
بةبؤنةى جةذنى نةورؤزةوة               هةفتةى داهاتوو، رؤذى ضوارشةممة بآلودةبَيتةوة

رؤذنامة

كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
كؤدةبَيتةوة،  عَيراقييةدا  ليستى  لةطةأل 
ساَلح  رةوتةكةى  نوجةيفىء  ئوسامة  كة 
موتَلةطء زافر عانى، يةكَيكن لة ثَيكهَينةرة 
بة شؤظَينيست  ثَيشتر  سةرةكييةكانى، كة 

ناويان دةبردن.

ع��ةل��ى  ج��ةع��ف��ةر  د.  ه���اوك���ات، 
ثةرلةمانتارى طؤإان ئاماذة بةوة دةكات؛ 
لة  ئيزديواجيةتة  هةَلسوكةوتة،  »ئ��ةو 

سياسةتء راستطؤييدا«. 
نةجمان،  ديندار  ديكةشةوة  لةاليةكى 
سةركردايةتى  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
رايطةياند؛  ئيسالميى  يةكطرتووى 
ئةو  ئةنجامدانى  لة  بةر  »ثَيويستبوو 

عَيراقييةكاندا،  اليةنة  لةطةأل  كؤبوونةوانة 
لةطةأل  كؤبوونةوةى  هةرَيم  سةرؤكى 
براوةى  ديكةى  كوردستانييةكانى  اليةنة 
دانانى  بؤ  ئةنجامبداية،  هةَلبذاردندا 
قؤناغى  بؤ  كاركردنيان  ستراتيذييةتى 
بةغدا  لة  ضؤن  كة  عَيراق،  داه��ات��ووى 

بين«. يةكهةَلوَيست 
ل2

شاآلو فةتاح

وةزارةتى  خؤيدا  ساآلنةى  راثؤرتى  لة 
دةرةوةى ئةمريكا طرنطييةكى زؤرى بة عَيراق 
تةرخانكردووة  ط��ةورةى  بةشَيكى  داوةو 
لةم   ،)2009( ساَلى  عَيراقى  بارودؤخى  بؤ 
هةرَيمى  لة  باس  راثؤرتةكة  نَيوانةشدا 
كوردستان دةكات وةك بةشَيك لة عَيراقء 
ئةشكةنجةى  هةرَيمةدا  لةم  دةنووسَيت: 
بة  دذ  ثَيشَيلكاريى  دةدرَي��تء  زيندانييان 

رؤذنامةنووسان ئةنجامدةدرَيت.

راثؤرتةكة، كة لةضةند رؤذى رابردوودا 
بآلوكراوةتةوة، باس لة بوونى فشار لةسةر 
هاوآلتييانى هةرَيم بؤ هةَلبذاردنى اليةنَيكى 
دةسةآلت  بة  سةر  سياسيى  دياريكراوى 
دةكاتء ئاماذة بةوةشدةكات لة ثارَيزطاكانى 
خراوةتة  فشار  كوردستاندا  هةرَيمى 
بة  ثةيوةنديكردنيان  بؤ  هاوآلتييان  سةر 
لة  ثارتييةوة  بة  سلَيمانيء  لة  يةكَيتييةوة 

دهؤكء هةولَير. 
هةروةها راثؤرتةكة باس لةوةشدةكات؛ 
هةرَيمى  سةرةكييةكةى  حيزبة  دوو  كة 

كوردستان ثةيوةنديى خؤيان بة بةشةكانى 
هةروةك  ثاراستووة،  ثَيشمةرطةوة  هَيزى 
ديكةى  بةشةكانى  بة  ثةيوةندييان  ضؤن 
ثاراستووة،  موخابةراتةوة  ئاسايشء 
هةرَيم  موخابةراتى  ئاسايشء  هَيزةكانى 
ضةندين  دةستطيركردنى  لة  بةشدارييان 
كةسدا كردووة لةناوضةكانى ذَير كؤنترؤَلى 

حكومةتى هةرَيم.
ئاسايشى  هَيزةكانى  راثؤرتةكة،  بةثَيي 
حيزب  بةثَيى  تائَيستاش  واقيعدا  لة  ناوخؤ 

دابةشبوون. 
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لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

رؤذنامة

رؤذنامةى  بة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
راطةياند، ئةمجارة جياواز لةخولى حوكمإانى 
رابردوو، ثؤستة حكوميىء ثةرلةمانييةكانى 
ئيستيحقاقء  بةثَيى  هاوثةيمانيى،  ليستى 
دياريدةكرَين،  هةَلبذاردن  دةرئةنجامةكانى 
ثةنجا  ستراتيذيى  رَيكةوتنى  بةثَيى  نةك 

بةثةنجا.
زانيارييةكانى سةرضاوةيةكى  بةطوَيرةى 
بةهؤى  ثارتييةوة،  سةركردايةتى  لة  ئاطادار 
ثارتى  لةنَيوان  هَيز  هاوسةنطيى  كة  ئةوةى 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  كوردستانء  ديموكراتى 
ثؤستةكانى  ثارتى  ط��ؤإاوة،  كوردستاندا 

بةغدا بةيةكسانىء لةسةر بنةماى بةندةكانى 
دابةش  يةكَيتى  لةطةأل  ستراتيذيى  رَيكةوتنى 
ناكات. سةرضاوةكة وتى »ناكرَيت ثارتى كة 
دوو ئةوةندةى يةكَيتى كورسى هَيناوة، وةك 
شتَيكى  ئةوة  دابةشبكرَينء  ثؤستةكان  يةك 

مةحاَلة«.
ئ��ةو س��ةرض��اوة ئ��اط��ادارة، دةرب��ارةى 
بةر  ثؤستانةى  ئةو  دابةشكردنى  شَيوازى 
»ثؤستى  وتى  دةكةون،  هاوثةيمانيى  ليستى 
وتةبَيذى  هاوثةيمانيىء  ليستى  سةرؤكى 
ثؤستة  لةناو  دةبَيتء  ثارتى  بؤ  ليستةكة 
سةرؤك  جَيطرى  ثؤستى  حكومييةكانيشدا، 
وةزيرانء زؤرينةى ئةو وةزيرو بريكارانةى 
ثارتى  بؤ  دةكةون،  هاوثةيمانيى  ليستى  بةر 

دةبن«. 
سامى شؤإش، كانديدى ثارتىء سةرؤكى 
بؤ  هةولَير  ثارَيزطاى  لة  هاوثةيمانى  ليستى 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ليستى  سةرؤكى  بكرَيتة  زؤرة  ئةطةرى  كة 
وتى:  رؤذنامة،  بؤ  بةغدا،  لة  هاوثةيمانيى 
»ثَيويستة ضاوةإَيى دةرئةنجامةكانى كؤتايى 
راستةقينةى  قةبارةى  ئةوةى  بؤ  بكرَيت، 
اليةنةكان بزانينء كار بؤ طوتارَيكى هاوبةش 
دابةشكردنى  لةبارةى  لةبةغدا«،  بكةين 
ثؤستةكانيشةوة لةنَيوان ثارتىء يةكَيتيدا وتى 
ثؤستةكاندا  دابةشكردنى  بة  ضاو  »بَيطومان 
دةخشَينرَيتةوة، بةآلم بة رةزامةنديى هةموو 

اليةنةكان دةبَيت«.

ثارتى، بةثَيى رَيكةوتنى ستراتيذيى، 
ثؤستةكانى بةغدا نادات بة يةكيَتى

ثَيش ئؤثؤزسيؤن،
هاوثةيمانيى لةطةأل »شؤظيَنييةكان« كؤدةبيَتةوة

عةبدوإلةحمان سديق:

3/7 سةلماندى طؤإان كةفوكوأل نةبوو

رؤشنبيران ضؤن دةإواننة هةَلبذاردنى 3/7

ئةو ئةفسةرانةى كة دةنطيان بة طؤإان داوة، دةستطير دةكرَين

8 ل

1 4 ل

4 ل

وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكا: 
يةكيَتىء ثارتى، بةزؤر خةَلك دةكةن بةحيزبيى

طروثي كؤمثانياكاني ديوان ئاطاداري هاوآلتياني خؤشةويستي سةرانسةري كوردستان دةكات، 

كة وادةي دةرضووني خةآلتةكاني نزيك بؤتةوة  كة (٥) ئؤتؤمؤبَيلي شؤفرلَيت (٠) كيلؤمةترة 

(pvc) لة هةموو لقةكاني ديواندا لة كِريني هةر بابةتَيكي ناوماَل و  دةرطا و ثةنجةرةي

  كةوانتةردا لة بيرتان نةضَيت ثسوَلةي بةشداربووني خةآلتةكان وةرطرن

٠٥٣٣١٣٧٣٢٥
٠٥٣٣١٢٠٦٤٢

ضيرؤكى ئةشكةنجةدانى طؤإانخوازَيك
1 5 ل



شارا عةبدوإلةحمان

شارى  لة  جياوازدا  روءداوى  دوو  لة 
كةس   )17( دةكوذرَينء  كةس   )3( سلَيمانى 
ك��وذراوةك��ةش  هةرسآ  دةب��نء  بريندار 

ثَيشمةرطةن.

كانى  طةإةكى  لة   )3/14( رؤذى  ئَيوارةى 
كَيشةيةكى  لةسةر  سلَيمانى  شارى  كوردةى 
بةناوى  ساأل   )30( طةنجَيكى  كؤمةآليةتى، 
بة  لة دوءكةس كرد،  تةقةى  كةريم حةسةن، 
 )40( )ب.أ.ع(  ساألء   )35( ن.ح(  )ز.  ناوةكانى 
ديكة  كةسَيكى  دواتريش  كوشتنى،  ساألء 
تةقةى لة )ك.ح( كردو ئةويش لة نةخؤشخانة 

كوذراوةكة  هةرسآ  كة  لةدةستدا،  طيانى 
ثَيشمةرطةن.

بةإَيوةبةرى  ق��ادر،  نةجمةدين  عةميد 
رؤذنامةى  بة  سلَيمانى،  ثؤليسى  طشتيى 
كَيشةى  بةهؤى  روءداوة  ئةو  راطةياند: 
ياسايى  لَيثَيضينةوةى  بوءةء  كؤمةآليةتييةوة 
كةيسةكة  ك��راوةو  كَيشةكةيان  لة  ثَيويست 

نَيردراوة بؤ دادوةر.
ق��االواى  ط��ةإةك��ى  لة  رؤذي��ش  هةمان 
ئ��اوارة  خَيزانة  لةنَيوان  ش��ةإ  سلَيمانى، 
 )14( لةئةنجامدا  رءوي���داو  عةرةبةكاندا 

بريندارى لَيكةوتةوة.
ئةو  »ش��ةإى  وت��ى:  نةجمةدين،  عةميد 
سآ  بةدإةوشتيى  كارى  بةهؤى  عةرةبانة 

بووةتة  كة  خَيزانانةدا،  ئةو  لةناو  بوءة  كةس 
هؤى ئةوةى شةإ روءبدات، كة تَييدا ضةقؤو 
لةئةنجامدا  كة  بةكارهاتوءة،  ئاسن  بةردو 
بةسةختى  يةكَيكيان  بةسوكىء  كةس   )13(
ثؤليس  الى  كةسة  سآ  ئةو  بريندابوءةو 
تةوقيفنء سكاآلى )14( كةسيش لةوبارةيةوة 

تؤماركراوة«.

رؤذنامة 

ط��ؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى 
لةطةأل  دةب��ن  هةوَلدا  لة  كة  ئاشكرايكرد؛ 
هةَلةبجةو  شارى  ثةرلةمانتارى  كؤمةَلَيك 
وةك   )3/16( رؤذى  ش��ارةزوور،  دةظ��ةرى 
ثشووى رةسميى بناسَيننء ئةو رؤذة بكرَيتة 

نيشتمانيى. بؤنةيةكى 
طؤإان  فراكسيؤنى  لة  فةرةج،  سةرهةنط 
بؤ رؤذنامة وتى؛ كارةساتى كيميابارانكردنى 
ثَيويستة  تراذيدييةء  زؤر  رؤذَيكى  هةَلةبجة، 
بكرَيتةوةء وابكرَيت  يادى  بة هةموو جؤرَيك 
لة يادةوةريى هةموو تاكَيكى كورددا، هةميشة 
رؤذَيكى  وةك  نةك  بمَينَيتةوة،  زيندوويى  بة 

تَيثةإَينرَيت. ئاسايى 
ثةرلةمانتارانى  وةك  »بةنيازين  وتيشى: 
دةظةرى  ثةرلةمانتارانى  طؤإانء  فراكسيؤنى 
فراكسيؤنةكان،  طشت  لة  ش��ارةزووري��ش 
بكةين،  ثةرلةمان  ثَيشكةشى  ثإؤذةياسايةك 

تا ئةو رؤذةش بكرَيتة ثشووى رةسميى«.

ئةلةند مةحوى

ن����وَي����ن����ةرى ن���اوض���ة 
هةرَيمى  كيميابارانكراوةكانى 
لة   )3/16( ئةمإؤ  كوردستان، 
ساَليادى كيميابارانكردنى شارى 
بةخؤثيشاندانَيكى  هةَلةبجةدا 
هَيمنانة دةضنة بةردةم بارةطاى 
لة  ئةَلمانيا  كونسوَلخانةى 
ئاراستةى  ثةيامَيك  هةولَيرء 

حكومةتى ئةَلمانيا دةكةن.
لة بةياننامةيةكى نوَينةرايةتي 
كة  كيميابارانكراوةكاندا،  ناوضة 
كؤثييةكى بة رؤذنامة طةيشتووة 
ئةمإؤ  كة  كراوة؛  بةوة  ئاماذة 
لةمَيذووى  تاوانَيكة  يادةوةرى 
م��رؤظ��اي��ةت��ي��دا ب��َى وَي��ن��ةي��ة، 
بَيهةَلويستيى  بَيباكيىء  لة 
ن��ي��ودةوَل��ةت��ىء  كؤمةَلطةى 
ثَيشَيلكاريى  ستةمكاريىء 

مافى مرؤظ بةدةست دةوَلةتى 
عَيراقء حيزبى بةعسةوة. 

بةياننامةيةدا  ل��ةو  ه��ةر 
ن���وَي���ن���ةراي���ةت���ي ن��اوض��ة 
باسلةوة  كيميابارانكراوةكان 
ضةكى  بةكارهَينانى  دةك��ةن؛ 
مةدةنى  خةَلكى  دذبة  كيمياوى 
ش���ارى ه��ةَل��ةب��ج��ة ل��ةالي��ةن 
بةثَيشضاوى  عَيراقةوة،  سوثاى 
ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى ئ��اس��اي��ش��ى 
رَيكخراوى  ن��َي��ودةوَل��ةت��ىء 
ن��ةت��ةوةي��ةك��ط��رت��ووةك��انء 
س���ةرج���ةم ك��ؤم��ةَل��ط��ةى 
ئاماذةيةكى  مرؤظايةتييةوة، 
رَيزنةطرتن  بَيباكيىء  ئاشكراى 
مرؤظايةتىء  بةهاى  لة  ب��وو 
ئةوانيشى  ثابةندنةبوونى 
ثةيماننامةى  ب���ةه���ةردوو 
ق���ةدةغ���ةك���ردن���ى ض��ةك��ى 
جنَيفء  »)1925(ى  كيمياوى 

)1948( ساَلى  ثةيماننامةى 
نةتةوةيةكطرتووةكانة  ى 
ب��ؤ ق��ةدةغ��ةك��ردن��ى ت��اوان��ى 
جينؤسايدء ثةيماننامةى جاإى 
مرؤظ،  مافةكانى  طةردوونيى 

خستةإوو. 
ن��وَي��ن��ةراي��ةت��ي ن��اوض��ة 
لة  وةك:  كيميابارانكراوةكان 
بةياننامةكةياندا هاتووة؛ بؤ ئةوة 
كونسوَلخانةى  بةردةم  دةضنة 
بة  ت��ا  ه��ةول��َي��ر،  ل��ة  ئةَلمانيا 
رابطةيةنن،  ئةَلمانيا  وآلت��ى 
ناوضانةى  ئ��ةو  ه��ةم��وو  ك��ة 
-1987( س��اَل��ى  ل��ةن��َي��وان 

كيمياوى  بةضةكى   )1988
كؤمةَلكوذيي  ث��ةالم��اردرانء 
هَيشتا  لَيكةوتةوة،  طةورةيان 
بةخؤإاطرييةوة  بةزيندوويىء 
لةئاشتيى  داكؤكيى  م��اونء 

جيهانيى دةكةن..

رؤذنامة 

لة كؤمسيؤنى باآلى سةربةخؤى  ثَيشَيلكاريى  سةدان سكاآلء 
ئةندامى  عةبدولكةريم،  سةردار  تؤماركراوة،  هةَلبذاردنةكان 
لَيدوانَيكدا  لة  هةَلبذاردنةكان  باآلى  كؤمسيؤنى  ئةنجومةنى 
سكاآل   )2000( لة  زياتر  كة  دةكات؛  بةوة  ئاماذة  رؤذنامة  بؤ 
طةيشتووةتة كؤمسيؤن، كة هةندَيكيان باس لة حاَلةتى مةترسيدار 

دةكةن. 
كؤمسيؤن،  بؤ  بةرزكراونةتةوة  سكاآليانةى  ئةو  لةنَيو 
ئةنجامى  لةسةر  كاريطةرييان  رةنطة  مةترسيدارنء  هةندَيكيان 
عةبدولكةريم،  س��ةردار  لةمبارةيةوة  هةبَيت،  هةَلبذاردنةكة 
زؤر  ذمارةيةكى  هةرضةندة  كة  ئةوةكردةوة؛  لةسةر  جةختى 
هَيَلى  كةميان  ذمارةيةكى  بةآلم  كؤمسيؤن،  طةيشتوونةتة  سكاآل 
دواتر  موسألء  لة  يةكةم  ثلةى  بة  ئةوانيش  ترسناكن،  سوورنء 
رةنطة  كة  كةمتر،  رَيذةيةكى  بة  ديكةش  كةركوكء شارةكانى  لة 
بطاتة رادةى رةتكردنةوةى سندووقةكان، يان كاريطةرييان لةسةر 

ئةنجامةكان هةبَيت، ئةوانةش دةستكراوة بة لَيكؤَلينةوة تياياندا.
هةَلبذاردنة  ئةم  كؤمسيؤن،  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى  وتةى  بة 
رَيذةى سكاآلء ثَيشَيلكارييةكانى لة ضاو هةَلبذاردنةكانى رابردوو 
نةيانتوانيوة  كة  وآلتيش،  دةرةوةى  ئةوانةى  دةربارةى  كةمترة، 
دةنط بدةن، لةكاتى خؤيدا كؤمسيؤن وةآلمى دةبَيت بةرامبةريان، 

هةريةكةء بةثَيى حاَلةتةكان. 

رَيبين فةتاح

هيض  كوردستان  ثةرلةمانى  تائَيستا 
هَيزَيكى تايبةتى خؤى نيية بؤ ثاسةوانيكردنء 
ضاودَيريكردنى باَلةخانةى ثةرلةمان، ضةندين 
ئةرةزةوة،  لةشكرى  بةناوى  هَيزَيك  ساَليشة 
باديناننء  خةَلكى  كارمةندةكانى  كؤى  كة 

باَلةخانةى ثةرلةمانى كوردستان دةثارَيزن.
لةشكرى  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ئ���ةرةز ل��ة س��ةرةت��اوة ت��اي��ب��ةت��ك��راوة بة 
باَلةخانةى  ضاودَيريكردنى  ثاسةوانيكردنء 
ديكةى  وةزارةتةكانى  وةزيرانء  ئةنجومةنى 
باَلةخانةى  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
باَلةخانةى  تةنيشت  كةوتووةتة  كة  ثةرلةمان 
ئةنجومةنى وةزيرانةوة، لةهةمانكاتدا لةاليةن 
لةشكرى ئةرةزةوة كؤنترؤَلكراوةء ضاودَيريي 

دةكرَيت.
بورهان رةشيد، ئةندامى ليذنةى ياسايىء 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ثَيشمةرطة  ليذنةى 
ثشتإاستكردةوةء  رؤذنامةى  زانيارييةكانى 
ئةو  كة  ك��ردةوة،  ئ��ةوة  لةسةر  جةختيشى 
هَيزةى ثاسةوانيى باَلةخانةى ثةرلةمان دةكات 
ضونكة  نيية،  ياسايى  ياساييةوة،  رووى  لة 
بةطوَيرةى ياسا دةبَيت ئةو هَيزةى ثاسةوانيى 
ميالكى  بة  سةر  دةكات  ثةرلةمان  باَلةخانةى 

ثةرلةمان بَيت، بةآلم 
هَيزة  ئةو  تائَيستا 

ثَيكنةهَينراوة.
ب������ة وت������ةى 
ئ���ةو ئ��ةن��دام��ةى 
ياسايىء  ليذنةى 
ث��َي��ش��م��ةرط��ةى 
كة  ث���ةرل���ةم���ان، 
ئةندامَيكى  هاوكات 
طؤإانة،  فراكسيؤنى 
ن  يا كة نة كسيؤ ا فر
سةرقاَلبوونى  لةبةر 
تاوءتوَيكردنء  بة 
لةسةر  ئيشكردن 
ثرؤذةى  كؤمةَلَيك 
تائَيستا  ط��رن��ط، 
ن���ةي���ث���ةرذاوةت���ة 
لة  باسكردن  سةر 
ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
ئ���ةو م��ةس��ةل��ةي��ة. 
وتيشى:  ن��اوب��راو 
»ل���ةداه���ات���وودا 

ب���ةدَل���ن���ي���اي���ي���ةوة 
ثةرلةمان  ثاسةوانى  هَيزى  ضارةسةركردنى 
لةسةر  كارى  فراكسيؤنةكةمانةوة  لةاليةن 

لةذَير دةسةآلتى  هَيزةكةش  دةبَيت  دةكرَيتء 
سةرؤكايةتى ثةرلةماندا بَيت«.

بةرهةم خاليد

جياكردنةوةى  ئةذماركردنء  كاتى  لة 
دةنطى  زؤر  ذمارةيةكى  دةنطةكاندا، 
دةنطدةرانى دةرةوةى وآلتء لة نَيويشياندا 
دةنطى رةوةندي كوردي، رةتدةكرَينةوةء 
ئةو هةنطاوةش كيانء اليةنة سياسييةكان 
ب��اآلى  كؤمسيؤنى  ب���َي���زاردةك���اتء  
بؤ  ه��ؤك��ارةك��ةى  هةَلبذاردنةكانيش، 
دةنطدانى  دةنطدانء  مةرجةكانى  نةبوونى 
دووبارة دةطةإَينَيتةوة، هةروةك لة زارى 
بةرثرسَيكييةوة دةَلَيت: »ئةو رَيوشوَينانة، 
هيض  بة  دذ  طيراونةتةبةرو  بابةتييانة 
لة  نينء  دياريكراو  اليةنَيكى  ط��رووثء 

جياجيا،  رَي��ذةى  بة  وآلتةكان  زؤرب��ةى 
دةنط رةتكراوةتةوة«.

بةإَيوةبةرى  ئةلشةريفي،  ميقداد 
دةرةوة  هةَلبذاردنةكانى  جَييةجَيكارى 
س��ةرب��ةخ��ؤى  ب���اآلى  كؤمسيؤنى  ل��ة 
هةَلبذاردنةكان، لة لَيدوانَيكدا بة رؤذنامةى 
راطةياند، كة ئةوان وةك اليةنى جَيبةجَيكار، 
ثَيشتريش رايانطةياندبوو كة هةر كةسَيك 
باوةإثَيكراوةكانء  بةَلطةنامة  بةثَيى 
نةدابَيت،  دةنطي  كؤمسيؤن  مةرجةكانى 
هةربؤية  هةَلدةوةشَينرَيتةوة،  دةنطةكةى 
دةنطانةي  لةو  زؤر  ذمارةيةكى  ئَيستا 

دةرةوةى وآلت، رةتكراونةتةوة.
دةنطيان  كة  حاَلةتانةى  ئةو  دةربارةى 

رايطةياند،  ئةلشةريفي  رةتدةكرَيتةوة،  ثَي 
كة  دةنطدان بة ثاسثؤرتى بيانيىء دةنطدانى 
هَيشتا  كة  كةسانةشى  ئةو  دووب��ارةء 
دةنطيان  )18(س��األء  نةبووةتة  تةمةنيان 

داوة، دةنطةكانيان رةتدةكرَينةوة«.
كة  دةرةوةدا  دةنطدانى  ثإؤسةى  لة 
)280( نزيكةى  بةإَيوةضوو،  )16(وآلت  لة 

تَيداكردووة،  بةشدارييان  عَيراقي  هةزار 
ئَيستا  تا  حاَلةتَيكةوة،  ضةند  بةهؤى  بةآلم 
ضةند هةزار دةنطَيك رةتكراونةتةوة لةوانة؛ 
سوورياش  لة  )1342(ده ن��گء  سويد،  له  
)2400(دةنطء لة هؤَلةنداش )5160(دةنط 
نيطةرانيى الى  ثوضةَلكراونةتةوة، ئةوةش 
اليةنة سياسيية كوردييةكاني وةك طؤإانء 

دروس��ت��ك��ردووة،  يةكطرتوو  ك��ؤم��ةألء 
دةنطى  دةنطانة  ئةو  زؤربةى  بةوثَييةى 

كوردبوون.  
مرؤڤ  مافي  ليژنه ي   3/14 رؤذي 
رَيطةى  لة  كوردستان،  په رله ماني  له  
ئه نجومه ني  ئاإاسته ي  كة  نامةيةكةوة 
عَيراقي  باآلي هه َلبژاردنه كاني  كؤمسيؤني 
دةردةبإَيت  خؤى  نيگه رانيي  ك��ردووه، 
هه زار  ده يان  بَيبه شكردني  بةرامبةر  لة 
له   كوردستاني  ره وه ن��دي  ده ن��گ��ده ري 
كؤمسيؤنيش  لة  داوا  ئه وروپاء  وآلتاني 
بگَيإَيته وه   مافه   ئه و  به زوويي  دةك��ات، 
ئةلشةريفي،  ميقداد  بةآلم  ده نگده ران،  بؤ 
تةنيا  كة  رةتدةكاتةوة  ئةوة  توندي  بة 

رةتكرابَيتةوةو  ثارَيزطايةك  ضةند  دةنطى 
بةهؤى  كة  ئ��ةوةش��دةك��ات،  بؤ  ئاماذة 
)450(سكاآليان  رَيوشوَينانةوة،  ئةو 
كةناَلة  رَيطةى  لة  بةدةستطةيشتووةو 
رَينماييةكانى  بةثَيي  رةسمييةكانةوةء 
ضونكة  وةآلم��دراون��ةت��ةوة،  كؤمسيؤن 
حاَلةتة  ئ��ةو  وآلت��ةك��ان  ه��ةم��وو  ل��ة 
ه��ةب��ووة، وت��ي��ش��ي: »ج��ي��اك��ردن��ةوةو 
)15(وآلت  لة  دةنطانة  ئ��ةو  ذم��اردن��ي 
بةريتانيا  لة  دوَينَيش  هاتووةو  كؤتايي 
دةنطةكانء  جياكردنةوةى  بة  دةستكراوة 
ثإؤسةكةش بةبآ هيض كَيشةيةكى ئةوتؤ 
كؤتاييهاتنيشى،  ثاش  بةإَيوةدةضَيتء 

ئةنجامةكان رادةطةيةنرَين«.

ذمــارة )573( 
3هـةواألسَيشةممة 2010/3/16

hewal.rozhnama@yahoo.com

سَى ثَيشمةرطة لة سلَيمانى كوذران

هةولَدةدرَيت )3/16( 
بكريَتة ثشووى رةسميى

لة هةولَير خؤثيشاندان، لة دذى 
ئةلَمانيا دةكرَيت

دوو هةزار سكاآل 
لة كؤمسيؤنة

ثةرلةمانى كوردستان ثاسةوانى نيية

كؤمسيؤن، هةزاران دةنطي دةرةوة دةسووتيَنَيت

ثرسطةى ثةرلةمانى كوردستان



ئاوارة حةميد

رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى 
كوردستان مانطرتنَيكى ثَينج دةقيقةييان 
لةبةردةم بارةطاى سةنديكادا لةشارى 
هةولَير ئةنجامدا، لة بةرامبةر زيادبوونى 
بةرامبةر  ثَيشَيلكارييانةى  ئ��ةو 
داوا  و  ئةنجامدراون  رؤذنامةنووسان 
لة بارزانيش دةكةن، بةدواداضوون بؤ 

ئةو ثَيشَيلكارييانة بكات.
سةنديكاى  نةقيبى  عةونى،  فةرهاد 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان��ى ك��وردس��ت��ان 
نيطةرانيى خؤى لة زيادبوونى بةرضاوى 
ثَيشَيلكاريى بةرامبةر رؤذنامةنووسان 
لة  داوا  كة  بةوةدا؛  ئاماذةى  دةربإىء 
سةرؤكى هةرَيم دةكةن، كة لة رَيطةى 
بؤ  بةدواداضوون  ناوخؤوة  وةزارةتى 

حاَلةتةكان بكات.
سةنديكاى  مانطرتنةكةش  لةدواى 

تايبةت  راثؤرتَيكى  رؤذنامةنووسان 
ل��ةم��اوةى  ثَيشَيلكارييانةى  ب��ةو 
هةَلبذاردنى  بةإَيوةضوونى  بانطةشةو 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  )3/7(ى 
ثَيشَيلكاريى   )40( كة  ب��آوك��ردةوة، 
تيايدا  رؤذنامةنووسان  بةرامبةر 
رَيطريكردن  لَيدان،  كة  تؤماركراون، 
ل���ة ك����ارى رؤذن���ام���ةن���ووس���ى، 
كارى  ثَيداويستييةكانى  لَيسةندنى 
دةستبةسةركردنء  رؤذنامةنووسى، 

تةقةلَيكردن.
ئ��ةوةى،  لةطةأل  هاوكاتة  ئةمة 
بةرامبةر  ثَيشَيلكاريى  زؤرترين  كة 
اليةنة  ئ���ازادء  رؤذنامةنووسانى 
كة  تؤماركراوة،  ئؤثؤزسيؤنةكان 
 )KNN( ئاسمانى  كةناَلى  لةنَيوياندا 

ثشكى شَيرى بةركةوتووة.
ميترؤ  سةنتةرى  ديكةوة  لةاليةكى 
رؤذنامةنووسان  لة  داكؤكيكردن  بؤ 

كة  ئاشكرايكردووة،  راثؤرتَيكيدا  لة 
هةَلبذاردنةكانى  هةَلمةتى  لةماوةى 
ثةرلةمانى عَيراق )45( رؤذنامةنووس 

رووبةإووى ثَيشَيلكاريى بوونةتةوة.
سةنتةرى ميترؤ بؤ ضارةسةركردنى 
بة  رؤذنامةنووسانء  طرفتةى  ئةم 
رؤذى  ثَيشَيلكاران  سزاطةياندنى 
رؤذنامةنووسانةى  ئةو  يةكشةممة 
رووبةإووى ئاسايشى طشتى سلَيمانى 

كردةوة.
رؤژنامه نووسان و  دانيشتنهدا   له و 
ضيرؤكى  راگ��ه ي��ان��دن  كه ناَلة كانی  
كه   طَيإايةوة  پَيشَيلكارييانه يان  ئه و 
رؤژانی   ئه منييه كانه وه   ده زگا  له اليه ن 
بانگه شه ی  هه َلبژاردنء رؤذى دةنطدان 
به رامبه ريان ئه نجامدرابوو، الی  خؤيه وه  
به إَيوه به ری   حه مه جان  قادر  حاكم 
دادگا  ئه گه ر  وتی:   گشتيی   ئاسايشی 
هه ر ئه فسه رَيكی  ئاسايش بانگ بكات، 

له به رده م دادگا ئامادةده بن.
سه رنووسه ری   ره ئ��وف  كه مال 
رؤژنامه ی  هاوآلتی  له  كؤبوونه وه كه دا 
ئاسايش  كه   ك��رده وه،   له وه   جه ختی  
»ئاسايشی   وت��ی:    نييهء  بَياليه ن 
به  يه كَيتيی  نيشتيمانيی   سلَيمانی  سه ر 
هه ولَير و  ئاسايشی   كوردستانه  و 
ديموكراتی   پارتی   به   سه ر  دهؤكيش 

كوردستانه «.
سه رنووسه ری   محه مه د  ش��وان 
دانيشتنه دا  له و  كه   ئاوَينه   رؤژنامه ی  
به شَيكه   وتی:  »ئاسايش  ئاماده بوو، 
ده ب��َي��ت  ئ��ه وه ت��ا  ي��ان  له كَيشه كه ، 
بگؤإدرَيتء  ئاسايش  سه رتاپای  
يان  دابنرَيت،  پإؤفيشناَل  خةَلكی  
ئاسايش  ده بَيت  ناكرَيت  ئه وه   ئه گه ر 
داوای  لَيبووردن له و رؤژنامه نووسانه  
به رامبه ر  كه  پَيشَيلكارييان   بكات 

رؤذنامةنووسان كردووة«.

رؤذنامة

كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى   
لةطةأل ليستى عَيراقييةدا كؤدةبَيتةوة، 
بةرةكةى  نوجةيفىء  ئوسامة  كة 
ساَلح موتَلةطء زافر عانى، يةكَيكن لة 
ثَيكهَينةرة سةرةكييةكانى، كة ثَيشتر 
دةب��ردنء  ناويان  شؤظَينيست  بة 
ئاماذة  طؤإانيش  ثةرلةمانتارَيكى 
هةَلسووكةوتة  ئةو  كة  دةكات؛  بةوة 
سياسةتء  ل��ة  ئ��ي��زدي��واج��ي��ةت��ة 

راستطؤييدا«.
بانطةشةى  لةكاتى  ئةوةى  لةطةأل 
سةر  راطةياندنةكانى  هةَلبذاردندا 
ليستى  ثَيكيَهنةرى  حيزبةكانى  بة 
بزووتنةوةى طؤإانيان  هاوثةيمانيى، 
تؤمةتبار دةكرد بةوةى ثةيوةندييان 
لةطةأل ليستة شؤظَينييةكان بةستووةء 
ب��ةرةى  موسألء  حةدباى  ليستى 
هَينايةوة،  بةنموونة  توركمانييان 
راب����ردووداء  هةفتةى  ل��ةم��اوةى 
بانطةشانةوةو  ئةو  بةثَيضةوانةى 
من  »بؤ  بيرؤكةى  بة  ثشتبةستن  بة 
داوةتنامةى  حةرام«  تؤ  بؤ  حةآلألء 
ليستى  ئ��اراس��ت��ةى  رةس��م��ي��ي��ان 
ئةياد  سةرؤكايةتى  بة  كرد  عَيراقيية 
بَينة  تا  هاشمى،  ت��ارق  عةلالوىء 
بة  سةبارةت  كوردستانء  هةرَيمى 
هاوثةيمانَيتييةكانى  ضوارضَيوةى 
داهاتووى عَيراق طفتووطؤيان لةطةَلدا 
بكةن، ئةمة لة كاتَيكداية، كة ثَيكهَينةرة 
عَيراقيية  ليستى  سةرةكييةكانى 
بانطةشةى  لة  كة  هَيزانةن،  ل��ةو 
بة  هاوثةيمانيى  ليستى  هةَلبذاردندا 
لةوانة:  دةبردن،  ناوى  شؤظَينيست 
سةرؤكايةتى  بة  نوَيطةريى  ليستى 

تاريق هاشمى، كة بةم دوايية لةطةأل 
داواكردنى ثؤستى سةرؤك كؤماردا 
طردبوونةوةى  شؤظَينيست،  كرديانة 
بة  ع��َي��راق��ي��ي��ةك��ان  نيشتمانيى 
سةرؤكايةتى ئوسامة نوجةيفى براى 
ليستى  سةرؤكى  نوجةيفي  ئةسيل 
حةدباء ثارَيزطارى موسَلةو يةكَيكة لة 
داإَيذةرانى قةيرانى )22(ى تةمموزى 
ثةرلةمانى عَيراقة، بةرةى توركمانى، 
كة سةعدةدين ئةركيض سةرؤكايةتى 
بة  طوإانى  يةكَيتى،  ثَيشتر  دةكاتء 
بةرةيةدا  ئةو  لةطةأل  طفتوطؤكردن 
لةوةى  جطة  ئةمة  ك��رد،  تؤمةتبار 
دووان لة ليستة سةرةكةييةكانى نَيو 
ليستى عَيراقيية ياساى لَيثرسينةوةو 
دادثةوةريى طرتنييةوة، كة ئةوانيش، 
بةرةى  سةرؤكى  موتَلةطى  ساَلح 
عانى  زاف��ر  نيشتمانيىء  ديالؤطى 
ئايندةى  طردبوونةوةى  سةرؤكى 

نيشتمانين.
 كؤبوونةوةى ليستى هاوثةيمانى 
بؤ  ع��َي��راق��ي��ي��ةدا  ليستى  ل��ةط��ةأل 
هاوثةيمانيكردن لة كاتَيكداية، كة مازن 
هةَلمةتى  سةرؤكى  عةبدولجةبارى 
هةَلبذاردنى ئةياد عةلالوى سةرؤكى 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  عَيراقيية،  ليستى 
رؤذنامةى نييؤرك تايمزى ئةمريكى 
هاوسةنطييان  كة  بةوةدا؛  ئاماذةى 
ب��ؤ ك��ةرك��وك ط��َي��إاوةت��ةوة بة 
دةنطةكانى  زؤرينةى  بةدةستهَينانى 
ئةرشةد  هاوكات  ثارَيزطاية،  ئةو 
ساَلحى، كة كانديدى ئةو ليستةية لة 
كةركوك بوونى كوردى لة كةركوك 
بة كؤمةَلطة زؤرة ملَيكانى ئيسرائيلي 
شوبهاندووةو  فةلةستيندا  خاكى  لة 
سةبارةت بة طةإانةوةى كةركوكيش 

دةَلَيت:  هةرَيمى كوردستان  بؤ سةر 
ئةو  بةرلةوةى  بمانكوذن  »دةبَيت 

كارة بكةن«.
ئةندامى  ع��ةل��ى،  د.ج��ةع��ف��ةر 
ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
ليستى  كؤبوونةوةى  كوردستان 
هاوثةيمانيى لةطةأل ليستى عَيراقييةدا، 
ئيزديواجيةتى  بة  ثَيكهاتانةيةوة  بةو 
بة  ل��ةق��ةَل��ةم��دةداتء  سياسيى 
رؤذن���ام���ةى راط��ةي��ان��د: »ئ���ةوة 
طةورةية  ئَيجطار  دووفاقييةكى 
راستطؤيى  سياسةتكردنء  ل��ة 
هاتنى  كوردستانداء  خةَلكى  لةطةأل 
هاشمى  تاريق  ع��ةل��الوىء  ئةياد 
لةطةأل  كؤبوونةوة  كوردستان  بؤ 
ث��ارت��ي��دا،  يةكَيتىء  سكرتَيرى 
ضوونى  ضةندو  بَي  وةآلمدانةوةى 
نيية  ئةوة طؤإان  كة  ئةو راستييةية، 
شؤظَينيستةكان  لةطةأل  هاوثةيمانيى 
دةكات، بةَلكو ئةوة هَيزةكانى ديكةى 

كوردستانن، ئةو كارة دةكةن«.
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ةك��ان��ى  ليستة 
كوردستانيش، كة خؤيان لة طؤإانء 
دةبيننةوةء  كؤمةَلدا  و  يةكطرتوو 
لةم  دةنطةكانيان  بةرضاوى  رَيذةى 
هةرَيمةدا بةدةستهَيناوة، رةخنة لةوة 
لةدانيشتن  بةر  دةبوو  كة  دةط��رن، 
لةطةأل  عَيراقييةكاندا،  ليستة  لةطةأل 
براوةى  ديكةى  كوردييةكانى  اليةنة 

هةَلبذاردندا كؤبوونةوةيان بكرداية.
 دي��ن��دار ن��ةج��م��ان، س��ةرؤك��ى 
ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى س��ةرك��رداي��ةت��ى 
رايطةياند؛  ئيسالميى  يةكطرتووى 
ئةنجامدانى  لة  بةر  »ثَيويستبوو 
اليةنة  لةطةأل  كؤبوونةوانة،  ئ��ةو 
عَيراقييةكاندا، بةإَيز مةسعود بارزانى 

وةك سةرؤكى هةرَيم كؤبوونةوةى 
لةطةأل اليةنة كوردستانييةكانى ديكةى 
بؤ  ئةنجامبداية،  هةَلبذاردندا  براوةى 
دانانى ستراتيذييةتى كاركردنيان بؤ 
قؤناغى داهاتووى عَيراق، كة ضؤن لة 

بةغدا يةكهةَلوَيست بين«.
 هاوكات د.جةعفةر عةلي، جةخت 
لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة هةر هَيزَيكى 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  سياسيى 
 )3/7( لة  بةر  ثَيوةرةكانى  بةهةمان 
عَيراقييةكاندا  ليستة  لةطةأل  مامةَلة 
بكات، هةَلةيةكى سياسيى كوشندةى 
تا  ئَيمة  »ئةطةر  وتيشى:  ك��ردووة، 
نةبينء  يةكهةَلوَيست  حةمرين 
ناوماَلى خؤمان رَيكنةخةين، ناتوانين 
لة بةغدا بةرامبةر بة شؤظَينيستةكان 

يةكهةَلوَيست بين«.
بؤ  بة مةبدةئى »حةآلأل  كاركردن 
مامةَلةكردن  لة  تؤ«  بؤ  حةرام  منء 
عَيراقدا،  سياسييةكانى  ليستة  لةطةأل 
ضاودَيرى  كةريم،  رَيبوار  ب��ةإاى 
سياسيى نامةنتيقييةو بة رؤذنامةشى 
طفتوطؤكردن  لة  »ئةطةر  راطةياند: 
عَيراقدا  سياسييةكانى  ليستة  لةطةأل 
ديكةى  كوردييةكانى  هَيزة  بة  ثرس 
جطة لة ليستى هاوثةيمانيى نةكرَيتء 
هَيزانةى  ئةو  نابَيت  نةكرَين،  بةشدار 

ديكةش بةوشَيوةية دابنيشن«.
ئةو ثسثؤإة سياسيية ئاماذة بةوة 
نَيوان  لَيكطةيشتنى  خاَلى  كة  دةكات؛ 
شؤظَينيستىء  كوردييةكانء  اليةنة 
زؤر  ليستةكان،  نَيو  بةعسييةكانى 
خاَلى  نزيكترين  ك��ورد  ك��ةم��ةو 
دةوَلةتى  ليستى  لةطةأل  هاوبةشى 
نةك  هةية،  ماليكيدا  نورى  ياساى 

ليسى عَيراقيية«.
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داوا لة بارزانى دةكرَيت لَيكؤلَينةوة لة ثَيشيَلكارييةكان بكات

بةر لة ئؤثؤزسيؤن، 
هاوثةيمانيى لةطةأل شؤظيَنييةكان كؤدةبيَتةوة

رؤذنامةنووسان زةرةرمةندترين توَيذى هةَلبذاردنةكان بوون

بكةين  كوردي  كوتلةي  هاوثةيمانَيتي  لة  باس  ئةوةي  ثَيش 
لة  بكةين  كورد  كوردو  هاوثةيمانَيتي  لة  باس  دةبَيت  بةغدا،  لة 

كوردستان.
هةردووكيان   )3/7( هةَلبذاردني  )7/25(و  هةَلبذاردني 
طةورةو  حيزبي  دوو  تةنيا  كوردستان  لة  كة  دةريانخست، 
ديكةش  ركابةري  اليةني  ئؤثؤزسيؤنء  بةَلكو  نيية،  باآلدةست 
كوردستانء  سياسييةكاني  هاوكَيشة  داخَلي  دةتوانن  كة  هةن، 

عَيراق ببنء جَيي متمانةي خةَلكي كوردستانيش بن.
بؤ ئةوةي كورد لة بةغدا يةك ريزء يةك دةنط بن، دةبَيت لة 
ميساقَيكي شةرةف  هةَلبدرَيتةوةو  نوآ  كوردستان الثةإةيةكي 
هةموو  تيايدا  مؤربكرَيتء  كوردستانييةكان  اليةنة  لةنَيوان 
بة  برةودان  لةسةر  كردار  بة  طوتارو  بة  خؤيان  سوءربووني 
ثرؤسةي ديموكراسيء ئازادييء مافة طشتييء سةرةكييةكاني 
هاوآلتييان بدةنء ئةمة ببَيتة يةكةم هةنطاوي راستء دروستي 
هةرَيمي  لة  يةكسان  ثَيشكةوتوو   كؤمةَلطةيةكي  بنيادناني 

كوردستان، كة دواتر ببَيتة نموونةو ثَيشةنط بؤ هةموو عَيراق.
كة  قةناعةتةي  ئ��ةو  بطةنة  دةبَيت  كوردييةكان  اليةنة 
ضارةسةركردني كَيشة نةتةوايةتييء ضارةنوءسسازةكان تةنيا 
بة بةغداوة نةبةستراوة، بةَلكو بةشي هةرة طرنطء بنضينةيي ئةو 
ئةزمووني  هةَلسوكةوتء  كوردء  سياسيي  طوتاري  بة  كَيشانة 
ديموكراسي كوردستانء كؤك و تةبايي اليةنة سياسييةكانةوة 

بةستراوة.
هةروةها دةبَيت ئةو شةرةفنامةية رَيطة نةدات بةهيض اليةنَيك 
دةستكةوتي  حيسابي  لةسةر  طوماناويي  ذَيراوذَيرء  سازشي 
لةطةأل  رَيكةوتن  دةبَيت  ئةنجامبداتء  حيزبيي  يان  شةخسي 
داخوازيية  بنضينةي  لةسةر  عَيراقي  هاوثةيمانَيتييةكي  هةر 
رةواكاني طةلي كورد بَيت، كة كؤدةنطيي نوَينةراني كوردو اليةنة 
مافي  هاوثةيمانَيتييةك  اليةنء  هيض  لةسةربَيتء  سياسييةكاني 
نةدوءرآء  خؤى  داخوازييةكاني  بةري  بة  كورد  نوَينةرايةتي 

كةساني ديكةش نةكات بة سازشكارء خائينء دوذمنء...هتد.
كورد دةتوانَيت بةيةك هاوثةيمانَيتي بضَيتة بةغدا، ئةويش بة 
رةضاوكردني ثرةنسيثة طشتييةكاني كة لةم بابةتةدا ئاماذةمان 
بؤ كردوون، هةروةها دةتوانَيت بة دوو ليستي جيا بضَيتة بةغدا، 
لة  خؤي  تائَيستا  كة  بكات،  ئؤثؤزسيؤن  نوَينةرايةتي  يةكَيكيان 
دةبينَيتء  ئيسالميي  كؤمةَلي  ئيسالمييء  يةكطرتووي  طؤإانء 
قابيلي فراوانبوونن، ئةوي ديكةشيان خؤي لة ليستي هاوثةيمانيي 
خؤيان  لةنَيوان  دةتوانرَيت  ليستةش  دوو  ئةم  دةبينَيت،  ئَيستا 
بةآلم  بن،  تةبا  كؤكء  ضارةنووسسازةكان  مةسةلة  لةسةر 
ئةوكاتة مةرج نابَيت لةهةموو مةسةلةكان كؤكء هاودةنط بن، 
ئةم هاوثةيمانَيتييةش كاتَيك لةدايكدةبَيت، ليستي هاوثةيمانييء 
خؤبةزلزانينء  تاكإةوييء  لةسةر  سوءربن  هةر  دةسةآلت 
بة  ئةوكات  لةوآ،  هةم  لَيرةو  هةم  شتَيك،  هةموو  ثاوانكردني 
هةموو دنياي دةسةلمَينن كة ئةوانن يةكإيزيي كورد تَيكدةدةنء 
فرؤشتنء  كإينء  ب��ازاإي  دةخةنة  دةستكةوتةكان  هةموو 
حيزبييةكاني  شةخسيء  بةرذةوةنديية  لة  دةستهةَلناطرن 

خؤيان.
حكومةتي  كابينةي  ثَيكهَيناني  بؤ  عَيراق  هاوثةيمانَيتييةكاني 
ثَيشبينييةكان  دةإواتء  ق��اض  ي��ةك  لةسةر  تائَيستا  ن��وآ 

بةمشَيوةيةي خوارةوةن:
ليستي  عةلالويء  ئةياد  ليستي  نَيوان  هاوثةيمانَيتي  يةكةم: 

عةمار حةكيمء كورد.
ماليكىء  ليستي  عةلالويء  ليستي  هاوثةيمانَيتي  دووةم: 

كورد.
سَييةم: هاوثةيمانَيتي ليستي ماليكيء ليستي عةمار حةكيمء 

كورد.
ئةوةي تَيبيني دةكرَيت، ئةم هاوثةيمانَيتييانة هةمووي   -1
بة  نةداوة  بإياري خؤي  تائَيستا  كورديش  بةندةو  كوردةوة  بة 
يةك ليست دةبَيت يان نا؟، بةآلم دةنطؤكان دةَلَين، كة هةموو ئةو 
اليةنانة بة ئاشكرا  ئةوة رادةطةيةنن، كة ئةوان ثَييانخؤشة كورد 

يةكدةنط بَيت لة بةغداو نةبنة دوو بةرةي ناكؤكء دذ بةيةك!
دةركةوتووة،  نهَينييةكان  كؤبوونةوة  لة  ئ��ةوةي   -2
زؤربةي اليةنة سياسييةكان ثَييانخؤش نيية ماليكي ثؤستةكةي 
ئَيستاي وةربطرَيتةوة، بةتايبةتي لةناو اليةنة شيعة مةزهةبةكانداء 
ئةياد  بؤ  ثؤستة  ئةو  كة  ثَييخؤشة  عَيراقييةش  ليستي  هةروةها 

عةلالوي بَيت.
كَيشةيةكي ديكةي هاوثةيمانَيتييةكان ثؤستي سةرؤك   -3
ئاستي  لةسةر  ض  مشتومإة  ناكؤكيء  جَيي  تائَيستا  كة  كؤمارة، 
كوردستانء ض لةسةر ئاستي عَيراق، بةتايبةتي ليستي عَيراقييةو 

تاريق هاشمي.
باسدةكرَيت،  وا  داخ��راوةك��ان��دا  كؤبوونةوة  لة   -4
ثؤستةكان  بؤ  تةكنؤكرات  كةساني  دةبَيت  ئةمجارة  كة 
دةستنيشانبكرَين، ئةويش بةو ماناية نا كة حيزبيي نةبن، بةَلكو 
بنَيرنة  ئةزموونء خاوةن شةهادة  لَيوةشاوةو خاوةن  كةساني 

ئةو ثؤستانة بؤ سةركةوتني كارةكاني حكومةتي داهاتوو.
ثاأل  خرانة  كة  تؤمةتانةي  ئةو  هةموو  س��ةرةإاي   -5
ليستي طؤإان، طواية بةرةي توركمانيء ليستي حةدباء ئةسيل 
هةموو  ئةمإؤ  مؤركردووة،  رَيكةوتنيان  بينيوةو  نوجةيفييان 
دَيتة  كَيية  ليستي  دةبينن  خؤيان  بةضاوي  كوردستان  خةَلكي 
خؤيان  لةنَيوان  رَيكةوتن  دةيانةوَيت  كة  ئةوانةي  كَين  هةولَيرو 
نيية؟  ليستي حةدبا  ليستي ئوسامة نوجةيفيء  ئايا  مؤر بكةن!؟ 
بؤ  بكرداية  طردةكةشيان  مةرحةبايةكي  دةبواية  نةبا  هيض  خؤ 

تؤخكردنةوةي دؤستايةتيي كاتي بانطةشةي هةَلبذاردن.

رؤذنامة

كوردو هاوثةيمانيَتي 
لة بةغدا
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راثؤرتي، بةرهةم خاليد

ئةطةرضى ضةند مانطَيك لة 
وادةى خؤى دواكةوتووة، بةآلم بة 
هؤى سةفةرى سةرؤكء وةفدَيكى 
ثةرلةمانةوة بؤ بةريتانياء هاتنى 

ثشووةكانى نةورؤزةوة، طفتوطؤكردنى 
بودجةى هةرَيم دوادةكةوَيتء 

ثَيدةضَيت ثةسةندكردنى بكةوَيتة 
مانطي نيسانةوة، ئةوةش لة كاتَيكداية 

كة ده يان پإؤژه ي  خزمه تگوزاريي  
چاوه إَيي  بودجه  ده كه نء هةزاران 

دةرضووى زانكؤء ثةيمانطاكان، 
ضاوةإوانى دامةزرانديانن لةاليةن 

حكومةتةوة. 

مانطي  ناوةإاستى  لة  ئ��ةوةى  ثاش 
راب�����ردوو، ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان 
بة  نائاسايي  دانيشتنى  زنجيرةيةك 
ئةنجامداء  بودجة  طفتوطؤكردنى  مةبةستى 
دواترء بةهؤى رةوشى هةرَيمء بانطةشةى 
دواى  بؤ  طفتوطؤكان  ه��ةَل��ب��ذاردن��ةوة، 
شةممةى  رؤذي  دواخ��رانء  هةَلبذاردن 
رابردوو، ثةرلةمانى كوردستان دواى )13(

خؤي  زستانةى  ثشووى  بة  كؤتايي  إؤذ، 
وةفدَيكى  سةردانى  هؤى  بة  بةآلم  هَينا، 
جةذنى  هاتنى  بةريتانياء  بؤ  ثةرلةمانةوة 
جارَيكي  بودجة  طفتوطؤكانى  نةورؤزةوة، 

ديكة دواخران.
بؤنةى  بة  كة  وتارَيكيدا  له مياني  
دووةم��ى  طرَيدانى  خولي  ك��ردن��ةوةى 
كةمال  د.  كرد،  ثَيشكةشى  ثةرلةمانةوة 
كةركوكي، سه رؤكي  په رله ماني  كوردستان 
دةربارةى بودجة وتي : »بودجه  ماَلي  ميلله ته ، 
هه ر  پَيويسته   پَيغه مبه ره ء  خواء  ئه مانه تي  
يه كَيك له ئَيمه  به وپةإي  دَلسؤزيي ء پاكي ء 
بَيگه رديي  مامه َله ي  له گه َلدا بكه ين، مَيشكء 
ويژدانمان بخه ينه  كار تاوه كو به  ته واوه تي  
ته واو  كوردستان  گه لي   به رژه وه نديي   له  
كه   پإؤژه يه ك  هيچ  نه ده ين  رَيگه   بَيتء 
له به رژه وه نديي  ميلله تدا نه بَيت، جَيگير بَيت، 

يان موافه قه تي له سه ر بكرَيت«.
2010ى  ساَلى  بودجةى  پإؤژه ياساي  
له اليه ن  )15(دانيشتني   له   زي��اد  هةرَيم  
په رله ماني  كوردستانه وه  بؤ ته رخانكراو تا 

ئَيستا زياتر له  )17(ماده ي  په سه ندكراوه .
ثةرلةمانتارى  م��ح��ةم��ةد،  ك���اردؤ 
طؤإان،  فراكسيؤنى  بة  سةر  كوردستان 
ئاماذة بؤ ئةوة دةكات، كة هةر لةسةرةتاوة 

ثةرلةمان   بؤ  بودجة  ناردنى  لة  حكومةت 
دواخستنى  ديكة  جارَيكى  بؤية  دواكةوت، 
بودجةكةو  بؤ خودي  دةبَيت  زؤرى  زيانى 
دواخستنى  »دووب��ارة  وتيشي:  خةَلكيش، 
طفتوطؤكانى  حكومةتء  بؤ  زيانى  بودجة، 
لةوانةية دواتر  بودجةكةش دةبَيت، ضونكة 

هةوَلبدرَيت بةثةلة تَيثةإَينرَيت«.
بؤ  ثَيويستة  ك����اردؤ،  ب���إواى  ب��ة 
كةموكورتييانةى  ئةو  ضارةسةركردنى 
ثإؤذةكة  ديكة  جارَيكي  هةن،  بودجةدا  لة 
بؤ  ئةطةر  حكومةت  بؤ  بطةإَينرَيتةوة 
بة  ئ��ةوةى  بؤ  بَيت،  كورتيش  ماوةيةكى 
تَيثةإَيتء  كةموكووإييةوة  كةمترين 
ناوخؤ،  ثةيإةوي  »بةثَيي  وت:  ئةوةشى 
دةتوانَيت  ثةرلةمان  سةرؤكى  جَيطرى 
دانيشتنةكان بةإَيوةبةرَيت، بةآلم دواخراوة 
بؤ دواى نةورؤز، بةتايبةت كة ئَيستا دانيشتنة 

ئاساييةكان دةستيانثَيكردووةتةوة«. 
ثةرلةمانتار  مةحمود،  ساالر  هةروةها 
)يةكَيتى(،  كوردستانيي  ليستى  لةسةر 
بودجة  ئةوةى  ثاش  كة  دةكات،  لةوة  باس 
هاتووةتة ثةرلةمان، ضةند هةنطاوَيكى باشي 
بإيوةو زياتر لة )17(مادةي ثةسةندكراءةء 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ي��ش ل��ةس��ةر ت���ةواوى 
جؤراوجؤرةكان  ث��إؤذة  سَيكتةرةكانء 
دواخستنيشي  دةربارةى  قسةيانكردووة، 
هةفتة  دوو  رؤذء   )10( »ثَيمواية  دةَلَيت: 
بةآلم  بودجةكة،  لةسةر  نابَيت  كاريطةريى 
ضونكة  دوانةكةوَيت،  زياتر  لةوة  طرنطة 
ثةيوةستة  حكومةت  داراي��ي  سياسةتى 
ئةوةى  بؤ  بودجةوةء  ثةسةندكردنى  بة 
ئةنجامدانى  لة  بَيت  دةستكراوة  حكومةت 
ئةو ثإؤذانةى لة بودجةكةدا ثيَِشنيازكراون 

بؤ هاوآلتييان«.
ساالر مةحمود ئاماذة بؤ ئةوةشدةكات، 
كة  بودجةكة ثإؤذةيةكى باشة، هةرضةندة 
بةآلم  نيية،  كةلَينيش  كةموكووإييء  بَي 
ئةوةى  بؤ  ثةرلةمان  هاتووةتة  ئةوة  بؤ 
باشتربكرَيتء  بكرَيتء  بؤ  هةَلسةنطاندنى 

ثةسةند بكرَيت.
لة  زؤرةى  كةموكورتيية  ئةو  لةبةر 
فراكسيؤنى  هةرسآ  هةبوو،  بودجةكةدا 
)ط��ؤإان،  ثةرلةمان  ن��او  ئؤثؤزسيؤنى 
جارَيكي  داوايانكرد  كؤمةأل(  يةكطرتوو، 
ديكة ثإؤذةكة رةوانةى حكومةت بكرَيتةوة، 
زؤرينةى  بة  كوردستانيى  ليستى  بةآلم 
ئةوةى  ثاساوى  بة  رةتيكردةوة،  دةنط 
هةيةو  خةَلكةوة  بة  ثةيوةنديى  بودجة 
بؤ ماوةى  ئَيستا  ناكرَيت دوابخرَيت، بةآلم 

نزيكةى مانطَيكى ديكة دوادةكةوَيت.
فراكسيؤنى  سةرؤكى  ق��ادر،  ئ��ارام 
دةب��وو  كة  دةك��ات،  ل��ةوة  ب��اس  كؤمةأل، 
دووةم��ى  تشريني  مانطي  ثَيش  بودجة 
دواكةوتنيشي  ثةرلةمانء  )2009(بهاتايةتة 
تايبةت  بة  حكومةت،  ئةستؤى  دةكةوَيتة  
وةزارةت���ى داراي���ي، ب��ةآلم ئ��ةوان ضةند 
ثاساوَيكيان هَينايةوة كة لةاليةن ثةرلةمانةوة 
كة  ن��ةش��اردةوة  ئةوةشى  رةتكرانةوة، 
لةسةر  هةبوو  كاريطةريى  هةَلبذاردنيش 
وتي:  بودجةء  طفتوطؤكردني  دواكةوتنى 
»دواخستنةكةشي كاريطةريى سلبي دةبَيت 
سستبوونى  حكومةتء  ئ��ةداى  لةسةر 
ثالنى  لةسةر  حكومةت  ضونكة  كارةكانى، 
لةو  بريتين  كة  دةإوات،   )2010( ساَلي 
ثَيشنيازكراون،  بودجةكةدا  لة  ثإؤذانةى 
ئةوة  نةكرَيت،  ثةسةند  بوجةكة  ئةطةر 

دةبَيت  كاريطةريى  ئةوةش  دوادةكةوَيتء 
بؤ سةر هاوآلتييان«.

