
رؤذنامة

دةَلَيت:  سالم،  ناميق  جةوهةر 
طةشبينم بةوةي كة تا دَيت هةستء 
طؤإين  طؤإانء  ريفؤإمء  خواستي 
ئةم  ئةنجامى  ثةرةسةندندايةء  لة 
كةوتووةتةوة  وا  هةَلبذاردنةش 

ثاشةكشَيي  دةس��ةآلت  ليستى  كة 
كردووة.

سكرتَيرى  سياسةتمةدارء 
ثارتى،  سياسيى  مةكتةبى  ثَيشووى 
طؤإينء  خوازياراني  واية؛  باوةإى 
كةمتر  ثارتيدا  لةناو  طؤإانكاريي 
طرفتء  كة  دةَلَيت:  يةكَيتيء  لة  نين 

ناعةدالةتييء قةيران هةبَيت، طؤإان 
نةكرَيت،  ئةطةر ضارةسةر  مةتَلةبةء 
بة دووري نازانم كة رةوتةكة لةناو 

ثارتيدا زةقء فراوانتر بَيت.
ناميق،  ج��ةوه��ةر  ه��ةروةه��ا 
ئَيستاى  دؤخ���ى  ب��ة  س��ةب��ارةت 
بؤ  ئاماذة  ط��ؤِران  ب��زووت��ن��ةوةى 

ئةوة دةكات؛ كة كاتي ئةوة هاتووة، 
بَينة  طردةكة  لة  طؤإان  برادةراني 
خوارةوةء طؤإان لة رةوتةوة بووة 
بة بزاظء ثَيويستة طؤإان ناوةإؤكي 

بزاظء قةوارةكةي رَيكتر بكات.
و 9دا  لة ل8  ضاوثَيكةوتنةكة 

بآلوكراوةتةوة.

شاسوار مامة

يةكَيتى بةردةوامة لةسةر نانبإينء 
ثَيشمةرطة،  م��ووض��ةى  راط��رت��ن��ى 
بةطومانى دةنطدانيان بةليستى طؤإانء 
شةهيد  كوإى  دوو  نَيوةندةشدا  لةو 

عةلى نةبى نانبإاو كرد.
ئ��ازارء  )7(ى  هةَلبذاردنى  ثاش 
لة  دةس��ةآلت��ةوة  طومانى  ب��ةه��ؤى 
بة  ثَيشمةرطة  ذمارةيةك  دةنطنةدانى 
ليستى هاوثةيمانيى، لةاليةن ليواى )22(

ى ثَيشمةرطةوة دةظةرى بتوَينى هَيزى 

ذمارةيةك  مووضةى  ثَيشمةرطةوة، 
ثَيشمةرطة راطيراوةء ثَييانإاطةياندوون، 
مووضةكانيان،  وةرطرتنى  بؤ  نةضن 
ئةو  زَورينةى  كة  لةكاتَيكداية  ئةوةش 
شةهيداننء  كةسوكارى  ثَيشمةرطانة 
نةبى  عةلى  شةهيد  كوإةكانى  لة   )2(
)1991( ئازارى  راثةإينى  سيمبولى 

)شاآلوء  ناوةكانى  بة  رانية  ى شارى 
شةمدين( لةنَيو نانبإاوةكاندان.

بة  نةبى،  عةلى  شةهيد  ش��اآلو 
ثَيشمةرطةم  من  راطةياند:  رَوذنامةى 
)22(ء  ليواى  لة  ماكؤك  فةوجى  لة 

طؤإان،  ليستى  بة  دةنطدانم  بةهؤى 
ئاطاداركرامةوة كة نةضم بؤ وةرطرتنى 
مووضةء مووضةكةم راطيراوة، وتيشى: 
لة فةوجةكةى ئَيمة مووضةى )7( كةس 
ئاماذةى  ك��راون،  نانبإاو  راطيراوةء 
بةوةشدا، شةمدين شةهيد عةلى نةبى، 
كة برايةتى لة ليواى )22( ثَيشمةرطةية، 
راطيراوة،  مووضةى  بةهةمانشَيوة 
هةروةها لة فةوجةكانى ديكةى هةمان 
ليوا، دةيان كةس نانبإاو كراون بةهؤى 
هاوثةيمانيىء  ليستى  بة  دةنطنةدانيان 

كانديداكانى يةكَيتييةوة.

هةستيار قادر 

بإيارى  عَيراقيى  حكومةتى 
ج��َي��ب��ةج��َي��ك��ردن��ى ث����إؤذةى 
يةكةى  مليؤن(  )يةك  دروستكردنى 
سةرانسةرى  لة  نيشتةجَيبوونى 
رَيذةى  بةثَيى  كة  دةركرد،  عَيراقدا 
)17%(كة، )170( هةزار يةكةيان بةر 

هةرَيمى كوردستان دةكةوَيت.
ل��ة ك��ؤب��وون��ةوةى دوَي��ن��َي��ى 
عَيراقدا،  وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى 
ثإؤذةى  جَيبةجَيكردنى  بإيارى 
دا، كة  وةبةرهَينانى نيشتةجَيبوونى 

)يةك مليؤن( يةكةى نيشتةجَيبوون 
عَيراقدا  ثارَيزطاكانى  سةرجةم  لة 

دةطرَيتةوة.
محةمةد،  عةلى  عةبدوإلةحمان 
ئاوةدانكردنةوةو  ليذنةى   ئةندامى 
ثَيشووى  ثةرلةمانى  وةبةرهَينانى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  عَيراق 
»س��ةرج��ةم ئ��ةو ث��إؤذان��ةى لة 
عَيراق  وةبةرهَينانى  ب��ودج��ةى 
هةرَيمى  ب��ةر  )17%(ى  دةك��رَي��ت 

كوردستان دةكةوَيت«.
جَيطرى  شوكر،  د.ئيسماعيل 
سةرؤكى ليذنةى دارايى ثةرلةماني 

ثَيشووى عَيراقيش ئاماذةى بةوةدا؛ 
ئةو  تاووتوَيكردنى  لةكاتى  كة 
ثإؤذةيةدا بإياردراوة 17%ى بةشى 
رؤذنامةشى  بة  لَيبدرَيتء  هةرَيمى 
دروستكردنى  »ث��ارةى  راطةياند: 
لةاليةن  نيشتةجَييانة  يةكةى  ئةو 

بةغداوة دةدرَيت«.
بةوثَييةش، كة رَيذةى 17%ى ئةو 
)يةك مليؤن( يةكةى نيشتةجَيبوونة 
ب���ةر ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان 
هةزار   )170( دةبَيت  دةك��ةوَي��ت، 
هةرَيمى  لة  نيشتةجَيبوون  يةكةى 

كوردستان جَيبةجَي بكرَيت.
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يةكيَتى سزاى اليةنطرانى طؤأان توندتر دةكات

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
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بةهؤي بيروإاى جياوازةوة، رائيد شاآلوو موالزم هةرَيم لة زينداني يةكَيتيدا ئةشكةنجة دةدرَين

    

جةوهةر ناميق: 
ئةمجارةش ليستي دةسةآلت ثاشةكشَيي كردووة

يةكيَتى دوو كوأةكةى 
»سيمبولى راثةأين«ى نانبأاو كرد

بةغدا )170( هةزار يةكةى 
نيشتةجيَبوون لة هةرَيم دروستدةكات
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رؤذنامة

هةَلبذاردنى  لة  ئ��ةوةى  دواى 
ئةفسةرى  لة  ذمارةيةك  )3/7(دا 
هَيزى ثَيشمةرطة دةنطيان بة ليستى 
هَيزةكانى  لةاليةن  داو  ط��ؤإان 
يةكَيتييةوة  دذةتيرؤرى  ئاسايشء 
بارى  لةئَيستادا  زيندانةوة،  خرانة 
رائيد  زيندانيكراوان:  ه��ةردوو 
موالزم  ئةحمةدء  مةحمود  شاآلء 
هةرَيم يوسف عةلى، زؤر خراثةو 

ئةشكةنجةى دةروونيى دةدرَين.
دةرك�����ردن�����ى ب���إي���ارى 
دةس���ت���ط���ي���رك���ردن���ى ئ���ةو 
بة  دةنطيان  دةرةج���ةداران���ةى 
يةكَيتييةوة  لةاليةن  دابوو  طؤإان 
فةرماندةى  كة  كاتَيكداية،  لة 
كوردستان  ضةكدارةكانى  هَيزة 
فةرماندةى  هةرَيمةو  سةرؤكى 
عَيراقيش  ضةكدارةكانى  هَيزة 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
ئةفسةرانة  ئ��ةو  ب��ةآلم  عَيراقة، 
سكرتَيرى  تاَلةبانى،  بةئاطادارى 

نيشتمانى  يةكَيتيى  طشتيى 
دةستطيركراون.

دةستطيركردنء ئةشكةنجةدانى 
كة  لةكاتَيكداية،  زيندانيية  دوو  ئةو 
ئةفسةر  سةربازيى  ياساى  بةثَيى 
ئةطةر  بةَلكو  دةستطيرناكرَيت، 
لةاليةن  لةسةربوو  تؤمةتَيكى 
رائيدَيكء  لة  كة  ليذنةيةكةوة 
لةو  هةر  نةبَيت  كةمتر  عةقيدَيك 
شوَينةى كة خؤى دةوامى لَيدةكات 
دةكرَيت،  لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةى 
ب��ةس��ةردا  تؤمةتةكةى  ئ��ةط��ةر 
ساغبووةوة دةنَيردرَيت بؤ دادطاى 

سةربازيى بؤ لَيكؤَلينةوةى زياتر.
ئةشكةنجةدراوان  ئازاردانى 
لة  كة  بةجؤرَيكة  )ئيستفزاز( 
خراثدا  ب��ةدووى  دوو  ذوورَيكى 
دةسةاَلت  بةاَلم  كراون،  زيندانيى 
ضةند كاتذمَيرَيك بةر لة سةردانى 
نَيودةوَلةتىء   cpt رَيكخراوى 
سةردانى خةَلكانى مةدةنى، شوَينى 
دةط��ؤإَي��تء  زيندانيكراوةكان 

دةيانخاتة ذوورَيكى ديكةوة.

ئةشكةنجةدانى  ه��ةرب��ؤي��ة 
هةردوو  ئيستفزازى  دةروونييء 
مةحمود  شاآلو  )رائيد  زيندانييان 
يوسف  هةرَيم  موالزم  ئةحمةدء 
ثرةنسيثةكانى  ياساو  دذى  عةلى( 
م��اف��ةك��ان��ى م���رؤظء ئ��ازادي��ى 
لة  ك��ة  شةخسيية  ب���ي���روإاى 
ضةسثاوةء  ياساكاندا  دةستوورو 
دةسةآلتدارانى  رةف��ت��ارةى  ئةو 
سوءكايةتيكردنة  ئةوثةإى  هةرَيم 
بة ثَيشمةرطةو ئةفسةرو حكومةتى 
هةرَيم، ضونكة بة درَيذايى ضةندين 
لة سةنطةرى  ئةفسةرانة  ئةو  ساأل 
بوءن  بةرطريكردندا  ثَيشةوةى 
كوردستانء  هةرَيمى  خاكى  لة 
شةإيان  ضةندين  ب��ةش��داري��ى 
ث��َي��ك��راوةو ل��ةو ش��ةران��ةش��دا 
دَلسؤزو  ثَيشمةرطةى  نموونةى 
لة  بوونء  طةلةكةيان  بةئةمةكى 
بةاَلم  برينداربوون.  سةنطةردا 
فرةديموكراسى   دةسةاَلتى  ئةمإؤ 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 

بةو شَيوةية ثاداشتيان دةداتةوة.

بةهادين يوسف

لة  كورد  كورسييةكاني  ذم��ارةي 
ئةنجومةني نوَينةراني داهاتووي عَيراق، 
)17.5%(ي  نزيكةي  بؤ  كةمدةبَيتةوة 
لة خولي  لةكاتَيكدا  كؤي كورسييةكان، 
رابردووي ثةرلةماندا كورد بة هةردوو 
يةكطرتووى  هاوثةيمانيىء  ليستي 
كورسييةكاني  )21%(ي  ئيسالمييةوة، 

هةبوو.
ئ��ةن��ج��ام��ةك��ان��ي  دوا  ب��ةث��َي��ي 

دةنطةكاني  )95%(ي  جياكردنةوةي 
)3/7(ي  ثةرلةمانييةكةي  هةَلبذارنة 
نوري  ياساي  دةوَلةتي  ليستي  عَيراق، 
ع��ةالوي  ليستةكةي  ثَيش  ماليكي 
 )92( ماليكي  ثَيدةضَيت  كةوتووةتةوةو 
لة  كورسي   )89( ع��ةالوي  كورسيء 
ئةنجومةني  كورسييةكةي   )325( كؤي 
ئةمة  بةدةستبهَينن،  عَيراق  نوَينةراني 
ئةنجامانة  ئةو  بةثَيي  لةكاتَيكداية 
هةزار   )11( بة  ع��ةالوي  ليستةكةي 
دةنط لةثَيش ليستي دةوَلةتي ياساوةية 
عَيراقييةو  بؤ  دةن��ط   )2631388(

)2620042( دةنطيش بؤ ماليكي.
ليستي  ليستةش  دوو  ئةو  دواي 
سةرؤكايةتي  بة  نيشتمانيي  ئيئتيالفي 
ثَيشبيني  كة  دَي��ت،  حةكيم  عةمار 
ليستي  ك��ورس��يء   )64( دةك��رَي��ت 
هاوثةيمانيي كوردستاني )42( كورسي 
كورسي  يةك  )رةنطة  بةدةستبهَينَيتء 
وةربطرَيت(  نيشتمانيش  قةرةبووي 
 )9-8( بة  طؤإان  ليستي  ئةويش  دواي 
دَي��تء  ثَينجةم  ثلةي  ب��ة  ك��ورس��ي 
ثَيدةضَيت طؤإان كورسييةكي كةركوك 
بة  تةوافوق  ب��ةرةي  بةدةستبهَينَيت، 

شةشةم،  ثلةي  لة  كورسييةوة   )6(
كورسي،   )4( ئيسالميي  يةكطرتووي 
كورسيء   )3( عَيراق  يةكَيتي  ئيئتيالفي 
كورسي   )2( ئيسالميي  ك��ؤم��ةَل��ي 

بةدةستدَينن.
كؤي  ئةنجامانةش  ئ��ةو  بةثَيي 
ليستة  ض��وار  ه��ةر  كورسييةكاني 
 )57( نزيكةي  دةط��ات��ة  كوردييةكة 
كورسي،   )325( ك��ؤي  لة  كورسي 
كؤى  )17.5%(ى  رَي��ذةى  دةكاتة  كة 
عَيراقيى،  ثةرلةمانى  كورسييةكانى 
راب���ردووي  خ��ول��ي  ل��ة  لةكاتَيكدا 

-2005( عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني 
لةكؤي  كورسي   )58( ك��ورد   )2010
نوَينةران  ئةنجومةني  كورسي   )275(
كؤى  )21%(ى  دةيكردة  كة  هةبوو، 

كورسييةكانى ثةرلةمانى عَيراقيى.
ثارَيزطاي  لة  سةرضاوةيةكيش 
»لة  راطةياند:  رؤذنامةي  بة  موسأل 
عَيراقيشدا،  كةمينةكاني  كؤتاي  دةنطي 
كورسي   )8( ل��ةك��ؤي  هةية  ئ��ةط��ةر 
سابيئةو  شةبةكء  مةسيحيء  كؤتاي 
هاوثةيمانةكاني  ليستة  ئَيزدييةكان 

كورد )2( كورسي بةدةستبهَينن«.

دلَير عةبدولخالق

مووضةى  مانطة،  ح��ةوت 
ثَيداويستيية  خ���اوةن  ئ��ةو 
ثَيشتر  كة  ن��ةدراوة  تايبةتييانة 
هةولَيرء  سنوورى  لة  يةكَيتى 
بؤى  سلَيمانى  ئيدارةى  لةسةر 
كةمئةندامةكانيش  بِريونةتةوة، 
وةزارةتى  بريكارى  ثَييانواية، 
داراي���ى رةزام��ةن��د ن��ةب��ووة، 
تاهير  رةشيد  لةبةرامبةردا 
ئةو  لةثَيدانى  »يةكَيتى  دةَلَيت: 

مووضةية بةرثرسيارة«. 
ي���ةك���َي���ك ل���ة خ����اوةن 
تايبةتييةكانى  ثَيداويستيية 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةولَير 

ئيدارةى  كة  يةكَيتى  »ثَيشتر 
سلَيمانى،  ل��ة  ه��ةب��وو  خ��ؤى 
لة  زؤر  ذمايةكى  بؤ  مووضةى 
كةمئةندامانى سنوورى هةولَير 
بإى  دوو  بة  مانطانة  بإييةوةء 
جياواز، )50(هةزار دينارء )30(

هةزار لة كؤية وةردةطيرا، بةآلم 
ئيدارةى  يةكطرتنةوةى  دواى 
مووضةى  سلَيمانى،  هةولَيرء 
ه��ةم��ووان ه��ات��ة ه��ةول��َي��رء 
مووضةمان  )7(مانطة  لةوَيش 
وةرن��ةط��رت��ووةء ل��ة ب��ارةى 
وةرنةطرتنةكةشيةوة،  هؤكارى 
تاهير  رةشيد  ثَييانوتووين، 
ئةو  ثَيدانى  لةسةر  رةزامةنديى 

مووضةية، دةرنةبإيوة«.

ب��ؤ وردةك���اري���ى زي��ات��ر، 
بة  ثةيوةنديكرد  رؤذن��ام��ة 
بةإَيوبةرى  مستةفا،  جةوهةر 
طةشةثَيدانى  ض��اودَي��ري��ىء 
بةآلم  كؤيةوة،  كؤمةآليةتيى 
زانيارييةك  هيض  ئامادةنةبوو 

لةوبارةيةوة بَلَيت.
تاهير،  رةش��ي��د  ه��اوك��ات 
داراي��ى  وةزارةت���ى  بريكارى 
هةرَيم، لة بارةى بإينى مووضةى 
تةنيا  كةمئةندامانةوة،  ئ��ةو 
»سةرفكردنء  وت:  ئةوةندةى 
مووضةية،  ئةو  سةرفنةكردنى 
ثةيوةنديى بة يةكَيتييةوة هةيةء 
نةك  بةرثرسيارة،  لَيى  يةكَيتى 

ئَيمة«.

ئارام شَيخ وةسانى

دةس��ت��ةى راوَي���ذك���ارى 
كوردة  ئةوةى  بةهؤى  شةبةك، 
شةبةكةكانى سنوءرى ثارَيزطاى 
»تيرؤريستان«ء  لةاليةن  موسأل 
اليةنطرانى ثارَيزطارى موسَلةوة 
دووض�����ارى ت��ون��دوت��ي��ذي��ى 
سكاآلنامةيةك  ب��وءن��ةت��ةوة، 
فيدراَليىء  داط���اى  دةدات����ة 
ن��ةت��ةوةي��ةك��ط��رت��وءةك��انء 

حكومةتى  هةرَيمء  حكومةتى 
بةغداء اليةنة بةرثرسةكان.

م����ةال س��ال��م ش��ةب��ةك، 
ب���ةرث���رس���ى دةس���ت���ةى 
سةبارةت  شةبةك  راوَيذكارى 
سكاآلنامةكة  ب��ةن��اوةإؤك��ى 
»بةهؤى  وت��ى:  رؤذن��ام��ة  بؤ 
ناهةموارةى  بارودؤخة  ئةو 
بؤ  موسأل  ث��ارَي��زط��ارى  ك��ة 
كةمةنةتةوةكانى  ه��ةم��وو 
شةبةكء  بة  دروستكردوءة، 

مةسيحييةكانةوة،  ئ��َي��زدىء 
سيظيل  خةَلكى  زؤر  رَيذةيةكى 
بوءنةتة قوربانيى، ئةوةى ئَيمة 
ئاطادارين تةنيا لةناو سةنتةرى 
 )1120( تائَيستا  م��وس��َل��دا، 
ك��وذراون،  شةبةك  ك��وردى 
بؤية ئةو ياداشتةمان ئاراستةى  
وتيشى:  كردووة«.  اليةنانة  ئةو 
ياداشتةكةمان  هاتو  »ئةطةر 
ئَيمة  ئ��ةوا  وةآلم��ن��ةدراي��ةوة، 

هةَلوَيستي ديكة رادةطةيةنين«.

ئةلةند مةحوى

حكومةتى  ثَيشمةرطةى  وةزي��رى 
100يةمين  لة  كوردستان  هةرَيمى 
كؤلَيذى  دةرض���وءان���ى  ئاهةنطى 
سةربازيى قةآلضواالندا ئاشكرايكرد، كة 
وةزارةتةكةى لة هةوَلى بةرزكردنةوةى 
هَيزى  ضةكداركردنى  جةنطيىء  ئاستى 

ثَيشمةرطةداية.
 3/18 رؤذي  كة  ئاهةنطةدا  ل��ةو 
سةر  ئةفسةرى   )97( بةإَيوةضوو، 
بإوانامةى  ثَيشمةرطة  وةزارةت��ى  بة 
شَيخ  جةعفةر  ثَيبةخشرا،  دةرضوونيان 
جةختى  ثَيشمةرطة،  وةزيرى  مستةفا، 
ثَيكهاتنى  ل��ةدواى  كة  ك��ردةوة  ل��ةوة 
هةرَيم،  حكومةتى  نوَيى  كابينةى 

ثرؤسةى رَيكخستنةوةء يةكخستنةوةى 
هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستان بةجديى 
ك��ارى ب��ؤ ك���راوة ل��ة ض��وارض��َي��وةى 

وةزارةتى ثَيشمةرطةدا.
ئةو )97( ئةفسةرة بةثَيى فةرمانَيكى 
هةرَيمء  سةرؤكى  لةاليةن  هةرَيم 
ضةكدارةكانى  هَيزة  لةهةمانكاتدا 
هةرَيمةوة مةرسومى سةربازييان وةك 
ماوةى  ثَيبةخشراء  دوو(  )موالزمى 

ساَلَيك خوليان بينيوة.
ئاهةنطى  لةكاتَيكدا  ئةفسةرانة  ئةم 
حكومةتى  كة  دةطَيإن،  دةرضوءنيان 
هةرَيمى كوردستان لة هةوَلى يةكخستنى 
ثَيشمةرطةدايةء  هَيزى  ليواى   )4(
ئةفسةرانة  ئةو  دةرضوءنيشيان  بة 
وةزارةت��ى  لةناو  دوو  موالزمى  وةك 

ثَيشمةرطةدا خزمةت دةكةن.
يةكخستنى  لةبارةى  جةعفةر  شَيخ 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هَيزانةوة  ئةو 
ئةو  رَيكخستنى  ب��ة  »دةس��ت��م��ان 
ناو  دةضنة  كة  ك��ردووة  ثَيشمةرطانة 
ليواكانيشياندا  لةناو  ليوايةوةء   )4( ئةو 

مةشقيان ثَيدةكةين«.
حكومةتى  سةرؤكى   )1/28( رؤذى 
ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان ب��ةرن��ام��ةى 
راطةياندء  ليوايةى   )4( ئةو  يةكخستنى 
فةرماندةيى  تابلؤى  رؤذةش  ئةو  هةر 
طشتيى هَيزى ثَيشمةرطةى كوردستانى 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  بة  سةر  كة  البرد، 
تابلؤى  لةجَيطةيدا  ب��وو،  كوردستان 
فه رمانده يی هَيزه كانی پشتيوانی يه كه مى 

دانا.

ذمــارة )574( 
3هـةواألضوارشةممة 2010/3/24

hewal.rozhnama@yahoo.com

ئازاديى بؤ زيندانييانى بيروأاى جياواز
رائيد شاآلو ء موالزم هةرَيم، لة زيندانةكانى يةكيَتيدا ئةشكةنجة دةدرَين

رَيذةي كورد لة ثةرلةماني عَيراق، لة )21%(ةوة بؤ )17%( دابةزي

لة هةولَير، مووضةى 
كةمئةندامانى يةكيَتى نادرَيت

شةبةكةكان سكاآل تؤماردةكةن

تواناى ثَيشمةرطة بةهَيز دةكرَيت

موالزم هةرَيم     رائيد شاآلو

فؤتؤ: ئةلةند مةحوى 3/18 مةشقي سةربازيي هَيزي ثَيشمةرطة     



بةهادين يوسف

ليستء  سكاآلي  زؤري��ي  بةهؤي 
قةوارةكان سَي تيمى تايبةت وردبينىء 
دةنطداني  سكاآلكاني  لة  لَيكؤَلينةوة 
ليستي  هاوكات  دةك���ةن،  كةركوك 
دةكات  لَيكؤَلينةوة  داواي  طؤإانيش 
ثَيشكةشي  كة  تانانةي  سكاآلو  لةو 
لةكاتي  ك��ردووة  ب��اآلي  كؤمسيؤني 
رؤذي  تا  هةَلبذاردنةوة  بانطةشةي 
تايبةت،  دةنطداني  طشتييء  دةنطداني 
بؤ ئةو مةبةستةش تانةيةك ئاراستةي 
كؤمسيؤني  كؤميسياراني  ئةنجومةني 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤي  ب��اآلي 

دةكات لة بةغدا.
نةقشبةندي،  خاليد  ث��ارَي��زةر 
طؤإان  ليستي  رَيطةثَيدراوي  نوَينةري 
سةربةخؤي  ب��اآلي  كؤمسيؤني  لة 

ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان ل��ة ك��ةرك��وك، بة 
تيمةي  »ئ��ةو  راطةياند:  رؤذن��ام��ةي 
نةتةوةيةكطرتووةكان، كة بؤ لَيكؤَلينةوة 
تانةي  هةَلبذاردنةكانء  ئةنجامي  لة 
كةركوكن،  لة  سياسييةكان  ق��ةوارة 
تائَيستا لة كارةكانيان بةردةوامنء هيض 

ئةنجامَيكيان رانةطةياندووة«.
وتيشي: »كؤي سكاآلكاني طؤإان لة 
لة  سكاآل   )80( طةيشتووةتة  كةركوك 
دةنطداني  تا  هةَلبذاردنةوة  بانطةشةي 
ج��ط��ةل��ةوةش  طشتييء  ت��اي��ب��ةتء 
تانةيةكمان ثَيشكةش بة كؤمسيؤني باآل 
كردووة لة بةغداو وَينةيةكيمان ناردووة 
نةتةوةيةكطرتووةكان  نووسينطةي  بؤ 
لة كةركوكء لة بةغداو داوامانكردووة 
لة  ثَيكبهَينرَيت  بةغداوة  لة  ليذنةيةك 
نوَينةري نةتةوةيةكطرتووةكانء يةكَيتي 
كؤميسيارانء  ئةنجومةني  ئةوروثاو 
لَيكؤَلينةوة  نوَينةري قةوارةي طؤإانء 

بكةن لةو سكاآليانةي ثَيشكةشكراونء 
هةمووشي بةَلطةي لةطةَلدايةو شايةتء 
هةيةء  ظيدؤييش  وَي��ن��ةي  تةنانةت 
لةوةي  ك��ردووة  سكاآلمان  هةروةها 
شةفافانةو  كؤمسيؤن  فةرمانبةراني 

بَياليةنانة كاريان نةكردووة«.
وتيشي: »لة تانةكةدا داوامانكردووة، 
دةنطداني  لة  ت��ةواو  لَيكؤَلينةوةي 
عةباسية  زابء  حةويجةو  ناوضةكاني 
لةو  دةنطدان  رَيذةي  ضونكة  بكرَيت، 
ئةمةش   ،)%93( طةيشتووةتة  سنوورة 
ئيمزاو  ثَيويستة  بؤية  زؤرة،  رَيذيةكي 
رةوانةي  ئةنجامةكان  ثةنجةكانء  جَي 
بةَلطةي تاوان بكرَين، ئةو كارتانةي كة 
بةكارهاتوونء  يان  بةتاَلكراونةتةوة، 
بةكارنةهاتوون، دووبارة بذمَيردرَينةوة، 
دةنطدان  ت��ةواوي  رَي��ذةي  ئ��ةوةي  بؤ 

دةربكةوَيت«.
ل��ةالي��ةك��ي دي��ك��ةوة، ب��ة وت��ةي 

باآلي  كؤمسيؤني  سةرضاوةيةكي 
هةَلبذاردنةكان، لة كؤي )1979( سكاآلي 
س��وورنء  ي��ان   )179( ت��ؤم��ارك��راو، 
نزيكةي )65( سندووق رةتكراونةتةوة، 
)موسأل، سةآلحةدين،  لة  زؤربةيان  كة 
يةك  ب��ةغ��دا(ء  ئةنبار،  ك��ةرك��وك، 

وَيستطةى دهؤكيش رةتكراونةتةوة.
تاَلةباني  فةرهاد  ديكةوة،  لةاليةكي 
كةركوكي  ئؤفيسي  ب��ةإَي��وةب��ةري 
س��ةرب��ةخ��ؤي  ب���اآلي  كؤمسيؤني 
تيم  »سَي  رايطةياند:  هةَلبذاردنةكان، 
نَيردةي  بة  يةكَيكيان سةر  ثَيكهَينراوة، 
)يؤنامي(ء  نةتةوةيةكطرتووةكان 
تيمَيكي ئؤفيسي نيشتماني كؤمسيؤني 
باآلي هةَلبذاردنةكانء تيمَيكي ئؤفيسي 
كةركوكى كؤمسيؤني باآل ثَيكهَينراون بؤ 
ئةو سكاآليانةي  وردبيني  لَيكؤَلينةوةو 
كةركوك  ثارَيزطاي  سنووري  لة  كة 

تؤماركراون«.

