  زؤركةس  بةاَلم  بةخشيوة،  رةواندوز 
ناوى  م��ةرط  دؤَل��ى  بة  هؤكارَيك  ضةند 

دةبةن.
رةوان��دوز  لةوةشدةكات؛  باس  نورى   

نةك  كاتبةسةربردنة،  طةشتكردنء  شوَينى 
شوَينى خؤفإَيدانة خوارةوة، بةآلم بةداخةوة 
ئةم  دةكرَيت،  خةرةند  بؤ  ثَيناسةيةى  ئةم 

هةموو جوانييانةى شاردووةتةوة.
باسيدةكات،  رؤذنامةنوءسة  ئةو  وةك 
روويانداوة،  خةرةند  لة  كة  روءداوانة  ئةو 
نةخؤشيى  »ه��ةب��ووة  ب��وون،  هةمةجؤر 
هؤكارى  ب��ة  ي��ان  ه��ةب��ووة،  دةروون��ي��ي 
ئ��ام��اذة  ب���ةآلم  ب���ووة«،  خؤشةويستى 
لة  باس  كةمبووةء  رَيذةكة  بةوةشدةكات؛ 
هاوثؤلَيكى خؤشى دةكات كة لةبةر كَيشةى 
كؤمةآليةتيى لة خةرةندةوة خؤى فإَيداوةتة 

خوارةوة.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

تا ئَيستا ئةنجومةنى باآلى ذنانء 
كؤمسيؤنى باآلى مافى مرؤظء 

ئةنجومةنى باآلى ناوضة جَيناكؤكةكان 
دةستبةكار نةبوون، كة بإياربوو 

جَيى هةردوو وةزارةتى هةَلوةشاوةى 
مافى مرؤظء ذنانى كابينةى ثَيشوو 

بطرنةوة، ئةوة لةكاتَيكداية كة كابينةى 
نوَيى حكومةتى هةرَيم زياتر لة سآ 
مانطة دةستبةكارةو لةو وادةيةشةوة 
بإيارى دامةزراندنيان دراوة، ئةندام 

ثةرلةمانَيكى كوردستانيش دةَلَيت 
»دةبوو ئةو ئةنجومةنانة لةطةأل 
دةستبةكاربوونى وةزارةتةكاندا، 

دةستبةكاربووناية، ضونكة جَيطرةوةى 
ئةوانن«.

حكومةتى  وتةبَيذى  مةحمود،  د.كاوة 
هةرَيمى كوردستان، نكؤَلى لة دواكةوتنى 
وادةى دةستبةكاربوونى ئةو فةرمانطانة 
سةرقاَليى  بؤ  هؤكارةكةى  نةكردو 
ب��ودج��ةوة  م��ةس��ةل��ةى  ب��ة  حكومةت 
ط���ةإان���دةوةء وت��ى »ث��إؤذةي��اس��اى 
ثةرلةمانى  بؤ  نَيردراوة  مرؤظ  مافى 
ذنانيش  باآلى  ئةنجومةنى  كوردستان، 
بإيارةكةى  نييةو  ثةرلةمان  بة  ثَيويستى 
دةرض��ووة،  وةزي���ران  ئةنجومةنى  لة 
ناوضةدابإاوةكان  بؤ  ئةنجومةنةى  ئةو 
دانراوة، دةستبةكار دةبَيت، ئةوانة ئيشيان 

بؤ دةكرَيتء فةرامؤش نةكراون«.
ئةو  كة  ل��ةوةش��ك��رد،  باسى  ئ��ةو، 
فةرمانبةرء كارمةندانةى لةو وةزارةتانة 
بوون كة هةَلوةشاونةتةوة، دةرنةكراونء 
بةردةوام  ئيشوكارانة  ئةو  كاردةكةن، 
كَيشةء  هةر  كة  روونيكردةوة،  دةبن، 

مافى  ل��ةب��ارةى  هةبووبَيت  بابةتَيك 
يا  ك��ةس��ةوة  ل��ةالي��ةن  ض  م��رؤظ��ةوة 
رَيكخراوةكانةوة، لةم ماوةيةدا فةرامؤش 
نةكراوةو هةرشتَيك لةو بارةيةوة هاتبَيتة 
لَيكراوةو  ثَيشوازى  هةمووى  من،  الى 
وتيشى  حكومةت،  سةرؤكى  دراوةت��ة 
لةاليةن  ذنانيش  ب��اآلى  »ئةنجومةنى 
وةزي��ران��ةوة  ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى 
بةآلم  ل��َي��دراوة،  بإيارى  ئيمزاكراوةء 
ئةنجومةنةكة  ضؤن  ئةوةى  دةمَينَيتةوة 
بؤ  كارى  دادةمةزرَيتء  بإيارةكة  بةثَيى 
دةكرَيت، دةبَيت ئةو دةزطايانة ثَيكهاتةيان 
دةوَي��ت،  كاتي  ئ��ةوةش  رابطةيةنرَيت، 
نةدانء  بايةخ  دواكةوتنةكةيان  كةواتة 
هةموويان  ضونكة  نيية،  فةرامؤشكردن 
ثةلةكردن  لة  بإيار  هةربؤية  ثَيويستن، 
فةرمانطانة  ئةو  بوونى  بة  بإيارلَيدان  لة 
وةزيرانةوة،  ئةنجومةنى  لةاليةن  كراوة 
كاتةوة  بة  ثةيوةنديى  مةسةلةكة  بةآلم 

هةية«.
ئةنجومةنء  ضةند  لة  ب��إي��اردان 
كؤمسيؤنَيكى تايبةت بؤ ئةو وةزارةتانةى 
لةاليةن  كة  حكومةت  ثَينجةمى  كابينةى 
هةَلوةشَينرانةوة،  شةشةمةوة  كابينةى 
بةآلم  ك��را،  بؤ  لَيكدانةوةيةكى  ضةند 
ئةو  دةستبةكاربوونى  طرنطة،  ئةوةى 
ثرسء  ضةندين  ضونكة  فةرمانطانةية، 
كَيشةى ثةيوةنديدار هةن كة بةوهؤيةوة 

بة هةَلثةسَيردراوى ماونةتةوة.
لةوبارةيةوة د.كاوة وتى »ئةنجومةنى 
بة  ب��اوةإى  قةناعةتةوة  بة  وةزي��ران 
ئةنجومةنانة  ئةو  بوونى  ثَيداويستى 
دةسةآلتةكانيشيان  ب��إي��ارو  هةيةو 
ئ��ةوةى  ب���ةآلم  دةستنيشانكراون، 
هةندَيك  بة  ثةيوةنديى  دةمَينَيتةوة 
تةرشيحكردنى  ئيجرائىء  مةسائيلى 
بةثَيى  هةية،  بةرثرسةكانييةوة  كاديرء 

بإيارةكةدايةء  لة  كة  رَينماييانةى  ئةو 
دةوَلةمةند  رَيكوثَيكء  كارةكان  دةبَيت 
ئامادةكاريى  بة  ثَيويستى  ئةوةش  بن، 
كةى  بَلَيم،  ناتوانم  ئةوة  لةبةر  هةية، 
جديى  بة  زوويىء  بة  بةآلم  دةكرَينةوة، 

كاريان بؤ دةكرَيت«.
الى خؤشيةوة ناسك تؤفيق، ئةندامى 
ئافرةتان  مافى  لة  بةرطريى  ليذنةى 
لةوة  باس  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
لة  رةخنةيان  لةسةرةتادا  كة  دةك��ات، 
ذنان  وةزارةت���ى  هةَلوةشاندنةوةى 
رايان  كة  بةوةشدةكات  ئاماذة  طرتووة، 
دامةزراندنى  بإيارى  لة  وةرنةطيراوة 
ئاطاداريشى  ذنانء  باآلى  ئةنجومةنى 
ليذنةكةمان  سةرؤكى  »تةنيا  وتى:  نينء 
لةو  شتَيكى  كة  ل��ةوةك��ردووة  باسى 
روون  تائَيستا  بةآلم  دَيت،  بؤ  جؤرةمان 
ئةو  بةيةكةوةبةستنى  ئامرازى  نيية 
ئايا  ثةرلةمان ضييةء  لةطةأل  ئةنجومةنة  
بةرثرسيار  حكومةت  لةبةردةم  تةنيا 
لةمافى  بةرطريى  ليذنةى  يان  دةبَيت، 
ئافرةت لة ثةرلةمان، ضونكة وةزارةتَيكى 
لةبةرئةوةى  نةماوة،  ذنان  بة  تايبةت 
بؤ  جَيطرةوةيةك  وةك  ئةنجومةنةكةش 
ئةوة دروستكرا، ثَيويست بوو لةبةردةم 

ثةرلةمان بةرثرس بواية«.
ثَييواية،  ثةرلةمان،  ئةندامةكةى 
بة  تايبةت  ئةنجومةنَيكى  دانانى  كة 
جَيى  بتوانَيت  رةنطة  باشةو  ذن��ان 
بة  تايبةت  وةزارةت��ى  نةمانى  بؤشايى 
»بةمةرجَيك  ب��ةآلم  بطرَيتةوة،  ذن��ان 
كارةكانيان  ئاطادارى  ئَيمة  ليذنةكةى 
ئةو  دةبوو  ئةوةش  سةربارى  بووناية، 
دةستبةكاربوونى  لةطةأل  ئةنجومةنانة 
دةستبةكاربووناية،  وةزارةت��ةك��ان��دا، 
ذن��ان،  ب��اآلى  ئةنجومةنى  بؤنموونة 

جَيطرةوةى وةزارةتى ذنانة«.

شاسوار مامة، رانية

ساَلى )2005(، دةزطاى ئاوةدانكردنةوةى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بودجةى 

تةرخانكرد بؤ ئةوةى لة شارى رانية بينايةك 
بة هةموو ثَيداويستييةكانيةوة بؤ سةنتةرى 

رؤشنبيريى ذنان دروست بكاتء يةكَيتيى 
ذنانى كوردستان-لقى راثةإين بةإَيوةى ببات، 
ئةوة لة كاتَيكداية كة لة شارى رانية، سةرةإاى 

زؤريى ذمارةى رَيكخراوء سةنتةرة جياجياكانى 
رؤشنبيريى، تةنيا هؤَلى 5ى ئازار هةية كة 

ناوةندى رَيكخراوة ديموكراتييةكانى )ى.ن.ك( 
وةريطرتووةء بةشى ضاالكييةكانى ديكةى شار 

ناكات.

دواى ئةوةى كؤمثانيايةكى ئَيرانى تةندةرى 
ب��ؤ دةرض���وو، ب��ؤ ئ���ةوةى ث���إؤذةى بيناى 
بكاتء  جَيبةجَيى  ذنان  رؤشنبيريى  سةنتةرى 
لة سةرةتاي قؤناغى  بةكار كرد، بةآلم  دةستى 
ئَيستاش  تا  هَيناء  شكستى  جَيبةجَيكردندا 
جَيبةجآ نةكراوة. نةبوونى بيناش لة شارةكةدا 
ضاالكيى  ب��ةردةم  لة  دروستكردووة  طرفتى 

رَيكخراوةكانى ذناندا.
يةكَيتيى  لَيثرسراوى  جَيطرى  ساَلح،  خةبات 
بارةيةوة  لةو  راثةإين،  لقى  كوردستان/  ذنانى 
بيناء  »نةبوونى  راطةياند  رؤذن��ام��ةى  بة 
كاريطةريى  ضاالكييةكان،  بة  تايبةت  هؤَلى 
رَيكخراوةكانى  ضاالكي  لةسةر  دروستكردووة 

ذنانء كَيشةى بؤ دروستكردوون«.
بينايةك  »ئةطةر  وتيشى:  ساَلح،  خةبات 
تَيدا  كارةكانمانى  كة  نةبَيت  شوَينَيك  يان 
بةإَيوةبةرين، ناتوانين وةك ثَيويست خزمةت بة 
توَيذى ذنان بكةين، ضونكة لة رانية تةنيا هؤَلَيك 
جياجياكانى  ضاالكيية  هةموو  بةشى  كة  هةية 

شارةكة ناكات«. 
جَيبةجَينةكردنى  هؤكارى  بة  سةبارةت 
قايمقامى  وس��وو،  حةمةد  عةلى  ث��إؤذةك��ة، 

بةوة  ئاماذة  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  رانية 
دةكات، كة ئةو ثإؤذةية لة كؤمثانيا ئَيرانييةكة 
كةمتةرخةمييةوة  بةهؤى  وةرطيراوةتةوةء 
بةرثرسى كؤمثانياكة سزادراوةء ثاشانيش ئةو 

ثإؤذةية راطيراوة.
زةوييةى  »ئةو  راشيطةياند  رانية  قايمقامى 
دروستبكرَيت،  لةسةر  بيناكةى  بوو  بإيار 
ئَيستا هةنطاوى ياسايى  تا  زةوى شارةوانييةء 
يان  رَيكخراوَيك  لةسةر  ئةوةى  بؤ  نةنراوة  بؤ 
وةزارةتَيك تاثؤ بكرَيت، ئةو ثإؤذةيةش بة تةنيا 
شارَيكى  ضةند  لة  بةَلكو  نةوةستاوة،  رانية  لة 

ديكةيش بةهةمانشَيوة ثإؤذةكة راطيراوة«.
بيناى  دروستكردنى  ثإؤذةى  بوو  وابإيار 
رَيطاى  لةسةر  ذنان،  رؤشنبيريى  سةنتةرى 
جَيبةجَيبكرَيت،  رانية  شارى  لة  سةركةثكان 
دياريكردنى  س��ةرةإاى  )5(س��األ،  دواى  بةآلم 
شوَينةكةىء هةَلكةندنى بناغةى بيناكة، تا ئَيستا 
جَيبةجَينةكراوة، ئةوةش لة كاتَيكداية كة لة شارى 
رَيكخراوء  ذمارةى  زؤريى  سةرةإاى  رانية، 
تةنيا  رؤشنبيريى،  جياجياكانى  سةنتةرة 
رَيكخراوة  ناوةندى  كة  هةية  ئازار  )5(ى  هؤَلى 
ديموكراتييةكانى )ى.ن.ك( وةريطرتووةء بةشى 

ضاالكييةكانى ديكةى شار ناكات.
رَي��ذةى  ك��ة  ئاماذةثَيكردنة،  جَيطةى 
رانية  دةظةرى  لة  ذنان  بةرامبةر  توندوتيذيى 
راطةياندنى  بةثَيى  ب��ةرزداي��ةء  ئاستَيكى  لة 
توندوتيذيى  ب��ةدواداض��وون��ى  نووسينطةى 
 )2009( ساَلى  لةماوةى  رانية،  لة  ذنان  دذى 
رووداوى   )309( ثشدةر  بتوَينء  سنوورى  لة 
ذنان  بةرامبةر  ج��ؤراوج��ؤر  توندوتيذيي 
تؤماركراونء بةوهؤيةوة )47(ذن مردوون. لةو 
ناوةندةدا ئةركى رَيكخراوةكانى ذنانة كؤمةأل لة 
بةآلم  بكةنةوة،  هؤشيار  ثرسةدا  ئةو  بةرامبةر 
بؤ دةكةن،  ئاماذةى  رَيكخراوةكانى ذنان  وةك 
ئةطةر شوَينى شياويان نةبَيت بؤ ضاالكى، ناتوانن 
هؤشياركردنةوةى  بؤ  ببينن  كاريطةر  رؤَلى 

كؤمةَلطة لة ئاست ثرسى ذنان.

خةرةندى رةواندوز
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مـانـطـرتـن لـة بـتـويَـنء ثـشـدةر ثةرةدةسيَنَيت

نةسريةى مانطانةى يةكيَتيى زانايانى ئاينيى، )71( مليؤن دينارة
»لة سلَيمانى وةك مةلَبةندء لة هةولَير وةك لق، هةلَسوكةوت دةكةن«

راثؤرتى: شاسوار مامة

دةرضوءانى ثةيمانطاى  مةَلبةندى 
مامؤستايانى رانية رؤذى شةممة 

)2010/2/6( بةهؤى دانةمةزراندنيانةوة 
مانطرتنى خؤيان راطةياند، هةر دوَينَيش 

بؤ هةمان مةبةست  دةرضوانى زانكؤء 
ثةيمانطاكانى قةآلدزَى خؤثيشاندانيان 

كرد، ئةو دةرضوانة خؤثيشاندانيان 
سازكرد بؤ بةردةم بةإَيوةبةرَيتيةكانى 

رانيةء قةآلدزَىء هةر لةوَيش مانطرتنيان 
دةستثَيكرد.

ئةو خوَيندكارانة كة ذمارةيان 
زياتر لة )700( خوَيندكارة ئاماذة 

بةوةدةكةن؛ ضةندينجار ياداشتيان 
ئاراستةى سةرؤكايةتي هةرَيمء 

حكومةتء ثةرلةمانى كوردستان كردووة 
بةمةبةستى دامةزراندن، بةآلم داواكانيان 

ثشتطوَيخراون.

بةشى  دةرض��ووى  عوسمان  شاخةوان 
مامؤستايانى  مةَلبةندى  ثةيمانطاى  ئينطليزى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة  ِرانية 
حكوميىء  دامودةزطا  سةردانى  جار  »دةيان 
ك��ردووة،  ثةيوةنديداريان  اليةنى  حيزبيىء 
دابمةزرَين،  مامؤستا  ثيشةى  بة  بؤئةوةى 
بةَلَينَيك  بةضةند  هةمووجار  بةداخةوة  بةآلم 

نَيردراوينةتةوة ماَلةوة«.
شاخةوان وتيشى: »وةك دواهةنطاو ئةمجارة 
بةإَيوةبةرَيتيى  ب��ةردةم  لة  طرتووة  مانمان 
بؤ  وةزاريى  فةرمانى  تاكو  رانية،  ثةروةردةى 
ب��ةردةوام  هةر  دةطةإَيتةوة  دامةزراندنمان 
دةبين، ضونكة هيض ثاساوَيك بةإاست نازانين 
ئاماذةى  خوَيندكارة  ئةو  دانةمةزراندنمان،  بؤ 
ئَيمة  لةطةأل  كة  خوَيندكار  ضةندين  بةوةشدا، 
بة  واتة  بَيبنةما،  ناياسايىء  بة  دةرض��وون، 

واسيتة دةمةزراون.
ديكةى  خوَيندكارَيكى  محةمةد  هَيمن 
دةرضووى بةشى كوردى ثةيمانطاى مةَلبةندى 
لةسةر  ك���ردةوة  جةختى  مامؤستايانة، 
دامةزراندنمان  داواى  ضةندينجار  كة  ئةوةى 

ب��ةردةم  ب��ؤ  خؤثيشاندانمان  ك����ردووةء 
ياداشتمان  ضةندين  سازكردووةء  ثةرلةمان 
هةر  ب��ةآلم  ك��ردووة،  دةس��ةآلت  ئاراستةى 
ثَييانإاطةياندووين كة بة ثةسةندكردنى بودجة 

دامةزراندن دةستثَيدةكات.
ئةو خوَيندكارة وتى: »كَيشةى ئَيمة لَيرةداية، 
طرنط  ئةوانة  بؤ  بودجة  ثةسةندكردنى  بؤ 
خوَيندكار  ضةندين  هةية؟  واسيتةيان  كة  نيية 
ثَيمان  هةميشة  ئَيمة  دام��ةزراون،  واسيتة  بة 
نمرةية،  بنةماى  لةسةر  دامةزراندن  وتراوة 
دةرض��ووةو  ثَيضةوانةكةى  بةداخةوة  بةآلم 
ضونكة  واسيتةية،  بنةماى  لةسةر  دامةزراندن 
كةمة  زؤر  نمرةيان  كة  خوَيندكار  ضةندين 
داية  هؤشداريى  هَيمن  دام��ةزراون،  دةمَيكة 
بإيارى  رؤذ   )10( تاكو  ئةطةر  دةس��ةآلت، 
رَيطاى  ئةوا  هةَلنةواسرَيت،  دامةزراندنيان 

ياسايى ديكة دةطرنةبةر.
خوَيندكارانى مانطرتوو كة دروشمى بذى 
بؤ ياساء دادثةروةريىء ريسوايى بؤ واسيتةء 
رؤذي  ب��ةرزك��ردب��ووةوة،  واسيتةكارييان 
2/7ش جارَيكى ديكة ياداشتنامةيةكى ديكةيان 
ثةرلةمانء  هةرَيمء  سةرؤكى  ئاراستةى 
حكومةتء وةزارةتى ثةروةردة كرد لةإَيطةى 
لة  كة  رانيةوة،  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرى 
بةَلَينمان  »ضةندينجار  هاتووة  ياداشتةكةدا 
ثَيدراوة دامانبمةزرَينن، بةآلم تةنيا بةَلَين بووة«، 
هةروةها ئاماذةيان بةوة كردووة؛ ئامادةين بؤ 
دامةزراندن لة سنوءرى هةر بةإَيوةبةرَيتييةكى 
ثةروةردة بة مةرجَيك ثَيوةر، نمرةى خوَيندكار 
دراوةتة  ياداشتةكةدا هؤشداريى  لة  بَيت، هةر 
وةآلميان  رؤذ   )10( تا  ئةطةر  دةس��ةآلت 

نةدرَيتةوة رَيطاى ياسايى ديكة دةطرنةبةر.
خوَيندكارانة  ئةو  كَيشةى  بة  سةبارةت   
برايم حةوَيز كةريم، بةإَيوةبةرى ثةروةردةى 
رانية، لة وتةيةكيدا بؤ خوَيندكارانء دةزطاكانى 
خوَيندكارانة  ئةو  »داخوازيى  وتى:  راطةياندن 
ثَيدان وةك ثةروةردةى رانية  رةوايةء بةَلَينى 
دامةزراندنيان،  بؤ  بَيت  لةدةستيان  هةرضى 

بيكةن«.
ئَيوة  »داخوازيى  وتيشى:  حةوَيز  برايم 
لةطةأل ناوى خوَيندكاران بة ئيمةيأل ئاراستةى 
بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى ثةروةردةى سلَيمانىء 

ئاماذةى  دةك���ةم«.  ث���ةروةردة  وةزارةت���ى 
كةشوهةوا  لةو  كة  نيطةرانة  بةوةشكرد؛ 
ساردةدا خوَيندكاران ماندةطرن، بةآلم لةبرى 
هةوَلى جديى بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكةيان، 
وتى: »بةخؤشحاَلييةوة ئةمإؤ تيشكى هةتاو بة 
زؤر  كةمتربووةتةوةء  سةرماكة  دةرةوةيةء 

سةرماتان نابَيت«.
ئةو  طرفتى  كَيشةء  زانينى  بؤ  هةروةها 
خوَيندكارانة د.جةعفةر عةلى رةسوأل، ئةندامى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  طؤإان  فراكسيؤنى 
كردء  مانطرتووى  خوَيندكارانى  سةردانى 
طوَيى لة داخوازيى خوَيندكاران طرتء بةَلَينى 
ثاشانيش  ثَيدان،  بةدواداضوونى  ثشتيوانىء 
بةإَيوةبةرى  لةطةأل  مةبةست  هةمان  بؤ 

ثةروةردةى رانية كؤبووةوة.
لة لَيدوانَيكيشدا بؤ رؤذنامة ئةو ئةندامةى 
ئةو  داواى  رايطةياند:  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
ثشتيوانييان  ئَيمة  رةواي��ةء  خوَيندكارانة 
ل���ةدواى  »ب��إي��ارة  وتيشى:  ل��َي��دةك��ةي��ن. 
مامؤستا  كؤمةَلَيك  بودجة  ثةسةندكردنى 
كة  نابَيت  ذمارةية  ئةو  بةآلم  دابمةزرَينرَين، 

هةموو دةرضووان دابمةزرَين«.