سَلَيمان،  ه���اذة  خ��ؤي��ةوة  ل���ةالى 
ئاماذة  شيوعى  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
بودجة  دواكةوتنى  كة  دةك��ات،  ئةوة  بؤ 
هةرَيمداو  لة  ئاسايي  شتَيكى  بووةتة 
دواكةوتووة،  بودجة  ثَيشتريش  ساآلنى 
ديكة  كةمَيكي  ئةمساَليش  ئةطةر  بؤية 
نابَيت،  ئةوتؤى  كاريطةريى  دوابكةوَيت 
لة  بودجة  ساَلَيكة  ضةند  »ئ��ةوة  وتيشي: 
خؤيدا  كاتى  لة  نةتوانراوة  كوردستان 
سرووشتيية  ثَيمواية  ثةرلةمانء  بطاتة 
وادةى  لة  كةمَيك  ئةمساَليش  ئةطةر 
بودجةكة  هةرضةندة  دوابكةوَيت،  خؤى 
ثةرلةمان  لة  بةآلم  هةبوو،  كةموكورتى 
بةشى  لةسةركراوةو  باشي  طفتوطؤى 
زؤرى كةموكورتييةكان ضارةسةركراون«.

ضاوةإوانيان  كوردستان  خةَلكى 
ثشووى  كؤتاييهاتنى  دواى  دةك���رد، 
ثةرلةمانء لة دانيشتنة ئاساييةكاندا دةست 
بةآلم  بكرَيتةوة،  بودجة  طفتوطؤكردنى  بة 
ثةرلةمانةوة،  وةفدةكةى  سةفةرى  بةهؤى 
نةورؤز  ثشووةكانى  دواى  بؤ  طفتوطؤكان 
دواخران، بةوةش ثةسةندكردنى بودجة بؤ 

سةرةتاى مانطي نيسان دوادةكةوَيت.
ئةندامى  ب���ةروارى،  عةبدولسةالم 
فراكسيؤنى  لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى 
كوردستانيي )ثارتى(، باس لةوة دةكات كة 
لة دانيشتنى سةرؤكايةتى ثةرلةمان لةطةأل 
سةرؤك فراكسيؤنةكاندا رَيكةوتون لةسةر 
نةورؤز  دواى  بؤ  طفتوطؤكردنةكة  ئةوةى 
دوابخرَيتء وتي: »هةرضةند زووتر بودجة 
وةزارةت��ةك��ان  دةستى  بكرَيت،  ثةسةند 

ثرؤذةكانيانء   ئةنجامدانى  بؤ  دةبَيت  واآل 
دواكةوتنيشي ثإؤذةكان دوادةخات، بةآلم 
ساآلنى  بةردةوامةكانى  ثإؤذة  دةكرَيت 
هةتا  بكرَيت،  لةسةر  ئيشيان  راب��ردوو 

بودجةى نوآ ثةسةند دةكرَيت«.
بةروارى،  عةبدولسةالم  بؤضوونى  بة 
بة شَيوةيةكى باش طفتوطؤ لةسةر بودجةكة 
لةسةركراوةو  قسةى  تَيروتةسةل  كراوةو 
بة هةند وةرطيراونء  تَيبينييةكان  زؤربةى 
زؤر  ثةسةندكردنى  ضارةسةركراونء 

درَيذة ناكَيشَيت.
عةلي،  حةمة  سةعيد  حةمة  ب��ةآلم   
يةكطرتوو،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
ئاماذة بؤ ئةوة دةكات، كة بةهؤى هؤكارى 
هةَلبذاردنةكان  ثَيش  لة  سياسييةوة 
طفتوطؤكردنى بودجة دواخراء ئَيستاش بةم 
لة كؤتايي  ثَيدةضَيت  بؤية  شَيوةية دواخرا، 
مانطي ئازار، يان سةرةتاى مانطى نيساندا 
دواكةوتنةش  ئةو  بكرَيتء  ثةسةند  بودجة 
لة  ثإؤذانةى  ئةو  دواكةوتنى  هؤى  دةبَيتة 
سةرةإاى  ئةوة  )2010(دان،  ساَلى  ثالنى 
زيادكردنيان  بإيارى  كة  مووضانةى  ئةو 

دراوة.
سةعيد  حةمة  بودجةكةش،  دةربارةى 
لة  ناشةفافي  »بودجة  دةَلَيت:  عةلي  حةمة 
نةوتدا،  لة  بةتايبةت  هةية،  داهاتةكانيدا 
هةروةها ضةند ثإؤذةيةكى حيزبي تَيداية كة 
دةبوو ضاكبكراناية، هةرضةندة ئؤثؤزسيؤن 
تواني زؤرَيك لةو كةموكورتييانة نةهَيَلَيت، 
هَيشتا  بةآلم  حيزبييةكان،  ث��إؤذة  وةك 
ماونء  كةموكووإييةكان  زؤري  بةشَيكى 
شَيوةية  بةو  كة  ئةوةى  لةسةر  سوورين 

تَينةثةإَيت«.

سةردانَيكى ثةرلةمان بؤ دةرةوة، بودجة ثةكدةخات
سةرؤكى ثةرلةمان: بودجه  ئه مانه تي  خواء پَيغه مبه ره 
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راثؤرتي، رؤذنامة

ئ���ةو ئ��ةف��س��ةران��ةى دةن��ط��ي��ان بة 
بإيارى  هةندَيكيان  دابوو  طؤإان  ليستى 
لةاليةن  دةرض��ووةء  بؤ  دةستطيركردنيان 
يةكَيتييةوة  دذةت��ي��رؤرى  هَيزةكانى 
لةناو  دوان��ي��ان  لةئَيستادا  رف��َي��ن��راونء 
ثَيشمةرطةدا  وةزارةت��ى  ئينزيباتخانةى 

لةسلَيمانى دةستبةسةرن.
 )3/6-5( ش��ةوان��ى  ئ���ةوةى  ث��اش 
ثؤليس  ثَيشمةرطةو  ئةفسةرى  ذمارةيةك 
دةركةوتنء   )KNN( ئاسمانيى  كةناَلى  لة 
داو  بينةران  ثيشانى  مؤركراويان  ثةنجةى 
دةنطبدةن،  ئازادانة  نةترسنء  داوايانكرد 
ط��ؤإان  ب��ة  دةنطيان  ئةوانيش  ضونكة 
هةَلوَيستة  ئ��ةو  ل���ةدواى  كةضى  داوة، 
ئينقيالبضى  تؤمةتى  بة  يةكَيتى  ئاساييةوة 
ثَيشمةرطةى  وةزارةت��ى  بة  داوة  فةرمانى 
دةستطيربكات،  كةسانة  ئةو  كة  هةرَيم 
دذةتيرؤرى  دةزط��اى  بة  فةرمانةكةش 
يةكَيتى جَيبةجَيدةكرَيتء لةئَيستادا هةريةك 
)3/4( لة  عةلى،  يوسف  هةرَيم  موالزم  لة 

)3/7(ةوة  لة  مةحمود  ش��اآلو  رائيد  ء 
دةستطيركراون.

ب���ةوه���ؤي���ةش���ةوة ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 
طؤإان  بزوءتنةوةى  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
ل��ة روون��ك��ردن��ةوةي��ةك��دا ئ��ةو ك��ارةى 
دةكاتء  ئيدانة  سلَيمانى  دةسةآلتدارانى 
ئ��ام��اذة ب��ةوةش��دةك��ات؛ ئ��ةو ك��ارةي��ان 
ك��وردىء  دةسةآلتى  خةجاَلةتى  مايةى 
طؤإانة،  بزءوتنةوةى  نيطةرانيي  مايةى 
»ئةوة  هاتوءة؛  روءنكردنةوةكةشدا  لة 
ثَيشمةرطةو  بة  سوءكايةتيكردنة  ئةوثةإى 

ئةفسةرو حكومةتى هةرَيم«.
د.ش����ؤإش ح��ةس��ةن، ش����ارةزاى 
دةس��ت��وءري��ى، ئ���ةوةى ب��ؤ رؤذن��ام��ة 
روءنكردةوة، كة هيض كةسَيك سةآلحيةتى 
خةَلكى  دةستطيركردنى  بإيارو  دةركردنى 
بةثَيى  خةَلك  طرتنى  بإيارى  بةَلكو  نيية، 

ياساو بة بإيارى دادوةر دةبَيت.
دةركردنى بإيارى دةستطيركردنى ئةو 
دابوو  طؤإان  بة  دةنطيان  دةرةجةدارانةى 

لةاليةن يةكَيتييةوة لة كاتَيكداية، كة سةرؤكى 
سةرؤكى  كوردستان  ضةكدارةكانى  هَيزة 
ضةكدارةكانى  هَيزة  سةرؤكى  هةرَيمةو 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  عَيراقيش 

عَيراقة.
يةكَيتى بةئاشكرا مةَلبةندى رَيكخستنى 
ثؤليسء  رَيكخستنى  كؤميتةى  ثَيشمةرطةو 
ئاسايشى هةية، كة ئةمة الدانة لةمادةى )9( 
هاوكات  عَيراق،  هةميشةيى  دةستوءرى  لة 
بةثَيى دةستوءرء ياساو جاإنامةى جيهانيى 
مافةكانى مرؤظ، هةموء كةسَيك ئازادة كة 
دةنط  هةَلدةبذَيرَيتء  سياسيى  اليةنَيكى  ض 

بة ض ليستَيك دةدات.
بورهان رةشيد، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
لة ثةرلةمانى كوردستان، ئاماذةى بةوةكرد؛ 
دةرةجةدارانةى  ئةو  لةطةأل  يةكَيتى  ئةوةى 
ك���ردوءة »ث��َي��ض��ةوان��ةى ي��اس��اي��ة«. ئةو 
كة  كرد  كةسانة  لةو  داواى  ثةرلةمانتارة 
بإيارى  كة  ئةوانةش  دةستطيركراونء 
بضنة  دةرض���وءة،  بؤ  دةستطيركردنيان 

دادطاكانى هةرَيمء عَيراقء سكاآل ئةو اليةنة 
تؤماربكةن كة حوكمةكةى جَيبةجَيكردوءة، 

ضونكة »ئةوة ثَيضةوانةى ياساية«.
ئ���ةو ئ��ةف��س��ةران��ةى ك��ة ب��إي��ارى 
طومانى  بة  دةرضووة  بؤ  دةستطيركردنيان 
ئةوةى كة كار بؤ ليستى طؤإان دةكةن، لة 
ثَيشمةرطة  ثؤليسء  لةهَيزةكانى  6/25ةوة 
بةهؤى  بةآلم  نانبإاوكراون،  دةركراونء 
تايبةتدا  لةدةنطدانى  ن��اوي��ان  ئ��ةوةى 
هاتبووةوة بةشداريان لةدةنطداندا كردووةو 
هةر رؤذى دةنطدانى تايبةت موالزم هةرَيم 
لةاليةن  دةنطدانةكةدا  بنكةى  لةبةردةم 
بؤ  برا  رفَينراو  تيرؤرةوة  دذة  هَيزةكانى 
لةناو  ئَيستاش  طؤمةو  كاني  بةنديخانةى 
ثَيشمةرطةدا  وةزارةت��ى  ئينزيباتخانةى 
رائيد  دةنطدانيشدا  لةرؤذى  دةستبةسةرة، 
شاآلو دواى ئةوةى كة لة شاشةى KNةوة 
تيرؤرةوة  دذة  هَيزى  لةاليةن  دةركةوت 
ئَيستا  شَيوة  بةهةمان  ئةويش  رفَينراو 
ثَيشمةرطة  وةزارةت��ى  ئينزيباتخانةى  لة 

لةسلَيمانى دةستبةسةرة.
بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  حاَلةتانة  ئةم 
دةستطير  ئةفسةر  سةربازيى،  ياساى 
ناكرَيت، بةَلكو ئةطةر تؤمةتَيكى لةسةربوو 
لةرائيدَيكء  كة  ليذنةيةكةوة  لةاليةن 
شوَينةى  لةو  هةر  نةبَيت  كةمتر  عةقيدَيك 
لَيكؤَلينةوةى  لَيدةكات  دةوام��ى  كةخؤى 
تؤمةتةكةى  ئةطةر  دةك��رَي��تء  لةطةَلدا 
دادطاى  بؤ  دةنَيرَيت  بةسةردا ساغبووةوة 

سةربازيى بؤ لَيكؤَلينةوةى زياتر.
قادر  حاكم  ثَيشتريدا  لَيدوانَيكى  لة 
ئاسايشى طشتيى  بةإَيوةبةرى  حةمةجان، 
ثَيشتر  بةوةكردبوو؛  ئاماذةى  سلَيمانى، 
فةرمانى دةستطيركردن بؤ ئةو ئةفسةرانة 
داواكراون،  دادطاوة  لةاليةن  دةرضوءةو 
بةردةم  بضنة  كةسانة  ئةو  ثَيويستة  بؤية 
هَيزةكانى  لةاليةن  ئةوا  ئةطةرنا  دادط��ا، 

ثؤليسء ئاسايشةوة دةستطيردةكرَين.
بةختيار  رائيد  ئةوةوة  بةثَيضةوانةى 
فةرمانى  ئَيستا  خ��ؤى  ك��ة  رةئ���وف 

وت��ى:  دةرض���ووة  ب��ؤ  دةستطيركردنى 
كةسَيك  هيض  لةطةَل  شةإم  ذيانمدا  »لة 
نةبووة  توش  كَيشةيةكم  هيض  نةكردووةو 
هةبَيت،  دةستطيركردنمان  بإيارى  تا 
ئةطةر ئةو بإيارةشمان لةسةربووة بؤضى 
ثَيشتر دةستطيرنةكراوين بؤ لةم كاتةدا كة 
دةَلَيين دةنطمان بة طؤإان داوة بة تاوانبار 

لةقةَلةممان دةدةن«.
بة وتةى سةمير سةليم، ئةندامى ليذنةى 
سوءدى  دةس��ةآلت  ثةرلةمان؛  ناوخؤى 
دةستطيركردنى  بؤ  وةرطرتوءة  كاتة  لةم 
طؤإان  بة  دةنطيان  دةرةجةدارانةى  ئةو 
ثَيشتر  راس��ت��ةو  ئةطةر  ضونكة  داوة، 
فةرمانى دةستطيركردنيان هةبوءة، بؤضى 
كارمةندى  ئةوان  »خؤ  دةستطيرنةكراون، 
لةناو  هةر  نةبوءنء  هةآلتوء  حكومةتنء 

هةرَيمدا بوءن«.
ئةو  ئةطةر  ب��ةوةش��ك��رد؛  ئ��ام��اذةى 
ئةفسةرانة بإيارى دةستطيركردنيان لةاليةن 
دادوةرةوة بؤ دةرضوءة، نةدةبوو رَيطةيان 
بكةن،  دةنطدانيش  بةشداريى  كة  ثَيبدرَيت 
هةركةسَيك  ياسا  »بةثَيى  وتى:  هةروةك 
دةستطيركردنى  بإيارى  تؤمةتباربَيتء 
ئةوا  دةرضوءبَيت،  بؤ  دادوةرةوة  لةاليةن 

لة دةنطدان بَيبةشدةكرَيت«.
كوردستان  ثةرلةمانتارةى  دوو  ئةو 
ياداشتى  ئةطةر  خستةإوو،  ئةوةشيان 
ئةوا  ثةرلةمان،  طةيشتة  كةسانة  ئ��ةو 
ب��ةدواى  بؤ دةك���ةنء  ب��ةدواداض��وءن��ى 

راستييةكاندا دةضن.
رءونكردنةوةكةى  خاَلى  دوايةمين  لة 
سلَيمانى  ث��ارَي��زط��اى  ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 
»داوا  هاتوءة؛  طؤإانيشدا  بزءوتنةوةى 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  بةإَيز  لة 
دةكةين، كة ضيدى دةرهةق بةم هةَلوَيستة 
ناإةوايانةى يةكَيتى بَيدةنط نةبَيتء بةثةلة 
سنوءرَيك  دانانى  بؤ  بكات  ت��ةداخ��ول 
ئةوا  ئةطةرنا  يةكَيتى،  ملهوإييةكانى  بؤ 
ديكة  زؤرى  رَيطةى  بزءوتنةوةكةمان 
سنوءرَيك  دانانى  بؤ  بيانطرَيتةبةر  هةية 
دةزطاكانىء  بؤ  يةكَيتىء  لَيثرسراوانى  بؤ 

ميليشياكانى«.

كةركوك، رَيباز محةمةد

ليستةكانى طؤإانء يةكطرتوو و كؤمةأل لة كةركوك 
دةكةن  خروقات  ساختةكاريىء  ئةنجامدانى  بة  ئاماذة 
لة هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةراندا لةو ثارَيزطاية، كة 

لةاليةن ليستى هاوثيةمانييةوة ئةنجامدراوة.
لة كةركوك،  ليستى طؤإان  كانديدى  فةرمان،  مةال 
بة  نيشانداء  هةَلبذاردنةكان  دةرئةنجامى  لة  نيطةرانيى 
هةرَيمى  هةَلبذاردنى  يةكةم  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى 
كوردستانةوة، كة لة ساَلى )1992( ئةنجامدرا خروقاتى 
تةزويراتة كاريطةريى  ئةو  بوونى هةبووةو  هةَلبذاردن 
دروستيى  راستىء  لةسةر  بةتايبةت  دةبَيت،  سلبى 
)50%(ى  دةبينرَيت  ئ��ةوةى  وةكو  دةرئةنجامةكان، 
بةهؤى  بةآلم  نةكردووة،  بةشدارييان  كةركوك  خةَلكى 

خروقاتةوة رَيذةى بةشدار بوو طةيشتة )%70(«، 
مةال فةرمان، وتيشى: »خروقاتةكان لةاليةن ليستى 
جطةلةوةى  ئةمة  كراون،  كوردستانةوة  هاوثةيمانيى 
تايبةتيان  مؤرى  دةنطدان،  بنكةكانى  بةإَيوةبةرى 
ك��ردووة،  دزةى  كؤمسيؤنةوة  لة  كة  وةرط��رت��ووة، 
لة  مةبةستة  ئةو  بؤ  ئَيستا  المانةو  بةَلطةوة  بة  ئَيمة 
لة  ط��ؤإان  ليستى  كانديدةكةى  بةدواداضوونداين«، 
ئةمنييةكانى  دةزط��ا  ئاراستةى  رةخنةى  كةركوك، 
شارةكة كرد لة رؤذى دةنطداندا، روونيشى كردةوة؛ كة 
ثؤليسى كةركوك بَيدةنط بووة لةو ثَيشلكارييةى لةاليةن 
ضةندين  ك��راوةء  كوردستانةوة  هاوثةيمانيى  ليستى 
كةركوكةوة  ئاسايشى  لةاليةن  طؤإانيش  اليةنطرى 

دةستطيركراون.
لة  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ 
ثارَيزطاى كةركوك )27( قةوارةى سياسيى ملمالنَييان 
بوو، لةسةر )12( كورسييةكةى ئةوثارَيزطاية، كة )428( 

ثاَلَيوراو ركابةريان دةكرد. 
دةنطة  لة  بةدةرنةبووة  ئيسالميش  يةكطرتووى 
ناإةزاييةكانى سةر ثرؤسةى هةَلبذاردن، حسَين حةسةن، 
يةكطرتووى  هةَلبذاردنى  دةزطاى  بةرثرسى  كانديدء 
»ئةطةر  بة رؤذنامةى راطةياند:  لة كةركوك،  ئيسالميى 
دةبووين،  زياتر  دةنطى  ضاوةإوانى  نةبواية،  خروقات 
بةآلم بةهؤى بةرذةوةنديى طشتيى كوردةوة لة كةركوك، 

بةنيازين ضاوثؤشيى لة سكاآلكانمان بكةين«. 
ئةو  بةهؤى  نيطةرانة  ئيسالميى،  كؤمةَلى  هاوكات 

خروقاتةى، كة بةلَيشاو لة شارةكةدا كراوة.
عةلى رةحيم، كانديدى ليستى كؤمةَلى ئيسالميى لة 
بةبآ  »هةَلبذاردنةكة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك، 
خروقات كؤتايى نةهاتء بةثَيى رَينماييةكانى كؤمسيؤن، 
بة  بكرَيتء  بانطةشة  دةنطداندا  لةكاتى  ثَيشَيلكارييةكة 
بنكةكانى  ض��واردةورى  لة  كةركوك  لة  ثَيضةوانةوة، 
ضةند  جطةلةمةش،  هةبووةء  ئاهةنططَيإان  دةنطداندا 

كانديدَيك لةبةردةم بنكةكانى دةنطداندا وةستاون«. 
دةست  كردووةء  دزةيان  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
طشتيدا  دةنطدانى  رؤذى  لة  ك��ةوت��وون،  رؤذن��ام��ة 
كةركوكء  هَينراونةتة  بةغداوة  لة  سةرباز   )400(
دةنطيان  تايبةتدا  دةنطدانى  لة  ثَيشتر  كة  داوة،  دةنطيان 
سةربةخؤى  كؤمسيؤنى  لة  سةرضاوةيةك  داب��وو، 
راطةياند:  بة رؤذنامةى  لة كةركوك،  هةَلبذاردنةكانةوة 
سووريان  سكاآلى  دةنطدان  سندووقى   )7( »تائَيستا 
لةسةرة، كة سآ سندووقى دةنطدانى تايبةت بووةء ضوار 
سندووقى دةنطدانى نةهاتوو بووة، كة )15( بنكةيان بؤ 

كرابووةوة«. 
يةكَيك لةو مةترسييانةى ديكة، كة ضاوةإواندةكرَيت 
دةرئةنجامى  ئ��اش��ك��راك��ردن��ى  س��ةروب��ةن��دى  ل��ة 
اليةنة  رَيكةوتنى  رووبدات،  كةركوكدا  هةَلبذاردنةكانى 
سياسييةكانة لةسةر دابةشكردنى كورسييةكان بةسةر 
هاوسةنطيى  نايانةوَيت  كة  كةركوكدا،  نةتةوةكانى 
دةيانةوَيت  بطؤإَيتء  شارةكة  سياسيى  هاوكَيشةى 
كةركوك  كورسييةكةى   )12( تةوافوق  بةشَيوةى 
بةشَيوةيةك  كة  دةنطدار،  دةنطى  نةوةكو  بكةن،  دابةش 
)6( كورسى بؤ كوردء سآ كورسى بؤ عةرةبء سآ 

كورسى بؤ توركمان بَيت.
ليستى  سةرؤكى  ئةبوشةهاب،  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
هاوثةيمانيى هَيزة عَيراقييةكان بة رؤذنامةى راطةياند: 
بةبآ  كة  كورسييةكين،  دةنطي  خاوةنى  كة  »ئَيستا 
ئَيستا  هَيناومانة،  راطةياندنء خروقاتء هةإةشةكردن 
دةيانةوَيت لةسةر حيسابى ئَيمة، هاوسةنطييةك لةنَيوان 
كوردء عةرةبء توركماندا دروست بكةن، بةآلم بةهيض 

شَيوةيةك قبووَلى ناكةين«.

بةهادين يوسف

م��اوةي   )3/15( رؤذي  ل��ة 
ياسايي ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق 
بةهؤي  ثَيدةضَيت  ثَيدَيتء  كؤتايي 
كؤتايي  ئةنجامي  رانةطةياندني 
كؤنةبوءنةوةي  هةَلبذاردنةكانء 
دادط��اي  ن��وَي��ن��ةران،  ئةنجومةني 
خولةكة  م���اوةي  دةس��ت��وءري��ي 
كوتلةكانيش  بةشَيكي  درَيذبكاتةوة، 
 )4/22( ت��ا  م��اوةك��ة  داوادةك����ةن 

درَيذبكرَيتةوة.
بةثَيي مادةي )56(ي دةستوءري 
ئةنجومةني  خولي  ماوةي  عَيراق، 
رؤذذمَيرييةو  ساَلي   )4( نوَينةران 
دانيشتنةوة  ي��ةك��ةم  ل��ة  م��اوةك��ة 
دةستثَيدةكاتء بةكؤتاييهاتني ساَلي 
يةكةم  بةوثَيية  كؤتاييدَيت،  ضوارةم 
لة  ئةنجومةن  ئةم خولةي  دانيشتني 
راي  بةثَيي  دةستيثَيكراوة،   )3/16(
ثسثؤإاني  شارةزايانء  زؤرب��ةي 
ئةم  سَيشةممة  ئةمإؤ  دةستوءريي، 
خولةي ئةنجومةني نوَينةران كؤتايي 
ياساييء  دةقَيكي  هيض  ثَيدَيتء 
لة  تةنانةت  نييةء  دةس��ت��وءري��ي 
دةسةآلتي سةرؤك كؤمارء سةرؤك 
ئةنجومةني  خ��ودي  وةزي����رانء 
م��اوةك��ةي  نيية  ن��وَي��ن��ةران��ي��ش 
درَيذبكاتةوة، يان داواي ئةنجامداني 
نائاسايي  ئاساييء  دانيشتنَيكي  هيض 

بكات.
سةرؤكي  ئةحمةد،  د.محةمةد 
ئةنجومةني  لة  يةكطرتوو  كوتلةي 
رؤذنامةي  بة  عَيراق،  نوَينةراني 

راطةياند: »ئةوة لة دةسةآلتى دادطاي 
فيدراَليداية، كة ماوةكة درَيذبكاتةوة، 
دةستوءريي  بؤشايي  ئ��ةوةي  بؤ 
دروستنةبَيت، ضونكة ئةطةر ثةرلةمان 
ئةوكاتة  نةمَينَيت،  شةرعيةتي 
نامَينَيتء  شةرعيةتي  حكومةتيش 
دةستوءرييء  بؤشايي  بةتةواوةتي 
جَيي  بؤية  دروستدةبَيت،  ئيداريي 
بِرياري  فيدراَلي  دادط��اي  خؤيةتي 
درَيذكردنةوةي ماوةكة بداتء لةبةر 
هيض  ضونكة  دؤخةكة،  ثَيويستي 
دةقَيكي دةستووريي نيية رَيطريي لة 
ئةنجومةني  ماوةي  درَيذكردنةوةي 
ثَيويستة  ضةند  بكات  نوَينةران 

ئةوةندة ماوةكة درَيذبكاتةوة«.
بةثَيي سةرضاوةكاني هةواَليش، 
لةنَيوان  ئاراداية  لة  هةوَلَيك  ئَيستا 
م��اوةي  ب��ؤئ��ةوةي  كوتلةكاندا، 
 )2010/4/22( تا  النيكةم  ثةرلةمان 
درَي��ذب��ك��رَي��ت��ةوة، ب��ةوث��َي��ي��ة لة 
تا  ثةرلةمانةوة  دانيشتني  يةكةم 
حكومةتي  ثَيكهَيناني  )2006/4/22(ء 
هيض  نوَينةران  ئةنجومةني  عَيراقي، 

دانيشتنَيكي ئةنجامنةداوة. 
كوتلةي  س��ةرؤك��ي  وت��ةي  بة 
فةسَلي  »ل��ةدواي��ي��ن  يةكطرتوو: 
ئةو  لةسةر  طفتوطؤ  تةشريعيدا، 
دراية  بِريارةكة  دواتر  كراو  بابةتة 
ضونكة  فيدراَليي،  دادط��اي  دةست 
بؤشايية  ئةو  نةهَيَلن  دةتوانن  ئةوان 
دةستوءريية دروستبَيت، بؤية ئةمإؤ 
ئةو  دادط��ا  ئ��ةوةي  بؤ  مؤَلةتة  دوا 
رةضاوكردني  بة  دةربكات،  بإيارة 
ئةنجومةني  ك��ةي  ك��ة  ئ����ةوةي، 

نوَينةراني داهاتوو فرياي ئةنجامداني 
دانيشتن دةكةوَيت«.

تاريق حةرب،  ديكةوة  لةاليةكي 
دةستوءريي  ياساييء  ثسثؤإي 
سةباحي  رؤذن��ام��ةي  بة  عَيراقي، 
بة  راط��ةي��ان��دووة:  بةغداي  ضاثي 
رةسميي،  دةوام���ي  كؤتاييهاتني 
خولي  بة  كؤتايي  سَيشةممة  رؤذي 
ئةنجومةني نوَينةران دَيتء ئةنداماني 
لةسةر  حةسانةيان  ثةرلةمانيش 
لة  دةبن  سوءدمةند  هةَلدةطيرَيتء 
ثاسثؤرتي  خانةنشينيء  موءضةي 

ديبلؤماسيء ثاسةواني تايبةتي.
لةاليةكي ديكةوة، بةثَيي بإياري 
ذمارة )2009/29(، لة 2009/5/13ي 
لةسةر  كة  فيدراَلي،  ئةنجومةني 
ئةنجومةني  سةرؤكي  ياداشتَيكي 
 )5/3( لة  كة  ع��َي��راق  نوَينةراني 
دةريكردووة  ك��ردوون،  ئاراستةى 
ماوةي  كؤتاييهاتني  بة  سةبارةت 
نوَينةران،  ئةنجومةني  شةرعيةتي 
دادط��ا ئ��ةوةي روءن��ك��ردووةت��ةوة 
56ي  مادةي  لة   )1( بإطةي  بةثَيي 
ئةنجومةني  خولي  دةس��ت��وءر، 
رؤذذمَيريية  ساَلي  يةك  نوَينةران 
ئةنجومةن  بةوثَيية  )365رؤذ(ةو 
سةرؤكايةتي  بة   )2006/3/16( لة 
يةكةم  ئ��ةن��دام  تةمةنترين  ب��ة 
ئةنجامداوة،  خؤي  كؤبوءنةوةي 
 )2010/3/15( رؤذي  لةبةرئةوة 
ئةنجومةني  خولةي  ئةم  كؤتايي 
 ،)2010/1/30( لة  دةبَيت  نوَينةرانةو 
نوَينةرانى  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 

عَيراق ئةنجامبدرَيت.

كَيشةكةيان ضارةسةرنةكرَيت »طؤِران رَيطةى ديكة هةية بيطريَتةبةر« 
يةكيَتى ئةو ئةفسةرانة دةستطيردةكات كة دةنطيان بةطؤِران داوة

ئةطةر هةية ماوةيئؤثؤزسيؤن: تةزوير لةكةركوك زؤربوو
ثةرلةماني عَيراق درَيذبكريَتةوة

رائيد شاآلو كة دواى دةركةوتنى لة KNN لة 3/7دا دةستطيركرا
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هةَلبذاردنى  دةزطاى  لَيثرسراوى  ديدارى جياوازدا،  لة سآ 
ئيسالميىء  يةكطرتووى  )طؤإان،  هةرَيم  ئؤثؤزسيؤنى  طرووثى 
ثإؤسةى  لةمةإ  خؤيان  بؤضوونى  دوايين  ئيسالميى(،  كؤمةَلى 

هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق دةخةنةإوو.
بةرثرسى ناوةندى هةَلبذاردنى كؤمةَلى ئيسالميى ئةنجامة 
ئؤثؤزسيؤنةكان  ليستة  بؤ  موذدةبةخش  وةك  بةراييةكان 
دةبينَيتء لةبارةى ثإؤسةكةشةوة دةَلَيت: »بةداخةوة، دةنطدةر 
طواستنةوة،  نانبإين،  هةإةشةى  دةنطدان،  لة  نةبووة  ئازاد 

هاوآلتييانيش  هةروةك  هةبووة.  ضاوسووركردنةوة  دةركردنء 
كة  هةَلبذَيرن  اليةنة  ئةو  خؤيان  ئارةزووى  بة  نةيانتوانيوة 
دةيانةوَيت«، هةرضى لَيثرسراوى دةزطاى هةَلبذاردنى يةكطرتووى 
زياترى  رَيطريى  وردةكاريىء  ثرؤسةكة  ثَييواية،  ئيسالميشة، 
رَيذةى  لة  طومانيشى  ساختةكاريىء  ئةنجامدانى  بؤ  تَيدابوو 
بةشداريكردنى دةنطدةرانى ثارَيزطاكانى هةولَيرء دهؤك هةيةء 
وتى: »نزيكةى )15%( بؤ )20%(ى ئةو رَيذةية جَيطةى طومانةء 
طؤإانيش  هةَلبذاردنى  دامةزراوةى  سةرؤكى  نيية«،  سرووشتى 

نا  ثإؤسةيةكى  تَيثةإى،  ثإؤسةيةى  ئةو  دةكات،  بةوة  ئاماذة 
بةرامبةرء بةطشتيى ناعةدالةتييةكى زؤرى تَيدا بةدى دةكرا. 

جياوازدا،  ديدارى  دوو  لة  كة  زؤريدا  هةوَلي  رؤذنامة، 
ثارتىء  هةَلبذاردنى  دةزطاى  لَيثرسراوى  بةرثرسء  بؤضوونى 
وةآلم  بةبآ  بةآلم  وةربطرَيت،  هاوثةيمانيى(  )ليستى  يةكَيتى 

بوون!
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لَيثرسراوى  لةضةند رؤذى رابردءودا عيماد ئةحمةد، 
مةكتةبى رَيكخستنى يةكَيتى، بة دوءرى نةزانى هاوثةيمانيى 
لة  كورد  يةكدةنطيى  بؤ  »ط��ؤإان«داء  لةطةَل  كوردستان 

بةغدا، وتوءَيذبكات.
بةرثرسة  لة  يةكَيكة  كة  ئةحمةد،  عيماد  لَيدوانةى  ئةم 
باآلكانى يةكَيتىء ئةطةر هةنطاوى جديى بؤ بنرَيت، خزمةتى 
دةكاتء  »يةكَيتى«  »ط��ؤإان«ء  نَيوان  ئاَلؤزةكانى  ثرسة 
كاريطةريشى بةسةر يةكدةنطيى كوردةوة لة بةغدا دةبَيت.

نيشتمانيىء  بةرثرسيارَيتيى  بة  هةست  هةركةسَيك 
لة  بَيت  كورددا  يةكدةنطيى  خةمى  لة  بكاتء  نةتةوةيى 
لَيدوانةكانى  طوتارء  نةغمةية  بةم  نيية  بةس  ئةوة  بةغدا، 
كردةوةكانيشى  كارء  ثَيويستة  بةَلكو  ئاإاستةبكات، 
يةكبخاتء  تةندروستةدا  سياسيية  نةغمة  ئةم  لةطةأل 
هةَلثةسَيردراوةكانى  ثرسة  ئاساييكردنةوةى  هةوَلى 
يةكَيتىء  )بةتايبةتى  بةغدا  لة  كورد  نوَينةرايةتيكردنى 
طؤإان( بدات، بةمةش روءبةإءوى ضةند بةرثرسيارَيتييةك 
بةرثرسيارَيتيية  ئةو  زؤرى  هةرة  بةشى  )كة  دةبينةوة 

لةئةستؤى يةكَيتيداية(.
رؤذَيك دواى دزةكردنى هةندَيك زانياريى سةبارةت 
ليستة جياجياكانى  بةدةستهاتوءى  ئةنجامى كورسيى  بة 
بةشداربوءى ثةرلةمانى عَيراق، تاريق هاشمى )دواتريش 
ثؤستى  زةرورةتى  لة  باسيان  ديكة(،  بةرثرسى  ضةندين 
سةرؤك كؤمارى عيراق بؤ عةرةب كرد، ثاساوى ئةوةشيان 
عةرةبييةء  وآلتَيكى  عَيراق  طواية  كة  دةهَينايةوة،  بةوة 
بوءنى سةرؤك كؤمارَيكى عةرةب ثةيوةندييةكانى عَيراقء 
نوَيدا  عَيراقى  لة  كورديش  هاوكات  بةهَيزدةكات،  عةرةب 
ثَيطةى بةرةو الوازبوءن دةضَيت )وةك ئةوةى ديموكراسى 

بة ماناى ثَيشَيلكردنى مافى كةمينة بَيت!(..هتد.
وةرطرتنةوةى  خؤم،  شةخسيى  بإواى  بة  بَيطومان 
ثؤستى سةرؤك كؤمار لة عَيراقدا بؤ كورد )كة ئةمجارة 
دةستةى  دةسةآلتةكانى  عَيراق  دةستوءرى  بةطوَيرةى 
سةرؤك  شةخسى  لة  رابردوء  ضوارساَلى  سةرؤكايةتى 
نابَيت(،  ظيتؤى  كؤماردا كورتدةكرَينةوة، بةآلم دةسةآلتى 
لة  دةبَيت  يةكَيكيش  بةرثرسيارَيتييةكانمانء  لة  يةكَيكة 
ثرسة طةرمةكانى مشتومإى ثشت ثةردةى هاوثةيمانيى 
كوردستانء ليستء قةوارةء ثَيكهاتة جياجياكانى عَيراق، 
ناشكرَيت لة مةسةلةيةكى وةهادا رؤَلى ليستةكانى ديكةى 
كوردستاننء  هاوثةيمانيى  دةرةوةى  لة  )ئةوانةى  كورد 
بةدوءر نازانرَيت النيكةمى يةك لةسةر سَيى كورسييةكانى 
ناديدةبكرَيت،  ببةنةوة(  عَيراقدا  ثةرلةمانى  لة  كورد 
وةها  ئاماذةى  هةندَيك  راب��ردءودا  رؤذى  لةضةند  وةك 
لةسةردانةكانى عةلالوىء عةبدولمةهدىء ضةندينى ديكةدا 

هةستيثَيكرا.
سةركردايةتى  ثَيشوةختانةى  سياسيية  طفتوطؤ  ئةم 
بةهَيزى  ثَيطةى  دةزانرَيت  بةدوور  لةكاتَيكداية  ليستةكان، 
ئةمجارة  وابكات  عةلالوى(،  ماليكىء  )بةتايبةتى  عةرةب 
سازش بؤ كورد بكةنء لةبةرنامةى سياسيى ضوارساَلى 
طةلةكةمان  رةواكانى  مافة  حكومةتةكةياندا،  داهاتوءى 
هةموء  جَيبةجَيكردنى  بؤ  ئامادةيى  وةربطرنء  بةهةند 
)بةتايبةتى  نيشانبدةن  عَيراقى  دةستوءرى  بةندانةى  ئةو 
مادةى 140(، كة ثةيوةنديى راستةوخؤيان بة هاوآلتييانى 
كوردةوة هةية لة عَيراقدا، بؤية كاركردنى ضاوةإوانكراوى 
»ليستى  بةشداريكردنى  نةغمةية،  بةم  ماليكى  عةلالوىء 
هاوثةيمانيى  بةشداريكردنى  دوات��ري��ش  ط���ؤإان«ء 
عَيراقداء  حكومةتى  داهاتوءى  كابينةى  لة  كوردستان 
ثؤستة  كؤمارء  سةرؤك  ثؤستى  بةدةستهَينانى  هاوكات 
بةمةش  الواز،  ئةطةرَيكى  دةكاتة  ديكةش،  طرنطةكانى 
كورد  ثةراوَيزخستنى  ضوارساَلى  داهاتوء،  ضوارساَلى 

دةبَيت لة عَيراقدا.
بؤ ئةوةى كورد لةم طةمة ديبلؤماسييةدا سةركةوتوء ء 
يةكدةنط بَيت، ثَيويستمان بة رَيكخستنةوةى ماَلى خؤمانة 
ثةيوةندييةكانى  ئاساييكردنةوةى  بةتايبةتيش  هةرَيمء  لة 
بةاليةوة  ئةحمةد  عيماد  ضؤن  )وةك  ط��ؤإان  يةكَيتىء 
بؤ  طفتوطؤوة(ء  بكةونة  بةغدا  لة  يةكدةنطيى  بؤ  ئاسايية 
»يةكَيتى«ية  بةرثرسيارَيتيى  ئامانجةش،  ئةم  هَينانةديى 
نانبإاوةكانء  تةواوى  طَيإانةوةى  بؤ  بدات  بةثةلة  هةوَلى 
ياساى  ثةسةندكردنى  دواتريش  قةرةبوءكردنةوةيانء 
لةطةأل  تَييدا،  شةفافييةت  رةضاوكردنى  هةرَيمء  بودجةى 
هةرَيمء  سياسييةكانى  ثَيكهاتة  ثارتء  بودجةى  ياساى 
داننان بة »طؤإان« وةك هَيزَيكى سةر طؤإةثانى هةرَيمء 

عَيراقء..هتد.
يةكدةنطيى  خزمةتى  لةمجؤرةش،  هةنطاوَيكى  هةر 
بؤ  دةك��ات  زةمينةسازييش  دةك��اتء  بةغدا  لة  ك��ورد 
دروستكردنى  هةرَيمء  لة  خؤمان  ماَلى  باشكردنى 
لةنَيوان  هاوبةرثرسيارَيتيى  تةندروستء  ثةيوةندييةكى 
طةمة  لة  بةثَيضةوانةشةوة  ئؤثؤزسيؤندا،  دةس��ةآلتء 
ديبلؤماسييةكانماندا لةطةأل عةرةبدا لة عَيراق بةرهةمَيكى 

ئةوتؤ ناضنينةوة.

كوردء طوتارى هاوبةش

ذمــارة )573( 
سَيشةممة 2010/3/16

ثإؤسةى  لةسةر  ئَيوة  بؤضوونى  رؤذنامة: 
هةَلبذاردنة ثةرلةمانييةكةى عَيراق ضؤنة؟

طؤإان  هةَلبذاردنى  دام���ةزراوةى   *
تَيثةإى،  ث��إؤس��ةي��ةى  ئ��ةو  ثَييواية، 
بةطشتيى  كة  بوو  نابةرامبةر  ثإؤسةيةكى 
دةكرا،  بةدى  تَيدا  زؤرى  ناعةدالةتييةكى 
بانطةشةى  لةثَيش  بؤئَيمة  بةتايبةت 
بانطةشةكةء  دةستثَيكى  لة  هةَلبذاردنء 
دةنطدانيش،  رؤذى  بانطةشةء  كؤتايى  تا 
ركابةرمان  ليستى  بةردةوامى  هَيرشى 

لةسةر بووة. 
اليةنطرانى  ل��ةس��ةر  زؤر  ف��ش��ارى 
لة  كة خؤى  هةبووة،  طؤإان  بزووتنةوةى 
ضاوسووركردنةوةء  خةَلكء  ترساندنى 
ئازادانة  بة  خةَلك  كة  بةوةى  رَيطةنةدان 
ثإؤسةيةك  هةَلبذَيرَيت.  خؤى  اليةنى 
تَييدا  ديموكراسييةتى  كة  ناوضةيةك  بؤ 
لة حيزب جيا  نةبَيت، حكومةت  سةقامطير 
دةوَلةتييةكان  دام��ةزراوة  نةكرابَيتةوةء 
ب��ةق��ازان��ج��ى ح��ي��زب��ى دةس���ةآلت���دار 
بةكاربهَينرَينء ترساندن، تؤقاندن، نانبإينء 
تةندروستيى  لة  قسة  هةبَيت،  دةرك��ردن 

ثرؤسةكة نابةجَيية.
رؤذنامة: هةَلوَيستتان لةسةر كؤمسيؤنى باآلى 
هةَلبذاردنةكان ضؤنة؟ بةتايبةت كة لة سنوورى 
سلَيمانىء دةوروبةرى، لة داإشتنةوةى ثَيكهاتةى 
كؤمسيؤنء سةرثةرشتيارى بنكةكانى دةنطداندا، 

اليةنطريى حيزبى لةبةرضاو طيراوة؟
ئيشكاليةتى  كؤمسيؤن،  لةطةأل   *
زؤرمان هةبووةء هةية، هةر لةسةرةتاوةء 
كؤمةَلَيك  كؤمسيؤن  هةرَيم،  لةناوةوةى 
لة  رَيطةطرتن  بؤ  دةرك��رد  ئيجرائاتيان 
بةداخةوة  بةآلم  ساختةكاريى،  تةزويرء 
خؤيان جَيبةجَييان نةكرد. كؤمسيؤن بةثَيى 
ثَيويست وةآلمى ئةو سكاآليانةى نادايةوةء 
كردوون،  ثَيشكةشمان  خؤيدا  لةكاتى  كة 
هةَلبذاردن  ثإؤسةى  وادةكات  كؤمسيؤن 
بكةوَيت،  اليةنةكان  لةسةر  بةطرانيى 
ئيجرائاتى  بإيارء  كتوثإ  بةشَيوةيةك 

لةدةنطدانى  ئةوةى  وةك  دةردةكات،  نوَى 
لةتؤمارى  ناويان  ئ��ةوان��ةى  تايبةتداء 
ئةوانةشى  سجلى  نيية،  دةن��ط��دةران��دا 
تؤماربكةن،  خؤيان  ناوى  فريانةكةوتوون 
سةيردةكةيت، رؤذَيك ثَيش هةَلبذاردنةكة 
بةهةر  ماف  تَيدا  كة  دةردةك��ةن  بإيارَيك 
بضَيت  نةبَيت،  ناويشى  كة  دةدات  كةسَيك 
دةنط بدات، لة رؤذى هةَلبذاردنى طشتيدا 
بإيارةكان  كة  دةردةك��ةن  بإيارَيك  لةثإ 
بةرثرسى  ضاودَيريى  نزيكةوة  لة  دةتوانن 
طؤإانكاريى  هاوكات  بكةن.  تةعريف 
حيزبى  بةقازانجى  كؤمسيؤن  لةثَيكهاتةى 
دةسةآلتدارء دامةزراندنةوةى فةرمانبةرى 
ثإؤسةى دةنطدان بةشَيوةيةكى ناشةفاف، 
لةسةر  راس��ت��ةوخ��ؤى  ك��اري��ط��ةري��ى 

ساختةكاريى ناو ثإؤسةكة هةبووة.
رؤذنامة: لةماوةى بانطةشةى هةَلبذاردنةكاندا، 
هةميشة  ركابةر،  ليستى  ئَيوةء  هةوادارانى 
وةستابوونء  يةكتر  بةرامبةر  لةشةقامةكان 
حاَلةتى  ثَيكهةَلثإذانء  زؤرجار  ئةنجامةكةشى 
ثَيتانواية،  بةطشتيى  لَيكةوتووةتةوة،  نائاسايى 

كةمثةينَيكى سةركةوتووتان بةإَيوةبردووة؟
بانطةشةى  بة  ثةيوةنديى  ئ��ةوةى   *
هةية،  ك��ان��دي��دةك��ان��ةوة  ليستةكةء 
)2500( تةنيا  ط���ؤإان،  ب��زووت��ن��ةوةى 

ضاثكردووةء  كانديدةكان  بؤ  ثؤستةرى 
حيسابي  لةسةر  كانديدةكان  ديكة  ئةوةى 
ئَيمة  الى  جطةلةوةى  كردوويانة،  خؤيان 
راطةياندن  ئامرازةكانى  كةميى  طرفتى 
ليستى  ب��ة  ب��ةراوردي��ش  ب��ة  ه��ةب��ووة، 
سامانَيكى  س��ةروةتء  ئةوان  دةس��ةآلت، 
لةو ماوةيةدا  لةبةردةستدا بووةء  زؤريان 
هةموو  لةطةأل  ب��ةآلم  بةكاريانهَيناوة، 
ئةمانةشداء بةهؤى حةماسةتى هةوادارانى 
سةركةتوومان  كةمثةينَيكى  طؤإانةوة، 
ضوارضَيوةيةشدا  لةو  بةإَيوةبردووةء 
هةوادارانى ئَيمة لَيياندراوة، برينداركراون، 
موئامةرة  بة  رفَينراون،  لَيكراوة،  تةقةيان 
طرتوويانن،  دروستكردوونء  بؤ  شتيان 

لَيكؤَلينةوة،  ئةنجامى  ضاوةإَيى  بَيئةوةى 
خراونةتة  بكرَيت،  دادوةر  بإيارى  يان 
زيندانء بؤ ئاسايشى طشتيى راثَيضكراون، 
لة  ئةمنييانةى  ليذنة  ئ��ةو  هاوكاتيش 
كةمترين  دروستكرابوون،  ثارَيزطاكان 
بةو  هةبووة،  ئَيمة  لةطةأل  هةماهةنطييان 
سكاآلمان  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى  هؤيةش 

تؤماركردووة.
ئةنجامة  لة  ضؤن  بةطشتيى،  رؤذن��ام��ة: 
لةسةر  دةإوانن؟  هةَلبذاردنةكة  بةراييةكانى 
خاَلى  كة  كةركوكيش  ثارَيزطاى  ئةنجامى 

ضاوةإواننةكراوى طؤإان بووة، راتان ضؤنة؟
* تَيبينيى زؤرمان لةسةر ئةنجامةكان 
فإَيدرابوونة  دةنطةكان  لةدهؤك  هةية، 
كةركوك  لة  شةقامةكان،  ج��ادةء  سةر 
دةرةوة،  كراونةتة  ئَيمة  بريكارةكانى 
هةوَلدراوة بريكارةكانمان بكإدرَين، رةنطة 
باجةكةى  كةسَيك  ضؤن  بَلَيت،  كةسَيك 
دةفرؤشَيت؟، بةآلم حةقة ئةوةش بوترَيت 
ئةطةر  بكإيت،  خةَلك  دةتةوَيت  بؤ  تؤ  كة 
مةبةستت ساختةكاريى نيية! لةهةَلبذاردنَيك 
دةرةوةء  بكةيتة  اليةنةكان  بريكارى  كة 
دةستكارى  هةبَيتء  ضاوسووركردنةوة 
لةئةنجامى  باس  ضؤن  بكرَيت،  دةنطةكان 

ئةو هةَلبذاردنة بكةيت؟ 
ئ���ةط���ةر ئ��ةن��ج��ام��ى ك���ةرك���وك 
ض��اوةإوان��ن��ةك��راوب��َي��ت، ئ��ةو زوَل���مء 
ك��را  ط��ؤإان��ي��ش  ب��ةرام��ب��ةر  زؤرةى 
كرا  تةزويرةى  ئةو  بوو،  ضاوةإواننةكراو 
ضاوةإواننةكراوبووة، ئةمة ثاساو نيية بؤ 
ناسرووشتى،  ثرؤسةى  بةآلم  ئةنجامةكة، 
ئةنجامى ناسرووشتى دةبَيت، خةَلكى ئَيمة 
هةإةشةيان  بنكةكانء  دةرةوةى  كراوةتة 
لةنَيوان  هةبووة  بريكارمان  لَيكردوون، 
ثردآء دبسدا ئةطةر لة رؤذى هةَلبذاردندا 
خةَلكامان بةهانايةوة نةنارداية، دةيانإفاند. 
واتة لة كةركوك لة ثإؤسةيةكى ئاشتييانةدا 
شةإى  ثإؤسةى  لة  بةَلكو  نةبووين، 
شةإمان  بةئاشكرا  ئاشكرادابووينء 
بةَلطةء  بة  حاَلةتانة  ئةم  ثَيفرؤشراوة! 
سكاآل، دراونةتة كؤمسيؤنى هةَلبذاردنةكان 
لةكةركوكء بيريشمان نةضَيت، كة ئيدارةى 
مةحةلى كةركوك بةهَيزة ئةمنييةكانيشةوة 
بةقازانجى  ثرؤسةكةيان  نةبوون،  بَياليةن 

اليةنَيك بةإَيوةبردووة.
طرووثى  كاريطةريى  ثَيتانواية،  رؤذنامة: 
ئؤثؤزسيؤنى هةرَيم )طؤإان، كؤمةَلء يةكطرتووى 
ئيسالميى( كة بةثَيى ئةنجامة بةراييةكان )20(

ضى  مسؤطةركردووة،  ثةرلةمانيان  كورسيى 
دةبَيت لة ناوةندى بإياردانى عَيراق )بةغدا(؟  

ئةنجامى  ثَيشبينييةكانى  بةثَيى   *
هةَلبذاردنةكان، رةنطة يةكَيك لة ليستةكان، 
ثَيويستى  تةنيا  كة  بهَينَيت  دةنط  ئةوةندة 
بؤئةوةى  دةبَيت،  بضووك  بةقةوارةيةكى 
ئةمة  دروستبكات،  لةطةأل  حكومةتى 
كابينةكةى  نةيةوَيت  اليةنة  ئةو  ئةطةر 
كوتلةى  هةربؤية  بَيت،  ف���راوان  بنكة 
ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى ئايندةى عَيراقدا 
رةنطَيكى  دةبَيتء  كاريطةريى  ط��ةورةء 
هاوكاتيش  دةط��رَي��ت،  بةخؤيةوة  ت��ازة 
طرووثة سياسييةكانيش بنةما مةزهةبيىء 
طؤإانَيك  تَيدةثةإَيننء  تايفييةكان 
سياسييةكةدا.  طؤإةثانة  لة  دروستدةبَيت 
دةضَيتة  طؤإانةوة  بةم  طؤإانيش  طرووثى 
ئةو ثةرلةمانة كة جؤرَيكى جياواز ملمالنَيى 

سياسيى بةخؤيةوة دةبينَيت.
جطةلةوةى كة تَيكضوونى هاوسةنطيى 
دوو هَيزةكةى هةرَيم لة)25(ى تةمموزةوة 
دوو  لةو  يةكَيك  ئَيستا  هةيةء  درَي��ذةى 
يان  ثَينجةم  ه��ةرَي��مء  يةكةمى  ه��َي��زة، 
بةشَيوةيةك  عَيراقة،  ئاستى  شةشةمى 
نةكاتة  حيزبييةى  ثَيطة  جَيطةء  ئةو  رةنطة 
قوربانيى هاوثةيمانَيتى لةهةرَيمداء ئةمةش 

دةرئةنجامى ديكةى لَيبكةوَيتةوة.

ليَثرسراوى دامةزراوةى هةلَبذاردنى طؤأان:

لة كةركوك، شةأمان ثَيفرؤشراوة
ليَثرسراوى دةزطاى هةلَبذاردنى كـــــــــــؤمةَلى ئيسالميى:

دةنطدةر ئازادنةبوو لـــــــة دةنطدان
ضاوترساوو  كةسايةتييةكى  خاوةنى 
لةطةأل  بَيت،  كؤيلةئاسا  ذَيردةستء 
بةراييةكان  ئةنجامة  ئةمانةشدا  هةموو 
بؤ ليستةكانى ئؤثؤزسيؤن مذدةبةخشن 
نزيكةى  كةمةوة  بةاليةنى  طشتيىء  بة 
هاوثةيمانيى  ليستى  لة  كورسى   )22(
ليستى  بة  سةبارةت  هاتوءة،  ئَيمة  بؤ 
باشى  دةنطَيكى  ئيسالمييش  كؤمةَلى 
بةدةستهَيناوة، لة هةندَيك شوَين يةكةم 
بوءينء لة زؤر شوَين دووةم، بةوثَيية 
بَيت ليستى كؤمةأل بة تةنيا بة ئةندازةى 
خزمةتطوزاريىء  ليستى  دةنطةكانى 
هةَلبذاردنى  لة  كة  هَيناوة،  ضاكسازيى 

25ى تةمموز ئةنجامدرا.
رؤذنامة: هاوثةيوةند بة وةآلمى ئةو 
لة  جؤرَيك  ئةطةر  سةرةوة،  ثرسيارةى 
تةحةفوزتان هةية، لةسةر ئةنجامى كام 

ثارَيزطايةية؟ 
ه��ةول��َي��ر  ث���ارَي���زط���اى  ل���ة   *
هةرضةندة  كرا،  زؤر  ساختةكارييةكى 
هةوَلةكان  لة  هةندَيك  بة  بةر  توانيمان 
يةك  بةشى  لةوانةية  ب��ةآلم  بطرين، 
لة  كرابَيت،  ساختةكاريى  كورسى 
شارؤضكةى كؤية هةندَيك بنكة لةدةست 
كراونةتة  نوَينةرةكانمان  دةرضوونء 
ثارَيزطاى  س��ن��وءرى  ل��ة  دةرةوة، 
سكاآلمان   )80( نزيكةى  سلَيمانيش 

لةسةر ضةند حاَلةتَيك تؤماركردوءة .
بةرةى  ئةو  ثَيتانواية  رؤذن��ام��ة: 
هةية،  لةهةرَيمدا  ئؤثؤزسيؤنةى 
بةغدا  لة  كة  فراوانبوءة،  بةشَيوةيةك 
دةبَيت  كاريطةر  بةرةية  ئةو  بؤضوونى 
طرووثى  دةستةجةمعى  بإيارى  لةسةر 
لة  نوآ  شتَيكى  دةتوانَيت  ك��وردىء 

ثةرلةمانى عَيراق نيشانبدات؟  
بإيارى  ل��ةم��ةودوا  بَيطومان   *
لةسةر  نيية  تاثؤ  ك��وردى  سياسيى 
دةبَيت  ناضاريى  بة  بةَلكو  دووالي��ةن، 
ديكةش  ليستةكانى  راى  ب��ؤ  ط��وآ 
عَيراقييةكانيش  اليةنة  ضونكة  بطرن، 
مامةَلة  رةنطة  ثَيشوو  بةوشَيوةى 
بؤية  نةكةن،  دوواليةنةدا  ئةو  لةطةأل 
خؤى  ريزةكانى  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر 
رَيكتربخاتء بة بةرنامةيةكى باش ئيش 
كاريطةريى  دةتوانَيت  بةغدا  لة  بكات، 

زؤر دروست بكات.
رؤذن���ام���ة: ل��ةب��ةر رؤش��ن��اي��ى 
بإوات  هةَلبذاردنة،  ئةم  ئةنجامةكانى 
زلحيزبةكة«  »دوو  ضةمكى  واي��ة 

لةهةرَيمدا كؤتاييهاتووة؟
تائَيستاش  حيزبة  دوو  ئ��ةو   *
طوزارشت لة بيروإاى ضينَيكى فراوانى 
دةبَيت  دةك��ةنء  ك��وردى  كؤمةَلطةى 
لَيبطيرَيت،  رَيزيان  بنةماية  ئةو  لةسةر 
جةماوةرييان  ئاستى  بَيطومان  بةآلم 
ترسء  ضونكة  كةمبوونة،  لة  روو 
دةستى  ضةكى  ساختةكاريى  تؤقاندنء 
خؤيان  داهاتووى  لة  كة  هَيزانةية،  ئةو 
دةترسن، ئاخر رؤذَيك دَيت ئةو ضةكة 
هيممةتَيك  ميللةت  نامَينَيتء  ب��اوى 
دَيتة  ريشةيى  طؤإانكارييةكى  دةكاتء 

ئاراوة.
ئةو دوو حيزبة ئةطةر ثرؤسةيةكى 
لة  دةستثَيبكةن  ئازايانة  ضاكسازيى 
خؤيان  حيزبييانء  ناوخؤى  ذيانى 
بطونجَينن لةطةأل داخوازييةكانى خةَلك 
ل��ةم س��ةردةم��ةدا، ئ��ةوا دةت��وان��ن تا 
مانةوةى  بة  درَيذة  ديكةش  ماوةيةكى 
بةراوردَيكى  بة  نا  ئةطةر  بدةن،  خؤيان 
داكشانيان  هةَلكشانء  هَيَلى  سةرثَييى 
 50( لة  ئ��ةوان  دةردةك��ةوَي��ت،  بؤمان 
ضةند؟  سةر  هاتوونةتة  50(كةيان  بة 
خولَيكى ديكةى هةَلبذاردن هاوكَيشةكان 

زياتريش دةطؤإَين.