ئا: بةرهةم خاليد

دةنطة  وردةك��اري��ى  رؤذن��ام��ة 
ليستةكانء  بةدةستهاتووةكانى 
كوردييةكان  ليستة  كانديدةكاني 
ل��ة ث��ارَي��زط��اك��ان��ى ه��ةرَي��مء 
كة  بآلودةكاتةوة،  ناوضةدابإاوةكان 
95%ى  رَيذةى  جياكردنةوةى  ثاش 
كؤمسيؤنةوة  لةاليةن  دةنطةكان 
ئ��اش��ك��راك��راونء ض��اوةإوان��ي��ش 
كؤمسيؤنى  هةينى  رؤذى  دةكرَيت 
كؤنطرةيةكي  ل��ةإَي��ط��ةى  ب��اآل 
ئةنجامة  تةواوى  رؤذنامةوانييةوة 

رابطةيةنَيت. بةراييةكان 
كؤمسيؤنةوة  ل��ةالي��ةن  وةك 
ئاشكراكراوة؛ تا ئَيستا رَيذةى دةنطة 
ثارَيزطاكانى  بؤ  بةدةستهاتووةكان 
هةولَير، دهؤك، سلَيماني، كةركوك، 
بةم  سةآلحةدين  ديالةء  نةينةوا، 

شَيوةيةية:

ثاش  هةولَير  ثارَيزطاى  لة 
)94.82%(ى  ج��ي��اك��ردن��ةوةى 

دةنطةكان 
ه��اوث��ةي��م��ان��ي��ى ك��وردس��ت��ان 

)434909( دةنطي بةدةستهَيناوة:
سامي   )1( ذم���ارة  كانديدي 

شؤإش )ثارتى( )33997( دةنط.
ش��وان   )3( ذم���ارة  ك��ان��دي��دي 
 )33209( )ثارتى(  تةها  محةمةد 

دةنط.
ئةحمةد   ،)5( ذم��ارة  كانديدي 
)ثارتى( )42326(  حةسةن فةيزوَلآل 

دةنط.
ئ��ازاد   )7( ذم���ارة  ك��ان��دي��دى 
 )43758( )ثارتى(  زةينأل  ئةبوبةكر 

دةنط.
سةعيد   )9( ذم��ارة  كانديدي 
 )33492( )ثارتى(  حسَين  رةسوأل 

دةنط.
رةوةز   )21( ذم��ارة  كانديدى 
 )34842( )ثارتى(  خؤشناو  مةهدي 

دةنط.
سةبرى   )23( ذم��ارة  كانديدى 

دةروَيش )ثارتى( )39336( دةنط.
د.فوئاد   )2( ذم��ارة  كانديدي 

مةعسوم )يةكَيتى( )23987( دةنط.
سةعدى   )4( ذم��ارة  كانديدي 
 )23783( )يةكَيتى(  ثيرة  ئةحمةد 

دةنط.
ذمارة هةشت )يةكَيتى( )21611( 

دةنط.
كانديدى ذمارة )19( شلَير عةزيز 

ئةحمةد )ثارتى( )17340( دةنط.
نةسرين   )11( ذمارة  كانديدى 
 )14097( )ثارتى(  رةشيد  ئةنوةر 

دةنط.
بةهؤى  ئةنجامةش  ئةو  بةثَيي 

كؤتاي ذنةوة كة كاريطةرى دةبَيت، 
يةك  دةرض��وون��ى  ئةطةرى  تةنيا 
كانديدى يةكَيتى هةية بؤ ثةرلةمان، 

كة ئةويش، فوئاد مةعسومة.
هةروةها ليستى طؤإان )97179( 

بةدةستهَيناوة: دةنطي 
شؤإش   )2( ذم��ارة  كانديدى 

حاجي )14620( دةنط.
محةمةد   )1( ذم��ارة  كانديدى 

كيانى )10498( دةنط.
سوعاد   )4( ذم��ارة  كانديدى 

رةزاق ئيبراهيم )9245( دةنط.
ط��ؤإان  ليستى  ب��ةوث��َي��ي��ةش 
مسؤطةر  هةولَيرى  كورسي  دوو 

كردووة.
 )59147( ئيسالميي  كؤمةَلي 

بةدةستهَيناوة:  دةنطي 
باثير  عةلي   )1( ذمارة  كانديدى 

)47293( دةنط.
ئيسالميي  ي��ةك��ط��رت��ووى 
دةنطي   )48224( ك��وردس��ت��ان 

بةدةستهَيناوة:
ئوسامة   )1( ذم��ارة  كانديدى 

جةميل )23662( دةنط.
ئيدريس   )18( ذمارة  كانديدى 
هَيناوةء  دةنطي   )10309( كةريم 
كورسييةكةى  جةميل  ئوسامة 

مسؤطةر كردووة.

ثاش  ده��ؤك،  ثارَيزطاى  لة 
)96.43%(ى  ج��ي��اك��ردن��ةوةى 

دةنطةكان
كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
بةدةستهَيناوةء  دةنطي   )315543(
كة  مسؤطةركردووة،  كورسي  )نؤ( 
ثارتى  كانديدةكانى  بؤ  سةرجةميان 

دةبَيت.
 )57609( ئيسالميي  يةكطرتووى 
دةنطي بةدةستهَيناوةء كورسييةكى 

بردووةتةوة.
ط���ؤإان  ليستى  ه���ةروةه���ا 
بةدةستهَيناوة،  دةنطي   )22590(
ئاستى  نةطةيشتووةتة  ب���ةآلم 
ليستى  كورسييةكء  بةدةستهَينانى 
 )3075( تةنيا  ئيسالمييش  كؤمةَلي 

بةدةستهَيناوة.  دةنطي 

سلَيمانيش  ث��ارَي��زط��اى  ل��ة 
)93.46%(ى  جياكردنةوةى  ثاش 

دةنطةكان 
كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 

)324806( دةنطي بةدةستهَيناوة:
كانديدي ذمارة )1( فةرهاد مةال 

رةسوأل )يةكَيتى( )32969( دةنط.
كانديدى ذمارة )7( ماجيد حةفيد 

)يةكَيتى( )32220( دةنط.
عادل   )13( ذم��ارة  كانديدى 

عةبدوَلآل )يةكَيتى( )29434( دةنط.
بورهان   )9( ذم��ارة  كانديدي 

محةمةد فةرةج )24227( دةنط.
سامان   )27( ذم��ارة  كانديدى 

فةوزي )22560( دةنط.
مةحمود   )2( ذم��ارة  كانديدي 

عوسمان )20451( دةنط.
محةمةد   )29( ذمارة  كانديدى 

عةلى رةشيد )18502( دةنط.
كانديدى ذمارة )31( وريا فةرةج 

محةمةد، )16181( دةنط.
كانديدى ذمارة )4( النة محةمةد 

عةلي )13545( دةنط.
ليستى طؤإان )272232( دةنطي 

بةدةستهَيناوة:
شَيخ  حاكم   )1( ذمارة  كانديدي 

لةتيف )84296( دةنط.
د.بايةزيد   )2( ذمارة  كانديدى 

حةسةن )18423( دةنط.
خدر  هةظاأل   )9( ذمارة  كانديدى 

سةعيد )18344( دةنط.
سةردار   )15( ذمارة  كانديدى 

عةبدوَلآل )14103( دةنط.
عومةر   )7( ذم��ارة  كانديدي 

عينايةت )10350( دةنط.
مةسعود   )27( ذمارة  كانديدى 

حةيدةر )9908( دةنط.
كانديدى ذمارة )17( مةم بورهان 

قانع )9750( دةنط.
شايان   )4( ذم��ارة  كانديدي 
محةمةد تاهير لةنَيو كانديدة ذنةكاندا 

)4368( دةنطي بةدةستهَيناوة. 
ئيسالميي  ي��ةك��ط��رت��ووى 
دةنطي   )95411( ك��وردس��ت��ان 

بةدةستهَيناوة:
عوزَير  مةال   )8( ذمارة  كانديدي 

حافز )42879( دةنط.
بةكر   )1( ذم���ارة  ك��ان��دي��دي 

حةمةسديق )11392( دةنط.
موسةنا   )4( ذم��ارة  كانديدى 

ئةمين، )8527( دةنط.
 )2( يةكطرتوو  ئةنجامةش  بةو 
كورسي سلَيمانى مسؤطةركردووة.

ئيسالميي  ك��ؤم��ةَل��ى  ليستى 
)73963( دةنطي بةدةستهَيناوة:

فاتيح  شَيخ   )5( ذمارة  كانديدي 
هَيناوةو  دةنطي   )18782( داراغايي 
بةدةستهَيناوة،  كورسييةكى 
هةروةها كانديدي ذمارة )1( ياسين 

حسَين )10168( دةنطي هَيناوة.

بةثَيى جياكردنةوةى 90.46%ى 
دةنطةكانى ثارَيزطاى كةركوك

كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
)179982( دةنطي بةدةستهَيناوة:

كانديدى ذمارة )3( خاليد شوانى 
)60545( دةنط.

د.نةجمةدين   )1( كانديدى ذمارة 
كةريم )يةكَيتى( )22214( دةنط.

كانديدى ذمارة )2( عارف تةيفور 
)ثارتى( )17040( دةنط.

كانديدى ذمارة )9( مةال سيروان 
ئةحمةد )يةكَيتى( )12670( دةنط.

عةدنان   )4( ذم��ارة  كانديدى 
عوبَيد )ثارتى( )9935( دةنط.

كانديدي ذمارة )6( ناسيح غةفور 
)ثارتى( )8576( دةنط.

دلَير   )5( ذم���ارة  ك��ان��دي��دى 
عةبدولقادر )يةكَيتى( )6974( دةنط.

كانديدى ذمارة )7( ئاآل تاَلةبانى 
)يةكَيتى( )6421( دةنط.

ليستى  ئ��ةط��ةر  ب��ةوث��َي��ي��ةش 
 )6( ك��ةرك��وك  ل��ة  هاوثةيمانيى 
 )2( بةدةستبهَينَيت،  ك��ورس��ي 
كورسيش   )4( ثارتىء  بؤ  كورسي 
حاَلةتى  لة  بةآلم  دةبَيت،  يةكَيتى  بؤ 
تةنيا  كورسيدا  ثَينج  بةدةستهَينانى 
دةطاتة  ثارتى  كانديدى  )ي��ةك( 

ثةرلةمان.
 )30528( ط����ؤإان  ليستى 
ئةطةرى  بةدةستهَيناوةء  دةنطي 
كورسييةكى  بةدةستهَينانى 
 )8( ذم��ارة  كانديدى  بؤ  كة  هةية، 
كة  دةب��َي��ت،  عةبدولقادر  ئ���اواز 
هةيةء  دةنطي   )7240( تائَيستا 
ثَيش  لة  زؤر  جياوازييةكى  بة 

كانديدةكانى ديكةوةية.
ئيسالميي  يةكطرتووى  هةروةها 
)21772( دةنطء كؤمةَلى ئيسالميي 
)6363( دةنطي ثارَيزطاى كةركوكيان 

بةدةستهَيناوة.

94.07%ى  دواى جياكردنةوةى 
دةنطةكانى ثارَيزطاى نةينةوا 

كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
بةدةستهَيناوةء  دةنطي   )207993(
ئةطةرى بةدةستهَينانى )6( كورسي 
 )9134( طؤإانيش  ليستى  هةيةء 
دةنطء   )4673( يةكطرتوو  دةنطء 
كؤمةَلى ئيسالميش )1237( دةنطيان 
كورسي  ناتوانن  كة  بةدةستهَيناوة، 

بةدةستبهَينن.

ثاش  ديالةش  ثارَيزطاى  لة 
)94.44%(ى  ج��ي��اك��ردن��ةوةى 

دةنطةكان 
دةنطي   )43757( هاوثةيمانيى 
 )7076( ط��ؤإان  بةدةستهَيناوةء 
دةنطيان   )2107( يةكطرتوو  دةنطء 
هاوثةيمانيى  تةنيا  كة  هَيناوة، 
دةتوانَيت كورسييةكى ئةو ثارَيزطاية 

بباتةوة. 

سةآلحةدينيش  ثارَيزطاى  لة 
)94.60%(ى  جياكردنةوةى  ثاش 

دةنطةكان
دةنطء   )21176( هاوثةيمانيى 
كة  هَيناوة،  دةنطيان   )2415( طؤإان 
هيضيان ناكاتة ئاستى بةدةستهَينانى 

كورسي.
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سَي تيم لَيكؤلَينةوة لة هةلَبذاردنةكةى كةركوك دةكةن

ذمارةى دةنطى ليستء كانديدةكان 
لة ثارَيزطاكانى هةرَيمء ناوضة دابأاوةكان

ئةنجامةكاني  راطةياندني  وادةي  نزيكبوونةوةي  لةطةأل 
هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق، كة بإيارة رؤذي 
هةيني داهاتوو لةاليةن كؤمسيؤني باآلي هةَلبذاردنةكانةوة 
نَيوان ركابةرة سةرةكييةكاني عَيراق  رابطةيةنرَيت، طرذيي 
كة  هيوايةي  ئةو  بةجؤرَيك  هةَلكشانة،  هةَلضوونء  لة  روو 
سياسييء  رةوشي  باشبووني  بة  عَيراق  خةَلكي  كؤمةآلني 
سات  بنيادياننابوو  هةَلبذاردن  دواي  بؤ  عَيراق  ئاسايشي 

لةدواي سات روو لة داإمانء رووخانة.
ليستي  بةتايبةتيش  ركابةرةكانء  اليةنة  عَيراق  لة 
نوري  ياساي  دةوَلةتي  ليستي  عةالويء  ئةياد  عَيراقييةي 
ماليكي، هةرجارةو يةكَيكيان دةكةوَيتة تاوانباركردني ئةوي 
دةنطي  تةزويركردني  لة  فزييان  طزيء  كة  بةوةي  ديكة، 
هاوآلتييان ئةنجامداوةو هةر بةوةشةوة نةوةستاون، بةَلكو 
هةَلبذاردنةكانيشي  باآلي  كؤمسيؤني  خودي  تؤمةتانة  ئةو 
وةزيراني  ئةنجومةني  سةرؤكي  كة  رادةيةك  بة  طرتةوة، 
دةنطةكانء  جياكردنةوةي  سةر  خستة  طوماني  عَيراق 
ئةويش،  شانبةشاني  كرد،  دووبارةكردنةوةياني  داواي 
سةرؤك كؤماري عَيراق هةمان داواي دووثاتكردةوة وةك 

نيشانداني ثاَلثشتيي بؤ ليستي نوري ماليكي.
لة  سيادي  ثؤستي  دوو  سةرؤكي  كة  لةوةداية  سةير 
عَيراق ئةمإؤ بة طومانةوة دةإواننة ثرؤسةي هةَلبذاردنء 
خؤيان  حيزبةكاني  نوَينةراني  كة  كؤمسيؤنةي  ئةو  خودي 
اليةنةكاني  لة  جطة  ئةمة  بةرثرسن،  هاوبةشنء  تَييدا 
ديكةي كَيبإكَيي هةَلبذاردن، كة خؤيان لة ليستي عَيراقييةو 
ئةياد  عَيراق  وةزيراني  ئةنجومةني  ثَيشووتري  سةرؤكي 
وةزيري  كة  بؤآلني،  جةواد  ليستي  هةروةها  ع��ةالويء 

ناوخؤي عَيراقة.
ئؤثؤزسيؤن  لة  جطة  كوردستانيش  لة  بةهةمانشَيوة 
ليستة  ساختةكاريي  ك��اري  لةسةر  زؤري  سكاآلي  كة 
دةسةآلتيش  ليستي  خودي  تؤماركردبوو،  ركابةرةكةي 
لةناو خؤيدا  بة طومانء سكاآلوة دةإوانَيتة ئةو ئةنجامةي 
خؤي  كؤنترؤَلي  ذَير  ناوضةكاني  لة  هاوثةيمان  اليةني  كة 

بةدةستيهَيناوة.
ثرؤسةكة  كة  دةردةخات،  ئةوة  ناإةزايية  سكاآلو  ئةو 
كؤمةَلَيك  بةدَلنياييةوة  ئةنجامدراوةو  تَيدا  ساختةكاريي 
سندووق، كة سكاآلي سووري لةسةرة ثووضةَلدةكرَينةوةو 
ئةذمار  دةبَيتء  رزطاري  ئةمجارةش  ديكةش  بةشةكةي 

دةكرَيت.
كَيشةي  سياسييةكةي  ث��رؤس��ة  ب��ؤ  ع��َي��راقء  ب��ؤ 
لة  سياسييةكان  اليةنة  هةَلوَيستي  ساختةكارييء 
سةركؤمارو  بةتايبةتيش  لةيةكتر  هةروةها  كؤمسيؤنء 
ديكة كورتبينىء  ئةوةندةي  ئةنجومةني وةزيران  سةرؤكي 
دةردةخ��اتء  عَيراق  سياسييةكاني  اليةنة  خةمسارديي 
ثرؤسة  ثارَيزةراني  راستطؤيي  بة  زؤريش  زياني  زةرةرو 

سياسيية نوَييةكةي عَيراق دةطةيةنَيت.
لة  ثَيكهاتة  وةك  نةتةوةو  وةك  كورد  ئةوةي  لةطةأل 
لة  هةيةو  ثةرلةماني  حكومةتء  فيدراألء  هةرَيمي  عَيراق، 
دةستووري عَيراق دان بة مافةكانيدا نراوة، بةآلم لةماوةي 
ديكتاتؤري  رذَيمي  رووخاني  ثاش  رابردووي  ضةندساَلي 
بةديهَيناني  بؤ  كورد  سياسيي  سةركردايةتيي  بةعس، 
ئةنجامداوةو  طةورةي  هةَلةي  نةتةوةييةكاني،  ئامانجة 
ئامانجة  بةدةستهَيناني  بؤ  هةمةاليةنةي  بةرنامةيةكي 
ديموكراسيء نةتةوةييةكاني نةبووةو بةردةوام رازيي بووة 
هةَلواسراوييء  بة  مانةوةيان  كَيشةكانيء  دواخستني  بة 
جَيبةجَيكردنياني  بؤ  يةكالييبوونةوةي  هةَلوَيستي  هةنطاوو 

نةناوة.
بارودؤخي  ئةمجارةء  هةَلبذاردنةكاني  ئةنجامي 
لة  ثَيشوو  ج��اري  ب��ةق��ةدةر  دةس��ت��ووري��ي  سياسييء 
هةَلواسراوةكاندا  كَيشة  ضارةسةركردني  بةرذةوةنديي 
نييةء حيزبي بةعسء شؤظَينيزمي عةرةبي لةبري ئةوةي بة 
كودةتا بَينةوة طؤإةثاني سياسيي، رَيطاي بةشداريكردنيان 
لة طةمةي سياسييء شةرعييةتي هةَلبذاردن طرتووةتةبةرو 

تيايدا سةركةوتنيان بةدةستهَيناوة،
نَيوان  ملمالنَيكاني  كة  ضاوةإواندةكرَيت  وا  بؤية 
لة  عةرةبي  عةرةبي سوننةء شؤظَينيزمي  زؤرينةي  كوردو 
ثةرلةماني داهاتووي عَيراقدا، توندتربَيت لة خولي ثَيشووي 
طرنطي  بةشَيكي  كورد  طشتيي  بةشَيوةيةكي  ثةرلةمانء 

كارتة سياسييء دةستوورييةكاني بزركردووة.
شةريكي  بؤ  ئةمجارة  كوردةكان  سةركردة  واية  هةق 
داوايان  قسةو  دوايين  يةكةمء  قسةي  بطةإَينء  راستةقينة 
جَيبةجَيكردني مافة دةستوورييةكانمان بَيتء نة لة دوورو 
ئةو  نةكةنء  بةغدا  جياجياكاني  ثؤستة  لة  باس  لةنزيك  نة 

مةسةلةية بهَيَلنةوة وةك ئيستيحقاقي هةَلبذاردن.
ئةويش  ثَيش،  دَيتة  لَيرة  طرنط  زؤر  مةسةلةيةكي 
ئةطةري رازينةبووني اليةنة عةرةبييةكاني عَيراقء ملنةدانة 
ثرسيارةكة  كورد،  طةلي  دةستوورييةكاني  داخوازيية  بة 
راستةقينةي  شةريكَيكي  ك��ورد  هاتوو  ئةطةر  ئةوةية، 
ئامادةكردبَيتء  خؤي  ضؤن  دةبَيت  عَيراق،  لة  نةدؤزييةوة 
بةديل  وةك  كورد  سةركردايةتيي  كة  ضين  ئةطةرانة  ئةو 

هةَليبذاردوونء نةخشةي بؤ كَيشاون؟!.

ئةنجامةكاني 
هةلَبذاردنء 

بارودؤخي وآلت
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راثؤرتى: رؤذنامة

ض���وارض���َي���وةى ل��ي��س��تء الي��ةن��ة 
دةنطةكانى  ذماردنةوةى  داواكارةكانى 
رؤذنامةي  فراواندةبَيتء  هةَلبذاردن 
شةرقولئةوسةتيش ئاماذة بةوة دةكات؛ كة 
تاَلةبانى لة داوايةكى ثَيشووى خؤى ثةشيمان 
دةنطةكانء  ذماردنةوةى  بؤ  بووةتةوة 
سةرؤكايةتى هةرَيمي كوردستانيش ئاماذة 
تةواو  بةَلطةى  ثَيويستة  كة  دةكات؛  بةوة 
بة  ثَيشكةش  ساختةكارييةكان  لةسةر 

كؤمسيؤن بكرَيت«.
لةسةر  عَيراقييةكان  ليستة  تَيبينيى 
ذماردنى ئةلكترؤنى دةنطةكانى هةَلبذاردنى 
لة  جطة  ب��ووةء  زياتر   )3/7( ثةرلةمانى 
سةرؤك كؤمارء حكومةتء )10( ثارَيزطارى 
ئيئتيالفى  ليستةكانى  لة  هةريةك  عَيراق، 
نيشتمانيىء  ئيئتيالفى  ياساو  دةوَلةتى 
بةرةى تةوافوقء ئيئتيالفى يةكَيتى عَيراقء 
لة  داوا  نيشتمانيى  يةكَيتيى  طردبوونةوةى 
دةست  بة  دووبارة  كة  دةكةن،  كؤمسيؤن 
طومانى  بةوثَييةى  بذمَيرنةوة،  دةنطةكان 
ئةوة دةكةن، كة ساختةكاريى لة ثرؤسةى 
بةشَيوةى  كرابَيت  دةنطةكاندا  داخَلكردنى 
كؤمسيؤنى  بةرامبةريشدا  لة  ئةلكترؤنى، 
داواى  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلى 

ئةو ليستانةى رةتكردةوة.
ف����ةرةج ح���ةي���دةرى، س��ةرؤك��ى 
ئةنجومةنى  كة  ئاشكرايكرد؛  كؤمسيؤنةكة 
كؤمسيؤن داواى هةندَيك اليةنى بؤ دووبارة 
ذماردنةوةى دةنطةكانى هةَلبذاردنى )3/7(

رايطةياند:  رةتكردووةتةوةو  بةدةست،  ى 
دةرئةنجامةكانى  راطةياندنى  »لةطةأل 
)CD(ةوة  دي  سي  لةإَيطةى  هةَلبذاردن 
ليستةكانء  بة  دةدرَيت  ذمارةكان  تةواوى 
دواتر دةتوانن لةطةأل دةنطةكانياندا هاوتاى 

بكةن.
وتةبَيذى  دةب���اغ،  عةلى  ه��اوك��ات 
»حكومةت  رايطةياند؛  عَيراقيش  حكومةتى 

داوايةكى رةسميى ثَيشكةش بة كؤمسيؤنى 
دةكات  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلى 
دةستيى  ذم���اردن���ةوةى  دووب����ارة  ب��ؤ 
ثارَيزطاكانداء  ضوارضَيوةى  لة  دةنطةكان 
لة  رَي��ز  كة  ك��رد،  كؤمسيؤن  لة  داواش��ى 
داواكاريى  بطرَيتء  عَيراق  طةلى  ئيرادةى 
لةاليةكى  بكات،  جَيبةجَي  ليستانة  ئةو 
ليستى  ئةندامى  عةالق،  عةلى  ديكةشةوة 
دةوَلةتى ياسا رايطةياند؛ »ئةطةر كؤمسيؤن 
دةنطةكانى  ذماردنةوةى  دووبارة  داواى 
بة  هةَلبذاردن  ليستةكةيان  جَيبةجَينةكرد، 

ناشةفاف لةقةَلةمدةدات«.
ئةطةرضى بةثَيى بةياننامةيةكى 21ى ئةم 
مانطةى سةرؤكايةتى كؤمار جةالل تاَلةبانى، 
سةرؤك كؤمار داواى لة كؤمسيؤنى باآلى 
دووبارة  كرد  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
لة  هةندَيك  لة  دةنطةكان  دةستى  ذماردنى 
ثارَيزطاكانى عَيراقدا ئةنجامبدات، رؤذنامةى 
دوَينَيداو  ذم��ارةى  لة  شةرقولئةوسةت 
ئاطادار  سةرضاوةيةكى  زارى  لةسةر 
كؤبوونةوةى  دواى  عَيراقييةوة،  ليستى 
نَيوان عةالوىء تاَلةبانى بآلويكردووةتةوة، 

تاَلةبانى ئةوةى رةتكردووةتةوة داواى  كة 
دووبارة ذماردنةوةى دةنطةكانى كردبَي�ت، 
هةندَيك  دةرئةنجامى  لة  طومانى  بةَلكو 
بة  ئةمةى  رؤذنامةكة  هةبووةء  ناوضة 
داواكةى  لة  تاَلةبانى  ثاشطةزبوونةوةى 

ثَيشترى لةقةَلةمداوة.
ب��اآلش  كؤمسيؤنى  بةرثرسَيكى 
ج��ةخ��ت ل��ةس��ةر ئ���ةوة دةك���ات���ةوة؛ كة 
لةاليةن  رةسمييان  داوايةكى  هيض  تائَيستا 
ليستةكانةوة  ع��َي��راقء  ب��ةرث��رس��ان��ى 
دووب��ارة  بة  سةبارةت  ثَينةطةيشتووة 

عةبدوإلةحمان  دةنطةكان،  ذماردنةوةى 
ثةيوةنديية  ب��ةإَي��وةب��ةرى  خةليفة، 
ب��اآلى  كؤمسيؤنى  جةماوةرييةكانى 
رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
راطةياند؛ تائَيستا هيض داوايةكى رةسميمان 
دووب��ارة  ثَينةطةيشتووة،  لةوبارةيةوة 
لة  دةنطةكانيش  دةستى  ذم��اردن��ةوةى 
ئةستةمةو  كارَيكى  عَيراقدا  سةرانسةرى 
دةرئةنجامةكانى  راطةياندنى  دواى 
هةَلبذاردن، ليستةكان دةتوانن لةماوةى سَي 
تؤماربكةنء  خؤيان  ياسايى  داواى  رؤذدا 
لة  سةربةخؤ  دادوةري���ى  دةستةيةكى 
ل��ةوب��ارةي��ةوة  لَيكؤَلينةوة  كؤمسيؤن 

دةكات«.
قاسم  ثَيشتر  كة  كاتَيكداية،  لة  ئةمة 
باآلى  كؤمسيؤنى  وتةبَيذى  ع��ةب��ودى 
هةَلبذاردنةكان بة كةناَلى حوإةى راطةياند؛ 
رةسميى  بةشَيوةيةكى  كؤمار  كة سةرؤك 
بؤ  كردووة  كؤمسيؤن  بة  ثَيشكةش  داواى 
دةنطدةرانى  دةنطى  ذماردنةوةى  دووبارة 
هةَلبذاردن، بةآلم كؤمسيؤن سوورة لةسةر 

رةتكردنةوةى ئةو داواية«.
بةياننامةيةكدا  لة  ديكةشةوة،  لةاليةكى 
هةرَيمى  سةرؤكايةتى  بةناوى  وتةبَيذَيك 
ئةو  ك��ة  ئاشكرايكرد؛  ك��وردس��ت��ان��ةوة 
ليستى  هةندَيك  لةاليةن  هةَلوَيستانةى 
رادةطةيةنرَيت  هةَلبذاردنةوة  بةشداربووى 
لةسةر  ناإةزايية  دةربإينى  نيشانةى 
اليةنى  هةندَيك  دةنطةكانء  جياكردنةوةى 
بةشَيوةى  ثرؤسةكة  ثَييانواية؛  ديكةش 
ضاوةإوانكراو بةإَيوةضووة، سةرؤكايةتى 
الدانى  »بؤ  دةَلَيت:  بةياننامةكةدا  لة  هةرَيم 
ثَيويستة  هةر تارماييةك لةسةر ثرؤسةكة 
دياريبكرَينء  كةموكوإيى  خاَلةكانى 
خروقاتء  هةر  لةسةر  تةواويش  بةَلطةى 
كؤمسيؤن  بة  ثَيشكةش  ساختةكارييةك 
ياساى  بةثَيى  كؤمسيؤنيش  دةبَيت  بكرَيت، 
دةستوور  بة  ثابةندبوون  هةَلبذاردنةكانء 

مامةَلة لةطةأل ئةو تانانة بكات«.