محةمةد  عةلى  ت��ري��ش��ةوة  ل��ةالي��ةك��ى 
بةِرَيوةبةرى ثةروةردةى قةآلدزَى بة دةرضووة 
»داواكاريةكانتان  ِراطةياند  مانطرتوةكانى 
هةوَلى  لة  دابمةزرَين،  خؤتانة  مافى  رةوايةء 

بةردةواميشداين بؤ دامةزراندتان«.
ثةيمانطاكانى  زان��ك��ؤء  دةرض��ووان��ى 
هةواَلَيكى  هيض  ل��ةب��ةرئ��ةوةى  ق���ةآلدزَى 
ب��ةإَي��وةب��ةرى  لة  دَلخؤشكةريان  ن��وَىء 
شَيوازى  وةرنةطرت،  قةآلدزَى  ث��ةروةردةى 
طؤإى  خؤثيشاندانةوة  لة  ناإةزايةتيةكةيان 
بةإَيوةبةرَيتيية  ئةو  لةبةردةم  مانطرتنء  بؤ 

خَيمةيان هةَلدا.
ب��ةوةش��دا؛  ئ��ام��اذةى  عةلى  د.جةعفةر 
نادادثةروةريى زؤر كراوةء ضةندين خوَيندكار 
كةم  زؤر  نمرةيان  كاتَيكدا  لة  دام���ةزراون، 
بووة بة بةراورد لةطةأل خوَيندكارانى ديكةدا، 
ئَيمةش هةموو هةوَلَيك دةدةين بؤ نةهَيشتنى 
نادادثةروةريى لة دامةزراندنء ضةندينجاريش 
ئةطةر  ئ��اط��ادارك��ردووةت��ةوة  دةسةآلتمان 
بَيت،  ب��ةردةوام  بةوشَيوةية  نادادثةروةريى 
دةزطاكانى  ب��ةردةم  نيطةرانيى  ناإةزايىء 

حكومةت بةرنادات.

 )2010/2/4( رؤذى  ديكةوة،  لةاليةكى 
ساَلى  دةرض��ووى  خوَيندكارى  ذمارةيةك 
)2008 – 2009(ى ثةيمانطا تةكنيكييةكان )بةشة 
رانيةء  شارى  دانيشتووى  كة  ثزيشكييةكان( 
خوَيندكارن،   )110( ذمارةيان  دةوروبةرينء 
لة  هةريةكة  ئاراستةى  كة  ياداشتَيكدا  لة 
وةزيرانء  ئةنجومةنى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
وةزارةتى تةندروستىء ليذنةى تةندروستيى 
ثةرلةمانى كوردستانيان كردووةء وَينةيةكيان 

ناردووة بؤ رؤذنامة، داوا دةكةن دابمةزرَين.
باس  ياداشتةكةياندا  لة  خوَيندكارانة  ئةو 
ثَيشكةشى  داوايان  ضةندينجار  دةكةن،  لةوة 
تةندروستى  وةزي���رى  ران��ي��ةء  قايمقامى 
تائَيستا  بةآلم  دامةزراندنيان،  بؤ  ك��ردووة 
خوَيندكارانة  ئةو  ثشتطوَيخراوة.  داواكةيان 
كة  ئ��اط��ادارك��ردووةت��ةوة  اليةنانةيان  ئ��ةو 
ياداشتةكةيان ئاراستةكردوون، ئةطةر تاوةكو 
نةدرَيتةوة،  ئةرَينييان  وةآلمى   )2010/2/10(
خؤيان  ناإةزايى  مةدةنى  بةشَيوةيةكى  ئةوا 
دادةمةزرَينرَين،  تاكو  ماندةطرن  دةردةبإنء 
دةكةن  بةشدارينةكردن  هةإةشةى  هةروةها 

لة هةَلبذاردنى )3/7(دا.

راثؤرتى: رؤذنامة

دواى )15(ساأل لة دوو رَيكخراوةيى، 
بإياربوو يةكَيتيى زانايانى ئاينيى 

هةولَيرء سلَيمانى لة 2/2 لة كؤنطرةيةكدا 
يةكبطرنةوة، بةآلم بة بيانووى سةفةرى 

سةرؤكى هةرَيمةوة، ئةو كؤنطرةيةيان بؤ 
)15(ى ئةم مانطة دواخست.

ئ��ةودوو  يةكنةطرتنةوةى  دةرب���ارةى 
مةال  هةية،  جياواز  بؤضوونى  يةكَيتييةش، 
دةستةى  ئةندامى  ثَينجوَينى،  محةمةد  عةتا 
سةركردايةتيى يةكَيتيى زانايانى ئاينيى ئيسالمى 
جةختى  رؤذنامة  بؤ  سلَيمانى،  كوردستان/ 
رَيكخراوَيكى  زانايان  يةكَيتيى  كة  ك��ردةوة، 
هؤكارى  تَيدانييةء  حيزبى  ئينتماى  ثيشةييةء 
دوو كةرتبوونةكةى تةنيا زروفى دوو ئيدارةيية، 

كة تا ئَيستا ماوةتةوة.
ثَيشةنطن  ئ��ةوان  ثَييوابوو،  ه��ةروةك 
ضونكة  رَيكخراوةكانيان،  يةكطرتنةوةى  لة 
بةستنى  رَيطةى  لة  ديكة  رَيكخراوةكانى 
بةَلكو  نةطرتووةتةوة،  يةكيان  كؤنطرةوة 

بةتةوافوق يةكيانطرتووةتةوة.
مامؤستاء  لة  بةشَيك  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا، 
بةهؤى  كة  بإوايةدان  لةو  ئاينيى  زانايانى 
بةحيزبيبوونيانةوة، يةكَيتيى زانايانى هةولَيرء 

سلَيمانى، ناتوانن يةكبطرنةوة. 
وتاربَيذى  ثَينجوَينى،  ئةحمةد  سةيد 
موفتى  طةإةكى  لة  جةمال  حاجى  مزطةوتى 
كة  ئةوةكردةوة،  لةسةر  جةختى  هةولَير،  لة 
حيزبيبوونى رَيكخراوةكةء زاَلبوونى يةكَيتىء 
وايكردووة  رَيكخراوةدا،  ئةو  لةنَيو  ثارتى 
كاتَيكدا  لة  دوابكةوَيت،  يةكطرتنةوةكةيان  كة 
ديكة  سةنديكاكانى  ء  رَيكخراو  لة  زؤرَي��ك 
لة  نزيكبوونةتةوة  يان  يةكيانطرتووةتةوة، 

يةكطرتنةوة. 

هَيندة  ئاينيية،  مامؤستا  ئةو  وت��ةى  بة 
زانايانى  يةكَيتيى  بةسةر  زاَل��ة  حيزبايةتى 
هةولَيرء سلَيمانيدا »يةكَيتيي زانايانى سلَيمانى 
وةك  هةولَير  زانايانى  يةكَيتى  مةَلبةندء  وةك 
»ئةمة  وتيشي:  دةك��ةن«،  هةَلسوكةوت  لق، 
كةسايةتييان  ضونكة  بؤيان،  شةرمةزاريية 
لة  خؤيانء  بةرضاوى  لة  بضووكدةكاتةوة 
دةيطةيةنن،  ثةيامةى  ئةو  ميللةتء  بةرامبةر 
ضَلكنة  كراسة  ئةو  كة  ئومَيددةكةم  هةربؤية 
بَينة  حيزب  دةس��ةآلت��ى  ل��ةذَي��ر  بدإَيننء 

دةرةوة«. 
ثَيشنوَيذء  عةلى،  نيازى  مةال  هاوكات، 
بة  ئةو  كوردسات،  مزطةوتى  لة  وتارخوَين 
حيزبيبوونةى يةكَيتيى زانايانى بة »شةرمةزاريى« 
وةسفكردو وتى: »يةكَيتيى زانايان رَيكخراوَيكى 
شةرمةزاريية  بَيناوةإؤكة،  ناوَيكى  مردوو، 
رَيكخراوانةى  سةنديكاء  لةو  جطة  كة  بؤيان 
حيزبى  هةردوو  يةكيانطرتووةتةوة،  كة  ديكة 
يةكَيتى  بةآلم  يةكبطرنةوة،  ثارتى  يةكَيتىء 
ئةو  ثاشكؤى  رَيكخراوى  دوو  كة  زانايان 
ئَيستا يةكبطرنةوة، زؤر  تا  حيزبانةن، نةتوانن 
مزطةوتةكانةوة  مينبةرى  لة  كة  شةرمةزاريية 
لة  داوا  دةك��ةنء  تةبايى  برايةتىء  داواى 
سةركردايةتي سياسيى كورد دةكةن، تةبابنء 

خؤشيان ناتوان تةبابن«.
ئاينيى  زانايانى  يةكَيتيى  هةردوو  بيانووى 
بؤ دواخستى بةستنى كؤنطرةكةيان، سةفةرى 
سةرؤكى هةرَيم بووة بؤ دةرةوةى واَلت، كة 
بةشداربَيتء  يةكطرتنةوةكةدا  لة  دةيانةوَيت 
ضاوةإوانكردنةى  ئةو  بةاَلم  هةبَيت،  وتةى 
سةرؤكى هةرَيم بة بؤضوونى سةرثةرشتيارى 
ئةو  حيزبيبوونى  بة  نيوز  جودى  ماَلثةإى 

رَيكخراوة دةسةلمَينَيت.
سةرثةرشتيارى  ئةمين  محةمةد  شيروان 
هةموو  بؤ  )ماَلثةإَيكة  نيوز  جودى  ماَلثةإى 
بةوةكرد،  ئاماذةى  كوردستان(،  ئاينةكانى 
لة  راب��ردوو  ساَلى  ضةند  وةكو  بارزانى  كة 

هةولَيرو  رَيكخراوى  هةندَيك  يةكطرتنةوةى 
شَيوة  هةمان  بة  نةبوو،  ئامادةيى  سلَيمانيدا 
رَيكخراوى  يةكطرتنةوةى  لة  ناكات  ثَيويست 
يةكَيتى زانايانى ئاينيدا بةشداريى بكات، ضونكة 
دةسةآلتة  حزبى  يةكةم  ئَيستاش سةرؤكى  تا 
لةو  بةشداربوونى   هةربؤية   كوردستان،  لة 
كة   دةسةلمَينَيت  طومانة  ئةو  كؤنطرةيةدا  
ثَيدانى  دةسةآلتنء   بة  سةر  زانايان  يةكَيتى 
ئةو بإة زؤرة لة  نةسرية بة مةكتةبى تةنفيزى 
زانايانى ئاينى بةبَى مةرجى سياسيى نةبووة.  

هةربؤية بةوتةى سةرثةرشتيارى ماَلثةإى 
لة  ب��ارزان��ى  بةشداربووني  نيوز،  ج��ودى 
يةكطرتنةوةى زاناياندا »طؤَلكردنة لة مةال مَيزةر 
سثييةكانى كوردستان و لة دةستدانى متمانةى 

جةماوةرة«.  
ئاينيى هةن  لة مامؤستاو زانايانى  زؤرَيك 
لة دةرةوةى يةكَيتيى زانايانى ئاينيى هةولَيرء 
ثَيكرد،  ئاماذةيان  خؤشيان  وةك  سلَيمانى، 
ئةو رَيكخراوة حيزبييةوة  نَيو  ئامادةنين بضنة 
مامؤستاى  قاميشى،  ئةحمةد  مةال  وةك  كة 
سلَيمانى  لة  ئيسالمييةكان  زانستة  ثةيمانطاى 
ئاماذةى ثَيكرد، يةكَيتيى زانايانى ئاينيى تووشى 

شةلةل بووة بة هؤى بة حيزبيبوونييةوة.
دةستةى  ئةندامةكةى  ئةوةشدا  لةطةأل 
جةخت  هةر  زانايان،  يةكَيتيى  سةركردايةتى 
يةكَيتييةكةيان  سةربةخؤبوونى  لةسةر 

لةوةكرد،  باسى  لَيدوانةكةيدا  لة  دةكاتةوةء 
نَيو يةكَيتيى زانيانى  لة  كة ئةو مامؤستايانةى 
ثارتين،  نة  يةكَيتينء  نة  سلَيمانيدان،  هةولَيرء 
بؤئةوةشى كة دواى يةكطرتنةوة، رَيكخراوةكة 
ديارى  سةرؤكايةتى  دةستةى  بةهةَلبذاردن 
نةك  ب��ردووة،  هةَلبذاردن  بؤ  ثةنامان  بكات، 

تةوافوق.
بة وتةى مةال عةتا، ئةطةر بة تةوافوق يةكيان 
بةيةكطرتنةوة  ثَيويستيان  ئةوا  بطرتايةتةوة، 
نَيوانماندا  لة  تةواو  تةوافوقى  ضونكة  نةبوو، 
هةية، واتة »هةرخؤمان يةكمانطرتبووةوة، بةآلم 

بة باشمانزانى كة كؤنطرةى بؤ ببةسترَيت«.
شوان رابةر، مامؤستاى ئاينى ثَييوابوو، كة 
زانايان بةسةر هةردوو  يةكَيتيى  دابةشبوونى 
نيية،  سةير  شتَيكى  ثارتيدا،  يةكَيتىء  حيزبى 
كوردستانيان  هةموو  حيزبة  دوو  ئةو  ضونكة 
بةسةر خؤياندا دابةشكردووة، لةناو ئةوانةشدا 

يةكَيتيى زانايانى ئاينيى.
سةبارةت بة وةى كة دواى يةكطرتنةوةيان، 
خؤى  سةربةخؤيى  بتوانَيت  زانايان  يةكَيتيى 
هةبوو،  طومانى  مامؤستاية  ئةو  بثارَيزَيت، 
نَيو  لة  بةرثرسيارَيتيى  ئةو،  بإواى  بة  ضونكة 
نيية،  لَيهاتوويى  زانستء  بة  زاناياندا  يةكَيتيى 
ضةندان  حيزبايةتييةء  بنةماى  لةسةر  بةَلكو 
كةس هةن لة رووى زانستةوة بة فةقَيى زاناكان 
ناشَين، كةضى بةرثرسى ناوةندةكانى زانايانن، 

حيزبةء  هةر  ئَيستاوة  لة  لةوةى  جطة  ئةمة 
مةَلبةندء  دةرضواندووةء  خؤى  مامؤستاى 
لقةكانى ثارتىء يةكَيتى هةريةك ثشطيريى لة 
مامؤستاى ئاينيى اليةنطرى خؤى كردووة، هةر 
بؤ يةكطرتنةوةى ئةو يةكَيتييانةش، د.محةمةد 
طةزنةيى، سةرؤكى ثَيشووى يةكَيتيى زانايانى 
سلَيمانى، دةستى لةكاركَيشاوةتةوةء وةك خؤى 
دةَلَيت، لةبةرئةوة دةستى لةكاركَيشاوةتةوة كة 
ئةو دوو رَيكخراوة يةكناطرنةوةء ثَييوابوو، كة 
تا  هاندةرَيك  دةبَيتة  دةستلةكاركَيشانةوةكةى 

بير لة يةكطرتنةوة بكةنةوة.
هةولَيرء  ئاينيى  مامؤستايانى  يةكَيتيى 
نةسرية  وةك  )71(مليؤن  مانطانة  سلَيمانى، 
وةردةطرن، كة وةك نيازى عةلى، بؤ رؤذنامةى 
لَيدَيت،  نةسرية ضى  ئةو  نازانرَيت  خستةإوو، 
ئيسالميى  زانايانى  يةكَيتيى  »ضاالكى  وتيشى: 
ضيية كة مانطانة )71(مليؤن دينار نةسريةيانة، 
كوا ئةو مامؤستاء زانايانةى بؤ خول وةرطرتن 
بارةطاتان، كوا  رةوانةى دةرةوة دةكرَين، كوا 
راديؤتان،  طؤظارء  رؤذنامةء  ضاالكىء  كارو 

نازانرَيت ئةو بودجةية ضى لَيدَيت«.
ئةطةر  كة  جةختدةكاتةوة  نيازى،  مةال 
دةيانةوَيت  حكومةت  هةرَيمء  سةرؤكايةتي 
يان  مانطَيك  ئةوا  يةكبطرنةوة،  زانايان  يةكَيتى 
زياتر نةسريةيان ببإنء مووضةيان نةدةنآ تا 
يةكدةطرنةوة، ئةوكات بَيطومانبن لةوةى كة بير 

لة يةكطرتنةوة دةكةنةوة.
دوو  ئةو  حيزبيبوونى  كة  ئةوةى  لةطةأل 
تا  سلَيمانى  هةولَيرء  زانايانةى  يةكَيتيى 
مامؤستايانى  بةآلم  روونبووةتةوة،  رادةيةك 
ئاينى رةخنةى تونديان هةية، ضونكة ثَييانواية 
كة ناكرَيت زاناى ئاينى لةذَير فةرمانى حيزبى 
نيازى  مةال  كة  كاتَيكدا  لة  ئةمة  بَيت،  عيلمانيدا 
حيزبى  بة  سةر  هةر  »نةك  جةختدةكاتةوة 
ذَير  يةكَيتيية،  ئةو  ئةندامانى  بةَلكو  عيلمانين، 
يةكَيتىء  بةرثرسَيكى  بة  ثةيوةندييان  بةذَير 

ثارتيشةوة هةية«.

خؤثيشاندانى دةرضووانى ثةيمانطاكان
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ساآلنة نرخةكةيان ضةندقات زياد دةكات

قوتابخانة ئةهلييةكان لةنَيوان نموءنةيىء ئيستغاللكردندا

كآ بةرثرسة لة بوءنى ئؤتؤمبيَلة بآ ذمارةء هاوذمارةكان؟ 
بريكارى وةزارةتى ناوخؤ: بةرثرسانيش كردبيَتيان، سةرثَيضى ياساية

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

لةئَيستادا ذمارةيةكى زؤرى 
قوتابخانةى بيانيى لة هةرَيمدا 

كراونةتةوة، كة سةرجةميان ئةهلينء 
بة بإَيك ثارة، كة هيضكاميان ساآلنة 

لة )1000( دؤالر كةمتر لة قوتابى 
وةرناطرن، ثسثؤإَيكى ثةروةردةييش 
ثَييواية؛ كردنةوةى ئةو قوتابخانانة 

بووةتة بازرطانىء جياوازيى 
ضينايةتيش لةنَيوان منداآلنى هةذارو 

دةوَلةمةنددا دروستدةكات.

 )15( لة  زياتر  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
كة  ه��ةن،  بيانيى  ئةهليىء  قوتابخانةى 
)ئينطليزى،  زمانةكانى  بة  تياياندا  قوتابيان 
دةخوَيننء  ئةَلمانى(  توركى،  فةرةنسى، 
نزمترين  كة  بةجؤرَيك  طرانة،  نرخةكانيان 
قوتابخانةى  دؤالرةو   )1000( تياياندا  نرخ 
طةيشتووةتة  نرخةكةى  كة  تَيداية  واشيان 
منداَلى  تةنيا  بةوهؤيةشةوة  دؤالر،   )4400(
ضينى دةوَلةمةند دةتوانَيت لةو قوتابخانانةدا 
بخوَينَيتء منداآلنى هةذاريش لَيى بَيبةشن.