ئارام شَيخ محةمةد



ثرؤسةى  بةطشتيى  رؤذنامة: 
لةاليةن   )3/7( هةَلبذاردنى 
ضؤن  ئيسالمييةوة  يةكطرتووى 

هةَلدةسةنطَيندرَيت؟
 )2010/3/7( هةَلبذاردنى   *
هةية  خؤى  بايةخى  طرنطيىء 
هةرَيمى  بةطشتىء  عَيراق  بؤ 
لةعَيراق  بةتايبةتى،  كوردستان 
تايفىء  لة  سياسيى  نةخشةى 
عَيراقَيكى  بؤ  مةزهةبييةوة 
هاوآلتيبوون  نيشتمانيىء 
دةب����ات، ب��ؤ ه��ةرَي��م��ي��ش لة 
بةرذةوةنديية  لة  داكؤكيكردن 
داكؤكيكردن  بؤ  حيزبييةكانةوة 
هةرَيمى  بةرذةوةندييةكانى  لة 
كوردستانء هاوآلتييان ئاراستة 

دةكات.
بانطةشةى  لةماوةى  رؤذنامة: 
ثرؤسةكةتان  هةَلبذاردنةكان 
دووضارى  بةإَيوةبردووةء  ضؤن 
ديكة  الي��ةن��ةك��ان��ى  طرفتى 

هاتوون؟
هةَلمةتى  بةإَيوةبردنى  بؤ   *
لةسةر  هةَلبذاردن  بانطةشةى 
ئاستى حيزب، ليذنةيةكى باآلمان 
ثارَيزطايةكيش  هةر  لة  ثَيكهَيناء 
لة  ه��ةب��وو،  ل��ي��ذن��ةي��ةك��م��ان 
ئيمكانياتى  ض��وارض��َي��وةى 
خواى  بةثشتيوانيى  ماديمانء 
هَيزو  بة  بةستن  ثشت  طةورةو 
كاديرانمان،  لَيوةشاوةيى  تواناو 
كرد  بةهةَلمةتةكة  دةستمان 
شارستانيانةء  بةشَيوةيةكى 
ثةيإةوكردنى  بة  نوَيكارانة 
كؤمسيؤن  رَينماييةكانى  ياساو 
ديالة،  كفرىء  تا  زاخ��ؤوة  لة 
رووب���ةإووى  لةوثَيناوةشدا 
ض��ةن��دي��ن ث��َي��ش��َي��ل��ك��اري��ىء 

بووينةتةوةو  توندوتيذيى 
سكاآلمان  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى 
هةَلمةتى  ل��ةك��ات��ى  ن��ووس��ى 

هةَلبذاردندا.
رؤذن���ام���ة: ب��ةث��َي��ى ئ��ةو 
التانة،  بةراييانةى  ئةنجامة 
دةإوانن؟  ئةنجامةكان  لة  ضؤن 
ثارَيزطاكان  هةموو  لة  ئايا 
تةندروست  كةشوهةوايةكى 
نةكرَيت  رَيطريى  كة  هةبووة، 
دةنطدانى  بؤ  خةَلك  لةبةردةم 

ئازادانة بة ليستء قةوارةكان؟
طشتيى  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى   *
ئ��ةم ث��رؤس��ةي��ة ج��ي��اوازب��وو 
ل��ة ه��ةَل��ب��ذاردن��ى ث��َي��ش��وو، 
زياترى  رَيطريى  وردةكاريىء 
ت��َي��داب��وو ب��ؤ ئ��ةن��ج��ام��دان��ى 
سةرنجء  ئَيمة  ساختةكاريى، 
لةسةر  هةية  خؤمان  تَيبينى 
بةآلم  كؤمسيؤن،  كارةكانى 
ثرؤسةكة  طشتيى  بةشَيوةيةكى 
ئةنجامة  ئ��ةو  ب��وو،  ئيجابى 
لةطةأل  المانة  كة  بةراييانةى، 
نووسينى ضةند سكاآليةك، كة لة 
بنكةكاندا تؤماركراون، ضاوةإَيى 
دةرئةنجامةكانين،  راطةياندنى 
بوونى  ب��ةدي��ك��ردن��ى  ل��ةط��ةأل 
فشارو  بةكارهَينانى  ئيرادةى 
دةنطداندا،  لةكاتى  ساختةكاريش 
ئازاديى  باش  ئةندازةيةكى  تا 
يةكطرتووش  بؤ  دةك��را،  بةدي 
طةورةبوونء بة جةماوةريبوونى 
ث��إؤذةى  هةَلكشانى  زي��ات��رو 
ئيسالميى ميانإةء و مةدةنيانةى 

زياتر بةرجةستةكرد، 
لة  رؤذن���ام���ة: ج���ؤرَي���ك 
لةسةر  هةية  ت��ةح��ةف��وزت��ان 
بةتايبةت  ثارَيزطاكان؟  ئةنجامى 

ثارَيزطاى  لة  ئَيوة  دةنطةكانى 
دهؤك ضاوةإوانكراو بوو؟

رَي������ذةى  ب�������ةرزى   *
ثارَيزطاكانى  بةشداربووانى 
دهؤكء هةولَير جَيطةى تَيبينيية، 
دووةم  يةكةمء  بةثلةى  ضونكة 
عَيراقدا  سةرتاسةرى  لة  بووة 
بةثَيى  تؤماركراوة،  رَيذةية  ئةو 
دةتوانين  ئَيمةش  زانيارييةكانى 
بؤ20%ى   %15 نزيكةى  بَلَيين؛ 
طومانةء  جَيطةى  رَيذةية  ئةو 
س��رووش��ت��ى ن��ي��ي��ة، ئ���ةوةى 
بةرزكردنةوةى  بؤ  كراويشة 
كة  ك��ورس��ي��ي��ةك��ة،  ن��رخ��ى 
ئَيمةو  سةرةكيى  زةرةرمةندى 
وةك  هاوشَيوةكانى  ليستة 

ئَيمةن.
رؤذنامة: هؤكارى ئةو ياداشتة 
لة  ك��ة  دةط��ةإَي��ت��ةوة،  بؤضى 
كؤمةَلى  طؤإانء  لةطةأل  سلَيمانى 
ئيسالميى سةبارةت بة دةنطدانى 
كؤمسيؤنتان  ثَيشكةشى  تايبةت 

كرد؟ 
واتاى  تايبةت  دةنطدانى   *
ت��اي��ب��ةت��ب��وون��ى ث��رؤس��ةك��ة 
توَيذَيكى  لةوانة  دةطةيةنَيت، 
سةر  رَيكخراوى  دياريكراوو 
بؤ  كار  دةسةآلتنء  بةحيزبى 
بةرذةوةنديى حيزبَيكى دياريكراو 
دةك���ةن، ئ��ةوةش واي��ك��ردووة 
خوَيندنةوةيةكى  ض��ةن��د  ك��ة 
بةتايبةت  بكرَيت،  بؤ  ديكةى 
هَيزةكانى  نةبوونى  بَياليةن  لة 
ئ���اس���اي���شء زَي���رةظ���ان���ىء 
ئةو  يةكنةطرتنةوةى  ثؤليسء 
دامودةزطايانة، هةربؤية فشارى 
ئةوةش  بووة،  لةسةر  زؤري��ان 
جَيطةى نيطةرانيي ئَيمةية، كة ئةو 
خاوةن  كؤمةَلطة  طرنطةى  بةشة 
ئيرادةى ئازادانةى خؤيان نةبنء 
خؤيان  ئ��ي��رادةى  بةويستء 
ئَيمةء  لةبةرئةوة  نةدةن،  دةنط 
مافي  كؤمةَليش  طؤإانء  ليستى 
ئاطادارى  نزيكةوة  لة  خؤمانة 

ثرؤسةكةبين. بةإَيوةضوونى 

رؤذنامة: ضؤن لة ئةنجامةكانى 
هةرَيم  ئؤثؤزسيؤنى  ب��ةرةى 
هةَلبذاردنةدا،  لةم  دةإوان��ن 
دةتوانَيت  بةرةية  ئةو  ثَيتانواية 
لةسةر  كاريطةريى  بةغدا  لة 
طرووثى  دةستةجةمعى  بإيارى 
نوَى  شتَيكى  هةبَيتء  ك��وردى 
ثَيشكةش  ك���وردةوة  ل��ةب��ارةى 

بةثةرلةمانى عَيراق بكات؟ 
ب��ووةت��ة  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن   *
ب���ةرةي���ةك���ى ك���اري���ط���ةر، 
لةبةرةيةكدا  خؤيان  هةرضةندة 
ران���ةط���ةي���ان���دووة، ب���ةآلم 
طرنط  رؤَلَيكى  هةريةكةيان 
لةبةرةى  بةوثَييةى  دةبينن، 
مافةكانى  ل��ة  داك��ؤك��ي��ك��ردن 
بمانةوَيت  ئةطةر  هاوآلتيياندان، 
ئةمجارة  كوردييةكانى  كوتلة 
دةس��ةآلتء  خاوةنى  بةغدا  لة 
لة  دةبَيت  كاريطةربن،  هَيزى 
خؤيان  ثَيطةى  كوردستاندا 
بؤ  ضوارضَيوةيةك  بةهَيزبكةنء 
نيشتمانييةكانى  بةرذةوةنديية 
دياريبكةن،  كوردستان  هةرَيمى 
لَيرةوة بطةنة بإيارى طونجاو بؤ 
ضونكة  يةكهةَلوَيستى،  ثاراستنى 
دةنطةكانيان  وانةكةن  ئةطةر 

لةبةغدا زؤر كاريطةر نابَيت. 
ئَيستا  بةوثَييةى  رؤذنامة: 
هَيزَيكى  ضةند  لةهةرَيمدا 
هةموويان  كة  هةية،  جياواز 
لة  ط��وزارش��ت  بةسةريةكةوة 
شةقامى كوردى دةكةن، ثَيتانواية 
زلحيزبةكة«  »دوو  ضةمكى 

كؤتاييهاتووة؟
دواى  ب��ارودؤخ��ةى  ئ��ةو   *
ئاراوة،  هةَلبذاردنى )7/25( هاتة 
حيزبى  دوو  رةهاى  دةسةآلتى 
تاووتوَيى  ل��ة  ك��ةم��ك��ردةوةو 
حاَلةتة  ئةو  زةقى  بة  بودجةدا 
هةيمةنةى  ضةندة  كة  دةركةوت، 
بودجةو  بةسةر  هةردووحيزب 
زاَلبووة،  هاوآلتيياندا  قووتى 
وةك  ل��ةم��ةودوا  بةدَلنياييةوة 
لةاليةكى  ن��اب��َي��ت،  راب����ردوو 
كةمتةرخةميى  ديكةيشةوة 
دةس���ةآلت  حيزبى  ه���ةردوو 
لةدواى  دةبَيتةوة،  زةق  لةوةدا 
حيزبى  نةريتى  راث��ةإي��ن��ةوة 
ئؤثؤزسيؤنيان  دةس���ةآلتء 
ئةطةرى  كة  ن��ةك��رد،  ث��ةي��إةو 
هةبواية دووضارى شةإى  ئةوة 
خراثةكانى  ئاسةوارة  ناوخؤو 
دووئ��ي��دارةي��ىء ي��اري��ك��ردن 
لةرابردوودا  هةرَيم  بةداهاتى 
ئَيستا  بةَلكو  نةدةبووينةوة، 
لة  زؤر  سياسييةوة  ل��ةإووى 
ئيداريشةوة  ل��ةإووى  ثَيشترء 
لة  دوور  ثاكيىء  شارةزايىء 
ئاوةدانكردنةوةش  طةندةَليىء 
زي��ات��ر دةب����وو، ئ��ةزم��وون��ى 
دووح��ي��زب��ى دةس���ةآلت���دارء 
ل��ةوي��ش��ةوة دووئ��ي��دارةي��ىء 
دووهةَلوَيستى  دووب��إي��ارىء 
دةركةوت، كة نةك هةر خزمةتى 
بةَلكو  نةكرد،  ك��ورد  طةلى  بة 
خزمةتى  سياسييةوة  ل��ةإووى 
بؤ  كةواتة  نةكرد،  خؤيشيان  بة 
نةريتى  بةيةكةوة  با  داهاتوو 
ثيشكةوتوو  وآلتانى  سياسيى 
نةريتى  ك��ة  بكةين،  ث��ةي��إةو 
ئاَلوطؤإى ئاشتيانةى دةسةآلتء 
لةطةأل  تةندروستة  مامةَلةيةكى 

هةَلبذاردن. دةرئةنجامةكانى 
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ئؤثؤزسيؤن 
بووةتة 

بةرةيةكى 
كاريطةر

ئيسالميي  كؤمةَلى  رؤذن��ام��ة: 
ثرؤسةى  طشتيى  بةشَيوةيةكى 
ض��ؤن   )3/7( ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 

هةَلدةسةنطَينَيت؟
* هةَلبذاردنى )3/7( بة بةراورد 
رابردوو،  هةَلبذاردنةكانى  لةطةأل 
هةَلدةسةنطَينينء  ئيجابيى  بة 
بوو،  باش  هةنطاوَيكى  ثَيمانواية 
نوَيى  رَيوشوَينى  كؤمسيؤنيش 
نوَينةرانى  رؤَل��ى  طرتبوءةبةرء 
بوو،  كاراتر  سياسييةكان  كييانة 
راستةقينة  ركابةريى  بةشَيوةيةك 
بةآلم  هةبوو،  ليستةكاندا  لةنَيوان 
لة  زؤريش  كةموكوءإيى  بَيطومان 

ثرؤسةكةدا هةبوو .
رؤذنامة: ئةو طرفتانة ضى بوون 
هةَلبذاردنةكان  بانطةشةى  لةماوةى 
ماوةيةدا  لةو  رَيتان،  هاتووةتة  كة 
كراوةء  بةرامبةر  ثَيشَيلكاريتان 

سكاآلتان تؤماركردووة؟
ه��ةَل��ب��ذاردن  بانطةشةى   *
ئَيمة  خاياند،  رؤذى   )22( ماوةى 
سلَيمانى،  هةولَير،  ثارَيزطاكانى  لة 
دهؤك، كةركوكء موسأل كانديدمان 
ئامادةكراء  بةثالنَيكى  هةبوءة، 
هةولَيرء  لة  بانطةشةكةمان  زياتر 
رَيطةى  لة  ضإكردةوة  سلَيمانى 
لةو  راطةياندنمانةوة،  هؤيةكانى 
بووين،  طرفت  دووضارى  ماوةيةدا 
سةر  دةستدرَيذيكردنة  لةوانة 
بةشَيوةيةكى  بآلوكراوةكانمان 
روءبةإووى  تيمةكانمان  رَيكخراو، 
ه��ةإةش��ةو ط��وش��ار ب��وون��ةوةء 
طرتن،  لَيدان،  شوَين  لةهةندَيك 
كةذاوةى  لة  تةقةكردن  ترساندن، 
ديكةش  شتى  ئوتومبَيلةكانء 
لة  زي��اد  هؤيةشةوة  بةو  هةبوو، 
ئةو  دذى  لة  سكاآلمان   )100(

طومانمان  كة  تؤماركرد  اليةنانة 
لَييان هةبوو.

ئةنجامة  لة  ض��ؤن  رؤذن��ام��ة: 
لة  ئايا  دةإوان���ن؟  بةراييةكان 
كةشوهةوايةكى  ثارَيزطاكان  هةموو 
رَيطريى  كة  هةبوءة،  تةندروست 
بؤئةوةى  خةَلك  لةبةردةم  نةكرَيت 
ئازادانة دةنط بة ليستء قةوارةكان 

بدةن؟
* ب��ةداخ��ةوة دةن��ط��دةر ئ��ازاد 
هةإةشةى  دةنطدان،  لة  نةبوءة 
دةركردنء  طواستنةوةو  نانبإينء 
ض��اوس��وورك��ردن��ةوة ه��ةب��وءة، 
بة  نةيانتوانيوة  ه��اوآلت��ي��ي��ان 
اليةنة  ئ��ةو  خؤيان  ئ���ارةزوءى 
بةَلكو  دةيانةوَيت،  كة  هةَلبذَيرن 
ناضاركراون كة ليستَيك هةَلبذَيرنء 
كانديدَيك  ليستةشدا  ئةو  لةناو 
هةَلبذَيرن، كة نازانن كَيية، تةنانةت 
خةَلك  ئ��ةوةى  طةيشتووةتة  كار 
نةخوَيندةوار  بة  خؤى  ناضاركراوة 
حيزبيى  كاديرَيكى  ثيشانبداتء 
بدات،  بؤ  دةنطى  بضَيت  لةطةَلى 
نةبوءة،  ثَيى  متمانةيان  ضونكة 
لةخؤى  شاهَيدى  هةبوءة  خةَلك 
تاوةكو  دةنطدانى  لةكاتى  طرتوءة 
ئةمة  دروستنةكرَيت،  بؤ  تؤمةتى 
بةرثرسانى  ئامادةبوونى  لة  جطة 
اليةن  هةندَيك  سةربازيى  حيزبىء 
لة ناوةوةو لة دةوروبةرى بنكةكانى 
ضاوسوءركردنةوةو  بؤ  دةنطدان 
لةسةر  دروس��ت��ك��ردن  ط��وش��ار 

دةنطدةران. 
تؤقاندن،  ت��رسء  سياسةتى 
لة  فيرعةونيية  سياسةتَيكى  كة 
هةرَيمدا باوى ماوةء لة ئةنجاميشدا 
ناتةندروستى  ث��ةروةردةي��ةك��ى 
كة  ئ��اراوة،  دَينَيتة  ك��وردى  تاكى 

ليَثرسراوى دةزطاى هةلَبذاردنى يةكطرتوو:

)20%(ى دةنطةكانى هةولَيرء دهؤك سرووشتى نين
ليَثرسراوى دةزطاى هةلَبذاردنى كـــــــــــؤمةَلى ئيسالميى:

دةنطدةر ئازادنةبوو لـــــــة دةنطدان

زانا رؤستاييبةشير محةمةد



سازدانى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ئاوات محةمةد، سةرؤكى ليستى 
طؤإان لة ثارَيزطاى كةركوك ثَييواية، 
لة بارودؤخَيكى نائاساييدا ثإؤسةى 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى 

عَيراق لة ثارَيزطاى كةركوك 
بةإَيوةضووةو خةَلكى كةركوك 

لةذَير فشارى جةنطَيكى دةروونيدا 
دةنطيانداوة.

هاوكات، هؤكارى بةدةستنةهَينانى 
دةنطى زؤرى خةَلكى كةركوك بؤ 

ليستى طؤإان، بؤ ئةوة دةطيإَيتةوة كة 
ليستى طؤإان لة كةركوك نةناسراو 

بووةء نةيتوانيوة وةكو ليستَيكى بةهَيز 
بضَيتة ثَيشةوة«.

بةشداريكردنى  فةلسةفةى  رؤذنامة: 
سرووشتى  ئايا  بوو،  ضي  طؤإان،  ليستى 

ثرؤسةكة ضؤن بةإَيوةضوو؟
* ئَيمة لةسةرةتاوة بإوامان بةوة هةبوو، 
هةنطاونان بةرةو ديموكراسي لة كوردستانء 
كةركوكدا ثَيويستى بة فرةدةنطيىء فرةليستيى 
ليستى  دروستكردنى  لةسةرةتاى  هةية، 
طؤإانةوة، ثَيمانوابوو، رةنطة زةمانةت نةبَيت 
بؤئةوةى هةموو خةَلكى كةركوك دةنط بة يةك 
هاوثةيمانيى  ليستى  بةتايبةتى  بدةن،  ليست 
طلةييان  كةركوك  خةَلكى  كة  كوردستان، 
كةركوك  خةَلكى  ثَيمانوابوو،  هةبوو،  لَيى 
فراوانتردةكاتء  خؤى  دةنطدانى  ثةراوَيزى 
ئةو  ئةمة  ديكة،  ليستى  بة  دةن��ط��دةدات 
لةسةركرد،  كارمان  ئَيمة  كة  بوو  فةلسةفةية 
ليستةكةمان  كةركوك  لة  كاتةى  ئةو  ئَيمة 
كوردييةكان،  ليستة  لة  داوام��ان  راطةياند، 
بةتايبةتى ليستى هاوثةيمانيى كرد، بؤئةوةى 
كةشوهةواى  تا  رَيكبكةوين  دابنشينء 
خةَلك  بخولقَينينء  كةركوك  لة  هةَلبذاردن 
زؤرترين  ب��ؤئ��ةوةى  دةنطبدات،  ئ��ازادان��ة 
هاوثةيمانيى  ليستى  بةآلم  دةنطبدات،  خةَلك 
ماوةى  لة  داواكارييةكةمانةوة،  بةدةم  نةهات 
كةركوك  وةزعى  هةَلبذاردنيشدا،  بانطةشةى 
بةو  كةركوك  خةَلكى  ب��وو،  ناخؤش  زؤر 
تةشهيركردنةى  يةكترء  سةر  هَيرشكردنة 

ليستةكان ناإةحةت بوون.
كة  بوون  ئةو هؤكارانة ضي  رؤذنامة: 
كةركوك  لة  نةتوانَيت  طؤإان  وايانكرد، 

دةنطى ثَيويست بةدةستبهَينَيت؟
كةركوك  لة  طؤإان  ليستى  ثَيشووتر   *
كؤمةَلَيك  نةناسراوبووة،  ليستَيكى  نةبووةو 
ضووةتة  بووة،  لةسةرشان  قورسى  ئةركى 
يةككاتدا  لة  ط��ؤإان  ن��وَي��وةء  واقيعَيكى 
بةرنامةكةى  دةورى  لة  خةَلكى  بةثةلةثروزة 
خةَلك  بة  بةرنامةكةى  ك��ؤك��ردووةت��ةوةء 
ئيعالمى  شةإى  لةهةمانكاتدا  ناساندووة، 
بووةتة  فشارانة  ئةو  رووبةإووى  كردووةء 
ط��ؤإان  جطةلةوةش  ب��وون،  لةسةرى  كة 
وةكو  نةيتوانيوة  هةبووةء  طرفتى  كؤمةَلَيك 
هةروةها  ثَيشةوة،  بضَيتة  بةهَيز  ليستَيكى 
لة كةركوك  نةبووة، طؤإان  بةهَيزى  كاديرى 
هيض هَيزَيكى نةبووة جطة لةو خةَلكة نوخبةية 
قورسانةداو  ئةركة  ئةو  لةناو  بةآلم  نةبَيت، 
)40-30( كة  ديكةدا  حيزبانةى  ئةو  لةضاو 

كورسيش  يةك  طؤإان  كةركوكن،  لة  ساَلة 
بةدةستبهَينَيت زؤرة.

تا  ئَيوة،  نوَييةى  طوتارة  ئةو  رؤذنامة: 
خةَلكى  لةسةر  هةبوو  كاريطةرى  ضةند 

كةركوك لة ثإؤسةى هةَلبذاردندا؟
تا  نيية  ثَيودانطَيكمان  هيض  ئَيمة   *
مةسةلة  رووى  لة  كةركوك  خةَلكى  بزانين 
ئَيمة  بيردةكةنةوة،  ضؤن  سياسييةكانةوة 
ئةوةمان بؤ دةركةوت كة عةرةبء توركمان 
ثَيشوازى لةو طوتارةى طؤإان، كة طوتارَيكى 
بةمة  بةرامبةر  بةآلم  دةك��ةن،  كرانةوةية، 
ليستةكانى ديكة بةتايبةتى ليستى هاوثةيمانيى 
ض طوتارَيكى هةبووة، ئايا طةإاوةتةوة بؤ هةمان 
طوتارى قةومى، يان طوتارَيك كة بريتيبوو لة 
طؤإان  كة  بةوةى  نيطةرانيى،  ترسء  ضاندنى 

مةترسييةوةو  دةخاتة  كةركوك  ثاشةإؤذى 
سازش لةسةر كةركوك دةكات، ئةم طوتارةى 
دةنطدةرى  دةنطدةرى طؤإى،  ميزاجى  ئةوان 
تواناى  ك��ة  ثرسيارَيك  ب���ةردةم  خستة 
زؤرينةى  لةبةرئةوة  نةبَيت،  وةآلمدانةوةى 
ثآ  خؤى  وةكو  واقيعةكةى  مانةوةى  خةَلك 
باشتربوو، لةطةأل ئةو هةموو هةوَلةى كة درا 
نوَينةرايةتيكردنى  لة  ئاَلوطؤإ  كة  بؤئةوةى 
هةمان  ثَيدةضَيت  بكرَيت،  كةركوكدا  خةَلكى 

دةموضاوةكانى ثَيشووتر دةربضنةوة.
جياواز  ليستى  بوونى  رؤذن��ام��ة: 
ئةزموونَيكى نوَي بوو لة كةركوك، بة راى 
لة  ئازادبوو  تاضةند  كةركوك  خةَلكى  تؤ 

سوودوةرطرتن لةو ئةزموونة نوَيية؟
كة  نيية  روون  طشتيى،  بةشَيوةيةكى   *
خةَلكى كةركوك دةنطى بة بةرنامة داوة، يان 
بة شةرعيةتى حيزب، يان دةنطى بة شةخسء 
ميزاجى خؤى داوة، ئَيمة لة ليستة كوردييةكان 
بؤ  هةَلبذاردن  ثإؤسةى  طرنطى  نةمانتوانى 
هؤشياريى  روونبكةينةوةء  كةركوك  خةَلكى 
دةنطدانيان ثآ رابطةيةنين، ضونكة تا ئَيستاش 
دةذين،  رقدا  ترسء  لةذَير  كةركوك  خةَلكى 
كة  بيربكاتةوة  نةيدةتوانى  كةركوك  خةَلكى 
بؤضى دةنطدةدات، ترس لة كةركوك، هةموو 
لة  ئَيمة  هةرضةندة  هةبووة،  ئامادةيى  كاتَيك 
طؤإان، هةوَلماندا ئةو ترسة نةهَيَلينء لةجَيى 
بَيتة  هاوبةش  بةرثرسيارَيتى  متمانةو  ئةو 
بوترَيت  خةَلك  بة  دةمانويست  ئَيمة  ثَيشةوة، 
تؤ ئازاديت كآ هةَلدةبذَيريت، نةك ئةمة نةكرا، 
بةَلكو كار طةيشتة ئةوةى كة تؤمةتى طةورةى 
بدرَيتة  شؤظَينييةكان  لةطةأل  دةستَيكةَلكردن 

ثاأل ليستى طؤإان.
رؤذنامة: نةبوونى هةماهةنطىء بوونى 
ض  كوردييةكان،  ليستة  نَيوان  ملمالنَيى 

زيانَيكى بة كورد طةياند؟
* ئ��ةم ه��ةَل��ب��ذاردن��ة ب��ؤئ��ةوةب��وو كة 
ديموكراسى  ثإؤسةيةكى  لة  سوود  خةَلك 
وةربطرن، ئةم ثإؤسةية لة كةركوك ئاسايى 
بةإَيوةنةضووء بة داخةوة، ثَيناضَيت زؤرترين 
هةزار  دةيان  بة  بطرة  دةنطيدابَيتء  خةَلك 
قوربانيى  بووةتة  فةوتاوةء  كورد  دةنطي 
كة  »تةشويهكردن«،  سياسيى  ملمالنَييةكى 
هَيزة  وةكو  ئَيمة  نةبوو،  كةس  قازانجى  لة 
فةزاى  لة  هةَلبذاردنةكةمان  كوردييةكان، 

لةيةكتردابإان بةإَيكردء كورد دابةش بوو.
باس  كة  ضيية  ئَيوة  بةَلطةى  رؤذنامة: 
تةزويرات  هةَلبذاردنء  نةزيهنةبوونى  لة 

دةكةن لة كةركوك ؟
تَيبينيمان  كةركوك  لة  ئَيمة  كة  ئةوةى   *
كردووة، ئةوةية كة دوو ناوضة ساختةكاريىء 
يةكةم  ئةنجامدراوة،  تَيدا  زؤرى  تةزويراتى 
عةرةبةكان  كة  عةرةبنشينةكان،  ناوضة 
هةروةها  تةزويرات،  بؤ  واآلبووة  دةستيان 
كراوةو  تةزويرات  كوردييةكان  ناوضة  لة 
دةنطى  تةزويراتةوة  رَيطةى  لة  هةوَلدراوة 

زياتر بةدةستبهَينن.
روونكردنةوةيةكى  لة  رؤذن��ام��ة: 
لة  باس  كةركوك،  لة  طؤإاندا  ليستى 
بَياليةننةبوونى كؤمسيؤن دةكةن لة رؤذى 
بَياليةن  كؤمسيؤن  بؤضى  هةَلبذاردندا، 

نيية؟
ثإؤسةى  بةإَيوةضوونى  لةكاتى  ئَيمة   *
ضةندين  لة  كؤمسيؤنمان  ه��ةَل��ب��ذاردن��دا، 
نموونة  بؤ  ئاطاداركردووةتةوة،  ثَيشَيلكاريى 
كردنةدةرةوةى  بانطةشة،  بةردةوامبوونى 
نوَينةرى طؤإان لة بنكةكان، بةهيض شَيوةيةك 
وةآلمى  نةطرتووينء  لَي  طوَيى  كؤمسيؤن 
كاتَيكدا  لة  نةداوةتةوة،  داواكارييةكانمانى 
ضةندين  رؤذةدا  لةو  كؤمسيؤن  ثَيويستبوو 
بنكةكانيان  سةردانى  كة  هةبواية  ليذنةى 
دوو  دواى  ئ��ةوةش،  س��ةرةإاى  بكرداية، 
دةنطدان،  ثإؤسةى  كؤتاييهاتنى  لة  سةعات 
لة  لة)3/7(دا  كةركوك  ئاطر،  بة  بوو  شارةكة 
كؤنترؤأل دةرضوو، ئةمةش ئةوة دةطةيةنَيت كة 
لة بنةإةتدا بارودؤخى كةركوك بارودؤخَيكى 

نائاسايى بوو.
سكاآلكانتان  لة  طوآ  ئةطةر  رؤذنامة: 

نةطيرا، دوا هةَلويستتان ضى دةبَيت؟
هةَلبذاردنى  ثإؤسةى  طشتيى  بة  ئَيمة   *
رَي��ذةى  ثَيمانواية،  قبووَلةء  كةركوكمان 
ساختةكارييةكانى  رَيذةى  لة  سةركةوتنى 
بةآلم  رةتناكةينةوة،  ثإؤسةكة  كؤى  زياترة، 
طومانمان لة ئةنجامةكان هةيةء تا سكاآلكان 
كؤمسيؤن  زانيمان  ئةطةر  نةكرَينةوة،  ساغ 
هةَلوَيستمان  ناطرَيت،  سكاآلكان  لة  طوآ 

دةبَيت.
رؤذنامة: طؤإان لة كةركوك، تا ضةند 
ثَيويستى بة بةخؤداضوونةوةيةكى جديى 

هةية؟
ك��ةرك��وك،  ل��ة  ط���ؤإان  ثَيويستة   *
بة  تةواوى،  بة  ئامادةبكات،  ثَيشئةوةى خؤى 
لة سيستمء  بضَيتةوة،  ئةداى سياسيى خؤيدا 
ميكانيزمى كاركردنى، ئةوكاتة دةتوانَيت خؤى 

ئامادةبكات بؤ هةَلبذاردنَيكى ديكة.

ضاوثَيكةوتن

ئاوات محةمةد: لة كةركوك 
بة ميكانيزمى كاركردنماندا دةضينةوة

ئَيمة دةمانويست بة خةَلك 
بوترَيت تؤ ئازاديت كآ 

هةلَدةبذيَريت، بةآلم ئةمة نةكرا

ذمــارة )573( 
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ئاوات محةحةد

عةبدوإلةحمان سديق:   
          )3/7( سةلماندي طؤأان كةفوكوأل نةبووةء لةمةودوا حيساباتى طــــــــةورةى لةسةر دةكرَيت

هةبوو لة هةَلبذاردني ثَيشوودا، ئةطةر 
ئَيستاش )5( كورسي هةبَيت، ئةم )5(

جاران،  بة)5(ةكةي  نيية  يةكسان  ةش 
بةَلكو كةمترة، هةروةكو هاوثةيمانيي 
ئةطةر  )275(داية،  لة  جاراني  53كةي 
)325( لة  هةبَيت  ئَيستاشي  )53(كةي 

ذمارةي  لة  واية  ماناي  ئةوة  داي��ة، 
لةسةر  زياددةكات  كة  كورسييةكان 
)5( ئَيستا،  )5(ةي  ئةم  رَيذةي سةدي 

ب��ةآلم ذم��ارةي  نيية،  ةك��ةي ج��اران 
دةنطةكان زياديكردووة، ئةو ذمارةي 
دةنطانةش كة زياد دةكات، ئةويش لة 
زيادكردنَيكي  هةر  دةنطدانَيكي  رَيي 
لةهةَلبذاردنةكاني  ضونكة  ئاسايية، 
 ،)2010( تا  ل��ة)2005(دا  ثَيشووداء 
ئَيستا )19( مليؤن كةس مافي دةنطداني 
ساَلي  لةهةَلبذاردنةكاني  بةآلم  هةية، 
مافي  كةس  )14(مليؤن  )2005(دا 
دةنطداني هةبووةء ئةطةر بطةإَييتةوة 
كةواتة  كؤمسيؤن،  ئامارةكاني  بؤ 
زياديكردووة  )5(مليؤن  دةنطدةر 
ئةو  كة  عَيراقدا،  لةسةرتاسةري 
كوردستانيش  هةرَيمي  )5(مليؤنة 
ضةند  بة  نزيك  رادةي  بة  دةطرَيتةوة 
سةد هةزار دةنطَيك، كةواتة تؤ جارَيكي 
ديكة لةنَيو ئةو ضةند سةد هةزار دةنطة 
كوردستاندا  هةرَيمي  زيادكراوةي 
)100( دةَلَييت  زيادكردووة،  ضةندت 

لَيرةوة  كةمة،  بَيطومان  ئةوة  هةزار، 
بيركاريي  بةشَيوازَيكي  بَلَيم،  دةتوانم 
خؤياندا  لةئاستي  ئيسالمييةكان  ورد، 
لةدةنطةكان،  زيادة  ئةوة  وةستاون، 
كورسي  لةدةنطةكان،  زيادي  بةآلم 
نةكةوتووة،  ثَيش  نةهَينَيت،  بؤ  زيادي 
بهَينَيت،  )6(كورسي  يةكطرتوو  ئةطةر 
بة  ج��اران  )5(ةك���ةي  بة  يةكسانة 
شَيوازَيكي بيركاري، ضونكة )5( لةسةر 
 ،)325( لةسةر   )6( بة  يةكسانة   )275(
كةواتة )6(ي ثَيويستة بؤ ئةوةي وةكو 
جاران بَيت، ئةطةر )7(ي هَينا دةتواني 

بَلَييت ثَيشكةوتووة.
رؤذنامة: هةر لةم هةَلبذاردنةدا، 
ناو  زؤرى  الي��ةن��ى  كؤمةَلَيك 
كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
دةنطء  )11(حيزبة،  ذمارةيان  كة 
بة  نةهَيناوة،  ثَيويستيان  كورسيى 
ئةو  ثَيويستة  لَيرةوة  ئَيوة،  راى 

ثارتانة ضى بكةن؟
* لةم هةَلبذاردنةدا، دةركةوت كة 
لة هاوثةيمانيي كوردستاندا )13(حيزب 
ثاَلَيوراواني  تةنيا  كرد،  بةشدارييان 
دةنطيانهَيناوة،  يةكَيتي  ث��ارت��يء 
)11(حيزب  بَلَيين،  دةتوانين  كةواتة 
سؤسياليستء  وةكو  هاوثةيمانيدا  لة 
باَلةكةي  وةكو  وةكو زةحمةتكَيشانء 
لةهةمان  زةحمةتكَيشانء  ديكةي 
كاتدا بزووتنةوةي ئيسالمييء حيزبي 
شيوعيء ثَيكهاتةكاني ديكةى لةطةَليدا 
بة  نةهَيناوة،  هيض  دةنطيان  ب��وون، 
بةدةست  كورسييان  ديكة،  مانايةكي 
مةسةلةيةكي  ل��َي��رةدا  نةهَيناوة، 
ئَيمة  دةبَيت  كة  هةية  ئَيجطارطرنط 
ئةم  كة  ئةوةية  ئةويش  بين،  فَيري 
هةتا  دةك��ةن،  فَيرمان  هةَلبذاردنانة 
كوآ ئةم حيزبة ثَيويستة بةم شَيوازة 
حيزبَيك  دةبَيت  ضؤن  بَيت،  بةردةوام 

)30(س���األء  )20(س����األء  تةمةني 
نةتوانَيت  بَيت،  )70(ساَليش  تةنانةت 
هةروةكو  بةدةستبهَينَيت،  كورسييةك 
لة هةَلبذاردنةكاني 7/25يشدا نزيكةي 
تاقة  نةيانتواني  ضةث  حيزبي   )8-7(
بةشَيوازَيكي  بهَينن،  كورسييةك 
توانييان  باقي  ياخود  ماوة،  زؤرترين 
بةَلطةية  ئةمة  بهَينن،  كورسي  يةك 
كة  حيزبانةى  ئةم  ئ��ةوةي،  لةسةر 
دةنط ناهَينن كة كورسي ناهَينن، هةقة 
بةخؤياندا بضنةوة، ئةوانةي بةرنامةيان 
بن،  بةيةكتر  تَيكةأل  نزيكة  لةيةكترةوة 
هةَلبذاردن  سوودةكاني  لة  ضونكة 
بةرة  حيزبةكان  ذمارةي  كة  ئةوةية 
لة  ناكرَيت  ضونكة  كةمبَيتةوة،  بةرة 
هةموو  ئةم  كوردستاندا  هةرَيمي 
نةهَينن،  دةنطيش  هةبَيتء  حيزبة 
ئةمانةية،  ج��ةم��اوةري  كآ  كةواتة 
لةوآلتَيكي  دةبينين  ئَيستا  هةروةكو 
بةشداري  )5(حيزب  ئةَلمانيا  وةكو 
وةكو  وآلتَيكي  لة  ضاالكن،  دةك��ةنء 
فةإةنسا )4(حيزبء لة وآلتَيكي وةك 
)2(حيزب،  ئةمريكاش  )2(و  بةريتانيا 
ئةم  ذم��ارةي  وردةوردة  ثَيويستة 
هةَلبذاردنةكان  لةئةنجامي  حيزبانة 
كةم ببنةوة، ئةوانةي بيروبؤضوونيان 
لةيةكةوة نزيكة يةكبطرن، يان بضنة ناو 
دواجار  ئةوةي  بؤ  طةورةكان،  حيزبة 
فراوانمان  )4-5(كياني  نزيكةي  ئَيمة 
جةماوةريش  تاوةكو  بمَينَيتةوة  بؤ 
ئةم  بةسةر  نةبَيت  ثةرت  دةنطةكاني 
دةنط  كة  ج��ؤراوج��ؤران��ةي  حيزبة 

ناهَيننء ناطاتة كورسي.
ضارةنووسى  ثَيتواية،  رؤذنامة: 
لَيدَيت،  ضي  بضووكانة  ثارتة  ئةو 

ياخود ثَيويستة ضى بكةن؟
رووى  ل��ة  دةب��َي��ت  ي��ةك��ةم،   *
ضونكة  يةكبخرَين،  فيكرييةوة 
رووى  لة  حيزبةكان  لةكوردستاندا 
يان  نزيكن،  لةيةكةوة  فيكرييةوة 
جياواز  زؤر  فيكرنء  يةك  هةَلطرى 
سؤشيال  ه��ةي��ة  حيزبَيكت  ن��ي��ن، 
ديكةش  دوانى  دةبينيت  ديموكراتةو 
سآ  ناكرَيت  ديموكراتن،  سؤشيال 
سؤشيال ديموكرات لة سآ ثارَيزطادا 
ئيسالمييةء  هةية  يةكطرتووت  هةبن، 
هةروةها  ئيسالميية،  هةر  كؤمةَليش 
سآ  ئيسالميية،  هةر  بزووتنةوةش 
ئيسالمى وةك يةك لة هةموو شتَيكدا، 
جياوازييان  ناتوانَيت  جةماوةر  ئةمة 
لةنَيواندا بكات، سآ ضوار حيزبت هةن 
باس لة ديموكراتيةت دةكةن، جطة لة 
بزووتنةوةى  وةك  ديموكرات،  ثارتى 
بزووتنةوةى  ديموكراتيخوازانء 
ضةند  كوردستانء  طةلى  ديموكراتى 
ضييان  ئةمانة  كة  ديكةش  حيزبَيكى 
راستى  بة  كةواتة  ثارتى،  لة  جياوازة 
لةسةر  دواج��ار  كة  خؤيةتى  جَيي 
دان��راوة  كة  زانستييةى  بنةما  ئةو 
كة  ل��ةئ��ةوروث��ادا  حيزبى  ك��ارى  بؤ 
بَيت،  ثارَيزطار  دةبَيت  يان  حيزب، 
ليبراألء  يان  ثَيشكةوتنخوازة،  يان 
حاَلةتةدا  ل��ةم  كةواتة  كؤنخوازة، 
لةعَيراقدا  كة  دةستوورةى  ئةو  بةثَيى 
رووى  لة  حيزبةكان  ثَيويستة  هةية، 

فيكرييةوة خؤيان يةكالييبكةنةوة.

مةعقول نيية لة كوردستان 
سآ حيزبى سؤشيال 

ديموكراتء سآ ئيسالميىء 
سآ ديموكراتى هةبنء كاتى 

ئةوة هاتووة يةكبخريَن



سازدانى : سيروان رةشيد

عةبدوإلةحمان سديق، بةإَيوةبةرى 
سةنتةرى ثرد بؤ توَيذينةوة لة 
هةولَير، بإواي واية كاتى ئةوة 

هاتووة، بزووتنةوةى طؤإان خؤى 
رَيكبخاتء كؤنطرة ببةستَيتء 

دةشَلَيت »هةَلبذاردنى )3/7( 
سةلماندي كة بزووتنةوةى طؤإان 

كةفوكوأل نةبووةء حيساباتى طةورةى 
سياسيى لةسةر دةكرَيت«.

عةبدوإلةحمان سديق  كة ثَيشتر 
وةزير بووة لةحكومةتى عَيراقء  
ماوةى دوو ساَليشة وازى لة كارى 

حيزبايةتى هَيناوة، دةَلَيت، ئةنجامى 
ئةم هةَلبذاردنة دةريخست، كؤمةَلَيك 

ثارتى بضووك هةن كة زؤر لةيةك 
دةضن، ثَيويستة خؤيان حةل بكةن 
»مةعقول نيية لة كوردستان، سآ 
حيزبى سؤشيال ديموكراتء سآ 
حيزبى ئيسالميىء سآ حيزبى 

ديموكراتى هةبن، كاتى ئةوة هاتووة 
يةكبخرَين«.

رؤذنامة: وةك ضاودَيرَيكي سياسيي، 
لةسةر هةَلبذاردني )3/7(  ض وَينةيةكتان 
ال دروستبوو، لةكاتَيكدا ئةنجامةكان بؤ 
بةشَيوةيةكي  كوردي،  اليةنى  هةندَيك 

ضاوةإوان نةكراو كةوتوونةتةوة؟
مةسةلةي  سوودةكاني  لة  يةكَيك   *
ماوة  مرؤظ،  وةكو  كة  ئةوةية  هةَلبذاردن 
خؤي  ثشكنينَيكي  بة  ثَيويستي  ناماوةيةك 
خؤيء  تةندروستيي  باري  زانيني  بؤ  هةية 
بإياردان لةسةر ضؤنَيتيي ضارةسةركردنى، 
لة  جؤرَيكة  هةَلبذاردنيش  بَلَيين،  دةتوانين 
ساأل  ضوار  ماوةي  بؤ  كة  خؤيي  ثشكنيني 
ثَييةتي،  ثَيويستييان  حيزبةكان  جارَيك، 
ئةوكات  نةبواية،  هةَلبذاردن  ئةطةر  ضونكة 
يةك  وةكو  دةيانتواني  حيزبةكان  هةموو 
باس  هةيةء  جةماوةريان  بكةن  لةوة  باس 
تاإادةيةكي  لةنَيو كؤمةَلطةدا  بكةن كة  لةوة 
هةَلبذاردنةكانن  بؤية  كراون،  قبووأل  زؤر 
بؤمان دةسةلمَينن كة كام حيزبة بةرةوثَيش 
كام  خؤيةتيء  لةجَيي  حيزبة  كام  دةضَيتء 
ئةطةر  لَيرةوة  دةكات.  ثاشةكشة  حيزبةشة 
بَيطومان   ،)3/7( هةَلبذاردنةكاني  بإوانينة 
بؤمان دةردةكةوَيت كة بةشَيك لة حيزبةكان 
زيادبوونداية،  لة  كورسييةكاني  ذمارةي 
كوردستان،  ديموكراتي  ثارتي  وةك��و 
كؤمةَلي  وةكو  طؤإان،  بزووتنةوةى  وةكو 
ئةطةر  بووة،  كةمتر  ثَيشتر  كة  ئيسالميش 
لةضاو  بَلَيين  دةتوانين  بهَينَيت،  )2(كورسي 
لةهةمانكاتيشدا  ثَيشكةوتنة،  )1(كورسيدا 
يةكطرتوو  ئةطةر  خؤيانن،  لةجَيي  هةندَيك 
)5(كورسي بهَينَيت دةتوانين بَلَيين، لةشوَيني 
تا  بهَينَيت  )6(ي��ش  ئةطةر  خؤ  خؤيةتي، 
رادةيةك زيادبووني ثَيوةية، لةوَيوة دةبينين 
يةكَيتيي  وةك��و  ديكةش،  حيزبةكاني  كة 
نيشتمانيي كوردستان، بَيطومان ثاشةكشَيي 
لةضاو  كورسييةكاني  ذمارةي  لة  كردووة 

ئيدي  لةمةوبةردا،  )4(س��األ  هةَلبذاردني 
)1(كورسييان  كة  ديكةش  حيزبانةي  ئةو 
لةطةأل  )9(حيزبَيك  نزيكةي  ه��ةب��ووةو 
كورسييةكيان  هيض  كة  بوون  هاوثةيمانيدا 
ئةويش  بَيطومان  ئةوا  نةهَيناوة،  بةدةست 

خةسارةتمةندي طةورةي هةَلبذاردنةكانن.
دةيانوت،  اليةن  هةندَيك  رؤذنامة: 
ط��ؤإان  بزووتنةوةى  دةنطانةي  ئ��ةو 
ثةرلةمانى  )7/25(ى  هةَلبذاردنى  لة 
تةنيا  بةدةستيهَيناون،  كوردستاندا 
كةفوكوَلَيك بوو ء لة هةَلبذاردنى 3/7دا 
طؤإان ئةو دةنطانةى ثَيشوو ناهَينَيتةوة، 

لةو بارةيةوة بؤضوونى ئَيوة ضؤنة؟
بَياليةنانة  زانستييانةو  ئ��ةط��ةر   *
هةية  قسةيةك  مةسةلةكة،  بإوانينة 
بإياردان  بؤ  بيكةين  خؤيةتي  جَيطةي 
طؤإان  بزووتنةوةي  ئايا  ئ��ةوةي،  لةسةر 
يان  تؤَلةسةندنةوةيةكة،  يان  كةفوكوَلَيكة، 
حاَلةتَيكة،  يان  دياردةيةكة،  دةركةوتني 
زاراوةن،  بةَلكو  نين،  وشة  ئةمانة  هةموو 
ئةطةر هةريةك لةمانةمان سةلماند، بَيطومان 
دةرهاويشتةكاني  دةرئةنجامةكاني، 
مةسةلةي  بؤية  لةيةكدي،  دةبن  جياواز 
طؤإان  بزووتنةوةى  كة  ئةوةي  سةلماندني 
 )3/7( ئةوا  ل��ة)7/25(دا،  بَيت  كةفوكوَلَيك 
سةلماندي كة كةفوكوأل نةبووة، ماناي واية، 
بةدةستيهَيناون  كة  دةنطانةي  ئةو  ذمارةي 
كة  دةنطانةي  ئةو  بةذمارةي  نزيكة  هةر 
ئاستي  لة  ضونكة  بةدةستيهَيناون،  ثَيشتر 
)25(كورسي  ئةوةي  كوردستاندا  هةرَيمي 
ئاستي  بؤ   كورسى  دةبَيتةوة  هةر  ثَيبَيت، 
ئةم  بَلَيين،  دةتوانين  لَيرةدا  كةواتة  عَيراق، 
دووب��ارةب��ووةوةء  ديكة  جارَيكي  حاَلةتة 
لةخؤيدا  خ��ؤي  دووب��ارةب��وون��ةوةك��ةش، 
بةَلطةية لةسةر ئةوةي كة لةحاَلةتي يةكةمدا 
شتَيكي كةفوكوأل نةبووة، بةَلكو ئةوة خةَلكة 
بإيار دةدات كة ئؤثؤزسيؤن هةبَيتء طؤإان 

هةبَيت.
طؤإان  بزووتنةوةى  ئايا  رؤذنامة: 
دةتوانَيت بةم شَيوة كاركردنةى ئَيستاى، 
سةركةوتنى  هةَلكشانء  بة  بةردةوامى 

بدات؟
مةسةلةيةكى  بة  ثةيوةستة  ئةمة   *  
تا  ط��ؤإان  بزووتنةوةي  طرنطةوة،  زؤر 
جةماوةريي  بةشَيوازَيكي  ساتةوةختة  ئةم 
ئومَيديان  زؤر  خةَلكانَيكي  ك��اردةك��ات، 
نةوةدةكاني  سةردةمي  حاَلةتي  لة  ثَييةتي، 
ئيسالمييةكان دةضَيت كة ئةو خةَلكة بةبآ هيض 
بةرذةوةنديي  بوونى  بةبآ  بةرذةوةندييء 
ماديي كاري بؤ دةكةنء ثشتطيريي دةكةن، 
سةرةتا  ئيسالمييةكانيشدا،  لةنَيو  بةآلم 
ئةمة  دةوت��را  كة  نةبوو،  هةَلبذاردن  خؤ 
هةَلبذَيريت،  خؤت  نابَيت  تةزكيةكردنةء 
ئةم  دةكةين،  خودا  بؤ  كارة  ئةم  خؤمان 
بؤ  طشتيية  بةرذةوةنديي  لةسةر  ك��ارة 
دواجار  بةآلم  نيية،  تايبةتيي  بةرذةوةنديي 
وردةوردة كة كارةكة الي ئيسالمييةكانيش 
بوو بة حيزبي، ئيدي ملمالنآ لةنَيوان خؤياندا 
ثةيدابوو، خؤثاآلوتنء بانطةشة بؤ خؤكردن 
لةنَيوياندا  باَلباَلَين  ثةيدابوو،  لةنَيوانياندا 
بزووتنةوةي  ئايا  ئةوةية،  ئةمة  ثةيدابوو، 
ئةم  دةمَينَيتةوة،  بزووتنةوة  بة  هةر  طؤإان 
نيية،  سرووشتي  حاَلةتي  ئَيستاي  حاَلةتةي 
يان  حيزب،  بة  دةبَيت  يان  طؤإان  ضونكة 
ئَيستاي  وةكو  بزووتنةوةيةكي  بة  دةبَيت 
سةرؤكَيكي  هةر  دواجار  بةآلم  سياسيي، 
نيية، بَيطومان ئايا مةكتةبي سياسيي دةبَيت، 
كةى  ثَيويستة،  سةركردايةتي  ئةوكاتة 
حيزبة  ئةو  بنكةي  كآ  دةطرَيت؟  كؤنطرة 
دةبَيت، ئةوة طرنطة، ئايا طؤإان لة مةسةلةي 
تةكةتولي  كوتلةو  باَلباَلَينء  خةتخةتَينء 
دةبَيت  كة  كاتَيك  دروستدةكاتةوة  نَيوخؤي 
بزووتنةوةى  بؤ  هَيشتا  ضونكة  حيزب؟،  بة 

طؤإان ئةمة حاَلةتَيكي ئاسايي نيية.
رؤذنامة: كةواتة دةتوانرَيت بوترَيت،  
طؤإان  بزووتنةوةى  )3/7(وة،  ل��ةدواي 
بووة بةهَيزَيكي طةورةي حيساببؤكراوي 
كوردستانىء عَيراقىء حيساباتى سياسيى 

لةسةر دةكرَيت؟
بَلَيين،  وا  دةتوانين  بةدَلنيايي،   *
بَيطومان  كة  ئ��ةوةي  س��ةر  دةمَينَيتةوة 
طؤإان لةدواي ئةم هةَلبذاردنةوة ثَيويستيي 

بةكؤنطرةيةك دةبَيت، تاوةكو لةو كؤنطرةيةدا 
بإيار بدات بةشَيوازَيكي وةكو خةَلك دةستي 
هةية لة هةَلبذاردني طؤإاندا، ئةنجامبدرَيت، 
هةبَيتء  طؤإانيش  فراواني  بنكةي  دةبَيت 
حاَلةتَيكدا،  بنياتناني  لة  هةبَيت  دةستي 
ئَيستاكة  كة  كالسيكييةكة  بةشَيوازة  جا 
بةشَيوازي  ئةمإؤ  عيلماني  ئيسالميىء 
كة  كاردةكةن،  لينيني  ماركسي  كالسيكي 
ناوةنديء  كؤميتةي  ئةوة  كؤنطرةيةو  ئةوة 
شَيوازة  بةم  طشتييةء  سكرتَيري  ئ��ةوة 
ديكةي  شَيوازَيكي  ياخود  ك��اردةك��ات، 
دؤزيوةتةوة بؤ ثةيكةري ئيداريي حيزبةكة، 
وةكو شَيوازي حيزبي )جمهوري( كؤماريي 
ئةمريكا،  ديموكراتي  حيزبي  يان  ئةمريكا، 
يان سؤسيال ديموكراتةكاني ئةوروثا، ئةوة 
شكَلي  هَيشتا  طؤإان  ضونكة  دةيسةلمَينَيت، 
شكَلي  ثَيويستة  وةرنةطرتووة،  كؤتايي 
بزانرَيت  تاوةكو  وةربطرَيت،  خؤي  كؤتايي 
ئاإاستةيةكدا  ض  بة  كاركردنةكةي  شَيوازي 

دةإوات.
ذمارةى  هةَلبذاردنةدا،  لةم  رؤذنامة: 
هاوثةيمانيي  ليستى  كورسييةكانى 
دابةزى  )53(كورسييةوة  لة  كوردستان 
ئَيوة،  بإواي  بة  )40(كورسي،  سنورى  بؤ 

هؤكارةى ئةم دابةزينة ضيية؟
بكةيت،  تةماشا  ئةطةر  بةدَلنيايي،   *
ئ��ةم ذم��ارةي دةن��ط��دةرى ك��وردة وةكو 
لة  كوردستان  هةرَيمي  ناوضةي  بة  ضؤن 
ناوضةيةكي  دةَلَين،  هةَلبذاردنةوة  رووي 
كورد،  خةَلكي  بؤ  داخ��راوة  واتا  داخ��راوة، 
لة  عةرةبء  لة  هاتن  زؤر  خةَلكانَيكي  بؤية 
هةرَيمي  لة  ديكة  نةتةوةكاني  لة  توركمانء 
كوردستان، قةوارة سياسيية عةرةبييةكاني 
نةهَينا،  دةنطانةيان  ئةو  ث��اآلوت،  خؤيان 
ناوضةيةكي  )3(ثارَيزطاية  ئ��ةم  كةواتة 
كةركوكيشةوة،  بة  رادةيةك  تا  داخ��راون، 

دةنطي  ك��ورد  دةبينين  كة  لةبةرئةوةية 
)40( ئةم  بإوانينة  ئةطةر  دةهَينَيت،  تَيدا 

بَلَيين،  با  هاوثةيمانيي،  ليستى  بؤ  كورسيية 
تيادةكةين،  قسةي  ساتةوةختةي  ل��ةم 
ئةمإؤ  تا  هةَلبذاردنةكان  ئةنجامي  هَيشتا 
دابنَيين،  واي  دةرنةكةوتووة،  تةواوةتى  بة 
)53( ئ��ةم  بَيت،  )40(ك��ورس��ي��ش  ئةطةر 
)13( ئَيستا،  )40(ةى  ئةو  بؤ  ثَيشوو  يةي 

بَلَيين،  دةتوانين  ئةو 13يةش  بؤ  دةوَيت،  ي 
كةواتة  طؤإانة،  الي  لة  ذمارة  بة  )15(و  بة 
ئةوةي  سةر  بخةيتةوة  )5(ةكةشي  ئةطةر 
ئةمة  هَيناويةتي،  يةكطرتوو  يةكطرتوو، هةر 
لة  دةنطةي  ئةو  كة  ئةوةي  لةسةر  بةَلطةية 
ضووةتةوة  كةمبووةتةوة،  هاوثةيمانيي 
بؤ  ضووة  كة  كوردي،  ديكةي  اليةنَيكي  بؤ 
بةشي  ضووة؟  كوآ  بؤ  كوردي  اليةنَيكي 
الي  دووةم��ي  بةشي  طؤإانة،  الي   زؤري 
كةواتة  كؤمةَلة،  الي  بةشَيكي  يةكطرتووة، 
دةتوانين بَلَيين، هةر دةنطي كوردةء دةتوانين 
بَلَيين، كوردء دةنطدةري كورد بإياري خؤي  
بإياري  لةوةدا  كورد  دةنطدةري  طؤإيوة، 
خؤي طؤإيوة كة طلةييء طازاندةي هةية لة 
رادةيةي  ئةو  تا  كوردستاني،  هاوثةيمانيي 
كوردستاني  هاوثةيمانيي  لة  رَيذةيةي  ئةو 
بةحيزبةكاني  داويةتي  كةمكردووةتةوةو 
ديكة، داويةتي بةقةوارة كوردييةكاني ديكة، 
لة  هةية  طازةندةي  طلةييء  رادةي��ةي  بةو 

هاوثةيمانيي كوردستان.
رؤذنامة: هَيناني نزيكةي )20(كورسي 
لةاليةن طؤإانء حيزبة ئيسالمييةكانةوة 
بةرةى  لة  كوردستان   هةرَيمى  لة  كة 
ئؤثؤزسيؤندانء تا ضةند بة ضوونيان  بؤ 
بطَيإن  كاريطةر  رؤَلَيكي  دةتوانن  بةغدا، 
سياسةتي  رةسمي  لة  بةشداريكردن  لة 

هةرَيمدا لة بةغدا؟
وةختة،  ئةم ساتة  تا  بَلَيين،  دةتوانين   *

هةر  كورد  لةمافةكاني  باسكردن  مةسةلةي 
وةكو دروشمَيك دةوترَيتةوة، بةآلم تا ئَيستا 
بةرجةستةكردنء  ميكانيزمي  بة  نةبووة 
ئَيمة  مانايةي  بةو  مافانة،  ئةو  دابينكردني 
هاوثةيمانيي  ئَيستاش  دةكةين،  زؤر  قسة 
اليةنانة  ئةو  لةطةأل  دةَلَيت،  كوردستاني 
داهاتووي  حكومةتي  بؤ   دةكةين  ئيئتيالف 
ببينينء  سياسييةكةي  بةرنامة  كة  عَيراق، 
مافة  بة  دان  سياسييةكةيدا  بةرنامة  لة 
دةستوورييةكاني خةَلكي كوردستاندا بنَيت، 
ئةم مةسةلةيةش كؤنةء حكومةتي ماليكيش 
كورد  ئةطةر  بوو  هاوثةيماني  ك��ورد  كة 
ثَيدةهات،  كؤتايي  حكومةتةكةي  نةبواية 
لَي�ي  لةو ساتةوةختةي زؤرَيك لةاليةنةكان 
مالكيدا  سياسييةكةي  بةرنامة  لة  كشانةوة، 
ل���ة)2007/3/29(  دةَلَيت،  بكةين،  تةماشا 
قؤناغي  تةواوكردني   بة  دةستدةكةين 
دةَلَيت،   ،)140( مادةي  لة  ئاساييكردنةوة 
ئامار،  بة  دةستدةكةين  ل���ة)2007/8/29( 
ريفراندؤمةكة   )2007/12/29( لة  دةَلَيت 
نابَيت،  جوانتر  لةمة  بةرنامة  دةك��ةي��ن، 
ئةو  كةواتة  نةكرا،  جَيبةجآ  هيضي  بةآلم  
كوردستاني  هاوثةيمانيي  ضاودَيريكردنةي 
ماليكي  كة  سياسييةي  بةرنامة  ئةم  بؤ  كوا 
دةَلَيين،  لَيرةوةية  خستيةإوو؟،  خؤي  كاتي 
جوانتريش  ديكةي  بةرنامةيةكي  هةموو 
دةستناكةوَيت،  جوانترمان  لةمة  هةبَيت، 
كاتةكاني  بوو،  بةرنامةيةك  ئةمة  ضونكة 
جَيبةجَيكردني مادةي )140(ي دياريكردبوو، 
هةَلوَيستي  نةيكردء  ئ��ةوةش��دا  لةطةأل 
هاوثةيمانيي بةرامبةر ئةم نةكردنةي ماليكي 
ضي بوو، بَيطومان هةَلوَيستَيكي ديار نةبوو، 
لة حكومةتةكةي،  بَيت  كشانةوةش  تةنانةت 
دةبَيت  ئ��ةوةي��ة،   رؤذي  ئ��ةم��إؤ  بؤية 
كة  كاتَيك  ثيتةكان،  سةر   بخرَينة  خاَلةكان 
اليةنَيكدا،  هةر  لةطةأل  دةكةيت  هاوثةيمانيي 
ئةو  بةرجةستةكراو  بةشَيوازَيكي  دةبَيت 
خةَلكي  بؤ  ث��إؤذة  بة  بكرَين  دروشمانة 
)20(ك��ورس��ي  بووني  بؤية  كوردستان، 
كةم  هاوثةيمانيي،  دةرةوةي  لةاليةنةكاني 
سةرةكي  طةورةي  اليةنَيكي  ضونكة  نيية، 
خؤياندا،  بةدانثَيدانانى  تةوافوقيش،  وةكو 
دةبَيت،  )20(كورسيمان  ئَيمةش  دةَلَين،  هةر 
بةشَيك  بةقةدةر  بَلَييت،  دةتوانيت  كةواتة 
هةية  سةنطي  عَيراق  خةَلكي  لةثَيكهاتةيةكي 

بؤ طؤإانء ئيسالمييةكان.
ذمارةى  هةَلبذاردنةدا،  لةم  رؤذنامة: 
ئةوةندةي  دوو  ثارتي،  كورسييةكانى 
بةغدا،  لة  دةبَيت  يةكَيتي  كورسييةكاني 
كاريطةريي  هاوكَيشةية  ئةم  ثَيتواية 
هةرَيمى  حوكمإانى  نةخشةي  سةر  بؤ 
دوو  ئةو  نَيوان  لة  دةبَيت  كوردستان 

هَيزةدا؟
* بةثَيي ئةو راطةياندنانةي كة تا ئَيستا 
دةيانبيستين لة ثارتي ديموكراتي كوردستان، 
وَيإاي ئاهةنطةكاني بؤ ئةو سةركةوتنةي كة 
كوردستان  ديموكراتي  ثارتي  كانديدةكاني 
جةخت  لةثاَليشيدا  بةآلم  بةدةستيانهَيناوة، 
كارناكاتة  ئةمة  كة  دةكةنةوة  ئةوة  لةسةر 
لةطةأل  ستراتيذييان  رَيكةوتننامةي  سةر 
دةشَلَين،  كوردستانء  نيشتمانيي  يةكَيتيي 
هَيشتا  دةَلَين  كة  ئةوةي  سةر  كارناكاتة 
سةرؤكايةتي  بؤ  كانديدي  هاوثةيمانيي، 
لَيدوانانة  ئةم  جةاللة،  مام  هةر  كؤمار 
ئايندةيةكي  لة  كة  ئةوةي  لةسةر  بةَلطةن 
نزيكدا وا ديارة كة كاريطةريي نابَيت، بةآلم 
كوردستان  نَيوخؤي  ئايندةي  بؤ  بةدَلنيايي 
بؤ هةَلبذاردني ديكةي نَيوخؤي كوردستان، 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةني  هةَلبذاردني  بؤ 
بَيطومان  بكرَيت،  لةئةمساَلدا  دةبَيت  كة 

رةنطدانةوةي دةبَيتء كاريطةريي دةبَيت.
رؤذنامة: ئةوةي بة الي ضاودَيرانةوة 
هةَلبذاردنةدا،  لةم  بوو  سةرنج  جَيطاي 
زياتر  بةإَيذةيةكي  ئيسالمييةكان 
زياتر  نفوزيان  هةَلكشاء  دةنطةكانيان 
بوو، ئَيوة ئةم هاوكَيشةية ضؤن دةبينن؟

* ئةطةر ئةنجامةكان بةو شَيوةية بَيت، تا 
ئةم ساتةوةختةي قسةي تيا دةكةين، طرنطة 
وةختةي  ساتة  ئةم  كة  بنووسرَيت  ئةمة 
كورسييةكان  ذمارةي  دةكةين،  تَيدا  قسةي 
هةَلكشان  )5(ك��ورس��ي،  لة  بَيت  بريتي 
لةكوَيداية؟، كاتَيك كة يةكطرتوو )5(كورسي 

ضاوثَيكةوتن

حالَةتى ئَيستاى طؤِران، 
لةحالَةتي سةردةمي نةوةدةكاني 

ئيسالمييةكان دةضَيت

ئيسالمييةكان لة 
ئاستي خؤياندا 

وةستاونء 
زياديان 
نةكردووة
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راثؤرتى: مةهدى ئةبوبةكر

هةَلبذاردنى عَيراق تةواو بوو، 
دةرئةنجامةكانى ضةند بؤ 

عةرةبييةكانى  هَيزةسياسيية 
عَيراق طرنطن، دةيانجار زياتر 

بؤ هَيزةسياسييةكانى كوردستان 
طرنطترن، بؤضى؟ ضونكة 

هةَلبذاردن، ريزبةنديى هَيزةكانى 
لة كوردستاندا زؤر بة روونى 
دةرخست، ضيدى بوارى ئةوةى 
لةبةردةمياندا نةهَيشتةوة، بة 
ئارةزووى خؤيان ريزبةنديى 

خؤيان لة طؤإةثانةكةدا دياريى 
بكةن.