راثؤرتى: رؤذنامة

دةدةنة  هؤشدارى  سياسيى  ضاودَيرانى 
هاوثةيمانى  لةكاتى  كة  ليستةكوردييةكان، 
ليستةكانى  عَيراقييةو  ليستى  لةطةأل  بةستن 
سياسيى  بةرنامةى  لة  بةديقةتةوة  ديكة، 
لةكاتَيكداية  ئةوةش  بكؤَلرَيتةوة،  ليستةكة 
ليستى  ناو  سةرةكييةكةى  هَيزة  ه��ةردوو 
هاوثةيمانيى بؤضوونى جياوازيان سةبارةت 

بة ليستى عَيراقييةو دةوَلةتى قانون هةية.
دواى جياكردنةوةء هةذماركردنى )%90-

95%(ى دةنطةكانى ليستةكان بؤ هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى عَيراق لةاليةن كؤمسيؤنى باآلوة، 
)346( )11(ه���ةزارء  بة  عَيراقيية،  ليستى 

ياساوةيةو  دةوَلةتى  ليستى  ثَيش  لة  دةنط 
عَيراقيية  ليستى  كة  ئةوةدةكرَيت  ئةطةرى 
رابسثَيردرَيت بؤ ثَيكهَينانى حكومةت، كة لةو 
ليستةدا ذمارةيةكى زؤر اليةنء كةسايةتى 

هةية نةيارن بة بةرذةوةندييةكانى كورد.
ثَيشووى  سةرؤكى  ئةحمةد،  د.محةمةد 
لةئةنجومةني  ئيسالميى  يةكطرتووى  ليستى 
نوَينةراني عَيراق بؤ رؤذنامة وتى: »هةرضةندة 
بةستنى هاوثةيمانَيتى بؤ كورد طرنطة، بةآلم 
هؤى  بة  كة  بين  ئةوةش  ئاطادارى  دةبَيت 
نوجَيفى  ئوسامة  وةك  كةسانَيكى  بوونى 
لةنَيو ليستى عَيراقييةدا كة بيرى شؤظَينييان 
بةرامبةر بة كورد هةية، ئةطةرةكانى بةستنى 
عَيراقيية  ليستى  كوردء  نَيوان  هاوثةيمانيى 

دووردةخاتةوة«.
سةرؤكى  مةعسوم،  فوئاد  د.  ب��ةآلم 
ثَييوابوو،  هاوثةيمانيي،  ليستى  ثَيشووى 
هاوثةيمانَيتى  بةستنى  لة  باس  زووة  هَيشتا 
كة  بةوةدا،  ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  بكرَيتء 
كاميان  بزانين  بكةين،  ضاوةإوان  ثَيويستة 
بزانرَيت  ئةوكات  ثَيكدةهَينن،  حكومةت 

داهاتوو  عَيراقى  بؤ  ثإؤذةكانيان  بةرنامةء 
ضييةء ضؤن مامةَلة لةطةأل كورد دةكةن.

بؤضوونى  ك��وردى  اليةنى  ئَيستا  تا 
لة  دؤستايةتى  نزيكيىء  بة  سةبارةت  خؤى 
شيعةو  طةورةكانى  براوة  ليستة  لة  هيضكام 
ئةطةرى  نازانرَيت  رانةطةياندووةو  سوننة 
كام  لةطةَل  هاوثةيمانَيتييان  دروستبوونى 
زانياريى  هةندَيك  ب��ةآلم  دةبَيت،  ليستدا 

يةكَيتييةوة  ث��ارت��ىء  سةركردايةتى  لة 
ثَيكهَينةرة  ه��ةردوو  كة  دزةي��ان��ك��ردووة، 
هاوثةيمانيى  ليستى  سةرةكييةكةى 
جياوازيان  بؤضوونى  يةكَيتى(  )ثارتىء 
ليستة  لةطةَل  هةية  هاوثةيمانيكردن  لةسةر 
ليستى  ب��ةالى  مةيلى  ثارتى  ط��ةورةك��انء 
بةالى  زؤرتر  يةكَيتيش  هةيةء  عَيراقييةدا 

ليستةكةى ماليكى و عةمار حةكيم. 

وتى:  لةوبارةيةوة  مةعسوم  فوئاد  د. 
»ثَيويستة طشت ليستء قةوارة سياسييةكانى 
هةبَيتء  سياسييان  طوتارى  يةك  ك��ورد، 
بَيت،  ك��ورددا  بةرذةوةنديى  لة  اليةن  كام 

هاوثةيمانيى لةطةأل ئةو ببةسترَيت«.
كانديدى  مستةفا،  شَيخ  لةتيف  حاكم 
ع��َي��راق،  ثةرلةمانى  ب��ؤ  ط���ؤإان  ليستى 
لةوبإوايةدا بوو، كة ليستى عَيراقييةء ليستى 

خراثء  اليةنى  هةردووكيان  ياسا  دةوَلةتى 
باشيان هةية، كة ثَيويستة كورد ديراسةيةكى 
لةطةأل  كة  بَيت  ئةوة  ئاطادارى  بكاتء  باشى 
اليةنَيك نةبَيتة هاوثةيمانء اليةنى بةرامبةر 

بكاتة دوذمن.
روونيكردةوة،  لةتيف  شَيخ  حاكم  وةك 
ئةمريكا  لةطةأل  ئةوةندةى  عَيراقيية  ليستى 
ثةيوةنديى بةهَيزة، كة ئةمة بؤ كورد طرنطة، 
هَيندة لةطةأل ئَيران هاوثةيمان نيية، ئةمة جطة 
لةوةى كة كانديدنةكردنةوةى ماليكى بؤ )4(

لة  ديكتاتؤرييةت  شةبةحى  داهاتوو،  ساَلى 
ثإؤسةيةكى  وةك  دووردةخاتةوةو  عَيراق 
جارَيك  )4(س��األ  كة  دةبَيت،  ديموكراتى 
لةاليةكى  بطؤإدرَيت،  حكومةت  سةرؤكى 
ناوضة  لةسةر  سوننةكان  هَيندةى  ديكةوة 
جَيناكؤكةكان لةطةأل كورد نةيارنء ثَيداطريى 
دةكةن، ماليكىء شيعةكان تا ئَيستا ئةوةندة 
شؤظَينييانة لةطةأل كورد مامةَلة ناكةن، بؤية 
بةآلم  ببةسترَيت،  هاوثةيمانَيتى  طرنطة  

دوذمنيش بؤ خؤى ثةيدانةكات.
بةستنى  لة  طرنطة  كورد  بؤ  هةربؤية 
هَينانةدى  بؤ  طرةنتى  نوَيدا  هاوثةيمانَيتى 

مافةكانى كورد لةبةرضاوبطرَيت.
مةكتةبى  سكرتَيرى  ميرانى  ف��ازأل 
كوردستان  ديموكراتى  ثارتى  سياسيى 
ل��ة ض��اوث��َي��ك��ةوت��ن��َي��ك��دا ب��ة ئ��اذان��س��ى 
)ئةسؤشيةيتدثرَيس(ى راطةياندووة، كة كورد 
ببةستَيت  هاوثةيمانَيتييةك  هةر  ئةمجارة 
دةك��ات،  واذؤك���راو  طرَيبةستَيكى  داواى 
ئةمةش وةك طرةنتييةك تا اليةنى بةرامبةر 

داواكارييةكانى كورد فةرامؤشنةكات.
لة  ك��ورد  ئةمجارة  ميرانى،  بةوتةى 
بةورياييةكى  هاوثةيمانَيتيدا  بةستنى 
اليةنة  ئةو  لةطةَل  دةكاتء  مامةَلة  زياترةوة 
زؤرترين  كة  دةبةستَيت  هاوثةيمانَيتى 

داواكاريى كورد بةديدةهَينَيت.

سةرؤكايةتى هةرَيم: ثَيويستة بةلَطةى تةواو لةسةر ساختةكاريي ثَيشكةش بكرَيت

»تالَةبانى، لة داواى ذماردنةوةى دةنطةكان ثةشيمان دةبيَتةوة« 

هاوثةيمانيكردن لةطةأل عةالوىء ماليكي،
جياوازيي دةخاتة نَيوان يةكيَتيء ثارتييةوة

نورى ماليكى               ئةياد عةالوى

فؤتؤ: بةهادين يوسف ضةند كارمةندَيكى كؤمسيؤن لةكاتى جياكردنةوةى دةنطةكاندا     
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راثؤرتي: شارا عةبدوإلةحمان

هةرَيمى  حكومةتى  س��ةرؤك��ى 
كوردستان بةَلَينيدا بة فراكسيؤنى طؤإان 
لة ثةرلةمانى كوردستان، كة بةدواداضوءن 
اليةنطرانى  نانبإاوكردنى  حاَلةتةكانى  بؤ 
بةآلم  بكات،  دةستطيركردنيان  طؤإانء 
فشارى  ئةوةوة  تةدةخولكردنى  لةدواى 
لة  ط��ؤإان  بة  سةر  زيندانييانى  سةر 

زيندانةكاندا زؤرتر بوءة.
د.بةرهةم  الى  بؤ  سةردانَيكياندا  لة 
هةرَيمى  حكومةتى  سةرؤكى  ساَلح، 
لة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  ك��وردس��ت��ان، 
ياداشتَيكيان  كوردستان  ثةرلةمانى 
سياسيى  سزاى  بة  كؤتاييهَينان  لةثَيناو 
داوايانكرد  ثَيشكةشكردو  لة كوردستاندا 
بكات  ت��ةدةخ��ول  زوءت���رة  ه��ةرض��ى 
نانبإينء  حاَلةتةكانى  لة  رَيطرتن  بؤ 

دةستطيركردنى اليةنطرانى طؤإان.
فراكسيؤنى  ياداشتةكةى  بةثَيى 
هةَلمةتى  لة  كة  حاَلةتانةى  ئةو  طؤإان 
راب���ردءوى  ساَلى  هةَلبذاردنةكانى 
ئةمإؤ  ت��ا  ك��وردس��ت��ان��ةوة  ه��ةرَي��م��ى 
روءيانداوة، بريتين لة؛ )بإينى موءضةى 
سةربازء  ثلةدارو  ئةفسةرو   )1566(
ناوخؤو  وةزارةتةكانى  موءضةخؤرى 

طشتيى  ف��ةرم��ان��دةي��ى  ثَيشمةرطةو 
ئاساييشء  ئ��ةرك��ان،  سةرؤكايةتى 
طواستنةوةى  س��ن��وور،  ث��اس��ةوان��ى 
سةرثَيضى،  بوءنى  بةبآ  زؤرةم��ل��َي 
تؤقاندنى كارمةندانى ئةو دامودةزطايانةء 
داوة  ط��ؤإان  بة  دةنطيان  كة  ئةوانةى 
جَيبهَيَلن،  كارةكةيان  شوَينى  بؤئةوةى 
ثؤست،  لَيسةندنةوةى  ثلةدابةزاندنء 
بةمةبةستى  سياسيى  ثاساوى  داتاشينى 
ط��ؤإان،  اليةنطرانى  سياسيى  س��زاى 
دامودةزطاكانى  داراي��ىء  وةزارةت���ى 
تةندروستى  ثةروةردةو  وةزارةتةكانى 
سياسيى  سزاى  لة  كردوءة  بةشدارييان 

تةنطثَيهةَلضنينيان(. اليةنطرانى طؤإانء 
كاردؤ محةمةد، ئةندامى فراكسيؤنى 
بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان 
كة  ثَيمانواية  »ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئةو  روءدانى  لة  بةرثرسيارة  حكومةت 
لة  كوردستانء  لة  كة  سياسييةى  سزا 
رءويانداوة،  حكومةتدا  دامودةزطاكانى 
هةربؤية لة سةردانماندا بؤالى سةرؤكى 
حكومةت، داوامانلَيكرد كة رَيطريى بكات 
كوردستاندا  لة  كة  سياسييةى  سزا  لةو 

هةية«.
لة  ه��ةرَي��م  حكومةتى  س��ةرؤك��ى 
ئةندامانى  ل��ةط��ةأل  ك��ؤب��وءن��ةوةي��دا 

بةوةكرد؛  ئاماذةى  طؤإان،  فراكسيؤنى 
هةَلسوكةوت  ياسا  بةثَيى  ثَيويستة 
لَيكؤَلينةوة  كة  ثَيدان،  بةَلَينيشى  بكرَيتء 
بؤ  هةوَلبدات  بكاتء  حاَلةتةكان  لة 
نةهَيشتنى ئةو حاَلةتانةى كة بة ناياسايى 

ئةنجامدراون.
وتيشى:  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة،  ئ���ةو 
بةدواداضوءنى  بؤ  دانا  »نوَينةرَيكمان 
لةو  ئ��اط��ادارب��وءن  ياداشتةكةمانء 
كة  بةرةوثَيشضوءنانةى  هةنطاوو 

حكومةتى هةرَيم دةينَيت«.
بةشَيكى  لة  حكومةت  س��ةرؤك��ى 
طؤإان  فراكسيؤنى  كة  حاَلةتانةى  ئةو 
لة  ئ��اط��ادارب��وو،  ل��َي��وةدةك��رد  باسيان 
خؤى  بَيئاطايى  ديكةشي  بةشَيكى 
راطةياند، كة بة بإواى ثةرلةمانتارةكةى 
طرفتةكانى  لة  يةكَيكة  ئ��ةوة  ط��ؤإان 
سزا  لةو  ئاطاى  كة  هةرَيم،  حكومةتى 
بةزةقى  رؤذان��ةو  كة  نيية  سياسييانة 
لةسةر  هاوآلتييان  ئةنجامدةدرَينء 
لَيثيضينةوةى  روءبةإءوى  دةنطدانيان 

توند دةبنةوة.
فراكسيؤنى  ياداشتةكةياندا  لة 
حكومةت  سةرؤكى  لة  داواي��ان  طؤإان 
كة  بنَيت،  هةنطاوَيك  ضةند  كة  كردوءة 

ئةمانةن: كورتكراوةكانى 

طرتنء  جؤرة  هةموو  راطرتنى   -1
راوةدونانء تةنطثَيهةَلضنينء دادطاييةكى 
هاوآلتييانء  بة  دةره��ةق  عةسكةريى 
اليةنطرانى طؤإانء ئؤثؤزسيؤن، لةاليةن 
ثَيشمةرطةو  ئاساييشء  دامودةزطاكانى 

هَيزة نةناسراو و دةمامكدارةكانةوة.
هةَلسوإاوانى  ئ��ازادك��ردن��ى   -2
كة  هاوآلتييانةى  ئةو  هةموو  ط��ؤإانء 
دةنطاندانيان  ئينتيماى سياسيىء  بةهؤى 
ئؤثؤزسيؤنةوة  ط���ؤإانء  ليستى  بة 
زينداندا  لة  تائَيستا  دةستطيركراونء 
ت���ون���دك���راون، ي���ان ت��ؤم��ةت��ي��ان بؤ 
سياسييان  ثاساوى  هةَلةبةستراوةو 
بإيارى  بةهؤيةوة  كة  دات��اش��راوة،  بؤ 

دةستطيركردنيان بؤ دةرضوءة.
ئةو  هةموو  هةَلوةشاندنةوةى   -3
لة  زارةكيانةى  و  نوءسراو  فةرمانة 
دةرك��راون  جياوازةكاندا  دام��ودةزط��ا 
نانبإينى  دةرك����ردنء  بةمةبةستى 

موءضةخؤرانى حكومةت.
ئةو  هةموو  هةَلوةشاندنةوةى   -4
بةمةبةستى  كة  ياساييانةي  ثاساوة 
لة  طؤإان  اليةنطرانى  سياسيى  سزاى 
داتاشراونء  حكومةتدا  دامودةزطاكانى 
اليةنطرانى  بنةمايةش  ئ��ةو  ل��ةس��ةر 
يان  ك���راوة،  نانبإاو  ث��آ  ط��ؤإان��ي��ان 

موءضةيان كةمكراوةتةوة.
»لةهةندَيك  وتيشى:  كاردؤ محةمةد   
هَيوربوءنةوة  لة  روء  سزاكان  حاَلةتدا 
حاَلةتَيك  نَيوةندةشدا ضةند  لةو  دةكةنء 
لة طةرميان هةبوو كة بإيارى طواستنةوة 
ب��ؤ ذم���ارةي���ةك الي��ةن��ط��رى ط��ؤإان 
تةدةخولكردنى  بة  بةآلم  دةرضوءبوء، 

حكومةت ئةو كارانة راطيران«.
ب�����ةآلم وَي�������إاى وت��ةك��ان��ى 
هةندَيك  لة  ط��ؤإان،  ثةرلةمانتارةكةى 
توندتر  سزاكان  دامودةزطاكاندا  لة 
بوءنء طوآ بة هةوَلةكانى حكومةت بؤ 

ئاساييكردنةوةى بارودؤخةكة نةدراوة.
تايبةتء  دةنطدانى  لة  ئةوةى  دواى 
رائيدَيكى  موالزمَيكء  طشتيدا  دةنطدانى 
كة  ثَيشمةرطة،  وةزارةت���ى  بة  س��ةر 
دةنطيان بة طؤإان دابوو دةستطيركران، 
سةرؤكى  كة  ئ��ةوةى  دواى  ئَيستاش 
حكومةت هةوَليداوة بةثَيى ياسا كَيشةى 
سةر  فشارى  ضارةسةربكرَيت،  ئةوان 
لةناو  ب��ووة  زي��ات��ر  كةسة  دوو  ئ��ةو 
محةمةد؛  كاردؤ  بإواى  بة  كة  زينداندا، 
ئةوة دةطةيةنَيت  ئةو فشارة،  زيادبوءنى 
كة ئةو دامودةزطايانة طوآ لة حكومةتء 
لةثَيناو  ك��ة  ن��اط��رن  ه��ةوآلن��ة  ئ��ةو 

ضارةسةركردنى طرفتةكاندا دةيدات.

راثؤتى: رؤذنامة 

)3/2(وة  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
راطرتووةء  بودجة  لةسةر  طفتوطؤكانى 
دةس��ت��ي��ث��َي��ن��ةك��ردووةت��ةوة،  تائَيستا 
بودجة  ثَييانواية؛  ثةرلةمانتارانيش 
قةتيسماوةء  سياسيدا  ملمالنَيى  لةنَيو 
دانيشتنَيكيش  هيض  بةإَيوةنةضوءنى 
ثةرلةمانةوة،  لةدواى سةفةرى سةرؤكى 
ثارتىء  يةكَيتىء  نَيوان  ناكؤكييةكانى  بؤ 
هةرَيم  لة  هَيزةكان  ت��ةرازووى  طؤإينى 

دةطَيإنةوة.
)9( ذمارة  دانيشتنى  لة   )3/2( رؤذى 

ى نائاسايى خولى طرَيدانى يةكةم لةساَلى 
يةكةمى خولى سَييةم، سةرؤكى ثةرلةمانى 
دانيشتنةكانى  بإياريدا  كوردستان 
لةسةر  طفتوطؤكردن  ب��ؤ  ث��ةرل��ةم��ان 
دةستيثَيكردبوو،   )1/26( كة   بودجة، 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  دواى  بؤ 
لةنَيو  طومانى  ئةمةش  دوابخات،  عَيراق 

ثةرلةمانتاراندا دروستكردووة. 
ئةندامى  ط��ةآلَل��ةي��ى،  ئيسماعيل 
دارايى،  ليذنةى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
لةسةر  وتوءَيذى  دواخستنى  هؤكارى 
بودجةكة  بؤئةوةى  طةإاندةوة  بودجة  
قةتيسماوةء  سياسيدا  ملمالنَيى  لةنَيو 
كة  هةية،  ديكة  شتى  ثةردةوة  ثشتى  لة 
ئةنجامى  تا  ثةرلةمانتارة  ئةو  بإواى  بة 
عَيراق  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  كؤتايى 
ثةرلةمان  دانيشتنةكانى  نةكرَيت،  ئاشكرا 
بةتايبةت لةسةر بودجة دةستثَيناكةنةوة، 
ئةم  دواى  هَيزةكان  هاوسةنطيى  ضونكة 
عَيراق  سياسيى  نةخشةى  هةَلبذاردنةء 

دةطؤإَيت.
فراكسيؤني  وتةبَيذى  بةرامبةردا  لة 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  كوردستانيى 
ثَييوابوو؛  رةتكردةوةء  بؤضوءنةى  ئةو 
هةَلبذاردنةكانى  ئةنجامى  »ب��ودج��ةء 
ثةيوةندييةكيان  هيض  عَيراق  ثةرلةمانى 
رؤذنامة  بؤ  كةريم  ئاسؤ  نيية،  بةيةكةوة 
ئاماذةى بةوةدا؛ ئةو بودجةية لةبةر خاترى 
ئةم هَيزء ئةو هَيزى سياسيى دانةنراوة، تا 
ئةطةر هاوسةنطيى هَيز طؤإا، ئةوا دةبَيت 
بخشَينرَيتةوة«،  بودجةكةدا  بة  ضاويش 
)3/2( لة  دانيشتنةكان  دواخستنى  بةآلم 

ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  دواى  بؤ  وة 
ثةرلةمانتاران  الى  طومانةى  ئةو  عَيراق، 

حيزبى  ه���ةردوو  كة  ب��ةه��َي��زك��ردووة، 
ئةنجامةء  ئةو  ض��اوةإوان��ى  دةس��ةآلت 
دةكةن،  هَيزةكان  ت��ةرازووى  طؤإينى 
عةلى،  حةمة  سةعيد  حةمة  وت��ةى  بة 
ثةرلةمانتار لة ليذنةى نةزاهة، دواخستنى 
ثةرلةمان  دانيشتنةكانى  ثَيشوةختى 
دووثاتدةكاتةوة،  ئةوة  بودجة  دةربارةى 
ثارتى(  )يةكَيتىء  سياسيى  دةسةآلتى  كة 
هةَلبذاردنةكانى  ئةنجامى  ضاوةإوانى 
ثةرلةمانى عَيراق دةكةن، هةربؤية تائَيستا 
ثَينةكردووةتةوة  دةستيان  دانيشتنةكان 

لةسةر بودجة.
ثةرلةمانى  دي��ك��ةوة،  ل��ةالي��ةك��ى 
كوردستان لة )3/13( دانيشتنى كردنةوةى 
يةكةمى  لةساَلى  دووةم  طرَيدانى  خولى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  سَييةمى  خولى 
ئةنجامداء لة وتارى سةرؤكى ثةرلةماندا 
ئاماذة بةوةكرا؛ بة سةرؤكايةتى شاندَيك 
وآلتى  س��ةردان��ى  ثةرلةمانتاران،  لة 

بةريتانيا دةكةنء لةوماوةيةدا ئةرسةالن 
ثةرلةمان  س��ةرؤك��ى  جَيطرى  ب��اي��ز، 
ثةرلةمان  دانيشتنةكانى  ك��ارةك��انء 
تا  ماوةيةدا  لةم  بةآلم  بةإَيوةدةبات، 
طةإانةوةى شاندةكة لة )3/22(، ثةرلةمان 

هيض دانيشتنَيكى ئةنجامنةداوة.
ثةرلةمانتاران  وت��ةى  بة  ئةمةش 
كةموكوءإيية لة كارةكانى سةرؤكايةتى، 
ضونكة هةرضةندة لةم ماوةيةدا ثةرلةمان 
وةك  ب��ةآلم  تَيكةوت،  زؤرى  ثشووى 
دةَلَيت:  كوردستانيى  ليستى  وتةبَيذى 
بكرَيت،  دانيشتن  دوو  دةتوانرا  »النيكةم 
سةرؤكايةتى  بؤ  هؤكارةكة  نةكراوة،  كة 
ثةيإةوى  ضونكة  دةطةإَيتةوة،  ثةرلةمان 
دةسةآلتةى  ئ��ةو  ثةرلةمان  ناوخؤى 
دانيشتنةكان  كة  سةرؤكايةتى  داوةت��ة 

دياريبكةن«.
حةمة  سةعيد  حةمة  وةك  هاوكات 
فراكسيؤنى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى  ع��ةل��ى، 

ئةنجامنةدانى  لَيوةكرد،  باسى  يةكطرتوو 
هيض دانيشتنَيك لةو ماوةيةدا، كة سةرؤكى 
ثةرلةمان لة سةفةر بووة، وا لَيكدةدرَيتةوة 
كة بةهؤى كَيشةء ناكؤكييةكانى يةكَيتىء 
ثارتى  بةهَيزبوءنى  دواى  ث��ارت��ىء 
لةبةرامبةر يةكَيتى لةم هةَلبذاردنةء دواى 
هؤي  بووة  بودجةكة،  لةسةر  ناكؤكييان 
ثةرلةمان  سةرؤكى  جَيطرى  كة  ئةوةى 
جَيبةجَينةكاتء   خؤى  دةسةآلتةكانى 
سةرؤكى  ئامادةبوءنى  بةبآ  نةيتوانى 
ثةرلةمان دانيشتنَيكى طرنطى وةك بودجة 
حيزبة  دوو  ئةو  ضونكة  بةإَيوةببات، 
ناكؤكيى  بةآلم  هاوثةيمانن،  هةرضةندة 

سياسييان هةية.
لة  دانيشنَيك  هيض  ئةنجامنةدانى 
دةخاتة  سةرؤكايةتى  تائَيستا  )3/2(وة 
ثَيويستة  النيكةم  كة  ثرسيار،  ب��ةردةم 
ضونكة  بداتةوة،  ثةرلةمانتاران  وةآلمى 
دةكةنةوة،  ئةوة  لةسةر  جةخت  ئةوان 

لة  وتوءَيذ  نايانةوَيت  ثارتى  يةكَيتىء  كة 
ضونكة  بكرَيت،  بودجة  لةسةر  ئَيستادا 
كةموكورتى  ضةندين  ئاشكراكردنى 
ئؤثؤزسيؤنةوة،  لةاليةن  بودجةكة  لةنَيو 
ثةرلةمانتارانى  لةسةر  كاريطةريى 
لةمبارةيةوة  دروس��ت��ك��ردووة،  ثارتى 
ثةرلةمانى  ئةندامى  سَلَيمان،  بيالل 
نيطةرانيى  كة  روءنيكردةوة،  كوردستان 
ثارتى  يةكَيتىء  ثةرلةمانتارانى  لةنَيوان 
ثَييانواية    كة  ثارتى  بةتايبةت  دروستبوو، 
كةموكوءإيى طةورة لة بودجةكةدا هةيةء 
ترسى  لة  ثارتى  بةآلم  تَيثةإبَيت،  ناكرَيت 
طةإاندنةوةى  بة  ئةو سةروةريية  ئةوةى 
تؤماربكرَيت،  ئؤثؤزسيؤن  بؤ  بودجةكة 
ط��ةإان��ةوةى  لة  ثشتطيريى  نايةوَيت 

بودجةكة بكات بؤ حكومةت.
ثارتى  ثةرلةمانتارانى  بةرامبةردا  لة 
طرنطة بةاليانةوة ئةو بودجةية بطةإَيننةوة 
طةآلَلةيى،  ئيسماعيل  وةك  حكومةت،  بؤ 
دةَلَيت:  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
»لة راستيدا ناكرَيت مامةَلةيةكى سياسيى 
دوو  ئةو  بةآلم  بكرَيت،  بودجة  لةطةأل 
حيزبة وايانكردووة، دواى هةَلبذاردنةكان 
لةسةر  هَيز  طةورةترين  بووةتة  ثارتى 
لةكاتَيكيشداية  هةرَيم،  سياسيى  شةقامى 
هةيةء  يةكَيتى  لةطةأل  هاوثةيمانَيتى  كة 
كة  يةكَيتيية،  لة  حكومةتيش  سةرؤكى 
بؤ  دةبَيت  كاريطةريى  بَيطومان  ئةمة 
كاتَيكى  ئةمةش  هاوثةيمانَيتيية،  ئةو  سةر 
طونجاوة بؤ ثارتى كة ئةو ثَيداضوءنةوةية 
بةدةست  بةهَيزة  كارتَيكي  بودجة  بكاتء 
لة  ثشتطيريكردن  لةطةأل  كة  ثارتييةوة 
لة  كار  حكومةت  بؤ  بودجة  طةإانةوةى 
طومانَيطى  دةكاتء  حكومةتة  ئةو  تواناى 

لةسةر دروستدةبَيت«.
ضاوةإواندةكرَيت  بةوةى  سةبارةت 
ك���ةى دان��ي��ش��ت��ن��ةك��ان��ى ث��ةرل��ةم��ان 
دةس��ت��ث��َي��ب��ك��ةن��ةوة، وت��ةب��َي��ذةك��ةى 
كوردستانيى رايطةياند: لة بنةإةتدا دةبوو 
راستةوخؤ  دانيشتنةكان  ثشوو  دواى 
دةستيانثَيبكردايةتةوة، ضونكة  هةركاتَيك 
دةبَيت  ك��ارةوة  خشتةى  خراية  بودجة 
تائَيستا  لةبةرئةوةى  بةآلم  تةواوبكرَيت، 
ئاطادارنةكراونةتةوةء  ثةرلةمانتاران 
دةبَيت بةر لة )8( سةعات ثةرلةمانتارانيش 
ثَيدةضَيت  ئ��ةوا  ئ��اط��ادارب��ك��رَي��ن��ةوة، 
يان  مانطة  ئةم  كؤتايى  بؤ  دانيشتنةكة 

سةرةتاى مانطى داهاتوو دوابكةوَيت. 