بورهان محةمةد، بةإَيوةبةرى طشتيى لة 
وةزارةتى ثةروةردةى حكومةتى هةرَيم، بة 
رؤذنامةى راطةياند: ئةم قوتابخانة بيانييانة 
ئةو  كة  بؤئةوةية  س��وءدي��ان  ئةهلينء 
فَيرى  منداَلةكانيان  دةيانةوَيت  خَيزانانةى 
بياننَيرن،  دةتوانن  ببن،  بيانيى  زمانانَيكى 
بةزؤرييش ئةو خَيزانانةى كة لة دةرةوةى 
وآلت دَينةوةو لة كوردستان نيشتةجآ دةبن، 

خوَيندنيش تياياندا ئارةزوءمةندانةية.
ئةو  كردنةوةى  حاَلةتةكاندا  زؤربةى  لة 

قوتابخانانة زيان بة قوتابخانة حكومييةكان 
بيناى  ئةوةى  بةهؤى  ئةويش  دةطةيةنن، 
خوَيندنطةيةكى  لةطةأل  نيية،  تايبةتيان 
قوتابخانة  فةزَلى  تَيكةَلكراونء  حكوميدا 
قوتابخانة  بةسةر  دةدةن   بيانييةكةش 
حكومييةكةدا، نموءنةى ئةمةش كردنةوةى 
لة سلَيمانى، كة  بوو  قوتابخانةى فةرةنسى 
بنةإةتى  لة قوتابخانةى شكاكى  نهؤمَيكيان 
قوتابخانةى  نيشتةجَيبوءنء  تَييدا  سةندو 
شكاكيش كة دوو دةوامى تَيدايةو ذمارةيةكى 
نهؤمَيكى  لة  لةخؤدةطرَيت  قوتابى  زؤر 
ئةمة  دةوام دةكةن،  قوتابخانةكةى خؤياندا 
ئةهلييةو  فةرةنسييةكة  قوتابخانة  لةكاتَيكدا 

بإَيك ثارةى زؤر لة قوتابيان وةردةطرن.
طشتييةكةى  بةإَيوةبةرة  بارةيةوة  لةو 
»ئ��ةوة وةك  وتى:  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى 
قوتابخانة  ئةوكاتةى  تا  هاوكارييةكة 
ف��ةرةن��س��ي��ي��ةك��ة ب��ي��ن��اي��ةك ب��ؤخ��ؤى 
شكاك  قوتابخانةى  دروس��ت��دةك��اتء 

جَيدةهَيَلَيت«.
مةرجى  كؤمةَلَيك  ثةروةردة  وةزارةتى 
لة  بيانييةكان  قوتابخانة  كردنةوةى  بؤ 
كوردستان داناوة، بةجؤرَيك ئةو كةسانةى 
دةيانةوَيت ببنة مامؤستا، ثَيويستة بإوانامةى 
ثةروةردةييان  ثةيمانطايةكى  يان  كؤلَيذ 
ه��ةب��َي��تء ب��ة رةزام��ةن��دي��ى وةزارةت���ى 
قوتابخانة  لةو  مامؤستا  ببَيتة  ث��ةروةردة 
مامؤستايانة  ئةو  هةرضةندة  بيانييةدا، 
بةآلم  نابن،  ثةروةردة  وةزارةتى  بة  سةر 
هةذماردةكرَيت  بؤ  خزمةت  بة  كارةكةيان 
قوتابخانة  لة  دادةمةزرَين  فةرميى  بة  هةتا 
مةرجةكانى  بةثَيى  هاوكات  حكومييةكاندا، 
ثؤلةكانى  ثَيويستة  ث��ةروةردة،  وةزارةت��ى 
ث��ةروةردةي��ي��ان  مةرجى  قوتابخانةكة 

وةزارةتى  لةاليةن  ثرؤطرامةكان  تَيدابَيتء 
ثةروةردةوة سةرثةرشتى بكرَينء نابَيت بة 

ئارةزوءى خؤشيان نرخ زيادبكةن.
قوتابخانةى  كردنةوةى  بة  سةبارةت 
»لةئَيستادا  وتى:  محةمةد  بورهان  نوآ، 
داواكاريى كردنةوةى قوتابخانةى ديكةمان 

النيية«.
خوَيندنطة  لةو  ذمارةيةك  كردنةوةى 
خولى  دةستبةكاربوءنى  لةكاتى  بيانييانة 
بوون،  كوردستاندا  ثةرلةمانى  دووةم��ى 
كؤلَيذة  نة  خوَيندنطانةو  ئةو  نة  ب��ةآلم 
ئةهلييةكانيش، هيض ياسايةك لة ثةرلةمانةوة 
بؤ كردنةوةيان دةرنةضوو، ئةمة لةكاتَيكدا كة 
ليذنةى ثةروةردةو خوَيندنى باآل هةوَليشى 

بؤ ئةو مةبةستة دا، بةآلم بَيئةنجام بوو.
ليذنةى  ئةندامى  ق��ادر،  مةجيد  ك��ةذاأل 
ثةروةردةو خوَيندنى باآل لةخولى دووةمى 
»ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثةرلةمان، 
خوَيندنى  وةزارةتى  ياساى  كة  داوامانكرد 
باآلو وةزارةتى ثةروةردة هةمواربكرَينةوةو 
قوتابخانة  ب��ة  تايبةت  ن��وَي��ى  ب��إط��ةى 
هاوكات  جيابكرَيتةوة،  تَيدا  ئةهلييةكانى 
بةإَيوةبةرَيتيى تايبةت بة خوَيندنى ئةهلييان 
ثةرلةماندا  لة  ئَيمة  تا  بةآلم  تَيدابكرَيتةوة، 
هةموارنةكرايةوةو  ياساكانيان  بوءين 
قوتابخانةو كؤلَيذة ئةهلييةكان بةبآ ياساى 

تايبةت بة كردنةوةيان، كرانةوة«.
ثةرلةمانيشدا  نوَيى  خولى  لة  هاوكات 
بؤ هةمواركردنةوةى  تائَيستا هيض هةوَلَيك 
يان  ث�����ةروةردة،  ي��اس��اى وةزارةت�����ى 
بة  تايبةت  ياسايةكى  دةرض��ووان��دن��ى 

قوتابخانة ئةهلييةكان نةدراوة.
ليذنةى  ئةندامى  نةجمةدين،  عةزيمة 
توَيذينةوةى  باآلو  فَيركردنى  ثةروةردةو 

زانستيى لة ثةرلةمانى كوردستان، ئاماذةى 
قوتابخانة  لةسةر  تائَيستا  ب��ةوةك��رد؛ 
بنةإةتيية ئةهلىء بيانييةكان هيض كارَيكيان 
قسةيان  كة  »لةبةرنامةمانداية  نةكردوءة، 
ئاراستةيةى كة  لةسةر بكةين، ئةويش بةو 
ثَيويستة ئةو قوتابخانانة بضنةوة ذَير ركَيفى 
خؤشى  وةزارةت  ث��ةروةردةو  وةزارةت��ى 
بةشَيوةيةك  بكات،  نرخةكانيان  ضاودَيريى 
سةرجةم  بة  كورد  منداآلنى  زؤرب��ةى  كة 
ضينةكانةوة بتوانن سوءدى لَي وةربطرن«.

كردنةوةى قوتابخانة بيانيىء ئةهلييةكان 
سوءدَيكى زؤريان هةية بؤ بآلوكردنةوةى 
ئةو  باشةكانى  كلتوءرة  بيانييةكانء  زمانة 
بةشَيوةيةكى  ئةطةر  هةرَيمدا،  لة  وآلتانة 
ثةروةردةوة  وةزارةتى  لةاليةن  رَيكخراو 
ئةهليىء  تةواوةتى  بة  بكرَيتء  بؤ  كاريان 
كارةكانياندا،  هةموء  لة  نةبن  سةربةخؤ 
ثةروةردةيى  ثسثؤإَيكى  بإواى  بة  بةآلم 
لةبةرضاو  زؤربةياندا   لة  ثرةنسيثانة  ئةم 
نةطيراوةو جؤرَيك لة بازرطانىء جياوازيى 
ه��ةذارو  منداآلنى  لةنَيوان  ضينايةتى 

دةوَلةمةنددا دروستكردوءة.
بؤ  ئ��ةوةى  ث��ةروةردةي��ى  ثسثؤإَيكى 
ئةو  زؤرب��ةى  كة  روءنكردةوة،  رؤذنامة 
وةزارةتى  بؤ  طةإانةوة  بةبآ  قوتابخانانة 
زياد  زياددةكةنء  نرخ  ساآلنة  ث��ةروةردة 
قوتابخانةكانيان  ئيستيعابى  ثَيويستء  لة 
لةثَيناوى  ئةمةش  وةردةط���رن،  قوتابى 
نزيكترين  لة  خؤياندا،  ماديى  ثةرذةوةنديى 
ئةيوبى،  سةآلحةدينى  كؤلَيذى  نموءنةشدا 
سةرةتادا  لة  ئةهليية  خوَيندنطةيةكى  كة 
دواتر  وةردةطرت،  قوتابى  دؤالر   )200( بة 
كراية )400( دؤالرو بؤ ئةمساَلى خوَيندنيش 
بة بإى  )1000( دؤالر قوتابى وةرطرتوءة.

قوتابيانى قوتابخانة بيانييةكان كةشَيكى 
قوتابخانة  لة  باشتريان  ث��ةروةردةي��ى 
تاقيطةى  دروستكراوةو  بؤ  حكومييةكان 
ضةندين  ب��اشء  خ��واردن��ى  ثَيشكةوتوء 
ثَيداويستيى فَيربوءنيان لةبةردةستداية، ئةمة 
حكومييةكان  قوتابخانة  زؤربةى  لةكاتَيكدا 

ئةو كةشةيان بؤ فةراهةمنةكراوة. 
بةوهؤيةشةوة ئةو ثسثؤإة ثةروةردةيية 
خؤكوشتنى  هؤكارةكانى  زي��ادب��وءن��ى 
طةإاندةوة  كوردستاندا  قوتابييانى  لةنَيو 
ضينايةتىء  جياوازيى  زيادبوءنى  بؤ 
منداآلنةى  ئةو  لةاليةن  بةكةم  هةستكردن 
خزمةتةكاندا  بآ  كؤنء  قوتابخانة  لة  كة 
كة  »لةكؤآلنَيكدا  وتى:  هةروةك  دةخوَينن، 
زياتر لة )10( منداَلى  تَيداية، رةنطة دوانيان 
ئةهلييانةء  قوتابخانة  ئةو  بضنة  بتوانن 
 )15( بخوَيننء  زؤر  ثارةيةكى  بة  ساآلنة 
قوتابى لةثؤلَيكدان كة دوو مامؤستا وانةى 
تَيدا دةَلَيتةوة، ئةوانى ديكة كة لة قوتابخانة 
هةية  وا  ثؤلى  دةخوَينن،  حكومييةكان 
هةست  بةوهؤيةشةوة  تَيداية،  قوتابى   )50(
خَيزانة  ئةو  منداَلى  لةئاست  دةكةن  بةكةم 
دةوَلةمةندانةداو رةنطة كَيشةى دةروءنيىء 
هةندَيكجار بةهؤى زؤرترين كاريطةريى ئةو 
حاَلةتةوة، رةنطة خؤكوشتنى لَيبكةوَيتةوة«.

ثسثؤإة  ضارةسةريش  بة  سةبارةت 
قوتابخانة  »ثَيويستة  وتى:  ثةروةردةييةكة 
حكومييةكانيش بخرَينة ئاستى ئةو قوتابخانة 
قوتابخانة  ئةو  ثَيويستة  ئةطةرنا،  ئةهلييانة، 
لَيبكرَيت  جؤرَيكى  بة  نرخةكةيان  ئةهلييانة 
منداآلنى ضينى موءضةخؤر  نةبَيت  هيض  كة 
هاوكاريى  تَييدا  ببيننء  لَي  بتوانن سوءدى 
نةبن  بَيبةش  بكرَيت كة  منداآلنى هةذاريش 

لةو خوَيندنة«.

راثؤرتى: رؤذنامة

لة ضوارضَيوةى ثَيشَيلكارييةكانى 
بةرثرسان، ئَيستا دياردةى ئؤتؤمبَيلى 

جامإةشى بآ ذمارةء هاوذمارة هاتووةتة 
ثَيش، كة بةرثرسانى هاتوضؤى 

سلَيمانىء هةولَير بَيئاطايى خؤيان 
نيشاندةدةن، بريكارى وةزارةتى ناوخؤش 

جةختدةكاتةوة، هةركةس ئةو كارة 
بكات ثَيويستة بدرَيتة دادطا.

ضةندين  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
بة  ناسراو  ئؤتؤمبَيلةكانى  كة  هةن  بةرثرس 
»وةنةوشةء مؤنيكاء ثاترؤأل«يان ثَييةء جطة 
تابلؤكانيان  هةمووشيان  جامإةشن،  لةوةى 
نموءنة )62012(  بؤ  لةسةرة،  يةك ذمارةى 
كة رةقةمى هةولَيرةء نزيكةى )4( ئؤتؤمبَيلى 
جامإةشنء هةر ضواريان هةمان ذمارةيان 

هةية.
سةرةوة  ذمارةيةى  ئةو  ئةوةى  لةطةأل 
كة نموءنةيةكة لة دةيان ذمارةى لةوجؤرة، 
ذمارةى هةولَيرةء لة سلَيمانى بينراوة، بةآلم 
هاتوضؤى  بةإَيوةبةرى  خؤشناو،  ئ��ازاد 
دياردةى  كة  رةتكردةوة،  ئةوةى  هةولَير 
رؤذنامة  بؤ  هةبَيتء  هةولَير  لة  لةوجؤرة 
بوءنى  ئاطادارى  ئةوان  ب��ةوةدا؛  ئاماذةى 
كة  بإياريشيدا  نينء  لةوشَيوةية  دياردةى 
ئاطاداربكاتةوةء  هاتوضؤ  مةفرةزةكانى 

هةركةس ئةوة بكات دةستطيرى بكةن.
هاتوضؤى  بةرثرسانى  ه��ةرض��ةن��دة 
هةولَيرء سلَيمانى بوءنى دياردةى لةوجؤرة 
بةآلم  رةتدةكةنةوة،  سلَيمانى  هةولَيرء  لة 
ثةرلةمانتارَيكى ليذنةى ناوخؤ جةخت لةسةر 
نةريمان  دةكاتةوة،  دياردةية  ئةو  بوءنى 
عةبدوَلآل، ئةندامى ليذنةى ناوخؤء ئاسايشء 
ثةرلةمانى  لة  خؤجَيييةكان  ئةنجومةنة 
ئةو  بوءنى  لةسةر  جةختى  كوردستان، 
»نةك  وتى:  رؤذنامة  بؤ  كردةوةو  دياردانة 
هةبَيت،  ذمارةيان  يةك  ئؤتؤمبَيلَيك  ضةند 
بةَلكو بة ضاوى خؤم بينيومة كة زؤرَيك لةو 

ئؤتؤمبَيلى بةرثرسانة كة بةدواى يةكدا دةإؤن 
هةر  ذمارةيان ثَيوة نيية، كة بةإاستى ئةمة 
دياردةيةكى زؤر ناشارستانييةء ثَيضةوانةى 
ياساكانى هاتوضؤية، كة ثةيوةنديى بة ذيانء 

سةالمةتيى هةموو تاكَيكةوة هةية.
ئةو ثةرلةمانتارة جةختى لةسةر ئةوةش 
ثَيويستة بةرثرسانى  لة كاتَيكدا  كردةوة، كة 
ئةم وآلتة بةر لة هةموو كةس خؤيان ياسا 
ئةوةى  بةثَيضةوانةوة  بةآلم  جَيبةجَيبكةن، 

دةبينرَيت خؤيانن كة ياسا ثَيشَيلدةكةن.
عةلى،  رزط��ار  ليوا  لةمبارةيةوة  هةر 
هةرَيم،  هاتوضؤى  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
ثَييوابوو؛ ناكرَيت ذمارةى ئؤتؤمبَيل دووبارة 
بَيت، بةإَيوةبةرى هاتوضؤى ثارَيزطاكانيشى 
بة بةرثرس زانى لة بوءنى ئةوجؤرة ذمارة 
دووبارانةء جةختيشى كردةوة، كة ئةوانةى 
ياساييان  رَيوشوَينى  ياسان  ثَيضةوانةى 

لةطةأل دةطيرَيتةبةر.
وةزارةت������ى ن��اوخ��ؤش ئ��اط��ادارى 
شاردا  لةناو  كة  نين  ئؤتؤمبَيالنة  ئةوجؤرة 
هاتوضؤدةكةن، جةالل شَيخ كةريم، بريكارى 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  ناوخؤ،  وةزارةتى 
وتى: »هةر ئؤتؤمبَيلَيك ذمارةيةكى تايبةتء 
هاوتوضؤ  بةإَيوةبةرَيتيى  لة  دؤس��َي��ى 
كة  سةرثَيضييةك  هةر  لة  بةرثرسة  هةيةء 
ئؤتؤمبَيل هةمان  ئةطةر )5-4(  بيكات، بةآلم 
سةرثَيضيى  ئةمة  ئةوا  هةبَيت،  ذمارةيان 
بكةن  منداَلَيك  ئةطةر  »ضونكة  ياساية، 
كاميان  بكةن  سةرثَيضييةك  يان  بةذَيرةوة 

بةرثرسيار دةبن«.
نيية  رَيسايةك  ياساء  هيض  هةرضةندة 
هاتوضؤ  ياساكانى  ثَيشَيلكردنى  بة  رَيطة 
هاتوضؤى  بةإَيوةبةرى طشتيى  بةآلم  بدات، 
باسى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  هةرَيم 

ئةوة  ئةمنيى  رَينمايى  رةنطة  ل��ةوةك��رد؛ 
لةثَيناو  رَينمايى  ئةطةر  دةكرَيت  بخوازَيت، 
لة  بةرثرسانة  ئةو  ئةمنييةتي  ثاراستنى 
ئةنجومةنى وةزيران يان وةزارةتى ناوخؤوة 
ئؤتؤمبَيالنة  ئةو  رَيطةبدات  دةرضوءبَيتء  

يةك ذمارةيان هةبَيت.
لةبةرامبةردا جةالل شَيخ كةريم، بريكارى 
ئةوةى  بة هةمووجؤرَيك  ناوخؤ،  وةزارةتى 
رَيطة  هةبَيت  ياسايةك  هيض  كة  رةتكردةوة، 
رَينماييشى  بوءنى  بداتء  ثَيشَيلكاريية  بةو 
لة ئةنجومةنى وةزيرانء وةزارةتةوة بؤ ئةو 
 )4( لةوةكرد؛  باسى  رةتكردةوةء  مةبةستة 
ساأل لةمةوبةر ئةوجؤرة ئؤتؤمبَيالنة هةبوو، 
هةموء  البراوةء  سيستمة  ئةو  ئَيستا  بةآلم 

ئؤتؤمبَيلَيك تؤماردةكرَيت.
بة  شةقامةكانء  لةسةر  دي��اردةك��ة 
سلَيمانى  هةولَيرء  لة  خةَلكةوة  بةرضاوى 

هاوآلتييانء  ب��ةرض��اوى  بة  دةبينرَيتء 
ئؤتؤمبَيالنة  ئةو  هاتوضؤوة  مةفرزةكانى 
هاتوضؤدةكةن، بةتايبةت سةردانى مةَلبةندء 
دةكةن،  حكومييةكان  حيزبيىء  دةزطا  لقء 
رةتيدةكةنةوة.  هاتوضؤ  بةرثرسانى  بةآلم  
لةوة  جةخت  ناوخؤش  وةزارةتى  بريكارى 
ئةمة  هاتوضؤ  بةإَيوةبةرَيتيى  كة  دةكاتةوة، 
بةرثرسة  ئةو  يان  كةسة  ئةو  رةنطة  ناكات 
هةربؤية  كردبَيتى،  سةرثَيضيي  بة  خؤى 
هةركةس ئةو ثَيشَيلكارييةى كردبَيت دةبَيت 

بدرَيتة دادطا.
لة  بةرثرسة  كآ  كة  ئةوةش  دةرب��ارةى 
ثةرلةمانتارةكةى  سةرثَيضييانة،  ئةم  بوءنى 
»بَيطومان  وتى:  ثةرلةمان  ناوخؤى  ليذنةى 
ئةوانةى ناويان لة خؤيان ناوة لَيثرسراو لةم 
هةرَيمة، بةرثرسى يةكةمن لة نةهَيشتنى ئةم 

دياردانة«.

كةذاوةى ئؤتؤمبَيلةكانى بةرثرسان لة فإؤكةخانةى سلَيمانى
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ئةوة  ضاوةإَيى  كورتدا  وا  طؤشةيةكى  لة  نابَيت 
بين كة جطة لةسةر خةتى طشتيى بابةتةكة، قسةيةكى 
تَيروتةسةل لةسةر بودجة بكةينء بة دَلنياييةوة ئةوة 
هةَلدةطرين بؤ كاتَيكى طونجاوى نزيك، بةآلم لَيرةدا، 
ثاش ئةو هةآلوزةنايةى لةسةر ئةم بودجةية دةكرَيت، 
بةرضاوى  نةخةينة  سةرةخةت  هةندَيك  ناتوانين 

خةَلكى كوردستان.
ئةم  بَيدةنطى  بة  ئةطةر  حكومةتة،  ئةم  جارَيك 
بناردايةتة  دَي��ت،  بؤى  بةغداوة  لة  كة  سلفةيةى 
ريكالمة  ه��ات��وه��اوارء  هةموو  ئ��ةو  ثةرلةمانء 
لةوانةية  ئةوا  نةكرداية،  بؤ  ثَيشوةختةى  ناياسايىء 
اليةنةكانى ديكةش رووى دةميان لة بةغدا بكردايةو 
كةلَينة زةبةالحةكانى بةناو بودجةكةيان لة ئةستؤى 
حكومةتى فيدراَلى بدايةتة قةَلةم، بةآلم مخابن ض بةإَيز، 
جؤراوجؤرةكانى،  راطةياندنة  ض  كابينةو  سةرؤكى 
ثَيشانى  كةموَينة،  كارَيكى  طةورةو  مذدةيةكى  وةك 
خةَلكيان دا كة ناضارين هةموو اليةنةكانى بة ورديىء 

لة كاتى خؤيدا بخةينةإوو، بةآلم بةكورتى:
1- بودجة ئةمما بودجة، لة راستيدا سلفةيةكةو 
مانطانة بة ضةند قؤناغَيك لة بةغداوة بؤ هةرَيم دَيتء 
شَيوةى سةرفكردنةكةشى دةبَيت لة ذَير ضاودَيريى 

وةزارةتى دارايى عَيراقدا بَيت.
2- ئةم سلفةية هيضى لة بودجة ناضَيت تا وةك 
كوردستاندا،  خةَلكى  ناوضاوانى  بة  بدرَيت  مةكرومة 
كةمى  بةشَيكى  بةردةستييةو  مووضةو  بؤ  )70%(ى 
وردةثإؤذةى  كؤمةَلَيك  لة  ئةويش  وةبةرهَينانة،  بؤ 

ا  د ز ا و ال
كورتكراوةتةوة، 
ك  ة و
دروس��ت��ك��ردن��ى 
ئ��������اوةإؤ ب��ؤ 
كؤمارى  كؤشكى 

لة قةآلضؤالن!
ئ���ةم   -3
ئةمما  ب��ودج��ة 
جطة  ب��ودج��ةي��ة، 
مةسروفاتَيكى  لة 
لة  ك��ة  مانطانة 
ب��ةغ��داوة دَي��ت، 
نييةو  تر  هيضى 
تةنيا بؤ راييكردنى 
نةوةك  ئيشةكانة، 
دروس��ت��ك��ردنء 
بة  ط���ةش���ةدان 
هةرَيمء  ذَيرخانى 
ئ�����ةوةن�����دةى 
ل����ة م���ي���زان���ى 
دةزطا  حيساباتى 
فةرمانطةيةك  يا 
ئةوةندة  دةضَيت، 
ل���ة ب���ودج���ةى 

وآلتَيك ناضَيت.
ثَييدةوترَيت  ناهةق  بة  كة  شتةى  ئ��ةم   -4
شانازييةكى  بة  كابينة  سةرؤكى  جةنابى  بودجةء 
ئةوتؤى  جياوازييةكى  هيض  لةقةَلةمدةدات،  طةورةى 
بَيثالنىء  لة  نييةء بةشَيكة  لةطةأل ساآلنى رابردوودا 
سةرطةردانيى دةسةآلتى فةرمانإةوا لة كوردستاندا.

دان��اوةو  بودجةيةى  ئةم  حكومةتةى  ئةو   -5
كارإاييكردن  حكومةتى  لة  جطة  دةكات،  جَيبةجَيى 

)تةسريف ئةعمال( هيضى ديكة نيية.
لةسةر  بةمنزيكانة  كة  وردةكارييانةى  لةو   -6
كة  دةردةكةوَيت  دةيخةينةإوو،  )بودجة(  شتة  ئةم 
دةستةوئةذنؤ  ضؤن  كوردستان،  دةسةآلتدارانى 
دام��اونء  دؤش  نادياردا  بةغدايةكى  لةبةرامبةر 
ثَيش  )بطرة  دواوة  بؤ  طةإاوينةتةوة  قؤناغ  ضةندين 
رووخاندنى رذَيم باشتر بوو(ء هةرَيميان كردووةتة 
هةموو  بؤ  كة  ئيرادة  بَي  بَيدةسةآلتى  ثارَيزطايةكى 

مةسةلةيةك ضاوى لة بةغدا بَيت.
7- بة كورتييش، لةو هاتوهاوارةدا دةردةكةوَيت 
كة ئةم بةإَيزانة، طيرفانى خؤيان بة خةزَينةى دةوَلةت 
دةزاننء هةر عانةيةك كة لةو خةزَينةيةى دةردةكةن، 
لةقةَلةمدةدةن.  خَيرءبَيرى  مذدةو  مةكرومةو  بة 
وآلتاندا  هةموو  لة  بودجة  ئامادةكردنى  راستيدا  لة 
هيض  لة  حكومةتء  سةرةكيى  ئةركى  لة  بةشَيكة 
سةيرو  مةملةكةتة  لةم  جطة  دنيايةدا  ئةم  شوَينَيكى 

عةجيبة نةبَيت، نابَيتة ريكالمى هةَلبذاردن!.
* ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان.