قولى رةشء سثى دةركةوت
ئةو  عَيراق،  ئةمجارةى  هةَلبذاردنى 
»قولى رةشء  بوارة بوو كة كوردواتةنى، 
)بآ  هةَلبذاردن  دةرك��ةوت.  تَييدا  سثى« 
ساختةكارييةكان(  لةبةرضاوطرتنى 
طؤإةثانةكةدا  لة  هَيزَيك  ض  دةريخست، 
ئةوةى  سَييةمة.  كآ  دووةمء  كآ  يةكةمء 
بةراييةكانةوة  ئةنجامة  لة  ئَيستا  تا 
دةركةوتوون، لة كوردستاندا كانديدةكانى 
هاوثةيمانيى  ليستى  ل��ةن��او  ث��ارت��ى 
كوردستاندا، توانيويانة يةكةمى ريزبةنديى 
ئةنجامةش  ئ��ةو  ب��ن.  دةرض���ووةك���ان 
ضاودَيران،  لة  هةندَيك  الى  رةنطة  كة 
وةكو  ثارتى  بَيت،  بوو  ضاوةإواننةكراو 
دةردةخات.  طؤإةثانةكة  يةكةمى  هَيزى 
توانيويةتى  هةرَيمدا  شارةكانى  لة  ثارتى 
بةدةستبهَينَيت،  )18(كورسى  نزيكةى  
يةكَيتيي  لةطةأل  ب���ةراورد  بة  ئ��ةوةش 
ستراتيذييةتى،  هاوثةيمانيى  كة  نيشتمانى 
لة  يةكَيتى  ضونكة  طةورةية،  ذمارةيةكى 
بؤضوونةكان  هةموو  طوَيرةى  بة  هةرَيمدا 
ن��ات��وان��َي��ت ل��ة )5(ك���ورس���ى زي��ات��ر 
ئةوةندةء  سآ  ثارتى  واتة  بةدةستبهَينَيت. 
نيوى يةكَيتى كورسيى مسؤطةر كردووةء 
شؤك  تووشى  يةكَيتى  ئةنجامةش  ئةو 
ثارتى  دةترسَيت،  لةوة  ضونكة  كردووة، 
بكشَيتةوة،  ستراتيذى  رَيكةوتننامةى  لة 
ثَيش  بكات.  دةستكاريكردنى  داواى  يان 
ئةنجامدانى هةَلبذاردن بةطوَيرةى هةندَيك 
نةسةلمَينراوة،  راستييان  كة  زانيارى 
ثارتى بة ئةندامةكانى خؤى وتبوو؛ ئةطةر 
ئةنجامةكان، الوازيى يةكَيتييان دةرخست، 
هةَلدةوةشَيننةوةء  رَيكةوتننامةكة  ئةوا 
هةندَيك بيروبؤضوونيش باس لةوة دةكةن، 
هؤكارى بةدةستنةهَينانى كورسى لةاليةن 
ئةو  دةطةإَيتةوة،  ئةوة  بؤ  يةكَيتييةوة 
ثةرشوبآلوبوونةتةوة،  دةنطةكانى  حيزبة 
لة هةولَيرء دهؤكداء باس لةوة  بةتايبةتى 
دةكةن، راستة يةكَيتيى، كورسيى لةو دوو 
دةنطَيكى  بةآلم  بةدةستنةهَيناوة،  شارةدا 
تةسليمى  خؤيان  ئةوانةى  هةية.  زؤرى 
بثرسن،  دةبَيت  ك��ردووة،  بؤضوونة  ئةو 
ئةطةر واية ئةدى بؤضى دةنطةكانى ثارتى 
حيزب  هةردوو  ئايا  نةبوون؟  ثةرشوبآلو 
لة هةرسآ شارةكةدا وةكو يةك كانديديان 
لة  يةكَيتى  ثارتىء  راستيدا  لة  نةبوو؟ 
هةرَيمى  بة  عَيراقدا  شارةكانى  سةرجةم 
كانديديان  يةك  وةكو  كوردستانيشةوة 
ثةرشء  بة  بإواكردن  بؤية  دياريكردبوو، 
بآلوبوونةوةى دةنطةكان، تةنيا بيانوويةكة 
سةرةكييةكة،  ثرسة  لة  خؤدزينةوة  بؤ 
ئ��ةوي��ش ب��ض��وك��ب��وون��ةوةى ق��ةب��ارةى 
دواتر  ثارتىء  بة  بةرامبةر  لة  يةكَيتيية 
كوردستانء  ديكةى  سياسييةكانى  هَيزة 
دةروازةكةى  يةكَيتى،  بضووكبوونةوةى 
تا  واآلكرد،  ثارتيدا  لةبةردةم  بةتةواويى 
خؤى  كوردستان  يةكةمى  هَيزى  وةكو 

نمايش بكات.

طؤإان، هَيزى دووةم
هَيزَيكى  وةك  ط��ؤإان،  بزووتنةوةى 
لة  تةمةنى  ك��ة  ج��ةم��اوةري��ى،  ت���ازةى 
كوردستان  حيزبى  بضووكترين  تةمةنى 
هةَلبذاردنةدا  لةم  ساَلَيك،  ناطاتة  كةمترةء 
بةشَيوةيةكى بةهَيز دةركةوت. بة طوَيرةى 
)10-9( هةرَيمدا  لة  طؤإان  ئةنجامةكان، 

رةنطة  رَيذةية  ئةو  ب��ردووة،  كورسيى 
لة  هةندَيك  ضاودَيرانء  لة  هةندَيك  الى 
كةم  رَيذةيةكى  طؤإان  هةَلسوإاوةكانى 
ض��اودَي��رة  لة  زؤرَي���ك  الى  ب��ةآلم  بَيت، 
ضونكة  ثةسةندة،  رَيذةيةكى  سياسييةكان 
ثةرلةمانى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  ب��ارودؤخ��ى 
كوردستان زؤر جياواز بوو لةوةى عَيراق، 
بطرة  هةَلبذاردنةكةوة  شَيوازى  لة  هةر 
بةشداريى.  رووبةرى  فراوانى  دةطاتة  تا 
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
بوو،  داخ��راو  هةَلبذاردنةكة  ش��َي��وازى 
ب��وون،  كةمتر  ك��ان��دي��دةك��ان  ذم���ارةى 
شانى  لةسةر  قورساييان  كانديدةكان 
بزووتنةوةكة كةمتر بوو. بة ثَيضةوانةوة، لة 
كراوة  نيمضة  عَيراقدا شَيوازى  هةَلبذاردنى 
لةسةر  زؤرى  كاريطةريى  ئةوةش  بوو، 
لة  زؤرَيك  ضونكة  هةبوو،  بزووتنةوةكة 
هةَلبذاردنى  لة  كة  طؤإان  هةَلسوإاوةكانى 
كوردستاندا سةرقاَلى كةمثةينكردن بوون، 
ئةمجارة  كردبوو،  كانديد  خؤيان  ئةمجارة 
بزووتنةوةكة،  بؤ  كةمثةينكردن  لةبرى 
خؤيان  تايبةتى  كةمثةينى  سةرقاَلى  زياتر 
تازةى  بزووتنةوةيةكى  بؤ  ئةوةش  بوون. 
بوو،  ق��ورس  ئاستَيك  تا  ط��ؤإان  وةك��و 
ضونكة زؤربةى كارةكانى كةمثةينكردن بؤ 

بزووتنةوةكة بةسةرشانى ذمارةيةكى كةمى 
ئةوةش،  دواى  كةوتبوو.  هةَلسوإاوةكاندا 
كةمثةينكردندا  شَيوازى  لة  كةمئةزموونيى 
ديسان  ف��راوان��دا  وا  رووب��ةرَي��ك��ى  ل��ة 
لة  كاريطةرى لةسةر بزووتنةوةكة هةبوو. 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاندا، طؤإان 
بةوةش  دةكرد،  ضاالكى  ثارَيزطادا  سآ  لة 
رووبةرَيكى  لة  كةمثةينكردنى  ئةزموونى 
لة  ئةمجارة  بةآلم  كردبوو،  ثةيدا  بضووكدا 
دةبوو  بةشداريكردبوو،  ثارَيزطادا  هةشت 
هاوسةنط  بةشَيوةيةكى  ي��ةكء  وةك��و 
ثارَيزطايةء  هةشت  ئةو  بؤ  خؤى  طوتارى 
بكات،  ئاإاستة  عَيراق  هةموو  بؤ  دواتر 
كةمتةمةنء  بزووتنةوةيةكى  بؤ  ئةوةش 
قورسء  هةم  ئةزموونَيكى  كةمدةرامةت، 
هةم نوَي بوو، لةطةأل ئةوةشدا ئةنجامةكان 
هةموو  س��ةرةإاى  ط��ؤإان  دةريانخست، 
وةكو  توانى  كوردستاندا  لة  بةربةستةكان 
هَيزى دووةم، دووةمَيكى بةهَيز دةربكةوَيت، 
ببَيتة ذمارةيةكى قورس لةسةر طؤإةثانى 

سياسيى كوردستان.

ئيسالمييةكانيش هةن
كوردستاندا،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
)كؤمةَلى  ئيسالمييةكة  اليةنة  سآ  بةهةر 
بزووتنةوةى  يةكطرتوو،  ئيسالميى، 
ئيسالميى( تةنيا )12(كورسييان بةركةوت، 
بةراييةكان  ئةنجامة  ئةمجارة  ب��ةآلم 
)6( يةكطرتوو  كؤمةألء  دةريانخستووة، 

بةتةنيا  يةكطرتوو  وةرطرتووة،  كورسييان 
ئةو  وةربطرَيت،  )4(كورسى  توانيويةتى 

لة  كةمترة  كورسييةكى  تةنيا  ذمارةية 
بؤ  طرنطتر  لةوةش  يةكَيتى.  كورسييةكانى 
توانيويةتى  ئةوةية؛  ئيسالميى  يةكطرتووى 
كورسى  ث��ارَي��زط��اك��ةدا  س��آ  ه��ةر  ل��ة 
بةدةستبهَينَيت، واتة ئيسثات وجودى خؤى 

بكات لة هةرسآ ثارَيزطاكةدا.

ناوضة دابإاوةكانء 
شارةكانى ديكة

ثارَيزطاى  لة  ثارتى  روون��ة،  ئ��ةوةى 
كورسى  ب��اش  ذم��ارةي��ةك��ى  ن��ةي��ن��ةوا، 
باسى  خؤيان  وةك��و  بةدةستهَيناوة، 
)8(كورسى  نزيكةى  توانيويانة  دةك��ةن، 
بةدةستبهَيننء رةنطة ئةو ئةنجامةى ثارتى 
زؤر  بةدةستيهَيناوة،  نةينةوا  ثارَيزطاى  لة 
جَيطاى شؤك نةبَيت، ضونكة ثارتى هةميشة 
باخضةى  وةك��و  دةوروب���ةرى  موسألء 
ثشتةوةى ماَلةكةى خؤى تةماشا كردووة. 
جطة لةوةش هَيزى ضةكدارء دارايى ثارتي 
بينى  طرنطيان  رؤَلَيكى  ناوضانةدا  لةو 
ئةو  كورسييةكانى  ذمارةى  لةزيادكردنى 
نةينةوا،  لة  يةكَيتيشة  هةرضى  حيزبةدا. 
بةدةستبهَينَيت.  كورسى  نةيتوانيوة 
بة  كوردستانيش  ئيسالمييةكانى  هَيزة 
لةو  كورسييان  يةكَيتى،  هةمانشَيوةى 
هةرضى  لَي  وةرنةطرتووة.  ثارَيزطاية 
يةكةمى  لة ساتى  بزووتنةوةى طؤإانيشة، 
دةركةوتووة  دةنطةكانةوة،  جياكردنةوةى 
كة كورسييةكى لة نةينةوا بةدةستهَيناوةء 
دةكةن،  لةوة  باس  سةرضاوةش  هةندَيك 
)2( بطاتة  ثارَيزطاية  لةو  ط��ؤإان  رةنطة 

زيادإؤيى  بؤضوونة  ئةو  بةآلم  كورسى، 
لةو  كورسييةكى  تةنيا  ط��ؤإان  تَيدايةء 

ثارَيزطايةدا دةبَيت. 
مانء  شةإى  كةركوكدا،  لة  يةكَيتيش 
نابوَيرم،  كوَيرم،  شةلم،  ك��رد،  نةمانى 
دةستى لة هيض شتَيك نةثاراست تا بتوانَيت 
وتةنى،  خؤيان  بكات،  ث��اوان  شارة  ئةو 
كةركوكيشيان  تا  دةكرد  ئةوة  بؤ  كاريان 
نةضَيتء  دةس��ت  ل��ة  سلَيمانى  وةك��و 
ب��زووت��ن��ةوةى  دووةم���ى  ق��ةآلى  ببَيتة 
هةموو  بةكارهَينانى  س��ةرةإاى  ط��ؤإان. 
زؤرو  ساختةكاريى  بة  ش��َي��وازةك��ان، 
ئةنجامة  بةطوَيرةى  كةضى  زةوةنديشةوة، 
)3(كورسيى  يةكَيتى  سةرةتاييةكان، 
مسؤطةرى هةيةء ئةطةرى ئةوة لة ئاراداية 
)1(كورسى،  ثارتيش  )4(كورسى.  بطاتة 
)2(كورسى.  بطاتة  ئةوةية  ئومَيدى  بة 
ئيسالمييةكانيشة  هَيزة  طؤإانء  هةرضى 
بة تايبةتى يةكطرتووى ئيسالمى، ئومَيديان 
بة وةرطرتنى )1(كورسى الواز نةبووة. لة 
لةو  ثارتى  يةكَيتىء  ئةوةدان،  ضاوةإوانى 
رَيذةيةى ئَيستا زياد نةكةنء ئةوان بةشة 

كورسييةكانى ديكةى كورد وةربطرن.
س��ةرض��اوةى  هةندَيك  ب��ةط��وَي��رةى 
طؤإان  يةكطرتووةكان،  نةتةوة  ناإةسميى 
بةدةستهَيناوة،  كةركوكدا  لة  كورسييةكى 
ب��ةآلم زان��ي��ارى ئ��ةو س��ةرض��اوةي��ة تا 
ثشتى  ناتوانرَيت  ئةنجامةكان  راطةياندنى 

ثَيببةسترَيت.
الوازي��ى  سةآلحةدينيش،  ديالةء  لة 
كورد  هةموو  بةَلكو  ثارتى،  يةكَيتىء  نةك 
ثارَيزطايةدا  دوو  لةو  ضونكة  دةرك��ةوت، 
لة  تةنيا  دةردةخ��ةن،  ئةوة  ئةنجامةكان 
)1(كورسى  توانيويةتى   يةكَيتى  ديالة، 
وةربطرَيتء سةرجةم اليةنة سياسييةكانى 

ديكة لة ديالة دةستبةتاَل بؤى دةرضوون.
بزووتنةوةى  سةآلحةدينيشة،  هةرضى 
ضاوةإوانى  لة  نةبووةء  بإاو  هيوا  طؤإان 
بةآلم  وةربطرَيت،  كورسييةك  ئةوةداية 
ديكةية،  كوردييةكانى  اليةنة  هةرضى 
وةرطرتنى  بة  ئومَيديان  ثارَيزطايةدا  لةو 

كورسى نيية. 

سوثرايزى بةغدا
ئةوةى تا ئاستَيك مايةى سةرسوإمانء 
بؤ طؤإانيش دَلخؤشيية، ئةو هةواآلنةية كة 
نةتةوة  ناإةسميى  سةرضاوةى  هةندَيك 
طؤإان  كة  باسيدةكةن،  يةكطرتووةكان 
بةدةستهَيناوة.  كورسييةكى  بةغدا  لة 
دةربضَيت،  راس��ت  ئةنجامة  ئةو  ئةطةر 
ئةوا طؤإان تاكة هَيزى كورديية توانيبَيتى 
ملمالنآ  عَيراقدا  ثايتةختى  لةناوجةرطةى 
ضونكة  وةرب��ط��رَي��ت،  كورسى  بكاتء 
هاوثةيمانيى كوردستان كة طردبوونةوةى 
)13( لة دَيرينترين حيزبةكانى كوردستانة، 

نةيانتوانيوة كورسى وةربطرن. 

ئةنجامةكان وا دةَلَين:
هةرَيمى  ئةنجامةكانى  سةرجةم  ئةطةر 
ناوضةدابإاوةكانء شارةكانى  كوردستان، 
ديسان  يةكتر،  بخرَينةسةر  عَيراق  ديكةى 
بةسةردا  ئةوتؤى  طؤإانَيكى  ريزبةندييةكة 
بزووتنةوةى  ثارتىء  بؤ  بةتايبةتى  نايةت، 
طؤإان، ضونكة ئةو دوو هَيزة وةكو هَيزى 
ناوضة  بةآلم  دةمَيننةوة،  دووةم  يةكةمء 
يةكَيتى  فرياى  بة  ئاستَيك  تا  دابإاوةكان 
كةوتووةء لةبةرامبةر ئيسالمييةكاندا بارى 
بةهَيزى  كردوويةتى  راستكردووةتةوةء 

سَييةم.
ئةو ئةنجامانةى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
لة كوردستاندا سةلماندنى ئةوةية؛  عَيراق، 
هَيزةكان، تا ئاستَيكى باش هَيزء قورسايى 
ئةطةر  دةرك��ةوت.  بؤ  خؤيان  جةماوةرى 
بَيتء مةسةلةى تةزويري دةسةآلت بةالوة 
بنَيين. ئةوةى ضةندين ساَلة شةإى لةسةر 
دةكرا كة كامة اليةن هَيزى يةكةمء كامةيان 
بؤ  بوو،  ئاشكرا  سَييةمة،  كاميان  دووةمء 
كةس  ديكة،  هةَلبذاردنَيكى  تا  لةمةوالء 
ناتوانَيت بانطةشةى لةو ثَيطةية زياتر بكات 

كة هةَلبذاردن بؤى دةستنيشانكردووة.

دةستةكة كةشف بوو
هةلَبذاردن، ريزبةنديى هَيزة سياسييةكانى كوردستانى يةكالييكردةوة

تةنيا هةَلبذاردن دةتوانَيت قةبارةى اليةنة سياسييةكان دياريي بكات



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ه��ؤش��دارى  سياسيى  ض��اودَي��ران��ى 
هةَلبذَيردراوى  ت��ازة  نوَينةرانى  دةدةن��ة 
ثرسة  كة  ع��َي��راق،  ثةرلةمانى  بؤ  ك��ورد 
كوردستان  خةَلكى  ضارةنوءسسازةكانى 
لةثةرلةمانء  كاركردنيان  ئةولةوياتى  بكةنة 

هةَلةكانى رابردوو دووبارة نةكةنةوة.
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق 
لة )3/7( ى رابردوو، كؤمةَلَيك نوَينةرى تازةى 
هةَلبذَيردراوى خةَلكى كوردستانى خستة ناو 
ضاودَيرانى  هةربؤية  عَيراقةوة،  ثةرلةمانى 
ثرسى  كؤمةَلَيك  داوادةكةن  كورد  سياسيى 
طرنط هةية، كة نوَينةرانى كورد لة ثةرلةمانى 

بةغدا بيجووَلَينن.
سياسيى  ضاودَيرى  طوَلثى،  د.فايةق 
ثَييواية؛ »ثَيويستة جَيبةجَيكردنى مادةى )140(

ى دةستوءرى عَيراقىء دانانى نوَينةرى كورد 
جَيبةجَيكردنى  عَيراقداء  سةفارةتةكانى  لة 
فيدإاَلى،  ئةنجومةنى  دروستكردنى  بإطةى 
لة كارة هةرة لةثَيشينةكانى نوَينةرانى كورد 

بَيت لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق«.
طوَلثى بةطرنطييةوة باس لة ئةنجومةنَيك 
بؤ  طرةنتييةك  ببَيتة  ثَيدةضَيت  كة  دةكات 
ثاراستنى مافةكانى كورد لةجَيطةى دةستةى 
سةرؤكايةتى كؤمار، كة ثَيشتر لةو دةستةيةدا 
دةتوانرا ظيتؤى ئةو ياسايانة بكرَيت كة دذ بة 
خواستةكانى خةَلكى كوردستان دةردةكران، 
فايةق طوَلثى وتى: ئةو ئةنجومةنى فيدراَليةى 
كة  بةشَيوةيةك  ثَيكدةهَينرَيت  خولةدا  لةم 
يةك  بةهَيندةى  عةرةب  كوردء  نوَينةرانى 
لةو  ضارةنوءسسازةكان  ثرسة  وةربطرنء 
بة  بإيارةكان  باسبكرَيتء  ئةنجومةنةدا 
تةوافوق بَيت، »نةك وةك ئةوةى لة رابردوءدا 
كراوة، كة رَيكةوتنى البةال جَيطةى رَيكةوتنى 

سياسيى طرتووةتةوة«.
بةثَيى مادةى )142(ى دةستوءرى عَيراقى 
ثةرلةمانى عَيراق مافى ئةوةى هةية دةستوور 
بةر  ماوةيةك  هؤيةشةوة  بةو  هةمواربكات، 
دةستوءرى  هةموارى  ث��إؤذةى  لةئَيستا 
هةمواركردنى  ليذنةى  لةاليةن  عَيراقى 
بةشَيوةيةك   ئ��ام��ادةك��را،  دةس��ت��وورةوة 
بة  ئامادةكراوة  هةموارو  بإطة  ضةندين 
زيانى كورد، وةك: كةمكردنةوةى دةسةآلتى 
هةرَيمةكان لةسةر ئاستى عَيراق، ضةسثاندنى 
لةبةرضاونةطرتنى  ثارَيزطاكان،  فيدإاَليةتى 
دواخستنى  فيدإاَليزمء  سيستمى  بنةماكانى 
قةَلةمى  هةرَيم،  هةَلثةسَيردراوةكانى  كَيشة 
دةستكةوتةكانى  زؤربةى  سةر  خستووةتة 
لةسةر  خيالفى  م��ادةى  بة  ك��وردء  ديكةى 

هَيشتوءيةتيةوة.
نوءسةرو  كةريم،  ئةحمةد  سديق  شَيخ 
نوَينةرانى  ثَييواية؛  لةكةركوك،  رؤشنبير 
ثَيداطريى  وةك،  طرنطى  زؤر  ثرسى  كورد 

)140(ي  م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  لةسةر 
دةستوءرى عَيراقيان لة ثَيشة، كة بة بإواى 
ديكة  ثرسةكانى  هةموء  ثَيش  ثَيويستة  ئةو 
مادةى  »جَيبةجَيكردنى  وتيشى:  بخرَيت. 
)140(ء طةإانةوةى ناوضة دابإاوةكان وةك 
ئةركَيك لةسةر شانى نوَينةرانى كوردة، كة 
جطة  ئةمانة  بكةن«،  جَيبةجَيكردنى  بؤ  كار 
طرَيبةستة  يةكالييكردنةوةى  كة  ل��ةوةى 
نةوتييةكانى نَيوان هةرَيمء بةغدا بؤ دؤخى 
ئَيستاى هةرَيمى كوردستان طرنطةو دةكرَيت 

نوَينةران كارى لةسةر بكةن.
مةسةلةى  سديق؛  شَيخ  ب��إواى  بة 
ثايةكانى  ضةسثاندنى  ديموكراسييةتء 
ديموكراسى لةعَيراقدا يةكَيكة لةو ثرسانةى 
كاركردن  ئةوا  نةكرَيت،  بؤ  كارى  ئةطةر  كة 
دةبَيت،  ق��ورس  ديكةش  ثرسةكانى  بؤ 
هةروةك وتى: »بةشَيك لة كَيشةى كورد لة 
عةرةب  دةسةآلتدارانى  كة  ئةوةية،  عَيراقدا 
نيية،  ديموكراسييةت  بة  بإوايان  عَيراق  لة 
ئةطةر بإواشيان ثَيى هةبَيت، لة ثرؤسةيةكى 
مافةكانمان  دةت��وان��ي��ن  ديموكراسيدا 
داب��إاوةك��ان  ن��اوض��ة  بةدةستبهَينينء 
خاكى  س��ةر  بهَينينةوة  ري��ف��ران��دؤم  ب��ة 
مةسةلة  لةسةر  ثَيداطريى  بؤية  كوردستان، 

ئةو  ثرؤذةى  لة  ثَيويستة  ديموكراسييةكان 
ثةرلةمانةدا بَيت كة دةنطمان ثَيداون«.

هةرَيمى  لة  كارا  ئؤثؤزسيؤنى  بوءنى 
هيوايةكى  ثةرلةمانةكةيدا  كوردستانء 
لة كةسايةتييةكان،  بة ذمارةيةك  بةخشيوة 
كوردستانيان  ثةرلةمانى  ض��ؤن  وةك 
زيندووكردةوة، ئاواش كار بؤ بةدةستهَينانى 

مافةكانى كورد لة ثةرلةمانى عَيراقدا بكةن. 
م��ون��ي��رة م���ةال ع��ةل��ى، ئ��ةن��دام��ى 
ئيسالميى  بزوءتنةوةى  سةركردايةتى 
ثَييواية؛ مةسةلةى سازشكردن لةسةر ثرسة 
ضارةنوءسسازةكانء دياريكردنى سنوءرى 
دابةشكردنى  كوردستانء  جوطرافياى 
بودجة بةشَيوةيةكى يةكسان بةسةر هةموء 
ئةولةوياتى  لة  ثَيويستة  عَيراقيدا،  تاكَيكى 
كورد  هةَلبذَيردراوى  نوَينةرانى  كارةكانى 
عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  بن 
ئؤثؤزسيؤن  بوءنى  بة  »ثَيمواية  وتيشى: 
عَيراقيش  ثةرلةمانى  كوردستاندا  لة 
ثةرلةمانى  ئ��ةوةى  وةك  دةبَيت،  ض��االك 
زيندوو،  ثةرلةمانَيكى  بووةتة  كورستان 
كة  نةماوة  ئةوة  ئؤثؤزسيؤن،  بوءنى  بة 
ذَيربةذَير  شتةكان  رَيكبكةونء  كةسانَيك 
شتةكان  دةبَيت  بةَلكو  ضارةسةربكةن، 

ضارةسةربكرَيت،  ثةرلةماندا  لة  شةفافانة 
حيزبةكان  ذَيربةذَيرى  كؤبوءنةوةى  بة 

ضارةسةرنةكرَيت«.
عَيراقيدا  دةستوءرى  )4(ى  مادةى  لة 
هاوشانى  كورديش  زمانى  كة  هاتوءة، 
زمانى عةرةبى يةكَيكة لة زمانة فةرمييةكان، 
تائَيستا ئةو مادةيةى دةستوءر وةك  بةآلم 
بةكارهَينانى  بةَلكو  ثيادةنةكراوة،  خؤى 
دةوَلةتدا  دامودةزطاكانى  لة  كوردى  زمانى 

بةرضاوناكةوَيت.
دادوةر كةمال رةزا، بةثَيويستى دةزانَيت 
ئةنجومةنى  سةرةتاى  دانيشتنةكانى  لة  كة 
كة  ثرس  طرنطترين  عَيراقدا،  نوَينةرانى 
مادةى  ثرسى  لةثَيش  ك��ورد  نوَينةرانى 
140يشةوة بيوروءذَينن، ثرسى بةكارهَينانى 
زمانى كوردى بَيت، هةروةك وتى: »ثَيويستة 
نوَينةرانى كورد لةو كاتةى دةضنة ثةرلةمانى 
عَيراق ثَيش هةموء شتَيك لة يةكةم دانيشتندا 
دةستثَيدةكات  سوَيندخواردنةوة  لة  كة 
ت��اوةك��و دةط��ات��ة ق��س��ةك��ردن ل��ةس��ةر 
ثرؤذةياساكان، زمانى كوردى بةكاربهَيننء 
عَيراقدا  ثةرلةمانى  لةناو  شَيوةيةك  بةهيض 
بة  ئةمةش  بةكارنةهَينن،  عةرةبى  زمانى 
ئةمة  بةَلكو  نايةت،  رةطةزثةرستى  ماناى 

مافة  لة  يةكَيك  تؤ  كة  دةطةيةنَيت  ئ��ةوة 
كردوءة،  مومارةسة  خؤت  سةرةتاييةكانى 

كة لة دةستوءردا بؤت دياريكراوة«.
ئةطةر  تةنانةت  دادوةرة،  ئةو  بإواى  بة 
ثَيويستة  كوردبوو  ثةرلةمانيش  سةرؤكى 
بة زمانى كوردى بدوَيت، »ئةطةر نوَينةرانى 
ئةمة  بةدَلنياييةوة  ك��رد،  ئةوةيان  ك��ورد 
سةرجةم  لةسةر  دةبَيت  رةنطدانةوةى 
بؤضوءنء رةنطدانةوةو رةفتارو كاردانةوةى 
ع��ةرةبء  نوَينةرانى  بةرامبةرةكانمان، 
سةرجةم ثَيكهاتةكانى ديكة ناضار دةبن دان 
هةية  طةورة  نةتةوةيةكى  كة  بنَين  بةوةدا 

لةناو عَيراقدا، ثَييدةَلَين كورد«.
كة  دةزان��َي��ت،  باشى  بة  رةزا  كةمال 
ئةو  لةسةر  قسة  بةغدا  لة  كورد  نوَينةرانى 
تائَيستا  كة  بكةن  هةَلثةسَيردراوانة  ثرسة 
هَيزى  ثرسى  بةتايبةتى  ضارةسةرنةكراون، 
ثَيشمةرطةو بةشداريكردنى كورد لة ئاستى 
بة  ضونكة  بودجة،  مةسةلةى  دةرةوةو 
بإواى ئةو لة )2011(دا قورسترين شت كة 
روءبةإءوى كورد دةبَيتةوة مةسةلةى )%17(

بةثَيى  ى بودجةية، كة رةنطة رَيذةى كورد 
ثَيويستة  بؤية   ،)%17( نةطاتة  كورسييةكان 

كورد ئةو مةسةالنة يةكاليي بكاتةوة.

ذمــارة )573( 
سَيشةممة 2010/3/16 راثــــؤرت10

hewal.rozhnama@gmail.com

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

جياواز لة هةَلبذاردنى رابردوو ئةمجارة 
ثةرلةمانى  دةضنة  كوردى  ليستى  ضوار 
كوردستان  خةَلكى  نوَينةرايةتي  بةغداو 
ئةوة  كوردستان  خةَلكى  هةربؤية  دةكةن، 
تةبا  هةماهةنطء  دةخوازن،  ليستةكان  لة 
مافة  لة  داكؤكيى  طوتارء  بةيةك  بنء 

نةتةوةييةكانى كورد بكةن.
)هاوثةيمانيى  ليستةكانى  لة  هةريةك 
كوردستان، طؤإان، يةكطرتوو، كؤمةأل( بة 
ليستى جيا بةشداريي هةَلبذاردنى )3/7(يان 
كردو بةثَيى ئةنجامة بةرايية ناإةسمييةكان 
لة  كورسى   )60( نزيكةى  كورد  ثَيدةضَيت 
مسؤطةر  عَيراقدا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 

بكات.
ليستى  كانديدى  ف��ةوزى،  د.سامان 
ئةنجومةنى  بؤ  كوردستان  هاوثةيمانيى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق،  نوَينةرانى 
ئةو جياوازيية زؤرةى  خةَلكى كوردستان 
لة  دةبينَيت  كوردييةكان  ليستة  نَيوان 
ئةم  ئةطةر  نابَيت،  دَلطةش  كوردستان، 

جياوازيية ببةينة بةغداء ثةرت ثةرت ببين، 
زةرةرمةند  كوردستان  خةَلكى  ئةوكاتة 
ليستدا  دوو  لةنَيوان  بةتايبةتى  دةب��ن، 

طوتارَيك هةية ثَيضةوانةى يةكترة.
ماوةى  لة  بةتايبةتى  كوردستانداو  لة 
ركابةرة  ليستة  هةَلبذاردندا  بانطةشةى 
يةكتر  توندو  طوتارَيكى  كوردييةكان 
دذايةتيكردنى  تاإادةيةك  تؤمةتباركردنء 
بإواى  بة  بةآلم  دةكرد،  ثيادة  يةكتريان 
ضاودَيران ثَيويستة ئةو طوتارة بطؤإدرَيت 
كة  نةتةوايةتى،  هاوبةشى  طوتارَيكى  بؤ 
كوردستان  خةَلكى  خواستةكانى  دةربإى 

بَيت. 
ليستى  كانديدى  زادة،  بابا  كامةران 
بؤ  ك��وردس��ت��ان  ئيسالميى  ك��ؤم��ةَل��ى 
ثَييواية؛  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بةشداريكردنى 
نوَينةرانى عَيراق بة ليستى جياواز بؤ كورد 
كورد  كَيشةكانى  دروستةء  زؤر  كارَيكى 
دةباتة ثَيشةوة، لةبةرئةوةى ئَيمة ئةزموءنى 
سايةى  لة  كة  تاقيكردةوة،  ليستيمان  يةك 
كورد  خواستةكانى  ليستييةدا  يةك  ئةو 
لةوةش  جطة  ثاشةكشةيانكردووة،  ضةند 

ثةرلةمانى  جياواز  ليستى  دةيبينين  ئَيستا 
»تائَيستا  وتى:  كاراكردووةء  كوردستانى 
ئَيمة لة بارودؤخى ئاوازى هةَلبذاردنداين، 
لة ثَيشبإكَيى هةَلبذاردنداينء لة ثَيشبإكَيى 
ليستةكان  لَيدوانى  طوتارء  هةَلبذاردنيشدا 
طوتارة  ئةم  لةسةر  ناتوانين  جياوازن، 
بةهَيز  ثةيوةندييةكى  بنيادبنَيينء  ئايندة 
باشترين  ل��ةب��ةرئ��ةوة  دروستبكةين، 
ميكانيزم بؤ كاركردنى ليستة جياوازةكانى 
كوردستان، ثَيكةوة كاركردنيانة لة بةغداء 

دروستكردنى ثةيوةندييةكى باشة«.
هاوكات لة ثةيامَيكيدا حاكم شَيخ لةتيف 
لة  طؤإان  ليستى  سةرؤكى  مستةفا،  شَيخ 
ثارَيزطاى سلَيمانى، داوا لة ليستء قةوارة 
ئةو  دةكات  كانديدةكانيش  كوردييةكانء 
لةكاتى  كة  هةَلضوونةوةى  بارطرذيىء 
ئيدى  بثَيضنةوةو  تَييكةوتبوون  بانطةشةدا 
دةروونيى  جةنطى  بانطةشةو  رابردووى 
شَيخ  حاكم  بكةن،  لةياد  ه��ةَل��ب��ذاردن 
»بانطهَيشتى  دةَلَيت  لةثةيامةكةيدا  لةتيف 
هةلى  كة  دةكةم  كانديدانة  ئةو  ليستةكانء 
دَلَيكى سافء  بة  مسؤطةرة،  دةرضوونيان 
مَيذوويى  لَيثرسراوَيتى  بة  هةستكردن  بة 

قسةكردن  بؤ  كؤببنةوة  نيشتمانييةوة 
وةالنانى  هاوبةشةكانء  خاَلة  لةسةر 
بردنيان  نةك  كوردستان،  لة  ناكؤكييةكان 
بؤ بةغدا، بؤئةوةى كةشَيكى لةبارى كارى 

ثَيكةوةيى بإةخسَينن«.
ل���ةم���اوةى راب�������ردوودا ه��َي��زة 
)يةكَيتى،  كوردستان  دةسةآلتدارةكانى 
تةنانةت  نةيارء  هَيزَيكى  وةكو  ثارتى( 
مامةَلةيان  »دوذم��ن«  وةكو  هةندَيكجار 
كردووةو  ئؤثؤزسيؤنةكاندا  اليةنة  لةطةأل 
سياسةتَيكى ناتةندروستيان طرتووةتةبةر، 
سياسيى  ب��ارودؤخ��َي��ك��ى  ئ����ةوةش 
هةربؤية  دروستكردووة،  مةترسيدارى 
ثارتة  دوو  ئ��ةو  دةزان��رَي��ت  طرنط   بة 
دةسةآلتدارة سياسةتى خؤيان لةبةرامبةر 

ئؤثؤزسيؤن بطؤإن.
ليستى  كانديدى  حاجى،  ش��ؤإش 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بؤ  طؤإان 
ليستى  ثَيويستة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
دةسةآلتدارى كوردستان سياسةتى خؤى 
ضيتر  ئؤثؤزسيؤنء  بة  بةرامبةر  بطؤإَيت 
دةسةآلت  تةواوكةرى  وةكو  ئؤثؤزسيؤن 
لة  ئةطةر  نةيار،  وةكو  نةك  تةماشابكات، 

ثشتيوانى  بكةينء  يةكتر  هاوكاريي  بةغدا 
بةغدا  لة  نيية  قبوءَلمان  ئَيمة  بين،  يةكتر 
بين،  دوذم��ن  كوردستان  لة  برابينء 
ضونكة  وابين،  كوردستانيشدا  لة  دةبَيت 
شَيوازى  لة  رةنطدةداتةوة  هاوكاريية  ئةو 

كاركردن لة كوردستان.
لةوةشكرد؛  باسي  حاجى  ش��ؤإش 
بةرنامةو  طوتارو  كوردستانييةكان  ليستة 
شَيوازى كاركردنيان لةطةأل يةكتر جياوازة، 
بةآلم سةرةإاى ئةو جياوازييةش، ثَيويستة 
ئةو ليستانة هةماهةنطىء ثَيكةوةكاركردن 
هاوبةشيان  طوتارى  يةك  ثيادةبكةنء 
ليستانة  لةو  يةكَيك  هيض  ضونكة  هةبَيت، 
كاربكاتء  بةغدا  لة  ناتوانَيت  تةنيا  بة 

نوَينةرايةتى خةَلكى كوردستان بكات.
دةبَيت  ف��ةوزى؛  سامان  ب��إواى  بة 
هةَلبذاردن،  سةركةوتووةكانى  ليستة 
لة  ب��ةغ��داو  نةبةنة  ناكؤكييةكانيان 
ثَيكةوة  ثَيويستة  بةجَييبهَيَلن،  كوردستان 
عةقآلنى  طوتارَيكى  بكةينء  طفتوطؤ 
عَيراقدا  ثةرلةمانى  لة  هةبَيتء  لةنَيوانماندا 
طوتارى  يةك  كاربكةينء  يةكطرتوويى  بة 

سياسيمان هةبَيت.

»نابَيت ناكؤكييةكانى كوردستان ببريَنة بةغدا«

»ثَيويستة ئةولةويات بؤ كارةكانيان دابنَين«
شةأى نويَنةرانى كورد لة بةغدا قورستر دةبَيت

ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق
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هَيشتا مةترسيى طةإانةوةى حوكمَيكى 
سوَلتةوىء لةبةريةكهةَلوةشانى 

عَيراقى، ئةطةرَيكى طةورةية، هةر 
لةبةر ئةمةشة هةندَيك لة ميدياى 

جيهانىء ضاودَيرانى سياسيى داوا لة 
واشنتؤن دةكةن، كة هَيزةكانى خؤى تا 
ماوةيةكى درَيذتر لةو وآلتة بهَيَلَيتةوة، 
بةتايبةت لةكاتَيكدا عَيراقييةكان داوا 

بكةن. 
يةكَيكى ديكة لة مةترسييةكانى 

كشانةوةى هَيزةكان، زيادبوونى نفوزى 
ئَيرانة، كة هةندَيك بة »ئةطةرَيكى 
حةتميى« دواى هةَلبذاردنةكان لة 

قةَلةمي دةدةن، بةتايبةت لة حاَلةتى 
زؤرينةبوونى »دةوَلةتى ياسا« يان 

»ئيئتيالفي نيشتماني« ئَيران قازانج 
دةكاتء سوود لة ثةيوةندييةكانى 
دةبينَيت لةطةأل ئةم هَيزانةدا بؤ 

بةرذةوةنديى خؤى. 

دةستثَيكَيكى نوآ 
لة ثةيوةندييةكانى ئةمريكاو 

عَيراق
ثَييان  نَيودةوَلةتى  ضاودَيرانى  لة  زؤرَيك 
رَيذةى  باآل  كؤمسيؤنى  كاتَيك  سةيربوو 
بة  هةَلبذاردندا  لة  عَيراقييةكانى  بةشداريى 
ضاوةإَيى  ئةوان  لةكاتَيكدا  خةمآلند،   )%62(
)55-60%( بوون. ئةنجامة بةراييةكانى ضةند 
ثارَيزطايةكيش دةريدةخات كة نوورى ماليكى 
ئةياد  كةوتووة،  ركابةرةكانى  ثَيش  كةمَيك 
عةالوى سةرؤك وةزيرانى ثَيشوو لة ثارَيزطا 
سوننييةكانى باكوورو خؤرئاوا دةنطيهَيناوة، 
ئةنجامةكان  دوا  بآلوكردنةوةى  ثَيدةضَيت 
نيويؤرك  وةك  ثَيبضَيت،  هةفتةيةكى  ضةند 

تايمزى ئةمريكى ثَيشبينى دةكات. 
لة  ئةمريكا  باَليؤزى  هَيأل،  كريستؤفةر 
»دةستثَيكَيكى  بة  هةَلبذاردنةكانى  عَيراق، 
عَيراق«  ئةمريكاو  ثةيوةندييةكانى  بؤ  نوآ 
ماوةى  بؤ  خواست  هيواشى  لةقةَلةمداء 
ضةند دةيةيةك درَيذبَيتةوة، لةاليةكى ديكةوة 
ذةنةراأل راى ئؤدَيرنؤ، فةرماندةى هَيزةكانى 
ئةمريكا لة عَيراق، هةواَلى باشى بؤ وياليةتة 
رايطةياند؛  كاتَيك  ثَيبوو،  يةكطرتووةكان 
لة  هَيزةكانمان  لة  ه��ةزار  ثةنجا  ئامادةين 
عَيراق بكشَينينةوة. رؤبةرت طةيتس، وةزيرى 
دةرةوةى ئةمريكاش ثَييوابوو؛ خةَلكى عَيراق 

ديموكراسييان لة ئامَيزطرتووة.

دراوسَيكانى عَيراق 
سةقامطيرييان دةوَيت

لةبارةى  شيكاريى  كؤمَينتارىء  زؤر 
هةَلبذاردنة مَيذووييةكةى عَيراقء ئاراستةى 
سياسيى داهاتووى ئةو وآلتةوة بآلوكرانةوة، 
ئةوةية،  بكرَيت  دةبَيت  ثرسيارةى  ئةو  بةآلم 
هةَلبذاردنة  لةم  عَيراق  دراوسَيكانى  ثَيطةى 
ضارةنووسسازةدا لةكوَيداية؟ هةَلبذاردنةكانى 
ئةمجارةى عَيراق بة ورديي لةاليةن وآلتانى 
ضاودَيريى  ن��اوةإاس��ت��ةوة  خؤرهةآلتى 
دةكرَين، تاران بةتايبةتى ضاودَيريى سنوورى 
خؤرئاواى خؤى لة عَيراق دةكات، سياسةتى 
ئةطةر  نيية،  ئايدؤلؤذييانة  ئَيران  دةرةوةى 
بإوانينة  شيعةطةرييةوة  ضاويلكةى  بة 
بة هيض  ئةوة  ئَيرانء عَيراق،  ثةيوةندييةكانى 

ئاكامَيكمان ناطةيةنَيت. 
بَيت  شيعةدا  تيؤكراسى  حوكمى  لةذَير 
يان عةلمانى ديموكراسى ياخود هةرجؤرَيكى 
بَيت،  هةركاتَيكدا  لة  حكومةتء  ديكةى 
بة  ثشت  عَيراق  بةرامبةر  ئَيران  سياسةتى 
حساباتى ثراطماتيكى دةبةستَيت بؤ دابينكردنى 
سةر  ئةمنيى  ستراتيذيىء  ئامانجَيكى  ضةند 
ثةيوةندييةكانى  بةهؤى  واقيع،  ئ��ةرزى 
ئَيستاشيةوة لةطةأل ئةمريكا، ئَيران خوازيارى 
عَيراق،  لة  ئةمريكاية  هَيزةكانى  كشانةوةى 
ئةتنى  كَيشةى  بآ  سةقامطيرو  عَيراقى 
ئَيراندا  نيشتمانييةكانى  بةرذةوةنديية  لةطةأل 
ثَيويستى  ئَيران  كة  شت  دوا  يةكدةطرَيتةوة، 

ئةمة  يةكنةطرتووة،  عَيراقَيكى  ثَييدةبَيت، 
ئةويش  بةهةمانشَيوةيةو  سوورياش  بؤ 
بة  ناوضةكة  لة  ئةمريكا  هَيزةكانى  بوونى 
هةروةك  لَيكدةداتةوة،  جديى  هةإةشةيةكى 
هةر  دذاي��ةت��ى  سووريا  توركياو  ئ��َي��ران، 
هةَلبذاردنَيك دةكةن كة ئاكامةكةى ببَيتة هؤى 
شةإى ناوخؤو كاريطةريي بؤ سةر كوردى 
ئَيرانء  هةربؤية  هةبَيت،  خؤيان  ناوضةكانى 
ثَيكهَينانى  لةطةأل  ديكة  هةرَيمييةكانى  هَيزة 
بؤ  لة عَيراق  بةهَيزدان  ناوةندى  حكومةتَيكى 

ثاراستنى ئةمنييةتى ناوخؤ. 
هةوَلدةدةن  عَيراق  دراوسَيى  وآلتانى 
ثةيوةندييةكانى بةغداو واشنتؤن الوازبكةنء 
كاردةكةن بؤ تازةكردنةوةى ثةيوةندييةكانى 
خؤيان لةطةأل بةغدا، بؤ وآلتانى وةك توركياو 
ئةردةن ئةمة دؤخَيكى ئاَلؤز دةبَيتء ثَيويستى 
بة تاكتيكء ديبلؤماسييةتى زؤر دةبَيت، هةمان 

شتيش دةربارةى سوريا راستة.
 

ئَيران براوةى هةَلبذاردنةكانة
لةدواى هةَلبذاردنةكانى عَيراق، ثرسيارى 
خاوةن  عَيراقي  ئايا  كة  ئةوةية،  سةرةكيى 
الواز  يةكطرتووييةكى  ديموكراسييةكء 
فشارى  رووب����ةإووى  دةت��وان��َي��ت  ض��ؤن 
ببَيتةوة؟  دةرةكيى  دةستَيوةردانى  ناوةكىء 
بةعسييةكانء  ه��ةإةش��ةى  س����ةرةإاى 
ديموكراسى  لةسةر  قاعيدة  ضةكدارةكانى 
ئَيرانيش  بةهَيزى  كاريطةريى  عَيراق،  لة 
داهاتووى  طةشةكردنى  لةسةر  هةإةشة 
ئةو وآلتةو حوكمى ميانإةوانة دةكات، كاتى 
دةذمَيردرَينء  دةنطةكان  تا  دةوَيت  زؤرى 
ثَيكهَينانى حكومةت كاتى زياتريشى دةوَيت، 
بةآلم ئةوةى ضاوةإوانى دةكرَيت، ئةوةية كة 
ليستى دةوَلةتى قانوونى نورى  ماليكىء باَلى 
ئيئتيالفى عةممار حةكيم زؤرترينى دةنطةكان 
دؤستى  تاإادةيةك  هةردووكيان  كة  دةبةن، 
يةكبطرن  باَلة  دوو  ئةم  ثرؤئَيرانين،  تارانء 
سوننة  كوردو  لةطةأل  يان  كةمترة(  )ئةطةرى 
كاريطةريى  لة  هيض  ثَيكبَينن،  هاوثةيمانيى 
بةَلكو  كةمناكاتةوة،  ناوضةكة  بؤ سةر  ئَيران 
بة كشانةوةى هَيزةكانى ئةمريكا لة ناوضةكة 
هاوثةيمانَيتييةكةى  دةبَيت،  زياتريش  نفوزى 
خؤى  حيزبةكةى  لة  ثَيكهاتووة  ماليكى 
)دةعوة(، جطة لة سوننىء كوردو توركمانيش. 
بوو،  وةزي��ران  س��ةرؤك  كة  ماوةيةى  لةو 
ئَيران  لةطةأل  باشى خؤى  ثةيوةنديى  ماليكى 

ثاراست، بةتايبةت لةطةأل رابةرى باآل ئايةتوآل 
ماليكى  هةوَليدةدا  بةردةوام  تاران  خامنةئى، 
رازيي بكات ثةيوةنديى بكات بة هاوثةيمانى 
بةآلم  شيعيى،  بةرةيةكى  ثَيكهَينانى  شيعةو 

ماليكى ئةمةى رةتكردةوة. 
موقتةدا  ئَيرانةوة،  كاريطةريى  بةهؤى 
سةدرى دذة ئةمريكى، كة ثَيشتر دذايةتييةكى 
زؤرى ئةنجومةنى باآلى ئيسالميى لة عَيراق 
دةكرد، ثةيوةنديى بةو ئةنجومةنةوة كرد، ئةمة 
جطة لة ئةحمةد ضةلةبى كة تا ساَلي )2003( 
هةَلبذاردةى واشنتؤن بوو، ئةمة جطة لةوةى 
هةردوو ثارتة كوردييةكةى باكوور، ثارتى بة 
بة  يةكَيتى  بارزانىء  مةسعود  سةرؤكايةتى 
سةرؤكايةتى تاَلةبانى دةيانةوَيت ثةيوةنديية 
باشةكانيان لةطةأل ئَيراندا بةردةواميى ثَيبدةن، 
سياسةتىء  بازرطانىء  ثشتطيريى  هةربؤية 
ناهَيَلن  دةكةنء  اليةنةكان  دوو  ثةيوةنديية 
طرووثة كوردة ئَيرانييةكان هةرَيم بةكاربَينن 
بؤ هَيرشكردنة سةر ئَيران، بةآلم ثةيوةنديى 
عَيراق بة ئَيرانةوة تةنيا بؤ دامةزراندنى كؤمارى 
ئيسالميى )31( ساأل ثَيش ئَيستا ناطةإَيتةوة، 
عَيراقييةكان  زؤري��ن��ةى  ئَيران  ه��ةروةك 
)بة ماناى عَيراقى  شيعةن. »عَيراقى عةجةم« 
فارس وةك لة مَيذوودا ثَييدةوترا(، كة نيوةى 
دةطرَيتةوةء  عَيراق  ئَيستاى  خ��وارةوةى 
مةزارى  شيعةطةرييء  دامةزراندنى  شوَينى 
كوإى  حسَينى  ئةبوتاليبء  ك��وإى  عةلى 
»ثيرؤزو  خاكة  ئةم  شيعةكان  بؤ  عةليية، 
ئاواتى  نةجةف  كةربةالو  بؤ  حةج  ئازيزة«، 
هةزاران  دةيانء  دَلسؤزة،  شيعةيةكى  هةر 
ئَيرانى ساآلنة سةردانى ئةو مةزارانة دةكةن، 
تةنانةت سياسةتة شةإةنطَيزييةكةى سةدام 
شيعةكان  ثةيوةنديى  نةيتوانى  حسَينيش 
تَيكبدات، الدانى سةدام حسَين دةرطايةك بة 
ئةم  بةكارهَينانى  بؤ  كرايةوة  ئَيراندا  رووى 
ثةيوةنديية دينىء مَيذوويية بؤ بةدةستهَينانى 

ئامانجة سياسييةكانى. 

ثَيويستة ئةمريكا 
دةستوةربداتة عَيراقى دواى 

هةَلبذاردن
دةرةوةيدا  سياسةتى  لة  ئؤباما  سةرؤك 
ئةفغانستان،  شةإى  دةبةخشَيتة  ئةولةويةت 
لةطةأل  ثةيوةندييةكان  دام��ةزران��دن��ةوةى 
ئةتؤميى  ثرؤطرامى  وةستاندنى  روءسيا، 

ئاشتى  ثرؤسةى  بةطةإخستنةوةى  ئَيرانء 
لة خؤرهةآلتى ناوةإاست، بةآلم طةورةترين 
لة  سةرؤكايةتييةكةى  تاقيكردنةوةى 
 )3/7( يةكشةممة  كة رؤذى  دَيت،  وآلتَيكةوة 
كةمثةينى  ئؤباما  ئةنجامدا،  هةَلبذاردنى 
دذايةتيكردنى  بة  خؤى  سةرؤكايةتييةكةى 
بؤش  دةبليو  ج��ؤرج  جةنطى  سياسةتى 
مانطى  شةش  سياسةتى  بةآلم  دةستثَيكرد، 
داهاتووى ئةو بإيار لةسةر ئةوة دةدات، كة 
ئايا سةركةوتوو دةبَيت لة جَيهَيشتنى عَيراقَيكى 
سةقامطيرو ديموكراتء هاوثةيمانيى ئةمريكا، 
ئَيرانء  بةرذةوةندييةكانى  سةركةوتنى  يان 
ت��ةواوى  ناسةقامطيريى  ناوخؤو  ش��ةإى 

خؤرهةآلتى ناوةإاست. 
ثةيمانى  هةميشة  ئؤباما  س���ةرؤك 
عَيراق  لة  »بةرثرسيارانة«ى  كشانةوةيةكى 
كشانةوةى  بؤ  هةفتةيى   )16( ثالنَيكى  داوة، 
جؤزَيف  واتة  جَيطرةكةى،  داناو  هَيزةكانى 
اليةنة  هاندانى  بؤ  عَيراق،  بؤ  نارد  بايدنى 
بةشداريكردن  بةمةبةستى  عَيراقييةكان 
هةميشة  ئؤباما  بةآلم  هةَلبذاردنةكان،  لة 
كشانةوةى  س��ةر  خستووةتة  تةركيزى 
ئةمريكا، نةك ديموكراسييةتى عَيراق، دةبواية 
نةهَيشتنى  بخستايةتة سةر  تةركيزى  ئؤباما 
كشانةوة،  ن��ةك  عَيراقدا  لة  خوَينإشتن 
هةستيار  هةَلبذاردن  دواى  عَيراقييةكانى 
دةبن بةرامبةر دةستَيوةردانى ئةمريكا، بةآلم 
نفوزى  ئةمريكا  ثَيويستة  ئةوةشدا  لةطةأل 
حكومةتَيكى  ثَيكهَينانى  بؤ  بةكاربَينَيت  خؤى 

ناتايفيى. 