فراكسيؤنى طؤأان ضوار داواكارييان خستووةتة بةردةمى سةرؤكى حكومةت
سزاى سةر اليةنطرانى طؤأان توندتر دةبيَتةوة

زياتر لة سآ هةفتةية ثةرلةمان كؤنةبووةتةوة
ئةرسةالن بايز لة غيابى كةمال كةركوكى، هيض دانيشتنَيك بةأَيوةنابات

كؤبوونةوةيةكي ثةرلةمانى كوردستان



بةرهةم خاليد

ب��ةث��َي��ى راث��ؤرت��ي رَي��ك��خ��راوة 
ناحكومييةكان، كة ضاودَيريى رةوشى 
كردووة،  عَيراقيان  هةَلبذاردنةكانى 
لة  ج��ؤراوج��ؤر  خروقاتى  ضةندين 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
روويانداوةء   )2010/3/7( عَيراقدا 
سكاآل   )1979( ب��ةوه��ؤي��ةش��ةوة 
ب��اآلى  كؤمسيؤنى  ئ��اراس��ت��ةى 
س��ةرب��ةخ��ؤي ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان 
وَيستطة   )57( دةن��ط��ي  ك����راوةء 
تؤإى  هاوكات  ثووضةَلكراونةتةوة، 
كؤى  لة  كة  رايطةياندووة؛  شةمس 
لة  )60(ي���ان  ثَيشَيلكاريى   )224(
شارةكانى هةولَيرو سلَيمانىء دهؤك 
سةربةخؤى  تيمى  ت��ؤم��ارك��راونء 
ضاودَيريى هةَلبذاردنيش لة راثؤرتَيكدا 
لة  ثَيشَيلكاريى  حاَلةتي  ضةندين 

كوردستان خستووةتةإوو. 
هةَلبذاردنةكةى  ض��اودَي��ران��ى 
ثرؤسةكة  ثَييانواية؛   )2010/3/7(
تَينةثةإيوةو  ثَيشَيلكاريى  بةبَي 
تَيبينييان  زؤر  ذم���ارةي���ةك���ى 
تَيبينييانةش  ئةو  ت��ؤم��ارك��ردووةء 
رَيكخراوةكانياندا  راث��ؤرت��ى  ل��ة 
بةشَيكيان  هةرضةندة  رةنطيداوةتةوة، 
ئاماذة بؤ ئةوةشدةكةن؛ ئةو حاَلةتانة 
سةر  بؤ  نابَيت  ئةوتؤى  كاريطةريى 

هةَلبذاردنةكة. ئةنجامى 
تؤإى  سةرةتايي  راث��ؤرت��ى  لة 
هةَلبذاردن،  ضاودَيريى  بؤ  شةمس 
ئاماذة بؤ ئةوةكراوة؛ ضاودَيرةكانيان 
عَيراقدا  ثارَيزطاكانى  سةرجةم  لة 
تؤماركردووة،  ثَيشَيلكارييان   )224(
س��وور  ج���ؤرى  ل��ة  ي��ان   )38( ك��ة 
ثارَيزطاكانى  ذمارةيةش  لةو  بوون، 
تؤماركراوة  تَيدا  حاَلةتي   )60( هةرَيم 
هةولَير   ،32 )سلَيمانى  بةمجؤرة؛ 

ضارةكى  دةكاتة  كة   ،)12 دهؤك   ،16
هةروةها  ثَيشَيلكارييةكان،  سةرجةم 
ئةوة  حاَلةت،   )5( كةركوكيش  شارى 
حيزبيء  بةرثرسة  كاتَيكداية  لة 
لةوة  جةخت  هةرَيم  حكومييةكانى 
دةكةنةوة، كة لة هةرَيمدا هةَلبذاردنةكة 

بةبَي خةوش بةإَيوةضووة.
راثؤرتةكةياندا  لة  شةمس  تؤإي 
ثَيشَيلكارييانة  ئ���ةو  دةَل���َي���ن؛ 
ساختةكاريى  ئاستى  نةطةيشتوونةتة 
تَيبينييانةشيان  ئةو  ب��ةآلم  ت��ةواو، 
ضاودَيرو  لة  رَيطةطرتن  ج��ؤرى  لة 
لةناو  دةنطدانء  رؤذى  لة  بانطةشة 
كؤمةألء  بة  دةنطدانى  وَيستطةكانء 
ديكةو  كةسَيكى  لةبرى  دةن��ط��دان 
راطرتنى ثرؤسةى ئةذماردن بؤ )20( 
خولةك تؤماركراون، ئةوة سةرةإاي 
تايبةتء  دةنطدانى  لةسةر  تَيبينييان 
بةهؤيةوة  ك��ة  وآلت،  دةرةوةى 
دةنطةكان  ل��ة  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى 

ثووضةَلكرانةوة.
عَيراقدا  ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ةى  ل��ة 
نَيودةوَلةتىء  ض��اودَي��رى   )500(
 )250( عةرةبيء  كؤمكارى  )70(ى 
 )100( ناوخؤييء  ضاودَيرى  هةزار 
ضاودَيرى يةكَيتى ئةوروثا، ضاودَيرى 
هةَلبذاردنةكةيان  بةإَيوةضوونى 
تيمى   )13( لة  جطة  ئ��ةوة  دةك��رد، 
لة  كة  نةتةوةيةكطرتووةكان،  بة  سةر 
شارةكانى بةغداو كةركوكء نةينةواو 
هةَلبذاردنةكةيان  ضاودَيريي  ئةنبار 

دةكرد.
كؤمسيؤنى   )2010/3/20( رؤذى 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلى 
سةرجةم  لة  لَيكؤَلينةوة  تا  رايطةياند: 
ئةنجامَيكى  هيض  نةكات،  سكاآلكان 
لةبةرئةوةى  راناطةيةنَيت،  ديكة 
سكاآلى   )1979( كؤمسيؤن  تائَيستا 
لةنَيوياندا  كة  طةيشتووة،  بةدةست 
)319( سكاآلى سوور هةيةء تا ئَيستا 

بةهؤيانةوة  وَيستطة   )57( دةنطي 
لة  لَيكؤَلينةوة  ثووضةَلكراونةتةوةو 

سكاآلكانيش بةردةوامة.
بةرثرسي  ع��ه ل��ي،   ش��َي��خ  ڤ��ي��ان 
چاودَيريي   بؤ  تةمموز  رَيكخراوي  
ئاشكرايكردووة؛  هه َلبژاردنه كان 
 ،)3/7( رؤژي   »له  هه َلبژاردنه كاني  
رووي��داوه ء  ساخته كاريي   ته زويرء 
جياكردنه وه ي   مه َلبه ندي  ل��ه ن��او 
ده نگه كانيشدا چه ندين حاَله تي  ته زوير 
ئاشكرابوون، كه  له اليه ن فه رمانبه راني 
بؤيه   ئه نجامدراون ،  كؤمسيؤنه وه  
روون��ك��ردن��ه وه   كؤمسيؤن  ده بَيت 
ليستَيك  ده نگي  ئه وه ي   له سه ر  بدات 
ياخود  ديكة،  ليستَيكي   سه ر  خراوه ته  
راطةياندووة:  ئةوةشى  ظيان  ن��ا«. 
ساخته كارييه كي  ته زويرء  »به داخه وه  
كاريگه ريي   كه   رووي���داوه،   وه ه��ا 
ئه نجامي   له سه ر  ده بَيت  ته واوه تي 
هه َلبژاردنه كانء چاودَيره كاني  ئَيمه ش 
له كاتي   كه   كردووه،   ئه وه يان  تَيبينيي  
ساخته كاريي   داتاكاندا  داخَلكردني 

روويداوه« .
کؤمسيؤني  به ياننامه يه کي  به پَيي 
هه َلبژارنه کان،  سه ربه خؤي  باآلي 
به إَيوه چووني   سكاآلكاني   زؤرترين 
هه َلبژاردني   بؤ  ده نگدان  پرؤسه ي  
نه ينه وا ء  پارَيزگاكاني   له   گشتيي  

كه ركوك ء سلَيماني تؤمارکراو ن.
ه��ةروةه��ا ب��ة ث��َي��ي راث��ؤرت��ى 
س��ةرب��ةخ��ؤى  تيمى  س��ةرةت��اي��ى 
بة  سةبارةت  هةَلبذاردن  ضاودَيريى 
بةِرَيوةضوونى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق، كة لة سَي رَيكخراوى 
لة  ثَيكدَيتء  سةربةخؤ  ناحكوميى 
 )310( لةإَيطةى   )2010/3/7( رؤذى 
ضاودَيريى  خؤبةخشةوة  ضاودَيرى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ثرؤسةى 
سنوورى  لة  عَيراقى  نوَينةرانى 
هةرَيمى كوردستاندا كردووة، ضةندين 

تَيبينييان تؤماركردووة، لةوانة: 
دةنطدانى  دووب��ارةب��وون��ةوةى 
هَيزة  ئةندامانى  بةتايبةت  هاوآلتييان 
ثَيشتر  كة  سةربازييةكان،  ئةمنيىء 
ثرؤسةى  لة  )2010/3/4(دا  رؤذى  لة 
دةنطياندابوو،  تايبةتدا  دةنطدانى 
دةنطدةران  لةسةر  طوشار  بوونى 
دياريكراو،  بةاليةنَيكى  دةنطدان  بؤ 
ذمارةيةك  ك��ران��ةوةى  دواكةوتنى 
بةإووى  دةنطدان  وَيستطةى  ناوةندو 
الى  شارةزايى  كةميى  دةنطدةرانداء 
لةناوةندو  كؤمسيؤن  فةرمانبةرانى 
بةتايبةت  دةنطداندا،  وَيستطةكانى 
بةشداربووانى  ناسينةوةى  لةبوارى 
هةَلبذاردنء خراث مامةَلةكردن لةطةأل 
رَيكخراوة  بَياليةنةكانى  ضاودَيرة 
ناحكومييةكاندا، نةبوونء نةهاتنةوةى 
بوونء  هةروةها  دةنطدةران،  ناوى 
بانطةشةى  ثاشماوةكانى  مانةوةى 
لة  اليةنةكان  سةرجةم  هةَلبذاردنى 
دةنطدان  ناوةندةكانى  دةورووبةرى 
ب��ةرض��اوةوةء  دي���ارء  شوَينى  ب��ة 
لة  كةم  مةترَيكى  ضةند  ل��ةدوورى 
بوونى  دةنطدانةوةء  ناوةندةكانى 
دي�����اردةى ض��ةك��داري��يء ك��ارى 
بانطةشةى هةَلبذاردن لةدةورووبةرى 

ناوةندةكانى دةنطدان.
ضاودَيريى  سةربةخؤى  تيمى 
ه���ةَل���ب���ذاردن، ل��ة ه���ةري���ةك لة 
ئينستيتيؤى  رَي��ك��خ��راوةك��ان��ى 
مرؤظ  مافةكانى  بؤ  كوردستان 
هةولَيرء  ث��ارَي��زط��اى  لة   )KIHR(
رَيكخراوا مافَين مةدةنى لكوردستانَي 
)KCRO(ل����ة ث��ارَي��زط��اى ده��ؤكء 
هةَلبذاردن  بؤ  ك��وردى  ثةيمانطةى 
ثَيكدَيت،  سلَيمانى  ثارَيزطاى  لة   )KIE(
ئةو  دةك���ات  كؤمسيؤن  ل��ة  داوا 
بؤ  وةربطيرَيت  هةند  بة  تَيبينييانةيان 
داهاتوودا  هةَلبذاردنةكانى  لة  ئةوةى 

ئةو حاَلةتانة دووبارةنةبنةوة.

 مةم بورهان قانع

7راثـــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24

هةإةشةكردن  ه��ةواَل��ى  راب���ردوء  هةفتةى 
عَيراقةوة  حكومةتى  باآلى  بةرثرسَيكى  لةاليةن 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  ئةندامى  دوو  لة 
لة  هةر  بآلوكرايةوةء  عَيراق  هةَلبذاردنةكانى 
دوو  ئةو  كة  بةوةكراوة،  ئاماذة  هةواَلةكةيشدا 
لةالى  سكاآليان  ب��اآل  كؤمسيؤنى  ئةندامةى 
ضةند  عةرةبىء  جاميعةى  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
باَليؤزخانةيةكى ثةيوةنديدار لة عَيراقدا لةسةر ئةو 
بةرثرسة باآليةى حكومةتى عَيراقى تؤماركردوءة.

ئةم هةإةشةكردنانة لة بةرثرسانى كؤمسيؤنى 
هاوكاتن  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى  ب��اآلى 
ليستة  نيطةرانييةكانى  زؤرى  بةشَيكى  لةطةأل 
بةشداربوءةكانى هةَلبذاردنى ئةمجارةى ثةرلةمانى 
عَيراقء بةطوَيرةى ئةو دةرئةنجامة سةرةتاييانةيشى 
دةنطةكانى  ذماردنى  جياكردنةوةء  لةئةنجامى  كة 
بآلوكراونةتةوة،  سياسييةكانةوة  قةوارة  ليستء 
تا  ئةمةش  ضاوةإواننةكراوبوءن،  زؤرى  بةشَيكى 
بةشَيكى  لةالى  نيطةرانيى  طومانء  زؤر  رادةيةكى 

زؤرى ليستة بةشداربوءةكان دروستكردءوة. 
بَيطومان ئةم نيطةرانىء ناإةزاييانةيش بةرامبةر 
هةرَيمى  هةَلبذاردنة،  ئةم  سةرةتاييةكانى  ئةنجامة 
بةتايبةتى  نةبوءة،  بَيبةش  لَى  كوردستانء كوردى 
سنوءرى  دةنطةكانى  جياكردنةوةى  بة  سةبارةت 

بازنةى ثارَيزطاى كةركوك.
بةرثرسَيكى  بؤ  بن،  هةرضييةك  نيطةرانييةكان 
باآلى حكوميى نيية هةإةشة لة ئةندامَيكى كؤمسيؤن 
فةسَلى  بةطوَيرةى  بةَلكو  ئةوة،  هةر  نةك  بكات، 
ضوارةم لة دةستوءرى عَيراقى، كة لة مادةى 102دا 
سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى  ثَيكراوة،  ئاماذةى 
سةربةخؤيةء  دةستةيةكى  هةَلبذاردنةكان 
ئةنجومةنى  لةاليةن  ضاودَيريكردنة  ملكةضى 
نورى  داواكةى  لةطةأل  هاوكات  بؤية  نوَينةرانةوة، 
ذماردنء  بة  دةستكردنةوة  سةرلةنوآ  بة  ماليكى 
ئةمجارة،  هةَلبذاردنى  دةنطةكانى  جياكردنةوةى 
وادةكةى  )كة  عَيراقة  ثةرلةمانى  بةرثرسيارَيتيى 
تةواوبوءة( لَيثَيضينةوة لة هةر نيطةرانىء طلةييةك 
لةم  كارةكانى  كؤمسيؤنء  بةرامبةر  كة  بكات 
ثرؤسةى جياكردنةوةيةى دةنطةكاندا دروستبوءة، 
ياسايى  وادةى  تةواوبوءنى  بةهؤى  لةكاتَيكدا 
بة  ثاَلثشت  عَيراقةوةء  ثةرلةمانى  ثَيشوءى  خولى 
هَيزء  هيض  ساتةوةختةدا  لةم  عَيراقى،  دةستوءرى 
كةموكوءإيىء  بؤ  بةدواداضوءن  نيية  دةسةآلتَيك 
ئةو  )ئةطةر  بكات  كؤمسيؤن  ئ��ةداى  خراثيى 
خؤى  بؤ  ئةمةش  خؤياندابن(ء  لةجَيى  نيطةرانييانة 
هةروةها  قانوءنىء  كَيشةيةكى  بةردةم  دةمانخاتة 
لةنَيوان  ئاَلؤزةوة  طرذيىء  زؤر  تا  كةم  قةيرانَيكى 
بةشداربوءى  سةرةكييةكانى  ليستة  ثَيكهاتةء 
لة  نازانرَيت  دوءر  بة  )كة  ئةمجارة  هةَلبذاردنى 

داهاتوءدا كاريطةرييةكانى دةربكةون(.
كؤمسيؤن  لة  هةإةشةكردنانةوة  ئةم  لةثشتى 
ه��ةَل��ب��ذاردن(،  حيكايةتةكانى  لة  بةشَيكن  )ك��ة 
رءوندةبَيتةوة،  بؤ  حيكايةتةمان  ئةو  بةشَيكى 
نيية  طرةنتى  تةنيا  بة  هةَلبذاردن  ئةنجامدانى  كة 
ئةوة  بةَلكو  ديموكراسى،  سيستمَيكى  بوءنى  بؤ 
بة  هةَلبذاردنء  دةرئةنجامةكانى  قبوءَلكردنى 
دةزطاكانى  كؤمسيؤنء  سةربةخؤييبوءنى  فيعليى 
بإوايةمان  ئةو  كة  هةَلبذاردنة،  بة  ثةيوةنديدار 
ئةزموءنَيكى  لةبةردةم  تؤخدةكاتةوة  لةال  زياتر 
بَيى  ئةلفء  ضةسثاندنى  ديموكراسىء  ن��اوازةى 

ديموكراسيداين.
هةمان  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  ضؤن  وةك 
ثايةكانى  لةرزؤكيي  بة  س��ةب��ارةت  نيطةرانيى 
روءانطةى  لة  ئةمةش  ئاراداية،  لة  ديموكراسى 
هةَلبذاردنةكانء  لةسةر  خةوش  لَيشاوَيك  بوءنى 
ئةو  كؤمسيؤنء  سةربةخؤبوءنى  لة  طومانكردن 
بة  دةستوءر  بةطوَيرةى  كة  ديكةش  دةزطايانةى 
عَيراقيشدا  لة  هةمانشَيوة  بة  دانراون،  سةربةخؤ 

هةمان حيكايةت دوءبارة دةبنةوة.
هةربؤية جؤرى سيناريؤء حيكايةتةكانى هةرَيمء 
بةغدا تا رادةيةكى زؤر لةيةكترييةوة نزيكن، ئةمةش 
هَيندةى تر ئةو خةونةى هاوآلتييان لةباردةبات، كة 
خةونبينينة بة ضةسثاندنى ديموكراسىء قبوءَلكردنى 
بَيخةوشء  هةَلبذاردنى  ئةنجامدانى  جياوازء  راى 
دوور لة ساختةكاريىء هةروةها دةستاودةستكردنى 
مةدةنيانة  ديموكراسىء  بةشَيوةيةكى  دةسةآلت 
لةسةر  جةختى  عَيراقيشدا  دةستوءرى  لة  )وةك 
لة  لَيوانلَيوبَيت  كة  ديموكراسييةك،  كراوةتةوة(، 

ضةمكء بةهاكانى ديموكراسى.

حيكايةتةكانى هةلَبذاردن

راثؤرتى رَيكخراوةكانى ضاودَيرى هةلَبذاردن:

)15( جؤر ثَيشيَلكاريى لة هةرَيم تؤماركراون

فؤتؤ: هيوا جةمال ديمةنَيك لة دةنطدانى تايبةت 2010/3/4           



رؤذنامة

دوو ديوانى ضاودَيرى دارايى لة 
هةرَيمى كوردستان هةن، كة تاإادةيةكى 

كةم كارةكانيان ئاشكرايةو بة وتةى خؤشيان 
راثؤرتةكانى ديوان دةربارةى طةندةَليى 
رةوانةى مةكتةبى سياسيى حيزبةكان 

دةكرَيت لة برى ثةرلةمانى كوردستان، كة 
ليذنةى نةزاهةى هةية، ئةمة جطة لةوةى 
رةخنةى ئةوة لةو دوو ديوانة دةطيرَيت، 
كة »لة بؤشاييةكى ياساييدا كاردةكةنء 

ياسايةكى دياريكراو ثةيإةوناكةنء هيض 
هةماهةنطييةكيش نيية لةنَيوانياندا«.

ثةرلةمان داواى 
جَيبةجَينةكردنى ياساكانى 

دةكات
سةرةإاى ئةوةى ثةرلةمانى كوردستان، 
لة دانيشتنى ذمارة )9(ى رؤذى )2008/4/21( 
ياساى ذمارة )2(ى ساَلى )2008(ى ياساى 
ديوانى ضاودَيرى دارايى هةرَيمى كوردستان-

عَيراقى دةرضوءاند، بةآلم لة خولى ثَيشوودا 
رَيطرى لة جَيبةجَيكردنى ئةو ياساية كراوة.

ليذنةى  وةفدَيكى  سةردانى  دواى  لة 
بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى  دارايى  نةزاهةء 
ضاودَيرى دارايى هةولَير، ثةرلةمانتار عةدنان 
عوسمان، ئةندامى ليذنةى دارايى لة ثةرلةمانى 
رؤذنامة خستةإوو،  بؤ  ئةوةى  كوردستان، 
ثَييان  ديوان  بةرثرسانى  سةردانةدا  لةو  كة 
راطةياندوون، ئةوان هيض ثةيوةندييةكيان بة 
ثةرلةمانى كوردستانةوة نيية، ضونكة ثَيشتر 
خولى  سةرؤكى  زارةكيى  بةشَيوةيةكى 
ثَيشووى ثةرلةمان ثَيي راطةياندوون، كة ئةو 
ياساية جَيبةجَينةكةنء ياساى  ذمارة )14(ى 

ساَلى )2000( ثةيإةوبكةن.
هاوكات بة وتةى سةرضاوةيةكى بةرثرس 
لة ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير، دواى دوو 
رؤذ لة دةرضوءنى ياساكة، عةدنان موفتى، 
سةرؤكى خولى ثَيشووى ثةرلةمانء كةمال 
حةيدةرى،  شيروان  جَيطرىء  كةركوكى 
لة سةردانَيكياندا  ياسايى،  ليذنةى  سةرؤكى 
بؤ ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير، داوايان 
لةسةر  نةكةنء  بةوياساية  كار  لَيكردوون، 

كاركردن بة ياسا كؤنةكة بةردةوامبن.
عةدنان عوسمان دةَلَيت: »جَيطةى ثرسيارة 
جَيطرةكةىء  ثةرلةمانء  سةرؤكى  كة 
سةرؤكى ليذنةى ياسايى لة دامةزراوةيةكى 
تةشريعى وةك ثةرلةمان، لةطةأل دةرضوءنى 
ئةطةر  ثَينةكرَيت،  ياسايةك داواكاربن كارى 
دانى  كة  دةرك���ردووة  ياسايان  بؤ  واي��ة 

ثَيدانانَين؟«.
ثةرلةمانء  سةرؤكى  داواكارييةى  ئةو 
سةرؤكى ليذنةى ياسايى ثةرلةمان لةكاتَيكدا 
)22(ى  مادةى  بإطةى سَييةمى  لة  كة  بووة، 
ياسا نوَييةكةدا، هاتووة كة بة دةرضوءنى ئةم 
ياساية ياساى ذمارة )14(ى ساَلى )2000(ى 
ذمارة  ثةيإةوى  دارايىء  ضاودَيرى  ديوانى 
لة  هةَلدةوةشَينةوةء   )1999( ساَلى  )121(ى 
مادةكانى دواتريشدا هاتووة، كة كار بة هيض 
ياسايةكى ديكة ناكرَيت كة لةطةأل حوكمةكانى 
لة  ياسايةش  ئةم  بَيتء  ناكؤك  ياساية  ئةم 
رؤذى بآلوبوءنةوةى لة رؤذنامةى )وةقائع( 

كارى ثَيدةكرَيت.  
لةطةَل ئةوةشدا تائَيستا ديوانى ضاودَيرى 
دارايى هةولَير ياسا كؤنةكةء ديوانى ضاودَيرى 
جَييةجَيدةكات،  ياساكة  هةردوو  سلَيمانى 
سةرضاوةكةى ديوانى ضاودَيرى هةولَيريش 
خودى ثةرلةمان بة بةرثرس دةزانَيت لةوةى 
بؤشاييةكى  »لة  داراي��ى  ضاودَيرى  ديوانى 
ديوانى  ه��ةروةك  ك��اردةك��ةن«،  ياساييدا 
ضاودَيرى دارايى هةولَيريش بة »كةمتةرخةم« 
رةسميى  بةشَيوةيةكى  ضونكة  دةزانَيت، 
داواى كارنةكردن بة ياسا نوَييةكة نةكراوةء 
نوءسراو  بة  بإيار  ياساييشةوة  رووى  لة 

دةبَيت، نةك بة زارةكيى.

كارى حكومةتء ثةرلةمان
لةطةأل ئةو دةزطايانة ناشةرعيية 
لةدواى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 
هةردوو  لةطةأل  كاركردن  )2005(ةوة  لة 
ئةو  داراي��ىء  ضاودَيرى  ديوانى  دةزط��اى 
بؤى  راب��ردوو  ساآلنى  لة  كة  بودجةيةش 

تةرخانكراوة، ناياسايى بووة.
 )2002/11/6( لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
بإياري ذمارة )24(ى دةركردووة، كة بةثَيى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لةدواى  بإيارة  ئةو 
لةساَلى )2005(، هةر دةزطايةك  كوردستان 

شَيوازى دوو ئيدارةيى ثَيوةمابَيت كاركردن 
رووى  لة  هةرضةندة  ناشةرعيية،  لةطةَليان 
حكومةت  بةوةى  جَيبةجَيكراوة،  شكلييةوة 
يةكيطرتووةتةوة، بةآلم لة واقيعدا حكومةتء 
وةزارةتةكانء بةإَيوةبةرة طشتييةكانيش بة 

دووئيدارةيى ماونةتةوة.
ئةندامى  وةرتى،  د.ئةحمةد  ثةرلةمانتار 
كوردستان،  ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى 
لةطةأل  ثةرلةمان  حكومةتء  كاركردنى 
ه��ةردوو دةزط��اى ض��اودَي��رى داراي��ى لة 
2005ةوة تائَيستا بة ناشةرعيى وةسفكردو بة 
رؤذنامةى وت: »هةر مامةَلةيةكى حكومةتء 
بودجة  سةرفكردنى  لةطةَليانء  ثةرلةمان 
كة  واية  ياسايى  خروقاتَيكى  وةك  بؤيان 
حكومةتء ثةرلةمان كردوءيانة، ئةمة ماناى 
بإيارةكانى  ياساء  بة  كار  خؤيان  كة  واية 

خؤيان ناكةن«.
»حكومةتء  ثةرلةمانتارة  ئةو  وتةى  بة 
ئةطةر  كة  ثرسيار،  بةر  دةكةونة  ثةرلةمان 
كآ  ثَيشَيلبكةن،  بإيارةكان  ياساء  خؤيان 

جَيبةجَيى دةكات«.

بةدواداضوءن 
بؤ دؤسيةى طةندةَليى نةكراوة

تائَيستا ثةرلةمانى كوردستان نةيتوانيوة 
طةندةَليى  دؤسيةى  يةك  بؤ  بةدواداضوون 
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  ئةوان   كة  بكات، 
هةولَير و سلَيمانى بة خةتابار دةزانن، ضونكة  

راثؤرتيان ئاراستةى ثةرلةمان نةكردووة.
بةوتةى عةدنان عوسمان، لةطةَل ئةوةى 
ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير راثؤرتةكانى 
ديوانى  بةآلم  ناكات،  ثةرلةمان  رةوان��ةى 
راثؤرتةكانى  سلَيمانى  داراي��ى  ضاودَيرى 
كردووة،  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  رةوانةى 
ثشتطوَيى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  كةضي 

خستوون.
ديوانى  لة  س��ةرض��اوةي��ةك  ه��اوك��ات، 
ضاودَيرى دارايى سلَيمانى ئةوةى راطةياند، كة 
ئةوان راثؤرتةكانيان ئاراستةى سةرؤكايةتى 
دواى  لة  ك��ردووةو  كوردستان  ثةرلةمانى 
 2009/3/15 هةتا  ياساكةيانةوة  دةرضوونى 
رةوان���ةى  راث��ؤرت��ي��ان   )100( نزيكةى 
 )80( لة  زي��اد  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى 
راثؤرتء كَيشةى ئيختالسء ساختةكاريشيان 
طشتيى  داواك���ارى  سةرؤكايةتى  داوةت��ة 
دةستةى تؤماركردنى داواى مافى طشتى لة 
هةولَير لة رؤذى دامةزراندنى دةستةى مافى 

داواكارى طشتييةوة.
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  دوو  بوونى 
هؤكارة  سياسيى،  ضاودَيرانى  بؤضوونى  بة 
لةاليةن  راثؤرتةكانيش  ش��اردن��ةوةى  بؤ 

سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة.
لةمبارةيةوة ثةرلةمانتار د. رةفيق سابير، 
ثةرلةمانى  ن��ةزاه��ةى  ليذنةى  سةرؤكى 
ئةوةدةكاتةوة،  لةسةر  جةخت  كوردستان، 
دارايى  ضاودَيرى  دةزطاى  دوو  »بوءنى  كة 
كاريطةريى لةسةر بةدواداضوءنى دؤسيةكانى 
دةستةى  كاتَيك  بةتايبةت  هةية«،  طةندةَليى 
نةزاهة ثَيكدةهَينرَيت، بوءنى ئةو دوو دةزطاية 

دةبنة طرفتَيك لةبةردةم دةستةكةدا.
طومانيان  داراييش  بوارى  شارةزايانى 
بؤ  هةوَلةكان  لة  هيضكام  كة  هةية  ل��ةوة 
هةرَيمى  لة  طةندةَليى  بةرةنطاربوءنةوةى 
د.هؤشيار  سةركةوتووبن،  كوردستان 
ئابووريى،  داراي��ىء  ثسثؤإى  مةعروف، 
طةندةَليى  »ضارةسةرى  وتى:  رؤذنامة  بؤ 
ضاودَيرى  ديوانَيكى  بوءنى  رَيطةى  لة  تةنيا 
طشت  كة  دةب��َي��ت،  سةربةخؤوة  داراي���ى 
بةثَيى  كارةكانى  هةبَيتء  دةسةآلتةكانى 
اليةنَيكى  هيض  رَيكبخرَيتء  دةس��ت��وءر 
حكومةتء ثةرلةمان دةست لة كاروبارةكانى 
لةطةأل  نةبَيت،  بة حيزبيش  وةرنةداتء سةر 
بتوانَيت  كة  نةزاهة  دةستةيةكى  بوءنى 
ثَيناضَيت  كوردستان  لة  بةآلم  بَيت،  ضاودَير 

بتوانرَيت ئةوة بهَينرَيتةدى«.