عةدنان عوسمان*

بودجةيةك

لة شةوةزةنطدا

فرمان عةبدوإلةحمان

شتَيك  هيض  كة  نيية  زي��ادةإؤي��ى 
ئَيستادا  لة  كورد  بؤ  كةركوك  هَيندةى 
مايةى هةستياريىء لةسةر وةستان نيية، 
وةكو كَيشةيةكى نةتةوةيى طرنط، هةربؤية 
ناكرَيت هيض هَيزَيكى نَيو طؤإةثانى سياسيى 
بةسةر  نالؤذيكى  موزايةدةى  كوردستان 
ئةو مةسةلةيةوة بكات، بة تايبةت ئةطةر ئةو 
موزايةدةكة  كة  ئةو حيزبةى  ياخود  هَيزة 
خؤى  )2003(ةوة  ساَلى  دواى  لة  دةكات 
كاراكتةرو ثاَلةوانى نَيو سيناريؤكانى ئةو 
رؤذة  بةم  كةركوكى  كة  بووبَيت  مَيذووة 
لةبارةى  طةياند. كةواتة ئةطةر ثرسيارَيك 
كةركوكةوة بكرَيت، ئةوةية لة حةوت ساَلى 
رابردوودا بةرثرسةكانمان لة بةغدا ضيان 
ئايا  ك��ردووة؟  دؤزةك��ةى  كةركوكء  بؤ 
ئَيستا كاتى ئةوة نيية كة يةخةيان بطرينء 
بؤضى  كة  لةوةى  بكةين  بةرثرسياريان 
كةركوك  نةيانتوانى  ساأل  حةوت  دواى 
كوردستان،  هةرَيمى  سةر  بطةإَيننةوة 
ثشتيوانيى  ميللةت  هةموو  لةكاتَيكدا 

دةكردن؟
روانطةى  لة  زةمةنَيكة  ساأل،  حةوت 
ئةوةية  شياوى  سياسييةوة  لؤذيكى 
ئةزموونى  تيايدا  كة  ثَيودانطَيك  بكرَيتة 
يان  طرووثَيك  شكستى  يان  سةركةوتن 
هةَلبسةنطَينرَيت،  تَيدا  سياسيى  هَيزَيكى 
ئيدى  ساَلدا  حةوت  ماوةى  لة  بةوثَييةى 
هيض ثاساوَيك نامَينَيتةوة بكرَيتة بةهانة بؤ 
ئةوةى ئةزموونَيك شكستةكانى خؤى ثَيدا 

هةَلبواسَيت.
بةعسةوة  رذَيمى  رووخانى  دواى  لة 
نَيو  سياسيى  طرووثى  بةهَيزترين  كورد 

بؤضى  بوو،  عَيراق  سياسيى  ثرؤسةى 
ئةو  بكات؟  كةركوك  بؤ  هيض  نةيتوانى 
كاتةى كة دوا وادةى جَيبةجَيكردنى مادةى 
140 كؤتاييهات لة 31ى كانوونى دووةمى 
سةركردةكانى  نوَينةرو  بؤضى   ،2007
ك��ورد ل��ة ب��ةغ��دا ك��ة ض��ةن��دان ثؤستى 
هيض  بووة  بةدةستةوة  طرنطيان  سيادىء 
هةَلوَيستَيكيان نةبوو، كة بةهَيزترين كارتى 
دةمةدا  لةو  كة  بوو،  بةدةستةوة  فشاريان 
حكومةتةكةى  لة  بوو  كورد  كشانةوةى 
ماليكى، كة بةثَيى ئةو رَيكةوتننامةيةى لة 
نَيوان سةركردايةتى كوردء ماليكيدا هةبوو 
كَيشةى  قازانجى  بة  كارتة  ئةو  دةتوانرا 

كةركوك بةكاربهَينرَيت.
نوَينةرةكانمان  رؤذآ  ئةوآ  بةآلم 
بةرذةوةنديية  دةستكةوتء  بةغدا  لة 
حيزبيةكانيان هةموو شيكارَيكى سياسيى 
كارتةيان  ئ��ةو  ب��ردب��وون��ةوةو  بير  لة 
لة  ثَيكةنينء  جَيطةى  ئايا  بةكارنةهَينا. 
كاتَيك  نيية  كوأل  بة  طريانَيكى  هةمانكاتدا 
ئةو حيزبة دَيتء موزايةدة بةسةر ثرسى 
ميساقى  داواى  دةك��اتء  كةركوكةوة 

شةرةف دةكات!!
ئازادبوونى  ل��ةدواى  بوو  كَى  ئةوة 
ئةو  بردة  حيزبيان  ملمالنَيى  كةركوكةوة 
شارةو فيفتى بة فيفتيية نةفرةتلَيكراوةكةى 
ئةوة  كةركوك؟  بؤ  طواستةوة  نَيوانيان 
ئةزموونى كام حيزب بوو دَلى نةتةوةكانى 
ديكةى كةركوكى لة خؤى رةنجاند، دواتر 
ئةزموونةكة هَيندة بةد بوو كوردةكانيشى 
ئةوة  ك��رد؟  نيطةران  بارودؤخةكة  لة 
حيزب  ك��ام  كاربةدةستى  ب��ةرث��رسء 

لة  طةإاوةكانى  ئ��اوارة  ساأل  شةش  بوو 
كردةوة؟  ئ��اوارة  كةركوك  مةلعةبةكةى 
ئةوة نوَينةرانى كامة حيزب بوو فةزيحةى 
ياساى  نَيو  كةركوكى  تايبةتى  ب��ارى 
هةَلبذاردنةكانى عَيراقى بةسةردا تَيثةإى؟

حيزبةى  ئ��ةو  نيية  نةنطيى  ئَيستا 
بةرثرسة لةو هةموو شكستة لة كةركوكدا، 
خؤ  لة  خَير  شارة  ئةو  بةسةر  موزايةدة 
نةديوةدا بكاتء بيةوَيت ثرسى كةركوك بؤ 

بانطةشةى هةَلبذاردن ئيستيغالل بكات!!
لةم نَيوةندةدا ئةطةر كةسانَيك هةبَيتء 
بثرسرَيتةوة  لَييان  كة  بن  ئةوة  مايةى 
لة  شكستخواردووبوون  ئةوةى  لةسةر 
طَيإانةوةى  لة  راب��ردوودا  ساَلى  حةوت 
كةركوك بؤ سةر هةرَيمى كوردستان ئةوة 

بةرثرسةكانى ئَيوةن نةك هَيزَيكى دى.
ئةوة  بثرسين  نيية  حةق  هاوإَييان 
حةوت ساأل تَيثةإى، ئةرآ زوو نيية ئَيستا 
كةركوكء  بؤ  بودجة  كةوتةوة  بيرتان 
ناوضة دابإاوةكانى ديكة دابين بكةن؟! باشة 
ئَيوة ئةوةندة دَلسؤزى ئةو ناوضانةن،  كة 
ياساى  ث��رؤذة  رةشنووسى  لة  بؤضى 
)بةدرةو  ناوضةى  هةرَيمدا  دةستوورى 
جةسان(تان لة هةرَيمى كوردستان دابإىء 
دةشتانويست ئةو دةستوورة وةكو قورئان 

تةماشا بكةين.
موزايةدةى  كاتيةتى  ئيدى  برايينة، 
نةكةين،  قبووأل  هَيزَيك  هيض  نامةعقولى 
ضونكة ئةطةر ضاوةإَيى ئةو دةموضاوانةى 
دَلنيابن حةوت ساَلى  بين،  ئَيستاى حيزب 
ديكةش تَيدةثةإَيتء كةركوك هةر دوورة 

لَيمان.

هيوا جةمال

بةسةر  رؤذ  سةد  لة  زياتر  ئةمإؤ 
كابينةى  س��ةرؤك��ى  سوَيندخواردنى 
كورد  وةك  ئيتر  تَيثةإيوةء  »شةشةم«دا 
لةمةودوا  رةخسيوة،  لةخةم  دةَل��َي��ت، 
حيساباتى  وردي��ى  بة  خؤيةتى  جَيى 
ضاودَيرانء  رؤذانة  بكرَيتء  كارةكانى 
ضاودَيريى  ئؤثؤزسيؤن  رؤذنامةوانانء 
ئةطةر  مةبةسةت:  دوو  بة  ئةمةش  بكةن، 
باشء  بوترَيت،  ثَيى  كرد،  باشى  كارى 

ناياسايىء  نابةجآء  ك��ارى  ئ��ةط��ةر 
رابووةستَينرَيت،  كرد،  ناحكومييانةشى 
بةهؤى  ضيتر  ميللةتةكةمان  بؤئةوةى 
سةركردةكانييةوة  نالةبارةكانى  كارة 
زاية  بة  تةمةنى  نةبَيتء  زةرةرم��ةن��د 

نةإوات.
)100( دةزانين  بةضاكى  لَيرةدا  بؤية 

حكومةت  سةرؤكى  ئاإاستةى  ثرسيار 
توانى  هةرضةندى  ب��ؤئ��ةوةى  بكةين، 

وةآلميان بداتةوة:
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سياسى؟ 12.ضي كردووة بؤ ثةنابةرانى 
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كارةساتى سروشتى؟ 24. ضي كردووة بؤ 
فةرمانبةران؟ 25. ضى  باشكردنى ذيانى 
كردووة بؤ باشكردنى ذيانى ثَيشمةرطة؟ 
26. ضى كردووة بؤ نةهَيشتنى ناعةدالةتى 
ضى   .27 م��ووض��ةدا؟  دابةشكردنى  لة 
بةشةخؤراكى  باشكردنى  بؤ  ك��ردووة 
هاوآلتييان؟ 28. ضى كردووة بؤ ثاراستنى 
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ضى   .30 كار؟  تةندروستىء  بيمةى  بؤ 
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دةروون��ي��ى،  نةخؤشى  ب��ؤ  ك���ردووة 
شةقامةكان  لةسةر  ش��ةوان  ئةوانةى 
رؤذ دةك��ةن��ةوة؟ 80.ض��ى ك��ردووة بؤ 
خوَيندةوارء  خةَلك،  بؤ  كار  دؤزينةوةى 
ن��ةخ��وَي��ن��دةوار؟ 81.ض��ى ك���ردووة بؤ 
ئازاديى رؤذنامةوانيى؟ 82. ضى كردووة 
بؤ نةهَيشتنى فةوزاى راطةياندن؟ 83.ضى 
رؤشنبيريى؟  فةرهةنطء  بؤ  ك��ردووة 
زياتر  هةرضى  بؤ  ك���ردووة  84.ض��ى 
لةو  كردووة  85.ضى  زمان؟  فَيربوونى 
بةَلَينانةى كة لة كاتى هةَلمةتى هةَلبذاردندا 
بة خةَلكي دان؟ 86. ضى كردووة بؤ بوارى 

ئةليكترؤنىء تةكنةلؤجياى سةردةم؟
87. ضي ك��ردووة بؤ درَي��ذةدان بة 
ئةليكترؤنى؟  حكومةتى  دروستكردنى 
89.ضي كردووة بؤ دورخستنةوةى دةستى 
حيزب لة حكومةت؟ 90. ضي كردووة بؤ 
91.ضيكردووة  بةنداو؟  دروستكردنى 
ب��ؤ ج��ي��اك��ردن��ةوةى دةس��ةآلت��ةك��ان 
مافى  بؤ  ك��ردووة  ضي   .92 لةيةكترى؟ 
ضاككردنى  بؤ  كردووة  93.ضى  مرؤظ؟ 
بؤ  ضيكردووة   .94 هاتوضؤ؟  سيستمى 
فةرمانطةكان؟  بةإَيوةبردنى  ثَيشخستنى 
95. ضى كردووة بؤ ثَيشخستنى كؤمثانيا 
بؤ  ك��ردووة  ضي   .96 ناوخؤييةكان؟ 
ئةنفالء كيمياباران؟ 97. ضى كردووة بؤ 
بةجينؤسايد ناساندنى  جينؤسايدى طةلى 
ثَيشخستنى  بؤ  كردووة  كورد؟ 98. ضى 
ثَيش خؤى  كابينةكةى  كة  بوارانةى  ئةو 
كارى لةسةر كردوون؟ 99. ضى كردووة 
بؤ بنةبِركردنى دوو ئيدارةيى؟ 100. لةم 
ك��ردووةء  ضى  س��ةرةوة  ثرسيارانةى 

دةيةوَيت ضى بكات؟

كةركوك موزايةدةى كةس هةلَناطرَيت

)100( رؤذةكة تةواو، )100( ثرسيار بؤ د. بةرهةم

ئةطةر كارى باشى 
كرد، ثَيى بوترَيت، 

باشء 
ئةطةر كارى 

نابةجآء 
ناياسايىء 

ناحكومييانةشى 
كرد، 

رابووةستيَنرَيت

ئةو حكومةتةى 
ئةم بودجةيةى 

داناوةو جيَبةجَيى 
دةكات، 

جطة لة حكومةتى 
كارِراييكردن 

)تةسريف 
ئةعمال( هيضى 

ديكة نيية

ئةوة كَى بوو لةدواى 
ئازادبوونى كةركوكةوة 

ملمالنَيى حيزبيان 
بردة ئةو شارةو 

فيفتى بة فيفتيية 
نةفرةتلَيكراوةكةى 
نَيوانيان طواستةوة 

بؤ كةركوك؟



بةدواداضوون

ئةكرةم تؤفيق

ن��اح��ي��ةى س��ةن��ط��او، ب��ة دووري���ى 
خؤرهةآلتى  باشوورى  دةكةوَيتة  )55كم( 
ضةمضةماَلةوةء سةر بة ثارَيزطاى كةركوكة. 
بةثَيى ئامارى ساَلى )1978(، ناحيةى سةنطاو 
رووبةرةكةى )940كم(ء )99(طوندى لةخؤى 
)12256( بة  ناحيةكة  دانيشتووانى  طرتووة، 

ئةم  لةئَيستادا  بةآلم  خةمَلَينراون،  كةس 
ئامارى  بةثَيى  زؤركةمبووةتةوةء  رَيذةية 
ناو  دانيشتووانى  ذمارةى   ،)2009( ساَلى 

ئةمةش  كةسةء   )1500( نزيكةى  ناحيةكة 
كةميكردووة،  دانيشتووانةكةى  81%ى  واتة 

ذمارةى ماَلةكانيش )350( ماأل دةبَيت.
هةذار كةريم، طةنجَيكى تةمةن )20(ساَلى 
ناحيةكةيان  ثَييواية،  دانيشتووى سةنطاوةء 
فةرامؤشكراوة لة رووى خزمتطوزارييةوةء 
كة  خواردنةوة  »ئاوى  دةَلَيت  رؤذنامة  بؤ 
ئَيستا  تا  بةآلم  سةرةكيية،  ثَيويستييةكى 
زؤريك لة دانيشتووانى سةنطاو سةرضاوةى 
ئاوى خواردنةوةيان لة رَيطةى بيرةوةية كة 

هيض مةرجَيكى تةندروستى تَيدا نيية«.
هةذار باسى لة نةبوونى ثَيويستييةكانى  

طةنجان كرد لة ناحيةكةيانداء وتى »نةبوونى 
ساوايانء  باخضةى  ياريىء  شارى  ثاركء 
ئةمانة  وةرزش��ك��اران،  بؤ  تاتان  ياريطاي 
هيوام  بة  كة  طرنطن  ثَيويستى  كؤمةَلَيك 

هةوأل بؤ دابينكردنيان بدرَيت«.
ناحيةى سةنطاو،  هاوآلتييانى  وتةى  بة 
بةتايبةت   ناوضةكة،  دانيشتووانى  لةئَيستادا 
ضؤَلبوون  لة  روو  دةوروبةرى،  طوندةكانى 
خزمتطوزاريى  نةبوونى  بةهؤى  دةك��ةن، 

ثَيويستةوة لةناوضةكةياندا.
ديكةى  هاوآلتييةكى  ئةحمةد،  دَلشاد 
كة  بةوةدةكات،  ئاماذة  سةنطاوةء  ناحيةى 

ئةوةش  ضؤَلبوونة،  لة  روو  ناوضةكةيان 
كؤمةَلَيك  جَيبةجَينةكردنى  ئةنجامى  لة 
ثَيويستةوة،  خزمةتطوزاريى  ث��إؤذةى 
تةواوى كؤآلنةكانى  »قيرتاونةكردنى  لةوانة 
ئةوهَيآلنةى  نةكردنةوةى  ضاك  ء  سةنطاو 
شارةكانى  بة  دةبةستَيتةوة  ناحيةكة  كة 
بةتايبةتى  بةطشتيىء  دةوروب��ةري��ي��ةوة 
هاتوضؤى  كة  ضةمضةماأل  سةنطاو  رَيطاى 

هاوآلتييانى قورسكردووة.
باسى  رؤذن��ام��ة  بؤ  ئةحمةد  دَلشاد 
دابين  لة  كرد  حكومةت  كةمتةرخةميى  لة 
سةرةتاييةكان  خزمةتطوزاريية  نةكردنى 

كارةباى  طةياندنى  بةتايبةتى  طوندةكان،  بؤ 
كة  طوندةكان  لة  زؤرَي��ك  بؤ  نيشتمانيى 

ثَيويستييةكى سةرةكيية بؤ هاوآلتييان.
شايةنى  سةنطاو،  ناحيةى  خةَلكى 
تا  كة  ل��ةوةى  زي��ات��رن  خزمةتطوزاريى 
دابينكردوونء  ب��ؤى  حكومةت  ئَيستا 
بةرثرسانى  لة  داوا  سةنطاو  هاوآلتييانى 
ن��اوض��ةك��ة دةك���ةن ك��ة ه��ةوَل��ب��دةن، بؤ 
بووذاندنةوةى  بؤ  بةنداوَيك  دروستكردنى 
ئاو ء بةسةوزاييكردنى رووبةرَيكى فراوان 
تةندروستيى  خؤشطوزةرانىء  لةثَيناوى 

باش بؤ دانيشتووانى ناوضةكةيان.

راثؤرتى: سامان بةشارةتى

بة بؤضوونى ضاالكوانانى مافةكانى 
مرؤظ، توندوتيذيى دذبة ئافرةتان 

لة رَيذةيةكى مةترسيداردايةء 
توندوتيذيى بووةتة مةترسيى لةسةر 

ذيانى ئافرةتانى كوردستان، وةك 
خؤثاراستنَيكيش ئافرةتان ثةنا بؤ 

بةإَيوةبةرَيتييةكانى بةدواداضوونى 
توندتيذيى دذ بة ئافرةتان دةبةن.

روءداوةكانى كوشتن
بةإَيوةبةرَيتيى  راثؤرتَيكى  بةثَيى 
بةدواداضوءنى توندوتيذيى دذى ئافرةتان، 
ناوخؤى حكومةتى  وةزارةتى  بة  كة سةر 
ساَلى  لةماوةى  كوردستانة،  هةرَيمى 
هةولَيرء  ثارَيزطاى  سنوورى  لة  2009دا 
بةهةموو  ئافرةت   )37( س��ؤران  ق��ةزاى 
خؤخنكاندن،  )خؤكوشتن،  شَيوةكانى 
لةساَلى  كوذراون،  ئةنقةست(  بة  كوشتنى 
ئافرةت   )52( تةنيا  رَيذةية  ئةم  )2008(دا 

بوو.
هةروةها لةساَلى )2009(دا لة ثارَيزطاى 
طةرميان  ئيدارةى  سنوءرى  سلَيمانىء 
)2008(دا  لةساَلى  كوذراون،  ئافرةت   )29(
بووة،  ئافرةت   )29( بةهةمانشَيوة  رَيذةكة 
)2009( لةساَلى  دهؤكيش  ثارَيزطاى  لة 

بة  بةراورد  بة  كوذراون،  ئافرةت   )19( دا 
ساَلى )2008( رَيذةكة دابةزيوة.

ئ��ام��ارةك��ان��ى ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ى 
بةدواداضوءنى توندوتيذيى دذى ئافرةتان 
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  كة  دةريدةخات، 
سكاآل   )1357( سؤران  قةزاى  هةولَيرء 
كة  تؤماركراون،  ئافرةتانةوة  لةاليةن 
سكاآلى ئةو ئافرةتانةية ئةشكةنجةدراون، 
لَيكؤَلينةوةيان  دوات��ر  سكاآليانةش  ئةو 
لة  )2008(دا  لةساَلى  بةآلم  كراوة،  لةسةر 
 )1201( تةنيا  ثارَيزطا  هةمان  سنوءرى 
سكاآل تؤماركراونء ثاشان لَيكؤَلينةوةيان 
دةردةخات  ئةوة  ئةمةش  كراوة،  سةر  لة 

رَيذةى سكاآلكان زياديانكردووة. 
سلَيمانىء  ثارَيزطاى  لة  هةروةها 
طةرميان )815( سكاآل لةاليةن ئافرةتانةوة 
تؤماركراون، لة ثارَيزطاى دهؤكيش )486( 
سكاآل تؤماركراون لةاليةن ئةو ئافرةتانةى 

توندتيذييان بةرامبةركراوة.
ب��وارى  لة  ض��االك��وان  شاكر،  تامان 
بةوةدةكات؛  ئاماذة  ئافرةتان،  مافةكانى 
توندوتيذيى  مةترسيى  راثؤرتة  ئةو  بةثَيى 
دذى ئافرةتان هةرماوةء لة زيادبوونداية، 
كة ئةمةش جَيطةى هةَلوةستة لةسةركردنةء 

مةترسيى هةية بؤ ئافرةتان.
»ثَيويستة  وتيشى:  شاكر،  تامان 
كارى  هةوَلبداتء  زياتر  هةرَيم  حكومةتى 
زياتر بكات لة بوارى مافةكانى ئافرةتاندا«. 

بارودؤخى ئافرةتة 
داَلدةدراوةكان

بةإَيوةبةرَيتيى  راث��ؤرت��ةك��ةى  لة 
بةدواداضوءنى توندوتيذيى دذى ئافرةتاندا 
لةذَير هةإةشةى  ئافرةتانةى  ئةو  هاتووة؛ 
لَيكراوةء  ثاَيزطارييان  كةسوكاريان 
لةساَلى  )نةوا(،  سةنتةرى  لة  داَل��دةدراون 
هةولَيرء  ثارَيزطاى  سنوءرى  لة   )2009(
ب��وون،  ئافرةت   )163( س��ؤران  ق��ةزاى 
 )152( سةرةوةش  ذمارةيةى  ئةو  لةكؤى 
ضارةسةركراونء  كَيشةكانيان  ئافرةتيان 
خؤيان،  خَيزانةكانى  ناو  طةيةنراونةتةوة 
شةَلتةرةكةدا  لة  ئافرةتيان   )11( بةآلم 

كَيشةكانيان بة هةَلواسراويى ماونةتةوة. 