3/7 كؤتايى جةنطى ئةمريكا لة 
عَيراق

ثيشانيدا  يةكشةممة  هةَلبذاردنةكةى 
شايانى  خ��وازي��ارو  عَيراقييةكان  ك��ة 
ثَيويستة  خؤيانن،  داهاتووى  كؤنترؤَلكردنى 
حوكمدارييةكى  هيواى  بكشَيتةوةو  ئةمريكا 
عةقآلنييانةيان بؤ بخوازَيت. كاتَيك مَيذووى 
دةنووسرَيتةوة،  عَيراق  لة  ئةمريكا  جةنطى 
هةَلبذاردنةكةى يةكشةممة ثَيدةضَيت دوابةشى 
سوننةو  كة  نيشتمانيى،  دةنطدانَيكى  بَيت، 
دةكرَيت  تَيداكرد  بةشدارييان  شيعة  كوردو 
دابنرَيت،  ساَلة  حةوت  جةنطَيكى  كؤتايى  بة 
هةرضةندة ناكرَيت بة كؤتايى ملمالنَيى تايفيى 
سةركةوتوو  هةَلبذاردنَيكى  قةَلةمبدرَيت،  لة 
ثاساوى داطيركردنى عَيراق لةاليةن ئةمريكاوة 

عَيراقدا  لة  ديموكراتيش  طةرةنتى  ناكاتء 
سةرؤك  بؤ  باشة  هةواَلَيكى  بةآلم  ناكات، 
لةو  هَيزةكانى  كشانةوةى  ثالنى  كة  ئؤباما 
بإياربدةن  عَيراقييةكان  دةبَيت  داوة،  وآلتة 
بكات،  كةركوك  حوكمى  كآ  ئةوةى  لةسةر 
ضةند  دابةشبكرَيتء  نةوت  داهاتى  ضؤن 
ثَيويستة  هةرَيمةكان،  بدرَيتة  دةس��ةآلت 
ئةمريكاش ئةطةر داواى لَيكرا راوَيذيان لةطةأل 
بكات، ئةطةر نا بكشَيتةوةو هيواى حوكمَيكى 

عةقآلنييان بؤ بخوازَيت. 

هَيشتا بؤ ئةمريكا زووة 
عَيراق جَيبهَيَلَيت

حكومةتةكةى  بةتايبةت  جيهان،  وآلتانى 
شوَينى  لةسةر  تةركيزيان  ئؤباما  ب��اراك 
ئةمة  لةبيرضووةتةوة،  ع��َي��راق  ديكةية، 
ترسناكتر  ئَيستا  عَيراق  ترسناكة،  هةَلةيةكى 
ياخيبوونى  لةمةوثَيشء  ساأل  سآ  لة  نيية 
قاعيدة ماوة،  نةماوة، بةآلم هَيشتا  نةتةوةيى 
كوردو  نَيوان  سنووريى  هَيَلى  لة  بةتايبةت 
مردن  دةكات،  ئاشتى  لة  هةإةشة  عةرةبدا 
بةهؤكارى سياسيى مانط لةدواى مانط زياد 
دةكاتء لة ئةفغانستانيش زياترة، بؤية هَيشتا 
جَيبهَيَلن،  وآلتة  ئةو  كة  زووة  بيانييةكان  بؤ 
بةشَيك  مانةوةى  داواى  عَيراقييةكان  ئةطةر 
ثَيويستة  ئؤباما  بةإَيز  بكةن،  يان هةموويان 
هةندَيك  لة  ئةمريكا  سوثاى  باشة.  بَلَيت، 
ئةوة  نةيارداية،  دوو  لةنَيوان  هَيشتا  شوَين 
بنيادبنَين،  نةتةوة  كة  عَيراقييةكانة  كارى 
عَيراقييةكانيش  بةداخةوة  وآلت،  تةنيا  نةك 
نيشاننةداوة،  لةوجؤرةيان  ئاماذةيةكى  هيض 
عَيراق  داهاتووى  حكومةتى  حاَلةتَيكدا  لة 
ئةطةرى  تَينةثةإَينَيت،  تايفييةت  طةندةَليىء 
سوثاوة  بةهؤى  بةهَيز  ثياوَيكى  هةية  ئةوة 
ئ��ازادو  حكومةتى  بة  جآ  بطةإَيتةوةء 
ثلوراَلى ئَيستاى عَيراق ضؤَلبكاتء حوكمَيكى 
سوَلتةوييانة دابمةزرَينَيت وةك هةر شوَينَيكى 
دةبَيتة  ئةمةش  ع���ةرةب،  دنياى  ديكةى 

تراذيديا.  

)ئيكؤنؤميست،  ل��ة  زان��ي��اري��ي 
ئةنجلس  لؤس  ثؤست،  واشنتؤن 
تايمز، ئةلجةزيرة، راديؤ فرى يوروث، 

دةيلى كؤَلةر( وةرطيراوة. 

ئَيران براوةى هةلَبذاردنةكانة
كشانةوةى ئةمريكا، نفوزى ئَيران لة عَيراقدا زياتر دةكات

فؤتؤ: بةهادين يوسف هةمووان ضاويان لة دةرةنجامةكانى هةَلبذاردنة     

hewal.rozhnama@gmail.com
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هةولَير، بةرةيةك دذ بة 
ماليكى

هاوثةيمانيى  ليستى  داوةت��ن��ام��ةى 
كوردستان بؤ ليستةكانى عَيراقييةو ئيئتيالفء 
هاتنى سةركردةكانيانء كؤبوونةوةي لةطةأل 
سةرؤكى هةرَيمدا، طةلَيك لَيكدانةوةى بؤ كرا، 
بؤ  كة  باسياندةكرد،  بةشَيوةيةك  ميدياكان 
داهاتووى  حكومةتى  ضوارضَيوةى  كَيشانى 
عَيراقة، بة لَيدةركردنى ليستى دةوَلةتى ياسا 
هةندَيكى  ماليكىء  نورى  سةرؤكايةتى  بة 
بؤ  بضوءكتردةكةنةوة  هاوكَيشةكان  ديكة 
سةبارةت  هاوثةيمانيى  ليستى  مشتومإى 
كؤمارء  سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنةوةى  بة 
رةواندنةوةى مةترسيى كورد لة لَيدوانةكانى 
ئةم دواييةى تاريق هاشمى، ئةندامى ليستى 
عَيراقيية، كة تيايدا ويستى خؤى بؤ وةرطرتنى 
وةك  دةرب���إى،  كؤمار  س��ةرؤك  ثؤستى 
ضوارضَيوةيةشدا  لةو  سوننةء  عةرةبَيكى 
هةرَيم  سةرؤكايةتى  ئاراستةى  نامةيةكى 
بة  طةياندوويةتي  عةالويدا  بة  ك��ردووةو 
جَيطةى خؤى، كة بة وتةى سةرؤكى ديوانى 
سةرؤكايةتى هةرَيم، ناوةإؤكى نامةكة تةواء 
جياواز بووة لة ناوةرؤكى ئةو بةياننامةيةى 
هاشمى  تاريق  نوءسينطةى  كة  ثَيشوءتر 
دةريكردووة، هاوكات سةرضاوةيةكى نزيك 
لة ليستى عَيراقييةوة كة نةيويست ناوى خؤى 
»تاريق  راطةياند  رؤذنامةى  بة  ئاشكرابكات 
بؤ  هةَلوَيستةكةى  لةسةر  سوورة  هاشمى 
ثاشطةز  كؤمارو  ثؤستى سةرؤك  وةطرتنى 

نةبووةتةوة«.
كة  بةوةشدا،  ئاماذةى  سةرضاوةية  ئةو 
مشتوومرى سةرانى ليستةكةى لة هةرَيم بؤ 
رَيكةوتن بووة لةسةر ضوارضَيوة طشتييةكانى 
ثَيكهَينانى هاوثةيمانَيتىء ثَيكهَينانى حكومةتء 
ئةطةر بطةنة رَيكةوتنى سةرةتايى، لةماوةى 
يةك دوو هةفتةى داهاتوودا ليذنةى تايبةت 
رةسمييةكان  طفتوطؤ  دةستثَيكردنى  بؤ 

دةستثَيدةكةن.
هةر لةوبارةيةوة  عالية عوبَيدى، ئةندامى 
ليستى عَيراقيية، جةختى لةسةر ئةوة كردةوة، 

زانينى  بؤ  كؤبوءنةوانة  ئةو  ئةنجامدانى  كة 
ثَيكهَينانى  بؤ  بووة  ليستةكان  بةرنامةى 
حكومةتى نوَيى عَيراقء دووبارةنةبوءنةوةى 
خراثى  راب��ردووى  ضوارساَلى  ئةزموءنى 
ماليكى،  سةرؤكايةتى  بة  عَيراقى  حكومةتى 
هةر لة خزمةتطوزاييةوة تا خراثيى ئةداى لة 

سياسةتى دةرةكيدا.
ئةو  بؤ  ماليكى   نورى  داوةتنةكردنى 
ميدياكان  وةك  هةولَير،  كؤبوونةوانةى 
لة نورى  بةرةطرتن  لة  باسيدةكةن، جؤرَيكة 
ماليكىء بإياريشة بؤ روءنبوونةوةى راستيى 
ئةديبء  عةلى  لة  هةريةك  مةترسيية  ئةو 
بةرثرسى  ط��ةورة  دوو  عةبادى،  حةيدةر 

حيزبى دةعوة سةردانى هةولَير بكةن.

 دةوَلةتى ياسا دةبَيتة 
ئؤثؤزسيؤن؟

لة  طةلةكؤمةكَيكردن  بيرؤكةى  ئةطةر 
ليستى دةوَلةتى ياسا راستبَيتء هةريةك لة 
ليستةكانى ئيئتيالفء عَيراقييةو هاوثةيمانيى، 
هاوثةيمانيى  ياسا  دةوَلةتى  ليستى  بةبآ 

رَيطة  تاكة  ثَيكبهَينن،  حكومةت  بكةنء 
ئؤثؤزسيؤنة،  بة  بوون  ماليكيدا  لةبةردةم 
زؤرينةى  ثَيشبينيدةكرَيت  هةرضةندة  كة 

دةنطةكان بةدةستبهَينَيت«.
حيزبى  ئةندامى  عةبدولئةمير،  ناجيحة 
بإوابوونى  عَيراق،  ثةرلةمانتارى  دةعوةء 
تةواو بة تيؤرى ثيالنطَيإيى لة كؤبوءنةكانى 
رؤذنامةى  بة  بةآلم  رةتدةكاتةوة،  هةولَير 
هةبَيت  كؤبوونةوةيةك  »ئةطةر  راطةياند: 
عَيراق  سةرةكييةكانى  ليستة  ئاستى  لةسةر 
بؤ بةرذةوةنديى هاوآلتييانى عَيراق، ثَيويستة 
كة  تيايدا،  بةشداربن  ليستانة  ئةو  سةرجةم 
دةوَلةتى  بةدةستهَيناوةء  دةنطيان  زؤرترين 
ياساى لَي بَيبةشنةكرَيتء رَيز لة ئيرادةى ئةو 

هاوآلتييانة بطيرَيت كة دةنطيان ثَيداوة«.
بةر  ثةنابردنة  ئةطةرى  بة  سةبارةت 
ئؤثؤزسيؤنبوءنيش لةاليةن ليستى دةوَلةتى 
ياساوة، ئةو ئةندامةى حيزبى دةعوة جةختى 
لةسةر ئةوة كردةوة، كة ئةوان وةك ليستى 
زؤرينة مافى خؤيانة حكومةت ثَيكبهَينن، بةآلم 
ئةطةر بةثَيضةوانةى ئيرادةى دةنطدةرانييةوة 
مةرج بةسةر ئةنجومةنى نوَينةرانى  عَيراقدا 

فةرز بكرَيت، دةستبةجآ دةبنة ئؤثؤزسيؤن، 
ئةو  سرووشتي  بة  ئاماذة  ئ��ةوةى  بةبآ 

مةرجانة بكات.

 هاوثةيمانيية مةترسيدارةكة
ليستى  بةراييةكان،  دةرئةنجامة  بةثيآ   
دةوَلةتى ياساى نورى ماليكى دةبَيتة ليستى 
دةنطةوة  بةدةستهَينانى  روءى  لة  زؤرينة، 
عَيراقيية  ئيئتيالفء  ليستى  لة  هةريةك 
بةدوايدا دَين، بةمةش هاوكَيشةى ثَيكهَينانى 

حكومةت هةمة اليةنة دةبَيت.
ئةندامى  ساَلح،  عةبدوَلآل  ب��إواى  بة   
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق؛ مةترسيدارترين 
ماليكدا  ع��ةالوىء  لةنَيوان  هاوثةيمانيى 
جَيطةى  دةبَيتة  ناوبراو  وتةى  بة  كة  دةبَيت، 
رةزامةنديى دةرةوة، بةوثَييةى هةردووكيان 
لة دةرةوةى ثرؤذةى ئَيراندان، وتيشى: »بةآلم 
وَيرانكةريى  دةرئةنجامى  هاوثةيمانيية  ئةم 
لةسةر عَيراق دةبَيتء تيايدا كورديش وةك 
دةبَيتء  زيانلَيكةوتوو  عَيراق  لة  بةشَيك 
دةستوءر دةخرَيتة ذَيرمةترسييةوة، ضونكة 

ياسا  دةوَلةتى  عَيراقييةو  اليةنى  ه��ةردوو 
بإوايان بة فيكرى مةركةزيةت هةيةو ضةند 

مادةيةكى دةستوءريش بلؤك دةكةن«.
شياوترين  ثةرلةمانتارة،  ئةو  بإواى  بة 
ئيئتيالفء  عَيراقييةو  لةنَيوان  هاوثةيمانيى 
وآلتانى  ئةمريكاو  لةاليةن  كة  ك��ورداي��ة، 

دةوروبةريشةوة قبوءَلكراوة.

 كةمتةرخةمييةكةى كورد

ثؤستى  لة  حيزبةكان  كةسء  مةترسيى 
سةرؤكى حكومةتى عَيراقيدا لةماوةى ضةند 
رذَيمى  رووخاندنى  دواى  رابردووى  ساَلى 
بة  دةبَيت،  ئاَلؤزتر  درَيذء  دَيت  تا  بةعسةوة 
رادةيةك كة ئةو كةسء حيزبانةى ئةو ثؤستة 
دةطرنة دةست، بوونةتة طرَيى سياسيى الى 
كوردء بة وتةى ضاودَيرانى بارودؤخةكةش 
بوءنى ئةو هةستياريية لة مامةَلةكردن لةطةَل 
كةسء  ئةو  وةزي���رانء  س��ةرؤك  ثؤستى 
بة  ثةيوةنديى  دةيطرَيتةدةست،  حيزبةى 
دامةزراوةنةبوءنى دةوَلةتى عَيراقييةوة هةية، 
كة ئةطةر عَيراقَيكى ديموكراسى دامةزراوةيى 
بهاتايةكايةوة، طرنط نةدةبوء كآ ثؤستةكان 
بَيت،  هةركةسَيك  بةإَيوةدةبات،  لةبةغدا 
لةطةأل  مامةَلة  دام��ةزراوةي��ى  بة  ناضارة 

دةستوءرء دةسةآلتى هةرَيمدا بكات.
عةبدوَلآل ساَلح، ثةرلةمانتار، ئةو تَيإوانينة 
لة  »يةكَيك  دةَلَيت:  ثشتإاستدةكاتةوةء 
ضوارساَلى  لة  كورد  كةمتةرخةمييةكانى 
نةكردووة  كارى  كة  بووة،  ئةوة  رابردوودا 
بؤ ثَيكهَينانى دةوَلةتى عَيراقى ديموكراسىء 
لةبرى  دةس��ت��وءر،  بةثَيى  دام��ةزراوةي��ى 
ئةوةى شةإ لةسةر ئةو ياسايانة بكةين كة 
عَيراق  ديموكراسى  دةوَلةتى  هةيكةليةتى 
الوةكييةوة  شتى  بة  خؤمان  ثَيكدةهَينن، 

سةرقاَلكردووة«.
نةبوءنى  لة  ثَييواية؛  ثةرلةمانتارة  ئةو 
موئةسةساتى  ديموكراسى  دةوَلةتَيكى 
عَيراقدا، كَيشةكانى نَيوان هةرَيمء بةغدا بةو 
ئاقارة طةيشتووةو ئةطةر وانةبواية كَيشةكان 
كَيشةكانيش  نةدةطةيشتنء  ئاستة  ب��ةو 
كآ  ئةوةى  طوَيدانة  بةبآ  ضارةسةردةكران 

ثؤستة باآلكانى بةغداى بةدةستةوةية«.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

لة  عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  دةسةآلتى 
سةرؤكايةتى  خولى  لة  داه��ات��وءدا،  خولى 
لةوةى  جطة  كةمترةو  راب��ردوء  ضوارساَلى 
كة  نيية  ياسايانةى  ئةو  رةتكردنةوةى  مافى 
ثةسةنددةكرَيت،  نوَينةران  ئةنجومةني  لة 
ثؤستَيكى رةمزيى دةبَيتء ئةو دةسةآلتانةى 
كؤمار  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى  ثَيشتر 
هةيبوءة، دةدرَيتة ئةنجومةنى فيدراَلى لةدواى 

ثَيكهاتنى.
ل��ة خ��ول��ى ض��وارس��اَل��ى راب����ردوءدا، 
ئةنجومةنى  ل��ة  ك��ؤم��ار  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
سةرؤكايةتى ثَيكهاتبوو، كة سةرؤكى كؤمارو 
دوو جَيطرى بوون، ئةوانيش هةريةكةيان بةجيا 
بإيارَيك  يان  ياسا  هةر  لةسةر  ظيتؤى  مافى 
ثةسةند  نوَينةران  ئةنجومةني  لة  كة  هةبوو، 
خولى  بؤ  بةآلم  دةكرا،  ئاإاستةيان  دةكراو 
نامَينَيتء  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى  داهاتوو 
تةنيا سةرؤكى كؤمارو جَيطرَيكى دةبَيت، كة 
نيية،  ياسايةكيان  بإيارو  هيض  ظيتؤى  مافى 
لةبرى ئةوان ئةنجومةنى فيدراَلى ئةو مافةى 
هةيةو زؤرينةى دةسةآلتةكان لةدةستى ئةو 
وةزيراندا  ئةنجومةنى  ئةنجومةنةو سةرؤكى 

دةبَيت.
د.ئةحمةد ئةنوةر، ئةندامى ليذنةى ياساييء 
ليذنةي ثَيداضوءنةوةى دةستوءر لة ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق، بة رؤذنامةى راطةياند: »لة 
زياتر  دةسةآلتةكان  ثةرلةمانيدا،  سيستمى 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  سةرؤكى  بةدةستى 
حكومةتى  لةسةردةمى  عَيراقيشدا  لة  دةبَيت، 
كة  هةبوو،  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى  كاتيدا 
كارةكانى ئةنجومةنى فيدراَلى دةكرد، كة بةثَيى 
دةستوءر دةبَيت ثَيكبَيتء ثةرلةمانى داهاتوء 
بةوهؤيةشةوة  دةربكات،  ثَيكهَينانى  بؤ  بإيار 

دةبَيت،  تةشريعى  دةسةآلتى  دوو  عَيراقدا  لة 
ئةوى  نوَينةرانةو  ئةنجومةنى  يةكَيكيان 
كة  دةبَيت،  فيدراَلى  ئةنجومةنى  ديكةيان 
بؤ  دةكات  ثارَيزطاكان  هةرَيمء  نوَينةرايةتى 
هؤيةشةوة  بةو  ثةرذةوةندييةكان،  ثاراستنى 
كؤمار  سةرؤك  دةسةآلتةكانى  لة  بةشَيك 

دةكةوَيتة دةستى ئةنجومةنى فيدراَلى«.
سةبارةت بة مةسةلةى بوون يان نةبوونى 
داوا  كؤمارةوة،  سةرؤك  لةاليةن  ظيتؤ  مافى 
روونكردنةوةى  كة  كرا  فيدراَلي  دادطاى  لة 

زياتر لةسةر دياريكردنى 15 رؤذ بؤ سةرؤك 
كؤمار لةسةر ثةسةندكردن يان رةتكردنةوةى 
سةرضاوةيةك  لةوبارةيةوة  بدات.  ياساكان 
بة  لَيدوانَيكدا  لة  عَيراقي  فيدراَلي  دادطاى  لة 
لة  تائَيستا  كَيشةية  ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى 

دادطاى فيدراَلي يةكاليي نةبووةتةوة. 
دةستوورو  شارةزاياني  بإواى  بة  بةآلم 
ياسا، بؤ خولى داهاتوو سةرؤك كؤمار مافى 

ظيتؤي نابَيت.
نوَينةراني  ئةنجومةني  ئةندامةكةى 

سةرؤكى  ب��ةوةك��رد؛  ئ��ام��اذةى  عَيراقيش 
كؤمار سيمبولَيكى سياديى هةيةو ثارَيزةرى 
دةستوءرة، وتيشى: »ثارَيزةرايةتى دةستوءر 
بة  تائَيستاش  فراوانبوءةو  دةسةآلتَيكى 
سةرؤك  كة  بةرجةستةنةكراوة،  ياسايةك 
دةستوءر  ثاراستنى  بؤ  دةسةآلتى  كؤمار 
دةستوءرة  ئ��ةو  دةتوانَيت  ض��ؤن  ضييةء 
ياسايةى  ئةو  بَيتء  ئةطةر  بةآلم  بثارَيزَيت، 
بؤ دةربضَيت دةسةآلتَيكى كةم نيية، بةآلم ئةو 

دةسةآلتة ضاالك نةكراوة«.

د.ئةحمةد جةختيشى لةسةر ئةوة كردةوة، 
مافى  كؤمار  سةرؤك  داهاتوء  خولى  بؤ  كة 
ظيتؤى نابَيت، ضونكة ئةو مافة دةدرَيتة دةست 
مافى  ئةنجومةنة  ئةو  فيدراَلييء  ئةنجومةنى 
دةبَيت،  ثةرلةمان  بؤ  ياساكانى  طَيإانةوةى 

نةك سةرؤك كؤمار.
دةس��ت��وءرى  لة   )73( م��ادةى  بةثَيى 
كؤمار  س���ةرؤك  ع��َي��راق،  هةميشةيى 
طشتيىء  لَيبوءردنى  »دةركردنى  دةسةآلتى 
ثةسةندكردنى رَيكةوتننامة نَيودةوَلةتييةكانء 
وةزي��رانء  ئةنجومةنى  بانطهَيشتكردنى 
ثةسةندكردنى  م��ةدال��ي��او  بةخشينى 
كؤماريىء  بةياننامةى  دةركردنى  باَليؤزء 
ل��ةس��َي��دارةدانء  حوكمى  ثةسةندكردنى 
ضةكدارةكان  هَيزة  سةركردايةتيكردنى 
ثةسةندكردنى  ئاهةنططَيإانء  بةمةبةستى 
ئةو ياسايانةى هةية كة ئةنجومةنى وةزيران 
رةتكردنةوةى  مافى  ئةوةى  بةبآ  دايدةنَيت، 

هةبَيت«.
محةمةد،  ئاريان  ب��إواى  بة  بةوثَييةش 
سةرؤك  فيدراَلي؛  دةستوءري  ش��ارةزاى 
هاوسةنطيكردن  دةبَيتة  دةسةآلتى  كؤمار 
دةسةآلتى  بةآلم  دةسةآلتةكاندا،  لةنَيوان 
فيعليى لةدةستدا نامَينَيت، بةَلكو دةسةآلتَيكى 
كةسايةتييةك  زياتر  دةب��َي��تء  رةم��زي��ى 
وتيشى:  بَيت،  دةسةآلتَيك  ل��ةوةى  دةبَيت 
»راستة بؤ خولى داهاتوءى سةرؤك كؤمار 
لة  خؤ  بةآلم  كةمتردةبنةوة،  دةسةآلتةكانى 
كورد  عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  راب��ردوءدا 
بوءةو ئةو دةسةآلتةى كة لةمةودوا دةدرَيتة 
بوءة،  ئةودا  لةدةستى  فيدراَلى  ئةنجومةنى 
ئةوةية،  جةوهةرييةكة  ثرسيارة  لَيرةدا  بؤية 
كورد  كة  عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  ئايا  كة 
بوءة توانيويةتى ثؤستةكةى لة بةرذةوةنديية 
بةتايبةتيش  بةكاربهَينَيت؟  كورددا  باآلكانى 

دةسةآلتى ثاراستنى دةستوءر«.

»هاوثةيمانيَتى عةالوىء ماليكى، وَيرانكةر دةبَيت«

تاقيكردنةوة طةورةكة لة هةرَيمةوة دةستيثَيكرد 

دةسةآلتةكاني سةرؤك كؤمار كةمدةبيَتةوة

ئايا سةرؤك كؤمارى داهاتووى عَيراق كآ دةبَيت؟

ديدارى مةسعود بارزانى لةطةأل ئةياد عةلالوى

عـيَـراقـيـي
hewal.rozhnama@gmail.com



سازدانى: رؤذنامة

جةمال حةسةن عةلى، خاوةنى 
دووبراى شةهيدو )6(كةسى 

ئةنفالكراوى خانةوادةكةيةتى كة 
لةطةأل دةستثَيكردنى هةَلمةتةكانى 
بانطةشةى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 

عَيراقدا، ئاآلى طؤإانى لةسةر ماَلةكةى 
لة طةإةكى ثةنجاعةلى بةرزكردةوةء 

»بة دَلسؤزييةوة« كارى بؤ ليستى طؤإان 
دةكرد، بةآلم رؤذى )3/2( لة نزيك 

فولكةى ئيخوانى طةإةكى رةحيماوا، بة 
دووريى )100(مةتر لة دةورييةيةكى 

ثؤليسةوة لةاليةن جإلةشة 
هةواَلطرييةكانى حيزبةوة رفَينراو 
رؤذَيك دواى ئةنجامدانى ثإؤسةى 

دةنطدان لة ناوضةى قادركةرةم ئازادكرا، 
لةماوةى رفاندنةكةشيدا جؤرةها 

ئةشكةنجةى جةستييان داوة.

رووداوى رفاندنةكة
)41( تةمةن  عةلى،  حةسةن  جةمال 

ثةنجاعةلى  طةإةكى  دانيشتووى  ساأل، 
شارى كةركوكةو ثيشةى دانانء بةستنى 
بؤريية بؤ ماآلنء فةرمانطة حكومييةكان، 
ضؤنَيتيى رووداوى رفاندنةكةى بؤ رؤذنامة 
لة   )2010/3/2( »رؤذى  وتى:  طَيإايةوةو 
ثَيشتر  كة  دةطةإامةوة  فةيلةق  طةإةكى 
بؤريم  مةوادى  )850(دؤالر  نزيكةى  بايي 
بؤ كؤمةَلةى مافى مرؤظى عَيراقى كإيبوو، 
تةكسيةك  سوارى  وةرط��رتء  ثارةكةم 
بؤ  ئيخوان  فولكةى  نزيك  لة  ب��وومء 

سةعات  كة  دابةزيم  برادةرَيكم  سةردانى 
ئؤتؤمبَيلَيكى  لةثإ  نيوةإؤبوو،  ثاش  )4(ى 
دايؤى رةنطإةشء  بةرزى جؤرى  مؤدَيل 
يةكَيك  وةستا،  تةنيشتمةوة  لة  جامتاريك 
دابةزىء  ئؤتؤمبَيلةكة  سةرنشينانى  لة 
هةندَيك  ل��ةط��ةَل��م��ان،  وةرة  ثَييوتم، 
دةتهَينينةوة  دوايي  هةيةو  ثرسيارمان 
نةبووم،  قايل  من  بةآلم  بؤ شوَينى خؤت، 

كوردين،  ئَيمةش  دةترسى خؤ  بؤ  ثَييوتم، 
كة  ئؤتؤمبَيلةكة  ناو  دووضةكدارى  لةثإ 
ثةالمارياندامء  هةَلثَيضابوو  دةموضاويان 
ئؤتؤمبَيلةكةوةو  ن��او  خستميانة 
نزيكةى  س��ةرم،  ك��ردة  تورةكةيةكيان 
ئؤتؤمبَيلةكةدا  ل��ةن��او  )5(س��ةع��ات 
بةإَيطاوةبووين، ئةوانةى ناو ئؤتؤمبَيلةكة 
رةش  بةرطيان  جلء  )4(ضةكداربوونء 

دواتر  هةَلثَيضابوو،  دةموضاويشيان  بوو، 
شةو بوو، لة ذوورَيكى ماَلَيكدا داياننام كة 
هةردوو مةتر دةبوو، بؤ ماوةى دوو رؤذ 
ضةند  جارَيك  رؤذى  لَينةثرسيم،  هيضيان 

سةمونَيكء هةندَيك ئاويان ثَيدةدام«.

لَيكؤَلينةوةو ئةشكةنجة
رؤذ،  دوو  »دواى  دةَل��َي��ت  جةمال 
دووك��ةس  ذوورةك���ةدا  لة  شةوَيكيان 
سةرؤك  وَينةى  بؤ  ثَييانوتم،  هاتنةالمء 
هةرَيمى  سةرؤكى  ع��َي��راقء  كؤمارى 
لَييان  تفت  دإان����دووةو  كوردستانت 
هةرزةكارنيمء  من  وتم،  منيش  كردووة، 
راستيشدا  لة  كة  نةكردووة،  وام  كارى 
هةركاتَيكيش  نةكردبوو،  وام  كارى  من 
ثَيياندةوتم،  دةهاتن،  ذوورةك��ةم  بؤ  كة 
روو لةديوارةكة بكة بؤ ئةوةى نةيانبينمء 
شةوَيك  لَيدةكردم،  كوشتنيان  هةإةشةى 
ناو  بردميانة  كردةوة سةرمء  تورةكةيان 
بةنديان  تيايدا  كة  ئةو خانووةى  باخضةى 
كَيشامء  رايان  دةم  لةسةر  كردبوومء 
سووريانكردبووةوة  كة  كةباب  بةشيشى 
س��ووت��ان��دمء  ب��اَل��ي��ان  ثشتء  ه��ةم��وو 
دواتريش  رؤذى  بؤ  لَيدام،  زؤريشيان 
تَيزابيان بة جةستةمدا كرد، كة بةهؤيةوة 
برينةكانم  سووتانء  جلةكانم  هةموو 
شةش  ئةو  لةماوةى  دةدام،  زؤرئازاريان 
جارة  ئةو  تةنيا  بووم،  لةاليان  رؤذةى 

لَيكؤَلينةوةيان لةطةَلدا كردم«.

ضؤنَيتى ئازادكردنى
ج���ةم���ال ح���ةس���ةن، ل���ةب���ارةى 
رؤذى  »ئَيوارةى  دةَلَيت  ئازادكردنييةوة، 
)3/8( يةك رؤذ دواى دةنطدان، ثَييانوتم، 
ئؤتؤمبَيليان  سوارى  دةكةين،  ئ��ازادت 

كردم بؤ ماوةى زياتر لة سةعاتَيك لةناو 
ئؤتؤمبَيلةكةدابووم، هَينايانم بؤ ناوضةى 
ضةمضةماألء  قةزاى  نزيك  قادركةرةمى 
لةسةردةم  دايانطرتمء  ئؤتؤمبَيلةكة  لة 
تا  ثَييانوتم،  داياننامء  جادةكة  لةنزيك 
ئةوان  ئيتر  هةَلسة،  دواتر  بذمَيرةو   150
جادةكةو  سةر  هاتمة  منيش  رؤيشتنء 
ثةيوةنديمكرد  هاوآلتييةكةوة  رَيطاى  لة 
هاتن  ضةمضةماَلةوة  لة  براكانمةوةء  بة 

بةدوامداو برديانمةوة«.

تؤماركردنى سكاآل
»دواى  دةَل��َي��ت  ح��ةس��ةن،  جةمال 
سكاآل،  تؤماركردنى  بؤ  ئازادكردنم 
رَيكخراوةكانى  بة  كردووة  ثةيوةنديم 
نةتةوةيةكطرتووةكانء  مرؤظء  مافى 
لةكةركوكء  ئةمريكا  كونسوَلخانةى 
جةمال  كةركوكةوة«،  دادطاى  ثؤليسء 
»هؤكارى  دةك��ات  ئ��ةوةش  بؤ  ئاماذة 
بةوةوة  ثةيوةنديى  تةنيا  رفاندنةكةم، 
هةية كة من كارم بؤ بزووتنةوةى طؤإان 
دةكردو ثَيش هةمووكةس ئاآلى طؤإانم 
ثةنجاعةلى  طةإةكى  لة  ماَلةكةم  لةسةر 
هةوَلَيكى  ماوةيةدا  لةو  كة  بةرزكردةوة، 
يةكَيتييةوة  رَيكخستنةكانى  لةاليةن  زؤر 
بةآلم  ثاشطةزبوونةوةم،  بؤ  دةدرا 
ثشتطيريىء  لةسةر  س��وورب��ووم  من 
هيض  ط���ؤإانء  ليستى  بؤ  كاركردنم 
كةسدا  لةطةأل  شةخسيشم  كَيشةيةكى 
دةزط��ا  رفانديشيانم  ئ��ةوان��ةى  نييةو 
حيزبة  ميليشياكانى  ه��ةواَل��ط��ري��ىء 

كوردستانييةكان بوون«.
جةمال حةسةن، خَيزاندارةء خاوةنى 
)5(منداَلةو دووبراى شةهيدةو )6(كةسى 

ئةنفالكراون. خَيزانةكةشى 

ضيرؤكى ئةو طؤأانخوازةى، دةزطا هةوالَطرييةكانى حيزب، رفانديان

راثؤرتى: فاخير تةالنى 

لةطةأل ئةوةى ناحيةى ثيرةمةطروءن 
لة  زياتر  ثَيكهاتووةء  ماأل  هةزار   )5( لة 
دانيشتوءانةكةيةتىء  كةس  هةزار   )30(
لة  ب��ةآلم  لةخؤدةطرَيت،  طوند   )42(
بودجةى )2010(ى هةرَيمى كوردستاندا 
بةَلَينيان  كة  لةكاتَيكدا  ثشتطوَيخراوة، 
دينار  مليار   )11( طوذمةى  بة  ثَيدرابوو 

ثرؤذةيان بؤ بكرَيت.
لةدواى خؤثيشاندانةكةى هاوآلتييانى 
)2009/12/23(دا،  لة  ثيرةمةطروءن 
لةو  حيزبيى  حكومىء  بةرثرسانى 
هاوآلتييان  دامركاندنةوةى  بؤ  ناوضةية 
بة  بةَلَينيان  راطةياندنةكانيانةوة  لة 
2010دا  لةساَلى  كة  دةدا،  هاوآلتييان 
ثرؤذة  دينار  مليار   )11( طوذمةى  بة 
جَيبةجَيبكرَيت،  شارؤضكةيةدا  ل��ةو 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى  بةآلم 
2010ى  بودجةى  لة  دةكات،  ئاشكراى 
ناحيةى  بة  دوك��ان  ق��ةزاى  هةرَيمدا 

ثيرةمةطروءنيشةوة فةرامؤشكراوة.
كاسبكارَيكى  وةك  قادر،  مةسعود 
ثيرةمةطروءن  شارؤضكةى  دانيشتوءى 
دانيشتوءانى  ئ��ام��اذةب��ةوةدةك��ات؛ 
شارو  ت��ةواوى  وةك  ثيرةمةطرءون 

شارؤضكةكانى ديكة مافى ئةوةيان هةية 
تةرخانبكرَيتء  ثرؤذةكانيان  بؤ  بودجة 
وةهمييء  ث���رؤذة  ب��ؤ  دةث��رس��َي��ت 
بةآلم  لةبيرنةضوو،  خؤيان  حيزبييةكانى 
شارؤضكةيةكى وةكء ثيرةمةطرءونيان 

لةبيرضوو.
لة  كةموكوءإييانةى  لةو  يةكَيك 
لة  كوردستاندا  هةرَيمى  ب��ودج��ةى 
بَيبةشكردنى  ئاشكرابوو،  ثةرلةمان 
دانانى  بودجةء  لة  بوو  ناوضة  هةندَيك 
بودجة بوو بؤ هةندَيك ثرؤذةى حيزبىء 
قةزاى  كة  وةهميى،  ث��رؤذةى  ضةندين 
لة  قةزايانةى  لةو  يةكَيكة  دوكانيش 

بودجةدا كةمترين ثشكى بؤ دانراوة.
وةتمانى،  كاني  تؤفيق  ثَيشةوا 
لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى 
نوَينةرى سنوءرى  فراكسيؤنى طؤإانء 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  دوكان،  قةزاى 
هةرَيمى  حكومةتى  ئ��ةوةى  »دواى 
راطةياند،  ئةمساَلى  بودجةى  كوردستان 
قةزاى  بؤ  بودجة  كةمترين  دةرك��ةوت 
بطرة  تةرخانكراوة،  ناحيةكانى  دوكانء 
بةتايبةتى  بَيبةشكراون،  ناحية  ضةندين 
شارؤضكةى ثيرةمةطرءون، كة ذمارةى 
 )30( لة  دةدات  خ��ؤى  دانيشتوءانى 

هةزاركةس«.

رةخنة  ثةرلةمان  ئةندامةى  ئ��ةو 
بودجة  دابةشكردنى  ناعةدالةتى  لة 
دةك��ات��ةوة،  ل��ةوة  جةخت  دةط��رَي��تء 
بَيبةشكردنى  خزمةتطوزاريىء  نةبوءنى 
بودجة،  لة  ثيرةمةطروءن  شارؤضكةى 
ئةو  لةسةر  دةبَيت  سلبيى  كاريطةريى 

ناوضةية.
وةك  ثيرةمةطروءن  ناحيةى  خةَلكى 
هةرَيمى  ديكةى  ناوضةكانى  هةموو 
بودجة  ب��ة  ثَيويستيان  ك��وردس��ت��ان 
كةموكورتييةكانى  ئ��ةوةى  بؤ  هةية، 
كة  بكةن،  ضارةسةر  ثآ  ناوضةكةيانى 
لةدذى،  بوو  ئةو كةموكورتييانةش  هةر 

خؤثيشاندانيان كرد.
ئةنفالء  سابير رةسوأل، كةسوكارى 
باس  ث��ي��رةم��ةط��رءون،  دانيشتوءى 
لةوةدةكات؛ وارسَيكى زؤرى كةسوكارى 
ئةنفال لةم شارؤضكةية نيشتةجَيية، بةآلم 

كةمترين خزمةتطوزارييان بؤ كراوة.
زؤرَيك  لة  ئاماذةبةوةدةكات؛  سابير 
لة شارو شارؤضكةكانى ديكة خانوو بؤ 
وارسى ئةنفال دروستكراوة، كةسوكارى 
ثيرةمةطروءنيش  ئةنفالكراوةكانى 
بةهيواى ئةوةبوون لة بودجةى )2010( 
لةئَيستادا  بةآلم  بكرَيت،  بؤ  خانوءيان 

شارؤضكةكةيان لة بودجة بَيبةشكراوة.

رؤذنامة

رؤشنبيرانء رؤذنامةنووسانء خوَيندكاران، 
سةرؤكى  لة  داوا  ج��ي��اوازدا،  نامةى  سآ  لة 
كؤمارى عَيراقء سةرؤكى هةرَيمى كوردستانء 
كوردستان  ثةرلةمانى  حكومةتء  سةرؤكى 
ترسء  هةَلمةتى  لةو  بكةن  رَيطريى  كة  دةكةن 
تؤقاندنةى لة ثارَيزطاى سلَيمانيدا رووبةإووى 
جياوازيان  راى  كة  بووةتةوة  كةسانة  ئةو 

هةبووةء دةنطيان نةداوة بة حيزبى دةسةآلت.
لة يةكَيك لةو بةياننامانةدا كة رؤشنبيرانء 
ئاماذة  بآلويانكردووةتةوة،  رؤذنامةنووسان 
راب��ردوودا،  رؤذي   ضة ند  لة  كة  دةكةن،  بةوة 
تاقيكردنة وة ية كي   بة   كوردستان  هة رَيمي  
تاقيكردنة وة ية شدا،  لة م  تَيثة إي ء  طرنطدا 
لة تؤقاندن،  ئازادو دوور  رة خساندني  كة شَيكي  
ديموكراسيبووني   راستة قينة ي   مة حة كي  
ركا بة رة كانية تي ،  هَيزة   هة موو  دة س��ة آلت و 
ضونكة  سة رة تاييترين ثرة نسيثي  ديموكراسي، 
قبووَلكردني  دؤإان و زامنكردني  مافي  بة ئازاديي  
هة َلبذاردنة  بؤ هة موو هاوآلتيية ك بة  ية كساني.

رؤشنبيرانء  روان��ط��ة ي��ةش��ة وة،  ل��ة م 
جَيي   »ئ���ة وة ي   دةَل��َي��ن  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان، 
شة ثؤلي   ئَيمة ية ،  ن��اإة زاي��ي  نيطة راني  و 
ثة المارداني   ئ���ازاردان و  دة ستطيركردن و 
ئة وة ي   لة سة ر  سلَيماني،   لة شاري   خة َلكَيكة  
دة نطيان بة ليستَيكي  دياريكراو داوة ، بة تايبة تي  
هَيزة كاني  وة زارة تي   ثلة دارانة ي   ئة فسة رو  ئة و 
ئاشكراكردني   بة هؤي   كة   ثَيشمة رطة   ناوخؤ و 
دياريكراو،  بة الية نَيكي   دة نطدانييانة وة  
رووبة إووي  لَيثَيضينة وة  بوونة تة وة ، بة بيانووي  
ئة وة ي،  طواية  نابَيت لة ناو هَيزة ضة كدارة كاندا ئة م 
هَيزة ضة كدارة كاني   ئة وة ي   بكرَين، وة ك  كارانة  

كوردستان زؤر بَيالية ن بن«.
ئة وة ي   هاتووة:  بةياننامةيةدا  لةو  هةر 
ئة م  باسدة كرَيت،  وة ك  مة ترسيشة   جَيي  
لَيثَيضينة وة و سزادانانة   لة  كاتَيكدا ئة نجامدة درَين 
لة سة ر  تَيبينيية كانمان  هة موو  سة رباري  كة  
ئة مجارة ش  ب��ة آلم  ه��ة َل��ب��ذاردن،  ثإؤسة ي 

لَيثرسراويية وة   بة وثة إي  كوردستان  خة َلكي 
دة نطدان و  سندووقة كاني  ب��ة ردة م  ضوونة  
بؤية   ئة نجامدا،  خؤيان  نيشتمانيي  ئة ركي 
لة  ماف و  داكؤكي   دة زانين،  بة ئة ركي خؤماني 
بة بآ   بكة ين  هاوآلتيية ك  هة موو  ئازاديية كاني  

جياوازيي  بيروإاي  سياسييان.
وَيإاى  رؤذنامةنووسان،  رؤشنبيرانء 
بة رامبة ر  خ��ؤي��ان  ن��اإة زاي��ي   دة رب��إي��ن��ي  
ئيدانة ي   رَيوشوَينانة ،  ئة و جؤرة   بة طرتنة بة ري  
ماية ي   ببَيتة   كة   دة ك��ة ن  كارَيك  جؤرة   هة ر 
ئازاديي  و  رووب��ة ري   سنوورداركردنة وة ي  
كوردستاندا،  لة هة رَيمي   بيروإا  دة ربإيني  
ضونكة  ثَيمانواية،  ئة م كارانة  جطة  لة وة ي  رَيطة  
فة راهة م  كوردستان  ئاراميي   شَيواندني   بؤ 
دة كة ن، لة هة مانكاتيشدا وَينة ية كي  ناشيريني  ئة م 

هة رَيمة  ثيشاني  دة رة وة  دة دة ن.
دة ستة ية ك  كة  ديكةدا  بةياننامةيةكى  لة 
زانكؤكاني  لَيكؤَلة ري  دكتؤراء  خؤَيندكاري 
بةوة  ئاماذة  بآلويانكردووةتةوة،  ئة وروثا 
بة رامبة ر  لة   ث��ة ل��ة م��اردان  ت��رسء  دةك���ةن، 
ثاَلَيوراوانء ضاالكواناني هَيزء بزووتنة وة كاني 
لة   تة قة كردن  دي��اردة ي  طؤإة ثانة كة ء  سة ر 
ثاَلَيوراو ء  ية كترء هة َلكوتانة  سة ر ماَلي فآلنة  
ناشارستانىء  تة نيا  ضاالكوان،  فآلنة   تؤقاندني 
نة بَيت،  كورد  دة سة آلتي  ناكامَليي  ئة وثة إي 

هيضي ديكة ناطة ية نَيت.
تووشي  خوَيندكارةى  طرووثة  ئةو  ئةوةى 
ئة م  تة نيا  بة   كردووة ،  سة رسوإمان  شؤكء 
لة   بَيدة نطيية   بة َلكو  نين،  خؤيان  كردة وانة  
»ثَيمانواية،   دةَلَين  لةمإووةشةوة،  ئاستيانداء 
بة   هة رَيمة كة   ك��ردة وان��ة ،   لة م  بَيدة نطبوون 
ترس  تيرؤرء  كة   دة ب��ات  وآلتَيكدا  ئاقاري 
بكة رة   كاتَيكدا  هة موو  لة   دة بنء  سادة   تَيدا 
هيض  شة رمء  بة بآ  ناسياسيية كان،  سياسييء 
دواجار  بة رنء  بؤ  ثة ناي  هة َلوة ستة كردنَيك، 
كاريطة ريية كي ضة وتيش لةسة ر ئة و ثإؤسة ية  
ثإؤسة ي  بنَيين  ناوي  دة شَيت  كة   بة جَيبهَيَلن، 
لة   دامة زراوة كان  دة س��ة آلتء  دروستبووني 

وآلتة كة دا«.

15 بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )573( 
سَيشةممة 2010/3/16

ثيرةمةطرءون 
لة بودجةى )2010( بيَبةشدةكرَيت 

رؤشنبيران،  
ئيدانةى ترسء تؤقاندنى 
خةلَكى سلَيمانى دةكةن

جةمال حةسةن ئةشكةنجة دراوة

ثيرةمةطروون بة بودجة ئاوةداندةكرَيتةوة



راثؤرتى: رؤذنامة

نوءسةرانى  رؤشنبيرانء  لة  بةشَيك 
كورد كؤكن لةسةر ئةوةى لة بانطةشةى 
ع��َي��راق��دا،  ثةرلةمانى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
بةرنامةى  هةوَلبدرَيت  ئ��ةوةى  لةبرى 
زياتر  هةوَلدةدرا  بخرَيتةإوو،  ليستةكان 
بةهؤى  بشكَيننء  بةرامبةرةكةيان 
زؤري��ى  كؤمسيؤنء  بَياليةننةبوءنى 
ثَيشَيلكارييةكان،  ساختةكاريىء  رَيذةى 
راستةقينةى  هاوسةنطيى  نةتوانراوة 

هَيزةكان دةربكةوَيت.

بانطةشة،
يان شكاندنى بةرامبةر

لة رؤذى )2/12( هةَلمةتى بانطةشةى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ  هةَلبذاردن 
 )3/6( رؤذي  تا  دةستيثَيكردء  عَيراق 
شاعيرو  بَيكةس،  شَيركؤ  بوو،  بةردةوام 
لةبةرئةوةى  لةوةكرد؛  باسى  رووناكبير، 
خاوةن كلتوورى شارستانىء ديموكراسى 
نينء لة منداَلييةوة »توءإةبوون«ء »زمان 
بةرزء  دةنطى  بة  هاواركردن  زب��رى«ء 
دابونةريتى  يةكترىء  لة  »لَينةبووردن« 
مَيذووى  قبوءَلنةكردن  يةكترى  »تؤَلة«ء 
دوورء نزيكمان بوءة، كة حيزبايةتيشمان 
خاوةنى  بة  خؤى  حيزب  هةر  ك��ردووة، 
حةقيقةتى موتَلةق زانيوةء بةرامبةريشيان 
كاتَيك  بؤية  سإيوةتةوة،  تةواويى  بة 
ديموكراسىء  ثرؤسةى  كلتوورة  ئةم 
ئةنجامدةدرَيت،  ت��َي��دا  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
بانطةشةكانيش هةميشة تووإةء بة هةراء 
دةبَيتة  زمانيشيان  دةمبةهاوارء  زةناء 
هةندَيكجار  تةنانةت  هةإةشةء  زمانى 
بطةيةنينة  توندوتيذيى  ئ��ةوةى  دةطاتة 

سةر ئَيسقانى يةكتر.
توندوتيذييانةى  ش��َي��وازة  ئ��ةو   
ب��ان��ط��ةش��ةى ه��ةَل��ب��ذاردن ب��ة وت��ةى 
مَيذوويةكى  ك���ورد،  رؤشنبيرانى 
دوورودرَيذى هةية، لةوبارةيةوة شَيرزاد 
رووناكبيرَيك  نوءسةرء  وةك  حةسةن 
لة  هةَلبذاردن  كة  ب��إواي��ةداب��وو،  ل��ةو 
شَيوازَيكى  هةر  لة  دوورة  ئَيمةدا  وآلتى 
هةَلبذاردن  لةوكاتةوةى  شارستانيى، 
دةكرَيت، لةدواى راثةإينةوة تائَيستا هةر 
دووربووة لة عةقآلنيةتء هةموو ضةكء 
تَييدا  حيزبةكانةوة  لةاليةن  ئامرازَيك 
بةكاردةهَينرَيت، ئةوةتا لةكاتى بانطةشةى 
ئةم هةَلبذاردنةدا كار طةيشتة ناوزإاندنء 
ريسواكردنء ثةنابردن بؤ هةرشَيوازَيك 
لة طةمةى هةَلبذاردن، كة هيض نيية جطة لة 

دةنط كؤكردنةوة.
لةو  مةترسيى  روون��اك��ب��ي��رة  ئ��ةو 
لةكاتى  هةبوو  طةنجان  طةرموطوإييةى 
هةموو  كة  هةَلبذاردندا،  بانطةشةى 
بوون،  هاوثؤل  هاوتةمةنء  ه��اوإآء 
دذ  ثةإؤكانيان  يةك  بةرامبةر  لة  كةضى 

بةيةك بة رقء كينةوة بةرزدةكردةوة. 
شَيرزاد حةسةن دةَلَيت ئةم هاتوهاوارة 
ئةو ء هةزاران  بؤ  بوو  مايةى مةترسيى 
لة  هةبوء  ترس  ضونكة  ديكة،  كةسى 
تةقينةوةى ئةو تووإةيية، ئةوةى لةكاتى 
كة  ئةوةنيية  تةنيا  بينرا،  بانطةشةدا 
بيرء  لة  طوزارشت  دةيانةوَيت  كةسةكان 
ديوَيكى  بةَلكو  بكةن،  بؤضوءنةكانيان 
ديوَيكى  كة  هةبووة،  ش��اراوةى  ديكةى 
ئاسانترين  بة  دةتوانرَيت  هيسترييةء 

شَيوة بتةقَيتةوة«.
رؤشنبيران رةخنةيان هةيةء ثَييانواية؛ 
لة  دووذمنايةتيكردنةى  ئ��ةو  لةبرى 
دةكرا  بينرا،  هةَلبذاردندا  بانطةشةى 
ميديايية  كةناَلة  رَيطةى  لة  هةريةكة 
حيزبيىء ئةهلييةكانةوة  بةرنامةى خؤى 
و  بخستايةتةإوو  عَيراق  ثةرلةمانى  بؤ 

كانديدةكانيان بة باشى بناساناية.
سياسيى  ضاودَيرى  مةنتك،  كامةران 
لةبرى  اليةنةكان  ب��ةوةدةك��ات؛  ئاماذة 
بانطةشةيةدا   ل��ةو  هةوَلبدةن  ئ��ةوةى 
داهاتوو  ثةرلةمانى  بؤ  بةرنامةكانيان 
ب���خ���ةن���ةإوو، ه����ةوَل����دةدرا زي��ات��ر 
طةيشتة  تا  بشكَينَيت،  بةرامبةرةكةى 
هةَلبذاردن،  بانطةشةى  لةبرى  كة  ئةوةى 
ئةمة  كة  دةكرا،  شةإ  روودانى  مةترسى 

كارَيكى ناتةندروستة. 
لةطةأل ئةوةى لةماوةى ئةو )22( رؤذةدا 
ثَيوةدياربوو،  طةرموطوإيى  بانطةشة 

ثرؤسةكةش  تةواوبوءنى  دواى  تةنانةت 
وةك  نةتوانراوة  بةآلم  بوو،  ب��ةردةوام 

ثَيويست كانديدةكان بناسَينرَين. 
نووسةر،  عةسكةر،  دانا  بؤضوءنى  بة 
بةوثَييةى دةسةآلتى سياسيى لة هةرَيمى 
قؤرغكردووة،  ئابووريى  كة  كوردستان، 
خةرجكرد،  زؤريان  ماديى  ئيمكانيةتَيكى 
كةسة  لةو  كانديدةكانيان  هةرضةندة 
بؤ  دةنطيان  توانييان  نةبوون،  بةتوانايانة 

كؤبكةنةوة.

هةَلبذاردن، هاوسةنطيى 
هَيزةكان ئاشكرادةكات؟

ض����اودَي����ران ط��وم��ان��دةك��ةن كة 
ئةنجامى  دةرن��ةخ��س��ت��ن��ى  ه��ؤك��ارى 
نزيكةى  دواى  هةَلبذاردنةكان  بةرايى 
ب��ااَلى  كؤمسيؤنى  ل��ةالي��ةن  دةرؤذ 
بةهؤى  هةَلبذاردنةكانةوة،  سةربةخؤى 
ثَيشَيلكارييانةى  ساختةكاريىء  ئةو 
بةإَيوةضوءنى  لةكاتى  ئةنجامدراون 
تائَيستا  سكاآليانةى  ئةو  هةَلبذاردنةكةء 
تؤماركراون، ئةمة جطة لةوةى بة بإواى 
رؤشنبيران تةرازووى هَيز بة تةواويى لةم 
نةتوانراوة  بةآلم  طؤإاوة،  هةَلبذاردنةدا 

ئاشكرابكرَيت.
ثَييواية؛  مةنتك  كامةران  هةرضةندة 
)7/25(ةوة  لة  هَيزةكان  هاوسةنطيى 
ئةوةدةكات، كة  بؤ  ئاماذة  بةآلم  طؤإاوة، 
يةكَيتىء  نَيوان  ستراتيذيى  هاوثةيمانَيتى 
ثارتى وايكردووة كة سةنطى راستةقينةى  
دةرن��ةك��ةوَي��ت،  راستى  بة  هَيزةكان 
بضوءكبوءنةوةى  كة  هةوَلدةدات  ثارتى 
وةك  ب��ش��ارَي��ت��ةوة  يةكَيتى  سةنطى 
موجامةلةيةكى سياسيى، وةك هةوَلَيكيش 
ئؤثؤزسيؤنء  ب��ض��وءك��ردن��ةوةى  ب��ؤ 

ئؤثؤزسيؤن  بةهَيزبوءنى  دةرنةخستنى 
لة هةرَيمى كوردستان.

هةندَيك  بآلوبوونةوةى  ئةطةرضى 
ليستةكانةوة  لةاليةن  دةرئةنجامةكان  لة 
هةندَيك  تَيداية،  ناهاوسةنطييةكى  جؤرة 
بؤ  هَيناوة،  نة  ثَيويستيان  دةنطي  اليةن 
نموونة لة ثارَيزطاى كةركوك،  اليةنةكانى 
وةك  نةيانتوانيوة  ئيسالميةكان  و  طؤإان 
ثَيويست دةنط مسؤطةر بكةن، كة بة بإواى 
خةَلكي  لة  بةشَيك  تائَيستا  عةسكةر:  دانا 
حيزبدانء  كاريطةرى  لةذَير  شارة  ئةم 
هةربؤية  بةإَيوة  دةيانبات  عاتيفة  سؤزو 
نةتوانراوة لة ئؤثؤزسيؤن تآ بطةنء ئةوة 
لةبةرضاو بطرن كة ئةوانةى لة ثةرلةمانى 
كوردستان شةإء داكؤكيى لةسةر ثرسى 
كةركوك دةكةن كَين؟ ئةمةش هؤكار بوو 
نةيتوانى  طؤإان  بزوءتنةوةى  بؤئةوةى 
لة كةركوك،  بهَينَيت  ثَيويست دةنط  وةك 
دةذين،  دؤخَيكدا  لة  شارة   ئةم  ضونكة 
توانيويةتى  سياسيى  دةسةآلتى  نة  كة 
كاريطةريى بةسةر رةوتى مةسةلةكانةوة 

هةبَيت، نة ئؤثؤزسيؤن.  
براوة  وةك  هَيزَيك  ضةند  هةرضةندة 
ضةندين  لة  كة  قةَلةم،  دةدةن��ة  خؤيان 
ئاست  لة  نةيانتوانيوة  راب��ردوودا  ساَلى 
خواستةكانى خةَلكدا بنء داكؤكيكار بن لة 
حةسةنى  شَيرزاد  بةآلم  كورد،  مافةكانى 
نوءسةر ئةوة دةخاتةإوو، كة طرنط نيية 
كآ زؤرينةى دةنطى بةدةستهَيناوة، هَيندةى 
لة ثةرلةمانى  ئةوة طرنطة كة نوَينةرةكان 
راستةقينةبن  جةنطاوةرى  تاضةند  عَيراق 
لةبةرامبةر  ك��ورد  مافةكانى  ئاست  لة 
كورد  هةندَيكيان  كة  عةرةبةكان،  اليةنة 
ضونكة   تةماشادةكةن،  كافر  دوذمنء  بة 
ئةوكاتة ئةوة دةسةلمَيت كة كآ براوةية. 

 هاوكات شَيركؤ بَيكةسى شاعير جةخت 
ئةوةية  طرنط  لةئَيستادا  كة  دةكاتةوة، 
وةربطرين،  رابردوو  هةآلنةى  لةو  سوود 
ثَيويستيشة  دووبارةنةبنةوةء  بؤئةوةى 
بنَيت،  خؤيدا  هةَلةى  بة  دان  هةموواليةك 
ئةو  بطةينة  »ثَيويستة  وت��ى:  ه��ةروةك 
هةَلبذاردنَيكدا  هةموو  لة  كة  حةقيقةتةى 
وةك سةركةوتوو هةية، دؤإاويش دةبَيت 
هةبَيتء ئةو ئةنجامةش دةبَيت وةك خؤى 
كردةوة  بة  راستييةش  ئةم  تا  وةربطرين، 
بَلَيين  خؤمان  بة  ناتوانين  نةسةلمَينين، 

ديموكرات«.