ديوانى ضاودَيرى ضاالكء سست 
ضاودَيرى  دةزط��اى  دوو  هةرضةندة 
راثؤرتء  تاإادةيةك  بةآلم  هةية،  داراي��ي  
ك��ارةك��ان��ى دي��وان��ى ض��اودَي��رى داراي��ى 
ئةوةى  تائَيستا  ئاشكرادةكرَين،  سلَيمانى 
ئةطةر  دةبينرَيت،  راطةياندنةكانةوة  لة 
نةكرابَيت،  لةسةر  ثَيويست  وةك  كاريشيان 
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  راثؤرتةكانى  تةنيا 
سلَيمانيية، كة بةدةيان مليارء مليؤن دؤالريان 
حكومةتى  خةزَينةى  بؤ  طةإاندووةتةوة 

هةرَيم.

نهَينيانةش  راث��ؤرت��ة  ئ��ةو  بةشَيكى 
ك��ةوت��وون��ةت��ة دةس���ت ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء 
ثةرلةمانتارانء ميديا جؤراوجؤرةكان، بؤية 
خةَلك دةتوانَيت ئةركء ماندوبوءنى ديوانى 

ضاودَيرى دارايى سلَيمانى هةَلبسةنطَينَيت.
ثةرلةمانى  نةزاهةى  ليذنةى  سةرؤكى 
كوردستانيش ئةوةى خستةإوو، كة ديوانى 
تاإادةيةك  نموءنةيةكى  ضاودَيرى سلَيمانى 
ديوانى  بةآلم  ئاشكران،  كارةكانيان  باشةء 
ئةوةش  سستنء  هةولَير  دارايى  ضاودَيرى 
دارايى  نةزاهةء  ليذنةى  سةردانةى  لةو 
داراي��ى  ض��اودَي��رى  ديوانى  بؤ  ثةرلةمان 
هةولَير ئاشكرابوو، كة لة رووى ضةندايةتىء 
لةسةر  كاريان  بابةتانةى  ئةو  ضؤنَيتيء 
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  وةك  كردبوو، 

سلَيمانى نةبوون.   
سةرضاوةكةى ديوانى ضاودَيرى دارايى 
هةولَيريش جةختى لةسةر ئةوةكردةوة، كة 
بةآلم  بةإَيدةكات،  بةباشى  كارةكانى  ديوان 
لةوَيدا  بةرزدةكاتةوة،  راثؤرتةكان  كاتَيك 
راثؤرتةكان ثشتطوَيدةخرَينء كاريان لةسةر 
ناكرَيت، بؤية ثرسيارى طرنط لَيرةدا ئةوةية، 
تائَيستا ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير ضى 
طةإاندووةتةوة بؤ بودجةى طشتيىء ئةطةر 
لة هةولَير طةندةَليى نيية، كةواتة ض ثَيويست 

بة  بوءنى ديوانى ضاودَيرى دارايى دةكات؟
هؤكارى  سابير،  د.رةف��ي��ق  ه��اوك��ات 
هةولَيرى  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  الوازيى 
طةإاندةوة بؤئةوةى كة ئةوان وةك ديوانى 
كراوة  دةستيان  سلَيمانى  دارايي  ضاودَيري 
نييةء بارودؤخَيكى تايبةتيان هةية، هاوكات 
ديوانى  ثَيكهَينانى  لةكاتى  خواست  هيواشى 
طشتيى ضاودَيرى دارايى سوود لة ضاالكىء 
كارةكانى ديوانى ضاودَيرى دارايى سلَيمانى 

وةربطيرَيت.

بؤضي ئةنجامةكان 
ئاشكراناكرَين؟ 

ياساى  )16(ى  مادةى  )6(ى  بإطةى  لة 
تايبةت  دارايى،  ضاودَيرى  ديوانى  )2008(ى 
هاتووة؛  ديوان  سةرؤكى  دةسةآلتةكانى  بة 

بةهؤى  هةية  ب��ؤى  دي���وان  »س��ةرؤك��ى 
لةسةر  ياسايى  داواى  طشتييةوة  داواكارى 
تؤماربكات،  دارايى  تاوانى  ئةنجامدةرانى 

ئةطةر وةزارةت دةستى بةوكارة نةكرد«.
بةثَيى زانيارييةكانى رؤذنامةش، ديوانى 
ضاودَيرى دارايى سلَيمانى زياتر لة )2700( 
ناو  طةندةَليى  دؤسيةى  بة  تايبةت  راثؤرتى 
لةبةردةستداية،  حكومةت  دامودةزطاكانى 
ثَيشكةشى  )2008/5/20(ةوة  لة  هةرضةندة 
راثؤرتانة  ئةو  بةآلم  كردوون،  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانى  ثَيشووى  س��ةرؤك��ى  ل��ةالى 
كوردستان ماونةتةوةء نةخراونةتةإوو، كة 
راثؤرتانة  ئةو  )80%(ى  زانيارييةكان  بةثَيى 
كاريان بؤكراوة، بةآلم ثشتطوَيخراون، ئةمة 
سلَيمانى  داراي��ى  ضاودَيرى  ل��ةوةى  جطة 
ليذنةيةكى  )2009(دا   نيسانى  مانطى  لة 
 )2500( وةآلمنةدانةوةى  لة  لَيكؤلَينةوة  بؤ 
هةندَيكيان  كة  ثَيكهَينا،  طةندةَليى  راثؤرتى 
سةردةمى  )2004(ء  ساَلى  بؤ  دةطةإَينةوة 
بةآلم  هةرَيم،  حكومةتى  ئيدارةيى  دوو 
لة ئاستَيكدا وةستاو  ليذنةية  كاركردنى ئةو 

ئةنجامةكانى ئاشكرانةكران.

 راثؤرتةكان
دةدرَينة مةكتةبى سياسيى 

ضاودَيرانى بوارى ئابوءريى ئةو رةخنةية 
كة  دةط��رن،  داراي��ى  ضاودَيرى  ديوانى  لة 
دةبوو راثؤرتةكانيان بؤ راى طشتيىء خةَلك 
ئاشكرا بكرداية، جطة لةوةى ئةو راثؤرتانةى 
لةسةردةمى  زؤربةيان  دارايى  ضاودَيرى 
ه��ةرَي��م��ةوة   حكومةتى  دووئ��ي��دارةي��ى 
ئامادةكراون لة )2004-2008(، بةآلم تائَيستا 

ئاشكرانةكراونء تاوانباران سزانةدراون.
بةآلم جةالل عومةر سام ئاغا، سةرؤكى 

لة  سلَيمانى،  داراي��ى  ض��اودَي��رى  ديوانى 
لَيدوانَيكيدا بؤ كوردستانى نوآ رايطةياندبوو؛ 
»ماوةيةكى زؤرة ضةند ياداشتَيكيان ئاراستةى 
حكومةت  يةكَيتىء  سياسيى  مةكتةبى 
كردووةء تةواوى ئةو زانيارييانةى تَيداية كة 

كةموكورتى لة ئيدارةدانى حكومةتدا هةية«.
بؤضى  ثَيش،  دَيتة  ثرسيارة  ئةو  لَيرةدا 
خؤى  راثؤرتى  داراي��ى  ضاودَيرى  ديوانى 
نايداتة  حيزبء  سياسيى  مةكتةبى  دةداتة 
دةيهَيَلَيتةوة؟  بةنهَينى  ديكةء  شوَينةكانى 
بَيت  رَيطر  هةرَيم  لة  ياسا  دةبَيت  بؤضى 
بةثَيي  راثؤرتانة؟  ئةو  بآلوبوءنةوةى  لة 
زانيارييةكانى رؤذنامة كة سةرؤكى ديوانى 
ضاودَيرى دارايى لة سلَيمانى داواى البردنى 
نهَينيبوءنى راثؤرتةكانى كردووةو ثَيشنيازى 
ئةوةى كردووة، كة هيض نةبَيت ثاش ساَلَيك 

ئةو راثؤرتانة بؤ راى طشتيى بآلوببنةوة.
ديوانى  ئايا  بثرسين  دةكرَيت  هةروةك 
كاردةكاتء  ضؤن  عَيراق  دارايى  ضاودَيرى 
سلطة  »أمر  دةَلَيت:  ضى  ياساكةياندا  لة 
االئتالف املوقتة رقم )77( ديوان رقابة املالية وفقا 
لصالحياتى كمدير إدارى لسلطة االئتالف املوقتة 
مبا  الدولى  االمن  قرارات مجلس  مع  انسجاماً  و 
فيها القرارات )1483( و )1511( لسنة )2003( و 
بناءً على قوانني و أعراف احلرب، مالحظاً أن قانون 
 )1990( لسنة   )6( رقم  املالية  الرقابة  ديوان 
»القانون«(  أو  املالية«  الرقابة  ديوان  )قانون 
يجعل من ديوان الرقابة املالية كمؤسسة تدقيق 
ُعليا فعالة حتتاج الى )1( تزويد اجلمهور و احملكمة 
باملعلومات الدقيقة املوضوعية حول العمليات 
احلكومية  و االوضاع املالية،)2( تعزيز االقتصاد 
و الكفاءة من خالل القيام بتشكيلة واسعة من 

التدقيق املالى و االدائى و تقيم البرامج«.
لة  باس  ياساكةياندا  )1(ى  بإطةى  لة 
خةَلكء حكومةت دةكات، كة دةبَيت ديوانى 
ضاودَيرى دارايى زانياريى راستء دروستيان 
حكومةتء  كارةكانى  دةرب���ارةى  بداتآ 
لة  بإطةية  ئةم  دارايى وآلت، كة  بارودؤخى 
هةرَيمى  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  ياساى 
ثَيضةوانةوة   بة  نييةء  بوونى  كوردستاندا 
بؤيان  هاوآلتييان  نةك  كة  قةدةغةكراوة، 

نيية ئةو راثؤرتانة ببينن، بةَلكو تةنيا اليةنى 
ثةيوةنديدارو مةكتةبى ضاودَيرىو ثشكنينى 

)ى.ن.ك( ئةو ميهرةبانييةيان ثَيبةخشراوة.
ضاودَيرى  ديوانى  لة  شةفافيةتةى  ئةو 
لة  كة  كاتَيكداية،  لة  هةية  عَيراقدا  داراي��ى 
دةستةى  لة  ب��اس  كوردستان  هةرَيمى 
دةكرَيت،  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  نةزاهةء 
كة دةبَيت بةهَيزء شةفاف بَيت، بةرثرسانى 
هةرَيم باس لة ئةزموءنى ديموكراسى هةرَيم 
دةكةنء دةَلَين: »بارودؤخى هةرَيم تايبةتةء 
ئاسايشء هَيمنيى بةرقةرارةء ئةم بارودؤخة 
عَيراق  ئةطةر  فةراهةمنةكراوة«،  عَيراق  لة 
لةطةأل  بةراورد  بة  هةبَيتء  ئةمنيى  كَيشةى 
رزطارى  ساَلَيكة  ضةند  هةمووى  هةرَيم 
شةفافانةتر  هةرَيم  دةبَيت  كةواتة  ب��ووة، 
نةك  بةغدا،  لة  وةك  ئةنجامبدات  كارةكانى 
ناكرَيت  ئةمة  كاتَيك  بةآلم  ثَيضةوانةوة،  بة 
هيض اليةنَيكيش خؤى بة بةرثرس نازانَيت لة 

وةآلمدانةوةى ئةم ثرسيارة.

ضاودَيرى دارايى حساباتى 
خيتامى حكومةت نابينن 

ثةرلةمان  داراي��ى  ليذنةى  ئةندامانى 
رةخنةشيان لة دةزطاكانى ضاودَيرى دارايى 
هةولَيرء سلَيمانى هةية، كة دةبوو راثؤرتيان 
لة  بودجة  خةرجكردنى  ضؤنَيتى  لةسةر 
وةزارةتةكان ثَيشكةش بة ثةرلةمان بكةن، تا 
دارايىء  ضاودَيرى  راثؤرتةكانى  بةراوردى 
وةزارةتى دارايى بكرَيت، بةآلم سةرضاوةيةكى 
باآل لة ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير ئةو 
كة  رةتكردةوة،  ثةرلةمانتارانى  بؤضوءنةى 
بؤ  كةمتةرخةمبَيتء  لةوبارةيةوة  ديوان 
كاركردنى  سيستمى  »بةثَيى  وتى:  رؤذنامة 
ساآلنة  ثَيويستة  دارايى،  ضاودَيرى  ديوانى 

خؤى  راثؤرتى  داراي��ى  ضاودَيرى  ديوانى 
لةسةر ضؤنَيتى خةرجكردنى بودجة لةاليةن 
وةزارةتةكانةوة هةبَيت، بةآلم ئةمة الى ئَيمة 
ناكرَيت، ضونكة دوو ديوانى ضاودَيرى دارايى 
هةيةء ناتوانرَيت لةسةر وةزارةتةكانى هةرَيم 

كاربكةن بة جيا«.
هةروةها سةرضاوةكة ئاماذةى بةوةشدا، 
دارايى  وةزارةت��ى  )2003(وة  لةساَلى  كة 
حكومةتى هةرَيم رَيطةى بة ديوانى ضاودَيرى 
كة  بكات،  خيتامى  حساباتى  نةداوة  دارايى 
دةبوو بةرلةوةى ذمَيرةى كؤتايى بودجةى 
ساآلنة رةوانةى ثةرلةمان بكات، راثؤرتةكة 
تا  داراي��ى  ضاودَيرى  ديوانى  بؤ  بنَيرَيت 
لةسةر  خؤيان  راثؤرتى  بكةنء  ثةسةندى 
بخةنةإوو  راثؤرتة  ئةو  دروستيى  راستىء 
و بة ياداشتَيك لةطةأل راثؤرتةكةدا رةوانةى 
ثةرلةمانى بكةنةوة، بةآلم وةزارةتى دارايى 

ئةوةناكات!.

لةذَير فشاردا
حساباتى خيتامى وةردةطرن

داراي��ى  وةزارةت���ى  لة  سةرضاوةيةك 
ثشتإاستكردةوة،  ئةوةى  هةرَيم  حكومةتى 
دارايى  وةزارةتى  تائَيستا  )2003(وة  لة  كة 
رَي��ط��ةى بة دي��وان��ى ض��اودَي��رى داراي��ى 
بةآلم  بكات،  خيتامى  حساباتى  كة  نةداوة 
بةمدواييانة لةذَير فشارى حكومةتى عَيراقى 
وةزارةتى  ئةطةر  ئةوةيكرد،  هةإةشةى  كة 
ئةوا  بَيت،  ب��ةردةوام  ك��ارةى  لةو  داراي��ى 
ئةوانيش لة ثارةى ثشكى حكومةتى هةرَيم 

كَيشةيان بؤ دروستدةكةن«.
ضاودَيرى  ديوانى  ئَيستادا  لة  ثَيويستة 
ساَلى   )6( خيتامى  حساباتى  لة  داراي��ى 
رابردوو بكؤَلَيتةوةء لة ئَيستاشدا دوو ليذنةى 
كةس   )5( لة  ليذنةيةك  هةر  كة  ثَيكهَيناوة، 
دةستثَيبكةن،  لَيكؤلَينةوةكان  تا  ثَيكهاتوون 
)2004( لة  بؤضى  كة  ب��ةوةش  سةبارةت 

لةاليةن  وةزارةتةكان  ختامى  ةوة حساباتى 
نةبينراوة،   نةكراوةء  داراييةوة  ضاودَيرى 
بة  داراي��ى  وةزارةت��ى  دي��وان،  بةرثرسانى 

بةرثرس دةزانن كة رَيطةيان ثَينةداون.
ثَيويستة ليذنةى نةزاهةء ليذنةى دارايى 
بة  زؤر  دةبَيت  كوردستان  ثةرلةمانى 
ورديى ياساى ذمارة )2(ى ساَلى )2008(ى 
تاوءتوَيبكةنةوةء  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى 
دةربكةن،  ياسايةك  كة  بدةن  ئةوة  هةوَلى 
ئةوا  نةبَيت،  باشتر  عَيراق  لةوةى  ئةطةر  كة 
ئايندةدا  لة  هيوايةش  بةو  بَيت،  ئاستةدا  لةو 
راثؤرتةكانى ئةم ديوانة بة شةفافانة بخرَينة 
كوردستانء  خةَلكى  كؤمةآلنى  ضاوى  بةر 
مؤرى »نهَينىء تايبةت«ى ئةم راثؤرتانة بة 
فشارَيكى  ببَيتة  ئةوةى   بؤ  الببرَيت،  ياسا 
حكومةتء  دامودةزطاكانى  سةر  بؤ  ديكة 

طةندةَلكاران.
ثاش بآلوبوونةوةي هةواَلي طةإانةوةي 
ثاش  دؤالرةكة،  هةزار   )750( مليؤنء   )18(
ئامادةكردني ئةم راثؤرتة بةإَيز جةاللى سام 
ثارةيةي  بإة  ئةو  طةإانةوةي  هةواَلي  ئاغا، 
خةزَينةي  بؤ  طةإاوةتةوة  كة  ثَيإاطةياندين، 
بودجةي حكومةتء ئةم هةواَلة لة رؤذنامةي 
بآلوبووةوة،   )2010/3/23( رؤذي  ئاوَينةي 
 )750( مليؤنء   )18( ثارةية  ئةو  بإي  كة 
طةإانةوةي  ئاشكراكردني  دؤالرة،  هةزار 
هاوآلتييانةو  دَلخؤشيي  جَيي  ثارةية  ئةو 
دةستخؤشي كردنيشة لة رؤذنامةي ئاوَينة، 
كة ئةم بابةتةي ورووذاند، ثرسياري طةورة 
ديكةي  دؤالري  مليؤن  ضةند  ئاخؤ  ئةوةية، 

بودجةي هةرَيم بةم دةردة براوة؟
ثارةية  بإة  ئةم  طةإانةوةي  راستيي  كَي 

دةسةلمَينَيت؟
نزيكةي  بؤ  كة  فائيدةية ضةندة،  ئةو  ئايا 
)3( ساأل خراوةتة سةر حيسابى كؤمثانياي 

)ئةلين بورط( لة بةريتانيا؟.
دروستنةكردني  لة  بةرثرسة  كَي  ئايا 
بةهؤي  ت��ةق  ت��ةق  ك��ارةب��اي  وَيستطةي 
طةندةَلييةوة، كة دةبوو بإي )488( مَيطاواتي 
بةرهةم بهَيناية لةم بَي كارةباييةي هةرَيمي 

كوردستان؟
ثارةية  بإة  ئةو  لةناردني  بةرثرسة  كَي 
سكرتاريةتي  رؤَلي  زةمان(؟  )خيتاب  بةبَي 
لةو  ضيية  ع��َي��راق  سةركؤماري  ب��ةإَي��ز 
تاوانةدا  ئةو  وةآلم��ي  لة  كة  مةسةلةيةدا، 
لةإَيطةي  ثارَيزراوةو  ثارةية  )ئةو  بَلَيت؛ 

دؤستانمانةوة هةوَلدةدةين بيطةإَينينةوة(.
ميدياكانء  طشتيىء  داواك���اري  ئايا 
بةم  كوردستان  هاوآلتيياني  ئؤثؤزسيؤنء 

ئةنجامة رازي دةبن؟؟
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لة 80%ى ئةو راثؤرتانة 
ثشتطويَخراون كة بؤ ثةرلةمان 

نَيردراون

ديوانى ضاودَيرى دارايى، فةزايةك لة نهيَنى



ثةرلةماني عَيراق بإياري كؤتايى الي ئةوانة، 
ئةم ثرةنسيبةش بؤ يةك خولة، يان واي بؤ 
بةجيهانةوة،  ثة يوةنديية  كةناَلَيكي  دةضن، 
واتة بة سةرؤك كؤماري وآلتاني ديكةوة. 
روونةء  هةَلوَيستيان  ئيقليميش  وآلتاني 
بة  بةريتانياية.  ئةمريكاو  طرنطة،  ئةوةي 
ثَيضةوانةوة زؤرجار ئةو كةناَلة زيانبةخشة 
ئةو  زؤرة،  نموونة  كورد.  ثرسي  لةسةر 
ثؤستانة زياتر ثرؤتؤكؤَلي بوون. سةرؤك 
حوكمي  واذؤكردني  لة  خؤي  كؤمارَيك 
كورد  دوذمني  دإندةترين  لةسَيدارةداني 
كيمياييء  عةلي  س��ةدامء  وةك  الدات، 
وةك  ئةنفالضي،  تاوانبارَيكي  لة  بةرطريى 
بكات  رةم��ةزان  تاريق  هاشمء  سوَلتان 
رةنجاندني  بَيت،  ثاساوَيكدا  هةر  لةذَير 
قوربانيانى  كةسوكاري  نةتةوةيةكء  دَلي 
لة  ض  يان  ئةنفالكراوةكانمانة،  هةَلةبجةء 
بؤ  بكةين  دةرةوة  وةزارةت��ي  ثؤستَيكي 
ئَيران  توركياء  سوثاي  رؤذانة  كة  كورد 
وآلتةكةمان  س��ةروةري��ي  ح��ورم��ةتء 
دةشكَيننء طوندو ماألء ماآلتمان بؤردومان 
)10(بنكةى  نزيكةى  توركيا  دةك���ةن، 
ضاندووة،  هةرَيمةكةماندا  لة  سةربازيي 
ثةرلةماني كوردستان داوايكردووة، دةبَيت 
نةمَينن، هةر ماونء دوور نيية بة هَيزتريش 
عَيراق  دةرةوةي  وةزيري  ئةطةر  بكرَين. 
ثرسي  دةيان  وروذاندني  بواية،  عةرةبَيك 

وةها، ئاسانتر بوو بؤ كورد.
رؤذنامة: لةدواى هةَلبذاردني )3/7(، 
هةرَيم  سةرؤكايةتيي  كة  نةمانبيني 
ئاشكرا  بةثةلةء  جدييء  هةنطاوي 
طؤإانء  لة  نزيكبوونةوةي  بؤ  بنَيت 
بةرةي ئؤثؤزسيؤن بةطشتيي، لة كاتَيكدا 
مةسةلةكة هاوثةيمانَيتيية لة بةغدا. ئايا 
هةرَيم،  سةرؤكايةتيي  هةَلوَيستةى  ئةم 
ثارتي  ياخود  يةكَيتيية،  خاتري  لةبةر 

خؤشي هةمان بؤضووني هةية؟
بؤ  )3/7(ء  هةَلبذاردنةكاني  ثَيش   *
ئةوةمان  تةمةنناي  )رووداو(،  رؤذنامةى 
هةَلبذاردنةكان،  دواي  ه��ةر  ك��ة  ك��رد 
كوردستان  ثةرلةماني  هةرَيمء  سةرؤكي 
وةك مةرجةعيةت، لةطةأل اليةنة براوةكان، 
ط��ؤإانء  )كوردستانييء  ليستي  وات��ا 
نةخشةء  كؤبَيتةوةء  كؤمةأل(  ء  يةكطرتوو 
بةمةرجةعيةت  بةغدا  لة  كورد  ستراتيذي 
بكرَيت، ضونكة ئةو سةرؤكي هةرَيمةء جطة 
هةية.  ئؤثؤزسيؤنيش  ليستي دةسةآلت،  لة 
دَلاطرتنى يةكَيتي لةم بارةيةوة هؤكار نيية، 
وا  باسي  ثارتييش.  هةَلويستي  هةروةها 
راطةياندني دةرئةنجامةكان  هةية كة دواي 
بة فةرمي موبادةرةي وا بكرَيت كة باشتر 
وابوو زووتر بَيت. ئةم طشتطيريية طرفتَيكة، 
تَيطةيشتن  بةَلكو  ئ��ةم��ةش،  ه��ةر  ن��ةك 
هَيشتا  م��ةرج��ةع��ي��ةت  ثرةنسيثي  ل��ة 
حيسابكردن  هةستكردنء  نةطةيشتووةء 
ياسايي  بووني   )7/25( دواي  قؤناغي  بؤ 
ئةم  ضةندة  نيية.  كامأل  هَيشتا  ئؤثؤزسيؤن 
بَيت،  هةرَيم  سةرؤكي  ئةركي  كَيشةيةش 
بةرثرسيارةء  ئؤثؤزسيؤن  ئةوةندةيش 
ئةمة  بَيت.  بَيهةَلوَيست  بَيدةنطء  ناكرَيت 

مافي خةَلكة كة دةنطيان ثَيداون. 
مةرجةعيةت  لة  بير  هاتووة،  كاتي 
ياساي  بةثَيي  مةرجةعيةتيش  بكرَيتةوة، 
مادةيةكي  كوردستانةء  ثةرلةماني  ئَيمة، 
روون هةية كة دةَلَيت ثةرلةمان مةرجةعي 
خةَلكي كوردستانةو بةرثرسيارة بةرامبةر 
ضارةنووسسازةكان.  كَيشة  هةموو 
هةرة  زؤربةي  لةبةغدا  ئَيمةش  كَيشةكاني 
بةثَيي  هةروةها  ضارةنووسسازن،  زؤري 
لةم  بةرثرسة  هةرَيم  سةرؤكي  ياساش، 
هةر  دةكرد  تةمةننام  من  بؤية  هةرَيمة، 
سةرؤكي  رؤذَي��ك،  بة  هةَلبذاردن  دواي 
هةرَيم بانطهَيشتي هةموو اليةنةكان بكاتء 
طفتوطؤ لةسةر ئةو ثَيشهاتة تازةية بكةنء 
هةرَيم  سةرؤكي  بانطهَيشتةدا  لةو  هةر 
ليذنةيةكي لة ليستة براوةكاني هةَلبذاردن 
يةكطرتوو،  طؤإان،  هاوثةيمانيي،  )ليستي 
داإشتني  بؤ  دروستبكرداية  ك��ؤم��ةَل( 
لة  هةَلسوكةوت  ضؤنَيتيي  بؤ  ثرؤطرامَيك 
نَيوان هةرَيمء بةغداء مةرجةعيةتء دواي 
ئةنجامي كؤتايي ئةنجامي هةَلبذاردنةكةش 
عَيراق  سةرئاستي  براوةكاني  اليةنة  كة 
دابنيشتنايةو  ديسان  ليذنةكة  دةركةوتن، 

بكردايةء  ديراسة  باشتر  ثإؤذةيةيان  ئةو 
ئةوةي  بؤ  راطةياندن  بيدةنة  دةشيانتواني 
زياتر  كوردستانةوة  خةَلكي  لةاليةن 
بنَيردرايةتة  دواتريش  دةوَلةمةندبكرايةو 
بةتَيرو  ئةوةي  بؤ  كوردستان،  ثةرلةماني 
بكرايةء  موناقةشة  زي��ات��ر  تةسةلى 
ئةوةي  بؤ  قانوونَيك،  ميساقء  بة  ببواية 
مةسةلةية  ئةو  ثابةندي  ئَيمة  نوَينةراني 
بن، بؤ ئةوةي ثرسي كورد لةبةغدا رزطار 
تةسكء  حيزبايةتي  لةميزاجيةتء  بكةين 
ثرسي  بيكةينة  تاكةكةسء  دةسةآلتي  لة 
ميللةتء نةتةوةيةك. ثَيمواية ئَيستاش كات 
ماوة، ضونكة ئةوةي ئةمإؤ طرنطة يةكإيزيي 
ئَيمةية. من باوةإم بةو دروشمة نيية كة ئَيمة 
بةآلم  ئاسايية،  بين  ناكؤك  ضةند  لةناوخؤ 
دروست  بؤضوونَيكي  بين،  يةك  بةغدا  بؤ 
نيية، ضؤن دةبَيت لَيرة خةَلك بطيرَيتء بزر 
بإفَينرَيتء  خةَلك  لةنةخؤشخانة  بكرَيتء 
فةوقي  تةعامولي  ببإدرَيتء  خةَلك  ناني 
بكرَيت،  براوة  سياسييةكاني  اليةنة  لةطةأل 
هةَلبذاردنةكة  كؤتايي  ئةنجامي  هَيشتاكة 
بإياري لةسةر نةدراوةو اليةنَيكي سياسيي 
كؤمار  س��ةرؤك  بؤ  ثاَلَيوراو  هةستَيت 
ديكةشي  خةَلكي  بةشى  كة  دياريبكات، 
سارديي  ئيجرائاتانة  ئةمجؤرة  تَيداية، 

دروستدةكةن.