سنوءرى  سلَيمانىء  ثارَيزطاى  لة 
شةَلتةرى  لة  ئافرةت   )149( طةرميان 
بةدواداضوونى  )بةإَيوةبةرَيتيى  تايبةتى 
ثارَيزطاى  لة  ذن��ان(  دذى  توندوتيذيى 
كةسوكاريان  هةإةشةى  لةذَير  سلَيمانى 
لة  داَل��دةدراون،  لَيكراوةء  ثارَيزطارييان 
ئافرةتيان   )147( ذمارةيةش  ئةو  كؤى 
ك��َي��ش��ةك��ان��ي��ان ض���ارةس���ةرك���راوةء 
تةنيا  خَيزانةكانيان،  ناو  طةإَينراونةتةوة 
)2( ئافرةت لة شةَلتةرةكةدا كَيشةكانيان بة 

هةَلثةسَيردراويى ماوةتةوة.
ساَلى  لةماوةى  دهؤك  ثارَيزطاى  لة 
)2009(دا، )70( ئافرةت لة )سةنتةرى تايبةت 
هةإةشةى  لةذَير  ئافرةتان(  داَلدةدانى  بة 
لَيكراوةء  ثارَيزطارييان  كةسوكاريان 
داَلدةدراون، لة كؤى ئةو ذمارةيةش، تةنيا 
)14( ئافرةتيان لة سةنتةرةكةدا كَيشةكانيان 

بة هةَلواسراويى ماوةتةوة.
بةشَيكى زؤر لةو ئافرةتانةى لةترسى 
دةبةن  شةَلتةرةكان  بؤ  ثةنا  توندوتيذيى 
ساآلنى  بةثَيضةوانةى  خ��وَي��ن��دةوارن، 
رابردووةوة، كة زياتر نةخوَيندةوار بوون.

ئ����ارى رةف���ي���ق، ب���ةإَي���وةب���ةرى 
بةدواداضوءنى توندوتيذيى دذ بة ئافرةتان 
لة هةولَير، لةوبارةيةوة جةختى لةسةر ئةوة 
كردةوة »لةمساَلدا ئةو ئافرةتانةى كة لةتاو 
كةسوكاريانةوة  لةاليةن  ئةشكةنجةدان 

ن��ةواء  سةنتةرى  بؤ  ب��ردووة  ثةنايان 
بةإَيوةبةرَيتيى توندوتيذيى دذى ئافرةتان 
)%63( رَيذةى  كوردستان،  شارةكانى  لة 

ساآلنى  بةثَيضةوانةى  خوَيندةوارن،  يان 
رابردووةوة كة ئةو ئافرةتانةى داَلدةدةدران 

نةخوَيندةواربوون«. 
ئامارةكانى  راث����ؤرتء  ل��ةب��ارةى 
بةإَيوةبةرَيتيى بةدواداضوءنى توندوتيذيى 
بةرثرسى  هةردى،  ضلورة  ئافرةتان،  دذى 
ثرسى  ب��ؤ  خ��ات��ووزي��ن  س��ةن��ت��ةرى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كورد،  ئافرةتى 
»بآلوكردنةوةى ئةم راثؤرتة بؤ ئةو كةسانة 
باشة كة هةردةم دةَلَين ئافرةت ضى دةوَيت، 
سةرةإاى كةمكردنةوةى رَيذةى كوشتنى 
زؤرة  هةر  رَيذةيةش  ئةو  بةآلم  ئافرةتان، 
جديى  هةوَلى  دةبَيت  بآلوكراوةتةوةو  كة 

بدرَيت لةو ثَيناوةدا«. 

توندوتيذيى سَيكسى
بةإَيوةبةرَيتيى  راثؤرتةكةى  بةثَيى 
بةدواداضوءنى توندوتيذيى دذى ئافرةتان 
رووب���ةإووى  ئافرةتانةى  ئ��ةو  ك��ؤى 
لةماوةى  بوونةتةوة  سَيكسى  توندوتيذيى 
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  )2009(دا  ساَلى 
ئافرةت   )46( دةوروب����ةرى  هةولَيرء 
كة  كراوةتةسةر،  سَيكسييان  توندوتيذيى 
)54%(يان  ك��ردووةء  شوءيان  )44%(ي��ان 

شوءيان نةكردووة، هةروةها لة كؤى ئةو 
سَيكسييان  توندوتيذيي  كة  ئافرةتانةى 
خوَيندةوارنء  )59%(ي��ان  كراوةتةسةر 

)41%(ى ديكةيان نةخوَيندةوارن.
هةروةها بةثَيى هَيَلكاريى راثؤرتةكةى 
بةإَيوةبةرَيتيى بةدواداضوءنى توندوتيذيى 
ئافرةتانةى  ئةو  )15%(ى  ئافرةتان  بة  دذ 
لةم ثارَيزطاية دةستدرَيذييان كراوةتةسةر 
بووةء  كةسوكاريانةوة  خَيزانء  لةاليةن 
دةرةوةى  كةسانى  لةاليةن  )85%(ي���ان 
دهؤك  ثارَيزطاى  لة  بةآلم  بووة،  خَيزان 
سَيكسييان  توندوتيذيى  ئافرةت   )13(
كراوةتةسةرء )79%(يان تةمةنيان لةنَيوان 
شوويان  )62%(يان  بووةء  ساأل   )30-14(
شوءيان  ديكةيان  38%ى  ك���ردووةء 
نةكردووةء )38%(يان خوَيندةوارنء )%62(

يان نةخوَيندةوارن.
سلَيمانىء  ثارَيزطاى  لة  هةروةها 
ئافرةتانةى  ئ��ةو  طةرميان  س��ن��وورى 
سَيكسى  توندوتيذيى  رووب����ةإووى 

بوونةتةوة )69( ئافرةت بوون.
ساآلنى  لة  رةخنانةى  ل��ةو  يةكَيك 
رابردوودا رووبةإووى حكومةتى هةرَيمى 
كة  ئ��ةوةب��وو  دةب����ووةوة،  كوردستان 
نةدةكردء  تاوانباراندا  لةطةأل  لَيثَيضينةوةى 
ياسا  دةستى  لة  تاوانباران  لة  بةشَيك 

هةَلدةهاتن.

راث��ؤرت��ةك��ةى ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ى 
بةدواداضوءنى توندوتيذيى دذى ئافرةتان 
ئةو  )2009(دا  لةساَلى  دةري��دةخ��ات، 
تاوانى  لةسةر  س��زادراون  كة  كةسانةى 
ئافرةتان  بة  دذ  توندوتيذيي  ئةنجامدانى 
يةكةم  ثلةى  بة  كة  هةولَير،  ثارَيزطاى  لة 
هاتووة )3799( كةس بوون، بةآلم ئةوةى 
ئةو  راث��ؤرت��ةك��ةدا  لة  تَيبينيية  جَيطةى 
كةسانةى سزادراون لة ثارَيزطاى هةولَير، 

جؤرى سزادانةكةيان ديارينةكراوة.
دةظةرى  لة  كةسانةى  ئةو  هةروةها 
كة  ئةوةى  سةر  لة  س��زادراون  طةرميان 
توندتيذييان بةرامبةر ئافرةتان ئةنجامداوة، 
كة  كةسانةش  ئ��ةو  ب��وون،  ك��ةس   )92(
لة  سزاكانيان  دياريكراوة،  حوكمةكانيان 
)1( رؤذ زيندانيكردنةوة بووة تا )56( رؤذ 

زيندانيى.
كةس   )29( دهؤكيش  ثارَيزطاى  لة 
سزادراون، كة سزاكانيان لة يةك مانطةوة 
لة  سزاى  كةسيش  يةك  ساألء  ثانزة  تا 
هةروةها  دةرض���ووة،  بؤ  س��َي��دارةدان��ى 
كةسانةى  ئةو  سلَيمانى  ثارَيزطاى  لة 
سزادراون )45( كةسنء جؤرى سزاكةش 
 )20( تا  زيندانيكردنةوة  س��اَل   )10( لة 
لة  تَيدايةء )20( كةسيشيان حوكمى  ساَلى 

سَيدارةدانيان بؤ دةرضووة. 
ئةو  ه��ةردى  ضلورة  بؤضوءنى  بة 
كةسانةى بةو شَيوةية سزادراون جؤرَيك 
لة طَيرةشَيوَينيى ثَيوةديارة، وتى: »رَيذةى 
سزادراون  هةولَير  لة  كة  كةسانةى  ئةو 
لة  رووننةكراوةتةوة  زؤرن،  ئةوةندة 
ئةو هةموو  لة هةولَير  بؤضى  راثؤرتةكةدا 
رَيذةكة  سلَيمانى  لة  كةضى  طيراون  كةسة 
توندوتيذيى  سلَيمانى  ئايا  كةمة،  ئةوةندة 
زؤر تيانةكراوة يان تةنيا ئةو كةسانةى كة 
سزادراون،  طيراونء  كوشتووة  ئافرةتيان 
ضونكة ئةوةى لة راثؤرتةكةدا هاتووة ئةو 
كةسانةى لة ثارَيزطاى سلَيمانى سزادراون 

بة حوكمى لةسَيدارةدان، )20( زيندانيية«. 
ل��ةب��ارةى س��زادان��ى ت��اوان��ب��اران��ى 
رؤذء  يةك  بة  ذنان  دذى  توندوتيذيى 
خاتووزين  سةنتةرى  بةرثرسى  دووإؤذ، 
بؤ ثرسى ئافرةتى كورد، وتى: »ئةوة تةنيا 
سوكايةتيكردنة بةمافةكانى ئافرةت، ئةطينا 

ئةوة سزا نيية«. 
ئ����ارى رةف���ي���ق، ب���ةإَي���وةب���ةرى 
ئافرةتان،  دذبة  توندتيذيى  بةدواداضوونى 
ئةوة  راثؤرتة  ئةم  بةوةكرد؛  ئاماذةى 
ثيشانى هاوآلتييان دةدات ئةو كةسةى ذن 
ناوى  ثيت  بة  بؤية  سزادةدرَيت،  بكوذَيت 
كة  بآلوكردووةتةوة  كةسانةشمان  ئةو 

سزادراون.
بةإَيوةبةرى بةدواداضوونى توندتيذيى 
دذ بة ئافرةتان رةخنةش لة رَيكخراوةكانى 
رَيكخراوةكانى  م��ةدةن��ىء  كؤمةَلطةى 
داكؤكيكردن لة مافةكانى ذنان دةطرَيت لة 
 )1500( رَيذةيان  كة  كوردستان،  هةرَيمى 
ثَيويست  بةثَيي  نةيانتوانيوة  رَيكخراوةء 
لةسةر  هةبَيت  درَيذخايةنيان  ث��رؤذةى 
وتى:  ئافرةتء  مافةكانى  داكؤكيكردنى 
 )40( رَيكخراوة،   )1500( ئةو  كؤى  »لة 
ذنان،  مافةكانى  بة  تايبةتن  رَيكخراويان 
جدييان  كارى  رَيكخراوانة  لةو  بةشَيك 
هيض  ديكةى  بةشةكةى  بةآلم  ك��ردووة، 

كارَيكيان بؤ ئافرةت نةكردووة«. 
جَيطةى ئاماذةية لة هةرَيمى كوردستان 
بةدواداضوونى  بةإَيوةبةرَيتيى  ض��وار 
توندتيذيى دذ بة ئافرةتان هةية لة )هةولَير، 
سلَيمانى، دهؤك، طةرميان(، هةروةها ضةند 
رانية،  )س��ؤران،  لة  نوءسينطةيةكيشيان 

ئاكرآ، شارةزوور، ئامَيدى، زاخؤ( هةية.

زياتر)80%(ى دانيشتووانى سةنطاو ضؤلَيان كردووة

هَيشتا ئافرةتانى كوردستان ذيانيان لة مةترسيداية
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لةسالَى )2009(دا لة ثاريَزطاى سلَيمانىء سنوءرى ئيدارةى طةرميان 
)29( ئافرةت كوذراون، لةسالَى )2008(دا ريَذةكة بةهةمانشَيوة )29( ئافرةت 

بووة، لة ثاريَزطاى دهؤكيش لةسالَى )2009(دا )19( ئافرةت كوذراون، 
بة بةراورد بة سالَى )2008( ريَذةكة دابةزيوة



م��رؤظ  خ��ودى  سروشتى 
باشةكانى  واية، كة هةميشة كارة 
بداتء  هةمووان  نيشانى  خؤى 
كارة نةشياوةكانيشى ثةردةثؤش 
سةرةكى  ئةركى  هةربؤية  بكات، 
نووسةرانيش  رؤذنامةنووسء 
دةرخستنى  بؤ  جديية،  رةخنةي 
نةزانراوو  ئاكارء كردارة  راستيى 
ث��ةردةث��ؤش��ك��راوةك��ان، ب��ةآلم 
ماندبوونى  ه��ةوألء  ناشكرَيت 
لةبةرضاونةطرينء  كةسانَيكيش 
ب���اس ن��ةك��ةي��ن، ك��ة م��اي��ةى 
لة  هةية  رؤَليان  ستايشكردننء 

بةرةوثَيشبردنى كؤمةَلطة.
كة  ط����ؤإان،  فراكسيؤنى 
بزووتنةوةيةكى  نوَينةرايةتى 
ج��ةم��اوةري��ى دةك����ات ل��ةن��او 
وةك  كوردستاندا،  ثةرلةمانى 
وةك  ئؤثؤزسيؤن،  هَيزى  يةكةم 
ثةرلةمانتاريى  نوَيى  تيمَيكى 
زؤرترين  هةميشة  ماوةيةدا  لةم 
ض���اوى ل��ةس��ةر ب���ووة، ض��اوي 
ثَيداوةء  دةنطى  كة  جةماوةرَيك 
خؤى،  نوَينةرى  بة  كردوويةتى 
كة  ضاوَيك  بطةيةنَيت،  دةنطى  تا 
بإواى  رابردوودا  هةَلبذاردنى  لة 
نةبووةء  هَيزةكان  جياوازى  بة 
جياوازييةكان  بة  درك  دةيةوَيت 
ب��ك��ات، ض���اوى دةس����ةآلت كة 
دةيةوَيت طةردَيك ببينَيتء بيكات 
بةآلم  ض��َل��ك��ن...،  ثةَلةيةكى  بة 
ط��ؤإان  تيمةكةى  كردارةكانى 
ضاوةكانى  لة  بةشَيك  هةرضؤن 
مةستء خؤشحاَلكردووة، ئاواش 
ئةبَلةقكردووة،  ضاوى  هةندَيك 
ثَييانوابوو  ئ��ةوان��ة  ضونكة 
خزمء  هةردةبَيت  ثةرلةمانتار 
لة  نزيك  دةس��ةآلت��دارء  كةسى 

جةمسةرةكان بَيت، بؤئةوةى كة بةزوويي فةرمانةكانى ثَيبطاتء 
ترسيش نةبَيت لةوةى رؤذَيك بير لة وشةى )نا(ء ياخيبوونء 
..... بكاتةوة، ئَيستا كة تيمَيك دةبينين لة خةَلكى ضينة جياوازةكان 
طشت،  لة  بةرطريى  قةَلغانى  خةَلكء  داواكاريى  تيغى  بووةتة 
سةرسامن، ضونكة هةرطيز بة خةياَلياندا نةهاتووة بةربةستَيك 

لة خوإايى خواستء ئارةزووة تايبةتييةكانى ئةواندا هةبَيت.
ش��ةرةف��ى  ه��ةرض��ؤن  فراكسيؤنة  ئ��ةو  ئ��ةن��دام��ان��ى 
بةمةنزَلطةياندنى ثةيامَيكيان ثَيسثَيردراوة، ئاواش رووبةإووى 
زؤرترين ثالنء هَيرش بوونةتةوة، دةسةآلت زؤرترين كارى 
لةسةر ئةوة كردووة، كة كةسايةتى ئةوان لةكةدار بكات، ئةوةش 
لةكةداربوونى  واتة  ئةوان،  لةكةداربوونى  كة  روانطةيةوة  لةو 
جةماوةريى(،  بزووتنةوةيةكى  ثؤثؤزسيؤنء  )فراكسيؤنء 
لة  بةدةركةوتء  هةَلبذاردنةوة  بانطةشةى  لة  هةر  ئةمةش 
لةمةدا  خؤشبةختانة  بةآلم  نةكردووة،  درَيغييان  تؤمةتيشدا 

سةركةوتوونةبوون.
ثةرلةمانتارانى  بؤ  مَيذوو  كة  سيفةتانةى،  لةو  يةكَيك 
لة  ثةرلةمانتاريى  )سيفةتى  كة  ئةوةية؛  تؤماردةكات،  طؤإانى 
نوَينةرى راستةقينةى  بؤ  ناو ثةرلةمانةوة طؤإى  فةرمانبةرى 
خةَلك(، ئةوانبوون نةريتى سةردانء بةسةركردنةوةيان داهَيناء 
بةربةستَيكيان شكاند، كة رَيطربوو لة طةياندنى دةنطى خةَلك، 
هةر ئةوانيش بوون ئةركى ضاودَيريى حكومةتيان طرتةئةستؤ، 
هةربؤية زؤرَيكيش لةوانةى كة لة هةَلبذاردنى رابردوودا دةنطيان 
بؤ  ئةو،  بإيوةتة  هيوايان  ئَيستا ضاوى  ليستى طؤإان،  بة  نةدا 
ئةوةى نوَينةرايةتييان بكات، ئةمةش ماناى سةركةوتوويى ئةو 

تيمة دةسةلمَينَيتء ئاسؤى طؤإانيش روونتردةكاتةوة.
دةركةوتنى  هةَلبذاردنء  خواسى  باسء  ئةوةى  دواى 
شوباتى  )10(ى  بةندة  هاتةكايةوة،  هةرَيم  لة  ئؤثؤزسيؤن 
)2009( لة نووسينَيكدا باسم لة ئةركى ئةم قؤناغةى ئؤثؤزسيؤن 
كردبوو، ئةويش شةفافكردنى بودجةء نةمانى ميليشياى حيزبيى 
بوو، ئَيستا ضةند مانطَيك تَيثةإدةبَيت بةسةر دةستبةكاربوونى 
بووةتة باسء خواسَيكى  ئةركة طرنطة  ئةو دوو  ئؤثؤزسيؤن، 
كة  بإوايةى  ئةو  طةيشتووةتة  دةسةآلتيش  تةنانةت  جديى، 
ناتوانَيت تاسةر وا لَييخوإَيت، بؤية ئَيستا باس لة يةكطرتنةوةى 
هَيزة ضةكدارةكان بووةتة داوايةكى طشتيى، هاوكات بودجةش 
ثةسةندنةكردنى،  ثةسةندكردنء  لةسةر  شةإة  يةكةمجار  بؤ 
هةرضةندة دةسةآلت ئةو بةطيروطازةى ئؤثؤزسيؤن ثَييدةكات 
سياسيى،  موزايةدةى  بة  كردوويةتى  هةرَيم  بودجةى  لةسةر 
بةآلم لة راستيدا ئةوة فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤنن بودجةيان 
كردووةتة بابةتَيك بؤ طفتوطؤء شةإ دةكةن لةسةر مافةكانى 

خةَلك لةو بودجةيةدا.
بةرثرسانء  زؤرب���ةى  راب���ردوودا  ساَلى  ه��ةذدة  لة 
دةناسرانةوة،  مووضةكانياندا  دةستكةوتء  بة  ثةرلةمانتاران 
بةآلم وردة وردة فراكسيؤنى طؤإان ئةو نةريتةشى تَيكشكاند، 
ناوضة  لة  نووسينطة  خؤيان  مووضةكةى  بة  هةرضؤن  ئةوان 
جياجياكان دةكةنةوة، بؤئةوةى لة خةَلكةوة نزيك بنء دةنطيان 
ناكةن  شةإ  ثَيشوويان  هاوثيشةكانى  وةك  ئاواش  بطةيةنن، 
يةكَيكن  ئةوةى  ئةمة سةرةإاى  دةسكةوتة شةخسييةكان،  بؤ 
لة ثشتيوانانى ماديىء مةعنةويى بزووتنةوة جةماوةرييةكةى 
خؤيان، بؤية باسكردنى ئةو فراكسيؤنة ناضَيتة خانةى ثياهةَلدان، 

بةَلكو دةبَيتة نموونةيةك كة شايستةى ئةوةن الساييبكرَينةوة.

فراكسيؤنى طؤأان...

نةذاد جةالل

لة هةذدة سالَى 
رابردوودا زؤربةى 

بةرثرسانء 
ثةرلةمانتاران 

بة دةستكةوتء 
مووضةكانياندا 
دةناسرانةوة، 

بةآلم وردة وردة 
فراكسيؤنى طؤِران 

ئةو نةريتةشى 
تَيكشكاند

25 بؤضــــوون
birura. rozhnama@gmail.com

ذمــارة )568( 
سَيشةممة 2010/2/9

شوان رةئوف

تيرؤر، وةك دياردةيةكي سياسيي 
كلتووري  بة  )نامؤ(  كؤمةآليةتيي 
لة  ئةذماردةكرَيتء  ديموكراسيي 
فةرهةنطة سياسييةكاندا بؤ سإينةوةء 
بةآلم  بةكاردَيت،  نةيار  لةناوبردني 
الستيكيبووني  لةبةر  كاتيش  زؤربةي 
بةرةي  تيرؤريزم  دةشَيت  ضةمكةكة، 
لةبةر  بكات،  ثَيناسة  بةخؤي  دذ 
باري  ذَي��ر  ناخةينة  خؤمان  ئ��ةوة 
تةنيا  بةَلكو  ت��ي��رؤرةوة،  ناساندني 
هةوَلةكاني  دوايين  لةسةر  باسَيك 
سلَيمانيء  دواييانةي  ئةم  لةناوبردني 
خَيراش  زؤر  ضاوخشاندنةوةيةكي 
بةمَيذووي ئةم لةناوبردنانةدا دةكةينء 
دةكةين.  بؤ  لَيكدانةوةيةكي سةرثَييان 
كة  دةَلَيم،  تيرؤر  لةسةر  هَيندة  تةنيا 
سةركوتكردني  يان  لةناوبردن  بؤ 
ضةمكي  سإينةوةي  تاكء  ئيرادةي 
دي��م��وك��راس��ي��ي ك��اري��ط��ةرت��ري��نء 
دةطيرَيتةبةرء  كة  كايةية  ترسناكترين 
طةمةيةكي سياسيي  هةموو  لة  خاَليية 
سياسةتي  بنةماكاني  ئاشتيئامَيزء 

دةستاودةستكردن.