كؤمسيؤن نةيتوانيوة
بَياليةن بَيت

باآلى  كؤمسيؤنى  ضاودَيران  راى  بة 
ثَيويست  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى 
اليةنطريىء  ه��ةر  ل��ة  دوورب��َي��ت  ب��وو 
خؤى  بَياليةنيى  نةيتوانى  ثَيشَيلكارييةك، 
 )2000( لة  زياتر  تائَيستا  بثارَيزَيتء 

سكاآلء ثَيشَيلكاريى تؤماركراون.
كامةران مةنتك ثَييوابوو؛ ثرؤسةكة بة 
تائَيستا  هةرضةندة  بةإَيوةنةضووة،  ثاكى 
تةواويى  بة  سكاآلكان  ئةنجامى  ذمارةء 
كؤمسيؤنيش  بةآلم  بآلونةكراوةتةوة، 
لةبةرئةوةى لة كؤمةَلَيك كةس ثَيكهاتووة 
نةيتوانى  دان��راون،  حيزبةوة  لةاليةن  كة 
دةرئةنجامةكان  هةربؤية  بَيت،  بَياليةن 
تائَيستا  بآلوكراوةتةوة  كة  بةوشَيوةيةى 
»هةندَيك  تَيداية  ناهاوسةنطييةكى  جؤرة 
ئةطةر  كة  هَيناوة،  زؤر  دةنطيان  اليةن 
خوَيندنةوةيان بؤ بكةيت ئةوةندة دةنطيان 
بةثاكيىء  هةَلبذاردنةكة  ئةطةر  نةدةهَينا، 

باشى بةإَيوةبضواية«.
دةنطدان  بنكةكانى  لة  زؤرَي���ك  لة 

كؤمسيؤنةوة  بةرضاوى  بة  ثَيشَيلكاريى 
كراوة، بةآلم كؤمسيؤن طرنطيى ثَينةداوة، 
هةروةك بةبرواى دانا عةسكةر كؤمسيؤن 
بة  نةبووةو  بَياليةن  شَيوةيةك  هيض  بة 
دةكراء  خةَلكةوة ساختةكاريى  بةرضاوى 
دةك��رد«،  بَيئاطا  لَي  خؤى  »كؤمسيؤن 
ئةمةش زةنطَيكى زؤر مةترسيدارة لةسةر 
ثرؤسةى هةَلبذاردنء كاريطةريى لةسةر 
كؤمةَلطة  بةرةوَيشةوةضوونى  رةوت��ى 
لةسةر  جةخت  نوءسةرة  ئةو  ك��ردووة، 
خةَلكء  بةرضاوى  بة  كة  ئةوةدةكاتةوة، 
ساختةكاريى  كؤمسيؤنةوة  ئةندامانى 
ثَينةدةدا،  طوَيى   كؤمسيؤن  بةآلم  دةكرا، 
رَيطةى  لة  هةوَلدةدرا  لةوةى  جطة  ئةمة 
دةنط  خةَلكةوة  ترساندنى  هةإةشةء 
رَيطةى  ل��ة  تةنانةت  بةدةستبهَينن، 
سؤزء  ثرسى  هةندَيك  فرؤشتنةوةى 

عاتيفةوة.
رؤشنبيران كؤك بوون لةسةر ئةوةى 
باآلى  كؤمسيؤنى  هةَلوَيستانةى  ئةو 
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان كة نةيانتوانيوة 
ئةوةى  دةتطةيةننة  ئةمان  بن،  بَياليةن 
داوابكرَيت لة دةرةوة كةسانَيك بهَينرَيتء 
بكرَينة بةرثرسى كؤمسيؤن، ضونكة جطة 
لةء ساختةكارييانةى كاتى دةنطدان، ئَيستا 
مةترسيى  سياسييةكان  قةوارة  ليستء 
جياكردنةوةى  لةكاتى  كة  ئةوةشدةكةن 
لةناو كؤمسيؤندا ساختةكاريى  دةنطةكان 

بكرَيت، كة ئةمة زؤر ترسناكة. 
لةطةَل هةموو ئةمانةدا، شَيركؤ بَيكةسى 
تةبايىء  مَيزطردى  هيواخوازة  شاعير  
دوَينَيدا  دوذمنةكانى  لةنَيوان  ئاشتى 
يةك  دةنطء  يةك  بة  ئةوةى  بؤ  ببينَيت 
هةَلوَيست بضنة ناو ثةرلةمانى عَيراقةوةء 

دَلي فاشييةكان بة خؤيان خؤشنةكةن.
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كامةران مةنتك: 
اليةنةكان 

لةبرى ئةوةى 
هةولَبدةن لةو 

بانطةشةيةدا  
بةرنامةكانيان 
بؤ ثةرلةمانى 

داهاتوو 
بخةنةِروو، 

هةولَدةدرا زياتر 
بةرامبةرةكةى 

بشكيَنَيت

شَيركؤ بَيكةس: 

هيوادارم 

مَيزطردى 

تةبايىء 

ئاشتى لةنَيوان 

دوذمنةكانى 

دويَنَيدا ببينم 

شَيرزاد 
حةسةن:

 ئةم 
هاتوهاوارة 

مايةى 
مةترسيى 

بوو بؤ منء 
هةزاران 

كةسى ديكة

دانا عةسكةر: 
كؤمسيؤن بة 

هيض شَيوةيةك 
بَياليةن 

نةبووةو بة 
بةرضاوى 
خةلَكةوة 

ساختةكاريى 
دةكرا



راثؤرتى: رؤذنامة

كرَينشينان داواى البردنى مةرجى 
ثَيشينةى  وةرطرتنى  بؤ  كةفيل  بوونى 
بةرثرسى  دةك���ةنء  خ��ان��ووب��ةرة 
ئةنجومةنى  لة  ياسايى  فةرمانطةى 
وةزيرانيش جةخت دةكاتةوة، كة ئةو 
مةرجة ياساييةء ناكرَيت طؤإانكاريى 

تَيدا بكرَيت، يان الببرَيت.
وةرطرتنى  رَينماييةكانى  بةثَيي 
ثَيويستة  خ��ان��ووب��ةرة،  ثَيشينةى 
يان  خ��ؤى  ثَيشينةكة  وةرط����رى 
حكومةت  فةرمانبةرى  كةفيلةكةى 
بنء مووضة بنةإةتييةكةيان لة )350( 
مةرجةش  ئةم  نةبَيت،  كةمتر  هةزار 
هاوآلتييان،  ناإةزايى  جَيطةى  بووةتة 
هةربؤية بة مةبةستى كارئاسانى زياتر 
كةمدةرامةتانةى  هاوآلتيية  ئةو  بؤ 
داواى وةرطرتنى ثَيشينةى خانووبةرة 
بتوَين  كرَينشينانى  دةستةى  دةكةن، 
بةو  دةك��ةن  ثَيداضوونةوة  داواى 
ئةوان؛  وتةى  بة  ضونكة  بإيارةدا، 
ثَيويستييان  كةمدةرامةت  هاوآلتييانى 
بةو ثَيشينةية هةية، كة رةنطة نةتوانن 
خؤيان، يان كةفيلةكةيان مووضةكةيان 

لةو ئاستةدا بَيت.
ث��ةرل��ةم��ان��ى  ه����اوك����ات،   
داواية  لةو  ثشتطيريى  كوردستانيش 
سةرؤكى  سلَيمان،  بيالل  ك��ردووة، 
خزمةتطوزارييةكانى  ل��ي��ذن��ةى 
طةياندنء  طواستنةوةء  شارةوانىء 
ثةرلةمانى  ل��ة  ط��ةش��تءط��وزاري��ى 
رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  كوردستان، 
مةرجةء  ئةو  دانانى  كة  خستةإوو؛ 
بةو بإة ثارة دياريكراوة، ئاسانكاريى 
بؤ هاوآلتييان ناكات، هةربؤية بإةكةى 
هةزار   )150( ئاستى  بؤ  كةمبكرَيتةوة 
مووضة  فةرمانبةرةكة  واتة  دينار، 
دينار  هةزار   )150( لة  بنةإةتييةكةى 

كةمتر نةبَيت.
»ئةطةر  دةَلَيت:  سلَيمان،  بيالل 
فةرمانبةرَيكى  مووضةى  كةمترين 
بَيت،  دينار  ه��ةزار   )30( حكومةت 
ثَيشينةى  ئةو مةرجةى  ثَيويستة  ئةوا 
خانووبةرةكة بؤ )30( هةزار دينارةكة 
هاوكاريى  تؤ  ضونكة  كةمبكرَيتةوة، 
دةكةيت،  كةمدةرامةت  هاوآلتييانى 
مووضةى  ثَيويستة  لةوةى  جطة  ئةمة 
ضاكسازيى  حكومةت  فةرمانبةرانى 
كةمترين  بةشَيوةيةك  تَيدابكرَيت، 
فةرمانبةرانى  بنةإةتى  مووضةى 

هةزار   )150( بطةيةنرَيتة  حكومةت 
دينار«.

ياساى  بةثَيى  بةرامبةرداء  لة 
جَيبةجَيكردن،  ياساى   )45( ذم��ارة 
تائَيستا  )1980( دةرضووةء  كة ساَلى 
82دا  م��ادةى  لة  ثَيدةكرَيتء  كارى 
هةموو  حكومةت  ناكرَيت  هاتووة؛ 
مووضةى فةرمانبةرةكة حيجز بكاتء 
بؤ مةبةستى قةرز، تةنيا دةتوانرَيت لة 
هةربؤية  ببإَيت،  مووضةكةى  )5/1(ى 
لَيثرسراوى  رةحيم،  ئامانج  وةك 
ئةنجومةنى  ياسايى  فةرمانطةى 
لَيوةكرد؛  باسى  بؤ رؤذنامة  وةزيران 
ياساييةوة  ل���ةإووى  مةرجة  ئ��ةو 
بكرَيت،  تَيدا  ط��ؤإان��ى  ناتوانرَيت 
خانووبةرة  ثَيشينةى  ئةوةى  لةبةر 
بؤ  دينارء  مليؤن   )12( ناوشار  بؤ 
دينار  مليؤن   )9( ش��ار  دةرةوةى 
قةرزةكة  نةدانةوةى  لةكاتى  دانراوةء 
تةنيا  حكومةت  وةرط��رةوة،  لةاليةن 
بؤى هةية )5/1(ى مووضةكةى حيجز 
بكات، هةربؤية ناكرَيت دةستكارى ئةو 
ثَيويستة  دانراوةء  كة  بكرَيت،  مةرجة 
ثَيشينة،  وةرطرى  بنةإةتى  مووضةى 
يان كةفيلةكةى لة )350( هةزار دينار 

كةمتر نةبَيت.

راثؤرتى: ئةحمةد باَلةكى

ناحيةكانى  قةزاء  موَلكى  لة  زؤر  بةشَيكى 
نييةء  تاثؤيان  ئَيستا  تا  كوردستان،  هةرَيمى 
موَلكى )ميرى(ن، ئةم كَيشةيةش هاوآلتييانى ئةو 
ناوضانةى بَيبةشكردووة لة وةرطرتنى ثَيشينةى 
بؤ  ئيمتيازاتانةى  ئةو  هةموو  خانووبةرةء 

دروستكردنى خانوو دةدرَينة هاوآلتييان. 
ئةحمةد ئةمين حةسةن، نوَينةرى جوتياران 
جةخت  رؤذنامة  بؤ  ضؤمان،  قةزاى  لةسنوورى 
كة  وايكردووة  تاثؤ،  »نةبوونى  دةكاتةوة  لةوة 
ثَيشينةى  لة وةرطرتنى  ئةو سنوورة  جوتيارانى 

خانووبةرةء زؤر شتى ديكة بَيبةش ببن«.
عةبدوَلآل،  ك��ؤدؤ  ديكةشةوة،  لةاليةكى 
هاوآلتييةكى ناحيةى وةرتَييةء بؤ رؤذنامة باس 
لة ساَلى رابردوودا طوندى وةرتآ  لةوة دةكات، 
»زؤر  دةَلَيت  خؤى  وةك  بةآلم  ناحية،  بووةتة 
لةم  طوندين  ضةندين  ئَيمة  ئَيستا  تا  بةداخةوة 
سنوورةدا، كة سوودمةند نةبووين لة وةرطرتنى 
حكومةت  هةرضةندة  خانووبةرة،  ثَيشينةى 
بةآلم  هاوآلتييان،  دةداتة  خانووبةرة  ثَيشينةى 
ئةطةر  ضونكة  نيية،  ئَيمة  بؤ  سوودَيكى  هيض 
خانووبةرة  ثَيشينةى  ناتوانين  نةبَيت،  تاثؤمان 

وةرطرين«.
 ،)2009( س��اَل��ى  كؤتايى  ل��ة  ئةطةرضى 
هةرَيمى  حكومةتى  وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى 

كوردستان، ليذنةيةكى لة ضوار وةزارةت ثَيكهَينا 
بؤ ئامادةكردنى راثؤرتَيك لةسةر زةويية بَيتاثؤء 
ئَيستا  تا  بةآلم  ناحيةكان،  قةزاء  تةجاوزةكانى 
لةم  بةرةءثَيشضوونَيكيان  هيض  ناحيةكان  قةزاء 

رووةوة بةخؤيانةوة نةبينيوة.
عةبدولواحيد طوانى، قايمقامى قةزاى ضؤمان 
لة بارةى كَيشةى تاثؤى قةزاكةيةوة بة رؤذنامةى 
تاثؤى  فةرمانى  لةمةوبةر  »ماوةيةك  راطةياند 
دابنرَيت،  بؤ  بةِرَيوةبةرى  كة  دةرضووة  ضؤمان 
هةر  ديارينةكراوةء  بؤ  كةسى  ئَيستا  تا  بةاَلم 

ضاوةإآ دةكةين«.
ناحيةو  لةضوار  ضؤمان  قةزاى  ئَيستادا  لة 
)119(طوند ثَيكهاتووةء دانيشتووانةكةشى لة )25(

هةزار كةس زياتر دةبَيت، بةآلم تا ئَيستا حكومةتى 
هةرَيمى كوردستان نةيتوانيوة سيستمى تاثؤ لةم 

سنوورةدا جَيبةجَيبكات.
قةزاء  لة  زؤرَي��ك  تاثؤ،  نةبوونى  كَيشةى 
دةطرَيتةوةء  كوردستان  هةرَيمى  ناحيةكانى 
وةرتآ  ناحيةى  بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  كوَيستان 
بؤ  ناوضةكةيان  لة  تاثؤ  نةبوونى  دةرب��ارةى 
رؤذنامة وتى »ناحيةكةمان لة رووى ئيدارييةوة 
نيية  لةمَيذيش  قةزاى رةواندوزةء زؤر  بة  سةر 
تاثؤ  سيستمى  دةكةين،  تةمةننا  ناحية،  بووةتة 
حكومةت  ضونكة  جَيبةجَيبكرَيت،  طوندةكان  بؤ 
كة  نةداوة  سنوورةكة  بة  ئةوتؤى  طرنطييةكى 

شايانى باسكردن بَيت«.

حكومةتى هةرَيم
داواكارييةكى كريَنشينان رةتدةكاتةوة

 نةبوونى تاثؤ، قةزاء ناحيةكان
لة ثَيشينةى خانووبةرة بيَبةشدةكات

ئــــابوورى

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ئابووريى  شارةزايانى  ض��اودَي��رانء 
سياسيىء  رةوش��ى  ئاَلؤزيى  ثَييانواية؛ 
بؤ  ه��ؤك��ارب��ووة  ع��َي��راق  ناسةقامطيريى 
بةتايبةتى  وآلت،  ئابووريى  ثَيشنةخستنى 
لةوةشدةكةن،  باس  هاوكات  نةوت،  كةرتى 
زيانى  ئابوورييةكان  ياسا  ثةسةندنةكردنى 

طةورةيان بة ئابووريى عَيراق طةياندووة.  
تواناي ئابووريي عَيراق بةتايبةت لة كةرتي 
نةوتدا زؤر بةرزةء دواى سعوديةو ئَيران بة 
سَييةم وآلتي گةورةى خاوةن وزةى يةدةگ 
دادةنرَيت  كة رَيذةى نةوتى خاوى يةدةطى بة 
115 مليار بةرميل دةخةمَلَينرَيت�، لةئَيستاشدا 
رةوانةى  نةوت  بةرميل  مليؤن   )2( رؤذانة 
مليؤن    720 دةكاتة  كة  دةك��ات،  دةرةوة 
بةرميل لة ساَلَيكدا، بةوثَيية داهاتى ساآلنةى 
نةوتى عَيراق نزيكةى 50 مليار دؤالر دةبَيت، 
واتا  زياتر لة 80% بودجةى ساآلنةى عَيراق 
هَيندة  سآ  ساآلنة  هةروةها  ثَيكدةهَينَيت،  
بةرزدةبَيتةوةو ثَيشبينيدةكرَيت لةماوةى )10( 
بؤ  نةوت  ناردنةدةرةوةى  داهاتوودا  ساَلى 
)10( مليؤن بةرميل لة رؤذَيكدا بةرزببَيتةوة.

كابينةيةكى  ضةند  ثَيكهَينانى  ل��ةدواى 
حكومةت لة )5( ساَلى رابردوودا، بارودؤخى 
سياسيىء ئةمنيى ناسةقامطير بووة، ئةوةش 
بؤ  هةبووة  راستةوخؤى  رةنطدانةوةى 
ثَيشنةخستنى ئابووريى، بةتايبةتى )نةوت( لة 
عَيراقدا، لةكاتَيكدا ضاودَيران دؤخي سياسيي 
بة  وآلتة  ئةو  سةقامگيريي  باري  عَيراقء 
بةرةوپَيشچووني  لة  سةرةكيي  هؤكاري 

كةرتي ئابووريي ناودةبةن.
ليذنةى  ئةندامى  حةسةن،  د.بايةزيد 
نةوتء غاز لة ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 
بؤ  وآلت��ة   ئ��ةم  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
لة شةإدا بووةو هةرضى  ماوةى )25( ساأل 
سةرفكراو  ماوةيةدا  لةو  عَيراقة  سةرمايةى 
رووخا،  عَيراق  ئابووريى  ذَيرخانى  بةوةش 
عَيراق  سياسيى  بارودؤخى  راب��ردوودا  لة 
ياسايانةء  ئةو  دةرنةضوونى  بؤ  هؤكاربووة 
تائَيستا  نةوت، ضونكة  ثَيشنةخستنى كةرتى 
هةية،  توند  سياسيى  ملمالنَيى  عَيراقدا  لة 
ذَيرخانى  بووذاندنةوةى  لةكاتَيكدا  ئةمة 
زؤر  سةرمايةيةكى  بة  ثَيويستى  ئابووريى 
نةوتةء  عَيراق  داهاتى  سةرضاوةى  هةية، 
نةوت  كةرتى  دةبَيت  شتَيك  هةموو  ثَيش 

ببووذَينرَيتةوة. 
لة  ع��َي��راق  ن��وَي��ن��ةران��ى  ئةنجومةنى 
ياسا  نةيتوانى  تةمةنيدا  ض��وارس��اَل��ى 

ياسايانةى  ئةو  بةتايبةتى  ئابوورييةكان، 
بة  ثةسةندبكات،  نةوت  كةرتى  بة  تايبةتن 
بإواى ضاودَيرانى ئابووريى ثةسةندنةكردنى 
ئابووريى  بة  طةورةى  زياني  ياسايانة  ئةو 
ياسا  ئه و  له  گرنگترين  طةياندووة،  عَيراق 
ساماني   به إَيوه بردني   به   په يوه نديدارانةى 
له ؛  بريتين  ثةسةندنةكراون،  تائَيستا  نه وت 

)ياساي  نه وت و گاز، ياساي  كؤمپانياي  نه وتي  
ياساي   نه وت و  وه زاره تي   ياساي   نيشتماني ، 

به إَيوه بردني  داهاته  نه وتييه كان(. 
سامي  ئه تروشي ، ئه ندامي  ليژنه ي  دارايي 
ثَييواية؛  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بةتايبةتى  ياسايانه ،  ئه و  په سه ندنه كردني  
ياساى نةوتء غازء ياساكانى ديكةى تايبةت 

بة كةرتى نةوت، زه ره ر و زياني  زؤر خراثى 
دارايي  گه وره ي  به  سه رجه م دامه زراوه كاني  
كه   گه ياندووة،   عَيراق  ئابووريى  ده وَله تء 
ره نگدانه وه ي   زيانانه   زه ره ر و  ئه و  دواجار 
سلبيي  به سه ر ژيان و گوزه راني  هاوآلتييانةوة 

هةبووة. 
ئةتروشى، هؤكارى دةرنةضوواندنى ئةو 

ياسايانةى بؤ بوونى ملمالنآ سياسييةكانى 
»له ئَيستادا  وتيشى:  طةإاندنةوة،  عَيراق 
گه وره دايه ،  قه يرانَيكي   له   عَيراق  ئابوءريي  
ده ربازبكه يت  ده ته وَيت خؤت  كاتَيك  چونكه  
له  ئابووريي  گشتگير، كه  به ر له ساَلي  )2003( 
پَيشتر  ده بَيت  پآ  به إَيوه براوه ،  عَيراقي  
كه   بإةخسَينيت،  بؤ  گونجاوي   كه شوهه واي  
بريتييه  له  په سه ندكردني  ياسا ئابوءرييه كان.

ثسثؤإى  عينايةت،  عومةر  ه��ةروةك 
يةكَيك  ئ��ام��اذةب��ةوةدةك��ات؛  ئابوءريى، 
دواك��ةوت��ن��ى  كةرمتةرخةمييةكان،  ل��ة 
ثةسةندكردنى ئةو ياسايانةية كة تايبةتن بة 
نةوت، دةبواية ئةو ياسايانة ثةسةندبكراناية، 
ضونكة ئةطةر ثَيشتر ثةسةندبكراناية قازانجى 

بؤ خةَلك دةبوو.
لة عَيراقدا 78 كَيَلطةى نةوت هةن، بةآلم 
لَي  نةوتى  كَيَلطةيان   27 تةنها  ئَيستادا  لة 
بةرهةم دةهَينرَيتء 26 كَيَلطةشيان ئامادةن 
ساَلى  دوو  م��اوةى  لة  بةرهةمهَينان،  بؤ 
رابردوودا  وةزارةتى نةوت عَيراق زياتر لة 
كؤمثانياكاندا  لةطةَل  نةوتى  طرَيبةستى   10
مؤركردووة. ضاوةإواندةكرَيت عَيراق دواى 
ثَيبنَيتة قؤناغَيكى نوَيوةو هاوكات  ئازار  7ى 
دةرضوواندنى  ثةسةندكردنء  ضاودَيرانيش 
ثَيشينةى  لة  ئةركى  بة  ئابوورييةكان  ياسا 
دةزان��ن،  ع��َي��راق  داه��ات��ووى  ثةرلةمانى 
سةرماية  خاوةن  وةبةرهَينةرو  لةكاتَيكدا 
بيانييةكان چاوةإَيي سةقامگيريي سياسييء 
كؤمةآليةتي دواى هةَلبژاردنةكاني پةرلةماني 
عَيراق دةكةن، بؤ ئةوةى بةشداربن لة كةرتى 

نةوتء غازي عَيراقدا.
عومةر عينايةت وتى: »ئةطةر عَيراق ببَيتة 
ثةيإةوبكرَيتء  ياسا  سةقامطيرء  وآلتَيكى 
بارى  بَيطومان  بةرقةراربَيت،  ئاسايشى 
زياتر  حكومةت  ثَيشدةكةوَيتء  ئابووريى 
كةرتة  بووذاندنةوةى  سةر  دةيثةرذَيتة 
نةوت،  كةرتى  بةتايبةت  ئابوورييةكان، 
لة  نةوت  كةرتى  ئايندةدا  لة  ثَيشبينيدةكةم 
بةرهةمى  ببووذَينرَيتةوةو  زياتر  عَيراقدا 
داهاتى  بةوةش  ثَيشبكةوَيت،  زيادبكرَيتء 
عَيراق  ئةوكاتة  زياددةكاتء  عَيراق  تاكى 

ثَيشدةكةوَيت.
هةروةك د.بايةزيد حةسةن ثَييواية؛ يةكَيك 
لةو ئةركة طةورانةى كة دةكةوَيتة ئةستؤى 
ثةسةندكردنى  عَيراق،  داهاتووى  ثةرلةمانى 
ئةو  ديكةى  ياساكانى  غازء  نةوتء  ياساى 
بوارةية، ضونكة نةبوونى ئةو ياساية بووةتة 
بةتايبةتى  عَيراقدا،  لة  ط��ةورة  كَيشةيةكى 
هةرَيمدا،  ن��اوةن��دىء  حكومةتى  لةنَيوان 
ثَيشنةخستنى  كاريكردووةتةسةر  ئةوةش 

كةرتى نةوت.
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كةرتى نةوت لة ئايندةى عَيراقدا بةكوآ دةطات؟



راثؤرتى: الظة بةشارةت

هةَلبذاردنى  ئاهةنطةكانى  بةهؤى 
وةرزى  هاتنى  ع��َي��راقء  ث��ةرل��ةم��ان��ى 
ن��ةورؤزةوة،  ئاهةنطةكانى  طةشتوطوزارء 
كإينى  س��ةرق��اَل��ى  ك��وردس��ت��ان  خةَلكى 
جلوبةرطى كوردين، ئةمةش نرخء فرؤشتنى 
هةرَيمدا  ب��ازاإةك��ان��ى  لة  ك��اآلي��ةى  ئ��ةو 

بةرزكردووةتةوة.
هادى ئةحمةد، يةكَيكة لة كوتاَلفرؤشةكانى 
جلى  ب��ازاإى  لةبارةى  سلَيمانىء  شارى 
»نرخى  وت��ى:  رؤذن��ام��ة  بؤ  كوردييةوة 
ساَليك  هةموو  لة  كوردى  جلى  ئةمساَلى 

باشترة، بةتايبةتى لةضاو ثاردا«.
بازاإطةرمييةى  ئةو  هؤكارى  ه��ادى، 
جلى كوردى بؤ هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى 
عَيراق طةإاندةوةء وتى: »بةتايبةتى بةبؤنةى 
ئةمساأل  زياتريش  بوو،  هةَلبذاردنةكانةوة 
اليةنطرو  لةاليةن  دةكرَيت  نيليى  رةنطى 

هةوادارانى ليستى طؤإانةوة«.
بازاإةكانى  لة  ثياوان  ك��وردى  جلى 
هةرَيمدا ضةند مؤدَيلَيكى هةية، لةوانة رانكء 
ضؤغةء مورداخانىء ستارخانىء قؤثضة، لة 
ئَيستاشدا بةهؤى كاريطةرييةكانى سةركردة 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  سياسييةكانى 
كوردى  قاتى  ديكةى  مؤدَيلى  دوو  خةَلكى 

ثياوانيان ناوناوة نةوشيروانىء نَيضيرى.
جوانة رةحيم، يةكَيك بوو لةو كإيارانةى 
قوماشى  بؤ  سلَيمانيدا  كوتاَلى  بازاإَيكى  لة 
»جلى  وتى:  رؤذنامة  بؤ  دةطةإاء  كوردى 
كوردى ئةمساأل نرخةكةى بةرزترة لة ضاو 
زؤر  رَيذةيةكى  بة  خةَلك  ضونكة  ث��اردا، 
بةبؤنةى  بةتايبةتى  دةكةن،  كوردى  جلى 

هةَلبذاردنةكانةوة«.
وت��ى:  نيطةرانييةوة  ب��ة  خانمة  ئ��ةو 

»بةداخةوة ئةمساأل من رةنطى نيليم نةكرد، 
هاوسةرةكةم  كة  خؤشة  بةوة  دَلم  بةآلم 
»ئةمساأل  وتيشى:  كردووة«.  نيليى  رةنطى 
زؤربةى ئةوانةى كة جلى كوردييان كردووة، 

رةنطى نيلييان كردووة«.
هةَلبذاردنةكانى  ل��ة  نيليى  رةن��ط��ى 
سةرةكيى  رةنطى  بووةتة  )2009/7/25(وة 
بزوءتنةوةى طؤإان، كة لة هةَلبذاردنةكانى 
ثةرلةمانى  لة  كورسى   )25( )7/25(دا 
هؤيةشةوة  بةم  بةدةستهَينا،  كوردستاندا 
لة  نيليى  رةنطى  ليستة  ئةو  اليةنطرانى 

جلوبةرطء كاآلى ماَلةكانياندا بةكاردةهَينن.
كؤمةآليةتي،  توَيذةري  عومةر،  بةرهةم 
ثَييواية؛ جلوبةرط يةكَيكة لة دةركةوتةكاني 
بةآلم  نةتةوةيةك،  هةموء  دابونةريتي 
خستنةإوءي  لةبةركردنء  جؤري  شَيوازء 
ئةو جلوبةرطة لةكاتَيكةوة بؤ كاتَيكي ديكةء 
جياوازي  ديكة  شوَينَيكي  بؤ  شوَينَيكةوة  لة 

هةية.
طةنجان  عومةر،  بةرهةم  ب��إواى  بة 
لة  دةخ��وازن  رةطةزةكةيةوة  ه��ةردوو  بة 
هةستَيكي  دةربإينةكانياندا  دةركةوتنء 

لة  بةتايبةتيش  دياربَيت،  تَيدا  نةتةوةيي 
شاري سلَيمانيدا وادةردةكةوَيت كة رةنطَيكي 
لةضاو  ثَيبدرَيت  طرنطي  زؤرتر  دياريكراو 
هةندَيكجار  ئةمةش  ديكةدا،  رةنطةكاني 
لةسةري  كاريطةريي  سياسييةكة  رةهةندة 
دةبَيتء دةربإي ئةوة دةبَيت كة ض رةوتَيكي 
لةالي زؤرينةي خةَلك خوازراوة،  سياسيي 
شَيوازي  لةسةر  كاريطةريي  تةنانةت 
دوءريني ثؤشاكةش لةوانةية رةنطدانةوةي 
سياسيي  سةرؤكَيكي  دوءريني  شَيوازي 

بَيت.

بازاإةكانى  لة  تَيبينيية  جَيطةى  ئةوةى 
بةهؤى  هةندَيكجار  كة  ئةوةية  هةرَيمدا، 
بؤنةكانةوة كة كاآليةك بازاإى طةرمدةبَيت، 
بة  ئةمةش  بةرزدةبَيتةوة،  نرخةكةشى 

ئيستيغاللكردنى كإياران لَيكدةدرَيتةوة.
لةمبارةيةوة  كوتاَلفرؤش،  عةلى  جةميل 
كوردى  جلى  نرخى  دةَلَيت:  رؤذنامة  بؤ 
بةرزترة،  كةمَيك  ث��اردا  لةضاو  ئةمساأل 
ضونكة مؤدَيلى جوان هاتووة، كة نرخةكةى 
لةم  دينارداية،  هةزار   )150-50( لةنَيوان 
ضونكة  نايكإَيت،  خةَلك  هةرزانتربَيت  نرخة 
خةَلك  رةزامةنديى  جَيى  كؤنةء  مؤدَيليان 

نيية«.
جةميل ئاماذةبةوةدةكات؛ »ئةمساأل زياتر 
رةنطى نيليى داواكاريى لةسةرةء رؤذانةش 

)8-10( قاتى كوردى دةفرؤشَيت«.
جوانيى  ل��ة  جةخت  هاوآلتييانيش 
كة  دةكةنةوة،  ك��وردى  جلى  مؤدَيلةكانى 
هةرَيمى  بازاإةكانى  هاتوءنةتة  ئةمساأل 
رةنطى  بة  نيليش  رةنطى  كوردستانةوةء 

ثةسةندكراوى خؤيان دةزانن.
ديكةبوو  كإيارَيكى  كة  جةمال،  شةوبؤ 
وتى:  سلَيمانى  كوتاَلفرؤشانى  بازاإى  لة 
نرخةكةى  ئةمساأل  كوردى  جلى  من  »الى 
طونجاوةء ئةو مؤدَيالنةى ئةمساأل هاتوون 
هةمووى مؤدَيلى جواننء خةَلك بةدَلييةتى، 
خةَلك  بَيت،  هةرضةنديش  نرخةكةى  بؤية 

دةيكإَيت«.
ش��ةوب��ؤ ب��ة رووي���ةك���ى خ��ؤش��ةوة 
ئاماذةبةوةدةكات؛ كة ئةمساأل جلى كوردى 
زؤر دةكإدرَيت، ضونكة زؤربةى هاوآلتييان 
بؤ  يةكَيكيان  لةبةريدةكةن،  بؤنة  دوو  بؤ 
بؤ  ديكةشيان  ئةوى  بوو،  هةَلبذاردنةكان 
قوماشةكةم  »من  دةَلَيت:  نةورؤزء  جةذنى 
رةنطى نيلييةء زؤر حةزمدةكرد مؤمةكةشى 

تَيدابواية«.

رؤذنامة

 )70( تةمةن  حةلوى،  سةليم  كارلؤس 
نازناوى  توانى  لوبنانية،  رةطةز  بة  كة  ساأل، 
كة  بباتةوة،  جيهان  كةسى  دةوَلةمةندترين 
 )2010( ساَلى  بؤ  سامانةكةى  س��ةروةتء 
دؤالر  مليؤن   )500( لة  زياد  مليارء   )53( بة 
 )500( زي��ادةى  بة  توانى  دةكرَيت،  مةزةندة 
مليؤن دؤالر ثَيش )بَيأل طيتس(ى دامةزرَينةرى 
كؤمثانياى مايكرؤسؤفت بكةوَيت، كة ساَلى ثار 
لة ريزبةندى يةكةمى دةوَلةمةندترين ثياوةكانى 

جيهان بوو.
ئةمساأل لة ثلةى سَييةميشدا )وارن بافيتى( 
بة  سامانةكةى  سةروةتء  كة  دَيت،  ئةمريكى 
)47( مليار دؤالر مةزةندة دةكرَيتء لة بوارى 

وةبةرهَيناندا كاردةكات.
موكيش ئمبانى بة رةطةز هيندى توانى بضَيتة 
دةوَلةمةندةكانى  ريزبةندى  ضوارةمى  ثلةى 
بة  سامانةكةى  سةروةتء  بةوثَييةى  جيهان، 
)29( مليار دؤالر مةزةندة دةكرَيتء لة بوارى 

ثترؤكيمياويدا سةرمايةطوزاريى دةكات.
دواى  هيندى  ميتاَلى  لة الكيشمى  هةروةها 
بةدةستهَينا،  ثَينجةمى  ثلةى  هاونيشتمانةكةى 

ثيشةسازيى  بةهؤى  سامانةكةى  بةوثَييةى 
دؤالر  مليؤن   )700( مليارء   )28( بة   ئاسنةوة 

مةزةندة دةكرَيت.
ئاليسيؤنى(  )لؤرنس  شةشةميشدا  لةثلةى 
س��ةروةتء  توانيويةتى  كة  دَي��ت،  ئةمريكى 
 )28( بطةيةنَيتة   )2010( ساَلى  لة  سامانةكةى 

مليار دؤالر.
ثلةى حةوتةمى ريزبةندى دةوَلةمةندةكانى 
فةرةنسييةوة  ئارنؤ(ى  )برنار  لةاليةن  جيهان 
جوانكاريدا  ك��اآلى  ل��ةب��وارى  كة  قؤرغكرا، 
مليارء   )27( توانيويةتى  دةكاتء  وةبةرهَينان 

)500( مليؤن دؤالر كؤبكاتةوة.
)ئيكى ثاتَيستا(ى بةرازيليش، كة وةبةرهَينان 
هةشتةمى  ثلةى  دةك��ات،  نةوتدا  ب��وارى  لة 

بةدةستهَينا، بة كؤكردنةوةى )27( مليار دؤالر.
ريزبةندى  نؤيةمى  ث��ل��ةى  ه��ةروةه��ا 
ئيسثانياية،  لة  جيهان  دةوَلةمةندةكانى 
ك��ة )ئ��ةم��ان��ش��ي��ؤ ئ��ؤرت��َي��ط��ا( ل��ة رَي��ط��ةى 
دؤالرى  مليار   )25( جلوبةرطةوة  بازرطانيى 

كؤكردووةتةوة.
جيهانيش  دةوَلةمةندةكانى  ريزبةندى  دوا 
لةبوارى  كة  ئةَلمانية،  ئالبرشت(ى  )ك��ارل 
 )23( توانيويةتى  كاردةكاتء  سؤثةرماركَيتدا 

مليارء )500( مليؤن دؤالر كؤبكاتةوة.

ئةحمةد حةمةساَلح

هةرضةندة مايةى بةرز نرخاندنة كة ئةمإؤ 
لة كوردستاندا، لة بوارة جؤراوجؤرةكانداء 
بة تايبةت لةاليةن كةرتى تايبةتةوة، ضةندةها 
هةنطاوَيكى  هةنء  بةرهةمهَينةر  كارطةى 
كةرتى  ثَيشخستنى  ب��ؤ  مذدةبةخشن 
ئابووريىء  بووذاندنةوةى  ثيشةسازيىء 
دةرفةتَيكن بؤ دةستكةوتنى دةيةها هةلى كار 
بؤ بَيكاران، بةآلم بةراورد ناكرَين بة كارطة 
راب��ردوودا،  لة  طةورةكان  بةرهةمهَينةرة 
لةكوردستاندا  راثةإين  ثَيش  ساآلنى  كة 
هةبوونء  بةرهةمهَينةر  كارطةيةكى  ضةند 
دةستةبةر  تَيدا  كاريان  هةلى  هةزارةها  بة 
لةسنوورى  تةنيا  بةنموونة  ك��راب��وو، 
ثارَيزطاى سلَيمانيداء لةساآلنى ثةنجاكانةدا، 
وةك  دروس��ت��ك��ران،  ك��ارط��ةي��ةك  ضةند 
تووتن(  ثوختةكردنى  )جطةرةء  كارطةى 
كةوتة  بةرهةمى  حةفتاكاندا  لةساآلنى  كة 
لة  تا  لةكاركردن  بوو  بةردةوام  بازاإةوةء 
ثاشان  كةوتء  كار  لة  راثةإينةوة  دواى 
دراية كةرتى تايبةتء دواتر لة بةرهةمهَينان 
سةد  )500(ثَينج  نزيكةى  لةئَيستادا  كةوتء 
لةكاركةوتووةدا  كارطة  لةم  مووضةخؤر 

دةوام دةكةنء تةنيا رؤذ دةبةنة سةر. 
كارطةيةكى ديكةى بةرهةمهَينةر، كارطةى 
شةكر بوو، كة لة ساآلنى حةفتاكاندا كةوتة 
هؤى  بة  ثاشان  بةرهةمهَينانةوةء  بوارى 
ساَلى   لة  ئَيران(ةوة  )عَيراق-  نَيوان  شةإى 
)1987(دا لة ئةنجامى )بؤردومانى فإؤكةوة( 
لة كاركةوتء لة ئَيستادا بووةتة كارطةيةكى 

وَيرانة. 
ه���ةروةه���ا ك���ارط���ةى ج��ل��وب��ةرط��ى 
راثةإيندا  ثَيش  ساآلنى  لة  كة  ئامادةكراو، 
كارطةيةكى  نةوةدةكان،  ساآلنى  كؤتايى  تا 
بةرهةمهَينةرى بةرضاوبوو كة بةرهةمةكاني 
هةر لة جلوبةرطى ذنان، ثياوان، منداآلنةوة 
ثإبةرهةمى  ثؤشاك  بازاإى  ئامادةدةكراو 
كارطةيةش  ئةم  ثاشان  بوو،  كارطةية  ئةم 
خانةى  ضووة  دواتر  تايبةتء  بةكةرتى  درا 

ب��ازاإدا  لة  بةرهةمةكانى  ن��ةب��وان��ةوةو 
نابينرَين.

بؤ  كة  ضيمةنتؤ  كارطةى  ه��ةروةه��ا   
كارطةى  يةكةم  ثةنجاكاندا،  لة  يةكةمجار 
دواى  راثةإينء  ثَيش  ساآلنى  لة  دامةزراو 
تاسَلوجة(  راثةإينيش كارطةى )سةرضنارء 
كارمةندء  هةزارةها  بة  ب��وونء  ك��اردا  لة 
لةئَيستاشدا  دةكردء  تَيدا  كاريان  كرَيكار 
كارطةكانى  تايبةتةوة،  كةرتى  لةاليةن 
)تاسَلوجةو بازيان( لة كاردان كة ذمارةيةك 
تَيدادةكةن  كارى  بيانى  كارمةندى  كرَيكارو 
كارمةندء  لة  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى  لةطةأل 
لة  ضيمةنتؤ  كارطةى  خؤماَلىء  كرَيكارى 
كة  ب��ةوةى  باشترة  تردا  كارطةكانى  ضاو 
ئَيستاش كارطةى ضيمةنتؤ لة كوردستاندا لة 

بةردةواميداية. 
تةنها لة سآ كارطةى )جطةرةو شةكرو 
 )3500( لة  زياتر  ئامادةكراو(  جلوبةرطى 
لة  دةكرد،  تَيدا  كاريان  كرَيكار  كارمةندء 
دةرةوةى كارطةش، كةسانَيكى زياتر لةوةى 
لة  هةر  بوون   كارطةكان  موضةخؤرى  كة 
)شؤفَيرو كاسبكارو دوكاندار...هتد( بةهؤى 
بةرهةمةكانى كارطةوة كارى رؤذانةيان لة 
بازاإةكاندا دةستدةكةوتء هةروةها كارطة 
بةرهةمهَينةرةكان هؤكارَيكى باش بوون بؤ 

برةودان بة كةرتى كشتوكاَلى.
سةرةتايى  كةرةستةى  ئاشكراية،   
لةساآلنى  تووتنةء  ج��ط��ةرة،  ك��ارط��ةى 
لة  يةكَيك  تووتن  ك��ارط��ةدا،  كاركردنى 
بوو،  كوردستان  كشتوكاَلييةكانى  بةرهةمة 
بةتايبةت لة ناوضةكانى  شارةزورو رانيةء 
تر،  ناوضةى  طةلَيك  شارباذَيإو  ثشدةرو 
بةرهةمة  لة  بوو  يةكَيك  دةضَينراء  توتن 
سةرةكييةكانى جوتياران، هةروةها سةبارةت 
بة كارطةى شةكر كة  بةشَيك لة كةرةستةى 
بوو،  ضةوةنةر  بةرهةمهَينان  بؤ  سةرةتايى 
كارطةى شةكر خؤى ضةند )مةزرةعةيةكى( 
رانية( )ش��ارةزورء  ناوضةكانى  لة  هةبوو 

كرابوونة  زةوييةكان  خاوةن  جوتيارة  ء 
زةوييةكانى  لة  كارطةيةو  لةو  موضةخؤر 

شةكر،  كارطةى  رَينمايى  لةذَير  خؤيانء 
ضةوةنةريان بةرهةم دةهَينا. 

لةمةوة دةطةينة ئةو ئةنجامةى كة بوونى 
بةرهةمهَينةر، هؤكارَيكى  كارطةى طةورةى 
رَي��ذةى  ب��ةرزن��ةب��وون��ةوةى  ب��ؤ  باشة 
بة  بؤية  ئابوورى،  بوذاندنةوةى  بَيكارىء 
هةرَيم،  حكومةتى  كة  دةزانرَيت  ثَيويست 
دابإَيذَيت  تايبةت  ئابووريى  سياسةتَيكى 
تا  هةن،  كة  ئةوكارطانةى  يارمةتيدانى  بؤ 
هةبَيتء  بةرهةميان  زؤرترين  باشترينء 
لة  حكومةتة،  سةرشانى  ئةركى  هةروةها 
بةرنامة  بة  ثيشةسازييةوة  وةزارةتى  رَيى 
كارطةى  ج��ؤرةه��ا  ك��ردن��ةوةى  بؤ  ك��ار 
خؤماَلى بةرهةمهَينةر بكات، لةاليةن كةرتى 
ئةو جؤرة  تايبةت  بة  تايبةتء  يان  تَيكةآلو 
سةرةتاييان  كةرةستةى  كة  كارطانةى 
لةم  هةنطاوَيكى  زؤرةء  كوردستاندا  لة 
لةطةأل ئةوةى ثَيشخستنى كةرتى  جؤرةش 
دةبَيت  ئيجابى  كاريطةريى  ثيشةسازيية، 
هةرَيمى  ئابووريى  )بوذاندنةوةى  لةسةر 
هةلى  دابينكردنى  هةروةها  كوردستان(ء 
كارى زياتريش دةستةبةر دةبَيت بؤ بَيكاران 
بَيكارى  دياردةى  لة كوردستاندا  ئةمإؤ  كة 
كاريطةرو  هةنطاوَيكى  زيادبووندايةء  لة 
ثَيشخستنى  بؤ  دةبَيت  ثإبايةخيش  ثتةوء 
كةرتى كشتوكاَلي بة تايبةت كار بؤ دانانء 
بكرَيت  كارطانة  جؤرة  ئةو  دامةزراندنى 
بةرهةمَيكى  سةرةتايى  كةرةستةى  كة 
بة  ك��وردس��ت��ان��دا  ل��ة  بَيت  كشتوكاَلى 
لةبةرضاوطرتنىء تايبةتمةندىء زؤريى هةر 
كة  وآلتدا  ناوضةكانى  لة  بةرهةمَيك  جؤرة 
ئةمةش دةبَيتة هؤكارَيكى باش بؤ برةودانء 
لة  كشتوكاأل  ثَيشخستنى  ب��ةردةوام��ىء 
لة  يةكَيك  دةبَيتة  هةروةها  كوردستانداء 
دووب��ارة  بؤ  سةركةوتووةكان  هؤكارة 
طوندةكانى  ئاوةدانكردنةوةى  بوذاندنةوةو 
كوردستان، بؤ ئايندةش هةرَيمةكةمان ثشت 
لة  يةكَيك  دةبستَيتء  خؤماَلى  داهاتى  بة 
ثتةوى  بة  ئابووريى  ذَيرخانى  كؤَلةكةكانى 

دادةنَيت؟

بازاأى جلى كوردى، ئاطردةكاتةوة
رةنطى نيليى، ثةسةندترين قوماشى جلى كوردى بازاأةكانى هةرَيمة

دةولَةمةندترين 10 كةسى ئةمساأل 
لة جيهاندا

سستبوونى كةرتى ثيشةسازيى، بَيكاريي زياد دةكات
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راثؤرتي، بةهادين يوسف

كورسي كؤتاي شةبةكةكاني نةينةوا، 
ركابةري توند دروستدةكات 

لةنَيوان اليةنطرو نةياراني هةرَيمي 
كوردستاندا، بةجؤرَيك لة هةَلبذاردني 

ثارَيزطاكاندا، »نةياراني« كوردو لة 
هةَلبذاردني ئةمجارةي ئةنجومةني 

نوَينةراني عَيراقدا، اليةنطراني كورد، 
ئةو تاكة كورسييةيان بردووةتةوة.

ئةنجومةني  ئةندامي  ق��ةدؤ،  حةنين 
نوَينةراني عَيراق- ماوة تةواوبوو، لة ليستي 
ئيئتيالف، لةطةأل دةركةوتني ئةنجامي بةرايي 
هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةران لة نةينةوا، 
هةإةشةي رةتكردنةوةي ئةنجامةكاني كرد، 
تةزوير  شةبةكةكاندا  كورسي  لة  بةوثَيية 

كراوة، بة بةرذةوةنديي كوردء داواشيكرد، 
كة  دووربخرَيتةوة،  كوردانة  ئةو  دةنطي 
»دان  وتي:  شةبةكةكانء  بةنوَينةري  دراوة 
نانَيين،  شةبةكةكاندا  تايبةتي  كورسي  بة 
ئةطةر دةنطي كوردةكان دةرنةكرَيت، كة بؤ 
بةرذةوةنديي )محةمةد جةمشيد( ثاَلَيوراوي 

كوردةكان دراوة«.
وت��ي��ش��ي: »ئ����ةو ن��اوض��ان��ةي كة 
هةموو  الي  نيشتةجَين  تَيدا  شةبةكةكاني 
لة  كة  دةنطانةي  ئةو  بؤية  ناسراون،  كةس 
بة  لبن،  تةل  فايدةو ردك  كةَلةكء دبردانء 
ناوضةيةكي  دراوة،  شةبةكةكان  ثاَلَيوراوي 
بةإَيوةضووني  لةكاتي  كوردينء  داخراوي 
ضاودَيرَيك  هيض  هةَلبذاردنةكانيشدا 
نةيتوانييووة بضَيتة ئةو سنوورةو ضاودَيريي 

ثرؤسةي دةنطدان بكات. 
لة  نيشاندا  خؤشي  مةترسيي  ق��ةدؤ، 
ناوضانة  ئ��ةو  ط��ةإان��ةوةي  بؤ  ه��ةوَل��دان 
وت��ي:  ك��وردس��ت��انء  هةرَيمي  س��ةر  ب��ؤ 

بة  ناوضانة  ئةو  لكاندني  بةتوندي  »ئَيمة 
رةتدةكةينةوة،  كوردستانةوة  هةرَيمي 
هةية  داوايانةيان  ئةو  كةسانةشي  ئةو 
بؤية  ناكةن،  شةبةكةكان  نوَينةرايةتي 
لةنَيو  كرد  راثرسييةكي  ئةنجامداني  داواي 
دياريكردني  بؤ  ناوضانةدا  ئةو  دانيشتوواني 

ضارةنووسيان«.
دةس��ت��ةي  ك��ة  لةكاتَيكداية،  ئ��ةم��ة 
سَيشةممة  رؤذي  شةبةكةكان  راوَيذكاريي 
رايانطةياند؛ ثَيشبيني دةكةن ثاَلَيوراوةكةيان 
كورسي كؤتاي شةبةك لة ثارَيزطاي نةينةوا 
بباتةوةء ئاماذةشيان بةوةكرد؛ كار دةكةن 
بؤ طةإانةوةى ناوضةكةيان بؤ سةر هةرَيمي 

كوردستان.
بة  ئةمةي  قةدؤ،  حةنين  بةرامبةردا  لة 
وتي:  ناوبردو  خوَين(  )رشتني  مةترسيي 
»زؤرينةي شةبةكةكان نايانةوَيت بطةإَينةوة 
بة  ئةوةشي  كوردستان«ء  هةرَيمي  سةر 

سياسةتي )بةكورديكردن( ناوبرد.

ليستي  ئةندامي  ش��ةب��ةك،  ئةحمةد 
هاوثةيمانيي كوردستاني ئاماذةي بةوةكرد، 
ثارَيزطاكاندا،  ئةنجومةني  هةَلبذاردني  لة 
شةبةكةكاني  كورسي  اليةنة  ئةو  كانديدي 
بردةوة، كة نكوَلي لة ناسنامةي كورديبووني 
خؤي دةكرد، بةآلم لةم هةَلبذاردنةدا بةثَيي 
نوَينةري  ثَيدةضَيت  سةرةتاييةكان  ئةنجامة 
جةخت  كة  بباتةوة،  كورسييةكة  ليستة  ئةو 
شةبةكةكان  ناسنامةي  كة  دةكاتةوة،  لةوة 
كوردةو سةر بة تيرة كوردييةكاني طؤرانء 

هةورامييء زةنطةنةن.
دةرضووني  شةبةك،  ئةحمةد  وتةي  بة 
كة  شةبةك،  راوَيذكاري  دةستةي  كانديدي 
طةورةي  كاريطةريي  ك��وردةوة،  لة  نزيكن 
لة  شةبةكةكانء  ناسنامةي  لةسةر  دةبَيت 
ئةنجومةني نوَينةراني عَيراقء مةحافلةكاندا 
دةكات،  شةبةك  نوَينةرايةتي  كةسة  ئةو 
لة  بةرطريي  دةزانَيتء  كورد  بة  خؤي  كة 
شةبةكةكان دةكاتء نوَينةرايةتي ثَيكهاتةي 

نوَينةراني  ئةنجومةني  لة  دةكات  شةبةك 
عَيراقدا.

رَيذةي   ،)1957( ساَلي  ئاماري  بةثَيي 
كة  ب��ووة،   )%45( حةمدانيية  لة  ك��ورد 
زؤرينةيان شةبةكن، بةآلم لة ئاماري ساَلي 
كةمبووةتةوة  زؤر  كورد  رَيذةي   )1977(
 )1960( ساَلي  لة  ئةوةي  بةهؤي   ،)%2( بؤ 
شةبةكةكان  عةرةبكردني  بة  هةَلمةتي 
دةستثَيكراوةو نةتةوةكةيان لةاليةن رذَيمي 

بةعسةوة كراوة بة عةرةب.
بةإةضةَلةك  كة  موسأل،  شةبةكةكاني 
كوردن، زياتر لة ناحيةى بةرتَلةو بةعشيقةو 
بآلوبوونةتةوةء  تلكَيف  حةمدانييةء 
زؤرينةيان  موسأل  لة  طةإةكيش  س��َي 
لة  شةبةكةكان  ل��ةوةي  جطة  شةبةكن، 
خةمآلندني  بة  نيشتةجَينء  طونددا   )70(
دةشتي  لة  ذمارةيان  نةتةوةيةكطرتووةكان 
دةبَيت  )450( هةزار كةس  نزيكةي  نةينةوا، 

لةئَيستادا.

بؤتان كةريم

ئاكامة  ئةنجامدراو  هةَلبذاردن  ثإؤسةى 
هةرليستء  راطةيةنرانء  تاإادةيةك  بةراييةكانى 
قةوارةيةك لةخةمى بردنةوةى زؤرينةى دةنطةكانء 
كةناَلةكانى  خ��ؤي��ان��داب��وونء  كورسييةكانى 
راطةياندنى ناوخؤء دةرةوة هةر لةسةعات هةشتى 
لةنَيوةندةكانى  خؤيان  ثةخشةكانى  بةيانييةوة، 
لةماَلةكانى  ئَيمةش  دةط��واس��ت��ةوة،  دةنطداندا 
تةلةفيزَيونةكانةوة  شاشةى  بةديار  خؤمانةوة 

دانيشتبووينء سةرنجمان دةدا...
كة  ئةوةية  بيَلَيم،  دةمةوَيت  لَيرةدا  ئ��ةوةى 
طرنطترين شت، سةرنجى منى بؤالى خؤى راكَيشا، 
قوتابخانةو  ئةو  بةَلكو  نةبوو،  ثإؤسةكة  خودي 
خوَيندنطايانة بوون كة ثإؤسةى دةنطدانةكةى تَيدا 
دَلخؤشبووم  ضةندَيك  كة  بةجؤرَيك  ئةنجامدرا، 
بؤ  دةض��وون  ثةرؤشةوة  بة  خةَلكى  كة  ب��ةوةى 
خؤيان   ثةنجةى  دةنطدانء  سندووقةكانى  سةر 
ئةوةندةش  دةنطدانةكةيانةوة،  مةرةكةبي  دةكردة 
خوَيندنطاو  بيناى  كة  بةوةى  بووم  دَلتةنط  زياتر 
قوتابخانةكانم دةبينى، كة ضةندة دوورن لة دةستى 
ئَيمةو  حكومةتةي  ئةم  بَيخةميي  خزمةتطوزاريىء 

ئةو دةسةآلتء فةرمانإةوايانةى كة ئَيمة هةمانن.
قوتابخانةو  ئةو  قةرزارى  هةموويان  لةكاتَيكدا 
بَيى  ئةلفء  فَيرى  هةموويانى  كة  خوَيندنطايانةن 
سياسةت كردووة، ئَيستاش ئَيمةو بةرثرسةكانيش 
ئةوآ،  بكةينةوة  روو  هةر  دةبَيت  ديكة  جارَيكى 
وةك  هةَلبذَيرينء  تَيدا  نوَينةرةكانمانى  بؤئةوةى 

خؤيان دةَلَين، زؤرترين كورسى بةدةستبهَينن.
ب��ة راس��ت��ى س��ةي��رة، دةي����انء س���ةدان 
رَيطةى  لة  ئةطةر  وآلتة  ئةم  بةرثرسى  سةركردةء 
قوتابخانانةن،  ئةو  خوَيندكارى  كة  منداَلةكانيانةوة 
لةضيداية،  قوتابخانانة  ئةو  خةمى  نةيانزانيبَيت 
سندووقةكانى  سةر  بؤ  ضوونياندا  لةكاتى  دةبَيت 
ئةو  سةيرى  بطَيإايةو  ضاوَيكيان  دةن��ط��دان، 
قوتابخانانةيان بكرداية كة ضةند دوورن لةدةستى 
ئةم  كة  تكادةكةم  دةَلَيمء  بؤية  خزمةتطوزارييةوة، 
سةردانةيان، ئةطةرضى بؤ مةبةستى بةدةستهَينانى 
مايةى  ببَيتة  خؤيان،  بؤ  بوو  دةن��ط  زؤرترين 
بدةنةوةو  قوتابخانةكان  لةبيناى  ئاوإَيك  ئةوةى، 
بؤ  زياترى  خزمةتطوزاريى  خزمةتكردنء  دةستى 

رابكَيشن.
ثارة  بةخشينةوةى  ريكالمء  لة  ئةوةندةى 
خةرجيان  هةَلبذاردنةكاندا  بانطةشةى  لةكاتى 
ئةوةندةش  بةخشيش،  ديارىء  كرديانة  كردووةء 
تةنيا  ئ��ةوة  ضونكة  بكةن،  خ��ةرج  ب��وارةدا  لةو 
ئةم  تاكةكانى  هةموو  بة  ثةيوةندى  كة  جَيطةيةكة 
فَيربووينء  لةوَيدا  هةمووان  هةيةء  كؤمةَلطةيةوة 
نةوةكانى  هةَلبذاردء  خؤمان  نوَينةرانى  لةوَيشدا 
داهاتووش ضاويان لة دةستى ئَيوةية، ضونكة ئةمة 
خزمةتَيك  ئةطةر  خزمةتكردنة،  هةنطاوى  يةكةم 

بكةن.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ذمارةيةك لة قوتابخانةكانى 
سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانى، 

ثيسء ثؤخَلنء كةمترين 
مةرجى ثةروةردةييان تَيدايةء 

بةإَيوةبةرى بيناسازيى 
ثةروةردةش، ئاماذة بةوة دةكات 

كة ثَيويستة قوتابخانةكان 
خؤيان داواى نوَيكردنةوةى 

قوتابخانةكانيان بكةن، ئةوانيش 
بةهؤى كةميى بودجةكةيانةوة، 

ئةو داواكاريية ناكةن.

لة هةَلبذاردنى )3/7(ى ئةنجومةنى 
سةرنجى  ئةوةى  عَيراقدا،  نوَينةرانى 
ثيسء  راكَيشا،  دةنطدةرانى  زؤربةى 
دةرط��او  ك��ورس��ىء  دي���وارو  ثؤخَلى 
ث��ةن��ج��ةرةو ب��َي خ��زم��ةت��ط��وزاري��ى 
ثارَيزطاى  سنوورى  قوتابخانةكانى 
لةو  كة  بةشَيوةيةك  ب��وو،  سلَيمانى 
تَيطةيشتن  خ��َي��زان��ةك��ان  رؤذةوة، 
منداَلةكانيان  ب��ؤض��ى  ك��ة  ل���ةوةى 
دةبنء  بَيزار  لةخوَيندن  هةندَيكجار 
دةَلَين  لةقوتابخانة  هاتنةوةيان  لةكاتى 
لةزينداندا  ئةوةى  وةك  »بةربووين«، 
سلبى  كاريطةريى  ئةمةش  بووبن، 
دةبَيت،  منداأل  خوَيندنى  رةوتى  لةسةر 
كة  ئةوةية،  لَيرةدا  ثرسيار  هةربؤية 
بؤضى قوتابخانةكان نؤذةن ناكرَينةوة؟ 
ثيسء  لة  بةرثرسة  اليةنَيك  ض  ئايا 

ثؤخَلى قوتابخانةكان؟
ئةندازيارَيكى ئاطادار لة ثإؤذةكانى 

بؤ  ئ��ةوةى  ث���ةروةردة،  بيناسازيى 
رؤذن��ام��ة روون���ك���ردةوة، ك��ة ئةو 
ثإؤذانةى لة ضاكسازييء دروستكردني 
تةنيا  ئةنجامدةدرَين،  قوتابخانةكاندا 
ئةو  هةَلخةَلةتاندننء  رووك��ةشء  بؤ 
كةموكووإييانةي كة تَييانداية بةئاسانى 
هةستيان ثَيدةكرَيت، هاوكات، بةبآ ثالن 
ئةمانة  دةكرَين،  جَيبةجآ  ثإؤذةكان 
ئةوةى كة بودجةيةكي  لةطةأل  هاوكاتن 
كَيشةى  ضارةسةركردني  بؤ  رووكةش 

قوتابخانةكان دادةنرَيت.
س���اَل���ى خ��وَي��ن��دن��ى ث����ار، بؤ 
كةموكووإيى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ي 
 )5000000( نزيكةى  قونابخانةكان، 
وتةى  بة  كة  تةرخانكرابوو  دينار 
تةنيا  ثارةية  بإة  ئةو  ئةندازيارة،  ئةو 
قوتابخانةيةكي  بؤياخكردني  بةشي 
لةوةى  جطة  ئةمة  دةك��ات،  شار  ناو 
بةسةر  نايةكسان  بةشَيوةيةكي  كة 
قوتابخانةي  دابةشكراو  قوتابخانةكاندا 
يةكدا  بةدواي  ب��ةردةوامء  هةبوو،  وا 
وا  خوَيندنطاي  بةآلم  دةكرا،  بؤ  كاري 
هةية، وَيرانةيةو كارى تَيدا ناكرَيت، ئةو 
بةإَيوةبةرَيتى  كة  ثَييواية  ئةندازيارة 
لةو  ثةروةردة  وةزارةتى  بيناسازيىء 
كَيشانة بةرثرسنء دواجار باجةكةشى 

هةر قوتابييةكان دةيدةن.
ب���ةآلم، ف��ةت��اح ع��ةزي��ز م���وراد، 
ثةروةردةى  بيناسازيى  بةإَيوةبةرى 
سلَيمانى ئاماذة بةوة دةكات، كة ئةوان 
هةروةك  نين،  بةرثرس  حاَلةتانة  لةو 
قوتابخانة  ئةندازيارينء  »ئَيمة  وتى 
بنةإةتىء ئامادةييةكانء ثةيمانطاكانء 
ث���ةروةردةء  بةإَيوةبةرَيتييةكانى 
طةنجينةكانى ثةروةردة دروستدةكةينء 

لةسةر  ئةمةش  دةكةينةوة،  نؤذةنيان 
داواى ئةو شوَينانة خؤيان دةبَيت«.