ثَيكهَينانى  بة  سةبارةت  رؤذنامة: 
بةثَيي  عَيراق.  ئايندةى  حكومةتى 
هةندَيك زانياريي،  جؤرَيك لة ناكؤكي 
لة نَيوان ثارتيء يةكَيتيدا هةية سةبارةت 
بة هاوثةيمانَيتيى لةطةأل ليستة شيعيء 
ثارتيدا  لةناو  بؤضونَيك  سوننييةكان؛ 
عةالوي  ليستةكةي  لةطةَل  باشة،  ثَيي 
رَيككةوتن بكرَيتء بؤضوونَيكيش لةناو 
ليستةكةي  لةطةأل  باشة،  ثَيي  يةكَيتي 
ضؤن  مةسةلةية  ئةم  ئَيوة  ماليكي، 

دةبينن؟
يان  عَيراقييةدا،  ليستي  ل��ةن��او   *
عَيراقيية،  ليستي  ثَيكهاتةي  زؤرينةى 
تَيدا  عةرةبي  شؤظَينيزمي  زؤرتريني 
بةربةرةكانَيي  سةرسةختانة  كؤبووةتةوة، 
ليستي  ئ��اوات��ةخ��وازم  دةك���ةنء  ك��ورد 
عةالوي رؤَلى سةركي نةبَيت لة حكومةتي 
ئةمريكا  دةراوةدا  سةراوء  لةم  ئايندةدا. 
رؤَلي كاريطةري هةية. ئةوان ضةند )ساَلح 
)نوري  ئَيستا  تا  وةلَي  هةية،  جةبرَيكيان( 
جياوازي  نةبووة.  ثةيدا  بؤ  سةعيد(َيكيان 
لةمةإ  حيزبةكوردستانييةكان  نَيوان  لة 
هةبَيت  ئةطةر  ناوةند،  لةطةأل  هاوثةيمانَيتي 

باش نيية.
رؤذن��ام��ة: ب��ؤض��ي ل��ة ط��وت��اري 
كة  هةستثَيدةكةين  ئ��ةوة  كورديدا 
نةبووني  بةشداربوونء  مةسةلةي 
شتَيكة  بةغدادا  لةحكومةتي  ك��ورد 
دةبَيت،  بةشدار  ه��ةر  ب��إاوةت��ةوةو 
شةرتء  بةهةر  ثَيويستة  ثَيتواية، 
مةرجَيك ئَيمة بةشداربين لةحكومةتي 

داهاتووي بةغدادا؟
لة  كورد  بةشداريي  دةبَيت  نةخَير،   *
لة  خؤ  بَيت.  كورد  ثرسي  سةوابتي  سةر 
لة  سةدامء  رذَيمي  ثَيش  سةردةمةكاني 
سةردةمي ئةويشدا كورد هةر بةشداربووة 
تةها  ضةندين  ن��اوةن��دء  دةس��ةآلت��ي  لة 

محَيدينء تةها جةزراويء ... هةبووة.
لةسةر  بؤضوونتان  رؤذن��ام��ة: 
لة  طؤإان  بزووتنةوةي  بةشداريكردني 

حكومةتي داهاتووي عَيراقدا ضؤنة؟
ثةيوةنديدارة  مةسةلةيةكة  ئةوة   *

دةس����ةآلتء  ليستي  م��ةس��ةل��ةي  ب��ة 
بة هةَلوَيستيان  مةرجةعيةتةوة، سةبارةت 
لةمةإ ئؤثؤزسيؤنء ضونَيتي بةشداريي لة 
ناوةند، بة هةرحاأل ئةو ثرسة بةجَيهَيَلراوة 

بؤ خودي طؤإان. 
بةشداريي  طؤإان  ئةطةر  رؤذنامة: 
نابَيت  ئايا  بكات.  عَيراقدا  لةحكومةتي 
كة  طةندةَلةي  سيستمة  لةو  بةشَيك  بة 

ئَيستا لة ئاراداية؟
* طةندةَليي دياردةيةكي سةرتاسةريية 
نكوَلي  ناتوانرَيت،  دياردةيةكة  عَيراقداء  لة 
ضارةسةر  ثؤست  وةرنةطرتني  لَيبكرَيت، 
بة  بةندة  بةشداريي،  طةندةَليي.  بؤ  نيية 
لةمةإ  كورد  هةَلوَيستي  خيتابء  يةكَيتيي 
ناوةند  دةسةآلتي  هةَلوَيستي  ثرسةكةيء 

سةبارةت بةو خيتابة.
اليةنطري  ك��ةوات��ة  رؤذن��ام��ة: 
لة  طؤإاني  بزووتنةوةي  بةشداربووني 

حكومةتي عَيراقدا؟
بةشداريي  اليةنطري  ئ��ةوة،  ثَيش   *
اليةنطري  ط��ؤإان��ي��ش��ةوة.  ب��ة  ك���وردم، 
ي��ةك��اي��ي��ك��ردن��ةوةي ث��رس��ي ك��وردء 
حيزبيء  موحاسسةي  لة  رزطاركردنيم 

تاكةكةسيء ثؤستء ئيمتيازات.
ئةداي  لةسةر  بؤضوونتان  رؤذنامة: 
نزيك بة شةش مانطي كابينةي شةشةمي 
لةكاتَيكدا  ضؤنة،  هةرَيم  حكومةتي 
كة  ثَييانواية،  ضاودَيران  لة  هةندَيك 
بة  نةيتوانيوة  ئَيستا  تا  كابينةية  ئةم 
لةبةرنامةكةي  خاَلَيك  هيض  تةواوةتي 

جَيبةجَيبكات؟
لَيدةكةمةوة  جةختيشى  وتومةو   *
كابينةيةكي  ش��ةش��ةم،  كابينةي  ك��ة 
بةرنامةيةكي  مةبةستم  من  بَيبةرنامةية، 
رونء ئاشكراية، نةك خيتابَيك. بةرنامةي 
طشت  كة  بةرنامةيةية  ئ��ةو  حكومةت، 
لة  بةشداربن  ئةنجومةن  وةزيرةكانى 
بؤ  ن��اردن��ي  ثةسةندكردنيء  دان��ان��يء 
ثةرلةماني كوردستان بؤ موناقةشةكردنء 
فةرمي  بةرنامةي  كة  تةسديقكردني 
بودجةي  بكرَيت.  مةزةندة  لَي  ضي  نةبَيت، 
ئةم  بَيبةرنامةيي  لة  طةواهي  كابينةية  ئةم 
نة  ئةم حكومةتة  ثَيمواية،  دةدات.  كابينةية 
لةبةرنامةي؛  خؤي  سكةي  سةر  ضووةتة 
)خؤي  هَيشتا  هتدء  خ��ةرج...  كاركردن، 

بةغةريبء كاتيي دةزانَيت(. 
كة  شتانةي  لةو  يةكَيك  رؤذنامة:   
بةرثرساني باآلي ئةم كابينةية شانازيي 
شةفافيةتي  مةسةلةي  ثَيوةدةكةن، 
بؤضووني  ثَيشتريش  ئَيوة  بودجةية. 
تايبةتتان لةسةر بودجة هةبوو. ئَيستاء 
ثةرلةمان،  ناو  مشتومإةي  ئةو  ثاش 

بؤضوونتان ضؤنة؟
* ل��ة م��َي��ذووي ئ��ةم )18(س��اَل��ةي 
يةكةمجارة  كوردستاندا،  ثةرلةماني 
بةرنامةء  خ���اوةن  ئؤثؤزسيؤنَيكي 
يةكَيك  هةبَيتء  بوَيرمان  بةرضاوإوونء 
وروذاندني  ئؤثؤزسيؤن،  شاكارةكاني  لة 
وردةكاريية  ثَيداطرتنء  ئةو  بودجةء 
)طؤإانء  ئؤثؤزسيؤن  لة  مةبةستم  بوو. 
رؤَلَيكي  راستى  بة  يةكطرتووة(،  كؤمةألء 
نؤَينةراني  تايبةتي  بة  هةبوو،  بةرضاويان 
طؤإان ئةزموونَيكي نؤَييان هَيناية كايةوة. 
ثةرلةماني  )18(س���األ  ث��اش  خؤشحاَلم 
ثةنجا  بة  ثةنجا  قاَلبي  لة  كوردستان 
بةرثرسيارو  ئؤثؤزسيؤنَيكي  دةرضَيت، 

وردء بةهةَلوَيست بةدةركةوَيت. 
ناتةواوةء  بودجةيةكي  بودجةية  ئةو 
وةسفمكرد  كة  ناضاربووم  خؤي  كاتي 
بةآلم  تَيداية،  باشي  شتي  بة)سةقةت(ء 
قوت  باشيش  شتي  خراث  شتي  زؤرجار 
دةدات، بؤية لةوانةبووم كة زوو داوامكرد، 
بودجةية  ئ��ةو  واي��ة،  دروستر  باشترء 
بطةإَيتةوة بؤ حكومةتء جارَيكي ديكة بة 
سوودوةرطرتن لةو تَيبينييانة، ثَييدا بضنةوةو 
بطةإَيتةوة بؤ ثةرلةمان. ئةو بودجةية تةنيا 
لة  يةكَيك  بةَلكو  نيية،  تَيدا  ناشةفافي  شتي 
يةكةمجارة  كة  ئةوةية،  خراثةكاني  اليةنة 
كارطَيإيي  دةسةآلتي  بودجةوة  رَيطاي  لة 
تةجاوزي دةسةآلتي ثةرلةمانء دادوةريي 
ئَيمةدا  حكومةتةي  ئةم  لةمَيذووي  دةكات. 
ئةنجومةني وةزيران، بودجةي  نةبووة كة 

ثةرلةمان بخةمَلَينَيت.

رةخنة  ئ��ةو  دواي  لة  رؤذن��ام��ة: 
طيراون،  بودجة  لةسةر  كة  جدييانةوة 
فراكسيؤني  لة  ثارتيش  بةشي  ئَيستا 
بودجةية  ئةم  كة  هاوإان  كوردستاني، 
ثَيويستة  تيايةو  زؤري  كةموكورتي 
بطةإَيتةوة بؤ حكومةت. ئةم طؤإانة كة 
بةسةر تَيإوانيني بةشَيك لة فراكسيؤني 

كوردستانيدا هاتووة، ضؤن دةبينيت؟
باشيان  كارَيكي  واب��َي��ت،  ئةطةر   *
كردووةء جَيطةي خؤشحاَليية، ئاواتةخوازم 

كوتلةي يةكَيتيش ئةوحةقيقةتة بسةلمَينن.
حوكمإاني  مَيذووي  لة  رؤذنامة: 
تواني  ط��ؤإان،  بزووتنةوي  هةرَيمدا 
بضةسثَينَيتء  بةرهةَلستكاريي  واقيعي 
ئَيستا ئةم بزووتنةوةية دوو هةَلبذاردني 
ئَيوة،  راي  بة  تَيثةإاندووة.  طرنطي 
نوَيية  سياسيية  هَيزة  ئةم  ثَيويستة 
رَيكبخاتةوة،  خؤي  ضؤن  بكاتء  ضي 
كاريطةريي  داهاتووش  بؤ  ئةوةي  بؤ 
سياسييةوة  ثرؤسةي  بةسةر  ثؤزةتيظي 

هةبَيت؟
لة  شتَيكم  )7/25(ةوة  ل���ةدواي   *
بةوةدا  ئاماذةم  بآلوكردةوةء  ميدياكان 
برادةراني  هاتووة،  ئةوة  كاتي  ئيدي  كة 
طؤإان  خوارةوةء  بَينة  لةطردةكة  طؤإان 
ئةوة  كاتي  ب��زاظ،  بة  بووة  رةوت��ةوة  لة 
قةوارةكةي  بزاظء  ناوةإؤكي  هاتووة، 
طؤإان،  براياني  نيية  دوور  بكرَيت.  رَيكتر 
وةلَي  ضارةسةركردبَيت،  كَيشةيةيان  ئةم 
كوردستانيي  شةقامي  فراواني  ثانتاييةكي 
)عفوي(  بزاظَيكي  بة  بزاظة  ئةم  هَيشتا 
بزافي  عاتيفةو  سؤزو  قةَلةمدةدةنء  لة 
عةفةوي تا سةر بؤ كةس ماأل نيية. هةندَيك 
طؤإان بةوة تؤمتبار دةكةن، طواية )سواري 
ب��ووة(،  خةَلك  ناإةزاييةكاني  شةثؤلي 
ئؤثؤزسيؤن  ئةركي  وةزيفةو  بةدَلنياييةوة 
ناإةزاييةكاني  شةثؤلي  سواري  ئةوةية، 
بةندة  ئؤثؤزسيؤن  بووني  ببَيت.  خةَلك 
مةلزوومي  الزمء  خةَلكةوةء  ناإةزايي  بة 
شةثؤلَيكي  ن��اإةزاي��ي  شةثؤلي  يةكن. 
لةوة  زيرةكي  دووربينيىء  هةميشةييةء 
بيقؤزَيتةوةء  بزانَيتء  ثَيى  زوو  كة  داية 
جَلةوةكةي  بَيتء  شةثؤلةكةي  سواري 
ذياني  تةشويهكردني  نابَيت  بطرَيت. 
كوردستان،  لة  حيزبايةتي  رَيكخستنء 
لة ذيانء سيستمي  بَيت بؤ هةالتن  ثاساو 
رَيكخستن. حيزبايةتيء ذياتي حيزبايةتيء 
ئَيستاش  تا  نييةء  عار  عةيبء  رَيكخستن، 
حيزب،  لةغةيري  بةشةرييةت،  عةقَلي 
نةدؤزيوةتةوة  ديكةي  ئامرازَيكي  هيض 
كؤمةآليةتيء  رَيكخستني  مةسةلةي  بؤ 
ط��ؤإي��نء ط��ؤإان��ك��اري��يء ئ��اَل��وط��ؤإي 
كؤكردنةوةى  رَيكخستنء  دةس��ةآلتء 
جةماوةر. ئةمإؤ طؤإان بةرثرسة بةرامبةر 
لة  ثَيداوةء  دةنطي  خةَلك  كة  رةوتةي  ئةو 
ثشتيةتي. بةرثرسة بةرامبةر ئةو تةوذمةي 

كة بووةتة خواستي خةَلك. 
ئةم  ثَيويستة  ثَيتواية،  رؤذنامة: 
بزووتنةوةية ئايديؤلؤذياي هةبَيت، يان 

هةر بةرنامةيةكي نيشتماني؟
جديي  بزووتنةوةيةكي  بَلَييت  تؤ   *
بةبآ  لةش  ئايديؤلؤذياء  بةبآ  هةبَيت 
نيية لةدنيادا  نابَيتء هيض شتَيكيش  مَيشك 
ثةيوةنديي بة بزووتنةوةي كؤمةآليةتييةوة 
ئايديؤلؤذيا  بَيت.  ئايديؤلؤذيا  بَي  هةبَيتء 
ئاشكرايةء  روونء  فيكريي  مةنزومةيةكي 
موتةكاميلء رَينيشاندةرء نةخشةي رَيطاية 
هةَلقوآلوي  بةرنامةش  دياردانةء  ئةو  بؤ 

ئايديؤلؤذييةتة.

ضاوثَيكةوتن

بةطشتيي لةم 
هةلَبذاردنةدا 

ثارتيش 
كورت دةهيَنَيت

هةستء
 خواستي 

طؤِرانء طؤِرين 
لةثةرةسةندنداية

ذمــارة )574( 
9ضوارشةممة 2010/3/24

hewal.rozhnama@gmail.com

جةوهةر ناميق

ى كـردووة            * كابينةي شةشةم، كابينةيةكي بيَبةرنامةية  جةوهةر ناميق: لـيـسـتـي دةسـةآلت ثـاشـةكـشـيـَ

نـة خـوارةوة كـاتـي ئـةوة هـاتـووة بـرادةرانـي طـــــــؤأان لـة طـردةكـة بـيـَ



سيروان رةشيد- ثيرمام

جةوهةر ناميق سالم سياسةتمةدارو 
سكرتَيرى ثَيشووى مةكتةبى 
سياسيى ثارتى، باوةإى واية، 

خوازياراني طؤإينء طؤإانكاريي 
لةناو ثارتيدا كةمتر نيية لة 

يةكَيتيء دةَلَيت: ئةطةر طرفتء 
ناعةدالةتيء قةيران هةبَيت، طؤإان 
مةتَلةبةء ئةطةر ضارةسةر نةكرَيت، 
بة دووري نازانم كة رةوتةكة لةناو 

ثارتى زةقء فراوانتر بَيت.
جةوهةرناميق كة يةكةم سةرؤكى 

ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستان بوو، 
ئاماذة بؤ ئةوة دةكات؛ يةكَيك لة 

شاكارةكاني ئؤثؤزسيؤن وروذاندني 
بودجةء ئةو ثَيداطرتنء وردةكاريية 

بوو، »طؤإان ئةزموونَيكي نوَيي 
هَيناية كايةوة«.

لةم ضاوثَيكةوتنة تايبةتةدا 
جةوهةر ناميق ئاماذة بؤ 

ئةوةشدةكات كة تا دَيت هةستء 
خواستي طؤإانء طؤإين لة 

ثةرةسةندندايةو خةَلك خوازياري 
طؤإيني ئةم رةوشة سةقةتةيةء 
ئؤثؤزسيؤنيش ئامرازةكةيةتي.

رةخنة  زؤرة  ماوةيةكي  رؤذنامة: 
دةطرن،  دةسةآلت  كةموكورتييةكاني  لة 
ب��ةردةوام  شَيواز  هةمان  لةسةر  ئايا 
دةبن؟ نيازتان نيية بة شَيوةيةكي ديكة 
بة  بكةنةوةو  فؤرمةلة  رةخنةكانتان 
عةمةلي بَينة ناو ثإؤسة سياسييةكةوة؟

كةموكورتي  بةبآ  دةسةآلتَيك  هيض   *
هةَلسةنطاندنةء  رةخنة،  نابَيت.  نييةء 
هةية،  الي��ةن��ي  دوو  هةَلسةنطاندنيش 
مةبةستيشمان  نةطةتيظ،  ثؤزةتةيظء 
لة  كة  سيستمَيكة  طؤإيني  سيستمةء 
بةردةم  لة  كؤسث  بووةتة  بواريدا  زؤر 
رةوتي  لةطةأل  ناتةباية  ك��وردداء  ثرسي 
قؤناغء  ثَيداويستيي  رووداوةك�����انء 
دةسةآلتي  لة  )19(ساأل  ثاش  ئايندةماندا. 
زؤري  زؤرب��ةي  دةبينين،  وا  خؤجَييةتي 
ثرسة ضارةنووسسازةكانمان ضةقيونء لة 
هةندَيك بواريدا ثاشةكشآ دةكات. دوور لة 
)7(ساَلة،  نزيكةي  مةسئولييةت،  ثلةوثايةء 
درَيغيمان  كرابَيت  بؤمان  ئاستةي  ئةو  تا 
ثَيكردووة  دةستمان  ضؤن  ن��ةك��ردووة، 
ناشارمةوه،  لَيت  بةردةوامين.  ه��ةرواش 
هةستء  دَي��ت  تا  كة  ب��ةوةي  طةشبينم 
لة  طؤإين  ط��ؤإانء  ريفؤإمء  خواستي 
)2009/7/25ء  ث��اش  ثةرةسةندندايةء 
رووي  لة  قةوارة  هَيزء  وةك   )2010/3/7
بووة.  جَيطير  ياساييةوة  جةماوةرييء 
س��ةب��ارةت ب��ة ف��ؤرم��ةل��ةك��ردن��ي دي��دو 
دةرةوةى  لة  ناكةم  هةست  بؤضوونةكان، 

ثإؤسةكةم.
ض  سياسةتمةدارَيك،  وةك  رؤذنامة: 
وَينةيةكتان لة بةرئةنجامي هةَلبذاردني 

)3/7( ال دروستبوو؟
حوكمدان،  هةَلسةنطاندنء  ب��ؤ   *
راطةياندنةكاندا  لة  ئةوةي  زووة.  هَيشتا 
ئَيمة  بؤ  اليةنةوة  زؤر  لة  بآلوكراوةتةوة، 

موفاجةئة نةبوو. 
رؤذنامة: ضؤن؟

* مةزةندةي ئةوةم دةكرد كة هةر اليةني 
نيية حكومةت  شيعة زؤرينةبنء دووريش 
عةرةبء  سوننةي  بَيت.  ئ��ةوان  بؤ  هةر 
ض  كؤنةبةعسييةكان،  شؤظَينيزمء  رةوتي 
بة كورسي رؤأل  ض  دةنطء  بةشدارييء  بة 
هةَلوَيست ئةكتيظتر دةبن. كورد، كورسيء 
رؤألومونةثؤَلي ليستي دةسةآلتى ) ثارتيء 
يةكَيتي( كةمتر دةبَيت، نوَينةرانمان لة بةغدا 
كوردستان  لة  بةهةرحاأل  ضاالكتردةبن. 
دةسةآلت  ليستي  بةإَيوةضوو،  ئارامي  بة 
ثاشةكشَيى كردووة، ئؤثؤزسيؤن )طؤإ انء 

دةنطء  ذمارةي  بة  كؤمةأل(،  ء  يةكطرتوو 
بةداخيشةوة،  ثةرةيسةندووةء  كورسي 
دياردةيةكي  خروقات  دةس��ت��َي��وةردانء 

ناشرين بوون.
ئ��ةم  ه��ةرض��ةن��دة   : رؤذن���ام���ه 
قةبارةي  زؤر  ئاستَيكي  تا  هةَلبذاردنة 
بةآلم  دةرخست،  هَيزةكاني  راستةقينةي 
ليستي  نَيوان   لة  زؤر  نابةرابةرييةكي 
ثَيكرا،  هةستي  ئؤثؤزسيؤندا  دةسةآلتء 
حكومةت  ثَيطةي  بةكارهَيناني  لة 
تؤقاندنء  و  دياريكراو  ليستَيكي  بؤ 
هةإةشةء تةزوير. ضي بكرَيت بؤ ئةوةي 
ساختةكارييء  بةكارهَيناني  لة  رَيطة 

دزيني دةنطي هاوآلتييان بطيرَيت؟ 
* بةداخةوة، دةستَيوةردان لة ثإؤسةي 
سياسييةكان  اليةنة  الي  هةَلبذاردندا 
بووةتة  بةتايبةتي،  دةسةآلت  بةطشتييء 
رَيكخستنةكاني  لة  دياردةية  ئةم  كلتوور. 
ه��ةن��دَي��ك ح��ي��زب��ي ك��وردس��ت��ان��ي��ي��ةوة 
هةَلبذاردني  ثإؤسةي  بؤ  طوازراوةتةوة 
سةركردايةتييةك  كة  نموونة  بؤ  طشتيي. 
ناوةندةكاني  هةَلبذاردني  بؤ  بَيت  ئامادة 
حيزبي  كؤنطرةي  كؤنفراسء  تا  خوارةوة 
خؤي، بة زةبري ثارةء ديارييء ئيمتيازاتء 
كاديرانء  وَي��زةي  بكةونة  كوتلةبازيي، 
ياريكردن  بؤ  خؤيان  حيزبي  ئةنداماني 
لةم  ديكة،  ئةوي  بؤ  لةمةوة  دةنطةكان،  بة 
لة  سَلكات  ضؤن  ديكة،  ئةوي  بؤ  رةوتةوة 
طشتيي  هةَلبذاردنَيكي  لة  دةستَيوةردان 
دةسةآلتةكاني  خؤيء  كة  ثةرلةمان،  وةك 
فةرمييةكاني  اليةنة  بن.  تاقيكردنةوةدا  لة 
راطةياندني  ن��ةب��وون،  بَياليةن  ه��ةرَي��م 
هةَلبذاردن،  هةَلمةتي  سةرةتاي  لة  بودجة 
مةقةس  ثإؤذةكان،  بناغةي  بةردي  داناني 
ثةيماني  وةعدء  ثإؤذة  كردنةوةي  لَيدانء 
هةَلبذاردنء  طومرطى  ب��َى  شةخسيء 
ه��ةإةش��ةء ض��اوس��وورك��ردن��ةوة لة 
ئؤثؤزسيؤنء زؤر نموونةي ديكة، طةواهي 
رَيكخراو  تةزويري  دةدةن.  دياردةية  لةو 
حيزبييةوة،  كاديري  ئةندامء  رَيطاي  لة 
مةسخكردني مرؤظة. بة راي بةندة، دزيني 

دةنطء فةرزكردني شةرعييةتَيك لة رَيطاي 
مةسخكردني  دةستَيوةردانةوة،  تةزويرء 
ضاندني  ك��ادي��ران��ةي��ة،  ئ��ةن��دامء  ئ��ةو 
مافي  ثَيشَيلكردني  طةندةَلييةء  ظايرؤسي 
ئيرادةي راستةقينةي خةَلكةء  هاوآلتييانء 
شموليء  دةسةآلتي  بؤ  بةردةبازيضكةية 
تاكإةوييء ئةستونَيكَيتي. ضارةسةركردني 
ئةم ثةتا هةمةجؤرء هةمةاليةنةية، لة ماألء 
مزطةوتةكانء  ناو  بؤ  زانكؤ  قوتابخانةء 
راطةياندنء كؤإء كونفراسي جةماوةريي، 
بؤ  ئامادةباشي  دةنطدان،  بنكةكاني  لة 
تةزويرضييةكان،  رووبةإووبوونةوةي 
كةشفكردني ئامرازء شَيوةو شَيوازو بنكةء 
ناوضةكاني تةزويرء لة قاوداني اليةنةكان، 
لة هةمووشي طرنطتر، سةرذمَيرييء كارتي 
هةرحاأل،  بة  هتد.  ئةلكترؤنييةء..  دةنطداني 
ثةتي ساختةء درؤ كورتةء ئةو اليةنةشى 
كة ثشتبةستة بة تةزوير، زياتر فَيأل لة خؤي 

دةكات.
لة  دي��ك��ة  يةكَيكي  رؤذن���ام���ة: 
هةَلبذاردني  بةرضاوةكاني  دةرئةنجامة 
طةشةكردني  ف��راوان��ب��وونء   ،)3/7(
لَيكدانةوةي  لةهةرَيمدا،  ئؤثؤزسيؤنة 

ئَيوة ضيية؟
بإواتء  وا  رةوشةكة  دةبَيت  هةر   *
دابإان  خةَلك.  بؤ  طةإانةوةية  هةَلبذاردن، 
لةنَيوان دةسةآلتء خةَلكدا فراوانء قووَلتر 
دةرض��ووة  لةوة  قةيرانةكانيان  دةبَيتء 
وةرنةطيرَيت  هةَلوَيست  نةكرَينء  باس 
بوارةكاني  طشت  دةسةآلت  بةرامبةريان. 
مؤنؤثؤَلكردووة،  كؤمةَلطاي  ذي��ان��ي 
لة  حيزب  حيزبء  خزمةتي  لة  دةس��ةآلت 
بة  نيية  ئامادةيش  لوتكةداية،  خزمةتي 
ئاستي  تاكو  لَيهةَلطرَيت  دةستي  ئاساني 
ضاوسووركردنةوةش.  دةستَيوةردانء 
خواستةكاني  ناتوانَيت  سيستمة  ئةمجؤرة 
خةَلك وةك ثَيويست جيَيبةجَيبكات. لة زؤر 
)18(ساأل،  درَيذايي  بة  دةسةآلتء  بواردا، 
قةيرانةكاني قوَلتردةبنةوةء رةوتي هةَلةكان 
خَيراتر دةإؤنء ئةم هةَلبذاردنةش طةواهي 
ثَيوَيست  وةكو  نايةوَيت  دةسةآلت  لةوةدا. 
بة هةَلةكاني ثَيش )2009/7/25(دا بضَيتةوةء 
ئؤثؤزسيؤنبووني   )7/25( دواي  قؤناغي 
له  شَلةقاندء  رةوشةكةي  سةلماندء  خؤي 
رووي  سةر  لة  ث��ةردةي  ب��واردا  هةندَيك 
طؤإيني  خوازياري  خةَلك  الدا.  دةسةآلت 
ئؤثؤزسيؤنيش  سةقةتةيةء  رةوشة  ئةم 

ئامرازةكةيةتي.
ئةنجامانةي  ئةو  بةثَيي  رؤذنامة: 
دةنطي  ئةمجارةش  لةبةردةستدان، 
لة  داوةء  كورتي  لة  يةكَيتي،  ثارتيء 
كةمتريان  دةنط  هةزار  ثةنجا  سنووري 

لة هةَلبذاردني )7/25( هَيناوة؟
ئةنجامةكان  فةرمي  بة  هَيشتا   *
رانةطةيةنراون، وةلَي كورتكردني ئةو دوو 
ئاماذة  كة  ذمارةية  لةو  نيية  دوور  اليةنة، 
دةدات بؤ دواوة، لةوانةية طةورةتريش بَيت، 
سرووشتيية،  دياردةيةكي  بَيت،  وا  ئةطةر 
ذينطةء  تؤء  بة  بةندة  بةرهةم  ضونكة 

ضؤنَيتيي ضاندنةوة. 
رؤذنامة: كاريطةريي ئةو دةرئةنجامة 
سلبيية، زياتر بة سةر قةبارةي يةكَيتيي 
بووةتة  ش��ك��اوةت��ةوةء  نيشتمانيدا 
ساَلي  ثَينج  لةضاو  بضووكتر  حيزبَيكى 

رابردوودا، ئايا داخوازي بؤ طؤإانكاريي 
لةذَير دةسةآلتي ثارتيدا ضؤنة؟

كؤمةَلطاين،  يةك  كورد،  وةكو  ئَيمة   *
دةسةآلتي  يةك  تووشي  ئامانجينء  يةك 
نيطةرانة  خةَلك  بووين.  جةمسةري  دوو 
لة قةيراندايةء  لة دةسةآلتء ئةم سيستمة 
شؤإبووةتةوة  حيزبدايةء  لة  قةيرانةكةش 
بؤ ئيدارةء ناو كؤمةَلطا. يةكَيتي، ض بة دابإاني 
ريفؤرمخوازانيء دواتر لةدايكبووني بزافي 
ناوخؤييةكي  كَيشة  لة  الي��ةك  ط��ؤإان، 
هةنطاوةكاني  ك��رد.  ض��ارةس��ةر  خ��ؤي 
ضاكسازيي  ئاإاستةي  بة   )7/25( ثاش 
رَيكخستنء  لة رووي  ثارتي  راطةيةنراون. 
سرووشتي سةركردايةتييةكةيء سيستمى 
حيزبايةتييةكةي لة هةندَيك الوة وةك يةكَيتي 
نيية، وةلَي خوازياراني طؤإينء طؤإانكاريي 
كةس  يةكَيتي .  لة  نيية  كةمتر  ثارتيدا  لةناو 
نيية،  طرفت  ثارتيدا  لةناو  بَلَيت،  ناتوانَيت 
نيية،  طؤإانكاريي  هةَلوَيستي  داخوازييء 
هةبَيت،  قةيران  ناعةدالةتيء  طرفتء  كة 
طؤإان مةتَلةبةء ئةطةر ضارةسةر نةكرَيت، 
زةقء  رةوت��ةك��ة  كة  نازانم  دووري  بة 
فراوانتر بَيت. قةبارة، بة ذمارةي كورسيي 