مَيذووي تيرؤري سياسيي
لة كؤمةَلطةي كورديدا

م���َي���ذووي ت���ي���رؤر، ل��ةط��ةأل 
دروستبووةء  مرؤظدا  دروستبووني 
بةدةستي  )قابيل  كوشتني  لة  هةندَيك 
ئةمةش  دةكةنء  ئةذماري  هابيل(ةوة 
زياتر زاناسياسيية ئيسالمةكان ثابةندن 
ثَيوةي، بةآلم دواتريشء لةسةردةمي 
)ميزؤثؤتامياء  شارستانييةتةكانى 
وآلتي ميسر(دا بةردةواميي هةبووةء 
شَيوةي  ج��ي��اوازء  ج��ؤري  بةضةند 

قؤناغة  تادةطاتة  وةرطرتووة  تازةي 
تازةكاني مَيذوو، لةسةردةمي هةردوو 
بةردةوام  ئيسالمدا  كريستيانء  ديني 
ثَيشكةوتني  بةهةمانشَيوةش  مايةوةو 
ب��ةخ��ؤي��ةوة دةب��ي��ن��ي )ت��ي��رؤري 
كوإي  عومةري  رؤم��اء  قةيسةري 
تيرؤرن  زيندووي  نموونةي  خةتاب( 
كةسَيك  )كوشتني  م��اوةي��ةداء  لةو 
لة  بةشَيكي  خؤشي  مةسيح،  لةبري 
بةهةرحاأل  ب��ةردةك��ةوَي��ت(.  تيرؤر 
لةدروستبووني دةوَلةتي عَيراقييةوة بة 
هةموو شَيوازَيك تيرؤري كةسايةتيي 
لة  جياواز  رؤشنبيريي  سياسييء 
بةشَيوةيةك  مةزهةب  دةس��ةآلتء 
بَلَيين  دةتوانين  كة  سةند،  ب��رةوي 
شوناسء  لة  بةشَيك  بة  »تيرؤر«بوو 
زياد  عَيراقي،  دةوَل��ةت��ي  كلتووري 
تيرؤر،  ديكةي  جؤرةكاني  لةهةموو 
تيرؤري سياسيي. تيرؤري سةركردة 
سياسيء  م��ةرج��ةع��ة  سياسييء 
ديارة  رؤشنبيرييةكانة،  ياخود  دينيي 
جؤريك  بةهيض  كوردييش  كؤمةَلطةي 
بكةري  هةم وةك  قورباني  هةم وةك 
كاية  لةم  نةبووة  بَيبةش  كردارةكة 
بةدرَيذايي  كؤمةآليةتيية،  سياسيي، 
هةم  ئامانجء  ه��ةم  شؤإشةكاني 
جؤر  خراثترين  ب��ةآلم  بكةربووة، 
كة ك��ورد م��وم��ارةس��ةي ك��ردووة، 
لةكاتي  ك��ة  ب��وون  ت��ي��رؤران��ة  ئ��ةو 
ض  ج��ي��اوازدا،  دةنطي  دروستبووني 
راثةإين  لةدواي  ض  شؤإش،  لةكاتي 
لةناوبردني  )نموونةش  بةكارهاتوون 
راثةإينء  ثَيش  لة  شؤإش  هةظاآلني 
زياتر  رؤشنبيرييةكان،  كةسايةتيية 
لةسةر  زؤربةي  كة  راثةرين(  لةدواي 
لةكاتَيكدا  ب��ووة،  بيروإا  جياوازيي 
ثارتةكاندا  ه��ةم��وو  ل��ةث��ةي��إةوي 
رادةربإين  ئازاديي  ديموكراسيء 
داط��ي��رك��ردووة،  زؤري  بةشَيكي 
ئةمة  لةكردةوةكاندا  كات  هيض  بةآلم 
جياوازبووني  لةطةأل  نابينرَيتء 
بةهةموو  رةنطَيكدا  ي��ان  دةنطَيك، 
داثَلوسينء  كةوتوونةتة  شَيوازَيك 
ث��ةي��إةوك��ردن��ي ت��ون��دوت��ي��ذي��يء 
هَيشتنةوةي  بؤ  بةرامبةر  لةناوبردني 
كة  طروثةكان-ثارتةكان،  بةهَيزي 
كؤمةَلطةي  بَلَيين،  دةتوانين  بةداخةوة 
ك���وردي ه��َي��ن��دةي زةرةرم��ةن��دي 
سياسيي  توندوتيذيي  دةس��ت��ي  
ناوخؤيية،  تةسفيةكردني  ناوخؤيء 
هَيندةي  زيانةكان  هةندَيكجاردا  لة  كة 

زيانةكاني رذَيمي بةعس بوون.

تيرؤرء كلتوور
باسمانكرد،  ل��ةس��ةرةوة  وةك 
فؤرمي  لة  بةشَيك  بووةتة  تيرؤر 
ثشكي  كورديش  عَيراقيء  دةوَلةتي 
ب��ةق��ةدةر خ��ؤي ب��ةرك��ةوت��ووةء 
هةروةها  زياتريش،  هةندَيكجار 
كؤمةَلطاي كوردي بةهؤي داخراويء 
زياتر  تيرؤر  تَييدا،  خَيآليةتي  بووني 
لَيهاتووة  كلتووري  لة  بةشَيك  وةك 
دةنطي  كوشتني  شةرةفء  )كوشتني 
ئةم  طةواهي  خَيزاندا،  لةنَيو  جياواز 
ثياوساالريي  كؤمةَلطةي  راستييةن(. 
ياساي  كاتةكاندا  زؤربةي  لة  كوردي 
دارستاني ثةيإةوكردووة »بةهَيزةكان، 
طةورة،  ئ��ةوةي  دةخ��ؤن«  بَيهزةكان 
سةرؤك- لةخَيَلدا  باوكء  لةخَيزاندا 

م���ةالء ل��ةح��ي��زب��دا س���ةرك���ردةو 
دةبوو  وتوويانة،  سةركردايةتييةكان 
سةيربكرايةء  يةزدانيي  وتةي  وةك 
بَيبةريكردنء  ئةنجامي  لَيي  الدان 
لَيكةوتووةتةوة،  كوشتني  تةنانةت 
زياتر  خَيَلةكيي  ث��ةروةردةي  دي��ارة 
هةروةها سيستمي  رَيخؤشكةربووةء 
بووة  مةبةستي  عَيراقيش  سياسيي 
ثةرةي  تؤخبكاتةوةو  كلتوورة  ئةم 
سةر  نةيانثةرذَيتة  ئةوةي  بؤ  ثَيبدات، 
داواكردني مافةكاني خؤيان، زياتريش 
لةمة، سيستمي ثةروةدة كة داهَينراوي 
هةمان دةسةآلتة، كاريطةريي تةواوي 
ه��ةب��ووة ل��ة ق��ووَل��ك��ردن��ةوةي ئةم 
طَيإانةوةي  بة  ئةويش  كردةوةيةدا، 
مَيذووييانةي  بابةتة  ئةو  شؤإشء 

مةبةستيش  بة  ثةيوةنديدارنء  كة 
ثاَلةوان.  وةك  جةالدةكان  ناساندني 
راثةإين  دواي  كة  ئةسةفة  جَيي  زؤر 
ثارتة كوردييةكانء دةسةآلتي خؤماَلي 
بسإنةوة،  ئةمانة  نةيانتواني  نةك 
بةَلكو درَيذةيان دا بة تيرؤرء تيرؤري 
سيستماتيكيشيان ثةيإةوكردو لةسةر 
بةعس  رذَيمي  ث��ةروةردةي  هةمان 
دةنطَيكي  هةموو  ب��ةردةوام��ب��وون، 
جياوازء نةياريان بةدوذمني نةتةوةو 
ثيرؤزييةكان  ه��ةرَي��مء  حكومةتي 
ئ����ةذم����ارك����ردووةء ك��وش��ت��نء 
جياوازةكانيشيان  دةنطة  لةنابردني 
لة  حةآلَلكردووةء  بةهةمووجؤرَيك 
رَيطةي هةموو مينبةرةكاني كؤمةَلطاء 
ك��اري��ان  ئاشكرا  ب��ة  دةوَل���ةت���ةوة 

لةسةركردووة.

هةوَلةكاني ثَيش تيرؤري 
جةستةيي:

ديكتاتؤريي،  دةسةآلتَيكي  هةموو 
ئةوةي  ثَيش  نيو-ديموكراتي،  ياخود 
جةستةيي،  تيرؤري  بة  دةستبكات 
هةندَيك ئامرازي ديكة ثةيإةو دةكات، 
هاوآلتييانء  دةنطي  )كإيني  وةك 
ث��ةي��إةوك��ردن��ي ب��َي��دةن��ط��رك��ردنء 
ميدياء  لة  دنيايةك  دروستكردني 
رَيكخراوي كارتؤني بةناو سةربةخؤ(، 
كورت  تاماوةيةكي  ئةمانةش  كة 
هَيشتنةوةي  بؤ  دةتوانن  بإدةكةنء 
كاريطةرييان  دةسةآلتيان  هةذمووني 
كة  ل��ةوةداي��ة  طرفت  ب��ةآلم  هةبَيت، 
ثَيكردن،  ئاماذةمان  ئةوهؤكارانةي 
دةبَيت  تةندروستيان  نا  كاريطةريي 
لةسةر زؤربةي تاكةكانء لة هةندَيك 
لةهةندَيك  بَيئومَيدييء  شوَيندا 
تاكي  دروس��ت��ك��ردن��ي  شوَينيشدا 
ئةوةي  لَيدةكةوَيتةوةء  تووتيئاساي 
ئةوانيش  بيَلَيت  حيزب  دةس��ةآلتء 
دووبارةكةرةوةينء  دوو  سآء  بةبآ 
ئاسمانييةكان  كتَيبة  وش��ةي  وةك 
كة  كاتَيك  ب��ةآلم  دةك��ةن،  سةيري 
قسة  كةمَيك  دَينء  )نوخبة(  هةندَيك 
دةسةآلت  كة  نةريتةي  ئةو  لةسةر 
هَيزَيكي  دةك��ةنء  دروستيكردووة 
كاريطةر  كؤمةآليةتي  مةعريفي- 
كايةي  ئةم  دةسةآلت  دروستدةبَيت، 
بضووك  لةبةردةستدا  ئةم هؤكارانةي 
شَيوازَيكي  بةهةموو  دةب��َي��ت��ةوةو 
دةستدةكات  مرؤظايةتي،  لة  دوور 
بةرمةبناي  جةستةيي،  تيرؤري  بة 
دةسةآلتي  كة  بَلَيين  دةتوانين  ئةمة، 
كوردي لةوةدةرضووة كة بتوانَيت بةو 
هؤكارانةي سةرةوة تاكةكانء شةقامي 
طةيشتووةتة  بكاتء  بَيدةنط  كوردي 
قؤناغي تيرؤر )بة هةإةشةء نانبإينء 
لَيدانء كوشتن( قؤناغ بةدواي قؤناغدا 
جؤرانة  لةو  يةكَيك  ثةيإةوي  دَيتء 
دةكات. ئةوةي جَيي ئاماذةيةء تةريب 
دةإوات،  جةستةيي  تيرؤري  لةطةأل 
دةس��ةآلت  كة  ئابووريية،  تيرؤري 
سةروبةندي  لة  لَيكرد  ث��ةي��إةوي 
ضونكة  )7/25(دا،  هةَلبذاردنةكاني 
ئابووريي  مةعريفةء  ل��ة  ئ��ي��رادة 
سةربةخؤداية، بةآلم كة حيزب هاتء 
موَلكي  بة  كرد  نةتةوةي  ئابووريي 
حيزب  المال(ي  )البيت  وةك  خؤيء 
بةبةرثرسياري  ئةذماري كردء خؤي 
دابةشكردنء ثارَيزطاريكردن لَيي دانا، 
ئةوا هةموو كات دةشَيت تاكةكاني ئةو 
ئةو  دةستي  قورباني  ببنة  كؤمةَلطاية 
سياسةتةي كة ثةيإةو لةو هاوكَيشةية 
تا  نانت دةدةمآ  دةكات كة دةَلَيت)من 

دةنطت لَيبسَينم(.

تيرؤر، هاوإَيكاني دوَيني 
لةناودةبات

ناشرينةي  هةوَلة  ئةو  تيرؤر، 
سةركةوتني  دواي  كاتَيك  هةموو 
دةضَيتة  مؤتةكةيةكء  دةبَيتة  هَيزَيك 
بيرء مَيشكي هةندَيك لة سةركردةكاني 
دَيوةزمةى  دةبَيتة  شؤإشةو  ئةو 
هاوسةنطةرانء  هاوإآء  لةناوبردني 
براكاني دوَينآ. با بطةإَيينةوة دواوةء 
سةيرَيك  فةرةنساوة  شِؤإشي  لة 

ديكةي  شؤإشةكاني  دواتر  بكةينء 
ئةوروثاء ثاشان وآلتة عةرةبييةكانء 
ن��اوةإاس��تء  ئاسياي  رووس��ي��اء 
سيناريؤ  هةمان  عَيراقيشدا  لة  دواتر 
شؤإشي  ل��ة  دةب��َي��ت��ةوة  دووب���ارة 
1968(ثاشان   ،1963  ،1961  ،1958(
قؤناغي  عَيراقداء  لة  كورد  راثةإيني 
ن��اودارةك��ان  كةسايةتيء  تيرؤري 
)15(ساأل،  دواي  بةآلم  دةستثَيدةكات، 
طروثَيكء  جيابوونةوةي  بة  دووبارة 
هةمان  نوآ،  هَيزَيكي  دروستبووني 
بؤ  دووبارةدةكاتةوةء  خؤي  مَيذوو 
لةناوبردني ئةو بيرةنوَيية تيرؤر خؤي 
دةكاتةوة بة كايةي سياسيي كورديدا، 
ضاالكوانانء  لة  هةندَيك  ئةطةرضي 
نوَيية،  ئةم جووآلنةوة  سةركردةكاني 
دوَينآ  براي  هاوسةنطةرء  هاوإآء 
دوذمني  وةك  ئَيستا  ب��ةآلم  ب��وون، 
س��ةرس��ةخ��تء دوذم��ن��ي ن��ةت��ةوةء 
ثإؤسةيةك سةيردةكرَينء لة ثَيناسي 
حيزبدا وةك تَيكدةرء خيانةتكار سةير 
هةندَيكيان،  بوضووني  بة  دةكرَينء 
تةسفيةكردنيان ثَيويستة، بةآلم ثرسيار 
ئةوةية، ئايا ئةطةر خيانةتكاربوون، بؤ 
رؤذطارَيك براطةورةء هاوإَيي تةنطانة 
بوون؟ ياخود بؤ ئةو كات قبووَلتانكرد 
شؤإشةكانتان؟،  ري��زي  نَيو  بضنة 
ئَيوة  ئةطةر  ديكةشدا،  ديوَيكي  بة 
دةبَيت  دةكةن،  ديموكراسي  ئيديعاي 
ناوةوةء  لة  جياواز  بيرَيكي  هةموو 
سينطَيكي  بة  حيزبةكانتان  دةرةوةي 
فراوانء رؤحي وةرزشيي وةربطرن، 
ئةو  بَيزاريي، ضونكة  تةشةنوجء  نةك 
هاوإَييانةي دوَينَيتان )كة لة زؤربةي 
ثةناتان  تاكة  هةستيارةكاندا  كاتة 
بةإَيوةبردني  شَيوازي  تةنيا  بوون( 
واية، كة  بإوايان  ناكةنء  قبووأل  ئَيوة 
داواكاريي  تازةبوونةوة  طؤإانكارييء 
لةوثَيناوةدا  كاركردنيش  هاوآلتييانةء 
ئَيوةش  ئ��ةوا  ن��ا،  ئةطةر  ثَيويستة، 
ديكةي  سةركردةكاني  لة  زؤر  وةك 
ديكتاتؤري  دةبنة  دنيا،  شؤإشةكاني 
ميللةت  هَيزي  دوات��ر  هةتاهةتاييء 
بةهةمان شَيوازي ئةواني ثَيش خؤتان 

مامةَلةتان لةطةأل دةكات.

تيرؤرء نةوةي نوآ
نةوةي نوآ، وةك ئةو شةثؤلةي 
ه��ةم��ووك��ات دةت��وان��َي��ت رَي���إةوي 
بةو  رووداوةك����ان  طؤإانكارييء 
ئاإاستةيةدا بةرَيت كة دةيةوَيت، هيض 
تيرؤر،  لة  نةك  سةردةمَيك  ك��اتء 
بةَلكو لة هةوَلة سياسيية نةزؤكةكاني 
كورديش  ئةنتي  دةسةآلتَيكي  هيض 
بترسَينرَيت،  تائَيستا  نةترساوة، 
هيض  كة  ل��ةوةي  دَلنيابن  لةبةرئةوة 
ثشت  لة  نوَيي  نةوةي  ئةطةر  هَيزَيك، 
دةإواتء  بةرةو شكست  ئةوا  نةبَيت، 
بة  بيانةوَيت  اليةنانةش  ئةو  ئةطةر 
شَيوازةكانييةوة(  )بةهةموو  تيرؤر 
بيترسَيننء ئةو سيفاتةى لَي بسَيننةوة، 
هةَلةيةكي  كةوتوونةتة  بَيطومان  ئةوا 
سةركةوتوو  هةرطيز  مَيذووييةوةء 
نابن. لَيرةدا دةثرسين، ئايا هةر نةوةي 
ئةو  نةبوون،  نوَيي طةنجةكاني دوَيني 
بةرهةمهَينا؟،  ئةمإؤيان  ذينطةيةي 
هةر ئةوان نةبوون كة توانييان ضؤك 
كؤتايي  ديكتاتؤري  دإندةترين  بة 
لةبةرئةوة  داب��دةن؟،  بيست  سةدةي 
نةوةي  ئةطةر  كة  لةوةى  بن  دَلنياش 
نوآ دةتوانَيت رَيإةوي ئةو قةيرانةي 
كايةكة  بطؤإَيتء  دروستبووة  ئةمإؤ 
بكات بةو كايةي كة هاوآلتييان داواي 
تةنيا طةإاندنةوةي مافء  )كة  دةكةن 
ذيانَيكي  ياساء  ب��ةردةم  يةكسانيي 
ئةطةر  اليةك(،  هةموو  بؤ  شايستةية 
راستيية  لةو  خؤي  هَيزَيكيش  هةر 
طَيلبكات، ئةوا تووشي شكستي طةورة 
نزيكتر  بضووكبوونةوةي  دةبَيتء 
بكةوَيتة  ناشيةوَيت  ئةطةر  دةبَيتةوة، 
ئةو هةَلةيةوة، تةنيا ضارةسةر ئةوةية 
دروشمةوة  لة  ديموكراسييةت  كة 
بكةن بة كردارء طؤإانكاريي ريشةيي 
تاكة  ياسا  با  بكةنء  سيستمدا  لة 

سةروةريي هةمووان بَيت.

تيرؤري سياسيي..
هةولََيك بؤ سةركوتكردني دةنطي جياواز

نةوةي نوآ، وةك 
ئةو شةثؤلةي 

هةمووكات 
دةتوانَيت ريَِرةوي 

طؤِرانكارييء 
رووداوةكان بةو 

ئاراستةيةدا بةرَيت 
كة دةيةوَيت، هيض 
كاتء سةردةمَيك 

نةك لة تيرؤر، بةلَكو 
لة هةولَة سياسيية 

نةزؤكةكاني هيض 
دةسةآلتَيكي ئةنتي 
كورديش نةترساوة



بؤضــــوون

ئةوةى  ثَيش 
ئ�����ةم وت�����ارة 
ب���ن���وءس���م ل��ة 
هاوآلتيي  ضةندين 
ثرسيوة؛  س��ادةم 
ح��ةزدةك��ةن  ئايا 
ه���ةَل���م���ةت���ى 
ه���ةَل���ب���ذاردن 
ب����ة ط���رذي���يء 
ت��ون��دوت��ي��ذي��ى 
ب��ةإَي��وةب��ض��َي��ت؟ 
ح��ةزدةك��ةن  ئايا 
ث������رؤس������ةى 
هةَلبذاردن غةشء 
تةزويرو تؤقاندندى تَيدا روءبدات؟ لة وةآلمدا لة تاقة 
يةك كةسم نةبيست دذى ئةوجؤرة رةفتارانة نةبَيتء 
ديموكراسييانةو  ملمالنَييةكى  ئاشتىء  ئومَيدى 

شارستانييانة بؤ هَيزة سياسييةكان نةخوازَيت.
هةَلبذاردنى ئةمجارةى ثةرلةمانى عَيراق لةدوو 
رووةوة جياوازة لةهةَلبذاردنى رابردوى ثةرلةمانى 
سيستمى  شَيوازى  رءوى  لة  يةكَيكيان  كوردستان؛ 
كراوة  ليستى  رَيطةى  بة  ئةمجارة  كة  دةنطدانةوة، 
هةَلبذاردنةكة ئةنجامدةدرَيت، واتة جطة لة كَيبإكَيى 
هةر  لةنَيو  سياسييةكان،  قةوارة  هاوثةيمانَيتىء 
هاوليستةكانيان  ملمالنَيى  كانديدةكان  ليستَيكيشدا 
دةكةنء لةئَيستاشدا هةندَيك لة كانديدةكان ئةوةيان 
ركابةريان  ليستى  لةطةأل  ملمالنآ  كة  بيرضووةتةوة 
كانديدى  لةطةأل  ملمالنَيدان  هةوَلى  لة  بطرة  بكةن، 
كارَيكى  ئةمةش  ئةطةرضى  هاوليستةكةياندا، 

تةندروستة.
هةَلبذاردنةدا  لةم  ديكة  جياوازييةكى  هةروةها 
كوردستانييةكان  اليةنة  بةتةواوةتى  كة  ئةوةية 
بؤ  خؤيان  ج��ةم��اوةرى  راستةقينةى  ق��ةب��ارةى 
ئةو  ئةنجامى  كة  بةهَيزة  ئةطةرَيكى  دةردةكةوَيتء 
هةَلبذاردنة كاريطةريى بؤ سةر ثَيكهاتةى حوكمرانى 
هةرَيميش هةبَيتء هاوكَيشةى سياسيى كوردستان 

بطؤإَيت.
رؤح��ى  ب��ة  ثَيويستة  رك��اب��ةرةك��ان  ليستة 
ضونكة  بكةن،  خؤيان  بؤ  بانطةشة  بةرثرسيارانةوة 
ديموكراسييانةى  تاقيكردنةوةيةكى  هةَلبذاردنة  ئةم 
ئؤثؤزسيؤن،  دةس��ةآلت��دارو  اليةنى  بؤ  قورسة 
سةركةوتنى ثرؤسةكةش ئةوة نيية كة دوو كورسى 
لةوةداية  سةركةوتن  بةَلكو  بكةن،  مسؤطةر  زياتر 
سةربخةين.  غةش  توندوتيذيىء  بةبآ  ثرؤسةكة 
نةمانتوانيوة  كوردستان  لة  تائَيستا  ئَيمة  ضونكة 
تةزويرو  لة  دوءر  هةَلبذاردنى  ثرؤسةيةكى 
ئامرازى نامةشروع بةإَيبكةين تاوةكو  بةكارهَينانى 
دنياى  عَيراقييةكانء  هَيزة  نيشانى  جوان  مؤدَيلَيكى 

دةرةوة بدةين.
كة  طوماندةكرَيت  داخيشة  جَيطةى  ئ��ةوةى 
بةشَيوةيةكى  دةس��ةآلت��دارةك��ان  هَيزة  ئةمجارة 
بكةنء  تةزوير  ئةنجامدانى  بؤ  كار  سيستماتيك 
لةوةداية  سةيرةكةش  بكةن،  لةكةدار  ثرؤسةكة 
ئةمجارة  نيشتمانيش  واجبَيكى  وةك  هةندَيكيان 

لةمةسةلةى تةزوير دةروانن!.
بة  دذ  توندوتيذيى  راب��ردوودا  هةَلبذاردنى  لة 
ئؤثؤزسيؤنء  اليةنى  هةندَيك  بارةطاى  هةَلسوراوو 
تةزويركردنى دةنط لة ثارَيزطاكانى هةولَيرو دهؤك 
سومعةى  ئابإوضوءنى  هؤى  بوءة  ئةنجامدراء 
لةو  سوءد  دةسةآلت  ثَيويستة  كة  هةرَيمةكةمان!، 
عةيبانة وةربطرَيت، ئةطةرنا شةرعييةتى ديموكراسيى 
دوو  بةوثَييةى  ثرسيارةوة!؟.  ذَير  دةكةوَيتة  هةرَيم 
هةَلبذاردن،  سةركةوتنى  بؤ  هةية  جيهانيى  ثَيوةرى 
ئازادييةكة  نةزيهيية،  دووةميان  ئازاديىء  يةكةميان 
ذَير  نةخرَيتة  نةطيرَيتء  كةس  لة  رَيطة  كة  ئةوةية 
فشارةوةو نةزيهييةكةش ئةوةية كة ليستةكان غةش 

نةكةنء بةشَيوةيةكى ثيشةييانة كاربكةن.
هةَلمةتى  م��اوةي  دةس��ةآلت  ليستى  ئةطةر 
لة  دوءر  بةهَيمنيىء  تةندروستانةو  هةَلبذاردن 
رةفتارةى  ئةم  بَيطومان  ثيادةبكات،  توندوتيذيى 
كاريطةرييةكى ئيجابيى دةبَيت لةسةر يةكهةَلوَيستىء 
ثَيكةوة كاركردنى هةموو هَيزة كوردييةكان لة بةغداو 
هاوكاريكردنيان، بةآلم ئةطةر بةثَيضةوانةوة رةفتارى 
توندوتيذو عةزيةتدانى ئؤثؤزسيؤن ثيادة بكات، ئةوا 
ئؤثؤزسيؤنيش كة دةضَيتة بةغدا هاوكاريي ثارتىء 

يةكَيتى ناكةنء بةطذياندا دةضنةوة.
هةَلبذاردنى ئةمجارة بؤ دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن 
لة هةرَيمدا تاقيكردنةوةيةكى قورسة، ئةطةر دؤخةكة 
نةفرةتى  بةر  ببةن، دةكةونة  توندوتيذيى  ئاقارى  بة 
بخولقَينرَيت  دؤخة  ئةم  ئةطةر  هةرضةندة  مَيذوو. 
اليةنى دةسةآلت )ثارتىء يةكَيتى( لَيي بةرثرسيارن، 
ب��ةوث��َي��ي��ةى دةس����ةآلتء ه��َي��زى ض��ةك��داري��ان 

بةدةستةوةية.