ب��ة وت���ةى ئ��ةو ب��ةإَي��وةب��ةرة، 
ثَيويستىء  بةثَيى  قوتابخانةكان 
لةبةردةستيانداية،  كة  ثارةيةى  ئةو 
لَيدةكةن،  نؤذةنكردنةوةيان  داواى 
دةكةينء  بؤ  دةرخستةيان  »ئَيمةش 
ئةو  ثَيويستييةكةيانء  ب��ةث��َي��ى 
كارى  لةبةردةستيانداية،  ثارةيةى 
خؤ  دةكةين،  بؤ  نؤذةنكردنةوةيان 
كاريان  ناتوانين  نةبَيت،  ثارةيان  ئةطةر 
لةبةردةستى  ثارةكة  بكةين، ضونكة  بؤ 

ئَيمةدا نيية«.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة، س��اآلن��ةو 
ل��ةط��ةرم��ةى س��اَل��ى خ��وَي��ن��دن��دا، 
قوتابخانةكان  ن��ؤذةن��ك��ردن��ةوةى 
دةس��ت��ث��َي��دةك��ات، ب��ةوه��ؤي��ةش��ةوة 
بؤ  دةط��وازرَي��ن��ةوة  قوتابييةكان 
قوتابخانةيةكى دوورتر لةوةى خؤيانء 
لةقوتابخانةكةدا  خوَيندن  رةوش��ى 
جؤرَيك لة تَيكضوون بةخؤوة دةبينَيت، 
قوتابييةكان  كة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة 
طواستنةوةكةيان  ثارةى  ناضاردةبن، 
بؤى  ك��ة  قوتابخانةيةى  ئ��ةو  ب��ؤ 

دةطوازرَينةوة، دابين بكةن.
سةبارةت بة بوونى ئةو حاَلةتانةش، 
»ئةوانة  وتى  بيناسازيى  بةإَيوةبةرى 
بة  بوون،  بودجةوة  دواكةوتنى  بةهؤى 
لةمانطى  رابردووداء  لةساآلنى  نموونة 
)ئةيلول( يان )تشرينى يةكةم(دا بودجة 
هةرضةندة  خوَيندنطةكان،  بة  دةدرا 
دةستثَيدةكات،  ئاسايى  دةوام���ى 
بة  دةستبكةين  كة  دةبين  ناضار  بةآلم 
ضونكة  خوَيندنطةكة،  نؤذةنكردنةوةى 

بودجة لةبةردةستداية«.

دةستثَيكردنى  ل��ةس��ةرةت��اى 
بؤ  قوتابخانةكاندا  ئاسايى  دةوام��ى 
لةناو   )2010-2009( خوَيندنى  ساَلى 
كارى  قوتابخانة  ضةندين  سلَيمانيدا 
ئةنجامدراوة،  تَيدا  نؤذةنكردنةوةيان 
وةك قوتابخانةكانى طةالوَيذ، نةجمةدين 
مةال، رزطارى، شكاك، خاك، قةدةمخَير، 
سارداو...و ضةندين قوتابخانةى ديكةش 
نؤذةنكردنةوة  كارى  ذمارةيةكيان  كة 
نؤذةنكردنةوةى  تةواوبووةء  تَيياندا 

ذمارةيةكى ديكةيان ماويةتى.
ثيسء  كاريطةريى  بة  سةبارةت 
دةرونء  لةسةر  قوتابخانةكان  ثؤخَلى 
هةدية  منداأل،  بيركردنةوةى  ئاستى 
بة  كؤمةآليةتى  ت��وَي��ذةرى  ع��ةل��ى، 
ثؤخَلىء  »ث��ي��سء  وت  رؤذن��ام��ةى 
كاريطةريى  قوتابخانةكان،  ناخؤشيى 
قوتابخانةكان  منداَلى  لةسةر  خراثيان 
منداأل  ل��ة  وا  ب��ةش��َي��وةي��ةك  ه��ةي��ة، 
الى  خةياَلى  ئ��ةوةن��دةى  كة  دةك��ةن 
قوتابخانةيةكى باشترو ثاكء خاوَينترو 
قسةكانى  بيرى الى  ئةوةندة  خؤشترة، 

مامؤستاكةى نيية«.
منداَلى  كة  بةوةكرد،  ئاماذةشى 
قوتابخانة  قوتابخانةكان،  زؤرب��ةى 
ضةند  ب��ؤ  شوَينَيك  ي��ان  ب��ةزي��ن��دان 
لةماَلةوة  دورخستنةوةيان  سةعاتَيك 
كةشوَينَيك  لةوةى  زياتر  دةكةن  سةير 
»هةربؤية  ثَيطةياندنيان،  بؤ  بَيت 
هاتووة  ئ��ةوة  كاتى  لةكوردستاندا، 
ضارةسةربكرَينء  حاَلةتانة  ئةو  كة 
كة  بن  بةشَيوةيةك  قوتابخانةكان 
خوَيندنيان  ئ��ارةزووى  قوتابييةكان 
هةبَيتء ضَيذ لةمانةوةيان وةربطرن لة 

قوتابخانةكاندا«.

شةبةك، )3/7( دةنطي بة ناسنامةي كوردي دا

خةمى 
كورسييةكانى 

ثةرلةمانء كورسى 
قوتابخانةكان 

هةلَبذاردن، 
ديوى ناوةوةى قوتابخانةكان ئاشكرادةكات

ديمةنى نةشازي قوتابخانةكان كاريطةريي لةسةر ئاستى زانستيي قوتابيانء تَيطةيشتنيان دةكات
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راثؤرتى: سةنطةر جةمال

)22( ساَلة بريندارانى كيميابارانى 
هةَلةبجة بة ئازارةوة ذيانى كولةمةرطى 
بةإَيدةكةنء ساآلنة ذمارةيةكيشيان بةو 

هؤيةوة طيان لةدةستدةدةن، سةرؤكى 
كؤمةَلةى قوربانييانى كيميابارانيش 

ئاماذة بةوة دةكات، كة حكومةتى 
هةرَيم وةك ثَيويست بة هاناى ئةو 

بريندارانةوة نةضووةو سةربارى 
ئةوةش، ئةو نةخؤشخانةيةى سآ ساأل 
لةمةوبةر بؤ ضارةسةرى بريندارانى 

كيمياباران، بةردى بناغةكةى دانرا، تا 
ئَيستا )25%(ى تةواو كراوة.

ساآلنة، )8(بريندار طيان 
لةدةستدةدةن

)5( ل��ة  زي��ات��ر  شةهيدبوونى  ل��ةط��ةأل 
هةَلةبجةو  دانيشتووى  هاوآلتيى  ه��ةزار 
ب��ؤردوم��انء  ئةنجامى  ل��ة  دةوروب����ةرى 
لةاليةن   )1988/3/16( لة  كيميابارانكردنيدا 
هةزار  نؤ  بةعسةوة،  رذَيمى  فإؤكةكانى 
بةشَيكيان  مانةوةو  بريندارى  بة  هاوآلتيى 
بةإَيدةكةنء  ئازارةوة  بة  ذيانيان  لةوكاتةوة 
ئةوان  بووة،  قووَلتر  كارةساتةكةيان  زامى 
شةهيدبوونى  كيميابارانء  ئازارى  لة  جطة 
كةسوكارو هاونيشتمانييةكانيان ئازارى بؤنى 
درَيذ  ثإئازاريان  شةوطارى  خةردةل  سَيوو 
دةكاتةوةء ساآلنة بةوهؤيةشةوة ذمارةيةكيان 

طيان لةدةستدةدةن.
ئامارَيكى  هةرَيم،  حكومةتى  هةرضةندة 
ضةكى  بريندارانى  راستى  ذمارةى  كة  نيية 
دةربخات،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  كيميايى 
قوربانييانى  كؤمةَلةى  ئامارى  بةثَيى  بةآلم  
كيمياباران، نزيكةى )500(بريندارى كيمياباران 

لة سنوورى هةَلةبجةدا هةن.
كؤمةَلةى  سةرؤكى  عةبدولقادر،  لوقمان 
بةوة  ئاماذة  كيميايى،  ضةكى  قوربانييانى 
كؤمةَلةكةيان  ك��ات��ةى  ل��ةو  ك��ة  دةك���ات، 
طيراوة  ثزيشكى  )5(ليذنةى  دةستبةكاربووة، 
ضةكى  بريندارةكانى  دةستنيشانكردنى  بؤ 
بؤ  ثَيويستييان  بريندارىء  رَيذةى  كيميايىء 
ضةند  لةاليةن  »ثشكنينةكان  وتى  ضارةسةر، 
تيمَيكى ثزيشكييةوة ئةنجامدراونء باشترينيان 
تيمَيكى ئَيرانى تايبةتمةند بوو، كة )720(كةسى 
بينىء بريندارةكانى دياريكردء بؤ سآ بةش 
ثؤلَينيكردن، )90(يان حاَلةتيان زؤر خراثةو لة 
لَيوارى مةرطدان، )164(كةسيشيان كاريطةريى 
زؤريان لةسةرةء )214(كةسيشيان بريندارى 
بة  ثَيويستيان  ب���ةردةوام  ب��ةآلم  سوكن، 

بةكارهَينانى ضارةسةرو بينينى ثزيشكة«.
رَيذةيةكى  كة  لةوةشكرد،  باسى  ئةو 
بةرضاوى بريندارانى كيمياباران، لة ضةند ساَلى 
برينةكانيانةوةء  زؤريى  بةهؤى  راب��ردوودا 
طيانيان  كاريطةرييةكانةوة،  زؤريى  بةهؤى 
بريندارةكان  لة  »زؤرَيك  وتى  لةدةستداوةو 
ئامارةكانمان  ئَيمةء  كؤمةَلةكةى  دانانى  ثَيش 
وةفاتيان كردووة، بةآلم دواى ئةوةش ساآلنة 

)8-9(كةس لةو بريندارانة طيان لةدةستدةدةن 
هةموو  )57(كةسة،  ئَيستا  تا  رَيذةيان  كة 
ئةوانةش كاريطةريى زؤرى ضةكى كيمياييان 

هةيةو بةوهؤيةوة طيانيان لةدةستداوة«.

برينداران وةك ثَيويست خزمةت 
ناكرَين

حكومى  ب��ةرث��رس��ان��ى  ه��ةرض��ةن��دة 
هاوكاريكردنء  بؤ  ك��ارك��راوة  ثَييانواية 
كيميايى،  ضةكى  بريندارانى  ضارةسةركردنى 
ئةو  ب��ةردةوام��ى  طيانلةدةستدانى  ب��ةآلم  
بريندارانة بةهؤى كاريطةرييةكانةوة، ئاماذةى 
نةكردنن،  ض��ارةس��ةر  هاوكارينةكردنء 
قوربانييان  كؤمةَلةى  سةرؤكى  ه��ةروةك 
رابردوودا حكومةت وةك  ماوةى  لة  ثَييواية، 
ثَيويست خزمةتى ئةو بريندارانةى نةكردووةء 
ئةوةشى كراوة بة هةوَلى كؤمةَلةكةى ئةوانء 

كةسانى دَلسؤز بووة. 
د. تاهير هةورامى، وةزيرى تةندروستيى 
رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  هةرَيم  حكومةتى 

ئاماذة بةوة دةكات، كة لة كابينةكانى ثَيشووتري 
بريندارانى  لة  كةس  ضةندين  حكومةتيشدا 
كيمياباران بؤ ضارةسةر نَيردراونةتة وآلتانى 
بة  راب��ردووش  »ساَلى  دةوروب��ةر،  نةمساو 
ضةند  كة  راطةيةنراوة  كيمياباران  كؤمةَلةى 
كةسيان ثَيويستيان بة ضارةسةرى ثةلة هةية، 

بنَيردرَينة وآلتى ئَيران«.
حكومةت  ثَييواية،  تةندروستى  وةزيري 
بةثَيى توانا يارمةتى ئةو بريندارانةى داوةء لة 
ماوةى دوو ساَلدا سةدان هةزار دؤالر بؤ ئةو 
بريندارانة سةرفكراوةء كؤمةَلةى كيمياباران 
ئةو  زؤرب��ةي  بةآلم  هةستاوة،  كارانة  بةو 
بريندارانة لةبةر كاريطةريى كيمياييةكة، هةتا 
وتيشى  دةتلَينةوة،  نةخؤشييةكةوة  بة  مردن 
ضارةسةرو  بة  زياتريان  ثَيويستى  »ئةوانة 

يارمةتىء قةرةبوو هةية«.
بة  ئاماذة  عةبدولقادر،  لوقمان  ب��ةآلم 
ضارةسةركردنى  بؤ  دةك��ات  هةوَلةكانيان 
بريندارانى كيميابارانء دةَلَيت »ئةوةى كراوة 
وتيشى  ئَيمةبووة«،  كؤمةَلةكةى  تواناى  بة 

رةوانةى  بريندارانة  لةو  )8(كةس  ثَيشدا  »لة 
نةمسا كرانء بإياربوو بةردةوام بَيت، بةآلم 
سةربارى ئةوةى بةردةوام نةبوو، ئةوانةشى 
نةكرا،  بؤ  ثَيويستيان  نَيردران ضارسةرى  كة 
بودجةيةكى  ضارةسةركردنةكةيان  ضونكة 
زؤرى دةويست، بؤية لة كابينةى وةزارةتةى 
ئةوكاتة،  سلَيمانى  ئيدارةى  تةندروستيى 
هةوَلَيكماندا  دوات��ر  راوةس��ت��ان،  كارةكان 
كة  ه��ةرَي��م��ةوة  سةرؤكايةتى  رَي��ط��اى  لة 
هةنطاوَيكى باش بوو ء ئَيستاش بةردةوامةو 
ذمارةيةك بريندار دياريكران لةسةر بودجةى 
بؤ  دةرةوة  ببرَينة  هةرَيم  سةرؤكايةتي 
دياريكران،   )69(بريندارةى  لةو  ضارةسةر، 
ئةوة  بؤكراوة،  دَليان  نةشتةرطةريى  )47(يان 
هةنطاوَيكى باش بوو، بةآلم باشتر دةبوو كة 
هةر  نةك  بطرتايةتةوة،  بريندارةكانى  هةموو 

ئةو )69(كةسة«.
بة بإواى سةرؤكى كؤمةَلةكة، حكومةتى 
ناردنةدةرةوةو  بؤ  نةبووة  ثالنَيكى  هةرَيم 
»دةبواية  بريندارانةء  ئ��ةو  ض��ارةس��ةرى 
كؤمةَلةكةى  نةك  هةبواية،  ئةوة  بؤ  ثالنيان 
ئَيمة يان خةَلكى ديكة يةخةيان ثَيبطرَيت، ئةو 
كراون  رووةوة  لةو  ئَيستا  تا  كة  شتانةشى 
هةرضةندة  ثالن،  نةك  بووة  تَيكؤشان  وةك 
رآ لة مردن ناطيرَيت، بةآلم ئةطةر ئةو كارانة 
بة ثالن بووناية، دةرياندةخست كة حكومةت 
بةتةنطى ئةو خةَلكانةوةية، بةآلم ئةوةى لَيرةدا 
جَيى نيطةرانيية، دواى ئةو هةموو قوربانيىء 
كاريطةرييةكان  ضارةسةرى  بؤ  ماَلوَيرانيية 
دواى بةرثرسانء حكومةت بكةويتء بَلَييت، 
ئةوة  لَيقةوماوة،  وام  من  طرفتةكةمة  ئةوة 
لة  خؤى  حكومةت  دةبواية  ناعةدالةتيية، 
ئةو  خةمى  تةندروستييةوة  وةزارةت��ى  رَيى 

بريندارانةى بخوارداية«.
رابردوودا  لةماوةى  ثَيشيواية،  هةروةك 
بؤ  كار  ثَيويست  بةثَيى  حكومةتةوة  لةاليةن 
بؤ  »كار  بةَلكو  نةكراوة،  بريندارةكان  طشت 
سةرؤكايةتى  لةاليةن  كراوة  ذمارةيةكيان 
هةرَيمةوةء )16(برينداريان لةاليةن ئةنجومةنى 
يةكةوة  ذمارة  لة  دةبواية  بةآلم  وةزيرانةوة، 
تا كؤتايى، وةك ئةوةى سةرؤكايةتي هةرَيم 
هةموويان  خزمةتى  كراوةوة  بودجةيةكى  بة 
جياواز  رَيذةى  بة  هةموويان  ضونكة  بكراية، 

ثَيويستيان بة هاوكاريىء ضارةسةركردنة«.
س���ةب���ارةت ب��ة ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
كة  روونيدةكاتةوة  تاهير،  د.  بريندارةكان، 
ضارةسةرى  تةنيا  بريندارةكان  لة  هةندَيك 
كة  نيية  ضارةسةرَيك  دةكرَيتء  بؤ  كاتييان 
كاريطةريى  ضونكة  بكاتةوة،  ضاكيان  تةواو 
كيمياييةكة لةسةر كؤئةندامى هةناسةو دَليان 
ئاسايي«،  بارى  بخرَينةوة  »ناتوانرَيت  هةيةو 
وةزارةتى  لة  ثَيكهاتووة  »ليذنةيةك  وتيشى 
ئةنفال،  شةهيدانء  داراي��ىء  تةندروستىء 
ئةو نةخؤشانةى بينيوةء بإياردةدةن كاميان 
دةتوانرَيت لة عَيراقدا ضارةسةرى بؤ بكرَيتء 
كامةش ثَيويستى بة دةرةوة هةية بنَيردرَيت«.

ذيانَيكى سةخت
هاوكارينةكردنى  مووضةو  نةبوونى 
دارايى، بة هؤكارَيكى خراثبوونى تةندروستىء 

بارودؤخى بريندارانى كيمياباران دةزانرَيت.

وتى  بارةيةوة  لةو  عةبدولقادر،  لوقمان 
هةرَيمى  حكومةتى  ئَيستا  تا  »ب��ةداخ��ةوة 
تةماشاى  واقيعييةوة  ضاوى  بة  كوردستان 
ئَيستا  تا  نةكردووة، ضونكة  بريندارانةى  ئةو 
ضارةسةركردنى  بؤ  نيية  تؤكمة  ثالنَيكى 
بة  طرانيان  بارى  سوككردنى  بريندارةكانء 
دابينكردنى بذَيويى ذيانيان، ضونكة تا ئَيستا 
بريندارانى ضةكى كيميايى مووضةيةكيان نيية، 
بووةتة  كة  تاوان  طةورةترين  كة  لةكاتَيكدا 
ئةنفالء  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ  قةَلغانَيك 
لةو  زؤرَي��ك  ئَيستا  تا  ب��ةآلم  كيميابارانة، 
بريندارانةى كيمياباران، كاردةكةن، يان دةبَيت 
دةست لة خزمء كةسوكار ثانبكنةوة بؤ كإينى 
دةرمانء ضارةسةر، لةكاتَيكدا ثارةيةكى زؤر 

لة كوردستاندا تةخشاندةكرَيت«.
ئةو،  وت��ةى  بة  كة  لةكاتَيكداية  ئ��ةوة 
هةموو  ثَيش  هةرَيم،  حكومةتى  ثَيويستبوو 
بكردايةء  بريندارانةى  ئةو  خزمةتى  كةسَيك 
ئةوانة،  »بةآلم  سوكبكردناية،  طرانى  بارى 

نةكراون«.

بة سآ ساأل، )25%(ى نةخؤشخانةكة 
تةواو بووة

نةخؤشخانةيةكى  دروس��ت��ك��ردن��ى 
بريندارانى  ضارةسةركردنى  بؤ  تايبةتمةند 
دَلخؤشيى  هةَلةبجة، جَيى  لة  كيميايى  ضةكى 
بةآلم  بوو،  سنوورةكة  خةَلكى  بريندارانء 
بةردى  )3(ساَلة  كة  نيطةرانيية  جَيى  ئةوةى 
بناغةى نةخؤشخانةكة دانراوة، بةآلم تا ئَيستا 

)25%(ى ثإؤذةكة تةواو نةبووة.
وةزي����رى ت��ةن��دروس��ت��ي��ى ه��ةرَي��م، 
روونيدةكاتةوة، كة نةخؤشخانةى كيمياباران لة 
هةَلةبجة لة جَيبةجَيكردندايةو هةموو ستافَيكى 
بؤ دابين دةكةينء تا ئَيستاش بة بةردةوامى 
بريندارانى كيمياباران بةثَيى قؤناغ دةنَيردرَينة 
كاركردنيشةوة  وةستانى  لةبارةى  دةرةوة، 
بة  ك��راوةت��ةوة  دةس��ت  »ئَيستا  وتى  تَييدا 
ضةند  راستة  نةخؤشخانةكةدا،  لة  كاركردن 
كَيشةيةك هةبووة لة تةندروستيى هةَلةبجةدا، 
سةرثةرشتيم  راس��ت��ةوخ��ؤ  خ��ؤم  ب��ةآلم 
كردووةو كارةكان بةرةوثَيش دةضنء ضةند 
ثزيشكَيكى ثسثؤإ رةوانةى هةَلةبجة كراون«، 
وتى:  ثإؤذةكةش  سستى  كارنةكردنء  بؤ 
بؤ  بكةم  نووسراو  لةسةرة  ئ��ةوةم  »تةنيا 
ئةنجومةنى وةزيران بؤ سزادانء لَيثَيضينةوة 

لة كةموكووإيى«.
عَيراقى  حكومةتى  ثَيشتر  لةوةش،  جطة 
بإياريداوة سةنتةرَيكى مةركةزى لة هةَلةبجة 
ثةيوةنديم  »خؤشم  بكرَيتةوة،  ضارةسةر  بؤ 
بة وةزارةتى تةندروستى بةغداوة كردووةو 
بةَلَينيانداوة لةم ماوةيةدا ليذنة بنَيرنء دةست 

بة كاربكةن«.
كؤمةَلةى  سةرؤكى  خؤشييةوة  الى 
وتى  نةخؤشخانةكةوة  لةبارةى  قوربانييان 
»كاريطةريى زؤرى دةبَيت لةسةر ضارةسةرى 
ثَيويستيية،  كردنةوةشى  نةخؤشييةكانء 
بةشَيوةيةك تيمى ثزيشكى ثسثؤإ كارى تَيدا 
كة  ئةوةية،  داخة  جَيى  ئةوةى  بةآلم  بكات، 
لة ساَلي )2007(ةوة تا ئَيستا )25%(ى تةواو 
 )3( ساَلَيكء  لةماوةى  ثَيويستبوو  كة  بووة، 

مانطدا تةواو بكراية«.

)22(سالَة بريندارانى هةلَةبجة بةئازارةوة دةتليَنةوة
زامةكان... نيطةرانيي... بآ ثالنيي رووبةأووى حكومةت دةبنةوة

بريندارَيكي ضةكي كيميايي لة هةَلةبجة

ضةند خانوويةكي رووخاوى هةَلةبجة، دواى 22 ساأل لة بؤمببارانكردنى



ئازاد ضاالك

راس��ت��ي��ي��ةك  )7/25(دا  ل��ة 
ض  م��ةي��دان،  هاتة  درةوش��اي��ةوةء 
خؤيان  بةخؤشي  نةيار  ض  دؤستء 
كةسةر  ب���ةداخء  ي��ان  ب��ووب��َي��ت 
نةيانتواني طؤإان وةك واقيع قبووأل 

نةكةنء بة براوةي حيساب نةكةن.
ئةويش  دواي  رؤذةو  ئةو  ثَيش 
نةياندةويست  طؤإان  ركةبةرةكاني 
بةر  كة  بنَين  ط��ؤإان��ةدا  ب��ةو  دان 
ورد  طرتووة،  ماَلةكانياني  دةرطاي 
ورد بة ضواردةوردا ثةل دةهاوَيء 
بةالي  ميدياكان  خةَلكء  سةرنجي 

خؤيدا رادةكَيشَيت.
هةإةشةو  ئةو  هةموو  لةطةأل 
لةطةأل  ثَيشوو  جاري  طوإةشةيةي 
بةناهةق  كة  ثارةيةي  ئةو  هةموو 
ثرنسيثة  طوَيدانة  بَي  هةَليانإشت 
دةس���ةآلتء  ديموكراتييةكان، 
دامودةزطاكاني خؤيانء حكومةتيان 
بةآلم  سةركةوتن،  بؤ  طةإ  خستة 
ذم��ارةو  بة  ب��وو  ط��ؤإان  ئةنجام 
هةنطاوي سةركةوتني خؤي  يةكةم 

راطةياند.
ه��ةر ئ��ةو ك��ات��ةو س���ةرةإاي  
بةَلطة  نيشانةء  ئاشكرابووني 
ساختةكارييء  جؤراوجؤرةكاني  
دةنطي  ل��ةئ��ي��رادةو  ف��َي��َل��ك��ردن 
ئةنجامةكاني  ط��ؤإان  هاوآلتييان، 
بةرذةوةنديي  لةثَيناو  كردو  قبووأل 
ء  ديموكراسي  ثرؤسةي  طشتيي 
تاقيكردنةوةي هةرَيمي نةخستة ذَير 

ثرسياري طةورةوة! 
ث��َي��ي��ان��واب��وو  ك���ةس  زؤر 
دةس���ةآلت  ئةنجامة  ئ��ةو  ث��اش 
هةوَلدةدات  دةضَيتةوةو  بةخؤيدا 
حيزبء  وةك  كةموكورتييةكانيان 
ض��ارةس��ةر  دةس�����ةآلت  وةك  
طفتوطؤء  دةرط��اي  ذيرانة  بكةنء 
لةطةأل  كَيشةكان  ضارةسةركردني 
اليةنطرانء  ك��ادي��رانء  ط��ؤإانء 
دةكةنةوةء  خؤشيان  جةماوةري  
رووي��داو  بؤ  حاَلةتة  ئ��ةم  بزانن 
بةورديي  ضؤن  ضينء  هؤكارةكاني 
هاوضةرخ   راستةقينةء  ضارةسةري 
بؤ كَيشة كةَلةكةبووةكان بدؤزنةوة.

هيضكام  ب���ةداخ���ةوة  ب���ةآلم 
بةَلكو  ن��ةن��ران،  هةنطاوانة  ل��ةو 

تاكإةوييء  لةسةر  بةثَيضةوانةوة 
بإياري  سةرةوةو سزادانء نانبإيني 
يةكَيتيء  لةاليةن  طؤإان  اليةنطراني 
بارودؤخة   ئةو  وةرنةطرتني  بةهةند 
بضوككردنء  حيزبء  ئ��اَل��ؤزةي 
بَيبايةخكردني سةركةوتني طؤإانء 
هَيندةي  كة  وايكرد  ئؤثؤزسيؤن 
بطاتة  نَيوان هةردووال  ديكة طرذيي 
ترؤثك  لةاليةكء لةاليةكي ديكةش 
قبووَلكردني  ضؤكدادانء  سازشء 
هاوثةيمانيي  اليةني  منةتي   فشارء 

لَيكةوتةوة.
ديكة  هةَلبذاردنَيكي  )3/7(دا  لة 
دةس��ةآلت  ئةمجارةيان  هاتةإَي، 
بؤ  هةَلشتني  ث��ارة  بَيهودةيي 
هةمانكاتدا  لة  ب��ةآلم  دةرك���ةوت، 
بؤ  ك��اري  بةرنامة  نةخشةو  بة 
دوو  جَيبةجَيكردني  سةركةوتنء 
مةسةلةي طرنط كرد، يةكةميان لةو 
ناوضانةي ذَير دةسةآلتي خؤيان تا 
ساختةكاريي  كاري  دةكرَيت  بؤيان 
ئةنجام بدةن كة ناكرَيت لَيرة باسي 
جؤرةكانيان  بكةين، ضونكة بةإاستي 
دةسةآلت  لةضاو جارةكاني ثَيشوو 
نةك هةر سةركةوت، بةَلكو ئيبداعي 
تَيدا كرد، دووةميشيان برةودان بوو 
توندوتيذييء  تؤقاندنء  بةكاري 
بةكارهَيناني  س��زادانء  هةإةشةو 
ج��ؤراوج��ؤرة  هَيزة  دةس���ةآلتء 
ضةكدارةكان بؤ ترساندنء دةنطدان 
كاري  لة  دةسةآلت، جطة  ليستي  بة 
هةَلطَيإانةوةي  ضةواشةكارييء 
لةطةأل  مَيذووييةكان  راستيية 
ئةوةي  لةطةأل  ئةمانةداء  هةموو 
خاوةن  دةس��ةآلت  حيزبةكاني  كة 
جؤراوجؤرء  دةزطاي  ثارةوثولء 
دةرةكيء  فرةاليةنةي  ثةيوةنديي 
شاخء  خةباتي  مَيذووي  هةرَيمينء 
هةتا  راثةإينيان  دواي  دةسةآلتي 
ئةمإؤ هةية، لةطةأل هةموو ئةمانةدا 
بردةوة  ثةنايان  هاناو  ديسانةوة 
دةنطي  دزيني  ساختةكارييء  بةر 

تاكي  ئامرازي   تاكة  كة  هاوآلتييان 
ئةم كؤمةَلةية بؤ سزاداني دةسةآلت، 
خةَلكء  توإةيي  رقء  طوَيدانة  بَي 
لةباروضووني  كوردو  ناوزإاندني 
خؤبةخؤي  حوكمإاني  ئةزمووني 
طةلي  ئومَيدي  لةباربردني  كورديء 
كورد بةديموكراسيء بةضاكبوونء 
راس��ت��ك��ردن��ةوةي ب��اري ط��اوي 

حوكمإاني هةرَيم.
ل��ةط��ةأل ه��ةم��وو ئ��ةم��ان��ةدا  
ئؤثؤزسيؤنء لةناوياندا طؤإان وةك 
بةرهةَلستكار  هَيزي  طةورةترين 
ئازايانة خؤإاطريي خؤي ضةسثاندء 
لةكوردستان  ئةمإؤ  ئؤثؤزسيؤن 
سبةينَيش   ذم����ارةو  ب��ووةت��ة 
طةورةتر  سةركةوتني  و  هةنطاو 

بةدةستدَينَيت.
ئ���ةوان���ةي ك���اري ت��ةزوي��رو 
هةموو  ثَيش  دةكةن  ساختةكاريي 
هةَلدةخةَلةتَيننء  خؤيان  ك��ةس 
ناشةرعيء  ئةوان  كة  رايدةطةيةنن، 
ديموكراسيء  ئةزمووني  بة  نامؤن 
كوردستانء  خةَلكي  بةكؤمةآلني 
راستييةى  ئ��ةو  طةيشتوونةتة 
كاري  نةتوانن  بَيتو  ئةطةر  كة 
ئةوا  ب��دةن،  ئةنجام  ساختةكاريي 
ئةمةش  كة  دةدؤإَينن،  دةس��ةآلت 
هةر  ذياني  قؤناغي   دوا  خؤي  بؤ 
كة  بإوايةي  ئةو  بطاتة  كة  اليةنَيكة 
رؤذ  ثَيناكاتء  متمانةي  ئيتر خةَلك 
لةناو  خؤي  ثَيطةي  رؤذ  ل��ةدواي 

جةماوةرةكةي لةدةست دةدات.
ب���ؤي���ة ب�������راوةي ي��ةك��ةم 
ل���ةم ه��ةَل��ب��ذاردن��ةش��دا ه��ةر 
دةنطي  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء  ب���ةرةي 
هاوآلتييان  ناخي  تةزويرنةكراوي 
بيرؤكةي  بةدَلنياييةوة  دةبَيتء 
دووب���ارةك���ردن���ةوةي ه��ةم��ان 
جةالل�ىء  شةستةكانء  تةجروبةي 
م��ةالي��ي ب��ةرام��ب��ةر ط����ؤإانء 
ئؤثؤزسيؤن  بةسةرضووةء جارَيكى 

ديكة رووناداتةوة.

مشتومإَيكى  رؤذَي��ك��ة  ضةند 
سياسييء  ناوةندة  كةوتووةتة  طةرم 
ئيعامييةكانى عَيراقةوة، سةبارةت بة 

ثؤستى سةرؤك كؤمار.
سوننةى عةرةب ئةمجارة بةتةماى 
هاوثةيمانيىء  ليستى  ثؤستةنء  ئةو 
ثَيدادةطرَيت  هةرَيميش  سةرؤكايةتى 
بةدةستهَينانةوةى  دووبارة  لةسةر 

ئةو ثؤستة. 
كردوومء  سةرسامى  كة  شتَيك 
ثَيداطريية  ئةو  كة  ئةوةية؛  تَييناطةم 
سةرؤكى  بارزانى  بةإَيز  زؤرةى 
هاوثةيمانيىء  ليستى  ه��ةرَي��مء 
بةرثرسانى يةكَيتى لةسةر ثَيدانةوةى 
بةإَيز  بؤ  كؤمار  س��ةرؤك  ثؤستى 

تاَلةبانى لةثاى ضيية؟ بؤضى ئةم اليةنانة 
لةكاتى بةرطريكردن لةسةر بةدةستهَينانى 
كردووةء  بةشةخسةنةيان  ثؤستة  ئةو 
ناَلَين  تاَلةبانييةو  بؤ  ثؤستة  ئةو  دةَلَين؛ 
بؤ كوردة؟ بؤضى بؤ خةَلكى كوردستاني 
ثؤستة  ئ��ةو  طرنطيى  روونناكةنةوة 
لةضيداية بؤ تاَلةبانى؟ ئايا لة وةرطرتنى 
ثةرلةمانى  بة  راوَيذ  ئةو ثؤستة ثرسء 
مةرجةعى  وةك  ك��راوة،  كوردستان 
خةَلكى كوردستان؟ ئايا راوَيذ بة ليستى 
طؤإانء يةكطرتوو و كؤمةأل كراوة، كة 
ئةمجارة نزيكةى يةك لةسةر سَيى كؤى 
بةدةستهَيناوة؟  كورديان  كورسييةكانى 
ليستى  ه��ةرَي��مء  سةرؤكايةتى  ئايا 
هاوثةيمانيى ديراسةى ئةوةيان كردووة، 
وةرطرتنى  لةسةر  زؤر  ثَيداطريى  كة 
بؤ سةر  سلبيى  كاريطةريى  ثؤستة  ئةو 
كورد  مافةنةتةوةييةكانى  بةدةستهَينانى 
نابَيت؟ كورد لة بةرامبةر ض تةنازوولَيك، 

ئةو ثؤستة وةردةطرَيت؟.
جياوازييةكى طةورة لةنَيوان طوتارى 
ليستى  هاوثةيمانيىء  ليستى  سياسيى 
هاوثةيمانيى  كة  هةستثَيدةكةم،  طؤإان 
ثؤستى  سةندنى  لةسةر  تةركيز  زؤر 
طؤإانيش  ليستى  دةك��اتء  سياديى 
بةدةستهَينانى  مافء  سةندنى  لةسةر 
نةتةوةيى.  دةستكةوتى  زؤرت��ري��ن 
لةماوةى  هاوثةيمانيى  ليستى  هةروةك 
سةندنى  لةثَيناوى  زؤركات  رابردوودا 
ثؤستى سيادى تةنازولى لة هةندَى مافى 

نةتةوةيى كورد كردووة.
راستةء نكؤَلى لةوة ناكرَيت، كة بةدةستهَينانى ثؤست طرنطة، 
بةآلم ئةم مةسةلةية ثَيويستى بة لَيكؤَلينةوةى ورد هةيةو دةبواية 
بةديقةتتر  كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
لة ضوارساَلى  ناطرنطيى ئةم ثؤستة بإوانن، ضونكة  لة طرنطيى و 
كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  تَيثةإى،  خولةى  لةم  جياواز  داهاتوودا 
ثؤستَيكى زؤر رةمزىء تةشريفاتىء الواز دةبَيتء بةثَيى دةستوور 
دةركردنى  لةسةر  ظيتؤى  مافى  رابردوو  لةم خولةدا وةك جارى 

ياساكانى ثةرلةمان نابَيتء بَي رةزامةنديى ئةو تَيدةثةإَينرَيت.
حزورى  ناوبانطء  لةإووى  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  بةَلَى 
كورد  بؤ  جيهانيي  عَيراقيىء  ئاستى  لةسةر  نةتةوةييةوة، 
بةرضاوترو دَلخؤشكةرترة، بةآلم من ثَيمواية؛ بةرذةوةنديى كورد 
كة  وةربطرَيت،  ثةرلةمان  سةرؤكى  ثؤستى  ئةمجارة  لةوةداية، 
كورد  بؤ  زياترى  بايةخَيكى  طرنطيىء  كؤمار  سةرؤك  لةثؤستى 
هةية، بةوثَييةى ضوار ساَلى داهاتوو زؤر سةخت دةبَيت بةنيسبةت 
كوردةوةء كؤمةَلَيك مةسةلةى طرنط لة ثةرلةمان حةسم دةكرَيت، 
طرنطى  رؤَلى  دةتوانَيت  رووان��ةوة  لةم  ثةرلةمان  سةرؤكى  كة 

هةبَيت،:
يةكةم: سةرؤكى ثةرلةمان دةتوانَيت موماتةَلةء رَيطرى بكات 

لة دةرضوونى هةندَيك ياسا، دذ بة كورد.
دووةم: لةم خولةدا النيكةم مةسةلةى مادةى )140( بةاليةكدا 

حةسم دةكرَيت.
كة  دةكرَيت،  عَيراق  طشتيى  سةرذمَيريى  خولةدا  لةم  سَييةم: 
ئةويش ثةيوةنديى بة رَيذةى كورد لة ناوضةدابإاوةكانء مةسةلةى 
ثةرلةماندا  دةورةي��ةى  لةم  رةنطة  كة  هةية،  بودجةوة  )17%(ى 
هةندَيك لة فراكسيؤنةكان رازى نةبن، رَيذةي 17%بودجة بدرَيتةوة 

بة كورد.
ضوارةم: بةثَيى مادةى )48(ى دةستوور، لةم خولةى ثةرلةماندا 
ئةنجومةنى فيدراَليى ثَيكدةهَينرَيت، كة جَيطةى سةرؤكايةتى كؤمار 
كارى  بةلَيزانانة  ئةطةر  كورد،  بؤ  طرنطة  زةمانةتَيكى  دةطرَيتةوةو 

بؤ بكرَيت.
ثَينجةم: بةثَيى مادةى )142(ى دةستوور لةم خولةدا كؤمةَلَيك 
بة  ثةيوةندييان  بةشَيكيان  كة  دةكرَيت،  دةستووردا  لة  تةعديات 

مافى خةَلكى كوردستانةوة هةية.
هةية،  كوردةوة  مافى  بة  ثةيوةندييان  مةسةالنة  ئةم  كرؤكى 
بةإَيز  ئةوةى  لةبةر  تةنيا  ناكرَيت  بؤية  تاَلةباني، هةر  بةإَيز  نةك 
تاَلةبانى حةز بة وةرطرتنةوةى ئةو ثؤستة دةكات، ئةو مةسةلةية 

كاريطةريى بةسةر كةمكردنةوةى مافةكانى كوردةوة هةبَيت.

لةبارةى 
كانديدكردنةوةى 

تالَةبانى_يةوة

سيروان رةشيد
ئةوانةي 

كاري تةزويرو 
ساختةكاريي دةكةن 

رايدةطةيةنن، كة 
ئةوان ناشةرعيء 

نامؤن بة ئةزمووني 
ديموكراسيء 

بةكؤمةآلني خةلَكي 
كوردستان

ئايا لة 

وةرطرتنى 

ئةو ثؤستة 

ثرسء راويَذ 

بة ثةرلةمانى 

كوردستان 

كراوة، وةك 

مةرجةعى 

خةلَكى 

كوردستان؟
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ذمــارة )573( 
سَيشةممة 2010/3/16

مةجيد ساَلح

2010/3/7ى  هةَلبذاردنةكاني 
ع���َي���راق ل��ة ش��ان��ؤط��ةري��ي��ةك��ى 
ب��ووك��ةش��ووش��ةي��ي ت��راذي��دي 
دةض��َي��ت، ك��ة دةره��َي��ن��ةرةك��ةى 
دةستداوةو  لة  كؤنترؤَلى  )ئةمريكا( 
ئةكتةرةكان )حيزبة سياسييةكان( بة 
ئارةزووى خؤيان ثةلكَيشيانكردوءة 

كؤميديء  ديمةني  كؤمةَلَيك  بؤ 
ثَيكةنينهَينةر، لةوةش خراثتر كؤمةَلة 
دةرهَينةرَيكى ديكة )ئَيرانء وآلتاني 
طةمةكةوة  دةرةوةى  لة  دةوروبةر( 
بآ  سةكؤكةو  س��ةر  هاتوءنةتة 
سيناريؤكةو  ئةسَلى  ط��وَي��دان��ة 
بؤ  سةرةكييةكة،  دةره��َي��ن��ةرة 
بةرذةوةنديي خؤيان ضؤنيان بوَيت 
ئةكتةرةكان  دةطؤإنء  سيناريؤكة 
ثآ  هاوثةيمانييان  هةَلدةسوإَيننء 
يةكدا،  طذ  بة  دةيانكةن  دةبةستنء 
جطة  عَيراق(  )طةالني  بينةران  بةآلم 
ثارةكانيان،  كاتء  بةفيإؤداني  لة 
هيضيان  ن��ة  ف��َي��ردةب��نء  هيض  ن��ة 

دةستدةكةوَيت.
شانؤطةريية  ئةم  نةبوو  قةرار 
ناوةإاستى  خؤرهةآلتي  )ثرؤذةى 
ساَلى  حاَلةتة.  بةم  بطات  ط��ةورة( 
)2003( ئةوكاتةى ئةمريكا بة خؤىء 
هاوثةيمانةكانييةوة  سوثاكةيء 
سةداميان  ناوضةكةء  بؤ  هاتن 
هَيناية  دةس��ةآلت  كورسي  لةسةر 
بة  دا  ئةوةيان  بةَلَينى  خ��وارةوة، 
لة  ثشتطيريى  كة  عَيراق  طةالني 
دامةزراندني حكومةتَيكى ديموكرات 
مرؤظ  مافةكاني  تَييدا  كة  دةكةن، 
بةرقةرار بَيتء ببَيتة نموءنةيةك بؤ 
بؤية  هةر  ناوةإاست،  خؤرهةآلتي 
مةراييكردن  بة  دةستيكرد  ئَيران 
ترسي  لة  سورياش  ئةمريكاء  بؤ 
سيناريؤكةى  دوءبارةنةبوءنةوةى 
ديمةشق،  لة  بةغدا  )2003/4/9(ى 
دواي ضةندين ساأل لة داطيركردني، 
كشايةوة.  لوبنان  لة  ثةلةثةل  بة 
سعوديةو كوةيتء ئةردةنء تةنانةت 
ميسرء  وةك  دوءرةك��ان��ي  وآلت��ة 
كةوتنةخؤيانء  ليبيا  مةغريبء 
ئيدارةى  ريفؤرمكردن.  دةستيانداية 
هةموو  ئ��ةو  س����ةرةإاى  ب��ؤش 
روءب��ةإوءى  كَيشانةى  لةمثةرو 

بة  درَي��ذةى  عَيراق،  لة  بوءنةوة 
لة  زؤر  داو  خؤى  سياسةتةكاني 
بةآلم  جَيبةجَيكرد،  بةَلَينةكاني 
س��ةرك��ةوت��ن��ى  دواى  م��ةخ��اب��ن 
هةَلبذاردنةكاني  لة  ئؤباما  باراك 
 )2008( لةساَلى  ئةمريكا  سةرؤكى 
ريسةكةى  هةموو  بةخَيرايي  زؤر 
خورى،  بة  كردةوة  كؤمارييةكاني 
لة  ئ��ةم��ري��ك��اى  زوو  زؤر  ه��ةر 
سةركةوتوءةوة  دةرهَينةرَيكى 
نةك  فاشيل،  دةرهَينةرَيكى  بة  كرد 
لة  ئةكتةرةكاني  كؤنترؤَلى  هةر 
سيناريؤكةشى  بةَلكو  نةما،  دةستدا 
ئةوةى  هةموو  بوءةوةو  ثَيضةوانة 
بينايان  رابردوودا  لة  كؤمارييةكان 
زَيإين  سينييةكي  لةسةر  كردبوو، 

خستة بةردةم ئَيرانييةكان.
شانؤطةرييةكةش  ئةكتةرةكاني 
دةرهَينةرة  زانييان  ئةوةى  دواى 
نيية  ئاستةدا  لةو  تازةكة  ئةمريكيية 
كار بؤ سةركةوتنء بردنةوة بكات، 
بةناضاريى لة هةَلبذاردنةكاني )3/7( 
بةشَيكيان  بةشَيكةوة،  ضةند  بوءنة 
)كة لة حيزبة شيعةكانء هةندَيك لة 
هَيزة كوردييةكان ثَيكدَين( طةإانةوة 
بؤ الى باوانة كؤنةكةيانء ثَييانواية 
ئةمريكا  ل��ة  ج��َل��ةوةك��ةى  ئ��َي��ران 
شانؤطةريية  ئ��ةم  وةرط��رت��وءةو 
لة  كة  دةردةهَينَيت،  بةجؤرَيك 
خزمةتى خؤيدا بَيت، بؤية هةريةكةو 
ئةوةداية  هةَلثةى  لة  خؤيةوة  الى 
يان  ثَيبدرَيت،  سةرةكيي  رؤَل��ي 
درَيذايي  بة  كة  رؤَلةى  ئةو  النيكةم 
هةيبووة  راب��ردوء  ساَلى  ح��ةوت 
لةدةستنةدات. بةشةكةى ديكةشيان 
قةومييةكاني  سوننةو  )حيزبة 
ئ��ةوةى  دواى  ئةمانة  ع��ةرةب��ن(، 
ئامادة  سوريا  لةوةى  بَيئومَيدبوون 
لةطةأل  بكاتء  ثشتطيرييان  نيية 
ثةنايان  ملمانَيوة،  بضَيتة  ئَيراندا 

ء  كةنداو  وآلتاني  بةر  بردوءةتة 
لةم  ئايندةدا  لة  ئ��ةوةى  بؤ  ميسر 
كؤمبارس،  نةبنة  شانؤطةرييةدا 
كة  عَيراقييةكان  ديكةى  بةشَيكي 
ديموكراسيء  وآلتَيكى  بة  خةون 
ئةوةى  دواى  دةبينن،  فيدراَلييةوة 
ئةوان  لة  طةمةكة  دةركةوت  بؤيان 
سنوورةكانةوة  لةوديو  طةورةترةو 
رَيطة  دوو  داإَيذراوة،  بؤ  نةخشةى 
يان  دةبيننةوة،  خؤياندا  لةبةردةم 
يان  واقيعةكة،  بة  تةسليمبوءن 

سةرلةنوآ تَيهَلضوءنةوة.  
هةموو ئاماذةكان بؤ ئةوةدةضن 
رابردوءدا  ساَلى  حةوت  لة  ئةوةى 
ئَيران  ض��ان��دووي��ةت��ى،  ئةمريكا 
بةرهةمةكةى  هةَلبذاردنةدا  لةم 
ديارة  بةئاشكرا  ئةوةتا  دةضنَيتةوة، 
ئؤباماو  بةرضاوي  بة  ئَيرانييةكان 
دةورةك��ان  عةرةبييةوة  وآلتاني 
بةسةر ئةكتةرة عَيراقييةكاني نزيك 
ناكؤكيء  دابةشدةكاتء  خؤى  لة 
دةياندا  وةالدةنَيتء  خيافاتةكانيان 
عَيراقيدا،  ديكةى  هَيزَيكى  هةر  بةطذ 
ئةو  سياسةتةكاني  ثَيضةوانةى  كة 

هةنطاو هةَلنَيت.
عَيراق  بَلَيين؛  دةكرَيت  لَيرةدا 
سيناريؤ  لة  هةَلبذاردنة  ئةم  دواى 
خؤَلةمَيشييةكةى ئةمريكاوة تةسليم 
ئَيران  رةش��ةك��ةى  سيناريؤ  ب��ة 
سيناريؤيةكي  دةرط��اي  دةكرَيتء 
سثي بؤ ماوةيةكي ناديار لةبةردةم 

عَيراقييةكاندا دادةخرَيت.
ئةوةى جَيطةى ثرسيارة ئةمةية؛ 
لة  ئايا  دةك��ات؟  ئةوة  ئةمريكا  بؤ 
بَيئاطايي؟  لة  ي��ان  بَيتواناييةتى 
طومانم لةوةدا نيية ئةمريكا نةهَيندة 
بةآلم  بَيئاطا،  هَيندةش  نة  بَيتوانايةو 
وةآلمَيكيشم  هيض  حةقيقةتدا  لة 
كإييةى  ك��ثء  ئ��ةو  ب��ؤ  نيية  ث��آ 

ئةمريكاييةكان.

كَي براوةي ئةم هةلَبذاردنةية؟

سيناريؤ رةشةكةى عَيراقي ثاش )3/7(

ئةوةى لة 
حةوت سالَى 

رابردوءدا ئةمريكا 
ضاندوويةتى، ئَيران 
لةم هةلَبذاردنةدا 

بةرهةمةكةى 
دةضنيَتةوة
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ئاذانسةكان

س��ةرب��ةخ��ؤى  ب���اآلى  كؤمسيؤنى 
لةكاتى  نةيتوانى  عَيراق  هةَلبذاردنةكانى 
بةرايى  ئةنجامى   )3/10( رؤذى  خؤيدا 
عَيراق  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى 
 ،)3/18( بؤ  دوايخست  ئاشكرابكاتء 
زؤربةى  الى  طومانى  دواخستنةش  ئةم 
ليستء قةوارة سياسييةكانى بةشداربووى 

هةَلبذاردنةكة دروستكردووة.

دواخستنىراطةياندني
ئةنجامةبةراييةكان

س��ةرب��ةخ��ؤى  ب���اآلى  كؤمسيؤنى 
هةَلبذاردنةكانى عَيراق بةثاساوى تَيكضوونى 
زانيارييةكان،  ئيدخالى  كؤمثيوتةرةكانى 
ئاشكراكردنى    )3/10( ثاشنيوةإؤى 
هةَلبذاردنةكانى  بةراييةكانى  ئةنجامة 

ثةرلةمانى عَيراقى دواخست.
شيعة ي   ئيئتيالفي   لةمبارةيةشةوة 
عة مار حة كيم داواي   لة  كؤمسيؤن كردووة 
ضؤنَيتي   لة سة ر  كة  روونكردنة وة  بدات 
طومان  ضونكة   دة نطة كان،  جياكردنة وة ي  
دة كرَيت  ياري  بة ئةنجامةكاني  هة َلبذاردنةوة 

بكرَيت.

سندوقةكانلةدؤخي
طوماناويداطوازراونةتةوة

وة زيري ناوخؤي عَيراق ئاشكراي كرد، 
هة ندَيك الية ني سياسي بؤ طؤإيني ئة نجامي 
هة َلبذاردنة كاني ثة رلة مان، دة ستَيوة ردانيان 

لة  ثرؤسة ي دة نطداندا كردووة .
جة واد بؤالني ئاماذة ي بة وة دا؛ هة ندَيك 
ن��اإوونء  دؤخَيكي  لة   سياسي  الية ني 
دة نطدانيان  سندوقة كاني  طوماناويدا 

طواستووة تة وة .
فشاريان  ديكة   الية ني  هة ندَيك  وتيشي: 
خستووة تة سة ر دة نطدة ران لة كاتي دة نطداني 
ثرؤسة كة يان  رة فتارانة ش  ئة م  تايبة تدا، 
ئة نجامة كان  بة مشَيوة ية   ضونكة   شَيواند، 
طوزارشت نابن لة  راي هاوآلتيياني عَيراق.

وة زيري ناوخؤي عَيراق دووثاتيكردة وة،  
كة  ئة و بة َلطانة ي دة ستيانكة وتوون رة وانة ي 
رَيوشوَيني  ئة وة ي  بؤ  كراوة ،  كؤمسيؤن 
ثَيويستيان لة دذدا بطيرَيتة بة ر، جطة  لة وة ي 
خودي  سة ر  دة خرَيتة   زؤري��ش  تؤمة تي 
كؤمسيؤن، لة مبارة ية وة  دة بَيت كؤمسيؤني 

باآل وةآلمي ئة و تؤمة تانة ش بداتة وة .

لةكةركوكزياترلة)83(هةزار
دةنطيكورددةفةوتَيت

لة  ب��ةراي��ي��ةك��ان،  زانياريية  بةثَيى 
 كة ركوك نزيكة ي )83( هةزار دة نطي ليستة  
كورديية كاني دة رة وة ي ليستي هاوثة يمانيي 
ليستَيكيان  هيض  ضونكة   دة ف��ة وت��َي��ن، 

نة يانتوانيوة  بة شي كورسيية ك دة نطبهَينن.
نرخي  كة ركوك،  لة  سنووري  تائَيستا 
 )47( طة يشتووة تة   كورسيية ك  ه��ة ر 
سة رضاوة كان  بة ثَيي  بة آلم  دة نط،  هة زار 
كؤمة أل  و  ية كطرتوو  طؤإانء  ليستة كاني 
بة دة ستيانهَيناوة  دة نطانة ي  ئة و  لة كؤي 
مسؤطة ر  كورسي  ئة وة ي  نة طة يشتووة تة  
كورد  دة نطي  هة زار   )83( لة  زياتر  بكة ن، 

بة فيإؤدةضَيت.
ل��ة م��ب��ارة ي��ة وة  ئ����اوات م��ح��ة م��ة د، 
لة  ثارَيزطاي   ط��ؤإان  ليستي   سة رؤكي  
كوردي   دة نطانة ي   ئة و  فة وتاني   كة ركوك، 
ثشتإاستكردة وة  و هؤكارة كة شي  بؤ ليستي  

هاوثة يمانيي  طة إاندة وة .
ئاوات محة مة د دةَلَيت: سة دان سكاآلمان 
كوردستان  هاوثة يمانيي  ليستي  بة   دذ 
داوة تة  كؤمسيؤني باآل بةهؤي ئة نجامداني 
لة   زؤر  ساختة كاريية كي  خ��روق��ات و 

ثارَيزطاكة دا.
ن��اوب��راو ئ��ام��اذة ي ب��ؤ ئ��ة وة ك��رد؛  
بووةتة  رووي���دا،  ساختة كاريية ي  ئ��ة و 
وة ك  هة مووالية ك،  سة رساميي   هؤي 

ئابإووضوون وة هابووة.
كةركوك  لة  طؤإان  ليستي  سة رؤكي 
ئاشكرايكرد؛ »سة دان، بة َلكو هة زاران كة س 
بة   دة نطيان  لة  ثازدة جار  زياتر  هة بوون 
كوردستان،  هاوثة يمانيي  حيزبة كة ي  دوو 
ية كَيتيي نيشتماني و ثارتي ديموكرات داوة 

لة  ناوضة  كورديية كاندا«.
ئاوات محة مة د ئة مين وتيشي: »لة  ناوضة  
هة بووة ،  حاَلة ت  هة مان  عة رة بيية كانيش 
داخراوبوون،  ئَيمة   لة سة ر  ناوضانة   ئة و 
هاوشَيوة ي  ساختة كاريية كي  ناوضانة   ئة و 
ليستي  ل��ة  ب��ة رذة وة ن��دي��ي  ت��َي��داك��راوة  

عَيراقيية .

رَيكخراويتةمموز:
كؤمسيؤنتةزويرىئةنجامداوة
رَيكخراوي   عةلي ، سةرؤكي  ڤيان شَيخ 
هةَلبذاردنةكان،  ضاودَيريي   بؤ  تةمموز 
لة  ئاشكرايكرد؛   )2010/3/13( رؤذى 
تةزويرء   )3/7( رؤذي   هةَلبذاردنةكاني  
مةَلبةندي  لةناو  روءيداوةء  ساختةكاريي  
ضةندةها  دةنطةكانيشدا  جياكردنةوةي  

لةاليةن  كة  ئاشكرابوءن  تةزوير  حاَلةتي  
ئةنجامدراوة،  كؤمسيؤنةوة  فةرمانبةراني 
بؤية دةبَيت كؤمسيؤن روءنكردنةوة بدات 
خراوةتة  ليستَيك  دةنطي  ئةوةي   لةسةر 

سةر ليستَيكي  ديكة ياخود نا.
بةداخةوة  رايطةياند:  عةلي   شَيخ  ڤيان 
وةها روءيداوة  تةزويرء ساختةكارييةكي 
لةسةر  دةبَيت  تةواوةتي  كاريطةريي   كة 
ضاودَيرةكاني   هةَلبذاردنةكانء  ئةنجامي  
كة  ك���ردووة،  ئ��ةوةي��ان  تَيبيني   ئَيمةش 
ساختةكاريي   داتاكاندا  داخَلكردني  لةكاتي  

رءويداوة.
ڤيان  قسةكانيدا  ديكةي   بةشَيكي  لة 
داتاكاندا  داخَلكردني  ثرؤسةي   لة  وتى : 
روءدةدات،  ضي  بزانَيت  ناتوانَيت  ضاودَير 
مةَلبةندي   لةناو  فةرمانبةرةكانيش 
كة  ئةوةي  دةنطةكاندانء  جياكردنةوةي  
بةرضاوي  ئَيمة دةكةوَيت تةنيا شاشةكاني  

تةلةفزيؤنة.