لةم  ثارتي  كورسييةكاني  زيادبووني  نيية، 
هةية،  ديكةي  هؤكاري  هؤء  هةَلبذاردنةدا، 
يةكَيتي.  كورسييةكاني  كةمبووني  وةك 
ثارتيش  هةَلبذاردنةشدا  لةم  بةطشتيي 
بةراوردكردني  بة  كورت  دةهَينَيت،  كورت 
حيزبي  وةلَي  ديكة،  هةَلبذاردنةكاني  لةطةأل 
)13(حيزب  كوردستانيي  ليستي  يةكةمة. 
بؤ  كاريان  ضةند  لةمانة  يةك  هةر  بوون، 
ئةوةندةيش  كردبوو،  خؤيان  ثاَلَيوراوي 
ليستي  لةناو  كوردستانيي.  ليستي  بؤ 
كوردستانيدا مونافيسي يةكةم، يةكَيتي بوو، 
نةيتوانيوة  تةواوي  بة  ئيستا  تا  يةكَيتيش 
لة  دياريشة  بكاتء  ساإَيذ  برينةكاني 
زؤر  هةَلبذاردندا  ميكانيزمي  هةَلمةتء 
هةولَيرء  هةلومةرجي  نةبوو.  سةركةوتوو 
ثارتي  بؤ  موسأل  الي  ناوضةكاني  دهؤكء 
هةبوو  ناوضة  هةبوو،  تايبةتي  كاريطةريى 
داوة!  ثارتي  بؤ  دةنطي  طواية   )%99.18(
تا ضةند واية، وةلَي سةرنجإاكَيشة.  نازانم 
بة  هةريةك  ثارتي  يةكَيتيء  ئةطةر  دَلنيام 
طؤإانء  وةك  هةباية  خؤيان  ليستي  تةنيا 
كورتي  وا  يةكَيتي  نة  كؤمةأل،  يةكطرتووء 
دةبوو،  ثَيشةوه  لة  وا  ثارتيش  نة  دةهَيناء 
بةسةردةهات.  وايان  )11(اليةنةش  ئةو  نة 
تةنيا بةراوردي دةنطةكاني )ثارتي( بكةن لة 
ثارَيزطاي سلَيمانيء طةرميان، )نزيكةي 64( 
لقء هةزاران   )6( زياتر  به وجودي  ساألء 
حيزبييء  مووضةخؤري  ليستء  ئةندامي 

ئيداريى، تا ئَيستا كةمتر )10% (ى هَيناوة!
دةرئةنجامةكان،  بةثَيي  رؤذنامة: 
ثارتيء  نَيوان  لة  هَيز  هاوسةنطيي 
يةكَيتيدا زؤر السةنط بووة، لةم رووةوة 

ض بؤضوونَيكتان هةية؟
دةَل��َي��ن،  وةك��و  مةنتيق،  بةثَيي   *
سياسةت طوزارشتكردنة لة بةرذةوةنديي. 
بةرذةوةنديي ثَيويستي بة هاوسةنطيي هَيز 
هةية، سرووشتيية دواي هةر هةَلبذاردنَيك 
بكرَيت،  هاوثةيمانَيتيية كان  بة  ثياضوونةوة 
دوور  يةكَيتي  ثارتيء  نَيوان  ئةمةي  وةلَي 
نيية لةم هاوكَيشةية بةدةر بَيت. دياردةيةكي 
ئيستسنائييةء ديارة طرَيدراوي هةلومةرجي 

تةعبيرَيكي  زياتر  كة  خؤيةتي  تايبةتي 
لوتكةي  بؤضووني  دي��دو  لة  مورةكةزة 
هةردووال. تا ئةو بةرذةوةنديية خوازياري 
هةَلوَيستي وةها بَيت، ئةوة تةرازووي هَيز، 

حيسابي ئةوتؤي بؤ ناكرَيت.
لة  قسة  وردتر  دةكرَيت  رؤذنامة: 
مةبةستت  بكةيت،  مةسةلةية  ئةم  سةر 
ثارتيء  لوتكةي  بةرذةوةنديي  لة  ضيية 

يةكَيتي؟
 * سيستمي ئةم دوو حيزبة، سيستمَيكي 
كؤمةَلَيك  لةبةر  لوتكة  هَيماء  هيراكيةء 
كة حةقيقةت  هاتووة  لَي  واي  هؤكار،  هؤء 
رَيككةوتني  باسي  ساَلة  ضةند  ئةوانة.  الي 
دةكةنء زؤربةي هةرة زؤري  ستراتيذيي 
بةالي  حيزبة  دوو  ئةم  سةركردايةتيي 
خاَلةكانيدا نايةن. تةسةوربكة، رَيككةوتنَيكي 
سةركردايةتيدا  دوو  نَيوان  لة  ستراتيذيي 
ضارةنووسي  نيية  دوور  وابَيت،  ئةطةر  كة 
خودي حيزبةكةيان، ئةم ئةزموونة، ثرسي 
نةك  كةضي  طرَيدرابَيت،  ثَيوة  ..هتد،  كورد 
هةردوواليان  ناوةندي  كاديراني  بنكةء 
بَيئاطان لَيي، بةَلكو لة ئاستي بازنةي تةسكي 
لة  خؤيان  وةكو  هةر  سةركردايةتيشياندا، 

نَيوان طشتيىء تايبةتى خؤيان باسيدةكةنء 
اليةني  ثةرلةمانء  حكومةتء  باسي  ئةوة 
هاوثةيمانةكانيشيانةوة  بة  سياسييةكان 
كوردستان،  شةقامي  ئةمما  مةكة.  هةر 
ئةوةي  دَي��ت.  س��ةري  تةقةي  هةر  ئ��ةوة 
ضإكردنةوةي  تةنيا  طشتى،  راى  بؤ  ديارة 
لة  تايبةتي  بة  بةثةنجاية،  ثةنجا  ثرةنسيثي 
ئاستي ثؤستء داهاتدا، بؤية لةو باوةإةدام 
بة  طؤإيني  لوتكة  بةرذةوةندييةكاني  تا 
سةردا نةيةت، باسكردني السةنطي هَيز لة 

نَيوانياندا ئةوةندة طرنط نيية.
بةسةر  طؤإانكاريي  ضؤن،  رؤذنامه: 
يةكَيتيدا  ثارتيء  هَيزي  هاوسةنطيي 
ثارتي  بةغدا،  لة  كاتَيكدا  لة  نةهاتووة، 
لة  وةزيراني  سةرؤك  جَيطري  ثؤستي 
جَيطري  هةرَيميش  لة  سةندو  يةكَيتي 
كؤسرةت  بة  ن��ادات  هةرَيم  سةرؤكي 

رةسوأل؟
نَيوان  سياسييةي  هاوكَيشة  لةم   *
طرنطي  ثؤستانة  لةو  هيضكام  لوتكةدا، 
ئةوتؤيان نةبووة. تا ئةم سيستمة بةردةوام 
ناكرَيتء دووريش  بَيت، ئةو حيسابةي بؤ 
لة  يةك  مةسةلةيةش،  ئةمجؤرة  كة  نيية 
نَيوان  ستراتيذيي  رَيكةوتني  تةليسمةكاني 

ئةم دوو اليةنة بَيت.
رؤذنامة: با بَيينة سةر باسي كورد لة 
بةغدا، مشتومإي كوردء سوننة لة سةر 
ثؤستي سةرؤك كؤمارة، ض بؤضوونَيكتان 

هةية؟
ثؤستةء  ئةم  لةمةإ  بؤضوونمان   *
راشكاوي  بة  ديكة،  سيادييةكاني  ثؤستة 
لةثَيش ساَلي )2005(، خستةإوو. ئةوساء 
ئَيستاش، ثؤستى سيادى لة عَيراق، يةكَيكة 
لة مافةكاني كورد، وةلَي دوو طرفت هةية. 
يةكةم: ثرسي كوردة. دووةم: دةسةآلتةكان 
بةدياريكراوى  ثؤستانةية.  ئةو  عَيراقء  لة 
س��ي��ادي  ثؤستَيكي  ل��ة  ب��ك��ةي��ن  ض��ي 
كؤثي  يان  بَيدةسةآلت،  يان  ثةراوَيزكراو 
ثؤستء  بةغدا،  لة  كورد  بووني  موكةإةر. 
ثرسي  نيية،  شةخسيي  حيزبيء  ئيمتيازي 
سنوورو  خاكء  كورديش:  ثرسي  كوردة، 

شةراكةتة  دةس���ةآلتء  فيدراَلييةتء 
ثاكَيتيي  موشاريك.  ن��ةك  ن��اوةن��د،  لة 
بة  نةك حيزبييء شةخسيي.  نةتةوايةتيية، 
لة  زؤرجارء  سيادييةكان  ثؤستة  داخةوة، 
بارطران  شةخسةنةكراونء  بواريدا  زؤر 
هةر  ئةطةر  ثاكَيتيية!  سةرئةو  لة  بوون 
كوردستانيي،  اليةني  ثَيداطرتني  وابَيت، 

بةسةربردني كاتة!
ليستي  ئَيستادا  لة  بؤضي  رؤذنامة: 
لةسةر  تةركيز  ئةوةندةي  هاوثةيمانيي، 
باسي  ئةوةندة  دةكات،  سيادي  ثؤستي 
نةتةوةييةكان  مافة  بةدةستهَيناني 

ناكات؟
* باسي مافة نةتةوايةتييةكانيش كراوةء 
ثَيداطرتنة  ئةو  زةقبووني  وةلَي  دةكرَيت، 
اليةنَيكي شةخسييء حيزبيي هةية. اليةكي 
بوونى  وابَيت،  قةناعةت  نيية  دوور  ديكةي 
ئةو ثؤستانة جؤرة زةمانَيك بَيت، بةو ثَيية 
راستة  هةية.  ظيتؤي  مافي  كؤمار  سةرؤك 
مافي ظيتؤي هةية، وةلَي دوانةيةكي ديكةش 
)جَيطرةكانى سةرؤك كؤمار( هةمان مافيان 
هةبوو. ئةو مافة بؤ كَيشةيةكي ياسايي يةك 
جارة، واتة قةتعي نيية، كة دةطةإَيتةوة بؤ 

ضاوثَيكةوتن

سةرؤك كؤمارَيك خؤي لة واذؤكردني حوكمي لةسَيدارةداني 
دِرندةترين دوذمني كورد الدات، وةك سةدامء عةلي كيمياييء 
بةرطريى لة تاوانباريَكي ئةنفالضي، وةك سولَتان هاشمء تاريق 

رةمةزان بكات لةذيَر هةر ثاساويَكدا بَيت، رةنجاندني دلَي 
نةتةوةيةكء كةسوكاري قوربانيانى هةلَةبجةء ئةنفالكراوةكانمانة

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24 8
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بة  عَيراقيية  ليستى  هةذموءنى   لة  ترس 
سةرؤكايةتى ئةياد عةالوى،  هةردوو ليستى 
ماليكى  نورى  ياساى  دةوَلةتى  ئيئتيالفء 
لَيكنزيكدةكاتةوةء ضاودَيرانى بارودؤخةكةش 

ثَيشبينى يةكطرتنى ئةو دوو ليستة دةكةن.
دةرئةنجامةكانى  رَيذةيى  راطةياندنى 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ركابةريى  توندترين  كة  دةردةخ��ات،  ئةوة 
نورى  ياساى  دةوَل��ةت��ى  ليستى  لةنَيوان 
ماليكىء عَيراقييةى ئةياد عةالويدايةء رؤذانة 
ثَيشكةوتنى  لةطةأل  دةكةونء  يةكترى  ثَيش 
ثَيكهاتةى  ثَيشبينييةكانى  هةريةكَيكيشياندا 

حكومةتى داهاتوو دةطؤإَيت. 
دةرئةنجامة  رانةطةياندنى  ئةوةى  لةطةأل 
ليستى  ثرسيارى  هةَلبذاردن  رةسمييةكانى 
وةآلم  بآ  داهاتوءى  ثةرلةمانى  زؤرينةى 
هَيشتووةتةوة، بةوثَييةى دةستوور مافى بةو 
ليستة داوة حكومةت ثَيكبهَينَيت، كة زؤرترين 
كورسى لة ثةرلةمانى نوَيدا دةبَيتء لَيرةشةوة 
عَيراقيية  ليستى  جاربةجارى  ثَيشكةوتنى 
بةسةر ليستى دةوَلةتى ياساى نورى ماليكيدا 
لة بوءنى دوو ليستى شيعةدا مةترسيى اليةنة 
حوكمى  دووبارةبوونةوةى  لة  شيعةكانى 
كة  بةتايبةت  دروستكردووة،  عةالوى  ئةياد 
رَيطرتن  بؤ  ثَيشترى  كاركردنى  سياسةتى 
كؤتاييهَينان  عَيراقء  لة  ئَيران  رؤَلى  لة  بووة 
بة ئينتيماى تاييفى، كة شيعةكان كارى لةسةر 
سةردةمى  لة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة  دةك��ةن، 
عةالويدا رةوتى سةدر، كة يةكَيكة لة ثَيكهَينةرة 
نيشتمانيى،  ئيئتيالفى  ليستى  سةرةكييةكانى 
نةجةفدا  شارى  لة  لَيدراو  كوشندةى  زةبرى 
بة هَيزى سةربازى مؤَلي دانء هَيرشى كردة 
ليستى  نَيوان  ناكؤكيى  هاوكات  سةريان، 
لة  عَيراقيية  ماليكىء  نورى  ياساي  دةوَلةتى 
ثةرلةمانء  تةمةنى  راب��ردووى  ضوارساَلى 

حكومةتدا ريشةى داكوتاوة.
مةترسييانةش  ئةو  رةوان��دن��ةوةى  بؤ 

نيشتمانيى  ئيئتيالفى  ليستى  ناضاريى  بة 
ليستى  حةكيمء  عةمار  سةرؤكايةتى  بة 
نورى  سةرؤكايةتى  بة  ياسا  دةوَل��ةت��ى 
لَيكنزيكبووونةوةيان  كؤبوونةوةى  ماليكى 
باس  كؤبوونةوةدا  يةكةم  لة  دةستثَيكردء 
كوتلةى  يةك  ثَيكهَينانى  ئةطةرةكانى  لة 
خاليد  كراء  حكومةت  ثَيكهَينانى  ثةرلةمانىء 
عةتية، كة وةك نوَينةرايةتى ليستى دةوَلةتى 
ياسا بةشداريى لةو كؤبوونةوةيةدا كردووة، 
تَيإوانينء  لة  زؤر  »نزيكييةكى  رايطةياند: 
ليستى  ن��َي��وان  هاوبةشةكاني  ئامانجة 
بةربةستَيكى  هيض  ياسا  دةوَلةتى  ئيئتيالفء 
يةك  ثَيكهَينانى  لةبةردةم  نةهَيشتووةتةوة 

كوتلةى ثةرلةمانيدا«.
ئةنجومةنى  ئةندامى  شةريف،  باسم 
ئيئتيالف،  ليستى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى 

ضةند  كؤبوونةوةكانى  بة  ئاماذةدان  وَيإاى 
ئيئتيالفء  ليستى  نَيوان  راب��ردووى  رؤذى 
كوتلةى  يةك  ثَيكهَينانى  بؤ  ياسا  دةوَلةتى 
تَيإوانينةكان  لَيكنزيككردنةوةى  ثةرمانىء 
لةسةر بنةماى بةرنامةى هاوبةشء ثَيكهَينانى 
حكومةتى هاوبةشى نيشتمانى، بؤ رؤذنامةى 
هةَلبذاردنى  ل��ة   ب��ةر  كة  روءن��ك��ردةوة، 
ئةنجومةنى نوَينةرانيش ضةندين كؤبوونةوةى 
ضإوثإ لةنَيوان ئيئتيالفى نيشتمانىء دةوَلةتى 
ليستء  يةك  ثَيكهَينانى  بؤ  هةبووة  ياسادا 
رَيكنةكةوتنيان ثؤستى  بةربةستى سةرةكيى 
ياسا،  دةوَلةتى  كة  بوو،  وةزي��ران  سةرؤك 
نورى ماليكى ثاآلوتبووةوةء ئيئتيالفيش زياد 
لة ثاَلَيوراوَيكى هةبووة، بةآلم وتى: »دانوستانى 
راطةياندنى  لةدواى  ليستةكان  راستةقينةى 

دةرئةنجامةكانةوة دةردةكةوَيت«.

هةرضةندة باسم شةريف ئةوةى بة دوور 
زانى ترس لة عةالوى دوو ليستة طةورةكةى 
لةسةرئةوة  بةآلم جةختى  لَيكنزيككردبَيتةوة، 
هَيَلَيكى  هيض  لةطةأل  مامةَلة  كة  ك��ردةوة، 
سوءردا ناكةن لة بةستنى هاوثةيمانَيتييةكانء 
ئاَلؤزتر  سياسيى  ثرؤسةى  هَيَلة سوءرةكان 

دةكات«.
بة بإواى ثةرلةمانتارَيكى ديكةى عَيراقيش، 
ليستى  هةردوو  كة  ئةوةن  بةرةو  ئاماذةكان 
دةوَلةتى ياساء ئيئتيالفى نيشتمانى يةكبطرن 

بةهؤى نزيكيى بةرنامةكانيان لةيةكترييةوة.
ئةندامى  طةرطةرى،  سةعدون  موحسين 
فراكسيؤنى  لة  عَيراق  ثةرلةمانى  ثَيشووى 
بةوةدا؛  ئاماذةى  كوردستان،  هاوثةيمانيى 
كؤبوونةوةيةكى زؤر طرنط لةنَيوان هةردوو 
ثَيشبينى  ئةنجامدراوةء  شيعةدا  ليستةكةى 

ليستة  دوو  ئةو  بةمزووانة  دةكرَيت  ئةوةش 
ببنة يةك كوتلةى ثةرلةمانى، وتيشى: »هةردوو 
ياسا  دةوَلةتى  نيشتمانىء  ئيئتيالفى  ليستى 
زياتر لة ليستةكانى ديكة لة رءوى بةرنامةء 
نزيكن،  لَيكةوة  ك��ارك��ردن��ةوة  سياسةتى 
ضةندين  كة  عَيراقييةوة  ليستى  بةثَيضةوانةى 
كةسايةتى تَيداية تَيبينييان لةسةرةو بإوايان 

بة دةستوءرء مادةى )140( نيية«.
 ثسثؤإانى سياسيش ئاماذة بةوةدةكةن؛ 
عَيراقييةو  ليستى  هةردوو  نزيكبوونةوةى 
ئةستةمةء  زؤر  كارَيكى  ياسا  دةوَل��ةت��ى 
ضةندين بةربةستى لةبةردةمداية، كة بةشَيكى 
نَيوان  كَيشةكانى  بة  ثةيوةندييان  زؤري��ان 

خودى عةالوىء ماليكييةوة هةية.
بريت ماكريط، ئةندامى دةستةى ئاسايشى 
ثَيشوءى  سةرؤكى  بوشى  جؤرج  بةهَيزى 
ئةمريكاو باراك ئؤباماى سةرؤكى ئَيستا، لة 
)سي.ئَين.ئَين( هةواَلى  تؤإى  بؤ  لَيدوانَيكيدا 

ئاستى  لةسةر  بةوةدا؛  ئاماذةى  ئةمريكى  ى 
لةيةكة،  رقيان  عةالوى  ماليكىء  كةسَيتيى، 
لةنَيوانياندا  هاوثةيمانَيتى  ثَيكهَينانى  بؤية 
ثَيشيان  كَيشةكانى  ناتوانن  ئةستةمةء 

بةئاسانيى تَيثةإَينن«.
سياسيش   ثسثؤرَيكى  ديكةوة  لةاليةكى 
لةطةَل  لةمامةَلةكردن  بةوة دةكات كة  ئاماذة 
ليستى عةالويدا دوو ئةطةر هةية، كة  ئةوانيش 
هةَلوةشاندنةوةى  يان  شيعةكان،  يةكطرتنى 

ليستى عَيراقيةية.
زانستة  ثسثؤإى  ياسين  د.ب��وره��ان 
سياسييةكان  ئاماذةى بةوةدا، كة ئةطةرةكانى 
كراوةية،  شيعة  ليستى  ه��ةدوو  يةكطرتنى 
بة   دةنطيان  سوننةكان  زؤربةى  بةوثَييةى 
دةدرَيت  هةوَليش  داوةو  عةالوي  ليستةكةى 
بَينةوة  هَيزةوة  بة  سوننةكان  رَيطةيةوة  لة 
ئةوةية  ديكة  »ئةطةرَيكى  دةسةآلتء وتيشى: 
كة ليستى عَيراقيية هةَلبوةشَيتةوة، بةوثَييةى 
باَلى  دوو  ميانإةو  عةالوى  باَلى  لة  جطةلة 
تاريق  ئةوانيش  كة  تَيداية،  توندى  ديكةى 
ئوسامة  دةورى  طرووثةكةى  هاشمىء 

نوجَيفين«.
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يةكةم دانيشتنى ثةرلةمان
دةس��ت��وءرى  )54(ى  م��ادةى  بةثَيى 
ثةسةندكردنى  لة  رؤذ   )15( لةثاش  عَيراق 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دةرئةنجامةكانى 
رةسميى  بةشَيوةيةكى  عَيراق،  نوَينةرانى 
سةرؤك  فيدراَلييةوة(  دادط��اى  )لةاليةن 
نوَييةكان  ثةرلةمانتارة  بانطهَيشتى  كؤمار 
ئةو  دانيشتنى  يةكةم  بةستنى  بؤ  دةكات  
وادةى  نابَيت  ثةرلةمانء  نوَييةى  خولة 
بانطهَيشتكردنةكة لة )15( رؤذ تَيثةإبَيتء لة 
يةكةم دانيشتنيشدا  طةورةترين ثةرلةمانتار 
يةكةم  سةرؤكايةتى  تةمةنةوة  رءوى  لة 
)55(ى  م��ادةى  بةثَيى  دةك��ات،  دانيشتن 
ئةنجومةنى  دانيشتنةدا  لةو  دةستوءريش، 
ئةنجومةنةكةىء  سةرؤكى  نوآ  نوَينةرانى 
جَيطرى  ثاشان  يةكةمء  جَيطرى  دوات��ر 
دةنطدانى  رَيطةى  لة  هةَلدةبذَيرَيت  دووةم 
سةرؤكى  هةَلبذاردنى  راستةوخؤوة،  نهَينى 
رَي��ذةى  بة  جَيطرةكةى  دوو  ثةرلةمانء 
ثةرلةمانتارةكان  دةنطى  رةهاى  زؤرينةى 
ذمارةى  تَيكإاى  )50+1(ى  واتة  دةبَيت، 
ئَيستادا  خولى  لة  كة  ثةرلةمان،  ئةندامانى 
يةكةم  ثةرلةمانء  ئةندام   )163( دةكاتة 
بة  ئةنجومةنةكة  رةسميى  دانيشتنى 
سةرؤكايةتيية نوَييةكة دةبَيتة خاَلى كؤتايى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ئةنجومةنة.  ئةو 
نوَينةرانى دواى ئةو خولة بةر لة )45( رؤذ 
لة وادةى يةكةم دانيشتنى ئةنجومةنى نوآ 

دةبَيت.

هةَلبذاردنى سةرؤك كؤمار
بةثَيى مادةى )72(ى دةستوءر، ثَيويستة 
 )30( ل��ةم��اوةى  ن��وآ  كؤمارى  س��ةرؤك 
ئةنجومةنى  دانيشتنى  يةكةم  ثاش  رؤذ 
نوَينةرانى نوآ هةَلبذَيردرَيتء بةثَيى مادةى 
لةنَيو  عَيراق  نوَيى  كؤمارى  70ش سةرؤك 
دوو  زؤرينةى  بة  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
هةَلدةبذَيردرَيت،  ئةندامانى  سَيى  لةسةر 

ئَيستا،  ثةرلةمانى  دةنطى   )217( دةكاتة  كة 
مادةية،  ئةو  دووى  بإطةى  بةثَيى  بةآلم 
وةرطرتنى  بؤ  ثاَلَيوراوَيك  لة  زياد  ئةطةر 
لة  هيضكام  هةبوو،  كؤمار  ثؤستى سةرؤك 
دةنطى  رَيذةى  نةيانتوانى  ثاَلَيوراوةكانيش 
بةدةستبهَينن،  ثةرلةمانتارةكان  ثَيويستى 
خولى دووةمى هةَلبذاردن لةنَيو ئةنجومةنى 
نوَينةراندا بؤ دووان لةو ثاَلَيوراوانة دةكرَيت 
كة زؤرترين دةنطيان بةدةستهَيناوةء هةركام 
دةنطةكانيان  زؤرينةى  ثاَلَيوراوانة  لةو 
دواتر  دةبَيتة سةرؤك كؤمارء  بةدةستهَينا، 
سوَيندى  نوَينةراندا  ئةنجومةنى  لةبةردةم 
كؤمارةش  سةرؤك  ئةو  دةخواتء  ياسايى 
ثةرلةمانيى  خولى  دوو  بؤ  تةنيا  هةية  بؤى 
خؤى هةَلبذَيرَيتةوة بؤ ئةو ثؤستةء مادةى 
كةسَيتى  مةرجةكانى  دةستوءريش  )68(ى 
سةرؤك كؤمارى دياريكردووة، كة تةمةنى 
)40( ساَلى تةواوكردبَيتء لةدايكء باوكَيكى 
لةدايكبوءبَيتء  عَيراقيش  لة  بَيتء  عَيراقى 
ناوو ناوبانطَيكى باشء ئةزموءنى سياسيى 
نةزاهةتء  خاوةن  كةسَيكى  وةك  هةبَيتء 
ئاماذةى  نيشتمان  بؤ  دَلسؤز  دادثةروةرء 

ثَيكرابَيت.

سةرؤك وةزيران
تاقيكردنةوة طةورةكة

دةس��ت��وءر  )76(ى  م���ادةى  ب��ةث��َي��ى 
هةَلبذاردنى  ث��اش  رؤذ   )15( ل��ةم��اوةى 
عَيراقةوة،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لةاليةن 
سةرؤك كؤمار ثاَلَيوراوى ليستى زؤرترين 
سةرؤك  ثؤستى  بؤ  نوآ  ثةرلةمانتارى 
ثَيكهَينانى  بؤ  رادةسثَيرَيت  وةزي���ران 
ثاَلَيوراويش  وةزيرانى  سةرؤك  حكومةتء 
راسثاردنى  ثاش  لة  رؤذ   )30( لةماوةى 
ئةندامانى  ك��ؤم��ارةوة،  س��ةرؤك  لةاليةن 
دةستنيشاندةكات،  حكومةتةكةى  كابينةى 
لةوماوةيةدا  نةيتوانى  ثاَلَيوراوة  ئةو  ئةطةر 
كابينةى حكومةت ثَيكبهَينَيت، ئةوا لةماوةى 
وادةى  كؤتاييهاتنى  ل��ةدواى  رؤذ   )15(
كؤمار  سةرؤك  حكومةتةكةى،  ثَيكهَينانى 
حكومةت  ثَيكهَينانى  بؤ  ديكة  ثاَلَيوراوَيكى 

دةبَيت  بةهةمانشَيوة  كة  رادةسثَيرَيت، 
حكومةت  كابينةى  رؤذدا   )30( لةماوةى 

ثَيكبهَينَيت.
لةثاش  راسثَيردراو  وةزيرانى  سةرؤك 
ناوى  حكومةتةكةى  كابينةى  ئامادةكردنى 
حكومةتةكةى  كارنامةى  وةزيرةكانىء 
نوَينةرانء  ئةنجومةنى  ب��ةردةم  دةخاتة 
ئةندام  دةنطى  رةهاى  زؤرينةى  ثَيويستة 
 )163( كة  بةدةستبهَينَيت  ثةرلةمانةكان 
نةيتوانى دةنطى  كابينةية  ئةو  ئةطةر  دةنطة، 
ثَيويست بةدةستبهَينَيتء متمانة وةربطرَيت، 
رؤذدا   )15( ل��ةم��اوةى  كؤمار  س��ةرؤك 
حكومةت  ثَيكهَينانى  بؤ  ديكة  كةسَيكى 
متمانة  وةرطرتنى  ثاش  لة  رادةسثَيرَيتء 
سةرؤك  نوَينةرانةوة،  ئةنجومةنى  لةاليةن 
ياسايى  سوَيندى  وةزيرةكانى  وةزي��رانء 
وةزيرانيش  سةرؤك  مةرجةكانى  دةخؤنء 
مةرجى  هةمان  دةبَيت  كة  بةوشَيوةيةية 
بإوانامةى  تَيدابَيتء  كؤمارى  س��ةرؤك 
تةمةنى  بةدةستهَينابَيتء  زانكؤء هاوتاكانى 

)35( ساَلى تةواوكردبَيت.