ئةمجارة ضؤن 
ملمالنآ بكةين؟

ذمــارة )568( 
سَيشةممة 2010/2/9 24

birura. rozhnama@gmail.com

نةوزادى موهةنديس

بةبآ  سياسةت  دنياى  ئاشكراية 
ماناى  ئؤثؤزسيؤن،  هَيزى  بوونى 
نابةخشَيتء  خ��ؤى  راستةقينةى 
بةبآ  ن��اب��َي��ت  ب��وون��ى  س��ي��اس��ةت 
ئؤثؤزسيؤن،  هَيزَيكى  ب��وون��ى 
بوونى  ئؤثؤزسيؤن  بةهةمانشَيوةش 
سياسيى  كةشءهةوايةكى  لة  نابَيت 
ناوخؤء  شةإى  بوونى  توندءتيذء 
بةمشَيوةية   خوَيناوييةكاندا.  ملمالنآ 
هَيزى  بوونى  بةبآ  سياسةت  دنياى 
لة  خاَليية  دونيايةكى  ئؤثؤزسيؤن، 
ضةمكء جوغزى راستةقينةى خؤى.

ديارةكانى  سيما  ل��ة  يةكَيك 
ك��ؤم��ةَل��ط��ة ث��َي��ش��ك��ةوت��وو ء 
لة  بريتيية  ديموكراسيخوازةكان 
بوونى هَيزَيكى ئؤثؤزسيؤنى ضاالك، 
لة  ئؤثؤزسيؤن  هةرطيز  ضونكة 
ديكتاتؤريىء  سيستمَيكى  سايةى 
توتاليتاريدا نةشونما ناكاتء ناتوانَيت 
ببَيتة نمايندةى رازء نيازء داواكاريية 
لةبةرامبةريشدا  جةماوةر،  رةواكانى 
باشء  ضةندة  دةسةآلتَيكيش  هيض 
ببَيتة  ناتوانَيت  بَيت،  سةركةوتووش 
نمايندةى هةموو جةماوةر، هةربؤية 
هَيزَيكى   دةسةآلتَيك  هةموو  بؤ 

ناإازىء ئؤثؤزسيؤن ثةيدا دةبَيت.
هَيزى  ثَيشكةوتوودا،  وآلتى  لة 
دةك��ات  ك��ار  ضةندة  ئؤثؤزسيؤن 
بوونى  هَيندةش  دةس��ةآلت،  دذى 
ب��ةس��وودة ب��ؤ ه��ةم��ان دةس��ةآلت 
لةبةرامبةر  دةسةآلت  ضونكة  خؤى، 
كارةكانيدا  بةدواضوونى  ضاودَيريىء 
دةكةوَيتة  ئؤثؤزسيؤنةوة  لةاليةن 
ث��إؤذةء  ك��ارء  ضَيكردنى  بؤ  خؤ  
ثَيشكةشكردن  خزمةتطوزاريى 
بةردةوامبوونيدا  مانةوةء  لةثَيناو 
بوونى  بةمشَيوةية  ل��ةدةس��ةآلت. 
قازانجى  لة  هةميشة  ئؤثؤزسيؤن 
ضونكة  تةواودةبَيت،  ج��ةم��اوةردا 
سوود  جةماوةر  هةر  ئةنجامدا  لة 
شارستانييانةء  ملمالنَيى  لة  دةبينَيت 
مةدةنييانةى دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن، 
هةميشة  ك��ة  دةبينين  ه��ةرب��ؤي��ة 
رؤذبةإؤذ  ئؤثؤزسيؤنةكان  هَيزة 
كؤدةبَيتةوةء  لَييان  زياتر  جةماوةر 
بةسةركةوتنى  ه��ةر  ئةنجاميش 

كؤتاييدَيت. ئؤثؤزسيؤن 
دروستبوونى  س��ةره��ةَل��دانء 
كؤمةَلطةء  لةهةر  ئؤثؤزسيؤن  هَيزى 
دةبَيتة  ئةوةندةى  بَيت،  دةسةآلتَيكدا 
مايةى زياترى ضةسثاندنى بنةماكانى 
ئازادييةكانء  ديموكراسييةتء 
كؤمةآليةتى،  عةدالةتى  يةكسانىء 
هؤى  نابَيتة  هَيندة  نيو  لةبةرامبةردا 
ئابووريىء  سياسىء  ناجَيطيرى 
مايةى  دةبَيتة  هَيندةى  كؤمةآليةتى،  
طةندةَلىء  نةهَيشتنى  طةشةكردنء 
ثَيشَيلكردنى مافةكان، نيو هَيندة نابَيتة 
مايةى دواكةوتنء شَلةذانى سياسىء 
سةرهةَلدانء  هةربؤية  ئابووريى، 
بووةتة  ئؤثؤزسيؤن  هَيزى  بوونى 
ئةم  طرنطيى  طةورةء  ثَيويستييةكى 
ضَيكردنى  مةبةستى  بة  سةردةمة 
ئاإاستةو  لة  ط��ةورة  طؤإانكاريى 
دةسةآلتةكانء  جؤرى  بؤضوونء 
بةشَيوةيةكى  دةسةآلتة  طةإانةوةى 

راستةقينة بؤ زؤرينةى جةماوةر.
سةرةكى   ئ��ةرك��ى  ئاشكراية 
هةموو هَيزَيكى ئؤثؤزسيؤن لة دنيادا 
بةدواضوونى  ضاودَيرىء  لة  بريتيية 
دةس��ةآلتء  بةرنامةى  ئيشوكارء 
هةَلةء  طةورةكردنى  دةرخستنء 
طةندةَلىء  كةموكووإييةكانىء 
كةَلك  زيادةإةوييةكانىء  بَيياسايىء 
دروستبوونء  بؤ  لَيوةرطرتنيان 
جةماوةر  ناإةزايى  طةورةكردنى 
ب��ةه��ي��واى  دةس������ةآلت  دذى 
وةرطرتنى  دةسةآلتء  لةكارخستنى 
جَيبةجَيكردنى  خؤىء  بؤ  دةسةآلت 
ئامانجء دروشمء بةرنامةكانى خؤى 
مانةوةىء  جةماوةرء  خزمةتى  بؤ 
بةردةومبوونى لة دةسةآلتدا  بةهؤى 

خزمةتطوزاريى  ثَيشكةشكردنى 
بةدةمةوةضوونى  ج��ةم��اوةرء  بة 
خواستء ويستةكانيانء ثَيشخستنى 
كؤمةَلطة لةهةموو بوارةكانى ذياندا.

ل���َي���رةدا ض��ةن��د ث��رس��ي��ارَي��ك  
س���ةره���ةَل���دةدةن دةرب�����ارةى 
س��ةره��ةَل��دان��ى ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن لة 
كوردستانداء ثرسيار دةكرَيت، كة ئايا 
ئاإاستةى فيكرء كارء بةرنامةى ئةم 
بة  هَيزة ئؤثؤزسيؤنة ضيية؟ بؤضىء 
ض نيازَيك دروستبووة؟ ئايا دةتوانَيت 
راستةقينةى  متمانةى  جَيطة  ببَيتة 
جةماوةر؟، ئايا دةتوانَيت طؤإانكاريي 
هةردوو  )18(ساَلةى  دةسةآلتى  لة 
دةيان  بكات؟،  دةسةآلتداردا  ثارتى 

ثرسيارى ديكةش....
راستييةك  ضةند  دةبَيت  سةرةتا 
دواى  كة  بهَينينةوة   خؤمان  وةبير 
دةسةآلتى  دامةزراندنى  لة  )18(ساأل 
تائَيستا  نةيتوانيوة  كة  ك��وردى 
جةماوةر  داواكارييةكانى  زؤرينةى 
متمانةى  جَيطةى  ببَيتة  بهَينَيتةدىء 
ذيانَيكى  ج��ةم��اوةرء  زؤري��ن��ةى 
سةربةرزء رووسوورانة بؤ طةنجانء 
كةمدةرامةتانء  ه��ةذارانء  ذنانء 
ئةنفالء  شةهيدانء  خ��ان��ةوادةى 
سادةى  هاوآلتييانى  ثَيشمةرطةء 
ك���وردةوارى  كؤمةَلطةى  ديكةى 
داب��ي��ن��ب��ك��ات، دروس���ت���ب���وونء 
ئؤثؤزسيؤن  هَيزى  سةرهةَلدانى 
بووة كارَيكى زَيدة ثَيويستء ذيارى 
بؤ ضَيكردنى ثإؤسةى طؤإانكاريىء 
رةواندنةوةى بَيمتمانةيىء بَيئومَيديى 

لةم دةسةآلتة خؤسةثَينة. 
ئؤثؤزسيؤنيش  كارى  ئاشكراية 
)ه��ةر  سياسى  سيستمى  دذى 

مافَيكى  لة  بريتيية  بَيت(  سيستمَيك 
سياسيية  هَيزة  بؤ  شةرعى   رةواو 
ذيانى  كة  بةوثَييةى  جياوازةكان، 
كراوة،  شانؤيةكى  لة  بريتيية  طشتيى 
ئةسثى  اليةنَيك  ك��ةسء  ه��ةر  كة 
ثَيويست  بةآلم  تاوبدات،   تَيدا  خؤى 
جياكةرةوة  هَيَلَيكى  كة  دةك��ات 
مافى  ثيادةكردنى  نَيوان  لة  هةبَيت 
ضوارضَيوةى  لة  ئؤثؤزسيؤنبووندا 
ديموكراسييةكانء  دابونةريتة 
تَيثةإاندنء بَيإَيزيكردنى بة نيازء بآ 
نياز بةرامبةر بةرذةوةنديية باآلكانى 

طةلء نيشتماندا.
روانطةيةوة،  لةم  هةربؤيةش 
كوردستانء  سياسيى  طؤإةثانى 
ثَيويستى  كوردةواريش  كؤمةَلطةى 
ئؤثؤزسيؤنى  هَيزَيكى  بوونى  بة 

رةسةن هةية كة  ئةركيةتى:
راستكردنةوةى  بة  هةستَيت   •
هةَلةء كةموكووإييةكانى )18(ساَلةى 
ئةم دةسةآلتة كورديية كة تا ئَيستاش 
بةومةرجةى  هةية،  بةردةواميى 
نةتةوةييةكانى  نيشتمانىء  هَيَلة  كة 

كوردةواريى نةبةزَينَيت.
دةبَيت  كوردى  ئؤثؤزسيؤنى   •
طةندةَلىء  كة  كاربكات  نيازة  بةو 
ثَيشَيلكردنء  م��اف  ناعةدالةتىء 
بَيإَيزيى  ئازادييةكانء  نةبوونى 
سيستمى  نةبوونى  ياساء  بةرامبةر 
موئةسةساتى لة دةسةآلتدا نةهَيَلَيتء 
بَيكاريىء  نةهَيشتنى  بؤ  كاربكات 
ه��ةذاري��ىء ن��ةخ��وَي��ن��دةواري��ىء 
نةخؤشىء دواكةوتوويى كؤمةَلطةى 

كوردةواريى.
ضَيكردنى  ب��ؤ  تَيبكؤشَيت   •
سةرتاسةرىء  طؤإانَيكى  ثإؤسةى 
راستةقينة  ل��ةس��ةرخ��ؤء  وردء 
ذيانى  ب��وارةك��ان��ى  ل��ةس��ةرج��ةم 

كؤمةَلطةى كوردةواريدا.
بؤ  ب��ك��ات  خ��ةب��ات  دةب��َي��ت   •
دةسكةوتة  زياترى  بةدةستهَينانى 
ن��ةت��ةوةي��ي��ةك��ان��ى  نيشتمانىء 
كوردةواريى لة جَيبةجَيكردنى مادةى 
طةإاندنةوةى  دةستوورء  )140(ى 
هةموو ئةو جَيطة كوردستانييانةى كة 
تائَيستا نةطةإاونةتةوة سةر هةرَيمى 
ك��وردس��ت��انء ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
بة  ب��ةغ��دا  ه��ةرَي��مء  كَيشةكانى 
ضةسثاندنى  كوردء  بةرذةوةنديى 
دةس��ةآلت��ى  بنةماكانى  زي��ات��رى 

ديموكراسييانةى كوردى، ...هتد.
ئ��اإاس��ت��ةى  ب��ة  ك��ارب��ك��ات   •
بيرى  ه��ةس��تء  ت��ؤخ��ك��ردن��ةوةى 
بؤ  تةنيا  ئينتيما  ن��ةت��ةواي��ةت��ىء 
لةبةرامبةر  بَيت  كوردستان  كوردء 
سةركردةء  بؤ  ئينتيما  الوازكردنى 
رابةرء بنةماَلةء ناوضةو عةشيرةتء 

مةزهةب.
• بةرنامةى هةبَيت بؤ طةشانةوةء 
وَيناء  سةنطينكردنى  طةورةكردنء 
دةوَلةتى  لة  كورد  قورسايى  رؤألء 

عَيراقى نوَيدا.
هةبَيت  زانستيى  وردء  ثالنى   •
ئاوةدانكردنةوةء  ثَيشخستنء  بؤ 
بوارةكانى  زياترى  طةشةسةندنى 
كشتوكاَلىء بازرطانىء ثيشةسازىء 
ذَيرخانى  زي��ات��رى  ثتةوكردنى 
ذيانَيكى  فةراهةمكردنى  ئابووريىء 
بؤ  خؤشطوزةران  ثإسةروةريىء 

هةمووان بةبآ جياوازى.
ئةركيةتى  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن   •
شَيوازى  بةرنامةء  بةعةقألء  كة 
كاركردنى نوآ بَيتة مةيدانى خةباتى 
دوور  ج��ةم��اوةري��ى،  س��ي��اس��ىء 
كاركردنة  شَيوازى  بةرنامةء  لة 
)18(ساَلةى  سواوةكةى  كالسيكىء 

ئةم دةسةآلتة.
كة  س��ةرك��ةوت��ن��ة  م���اي���ةى 
دروس��ت��ب��وونء س��ةره��ةَل��دان��ى 
ئ���ؤث���ؤزس���ي���ؤن���ى س��ي��اس��ي��ى 
كةمترة  تةمةنى  كة  لةكوردستاندا 
جَيطةى  ببَيتة  توانيويةتى  ساَلَيك،  لة 
بإواثَيهَينانء  متمانةء  رةزامةنديىء 
بةرضاوى  زؤرينةى  كؤكردنةوةى 
بةرنامةء كارء طوتارى  لة  جةماوةر 

لةيةكةم  توانى  خ��ؤىء  سياسيى 
لة  خؤيداء  تواناى  تاقيكردنةوةى 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
رَي���ذةى  )2009/7/25(دا  ل��ة 
بةدةستبهَينَيت،  دةنطةكان   )%23(
ئةم  ك��ة دةس���ةآلت ض��اوةإوان��ى 
هةربؤيةش  نةدةكردء  ئةنجامةيان 
تووشى شؤكء شَلةذانء شثرزةيى 
ئةطةر  ئةمة  كاردانةوةياندا.  لة  بوون 
ئةوا  راستييةك،  بؤ  بَيت  ئاماذةيةك 
دروستى  راس��ت��ىء  بؤ  ئاماذةية 
طوتارء  ك��ردةوةء  كارء  بةرنامةء 
ئايديؤلؤذياى  فيكرىء  رَيضكةى 
ئَيستاى  ل��ة  ك��ة  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن، 
كوردستاندا لة رةوتء بزووتنةوةى 
طؤإانء هةندَيك هَيزى ديكةدا خؤى 

دةبينَيتةوة.
• بةمشَيوةية بزووتنةوى طؤإان 
طةورةء  ئؤثؤزسيؤنى  هَيزَيكى  وةك 

ضاالكى جةماوةريى:
ثَيشةنطء  مةشقء  سةر  بووة   •
راب���ةرى ه��َي��ن��ان��ةدى س���ةردةمء 
سياسيى  ذيانى  لة  نوآ  قؤناغَيكى 
ك��وردس��ت��ان��دا ل��ة ب��ي��رك��ردن��ةوةء 
كارء  بةرنامةء  هةَلسوكةوتء 
طوتارى سياسى لةسةر ئاستى تاكء 
ثارتة  رَيكخراوء  كؤمةَلةء  طروثء 

سياسييةكاندا. 
مايةى  ب���ووة  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
زيندووكردنةوةى  مذدةبةخشينء 

هيواء متمانة بة ئايندة.
مايةى  ب��ووة  ئؤثؤزسيؤن   •
لةسةر  ث���ةردةالدان  ه��ةَل��دان��ةوةء 
راس��ت��ي��ي��ةك��انء ض��اوك��ردن��ةوةء 
لةبةرامبةر  كؤمةأل   تاكء  بوَيريى 
دةسةآلتداء هةمووان كةوتنة راستى 
راستكردنةوةى  داواكردنى  طوتنء 
طةندةَليىء  دةرخستنى  هةَلةكانء 

ناعةدالةتييةكانى دةسةآلت.
مايةى  ب��ووة  ئؤثؤزسيؤن   •
جةماوةرء  لةدةستدانى  مةترسى 
ثارتى  ه��ةردوو  لةاليةن  دةس��ةآلت 

دةسةآلتةوة.
مايةى  ب��ووة  ئؤثؤزسيؤن   •
ثَيشكةشكردنى  ئاستى  باشتركردنى 
خَيراتر  خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي��ةك��انء 

راثةإاندنى ثإؤذةكان.
مايةى  ب��ووة  ئؤثؤزسيؤن   •
الك���ردن���ةوةى  دةس���ةآلت ب��ةالى 
ه�������ةذارانء ط��ون��دن��ش��ي��ن��انء 
ئ��ةن��ف��ال��ك��راوانء ش��ةه��ي��دانء 

كةمدةرامةتانى كوردةواريدا.
مايةى  ب��ووة  ئؤثؤزسيؤن   •
ثايةكانى  لةرزاندنى  راضَلةكانء 
دةسةآلتى هةردوو ثارتى دةسةآلتدار،  
نةبوون  بإوايةدا  لةو  كاتَيك  هيض  كة 
هيض هَيزَيك بتوانَيت جَيطةء متمانةى 
جةماوةريان ثآ لةق بكاتء دةتوانن 
دةس��ةآلت  قؤرغكردنى  بة  درَي��ذة 
ئيمتيازاتةكانيةوة  خؤشىء  بةهةموو 
ناعةدالةتىء  بة  بدةن  درَيذة  بدةنء 
ناشةفةفيةتء طةندةَليىء زةوتكردنى 
داواكاريية  ثشتطوَيخستنى  مافء 

رةواكانى جةماوةر.
بةردةم  لة  كة  ئَيستادا  لة  بةآلم 
عَيراقداين   ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
دةسةآلتة  ئةم  )2010/3/7(دا،  لة 
الوازترين  لة  ئَيستا،  كوردييةى 
ذيانيدايةء  قؤناغةكانى  وَيسطةء 
لةسةر  ثَينابات  حةسوديى  كةس 
دووشةريكةكةى  لةنَيوان  ناتةبايى 
لةكارى  بَيبةرنامةيى  دةس��ةآلتء 
ت��رسء  حكومةتيانداء  ح��ي��زبء 
دَل��ةإاوك��َي��ي��ان ل��ة دؤإان��دن��ى 
دووةم��ج��اري��ان��داء ش��ث��رزةي��ىء 
ثَيوةديارةء   زؤري��ان  شَلةذانَيكى 
طؤإانيان  ئؤثؤزسيؤنء  ه��َي��زى 
لَيبووةتة دَيوةزمةء سةرسوإماون لة 
بةمشَيوةية  بةرنامةيان.  كارء  تواناء 
بووةتة  كوردستاندا  لة  ئؤثؤزسيؤن 
ئازاديىء  رزطاركردنء  سومبولى 
مذدةبةخشى  خ��ؤش��ط��وزةران��ىء 

ئايندةيةكى طةشترء رووناكتر.
 