كؤميسيؤن)2000(سكاآلى
ثَيطةيشتووة

جياكردنةوةء ئةذماركردني دةنطةكاني 
)3/7(ي  ثةرلةمانييةكةي  هةَلبذاردنة 
ثَييناية  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني 
كؤمسيؤنيش  بةرثرسَيكي  هةفتةيةكةوةء 
بةهؤي  ئ��ةوةي  لةسةر  جةختدةكاتةوة 
كؤتايي  ئةنجامي  سكاآلكانةوة  زؤري 

هةَلبذاردن دوادةكةوَيت.
بةرثرسي  خةليفة،  عةبدوإلةحمان 
باآلي  كؤمسيؤني  طشتييةكاني  ثةيوةنديية 
رايطةياند:  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤي 
كؤمسيؤن سةرجةم  كارتةكاني دةنطداني 
بةدةست  عَيراق  ثارَيزطاكاني  لة  طشتيي 
كؤمسيؤن  ئَيستاشدا  لة  طةيشتوءةء 
ئةذماركردني  جياكردنةوةء  سةرطةرمي 

دةنطةكانة.
ئاشكراشيكرد؛  خةليفة،  عةبدوإلةحمان 
ئةذماركردني  جياكردنةوةء  كؤمسيؤن 
وآلتةكةي   )16( هةر  دةنطةكاني  سةرجةم 
كؤتاييثَيهَيناوةء  عَيراقي  دةرةوةي 
ماوة  تايبةت  دةنطداني  بةشَيكي  تةنيا 

تةواوبكرَين.
ئاماذةي بةوةشكرد؛ كؤمسيؤن رؤذانة 
ئةذماركردني  جياكردنةوةء  لة  بةردةوامة 
ئةم  كؤتايي  ضاوةإواندةكرَيت  دةنطةكانء 
هةَلبذاردن  بةراييةكاني  ئةنجامة  هةفتةية 

بةشَيوةيةكي تةواوةتي رابطةيةنرَيت.
كؤتاييش،  ئةنجامي  بة  س��ةب��ارةت 
رايطةياند:  خةليفة  ع��ةب��دوإلةح��م��ان 
سكاآلي   )1800( لة  زياتر  كؤمسيؤن 
لةسةر هةَلبذاردنةكة بةدةست طةيشتوءة، 
كؤتايي  ئةنجامي  راطةياندني  ئةمةش  كة 
هةَلبذاردنةكة دوادةخاتء رةنطة لة كؤتايي 
ئةم مانطةدا رابطةيةنرَيت، ضونكة كؤمسيؤن 
وردبينيء لَيكؤَلينةوة لة سةرجةم سكاآلكان 
دةكاتء رةنطة بةهؤيةوة هةندَيك سندوق 

ثوضةَلبكرَينةوة.
روو  دةخةنة  ئةوة  زانياريةكان  بةآلم 
بؤ  بةرزبووةتةوة  سكاآلكان  رَيذةى  كة 

)2000( سكاآل لةسةر اليةنة جياوازةكان.
دةنطدانيدةنطدةرانيدةرةوةي

وآلتثوضةَلدةكرَيتةوة
س��ةرب��ةخ��ؤى  ب���اآلى  كؤمسيؤنى 
كرد،  ئاشكراى  عَيراق  هةَلبذاردنةكانى 
تاراوطة  دةن��ط��دةران��ةي  ئ��ةو  دةنطداني 
ثوضةَلدةكاتةوة، كة ناوةكةي دوءبارةبَيتء 

داتاكانيان تةواو نةبَيت.
بةرثرسي  خةليفه،   عةبدوإلةحمان 
كؤمسيؤني  جةماوةرييةكاني  ثةيوةنديية 
هةَلبذاردنةكان،  س��ةرب��ةخ��ؤي  ب��اآلي 
دةنطةكاني  سةرجةم  كؤمسيؤن  رايطةياند: 
هةر )16( وآلتةكةي بةدةست طةيشتوءةء 
ئةنجامةكاني  نزيكدا  ئايندةيةكي  ل��ة 

رادةطةيةنرَيت.
عَيراقي  هاوآلتيياني  دةنطداني  وتيشي: 
نيشتةجَيي دةرةوةي وآلت وةكو دةنطداني 
م��ةرج��دار ئ��ةذم��اردةك��رَي��ت، ك��ة هةر 
دةنطدةرَيك لةكاتي دةنطداندا زانيارييةكاني 
زانياريي  ئةوةي  بةبآ  دةنوءسَيت،  خؤي 

هيض كةسَيك ئاشكرابكرَيت.
دةنطي  رةتكردنةوةي  بة  سةبارةت 
وآلت،  دةرةوةي  دةنطدةراني  لة  هةندَيك 
دةنطةكانى  وتي:  خةليفة  عةبدوإلةحمان 
ئةو دةنطدةرانة رةتدةكرَينةوة كة ناوةكةي 
دابَيت،  دةنطي  دوءج��ار  دوءبارةبَيتء 
داتاكانيان  دةنطدةرانةي  ئةو  هةروةها 
لةاليةن  ئةوةي  دواي  ئةمةش  نيية،  تةواو 

كؤمسيؤنةوة جةختي لَيدةكرَيتةوة.
باآلي  كؤمسيؤني  ئامارة كاني  بةثَيي 
هةزار   )272( هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤي 
وآلت  دةرةوةي  نيشتةجَيي  ه��اوآلت��ي 
لة كؤي  لة دةنطداندا كردوءة،  بةشدارييان 
)1( مليؤنء )250( هةزار دةنطدةر، كة مافي 

بةشداريكردني دةنطدانيان هةبوءة.
هةر لةمبارةيةوة لة وآلتي ئةَلمانيا، )8( 
بةياننامةيةكي  عَيراق  سياسي  قةوارةي 
تيايدا  ك��ة  ب��آوك��ردةوة،  ن��اإةزاي��ي��ان 
دةربارةي  رادةطةيةنن  خؤيان  نيطةرانيي 
يةكي(  )ض��وار  نزيكةي  ئةذمارنةكردني 
بةبآ  كؤمسيؤن  دةنطدةرانةي  ئةو  دةنطي 
طليداونةتةوةء  راطةيةنراو  ثاساوَيكي 
ثَيدةضَيت دةنطةكانيان ثوضةَلبكرَيتةوة يان 
بةبآ ئامادةبوءني ضاودَيرةكاني قةوارةكان 

ضارةنوءسيان يةكالييبكرَيتةوة.
سويد  وآلتى  لة  زانيارييةكان  بةثَيى 
 )4( ئةَلمانيا  وآلتى  لة  دةنطء  هةزار   )5(
 )5( هؤَلةندا  وآلت��ى  لة  دةن��طء  ه��ةزار 
هةزار دةنط بة ثاساوى دووبارةبوءنةوة 

ثوضةَلدةكرَيتةوة.

ليستيعَيراقييةهةإةشةدةكات
ئة نجامة   ب��آوك��ردن��ة وة ي  ث��اش 
عَيراقيية   ليستي  دة نطدان،  سة رة تايية كاني 
ماليكي  ن��وري  ليستة كة ي  رايطة ياند: 
ئة نجامداوة ،  زؤري  ساختة كاريية كي 
ذمارة   بؤ  زيادكراوة   »سفر  بة جؤرَيك 

راستة قينة كة ي خؤي«.
رايطة ياند:   عَيراقيية  ئيئتيالفي   وتة بَيذي  
ديكة ي   الية نَيكي   هيض  دة نطي   ليستة كة ي  
ناوَيت و لة  ية ك دة نطي  خؤشي  خؤشنابَيت. 
هة َلبذاردن و  لة ثَيش  بة وة شدا؛   ئاماذة ي  
زؤر  ثَيشَيلكاريي   ثرؤسة كة دا  لة كاتي  

ئة نجامدراوة .

ليستة كة شي   نيطة رانيي   دة ملوجي  
نيشاندا لة  »ئة طة ري  رووداني  ساختة كاريي ، 
لة كاتي   هة َلبذاردن و  لة ثَيش  ه��ة روة ك 
زؤر  ثَيشَيلكاريي   ث��رؤس��ة ك��ة ش��دا 

ئة نجامدراوة ”.

هةإةشةلةكؤمسيؤنيباآلى
هةَلبذاردنةكاندةكرَيت

دادوة ري��ي  لَيثرسينة وة ء  دة ستة ي 
ب��اآلي  ل��ة  كؤمسيؤني  ه���ة إة ش���ة ي 
ئة نجامي  ئة طة ر  ك��رد،  هة َلبذاردنة كان 
دة نطدان بة و )55( كانديدة  ثشتطوآ نة خات 
كة  بة شداريي هة َلبذاردنة كانيان كردووة ء 
ريشة كَيشكردنيان  بإياري  ثَيشتريش 

دة رضووة ، ئة وا كؤمسيؤن دة داتة  دادطا.
عة لي المي، بة إَيوة بة ري جَيبة جَيكاري 
بة شَيوة ي  كؤمسيؤن  وت��ي:  دة ستة كة  
 )55( ئة و  كة   راطة ياندين  ثَيى  زارة ك��ي 
دة نطة كاني  دووردة خ��ات��ة وة ء  كانديدة  
سة ر  دة يخاتة   هَيناوة   بة دة ستيشيان 
ليستة كانيان، بة آلم ئة مة  تة نيا رَيكة وتنَيكي 

زارة كي بوو نة ك فة رميي.
كؤمسيؤن  ئة طة ر  بة وة دا؛  ئاماذة شي 
كانديدة كان  دة نطانة ي  ئة و  بة  فة رميي 
نة خات،  ثشتطوآ  بة دة ستيانهَيناوة  
باآلي  دة ستة ي  ثَيشكةشي  سكاآل  ئة وا 
دادوة ري��ي  لة  ئة نجومة ني  هة َلبذاردن 

دة كة ن.
دة ستة ي  رابردوو  هة فتة ي  باسة   جَيي 
رؤذَيك  ضة ند  دادوة ري��ي  لَيثرسينة وة ء 
بإياري  دة نطدان،  دة ستثَيكردني  ثَيش 
دوورخستنة وة ي )55( كانديدي دابوء،  كة  
كانديدي  جَيطرة وة ي  وة ك  ليستة كانيان 
كردبوون،  ثَيشكةشي  ديكة   دوورخراوة ي 
لة نَيويشياندا ئبيراهيم موتَلة طى براي ساَلح 
موتَلة ط، سة رؤكي بة رة ي ديالؤطي عَيراقي 

تَيدابوو.

لةكةركوكليستىعَيراقيية
ثَيشهاوثةيمانيىكةوت

س��ةرب��ةخ��ؤى  ب���اآلي  كؤمسيؤنى 
هة َلبذاردنة كان رايطةياند: دواى داخَلكردنى 
كةركوك،  ثارَيزطاى  داتاكانى  )60%(ى 
ده نگء   )123862( به   عَيراقييه   ليستی  
 )120664( كوردستانيش  هاوپه يمانيی  

ده نگی  به ده ستهَيناوه .
كه ناَلی   له  رَيگه ی   ناوبراو  كؤمسيؤنی  
له دوای   رايگه ياند:   عَيراقييه وه   ئاسمانيی  
)%60( جياكردنه وه ی   هه ژماركردن و 

ك��ه رك��وك،  پ��ارَي��زگ��ای   ده نگه كانی   ی  
 )123862( عَيراقييه   كه   ده رك��ه وت��ووه  
ده نگ و هاوپه يمانيی  كوردستان )120664(

ده نگ و ليستی  گؤإان به  پله ی  سَييه م دَيتء 
)20152( ده نگی  به ده ستهَيناوه«.

رَي��ژه ي��ه دا  »ل��ه م  روونيشيكرده وه،   
كوردستان  ئيسالميی   يه كگرتوءی  
عَيراقی   ته وافوقی   ده ن��گ و   )14471(
نيشتيمانيی  )7887 (و  ئيئتيالفی   )10827(ء 
ده وَله تی  ياسا )7805( و هاوپه يمانيی  هَيزه  
عَيراقييه كان )137 2(و توركمانی  كه ركوك 
 )551( گه ل  يه كَيتيی   ليستی   )1363(و 

ده نگيان  به ده ستهَيناوه «.

هةَلبذاردن تةواو بوو بةآلم...

طومان لة داخَلكردنى داتاكان دةكرَيت

طومان، ئةنجامى هةلَبذاردنةكانى ثةرلةمانى عَيراق دادةثؤشَيت



مةحمود رةزا ئةمين

بةدةستةكاني  قةَلةم  و  كوردي  دةسةآلتي 
)طؤإان(  بوني  ئؤثؤزسيؤن  باسي  كة  حيزب 
ئؤثؤزسيؤن  طؤإان  ئةَلين،  ئةثرسي،  لَي  يان 
نية، بزوتنةوةيةكة سواري شةثؤلي ناإةزايةتي 
كردني  دذايةتي  بؤ  بوة  دروست  بوة.  خةَلك 

)ينك(، هةندَي جار ئةَلَين )ثدك(يش.

ئؤثؤزسيؤن ضية؟
فةرهةنطي  تةنيا  وتارةدا  ئةم  نوسيني  لةكاتي 
بو.  بةردةستدا  لة  هؤَلنديم  )van Dale(���ي 
ئؤثؤزسيؤن  تاريفي  ئ��اوا  فةرهةنطة  ئ��ةم 
ئةوان   -1 وةستان،  دذ  موعارةزة،   ...« ئةكا: 
دذايةتيكردني  لة  دةبينن  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلي 
و  حيزبةكان   -2 حكومةتدا.  ثَيشنيارةكاني 
حكومةت  بةربةرةكانَيي  كة  سياسيي  كةساني 

ئةكةن«.
كةسةي  ئ��ةو  ي��ان  حيزبةي  ئ��ةو  ك��ةوات��ة 
بةربةرةكانَيي كارةكان و ثَيشنيارةكاني حكومةت 

بكا، ئؤثؤزسيؤنة.

ئؤثؤزسيؤن ضؤن لةدايك ئةبَي؟
لة  نمونةيةك  حاَلةتة  ئ��ةم  شةرحي  بؤ 
لةبةرئةوةي  رائةطوَيزم.  طةالن  تاقيكردنةوةي 
لةناوضةكةي خؤمان و خؤرهةآلتي ناوةإاستدا 
نمونةيةكي وةها جوان نية بؤ ضاولَيكردن بشَي، 
كؤمةآليةتي  و  سياسي  مَيذوي  لة  نمونةكة 

كؤمةَلي هؤَلندي وةرئةطرم:
مَيذوي  لة  نؤزدة  سةدةي  دووةمي  »نيوةي 
ملمالنَيي  ضةرخي  بة  ناسراوة  هؤَلندييةكاندا 
قوتابخانةكان  هةمو  زةمانة  ئةو  قوتابخانةكان. 
ليبراَلةكان  بون.  مةزهةبي  و  ئايني  قوتابخانةي 
ئةيانويست قوتابخانةكان بَياليةن و بؤ هةموان 
ئةيانويست  كاتؤليكةكانيش  و  ثرؤتستانت  بن. 
مةزهةبي  و  ئايني  ئايدياي  لةذَير  قوتابخانةكان 
سوبسيدي  وةرطرتني  مافي  و  بن  خؤياندا 

)كؤمةك/ يارمةتي( ش هةر بؤ ئةوان بَي.
ساَلي 1878 قانوني نوَيي خوَيندني سةرةتايي 
كرا.  ئيمزا  سَييةمةوة  ظيلمي  ثاشا  لةاليةن 
ئيمزاي كؤكراوة  ئةوةي 300 هةزار  سةرةإاي 
ئيمزا  قانونةكة  لَيكرد  داواي��ان  ثاشا،  بة  درا 
نوَييةدا  قانونة  لةو  كرد.  ئيمزاي  هةر  ئةو  نةكا، 
هاتبو كة سوبسيدي بؤ ثرؤتستانت و كاتؤليك 
بةهؤي  بن.  بَياليةن  ئةبَي  قوتابخانةكان  نية، 
دةرضوني ئةم قانونة و دذايةتيكردني ليبراَلةكان 
بؤ مافي سوبسيدي بؤ كَلَيسا، هةردوو مةزهةبي 
دوذمنايةتي  و  ملمالنَي  كاتؤليك  و  ثرؤتستانت 
جار  يةكةمين  بؤ  ن��او،  وةال  خؤيان  دَيريني 
دووةما  ذوري  لة  شَيلطيريان  هاوثةيمانييةكي 
هؤَلندي(  ثارلةماني  لة  بةشَيكة  دووةم  )ذوري 
دروست كرد، هةرضةندة تا ئةو كاتة ئةنداماني 
رَيك  خؤيان  حيزبا  ضوارضيوةي  لة  ثارلةمان 
هؤَلنديدا  كؤمةَلي  لةناو  حيزب  نةخستبو... 

دروست نةبوبو.
ملمالنَيي  بةهؤي  الي��ةك  لة   1879 ساَلي 
لة اليةكي  مةزهةبيةكانةوة،  و  ليبراَلةكان  نَيوان 
شؤإشي  ثرةنسيثةكاني  دذي  لة  تريشةوة 
فرةنسي، كة بةهؤي داطيركردني هؤَلندا لةاليةن 
فرةنساوة، لة بةرضاوي هؤَلندييةكان كةوتبون، 
ليبراَلةوة  كابرايةكي  لةاليةن  جار  يةكةمين  بؤ 
سياسي  حيزبَيكي  كيوثةر،  ئةبراهام  بةناوي 
شؤإشطَيإي:  دذي  ثارتي  ناونرا  دامةزرَينراو 
Anti-( ث��ارت��اي  ريظؤليوشناير  ئةنتي 

.»)Revolutionaire Partij
ئةطةر بةديقةتةوة ئةو ضةند دَيإةي سةرةوة 
نَيوان  ملمالنَيي  دةرئ��ةك��ةوَي،  بخوَينينةوة 
حكومةت و بةشَيك لة كؤمةَل كة مةزهةبييةكان 
و  هؤَلندي  كؤمةَلي  نَيوان  ملمالنَيي  ب��ون؛ 
فرةنساي داطيركةر و، ملمالنَيي نَيوان ليبراَلةكان 
دروستبوني  مايةي  بة  بون  مةزهةبييةكان،  و 

حيزب و دروستبوني ئؤثؤزسيؤن. 
لة  خةَلك  ن��اإةزاي��ةت��ي  ت��ر،  واتايةكي  بة 
كَيشة  و  حكومةت  دةم��ي  ئ��ةو  سياسةتي 
بة  بو  كؤمةَل،  هةناوي  نةكراوةكاني  ضارةسةر 

هةوَيني دروستبوني ئؤثؤزسيؤن.

طؤإان، ئؤثؤزسيؤنة يان كةفوكوَل؟
كاتؤليك  نَيوان  ملمالنَيي  و  وةكو ضؤن شةإ 
و  لَيبراَلةكان  نَيوان  شةإي  ثرؤتستانتةكان؛  و 
هؤَلندي  كؤمةَلي  نَيوان  شةإي  مةزهةبييةكان؛ 
شةإي  فرةنسييةكان؛  داطيركاريي  كةلتوري  و 
جياوازةكاني  تاقمة  دةستةو  و  حكومةت  نَيوان 
و  هةآلتن  بؤ  بون  هةوَين  هؤَلندي  كؤمةَلي 
ئاوا  هةر  هؤَلندي،  ئؤثؤزسيؤني  بوني  لةدايك 
كوردستان  كؤمةَلي  توَيذةكاني  و  ضين  شةإي 
لةدذي طةندةَلي و ناعةدالةتي و زوَلم و ستةم و، 
رَيطاوبان،  كارةبا،  ئاو،  خزمةتطوزاريي  نةبوني 
ئابوريي  داتةثيني  و،  ث��ةروةردة  تةندروستي، 
بؤ  بون  هةوَين  كشتوكاَليي،  و  ثيشةسازي 
هةآلتن و لةدايكبوني ئؤثؤزسيؤن لة كوردستان، 
بؤ لةدايكبوني بزوتنةوةي طؤإان. ئةم راستيية 
ئؤثؤزسيؤن  دروستبوني  كة  ئةسةلمَينَي  ئةوة 
دةسةآلت  بةئارةزوي  نيية  جلوبةرط  مؤدَيلي 
بة  تا  نية  هيوايةتيش  هةروةها  بكرَي،  دروست 
بكرَي،  ممارسة  ئةو  و  ئةم  ئ��ارةةزوي  حةزو 
كؤمةَل  خؤيي  و  بابةتي  هةلومةرجي  بةَلكو 

ئةيسةثَينَي.
شةثؤلي  سواربوني  و  قؤستنةوة  كةواتة 
بؤ  نية  عار  و  عةيبة  نةك  خةَلك  ناإةزايةتي 
ئؤثؤزسيؤن، بةَلكو لة مَيذوي مرؤظايةتيدا تاكة 
فاكتةري لةدايكبوني ئؤثؤزسيؤني تةندروستة. 

باش  ئيشوكارَيكي  هةمو  دةس��ةآلت  ئةطةر 
بةخشندةو  ثارَيزو  قانون  و  دادث��ةروةر  بَي، 
باشي  بة  بتوانَي  و  بَي  كؤمةَل  خزمةتكاري 
بكاو  هاووآلتيان  ثَيشكةشي  خزمةتطوزاري 
كةرامةتي ئينسانيي تاك بثارَيزَي و ذياني دابين 

بكا، ئيتر ض ثَيويست بة بوني ئؤثؤزسيؤن ئةكا؟
لةو  يةكَي  هيض  لة  كة  كوردستان  خةَلكي 
يةكَيتي  نين؛  بةهرةمةند  سةرةوة  نيعمةتانةي 
و  طرتؤتةوة  كة جَيطةي حكومةتيان  ثارتيش  و 
مستي  ناو  خستؤتة  ئةويان  وةزيفةكاني  هةمو 
لة  يةكَيك  )م.س( و، هيض  دوو سةركردةو دوو 
ئةركةكاني حكومةتَيكي بةرثرسياريان لة ئةستؤ 
نةطرتوة، كاَلفامن ئةطةر ضاوةإَي نةبن، هَيزَيك 
ناإةزايةتي  شةثؤلي  س��واري  مةيدان،  بَيتة 
خواستةكانيان  و  داخوازييةكانيان  ببَي...  خةَلك 
بؤ  بكؤشَي  تَي  بكاو  كةناَليزة  و  بةرنامةرَيذ 
طؤإيني دةسةآلتي طةندةَل و ناعادل و، هَينانةدي 

خواست و ئاوات و حةزةكاني كؤمةَل.
يةكَيتي و ثارتي ئةطةر ئةيانةوَي بزوتنةوةي 
بةردةوام  نةبَي،  ئاوقةديان  طؤإان وةكو حيزب 
روي  و  نةبن  ئ��ةوان  ئاراستةي  رةخنةكاني 
هةذموني  ئةبَي  ئةوا  بَي،  حكومةت  لة  با  دةمي 
حكومةت  دامودةزطاكاني  لةسةر  حيزبةكانيان 
هةَلطرن، حيزب و حكومةت لةيةكتر جيا بكةنةوة، 
و  دةس��ةآلت  و  ب��ازاإ  قؤرخكردني  لة  دةست 
رؤذانةي  قوتي  و  كؤمةَل  بينةقاقاي  لة  دةست 

خةَلك هةَلطرن.
كاربةدةستاني حيزب و قةَلةم بةدةستةكانيان 
نية،  بون  ئؤثؤزسيؤن  ئةمة  ئةَلَين،  كاتَيك 
لة دوو  ناإةزايةتي خةَلكة،  سواربوني شةثؤلي 
شت بةدةر نية: يان ئةيانةوَي كؤمةَل بطَيلَينن يان 
خؤيان طَيلن. ضونكة ئةوساو ئَيستاش، ض لَيرة يان 
لة وآلتاني ديمؤكراتيي دامةزراودا، ئؤثؤزسيؤن 
بؤية هةية، بؤية دروست ئةبَي و ئةتوانَي بذي، 
ضونكة بةشَيك لة خةَلك نارازين بة كارو ئةداي 
حكومةت  لة  خةَلك  ناإةزايةتي  كةي  حكومةت. 
نةبوني  دةست  لة  بَي  ناإةزايةتي  سائيتر  نةما، 
لةدةست  يان  طشتي  ئازادي  و  خزمةتطوزاري 
نةتةوةيي  و  نيشتماني  ضةوتي  سياسةتي 
دةسةالتداران، ئةوكاتة ئؤثؤزسيؤنيش نامَينَي. 

لةدايك  حكومةتَيك  مَيذودا  لة  لةبةرئةوةي 
نةبوة توانيبَيتي هةمو هاووآلتييةكاني رازي بكا، 
لةبةرئةوة ئؤثؤزسيؤن بون حاَلةتَيكي بةردةوامة. 
ئةمإؤ حيزبي )س( حاكم و )ص( ئؤثؤزسيؤنة، 
حاكم  )ص(  هةَلئةطةإَيتةوة  هاوكَيشةكة  سبةي 
دةسةآلتداراني  ئةطةر  ئؤثؤزسيؤنة.  )س(  و 
كورد رَيز لةم ياساية نةطرن، هةرطيز نة خؤيان 
بةديهيةو  ئةوةي  لَي  كؤمةَل.  نة  ئةحةسَينةوةو 
ضةندو ضوني ناوَي ئةوةية كة، كؤمةَل هةرطيز 
لةناو ناضَي. ئةوة حاكمةكانن كة زوو يان درةنط 

ئةبَي جَيطة ضؤَل بكةن بؤ كةساني تر.

ميسكي خيتام:
لةثَيناوي  جيهان،  دووةم��ي  جةنطي  ثاش 
تَيطةيشتن،  لَيك  و  يةكَيتي  زةمينةي  خولقاندني 
هؤَلندي  كاري  ثارتي  و  كاتؤليك  طةليي  ثارتي 
ماوةي 12 ساَل بة هاوثةيماني حوكمإاني وآلتيان 
كرد. ظيلم درةيس كة زةعيمي ثارتي كار بو، لةو 
12 ساَلي هاوثةيمانيية 10 ساَل سةروةزير بو. 
زةعيمي  رؤم-ي  ثاوَل  كارل  بةهاوكاري  ئةو 
بناغةيةكي  ئةدا  هةوَلي  كاتؤليك  طةليي  ثارتي 
ئاوةدانكردنةوةي  بؤ  تَيطةيشتن  لَيك  فراواني 
بدؤزَيتةوة.  كؤمةآليةتي  نوَيي  بيناي  و  وآلت 
واي  ئةكؤشا،  تَي  دَلسؤزانة  ئةوةندة  درةيس 
ثَييان  خؤشةويستييا  لة  هؤَلندييةكان  لَيهات 

ئةوت »باوكة درةيس«.
لَيرة  كة  نية  كوردستان  خةَلكي  خةتاي 
خؤشةويست،  درةي��س«ي  »باوكة  لةجياتي 
ميليشيا«ي  »باوكة  و  كؤمثانياكان«  »باوكة 

بنةماَلة ئةيانهاإن!
ئةبَي  بن،  ئاقَل  ئةطةر  دةسةآلت  حيزبةكاني   
ناإةزايةتي  طؤإان  بزوتنةوةي  كة  بن  مةمنون 
خةَلكي كردوة بة ئؤثؤزسيؤنَيكي ئاقآلني، ئةطينا 
بةرهةميان  هَيزة  دوو  ئةم  دزَيوةي  نمونه  ئةو 
هَيناوه بةبَي ئؤثؤزسيؤنَيكي ئاقآلني و رَيكخراو، 

سةريان ئةخوا.
لة  كوردستان،  ثارلةمانيي  ئؤثؤزسيؤني 
بو،  جوان  ئةداي  سنور  بَي  بودجةدا  شةإي 
لَي  ببإَي.  كؤمةَل  طيرفاني  حيزب  نةدا  رَيطةي 
بة  حةواَلة،  بةحيلةو  بيةوَي  دةسةآلت  ئةطةر 
لة  و  بخا  ثةراوَيز  ئؤثؤزسيؤن  تةَلةكة  و  فَيَل 
ئةستور  ثشت  ئةو  بكاتةوة،  كةم  ئةداي  تواناو 
رَيطةي  ناتوندوتيذي،  ستراتيجي  هزري  بة 
جيهانييةكاني  سيمبولة  بةر.  بيطرَيتة  هةية  تري 
وةكو بودا، ديزمؤند توتو، طاندي، مارتن لؤتةر 
كينط، نيلسؤن ماندَيالو ضةنداني تر سامانَيكيان 
ناية.  لةبن  هةرطيز  بةجَيهَيشتوة  مرؤظايةتي  بؤ 
ئةطةر  ئةتوانَي،  كوردستان  لة  ئؤثؤزسيؤن 
بن  بيطةيةنَيتة  بداو  قاَلبي  لة  بيةوَي  دةسةآلت 
دةوَلةمةندة  سامانة  لةو  سود  ئةتوانَي  بةست، 

وةرطرَي.

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
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ئيرادةى مرؤظى كوردئؤثؤزسيؤن و شةثؤلي ناأةزايةتي خةَلك
ضايضييةكةى دوكان وةك نموونة

رةزا جةبار

ضايضَيتيية ب��ةرل��ةوةى ئ��ةو ئ��ي��رادة  ثيشةى  كة  مرؤظَيك  بةهَيزةى 
بخةينةإوو، طرنطة ئاماذة بةوة بدةين، كة هةر كارء ثيشةيةك بة بازوءى مرؤظء 
رةنجء ماندوبوون بكرَيتء ناتةبا نةبَيت لةطةأل ياساء رَيسا طشتييةكانء زيان بة 
بةرذةوةنديى طشتيى نةطةيةنَيت جَيطةى شانازيية، ئيدى هةر كارو ثيشةيةك بَيت، 
لة ثيشةى ضايضَيتىء كارطوزارييةوة بطرة تا دةطاتة ثيشةى بازرطانَيك، واتة هيض 
ثيشةيةك نيية سوءكء بَينرخ بَيت، ئةطةر الدان نةبَيت لة ضوارضَيوة طشتييةكانء 
بة زيان نةطةإَيتةوة بؤ كؤمةَلطة، هةروةك مةرج نيية كةسايةتىء ئيرادةى مرؤظ 
بةرطريكردنى  تواناى  خؤيةتى  مرؤظ  ئةوة  ضونكة  ثيشةكةيةوة،  بة  طرَيبدرَيت 
رووى  لة  ئةطةر  ضايضَيتى  ثيشةى  بؤية  ثيشةكةى،  نةك  هةية،  خؤى  ئيرادةى  لة 
سةرضاوةى مادييةوة كةمءالواز بَيت، ئةوا مةرج نيية خاوةن ثيشةكة ئيرادةى الوازء 
بآ ئيرادة بَيت. ئةوةى لَيرةدا دةبَيتة نموونةى ئةم نوءسينة، بإينى موءضةو بذَيويى 
خَيزانةكةى  خؤىء  سةربَلندانة  تاوةكو  هةَلبذاردووة  ضايضَيتى  ثيشةى  ئينسانَيكة 
رَيساكاندا  ياساء  لةطةأل  ثيشةيةك  بؤ  ببات  ثةنا  نةكردووةتةوة  بيرى  بذَينَيت، 
نةطونجَيتء زيان بة كؤمةَلطة بطةيةنَيت، بؤية قبوءَلى ثيشةيةكى كردووة، كة لة رووى 
مادييةوة لةخوارةوةى هةموو ثيشةيةكى ديكةية، طرنط ئةوةية وةك مرؤظ بذىء 
خاوةنى خؤى بَيت، ئةم هةَلوَيستةو قبوءَلنةكردنى ئاشكراى تةزويركردنى دةنطء 
ئيرادةى ئةو مرؤظة بة هةَلوَيستة دةمانخاتة بةردةم خوَيندنةوةى دوو هةَلوَيستى 
دةستبةردارى  كة  هةية  مرؤظةوة  بةو  ثةيوةنديى  راستةوخؤ  هةَلوَيستَيك  جياواز، 
كةسايةتى خؤىء ئيرادةى ئازادانةى خؤى نابَيت، ئةطةر موءضةو بذَيويى ذيانيشى 
بكةوَيتة مةترسييةوة، ئةمة ئةوةمان ثَيدةَلَيت، ئةطةر كارةسات بَيت مرؤظى كوردى 
بَيت،  تةقليديى  ثَيويستة  لةمجؤرةدا  هةَلوَيستَيكى  لة  ئةوا  تةقليدى،  مرؤظى  ببَيتة 
سياسةتة  لةو  دةربازبكات  خؤى  بَيت  هةرضؤنَيك  كوردى  مرؤظى  ثَيويستة  واتة 
ناتةندروستء نامرؤييةى كة هَيزى سياسيى دةسةآلتدار ماوةى هةذدة ساَلة كار 
لةسةر كاولكردنى ئيرادةى مرؤظى كوردء بة مَيطةلكردنى دةكات، ئةمةش لة رَيطةى 
لةبةرضاوطرتنء تةقليدكردنى ضةندان نموونةى جياواز لةهةموو ئةو فشارانةى كة لة 
ضةند مانطى رابردوودا بينيومانة، لة هةمووى طرنطتر نوَيترين هةَلوَيستى مرؤظَيكة، 
كة ئامادةيى تَيدابووة موءضةء بذَيويى ذيانى خؤىء خَيزانى ببإدرَيت، بةآلم رَيطة 

نادات كةسايةتىء ئيرادةى بداتة دةست ئةويترو بةزؤر بيبات بؤخؤى.
نانبإينى ضايضييةكةوة هةية، بةآلم  هةَلوَيستى دووةم ثةيوةنديى بة ضيرؤكى 
هةَلوَيستى ئةو هَيزة سياسييةية كة سزاى دةداتء بَيشةرمانة دةستدةبات بؤ بإينى 
سةرضاوةى ذيانى ئةم مرؤظة!. طومانى تَيدا نيية عةقَليةتى هَيزَيكى سياسيى بطاتة 
ئةو جَيطةيةى دةستببات بؤ برسيكردنء نانبإينى ضايضييةك، دةطاتة ئةو جَيطةيةش 
ثَيدةَلَيت  ئةوةشمان  هةروةك  مرؤظ،  ديكةى  ثيرؤزييةكى  هةموو  بؤ  دةستببات 
تروسكاييةك ئومَيدى مرؤييء خواستى مرؤيي لةالى ئةم هَيزة ميوان نيية، هَيزَيك 
بة مةرحةمةتى  بةآلم  دةبَيتةوة،  بةردةوام رووبةإءوى  كة  بةو هةموو شكستةوة 
نانء  هةرَيمةيةو  ئةم  دةسةآلتدارى  هةر  هَيشتا  ناديموكراسيى  رَيكةوتننامةيةكى 
بذَيويى مرؤظةكانى لةذَير دةستى خؤيدا هَيشتووةتةوةو ياريى بة كةرامةتء ئيرادةى 
مرؤظى كوردى دةكات، ئاخر ض عةقَلييةتَيكى تةندروست قبوءَلى هَيزَيكى وةها دةكات، 
كة تةماح بكاتة ذيانى مرؤظَيكةوة ضايضَيتيى هةَلبذاردبَيت، بةآلم مادامةكى قبوءَلى 
مرؤظة  ئةم  موءضةى  لةكاتَيكدا  دةردةكرَيت؟!  ناكات،  دةنطدانةكةى  كةشفكردنى 
بةهةموو ثَيوةرَيكى ياسايىء ئةخالقى لةبةرامبةر ئةو ئةركةى رؤذانةيدا بووة، كة 
ضاى طةرم بدات بة لَيثرسراوة حيزبييةكانى، نةك موءضةثَيدان بَيت بؤ كإينى دةنطء 

ئيرادةى. 
ئةمجؤرة مامةَلةية لةكاتَيكداية ئةو هَيزةى ئةمجؤرة كارانةى كردووةتة ثيشةى 
خؤى، لةئَيستادا هةموو خيتابى سياسيى خؤى تةرخانكردووة بؤ بةدةستهَينانةوةى 
ثؤستى سةرؤك كؤمار، بةو ثاساوةى ثؤستَيكى طرنطة بؤ كوردو دةبَيتة هؤكارى 
بةدةستهَينانى مافة نةتةوةيىء مرؤييةكانى خةَلكى كوردستان. ئةوةى لَيرةدا دةبَيتة 
ضايضييةى  ئةو  ئايا  ئةوةية:  دةبَيتةوة،  سياسيية  هَيزة  ئةو  روءبةإوءى  ثرسيارو 
لةسةر ئةوةى ئيرادةى خؤى نةداية دةستتان، مرؤظ نةبوء؟ كورد نةبوء؟ تؤ لَيرة 

مافى   زةوت بكةيت، ضؤن لةوآ مافى بؤ دةطَيإيتةوة؟.

قؤستنةوةو 

سواربووني 

شةثؤلي 

ناِرةزايةتي 

خةَلك، نةك 

عةيبةو عار نيية 

بؤ ئؤثؤزسيؤن، 

بةلَكو لة مَيذووي 

مرؤظايةتيدا 

تاكة فاكتةري 

لةدايكبووني 

ئؤثؤزسيؤني 

تةندروستة



مايكَل  رؤبن لة 
وتارَيكيدا كة لة رؤذنامةى 
ناشناَل تايمز بةناونيشانى 

»ثَيداضوونةوةيةكي  نيشتماني : 
هةَلمةتي  دواي  هةَلبذاردن« 

نووسيويةتى:

عةالوي   ئةياد  ئةي   ئاي   سي  
دةبَيت  ب��ةآلم  دةك��ات،  ثةسةند 
وةك���و ث��َي��ش��وو ب��ةوري��اي��ي��ةوة 
لةكاتَيكدا  بكات.  لةطةَل  مامةَلةي  
عةلمانيستَيك و  وةك��و  ع��ةالوي  
لةليبراليةت  ح��ةز  كة  كةسَيك 
بةآلم  دةخ��ات��ةإوو،  خؤي   بكات 
نةك  هةية،  رابردوويةكي   ئةو 
لةساآلني   بةعسييةك  وةكو  تةنيا 
حةفتاكاني  سةدةي  رابردوو، بةَلكو 
وةكو سةرؤك وةزيراني  ئينتيقالي  

لة )2005-2004(.
ئ��ةط��ةر س��ةرن��ج ب��دةي��ن��ة 
ئةو  ب��ةط��وَي��رةي   ك���وردةك���ان: 
رؤذنامةنووسةكان  ئيمةيالنةي  
ناردوويانة، ليستي  طؤإان كة تازة 
يةكَيتيي   بة  شكستي   دام��ةزراوة، 
سةرؤك  كوردستاني   نيشتمانيي  

دةس��ةآلت��دار  تاَلةباني   ج��ةالل 
لةكةركوكيش  هَيناوة،  لةسلَيماني  
دووةم.  ب��ة  دةب��َي��ت  خ��ةري��ك��ة 
دةخاتة  تاَلةباني   ئايندةي   ئةمةش 
طومانةوة. سةرةإاي  ئةوةي  لةطةلَ  
كوردةكان  ئةمريكا،  ثاشةكشةي  
بةدانوستاندني   دةس��ت��دةك��ةن 
نفوزي   تةنيا  دةزان��ن  سةخت و 
ئةطةر  دةب��َي��ت��ةوة.  ك��ةم  ئةمان 
زؤر  كوردةكان  لةطةلَ   دانوستان 
كة دوو  ئةطةر هةية  بَيت،  سةخت 
سةرةكيية  لةفراكسيؤنة  سَي   يان 
هاوثةيمانَيتييةك  عةرةبييةكان 
ث��َي��ك��ب��ه��َي��ن��ن و ك���وردةك���ان 
رَيطايةكة  ئةمةش  دووربخةنةوة، 
بةرةو توندوتيذيي . ئةو طريمانةية 
توندوتيذيي   ئاكامي   كة  دامةنَين 
كورد  سةركردةكاني   بَيت  شتَيك 
مةسعود  رةنطة  رةتيبكةنةوة، 
سياسيي  لةبةرذةوةنديي   بارزاني  
ئاطري   كة  ببينَيت  واي   خ��ؤي  
بكات  خؤش  تايةفي   توندوتيذيي  
لةثَيناو بةهَيزكردني  ثَيطةي  خؤي  و 
هَيزةكاني   ناضاركردني   رةنطة 

ئةمريكا بؤئةوةي  بمَيننةوة.

تؤماس فريدمان لة وتارَيكيدا 
كة لة نيويؤرك تايمز بة ناونيشانى  
»نهَينيية زانراوةكاني  عَيراق، هَيشتا 

نةزانراون« بآلويكردووةتةوة، 
نوسيويةتى: 

ئَيوة  سيناريؤيةي   دوو  ئ��ةو 
ناتانةوَيت بيبينن ئةمةية:

عَيراق  خَيَلةكي   كةلتووري    -1
وآلتةكة  سياسةتداو  بةسةر  زاَلدةبَيت 
سؤماَلَيكي   دةبَيتة  نةوتةكةيةوة  بة 

طةورة.
2- لةكاتَيكدا ئةمريكا وردة وردة 
ديارنامَينَيت، حكومةتي  شيعةي  عَيراق 
دةطونجَيت،  ئَيران  لةطةلَ   زياتر  خؤي  
ثاشا  دروستكةري   دةبَيتة  ئَيران 
لةلوبنان  سوريا  شتةي   ئةو  لةعَيراق، 

دةيكرد.
كاتَيك  وريابين  دةبَيت  بؤضي  
ئةو  بةسانايي ،  زؤر  دةإؤي��ن؟  ئَيمة 
هةموو باري  نادَلنياييةي  لةناوضةكةدا 
س��ةدام و  عَيراقي   لةساآلني   هةية، 
زةمينةي   خومةينيدا  ئايةتوآل  ئَيراني  
ب��ؤخ��ؤش��ك��راوة، ه���ةردووالي���ان 
نةوت  لةداهاتي   دؤالري��ان  بليؤنان 
بةتَيثةإبووني   ئةطةر،  دةستكةوتووة. 

ديموكراسي   سيستمَيكي   ك���ات، 
بةهةمانشَيوة  لةعَيراق و  قبووَلكراو 
شَيوةية  –بةو  دةربكةوتاية  لةئَيران 
رذَيمَيكي   لةدةست  ن��ةوت   داهاتي  
بةرثرسياري  قبووَلكراودا بواية، لةبري  
سةرجةم  رةوشةكة-  ئاَلؤزتركردني  

خؤرهةآلتي  ناوةإاست جياوازدةبوو.
بةو  ئةوةية  روودان��ي   ئةطةري  
دةوَيت.  ماوة،  زؤري   هَيشتا  شَيوةية 
لةكؤتايدا دةطةإَيينةوة سةر ثرسيارة 
بةرامبةر  سياسةت  بةردةوامةكةي  
بةو  ب��إوام  خ��ؤم  وةك��و  كةلتوور، 
هةية  هاريسؤن  الورَينس  قسةيةي  
ليبرالي   »حةقيقةتي   لةكتَيبةكةي   كة 
مةركةزي« -كَيشةكاني  كةلتوور، زياتر 
كةلتوور  بةآلم  ثَيمانواية،  ئَيمة  لةوةي  
ئَيمة  لةوةي   زياتر  بطؤإَيت  دةتوانَيت 
طؤإانة  ئةو  بةآلم  دةكةين.  ثَيشبيني  
كاتي  دةوَيت، سةركردايةتي  و زؤرجار 
هةية  طومانم  من  بؤضي ،  ئةوة  ئازار. 
سةرساممان  عَيراقييةكان  ل��ةوةي  
بةضاك-زياتر  يان  دةكةن-بةخراث 
لةجاران بةرلةوةي  لةكؤتاييدا وةآلمي   
ثرسيارةكة بدةنةوة: ئَيمة كَيين و ضؤن 

دةمانةوَيت بةيةكةوة بذين؟

حةيدةر قودوة  لة 
وتارَيكيدا كة لة رؤذنامةي  
ئةلمةدينة  بة ناونيشانى 

»نةخشةي  سياسيي  
عَيراق.. هةَلوةشانةوةي  

هاوثةيمانَيتييةكاني  
سوننةو شيعةو كوردةكان« 

بآلوكراوةتةوة، نووسيويةتى:

بةسةر  ط���ةورة  طؤِرانَيكي  
نةخشةي  هاوثةيمانَيتيي  سياسيي  و 
بةطشتيي   عَيراق  سياسيي   ديمةني  
هةَلبذاردني   وةرزي   ل��ةم��اوةي  
ب��ةب��ةراورد  ن��ةه��ات��ووة،   2010
هةَلبذاردنة  ئةو  بةهةلومةرجي  
كانووني   لةمانطي   ثةرلةمانييةي  
بةِرَيوةضوو،   2005 ساَلي   يةكةمي  

فراكسيؤني   دةم��وض��او  ه��ةم��ان 
لةقؤناغي   كة  ماونةتةوة  سياسي  
جَلةوي   لةثَيشةوةبوون و  ثَيشوودا 
بةدةستةوةبوو،  دةستثَيشخةرييان 
دةسةآلتيان لةطؤِرةثانةكةدا فراوان 
دةكرد، لةطةأل دةركةوتني  كةسايةتي  
سياسي  كة ئةوكاتة ناسراونةبوون، 
حكومةت  ثؤستي   وةرطرتني   بةآلم 
حيزب و  ثَيكهَيناني   لة  يارمةتيدان 
سياسيي   هاوثةيمانَيتي   دوات��ر 
طؤإانَيكي   دةكرَيت  ثَيشبيني   كة 
سياسيي   لةهاوكَيشةي   بضووك 

ئَيستادا دروستبكةن.
تاإادةيةكي  طةورة بؤتةقةي  ئةو 

بنةماي   لةسةر  هاوثةيمانَيتييانةي  
ثَيكهَينراون،  تايةفي   مةزهةبي  و 
ديارنةماوة و  سياسيي   لةديمةني  
لةثرؤسةي   بةر  زؤر  بةماوةيةكي  
يةكشةممةي   ئَيوارةي   كة  دةنطدان 
ثاَلَيوراوةكان  كؤتاييهات،  رابردوو 
بانطةشةكانياندا  لةهةَلمةتي  
دروشمة  لةسةر  جةختدةكةنةوة 
لة  نزيكن  ك��ة  نيشتمانييةكان، 
هةست و سؤزي  دةنطدةري  عَيراق.
تةواوى  خوَيندنةوةى  بؤ 
سةردانى  بؤضوونانة  ئةم 

سايتى سبةى بكة:
)www.sbeiy.com(

ثؤل ماكجَيف لة وتارَيكيدا 
كة لة ناشنالَ  تايمز دا 
بة ناوى  » مةشخةَلي  

»بةَليَ ، ئَيمة دةتوانين« لة 
كوردستان كؤتاييدَيت« 

بآلويكردووةتةوة، 
نووسيويةتى: 

سةرؤك  ببَيتة  هةركةسَيك 
لةسةر  ك��ؤِراي��ةك  وةزي���ران، 
كوردةكان  ئةوةي   ثَيشبينكردني  
لةحكومةتي   بةشَيك  دةب��ن��ة 

داهاتوو. ئيئتيالفي  
حةتمةن  كة  حكومةتة  ئةو 
شيعة باالدةست دةبَيت، دةيةوَيت 
كوردةكان لةطةَليدابَيت بؤئةوةي  
ببةستن  هاوثةيمانيي   نةهَيَلَيت 
سوننةكاندا،  حيزبة  ل��ةط��ةلَ  
دةيانةوَيت  كوردةكان  لةكاتَيكدا 
دةسةآلتةوة.  لةكورسي   نزيكبن 
طؤِران و  لةنَيوان  ناكؤكي   بةآلم 
ه����ةردوو ح��ي��زب��ة ك��وردي��ي��ة 
سةرةكييةكةدا، ناضاريان دةكات 

هةَلبسةنطَيننةوة. رةوشةكة 

ي���ةك���ةم ت��اق��ي��ك��ردن��ةوة 
دةبَيتةوة،  طؤِران  رووبةإووي  
ئ��اش��ك��راك��ردن��ي  ن��ي��ازي��ةت��ي  
ل��ة رَي��ط��رت��ن ل��ة س��ةرل��ةن��وَي  
دوذمنة  دةستنيشانكردنةوةي  
بةهَيزي   ثياوي   ثَيشووةكةيان و 
)ي��ن��ك( ج���ةالل ت��اَل��ةب��ان��ي بة 
س��ةرؤك��ي  ع��َي��راق. ل��ةدي��دي  
لةشيكةرةوةكانةوة  هةندَيك 
كة  كوردة  تةنيا  تاَلةباني   بةِرَيز 
توانايةكي  زؤري  هةية بؤ ثؤستي  
جةختكردنةوة  سةرؤكايةتي  و 
لةكاتَيكدا  مافةكانيان،  لةسةر 
ح��ي��زب��ة س��ةرةك��ي��ي��ةك��ان��ي  
بؤ  ثالندةطَيِرن  عَيراق  ديكةي  
ق��ةب��ارةي   بضووككردنةوةي  

كوردةكان.
لةذَير سةركردايةتي  جَيطري  
)ينك(،  سكرتَيري   ثَيشووي  
ط��ؤِران  مستةفا،  نةوشيروان 
ئاشكراكردني   بؤ  شاآلوَيكي  
مةحسوبيةت و  طةندةَلييةكان، 
ئ��ي��دارةي  خ��راث��ي  ه���ةردوو 

دةستثَيكردووة. حيزبةكة 

مايكَل  جانسن لة وتارَيكيدا 
كة ئايريش تايمز بةناوى  

»ئايندةي  عَيراق، لةكاتَيكدا 
طرةو لةسةر ديموكراسيي 
هةرَيمي  كوردي  دةكرَيت« 

نووسيويةتى: 

زؤرباش   ،3/7 هةَلبذاردنةكةي  
دةريدةخات عَيراق لةذَير داطيركاريي  
ئةمريكا وةكو والتَيكي  ديموكراسي  
دةردةك��ةوَي��ت.  ديكتاتؤري   ي��ان 
دةَلَين،  لةدةرةوة  لَيرةو  ضاودَيران 
بةئاراستةيةكياندا  عَيراق  رةنطة 
هةرَيمي   دةرئةنجامةكاني   بِروات. 
لة  بَيت  يةكَيك  رةنطة  ك��وردي  

فاكتةرةكاني  يةكالييكردنةوة.
هاوبةشي   هاوثةيمانَيتي  
كوردستان  نيشتمانيي   يةكَيتيي  
سلَيماني   ث��ارَي��زط��اي   كة  )ينك( 
ديموكراتي   ثارتي   بةِرَيوةدةبات و 
باالدةستة  كة  )ثدك(  كوردستان 
هةولَير،  ده��ؤك و  لةثارَيزطاكاني  
طةورة  ركابةرَيكي   رووب��ةإووي  

بووةتةوة.

لة هةَلبذاردنةكةي  ساَلي 2005، 
كورسي    53 هاوثةيمانَيتيية  ئةم 
ئةنجومةني   كورسي    275 لةكؤي  
كوردةكاني   ب��ردةوةو   نيشتماني  
كردة دةنطي  يةكالييكردنةوة لةنَيوان 
ركابةرةكان،  شيعية  ئاينيية  حيزبة 
نوري   وةزيران  سةرؤك  دةعوةي  
باآلي   ئةنجومةني   ئةلماليكي  و 
عةمار  ل��ةالي��ةن  ك��ة  ئيسالميي ، 

ئةلحةكيمةوة رَيبةرايةتي  دةكِرَيت.
ب����ةآلم س���اَل���ي  راب�����ردوو 
لةناو  بوو  طرووثَيك  كة  ط��ؤإان 
ضواريةكي   جيابووةوة،  )ينك( و 
هةرَيمة  ثةرلةماني   كورسييةكاني  
ط��ؤِران  ب���ردةوة.  كوردييةكةي  
باش  ئةنجامَيكي   ضاوةِرواندةكات 
عَيراق  ثةرلةماني   لةكَيبِركَيي  

تؤماربكات.
خةَلكي  عَيراق لةم هةَلبذاردنةدا 
هةر  هاوآلتيياني   دةوَيت.  طؤِرانيان 
كوردي   هةرَيمي   ثارَيزطاكةي   سَي  
دةموضاوي   بينيني   بؤ  تامةزرؤن 
بكات  نوَينةرايةتييان  كة  ن��وَي  

لةبةغدا.

ذمــارة )573( 
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بـيـانـيـيـةكـان وشــة 
ئةم وتانة هةَلبذاردةى ضةند وتارَيكن 

كة رؤذنامة بة طرنطى زانيونء لةماوةى ضةند رؤذى رابردوودا لة ميدياى بيانيدا بآلوبوونةتةوة

سياسيى  باسى  طةرمترين 
ضؤنَيتيى  هةَلبذاردنةوة،  لةدواى 
ن��وآء  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
ثلةكانى  ثؤستء  دابةشكردنى 

عَيراقة.
دةنطدانى  ثةنجةى  مرةكةبى 
نةبووبووةوة  كاأل  سةركردةكان 
كة دةستيانكرد بة لَيدوان لةبارةى 
وةرطرتنى ثؤستةكانةوة، بةتايبةت 
عَيراقدا،  مَيذووى  لة  كة  ك��ورد 
زؤرت��ري��ن غ���ةدرى ل��َي��ك��راوةء 
دةستى  لةسةر  كة  واية  بإواشى 
غةدرة  ئةو  عَيراق،  سةرؤكةكانى 
طةورانةى بةرامبةر ئةنجامدراون، 
ثؤستة  بإيوةتة  بةتةواوى ضاوى  بؤية 
سةرؤكايةتى  بةتايبةت  سيادييةكان، 

كؤمار.
لة هةَلبذاردنة طشتييةكةى عَيراقدا كة )7(ى ئةم مانطة ئةنجامدرا، زياتر 
تَيداكردووةء  بةشدارييان  هاوثةيمانيى  كةسايةتىء  حيزبء   )200( لة 
)325( بردنةوةى  بؤ  كرد  كَيبإكَييان  ثاَلَيوراويش  هةزار   )6( لة  زياتر 

)12(هاوثةيمانيى  لةناويشياندا  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  كورسى 
هاوثةيمانَيتييانة،  لةو  لةخؤطرتبوو.  اليةنيان  حيزبء   )164( كة  تَيدابوو، 
عةلمانى  )يةك(ى  شيعةء  )3(هاوثةيمانَيتيى  سوننىء  )5(هاوثةيمانَيتيى 
شيعةء  سوننةء  هاوبةشى  )ي��ةك(ى  مةسيحىء  )ي��ةك(ى  )شيوعى(ء 

كورديى. هاوثةيمانييةكى 
هةَلبذاردنةدا  لةم  دةركةوتووةء  ئَيستا  تا  كة  هاوثةيمانَيتييانةى  ئةو 
كورسيى بةرضاويان بةدةستهَيناوة، بريتين لة ئيئتيالفى دةوَلةتى ياساى 
بة  عةلالوى،  ئةياد  ئةلعَيراقييةى  كوتلةى  )شيعة(،  ئةلماليكى  نورى 
بةشدارى تاريق ئةلهاشمى )شيعةء سوننة(، ئيئتيالفى نيشتمانيى عَيراقى 
تاَلةبانىء  جةالل  كوردستانى  هاوثةيمانيى  )شيعة(،  ئةلحةكيم  عةمار 

مةسعود بارزانى.
طةورةترين  نةكشاندووةتةوةء  عَيراق  لة  هَيزةكانى  ئةمريكا  هَيشتا 
بانطةشةى  بةردةوام  هةرضةندة  كردووةتةوة،  بةغدا  لة  باَليؤزخانةى 
لةكاتى مةسةلة  بةآلم  عَيراقييةكان جَيدةهَيَلن،  بؤ  عَيراق  كة  دةكات  ئةوة 
هةستيارةكانء بإيارةكاندا، نةك عَيراق، هؤَلى ئةنجومةنى نوَينةرانيشان 

بة ضركة جَينةهَيشتووة.
ئةمريكا كة قوربانييةكى زؤرى لة عَيراقدا داوة، هيض كةسَيك لةوبإوايةدا 
بةدواى  بةردةوام  بؤية  هةَلبطرَيت،  وآلتة  لةم  دةست  ئاسانى  بة  وا  نيية، 
دةمامكة عَيراقييةكانةوةيةء كآ عَيراقيترين دةمامكى هةبوو، بة باشترين 
جؤريش، ضوارثةلى ئيشى بؤ ئةمريكا كرد، ئةوة زؤرترين ضانسى هةية 

بضَيتة ثؤستة سيادييةكانةوة.
كةواتة دةكرَيت بثرسين، لةدواى ضوار ساأل، كآ زؤرترين وةالئى بؤ 
ئةمريكا  بةرذةوةندييةكانى  عَيراقييانةى  ئةو  كردووة؟،  ثةيدا  ئةمريكا 
دةثارَيزَين لةم وآلتةدا، كَين؟، نةخشةى ئةمريكا بؤ ضوار ساَلى ئايندةى 
هاوكَيشةى  لة  دةوروب��ةرى  عَيراقء  ثةيوةنديى  ضؤن  ضيية؟،  عَيراق، 

حكومةتى نوَيدا رَيكدةخات؟
لةو دراوسَييانةى، زؤرترين شةإء  يةكَيكة  ئَيرانى دراوسآ كة  وآلتى 
ناكؤكى لةطةأل عَيراقدا هةبووةء لة سنوورى نَيوان هةردووالدا، زؤرترين 
بخاتة  عَيراق  وآلتى  لة  بةشَيك  ويستوويةتى  بةردةوام  رذاوة،  خوَين 
وةك  بإيوةء  سنوورةكانى  هةموو  بةئاسانى  ئَيستا  سنوورةكةى،  سةر 
عَيراقء  بةسةر  هةيمةنةى  باسيدةكةن،  خؤيان  عَيراقييةكان  سةركردة 
نوَييةدا  حكومةتة  لةم  رؤَلى  هةية،  شيعييةكاندا  حيزبة  لة  زؤر  بةشَيكى 

ضى دةبَيت؟
ثَيش هةَلبذاردنةكة، زؤربةى سةركردة عَيراقييةكان سةردانى ئَيرانيان 
كردء ضةندين بةرثرسى ئَيرانيش هاتنة بةغدا، ئةوكاتة وا دةخوَينرايةوة 
كة هاتوضؤكة تةنيا بؤ ثَيكهَينانى هاوثةيمانيية لة نَيوان حيزبةكاندا، بةآلم 
ئَيران نةخشةى  كة  نةضوو  ئةوةدا  بةالى  بيريان  شيكاروانةكان، هةرطيز 

حكومةتى ئايندةى عَيراقيشى لةطةَلدا باسكردوون.
)يان  خ��ؤى  ثياوةكانى  ض��ؤن  ئَيران  بثرسين،  دةك��رَي��ت  كةواتة 
دؤستةكانى( لة حكومةتى نوَيدا جَيدةكاتةوة؟ ض كارَيك دةكات بؤئةوةى 
النيكةم، حكومةتى نوَيى عَيراق دذايةتى نةكات؟، يان بةرذةوةندييةكانى 

بثارَيزَيت؟
بة  ثشتبةستنة  بكةن،  ثَيخؤش  دَلى  عَيراقييةكان  طرنطة  كة  ئةوةى 
ئةو  رَيطةى  لة  عَيراقة  هاوآلتييانى  خزمةتكردنى  خؤيانء  تواناكانى 
رووى  لة  كة  وآلتةى  ئةو  عَيراق،  بةخشراوة.  ثَييان  كة  متمانةيةوة، 
دةكرَيتء  هةذمار  وآلتةكان  دةوَلةمةندترين  لة  يةكَيك  بة  ثيترؤَلةوة، 
طةلةكةى  ثَيويستة  دابةشبووة،  ئاينزادا  تايفةو  نةتةوةء  ضةندين  بةسةر 

لة خؤشطوزةرانيدا بذين.
عَيراقييةكان  لة  كةس  هيض  عَيراقةء  سةرةكيى  ثَيكهاتةيةكى  كة  كورد 
بَيطومان  نةكردووةء  حةقيقةتة  لةو  نكؤَلييان  شؤظَينييةكانيشةوة،  بة 
عَيراقدا  بنياتنانةوةى  تةواوكردنى  لة  هةبَيت  سةرةكى  رؤَلى  دةتوانَيت 
)هةروةك لةسةرةتاوة )2003( رؤَلى سةرةكى هةبووة، بةآلم بةداخةوة، 
مافة  نةك  بووة،  شةخسى  حيزبىء  بةرذةوةنديى  زؤرترين  سوودى  بة 

نةتةوةييةكان(.
كوردستان،  هةرَيمى  ثايتةختى  هةولَيرى  بؤ  عةرةبةكان  هاتنى 
نوآ  حكومةتى  نةتةوةية،  ئةم  بةبآ  ناتوانرَيت  كة  ئةوةى  بؤ  ئاماذةية 
كة ضؤن  ئةوةية  طرنطترين شت  لةناوخؤدا،  كورد  بؤ  بةآلم  ثَيكبهَينرَيت، 
ئَيستا  تا  )كة  رَيكةوتنةكان  ناوةإؤكى  رَيكدةكةون؟  عةرةبةكاندا  لةطةأل 
لةنَيوان  كة  بةوانةشةوة  نةكراوة،  ئاشكرا  رَيكةوتنَيك  هيض  ناوةإؤكى 
يةكَيتىء  دةكةن؟  ئاشكرا  طةلةكةيان  بؤ  خؤيانداية(  كوردييةكان  حيزبة 
ثارتى كة طوزارشت لة بؤضوونى هةموو طةلى كورد ناكةن، دةطةإَينةوة 
مةسةلة  ثةرلةمانةوة  رَيطةى  لة  يان  كوردستان،  ديكةى  حيزبةكانى  بؤ 

هةستيارء ضارةنووسسازةكان بإيار لَيدةدةن؟

كآ بأيار دةدات، 
ئةمريكا، ئَيران، 

يان عَيراقييةكان؟

هيوا جةمال
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