Nawzad_mohandis@yahoo.com

سةرهةلَدانى ئؤثؤزسيؤن لة كوردستاندا،
مذدةى ئايندةيةكى طةشترة

ئةم دةسةآلتة 
كوردييةى ئَيستا، 

لة الوازترين 
ويَستطةء 

قؤناغةكانى 
ذيانيدايةء 

كةس حةسوديى 
ثيَنابات لةسةر 

ناتةبايى لةنَيوان 
دوو شةريكةكةى 

دةسةآلتء 
بيَبةرنامةيى لةكارى 
حيزبء حكومةتياندا

سيروان رةشيد
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خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة

سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

    بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال 

ئؤفيسى هةولَير:
شةقامى ئيسكان - تةنيشت ساردةمةنى من و تؤ

07504566276

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144   

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

ئؤفيسى سةرةكيي:
سلَيماني - زةرطةتة - طردي زةرطةتة - كؤمثانياي وشة

دابةشكردن:
كؤمثانياي نَيوةند   07701517533 - 07701544780

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906
hiwa.jamal@yahoo.com

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R4 – 164 بانطةوازي ئاشكرا

لة  بزةينيان  طوندي  بؤ  بير  ئاوي  راكَيشاني  و  بير  ثَيداويستي  ثرؤذة: 
شارباذَيِر)دووبارة1(.

* 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   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/21 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

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

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 
)1500000(  يةك مليؤن و ثَينج سةد هةزار 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.
7- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر )5000( ثَينج 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 بة وةكالةت

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
R5 – 192 بانطةوازي ئاشكرا

ثرؤذة: دروستكردني بيناي سةنتةري تيشك لة قةآلدزَي.
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.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/21 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 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 
)14000000(  ضواردة مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ كة دةبَيت 

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 بة وةكالةت

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
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ثرؤذة: نؤذةنكردنةوةي هؤَلي رؤشنبيري لة دةربةنديخان.
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.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/21 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 9( 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 
)5000000(  ثَينج مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ كة دةبَيت 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 بة وةكالةت

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
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ثرؤذة: دروستكردني بيناي كارطَيِري بةيتةرةي عةربةت.
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.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/21 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 9( 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 
بؤ 30  دينار وةردةطيرَيت  ثَينج سةد هةزار  و  مليؤن  يةك    )1500000(

رؤذ كة دةبَيت 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 )8000( هةشت 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 بة وةكالةت

وةزارةتي ناوخؤ
سلَيماني ثارَيزطاي 

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
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ثرؤذة: نؤذةنكردنةوةي مزطةوتي )حةزرةتي محمد+ جافان( 
لة ضوارقورنة.

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

تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى 2010/2/7 دةست ثآ دةكات 
تا رؤذى 2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى 

نيوةإؤ.
* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى 2010/2/21 كاتذمَير 
¬9ى سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي

* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 
كاتذمَير11ى ثَيش نيوةإؤ.

مةرجةكانى بةشدارى كردن:
بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
دةكةن ثلةى ثؤلَين كردنيان )1 تا 10( بَيت، ثَيناسةى )يةكَيتى 
هةولَير(يان  ثالنداناني  وةزارةتي  و  كوردستان  بةَلَيندةرانى 

ثَيبَيت. 
هةرَيمن  دةرةوةى  كةلة  كؤمثانيايةى  بةَلَيندةرو  ئةو   -2
ثَيويستة ثشتطيرى تؤماركردنى ثَيبَيت لةاليةن )بةرَيوةبةري 

طشتي بازرطانيةوة(.
وةرناطيرَيتء  كراو  ديارى  كاتى  دواى  تةندةرَيك  هيض   -3

سندوقى تةندةر دادةخرَيت.
بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -4
)مصدق(  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو  دياري  ثارةى 
دينار  مليؤن  يةك    )1000000( بإى  بة  )خطاب ضمان(  يان 
طةإانةوةى  لةكاتى  دةبَيت  كة  رؤذ   30 بؤ  وةردةطيرَيت 

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

بؤ ئةو مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة.
دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو   -6
ثآ  دةرامةتيان  باجى  ئةستؤثاكى  ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا 

بدرَيت بؤساَلى نوآ و ثَيناسةيان ثَيبَيت.
دينار  هةزار  ثَينج   )5000( بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -7
ئةم  بآلوكردنةوةى  كرَيى  خاوةنةكةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  كة 
بؤ  تةندةرةكةى  كة  كةسةى  ئةو  سةر  دةكةوَيتة  ئاطادارية 

دةردةضَيت.
8- ئةو كةرةستانةي كة ثشكنيني هةية ثَيويست بؤي ئةنجام 

بدرَيت بة ئامادةبووني اليةني ثةيوةندي دار.
ثَيش  داوة  ئةنجامي  كة  كارانةي  ئةو  ليستي  بةَلَيندةر   -9
لةطةأل  وة  اليةني سوودمةند  ثشتطيري  لةطةأل  بكات  كةشي 
بةرنامةي كاري بةثَيي ماوةكةي )جدول تقدم العمل( لة كاتي 

نةبووني مةرجةكاندا  تةندةر ناكرَيتةوة.
نةبووني  كاتي  لة  نابآ  بةشداربووني  مافي  بةلَيندةر   -10

مةرجةكاندا.

عمر احمد امين
ثارَيزطاري سلَيماني بة وةكالةت
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كضةكةم ثَينج ساآلنةء كوإةكةشم تازة شاهؤ شةريف
فَيربووة بة تةقة دةَلَيت، تةعةء هةردووكيان 
عَيراقء  رزطاركردنى  ثإؤسةى  لةثاش 
روخاندنى سةدام حسَينةوة ضاويان بةدنيادا 
هةَلهَيناوة، هةر بؤية كوإةكةم ناونا هةرَيمء 

كضةكةشم، كوردستان.
ئَيرانيان  عَيراق-  ش��ةإى  نة  ئ��ةوان 
شةإى  نة  كورد،  عَيراق-  جةنطى  نة  ديوة، 
ئةوان  بَلَيين،  دةتوانين  براكوذى،  ناوخؤيى 
مةدةنيء  قؤناغَيكى  س��ةرةت��اي  ن��ةوةى 
تةقةو  لةبارةى  شتَيك  هيض  ديموكراسينء 
بابةتانةوة  جؤرة  ئةو  دةمانضةو  فيشةكء 

نازانن.
فرةإَيسنء  ثرسياركةرء  طةلَيكى  نةوة 
هةرطيز نةبووة رؤذَيك لة رؤذان ثرسياريان 
كؤَليان  بَيوةآلمدانةوة  كردبَيتء  شتَيك  لة 
بووبَيت،  بةدرؤ  يان  بةإاست  جا  دابَيت، 
ئةوةى  وةآلم��دان��ةوة،  بة  ناضاريانكردوم 

زؤر  كة  ئةوةية  ك��ردووم،  نيطةرانى  زؤر 
جار ناتوانم، يان نازانم راستييةكةيان وةكو 
ئةوةى كة هةية بؤ بةيانبكةم، بؤية زؤرجار 

درؤم لةطةَلدا كردونء فريوم داون.
لَيرةو  بةناو  ناو  شةوانة  حاأل...،  بةهةر 
دةنطى  رؤشنبيريى،  ثايتةختى  لة  ل��ةوآ 
دةستإَيذى  دةنطى  دَيت،  »تةقة،تةتةتةتةقة« 
طوللة دَيت، ئَيمةى باوكانء دايكان دةزانين 
لةم  لَيوانلَيوة  مَيذوومان  ضيية،  ئةمة  كة 
ئَيمة  خؤمة،  م��نء  كوشتنى  خ��ؤخ��ؤرى 
لة  خةنجةر  ل��ةم  ثإثإين  كة  ش��ارةزاي��ن 
خوَينإشتنة،  ثاشقولطرتنء  يةكدانء  ثشتى 
ئةم  منداآلنى  هةرَيم،  سةرؤكى  جةنابى  لَى 
ئةمة  نازانن  من،  منداَلةكانى  ثارَيزطايةو 
ئةوان  ضى،  ثَيناوى  لة  بةرضيء  لة  بؤضىء 
داية،  بابة،  دةثرسن  دةكةنء  ثرسيار  تةنيا 
كوذرا؟  بوو  كآ  تةقانة« ضين؟  »تةعةو  ئةو 

بؤ كوشتيان؟ ضى كردبوو؟  

ضييةو  »طؤإان«  ضوزانن  ئةوان  ئاخر 
دةزان��ن  ئ��ةوةن��دة  ه��ةر  ضيية،  »يةكَيتى« 
بة  ب��اوةش  راضَلةكَينء  خةو  لة  راك��ةنء 
ثَيش  ئَيستاو  ثَيش  هةَلبةتة  بكةن.  ئَيمةدا 
دةيثرذَينن  براكان  كة  دةستإَيذانة  ئةم 
سووتاندنى  طؤإانء  ماَلى  طؤإانء  بةسةر 
طؤإاندا،  ثةرلةمانى  ئةندام  نووسينطةى 
كوإم،  ختةكةية  كضم،  ثشةكةية  دةم��وت، 
حةوشة،  ثشيلةإةشةكةى  بينيني  بة  ئةوان 
دَليان ساكن دةبوةء ئارامىء ئاسوودةييان 

بؤ دةطةإايةوة.
ئيتر لَيرة بةدواوة، باوةإناكةن كة ئةوة 
تةقوتؤق  كة  حةوشةبَيت  ثشيلةإةشةكةى 
دةكاتء قاثء قاضاغةكان دةخاتة خوارةوة، 
هاتء  تةقوتؤقةكاندا،  دةنطى  لةطةأل  ئَيستا 
فيضقة  خوَين  تَيكةَلدةبَيتء  طريان  هاوارو 
سوور  روانينمان  ثةنجةرةكانى  دةك��اتء 
منداَلةكان  سةرؤك،  جةنابى  ئَيستا  دةكةن، 

شتَيك  بة  هةستيات  نينء  ج��اران  وةك 
كردووة، لةطةأل دةنطى تةقةكاندا، دةَلَين، كوا 
نيية،  حةوشةدا  لة  ثشيلةإةشةكة  خؤ  بابة، 
لة  ئةها  نيية،  لَي  طوَيت  ئةها  دةَلَين،  ئةوان 
دةطريةن...  خةَلكى  ديومان  ئةو  كؤآلنةكةى 
جةنابى  دةطريةن؟!!!  خةَلكى  بؤ  داية،  بابة، 
سايةى  لةذَير  خةَلكى  بؤ  باشة  سةرؤك، 

دةسةآلتى تؤدا دةطريةن؟!!!
سةرؤكى  جةنابى  لة  لَيرةوة  دةمةوَيت 
وةآلمى  ضي  بثرسم،   كوردستان  هةرَيمى 
كة  تَيبطةيةنم  بدةمةوةء ضؤنيان  منداَلةكانم 
هاتوهاوارانة  شينء  دةستإَيذو  تةقةء  ئةو 
هيض نين؟، ضؤن بيانطَيإمةوة بؤ ئةو ساتء 
حةوشة  ثشيلةإةشةكةى  بة  كة  قؤناغة 
باوةإيان دةكردء دةخةنينةوةء لة ثةنجةرةى 
دةيانوت،  لَيياندةإوانىء  ذوورةكةمانةوة 
ثشيلةإةشةكةى  ئا  ئا  ثشةكةية،  داية  بابة، 

خؤمانةء هيض نيية.

دَلشاد حوسَين
ئةطةر تةماشايةكى رابردووى سةرانى 
ثارتى،  يةكَيتىء  بةتايبةت  بكةين،  كورد 
نةتةوةيى  كَيشةى  لةئاستى  كة  تَيدةطةين 
تاوانبارن،  كةمتةرخةمء  ضةندة  ك��ورددا 
بؤَلةى  طلةيىء  رةخنةء  لة  طوآ  ئ��ةوان 
نيية كة كآ  بةاليانةوة طرنط  ناطرنء  كةس 
رةخنة دةطرَيتء بؤ  رةخنة دةطرَيت، ضونكة 
جؤرة  هيض  ئَيستا  دةبوو  رةخنةبواية،  بة 
كةموكووإيىء طةندةَلييةك لةئارادا نةبواية، 
هةموو شتةكان لةشوَينى سروشتى خؤياندا 
ثةرلةمانيش  حكومةتء  كارى  بوونايةء 
رَيكوثَيك بواية. بةثَيضةوانةوة خؤيان لةئَيمة 
زياتر هاوار دةكةنء دةَلَين، طةندةَلى هةيةء 
بكةين،  ثاكسازى  ضاكسازىء  دةمانةوَيت 
ناشيانةوَيت  ناكرَيتء  قسةيةء  هةر  بةآلم 

بيكةن. 
ذيانى  بوارةكانى  هةموو  طةندةَلى 
يةك  طرتووةتةوةء  ك��وردى  كؤمةَلطةى 
طةندةَلى  طةنةى  نابيني  حكومى  دةزط��اى 
تانوثؤى كؤمةَلطةى كوردى  نةدابَيتء  لَييى 
نةخستبَيتة  طةورةى  درزَيكى  بَيتء  نةتةنى 
هةركةس  ئةوةتا  ك���وردةوة،  ريزةكانى 
بةكةس  ك��ةس  كوَيخايةكةء  خ��ؤى  ب��ؤ 
دةخوَينَيت،  لةئاوازَيك  هةريةكةو  نييةء 
بؤ  هةر  تةنيا  دةكةن  داواى  ئةوان  ئةوةى 
بكةنء  كث  جةماوةر  دةنطى  كة  ئةوةية 
دروشمَيكيان  لةمَيذة  هةَلمذنء  تووإةييان 
ضيمان  )ئَيمة  دةَلَين  بةرزكردووةتةوةء 
دةوَيت،  ضيتان  ئَيوةش  دةيكةينء  بوَيت، 
بيَلَين( كة ئةمة دروشمى هةموو سيستمَيكى 
قسةية،  ئةم  بؤ  بةَلطةشمان  ديكتاتؤرةء 

كة  بوو  كوردستان  هةرَيمى  دةستوورى 
ثَيشوو،  ماوةبةسةرضووى  ثةرلةمانى 
كؤمةآلنى  ناإةزايى  دةنطى  طوَيدانة  بةبآ 
دوايى  تا  كرد،  ثةسندي  كوردستان  خةَلكى 
ئةنجومةنى  رؤشنبيرانء  ن��ووس��ةرانء 
م��اف��ث��ةروةرانء  سلَيمانىء  ث��ارَي��زط��اى 
ئةندازيارانء ثزيشكانء خوَيندكارانى زانكؤ، 
رةتيانكردةوة، ضونكة ئةوان بؤ بةرذةوةنديى 
لةماوةى ضةند  بؤئةوةى   هةوَلياندا  خؤيان 
نابَيت  بكةن، هةروةها  جَيبةجَيى  سةعاتَيكدا 
لةثَيناو  بوون  ئةوان  هةر  كة  بضَيت  بيرمان 
بةرذةوةنديى تةسكى حزبايةتىء ثلةء ثايةء 
بَيتاوانيان  بةهةزاران كوإى كوردي  ثارةدا 
بةكوشتداو بةرذةوةنديى باآلى بزووتنةوةء 
زيانى  طةلَيك  خستء  ذَيرثآ  ميللةتَيكيان 
كة  جطةلةوةى  لةميللةتةكةماندا،  طةورةيان 

وآلتء  ئةم  لةشكرى  بةنؤرة  اليةكيان  هةر 
ئةو دةوَلةتى داطيركةريان بؤ سةر يةكترىء 

خاكى ثيرؤزى كوردستان هَينا.
رووبةربضووكدا،  نيشتمانَيكى  لة 
حكومةتَيكى الوازء ثةرلةمانَيكى دةستةمؤى 
حيزبييان قووتكردةوة تا بة ئارةزووى ئةوان 
طاَلتةجاإى  ئةمة  دةربكات،  ياسا  بإيارء 
نةبووبَيت بةعةقَلى ئةو ميللةتةو ئةو خةَلكة، 
دزىء  هةموو  ئةو  طةياندووة،  ديكةى  ضى 
بةإةآليىء  بَيسةروبةرىء  طةندةَلىء 
طرانىء بردنى بودجةء سامانى وآلتة هةية، 
هيضمان  بَيدةنطنء  لَييى  هةر  ئةوان  كةضى 
ضارةنووسى  كة  نةبَيت  ئةوة  غةيرى  نةدى 
قوربانى  ك��ردة  ميللةتَيكيان  ن��ةوةي��ةكء 
ضةند  حيزبء  باآلكانى  بةرذةوةنديية 

تاكةكةسء بنةماَلةيةك.

سةرؤكى هةرَيم، ضى بة مندالَةكانم بلََيم؟

ضيتان دةوَيت بيلََين، ئَيمةش ضيمان بوَيت ئةوة دةكةين

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني
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ناحيةي  لة  كتَيبخانة(  دروستكردني  شؤستة+  )دروستكردني  ثرؤذة: 
مةيدان.

* 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   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/21 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 4( 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 
)26000000(  بيست و شةش 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.
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 بة وةكالةت

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني
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ثرؤذة: قيرتاوكردني ِرَيطاي طوندي سوَيراوا لة قةرةداغ.
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.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/22 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/22 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

ثلةى  دةكةن  بةشدارى  كة  بةَلَيندةرانةى  كؤمثانياو  ئةو  ثَيويستة   -1
ثؤلَين كردنيان )1 تا 8( 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.
ثارةى  بةبإى  دةبَيت،  رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى  تةئمينات  بإى   -4
بة  ضمان(  )خطاب  يان  )مصدق(  كراو  ثةسةند  ضةكَيكى  بة  كراو  دياري 
بإى )6000000(  شةش مليؤن دينار وةردةطيرَيت بؤ 30 رؤذ كة دةبَيت 

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 بة وةكالةت

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني
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ثرؤذة: دروستكردني ديواري راطري دةروازةي فرؤكةخانةي سلَيماني.
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.
رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   2010/2/7 رؤذى  لة  تةندةر  وةرطرتنى   *

2010/2/10 كاتذمَير )9(ي سةر لةبةيانى تا 12ى نيوةإؤ.
¬9ى  كاتذمَير   2010/2/21 رؤذى  تةندةر  طةإانةوةى  دوارؤذى   *

سةرلةبةيانى تا 10ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى 2010/2/21 كاتذمَير11ى 

ثَيش نيوةإؤ.
مةرجةكانى بةشدارى كردن:

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

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 
بؤ 30  دينار وةردةطيرَيت  ثَينج سةد هةزار  و  مليؤن  يةك    )1500000(

رؤذ كة دةبَيت 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 )8000( هةشت 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 بة وةكالةت

لة نيشتمانَيكى 
رووبةربضووكدا، 

حكومةتَيكى الوازء 
ثةرلةمانَيكى 

دةستةمؤى حيزبييان 
قووتكردةوة

ضؤن مندالَةكانم 

تيَبطةيةنم كة ئةو 

تةقةء دةستِريَذو 

شينء هاتوهاوارانة 

هيض نين؟
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من لَيرةمء 
سةرنووسةريش نيم

ب���ةه���ؤى ت��َي��ث��ةإب��وون��ى 
لة  رؤذنامةوانيى  هةَلةيةكى 
راب���ردوو  هةفتةى  رؤذن��ام��ة، 
سةرنووسةرى  كارى  لة  دةستم 
رؤذن���ام���ة ك��َي��ش��اي��ةوة، ئ��ةم 
لة  دةستلةكاركَيشانةوةية 
بة  ه��ةس��ت��ك��ردن  س��ؤن��ط��ةى 
ثابةندبوون  بةرثرسيارَيتىء 
رؤذن��ام��ةوان��ي��ى  ئيتيكى  ب��ة 
دنيايةك  لةاليةك  بإيارةكةمدا، 
دةس��ت��خ��ؤش��ي��ى خ���ةَل���كء 
ه��اوك��ارء ب��رادةرةك��ان��م��ى بؤ 
وةك  بةشَيكيان  ك��ة  ه��َي��ن��ام، 

راطةياندنى  وتارى  لةطةأل  )سبةى(  وَيبسايتى  لةسةر  كؤمَينت 
دةستلةكاركَيشانةوةكةم ماون، بةشَيكى ديكةش بة رَيطةى ديكةى 
لَيرةوة  جَيطةى سوثاسنء  هةموويان  كة  ثَيمطةيشتن،  جؤراوجؤر 

سوثاسى هةموويان دةكةم.
لَيكدانةوةى  قسةء  كةناَلَيكةوة  ضةند  لة  ديكةش،  لةاليةكى 
جؤراءجؤر لةوبارةيةوة بآلوكرانةوة، بةشَيك لةوانة بةو ئاراستةية 
وشةء  كؤمثانياى  لة  ثشتم  نيمء  طؤإانخواز  من  ضيتر  كة  بوون، 
هةَلمةتةى  لةو  بةشَيكة  ئةمةش  ك��ردووة،  طؤإان  بزووتنةوةى 
جةماوةريى  ئاستى  طواية  ب��ةوةى؛  سةبارةت  دةستيثَيكراوة 
كرَيكارة  ئةو  نموونةى  لة  ثاشةكشةداية،  لة  طؤإان  بزووتنةوةى 
غةيرةكوردانةى، كة لة مةيدانى كرَيكارانةوة دةيانبةنة بارةطاكانى 
كؤبوونةوةدا  لة  كرَيكاريى،  رؤذَي��ك  كرَيى  ثَيدانى  بة  حيزبء 
هةواَلةكانياندا  ناوةخنى  لة  كامَيراو  ضاوى  لةبةر  داياندةنيشَيننء 
ط��ؤإانء  بزووتنةوةى  لةناو  جؤراوجؤريان  ثايةى  ثؤستء 

كؤمثانياى وشة بةسةردا دةبةشنةوة.
من لة وتارى دةستلةكاركَيشانةوةكةمدا، كة لة سايتى )سبةي(دا 
بآلومكردووةتةوة، نووسيومةء لَيرةشدا جارَيكى ديكة دةيخةمةوة 
رؤذنامة  سةرنووسةريى  كارى  لة  دةستم  تةنيا  من  كة؛  روو، 
هةبَيت  كارَيك  وشة  كؤمثانياى  كوَييةكى  هةر  لة  كَيشاوةتةوةء 
بةدَلنياييةوة  بةجَيطةياندنى،  لة  بةشداريبكةم  من  بكات  ثَيويست 
سةرقاَلى  رؤذنامةمء  لة  هةميشة  دةبمء  هاوكارةكانم  هاوكاريى 
سةرقاَلى  طؤإاندا  بزووتنةوةى  لةناو  لةوةش  جطة  كارةكانمم، 
ئةركةكانممء بةردةواميش دةبم، تا ئةو كاتةى بزووتنةوةكة بةسةر 
ئةركةكانى  كارء  بؤ  كَيشاومانة  كة  بكات،  طوزةر  هَيآلنةدا  ئةو 
سياسيىء  ذيانى  لة  طؤإانكاريى  هَينانةكايةى  بزووتنةوةكةء 

ئيداريىء كؤمةآليةتى لةم بةشةى كوردستاندا.
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