شكستى ثَيكهَينانى حكومةت
)76(ى  م���ادةى  ب��ةث��َي��ى  ئ��ةط��ةرض��ى 
كة  ئاماذةبةوةكراوة،  عَيراق  دةستوءرى 
ثةرلةمان  ليستى  زؤرترين  كؤمار  سةرؤك 
بؤ  رادةسثَيرَيت  حكومةت  ثَيكهَينانى  بة 
نةيتوانى  ئةطةر  حكومةتء  ثَيكهَينانى 
ثَيكبهَينَيت،  حكومةت  رؤذدا   )30( لةماوةى 
لة  دي��ك��ة  كةسَيكى  ك��ؤم��ار  س���ةرؤك 
ليستةكانى ثةرلةمان بؤ ثَيكهَينانى حكومةت 
بارى شكستهَينانى  لة  بةآلم   رادةسثَيرَيت، 
ثاَلَيوراوانى سةرؤك وةزيران بؤ ثَيكهَينانى 
ضارةسةرَيكى  هيض  دةستوءر  حكومةت، 
ديارينةكردووة بؤ ئةو كةشة، وةك ئةوةى 
لة هةندَيك دةوَلةتى ديموكراسيدا هةية، كة 
هةَلوةشاندنةوةى  هةنطاويان  سةرةكيترين 
ثةرلةمانة، كة ئةم هةنطاوةش لة دةستوءردا 
ناوخؤى  ثةيإةوى  لة  تةنيا  نييةء  بوءنى 
لة  باس  لَيرةشةوة  هاتووة،  ثةرلةماندا 
دةس��ت��وءر  بؤشاييةكانى  دةرك��ةوت��ن��ى 

دةكرَيت.
ليذنةى  ئةندامى  شةريف،  د.محةمةد 
لةسةر  جةخت  عَيراق،  ثةرلةمانى  ياسايى 
بؤشاييانة  ئةوجؤرة  كة  دةكاتةوة،  ئةوة 
دةبَيت  بةآلم  هةية،  بوونى  دةستوءردا  لة 
رَينةدرَيت  ضارةسةربكرَيتء  لؤذيك  بة 
داخ��راودا  بازنةيةكى  لةناو  ليستةكان 
رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة  بسووإَينةوةء 
بؤ  وادةي��ة  ئةو  »دياريكردنى  راطةياند: 
بة  ئ��ام��اذةن��ةدان  حكومةتء  ثَيكهَينانى 

دةستوءردا  لة  ثةرلةمان  هةَلوةشاندنةوةى 
لة بارى شكستى ثَيكهَينانى حكومةتدا، وةك 
ئةوةى لة هةندَيك لة دةوَلةتانى ديموكراسيدا 
هةية، جؤرَيكة لة طوشار بؤ سةر سةركردة 
سياسييةكانى عَيراق بؤ ثَيكهَينانى حكومةتء 
رَيكةوتن لةسةر ئةو ثرسةء هيض ثؤستَيكى 
سياسيى  تةوافوقى  بةبآ  عَيراقيش  باآلى 
ناتوانرَيت دابةشبكرَيتء هةر ثاَلَيوراوَيكيش 
خؤى بؤ ثؤستَيك بثاَلَيوَيت، بةبآ تةوافوقى 

سياسيى لة ثةرلةماندا دةنط ناهَينَيت«.

ذمــارة )574( 
11ضوارشةممة 2010/3/24 راثــــؤرت

hewal.rozhnama@gmail.com

تـرس لـة عـةالوى، شـيـعـةكـان يـةكـدةخـات

شكستى ثَيكنةهيَنانى حكومةت، بؤشاييةكانى دةستوءر دةردةخات

عةالوىء هاشمىء ثاضةضي ضاوةإَيي ئةنجامى هةَلبذاردنةكان دةكةن

هؤَلي كؤبوونةوةى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق



سازدانى: دلَير عةبدولخالق

حاجي حاجى ئيبراهيم، راوَيذكارى 
كؤمةآليةتى مةسعود بارزانى سةرؤكى 
ديدارَيكى  لة  كوردستان،  هةرَيمى 
بةهؤى  بةوةدةكات؛  ئاماذة  رؤذنامةدا 
ثَيويستدةكات  هةلومةرجةكة  طؤإانى 
تؤمةتبارانةى  تاوانبارء  ئةو  هةموو 
لةاليةن حيزبةوة داَلدةدراونء رادةستى 
دادطاكان  تةسليمى  نةكراون،  دادطا 
بكرَينء لة دادطا يان بَيتاوانيى خؤيان 
تاوانةكانيان  بةثَيى  ياخود  بسةلمَينن 

سزابدرَين.
لةبارةى مةكتةبةكانى كؤمةآليةتى 
راوَيذكارةكةى  يةكَيتيش،  ثارتىء 
ئةو  م��ان��ةوةى  ب��ارزان��ى  مةسعود 
مةكتةبانة بة شتَيكى كاتيى دةزانَيتء 
دةَلَيت: »ثَيويستة يةكبخرَينء بكرَينة 
ضةترى  لةذَير  ياسايى  دامودةزطاى 
حكومةت درَيذة بة كارةكانيان بدةن«.

 
ئَيستا  لة  بةر  ماوةيةك  رؤذنامة: 
راوَيذكارى  ضوار  دانانى  هةرَيم  سةرؤكى 
بؤ كاروبارى ياسايىء ئايينىء كؤمةآليةتى 
دامةزراندنتانء  هؤكارى  راطةياند، 
سرووشتء دةسةآلتى ئيشكردنتان ضؤنة؟ 
ئ���ةركء  ه���ةرَي���م  س���ةرؤك���ى   *
بةرفراوانى  طةورةء  بةرثرسيارَيتييةكى 
ذيانى  كايةكانى  ه��ةم��وو  ل��ة  ه��ةي��ة 
ضةند  بة  ثَيويستى  بؤية  كوردةواريى، 
لةطةأل  راوَي��ذي��ان  كة  هةية  كةسَيك 
ب��ك��اتء زان��ي��ارىء ب��ةرض��اوإوون��ي��ى 
شَيخ  ضوارضَيوةيةشدا  ل��ةو  ثَيبدةن، 
راوَي��ذك��ارى  وةك  شاكةلى  محةمةد 
راوَيذكارى  فةندى  مةال  ئ��ازاد  ئايينى، 
بةندة  حةفيدء  مةحمودى  شَيخ  ياسايى، 
هةرَيم  كؤمةآليةتى  راوَي��ذك��ارى  وةك 
وةرطرتوءة.  بةرثرسيارَيتييةمان  ئةو 
ئةوةى  ض  ئَيمةش  ئيشكردنى  سرووشتى 
بة  ثَيويستى  بكاتء  ثرسيار  س��ةرؤك 
ئةوةى  يان  بَيت،  ئَيمة  سةرنجى  راوَيذء 
دةزانَيتء  بةثَيويست  باسَيك  راوَيذكار 
لةبارةى  دةكات.  ثَيشنياز  سةرؤكى  بؤ 
كةوتووةتة  زياتر  دةسةآلتةكانيش 
دةسةآلتةكان  ضؤن  كة  س��ةرؤك،  سةر 

دابةشدةكات.
تؤمةتبارء  ئةو  رؤذنامة: ضارةنووسى 
ماوةيةكى  كة  دةطات،  بةكوآ  تاوانبارانة 
زؤرة لةذَير ضةترى حيزبة باآلدةستةكانى 
دادطا  رادةستى  داَل���دةدراونء  هةرَيم 
نةكراون، بةرنامةى دياريكراوتان بؤ ئةو 

حاَلةتانة هةية؟
سةرؤكى  كارةكانى  ئةولةويةتى   *
يةكسانيى  ياسايةء  سةروةريى  هةرَيم 
هةموءانة بةرامبةر بة ياسا، بةآلم دةبَيت 
ئةو راستيية بزانين ئةو حاَلةتانةء بةشَيك 
لةو بكوذء ثياوخراثء ئةوانةى ناهةقييان 
لةاليةن  ك���ردووةء  خةَلك  بةرامبةر 
شةإى  بةرهةمى  داَل��دةدراون،  حيزبةوة 
حيزبايةتيية،  ناتةبايى  ناكؤكىء  ناوخؤء 
ثَيويستة  طؤإاوةء  هةلومةرجةكة  ئَيستا 
هةرَيم  دادطاكانى  هاوكاريى  هةموومان 
حاَلةتانةى  ئ��ةو  هةوَلبدةين  بكةينء 
بسإَينةوة،  ش���ةإةن  ئ��ةو  بةرهةمى 
تاوانبارانيش هةركةسَيكنء سةر بة هةر 
دةستبةجآ  جَيطايةكن  لةهةر  اليةنَيكنء 
ئةطةر  لةوآ  دادط��اء  بةردةمى  بخرَينة 
خؤيان  لة  بةرطريى  هةبوو  تواناياندا  لة 
ئةوا  بسةلمَينن،  خؤيان  بَيتاوانيى  بكةنء 
تاوانَيكيان  هةر  ئةطةرنا  دةكرَين،  ئازاد 
تاوانةكةيان  بةثَيى  ثَيويستة  كردبَيت 

سزابدرَين. 
كَيشة  ل���ةب���ارةى  رؤذن����ام����ة: 
كؤمةآليةتييةكان بةتايبةت ئةو ثرسانةى 
ذنانةوة  ضةوساندنةوةى  بة  ثةيوةندييان 
هةية، سةرؤكايةتى هةرَيم ض رَيوشوَينَيكى 

دياريكراو دةطرَيتةبةر؟
نيوةى  ل���ةوةى  جطة  ئ��اف��رةت   *
ثياوةكان  هةمووشيةتى،  دايكى  كؤمةَلة، 
بن  سةرؤك  دةسةآلتدارء  ئازاء  ضةند 
مافةكانى  كة  كاتَيك  دايكيانة،  ئافرةتَيك 
لَى  ئازاديى  ثَيشَيلدةكرَيتء  ئافرةت 
زةوتدةكرَيت، ناكرَيت باس لة سرووشتى 

ثَيشكةوتوو  مةدةنىء  كؤمةَلطةيةكى 
سةرؤكى  لةبةرئةوةش  ه��ةر  بكةين، 
ئافرةتان  ثرسى  لة  طرنطييةوة  بة  هةرَيم 
دام��ودةزط��اى  ئَيستاش  دةإوان��َي��ت، 
ذنان  دذى  توندوتيذيى  بة  دذ  تايبةتى 
ثةيوةنديدارةء  ناوخؤ  وةزارةتى  هةيةء 
بؤ  تايبةتى  بةإَيوةبةرَيتى  نوءسينطةء 
ثةرلةمانيش  لة  هةية،  مةبةستة  ئ��ةو 
هةمواركراون،  دواكةوتوءةكان  ياسا 
حكومةتيش  كةسَيتى،  ب��ارى  ل��ةوان��ة 
لةسةر  جديى  ك��ارى  راس��ث��َي��ردراوة 
بنبإكردنى توندوتيذيى بكات، لة كابينةى 

نَيضيرظان  سةرؤكايةتى  بة  ثَينجةميش 
ذنء  لةنَيوان  يةكسانى  ياساى  بارزانى 
ثياودا راطةياند، كة ثَيويستدةكات كابينةى 
كارةكانى  بة  بةردةواميى  شةشةميش 
خؤشبةختانة  بدةنء  حكومةت  ثَيشووى 
ئاراستةى  بة  دَلخؤشكةرن  هةنطاوةكان 

كزبوونى حاَلةتى ثَيشَيلكارييةكان.
نةهاتووة  ئ��ةوة  كاتى  رؤذن��ام��ة: 
مةكتةبةكانى كؤمةآليةتى ثارتىء يةكَيتى 
بكرَينة دةمودةزطاى ياسايى لةذَير ضةترى 
حكومةتء دامةزراوةى حكوميداء لةثَيناو 
رايى  كارةكانيان  طشتيى  بةرذةوةنديى 

بكةن؟
لةوةدةكرَيت،  باس  ساَلَيكة  ضةند   *
حكومةتء  ث��ةرل��ةم��انء  ئَيمة  م���ادام 
دةسةآلتى دادوةريمان هةيةء بة ئامانجى 
رةخساندنى بوارى زياتر بؤ رؤَلبينى ياسا 
ثَيويستمان بةو مةكتةبانة نةماوة، ئةوةي 
دوو  ئةو  يةكةمدا  هةنطاوى  لة  طرنطة 
كاديريان  سةدان  كة  يةك،  ببنة  مةكتةبة 
هةية، بةآلم وةك ئةوةى ئَيوة وتتان لةذَير 
ياسا  هاوكارى  زياتر  ضةترى حكومةتء 
بن، نةك رَيطريى ياسا، واتة يارمةتيدةربن 
كوردستان،  لة  ياسا  جَيبةجَيكردنى  بؤ 
ئَيستاش طفتوطؤ لةوبارةيةوة بةردةوامة، 
دادوةري��ى  دةسةآلتى  طرةنتى  ئ��ةوةش 
دةك��ات،  زياتر  هةرَيمدا  لة  سةربةخؤ 
طةورةترةء  طرووثةكان  حيزبء  لة  كة 
بة  جَيطاى متمانةى هةموو خةَلك دةبَيت 
ئةو  ثَيويستة  لةبةرئةوة  حيزبةكانيشةوة، 
ثَيشمواية مانةوةى  يةكبخرَين،  مةكتةبانة 
ئةوة  كاتييةء  شتَيكى  مةكتةبانة  ئةو 

بؤضوءنى سةرؤكى هةرَيميشة.
مةسعود  دةوترَيت  زؤرجار  رؤذنامة: 
بارزانى سةرؤكى هةرَيم بةهؤى هةندَيك 
مامةَلةيةكى  حيزبييةوة،  دؤخى  ثاَلنةرء 

حيزبيى دةكات، بؤضوءنتان لةو رووةوة؟
جياوازة  تةفسيرات  لَيكدانةوةء   *
نموءنةى  من  ضؤنن،  راستييةكان  لةوةى 
س��ةردان��ى س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��م��ت بؤ 
دةهَينمةوة بؤ ناوضةى بتوَينء ثشدةر، كة 
ئةم ناوضةية جَيطاى نفوزى زؤرى طؤإان 
ئةوانء  لةنَيوان  هةبوءة  طرذيش  بوو، 
سةردانى  بةرنامةى  ئَيمة  بةآلم  يةكَيتى، 
هةموو  رةزامةنديى  بةثَيى  سةرؤكمان 
طؤإانيشةوة،  بة  رَيكخست  اليةنةكان 
سةرؤك بةجيا لةطةأل بةرثرسانى هةموو 
طؤإانيشةوة  بزءوتنةوةى  بة  حيزبةكان 
دانيشتنى  يةكةم  ئةمة  كة  كؤبوءةوة، 
بةتايبةت  لةوكاتةدا،  بوو  دوواليةنة  ئةو 
خؤش  ثآ  زؤر  حاَلةتةى  ئةو  اليةنَيك 

ثةرلةمانتارانى  لةطةأل  دوات��ر  نةبوو! 
كؤبووةوة،  ثةرلةمان  فراكسيؤنةكانى 
هةَلةبجة  لة  طؤإان  اليةنطرَيكى  ئةوكاتة 
ثةرلةمانتارى  د.جةعفةرى  كوذرابوو، 
طؤإان نيطةرانييةكانى خؤيانى بة سةرؤك 
زؤر  بارزانى  سةرؤك  ئةوةبوو  طةياند، 
لةهيض  وتيشى:  بوو،  نيطةران  حاَلةتة  لةو 
هةرَيم  ئاسايشى  ناكةين  قبوءأل  كةسَيك 
وةك  خ��واردن  بؤ  سوَيندى  تَيكبداتء 
ضةثى  راس��تء  ضاوى  جياوازى  ضؤن 
ناكات، ئاواش جياوازى نَيوان طرووثةكان 
تةماشا  يةك  وةك  هاوآلتييانيش  ناكاتء 

دةكات.
رؤذن��ام��ة: ل���ةوةوة دةردةك��ةوَي��ت 
دةستدرَيذيكردنة سةر اليةنطرانى طؤإان 
لةاليةن يةكَيتيي خاوةن هاوثةيمانيى لةطةأل 
ئيحراجبوونى  دؤخى  لة  جؤرَيك  ثارتى، 

بؤ سةرؤكى هةرَيم دروستكردووة؟
س���ةرؤكء  سةرنجى  جَيطاى   *
نيشانةى ثرسيار بوءة، بةآلم بةشَيوةيةكى 
طشتيى ئَيمة كة كلتوءرَيكى دةوَلةمةندمان 
ديموكراسييةت  نةبوءة،  هةَلبذاردندا  لة 
نوءسينء  بة  تةنيا  طرنطةء  ثرؤسةيةكى 
هةية  زؤرك��ةس  نيية،  زؤر  قسةكردنى 
كةضى  نيية،  ديموكراسييةت  بة  بإواى 
ديموكراسييةت  ل��ةس��ةر  قسة  زؤر 
يةكترمان  شةإى  دوَينآ  تا  ئَيمة  دةكات! 
رةشكردووةتةوة  يةكترمان  ك��ردووةء 
باشة!(  هةستَيت  تؤزة  ئةو  قؤإة  )لةم 
هةرَيميش  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  ج��ارب��ةج��ار 
تاكء  هؤشيارى  ئةمةش  دةبَيت،  باشتر 
ئةركى  دةك���ات.  زي��اد  حيزبةكانيش 
حيزبة  هةرَيمء  سةرؤكى  بة  هةموءمانة 
كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  سياسييةكانء 
ثرؤسةية  ئ��ةو  خزمةتى  مةدةنييةوة 
بكرَيت  دةسةآلت  دةستاودةستى  بكةين، 
زؤردَينَيت،  كآ  نيية  طرنط  كةلتوءر.  بة 
ئةوةى  براوةبَيت،  طةل  ئةوةية  طرنط 
سةردةكةوَيت خؤى بة نوَينةرى هةموءان 
لة  ثيرؤزبايى  دةدؤإَيت  ئةوةى  بزانَيتء 
هةَلكَيشَيت،  خؤى  بَيئةوةى  بكات،  براوة 

ضونكة ئةو زياتر بةرثرسة!.
يةكترمان  ماوةيةى  ئةو  ئةنجامى 
ئةزموونى  ديارة،  روونى  بة  قبووَلنةكرد 
بةرهةمى  ئةمريكاى  ئَيستاء  ئةوروثاى 
شةإى ناوخؤ، كة ئَيستا بووةتة ض زلهَيزَيكء 
دراوى  هاوبةشء  ثةرلةمانى  ئةوروثاش 
هاوبةشء كةلتوءرى لَيبووردةييان هةية، 
قؤناغةى  ئةو  ئةزموءنَيكء  ببَيتة  دةبَيت 

ئَيستا تَيثةإَينين.
هةوَلى  هةرَيم  سةرؤكى  رؤذنامة: 

يةكَيتىء  نزيككردنةوةى  بؤ  نةبوءة 
طؤإان؟

بةو  هةست  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى   *
نةتةوةيى،  مَيذوويى،  بةرثرسيارَيتيية 
لةسةر  كة  دةك��ات  مرؤيية  نيشمانىء 
شانيةتى، بةآلم بآ هاوكاريى اليةنةكانء 
ئةركة  ئةو  نيية  ئاسان  سياسييةكان 
هةوَليداوة،  بَيطومان  جَيبةجَيبكات، 
شت  دوو  نةبوءة.  رازيى  اليةنَيك  بةآلم 
ئةولةويةتى سةرؤكى هةرَيمى كوردستانة، 
بة  طةل  ريزةكانى  يةكَيتى  ثاراستنى 
فراوانكردنى  لةطةأل  اليةنةكانةوة،  هةموو 
ياسادا،  ضوارضَيوةى  لة  ئازاديى  ثانتايى 
ثردةكانى  ثَيويستة  ضوارضَيوةيةش  لةو 
سةرؤكى  لةطةأل  ئؤثؤزسيؤن  ثةيوةنديى 
طؤإان،  بةتايبةتى  بَيت،  بةهَيزتر  هةرَيم 
مومكينة اليةنَيك ئةوةى ثَيخؤش نةبَيت!، 
بةآلم ثَيويستة وابَيت، بؤئةوةش دةرطاى 

سةرؤكى هةرَيم كراوةية.  
وةآلمةى  ئةو  طؤشةى  لة  رؤذنامة: 
سةرةوة، سةرؤكايةتى هةرَيم ضؤن لة رؤَلى 
لة  ثةيوةندييةكان  ئؤثؤزسيؤن دةإوانَيتء 

ض ئاستَيكدان؟
* دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن تةواوكةرى 
نين،  يةك  نةيارى  دذء  ئَيمة  يةكترن، 
ل��ةوةى  جياوازين  جياوازين،  بةَلكو 
بةرثرسيارَيتييةى  ئةو  بةهؤى  دةسةآلت 
دةكاتء  دةسةآلت  مومارةسةى  هةيةتى 
بآ  ديموكراسييةت  هةمانكاتيشدا  لة 
ن��ات��ةواوة،  ثرؤسةيةكى  ئؤثؤزسيؤن 
دةستاودةستى  ثرؤسةى  باسى  ناتوانين 
ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر  بكةين  دةس��ةآلت 
نةبَيت، بةآلم نابَيت دةسةآلت ترسى ئةوةى 
شَيوةيةك  بةهةموو  ئؤثؤزسيؤن  هةبَيت 
ئؤثؤزسيؤن  دةدات،  روءخانى  هةوَلى 
ترسى هةبَيت دةسةآلت رةشيدةكاتةوةء 

بةرذةوةندييةكانى دةكوذَيت.
ث��َي��وي��س��ت��دةك��ات دةس�����ةآلتء 
بة  ب��ارزان��ى  س���ةرؤك  ئؤثؤزسيؤن، 
ئةركى  ب��زان��ن،  خ��ؤي��ان��ى  س��ةرؤك��ى 
ديكةشة،  اليةنةكانى  ئةركى  س��ةرؤكء 
ديارة ئؤثؤزسيؤن بةتايبةت طؤإان نابَيت 
سةرؤكى  بةرامبةر  هةبَيت  دإدؤنطييةتى 
بؤ  مةرجةعيةتة  ئةو  ثَييانوابَيت  هةرَيمء 
هةموو اليةنةكانة، ضونكة لة بةرذةوةنديى 
طؤإانء يةكطرتوو ء كؤمةأل نيية سةرؤكى 
بةَلكو  دةسةآلت،  تةرةفى  بكةنة  هةرَيم 
ضارةسةركردنى  تةرةفى  بيكةنة  دةبَيت 
ئؤثؤزسيؤن  دةبَيت  بؤية  كَيشةكان، 
لةطةأل  ثةيوةندييةكانى  ثردى  هةوَلبدات 

سةرؤكايةتى هةرَيم بةهَيزتر بكات.

ثَيويستة 
ثردةكانى 

ثةيوةنديى 
ئؤثؤزسيؤن 

لةطةأل سةرؤكى 
هةريَم بةهَيزتر 
بَيت، بةتايبةتى 
طؤِران، مومكينة 
اليةنَيك ئةوةى 

ثَيخؤش نةبَيت، 
بةآلم ثَيويستة 

وابَيت، بؤئةوةش 
دةرطاى سةرؤكى 

هةريَم كراوةية

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24 ضاوثَيكةوتن10

hewal.rozhnama@gmail.com

راوَيذكارى كؤمةآليةتى سةرؤكى هةرَيم:

مانةوةى مةكتةبة كؤمةآليةتييةكان كاتيية

حاجى حاجى ئيبراهيم



ئا: ئارام شَيخ وةسانى

لة  دادوط���ةش���ةث���َي���دان  ث��ارت��ى 
تايبةتء  بارودؤخَيكى  لةناو  ئَيستادا 
ناهةموارداية، ئةو ثالنةى كة ئةردؤغانء 
حيزبةكةى بةنيازبوءن ثَيش ئةنجامدانى 
لةساَلى  كة  طشتييةكان،  هةَلبذاردنة 
ئةنجامى  بةإَيوةدةضَيت  داه��ات��وءدا 
طةورةو  طرفتى  ضةندين  تائَيستا  بدةن 
ثَيش،  هاتووةتة  ضاوةإواننةكراوى 
ئ��ةردؤغ��ان  ثالنةكانى  ل��ة  ه��ةري��ةك 
س��ةب��ارةت ب��ة ث��رؤس��ةى ك��ران��ةوةى 
ديموكراسىء هةمواركردنى دةستوءرء 
دادطاكان  دةسةآلتى  كةمكردنةوةى 
دةخولَيتةوة،  ئاخاوتندا  بازنةى  لة  تةنيا 
سياسيية  رؤشنبيرانء  لةاليةن  ئةمةش 
مةترسيى  بة  توركياوة  بَياليةنةكانى 
لة  دةكرَيت  ثَيشبينى  بؤية  دةزانرَيت، 
بطؤإَيت  مةترسيية  ئةو  بَيت  هةركاتَيكدا 

بؤ روءداوَيكى ضاوةإواننةكراو.

مةترسيى كودةتا
راب��ردوودا  لةماوةى  ئ��ةوةى  ثاش 
طرووثَيكى طةورةء كارا لة توركيا بةناوى 
ئاشكرابوون،  ئةرطةنةكؤن  طرووثى 
روءخاندنى  بؤ  هةبووة  ثالنيان  كة 
دادوطةشةثَيدانء  ثارتى  دةسةآلتى 
ك��ودةت��اك��ردن ب��ةس��ةر ئ��ةردؤغ��ان��دا، 
سوثاء  نَيوان  ثةيوةنديى  بةوهؤيةوة 
ضونكة  تَيكةوت،  طومانى  دةس��ةآلت 
سةرةكييةكانى  ئةندامة  زؤرى  بةشَيكى 
لة  بريتيبوءن  ئةرطةنةكؤن  طرووثى 
سةربازيى،  ذةنةراَلى  باآلو  ئةفسةرى 
طرووثة  ئةو  ئةندامانى  دةستطيركردنى 
تائَيستاش كؤتايى نةهاتوءةء رؤذبةإؤذ 
حكوميىء  ثلةى  لة  ج��ي��اواز  خةَلكى 
حيزبىء سةربازيى لة شارةكانى توركيا 
ثةيوةنديى  بةهؤى  دةستطيردةكرَين 
ئ��ةوةى  ط��رووث��ةوة،  ب��ةم  هةبوءنيان 
لةسةر  جةختى  توركيدا  ميدياى  لة 
كؤتايينةهاتنى  لة  بريتيية  دةكرَيتةوة، 
مةترسييةك  وةك  ئةمةش  ت��ؤإة،  ئةو 
ئةرطةنةكؤن  ت��ؤإى  كة  دةبينرَيت، 
لة  نةكةوتووة،  ه��ةوأل  لة  تائَيستاش 
سايتى   )3/21( رؤذى  بابةتدا  نوَيترين 

تودةى زةمان بآلويكردةوة، كة لة هةشت 
ثارَيزطاى توركيا لة هةَلمةتَيكدا )28( كةس 
هةبووة  ثالنيان   كة  دةستطيركراون، 
حكومةتةكةى  بةسةر  كودةتاكردن  بؤ 
ثةيوةنديشيان  هةروةها  ئةردؤغانداء 
ئةرطةنةكؤنةوة،  ت��ؤإى  بة  هةبوءة 
ل��ة ه��ةواَل��ةك��ةى زةم��ان��دا ه��ات��وءة؛ 
ئةرطةنةكؤن  ئةندامانى  دةستطيركردنى 
رؤذب��ةإؤذ  ب��ةردةوام��ةء  تائَيستاش 
خةَلكانى ناودارو ثلة جياواز بةو تؤمةتانة 
ئةفسةرى  دةستطيردةكرَيت، كة ضةندان 
بةثَيى  لةناوداية.  باآلو خانةنشينكراويان 
لة  زياتر  تائَيستا  توركيةكان،  راطةياندنة 
تؤمةتى  بة  دةستطيركراون  )200( كةس 

ئةنجامدانى كودةتا.

هةمواركردنى دةستوءر
توركيا  دةستوءرى  هةمواركردنى 
ثارتةكةى  كة  هةنطاوانةى  لةو  يةكَيكة 
بةآلم  دةدات،  بؤ  هةوَلى  ئ��ةردؤغ��ان 
ط��ةورةى  مةترسييةكى  هةنطاوة  ئةم 
لةثَيشة، بؤية تائَيستا ئةردؤغان تةنيا لة 
ئامانجة  بةو  ئاماذةى  لَيدوانةوة  رَيطةى 
بؤ  نةناوة  ثراكتيكى  هةنطاوى  كردوءةء 
كة  لَيدوانيدا،  تازةترين  لة  مةبةستة،  ئةو 
لة سايتى تودةى زةماندا بآلوكراوةتةوة 
ضةند  هةمواركردنى  بة  س��ةب��ارةت 
بإطةيةكى دةستوءرى وآلت، ئةردؤغان 
رايطةياند:  ث��ارت��ةك��ةى  ب��ارةط��اى  ل��ة 
لةطةأل  طفتوطؤ  ه��ةوَل��دةدةي��ن  »ئَيمة 
بؤئةوةى  بكةين  ئؤثؤزسيؤن  اليةنى 
دةستوءردا  لة  باش  طؤإانَيكى  ضةند 
ريفراندؤمَيك  ثاشان  ئةنجامبدةين، 
دةكةينء  طؤإانكارييانة  ئةو  لةسةر 
ئَيمة  ثَيدَينين،  كؤتايي  كارةكة  دوات��ر 
دةبَيت لة نوَيبوءنةوةدابين، ريفؤرمكردن 
لة ثالنى ذيانى تاكى توركيادا لة رَيطةى 
هةمواركردنى دةستوءرةوة دةبَيت، بةو 
هةنطاوَيكى  دةتوانين  ئَيمة  هؤيةشةوة 
بؤ  نزيكبوءنةوةمان  لة  بنَيين  باش  زؤر 

بوءنة ئةندام لة يةكَيتى ئةوروثا«.
ئةوةشى  وتارةكةيدا  لة  ئةردؤغان 
ئؤثؤزسيؤنةكانى  اليةنة  كة  خستةإوو، 
دةستوءرن،  هةمواركردنى  توركيا دذى 
كة  دةدةي��ن  ت��ةواو  هةوَلى  ئَيمة  بةآلم 

طفتوطؤ بكةين.

لةبةرامبةردا هاككى شوها، جَيطرى   
لة  ك��ؤم��ارى  طةلى  ثارتى  وتةبَيذى 
بةهةموو  ئَيمة  رايطةياند:  ثةرلةمان 
لةوجؤرة  هةوَلَيكى  ه��ةر  شَيوةيةك 
جيهان  ه��ةروةه��ا  رةت��دةك��ةي��ن��ةوة، 
ثارتى  كوتلةى  سةرؤكى  باضةضى، 
لة  ئةوان  رايطةياند:  نةتةوةثةرستيش، 
ئَيستادا لةطةأل هةمواركردنى دةستوءردا 
لةوجؤرة  هةوَلَيكى  ئةطةر  بةَلكو  نين، 
هةبَيت ثَيويستة دوابخرَيت بؤ ثةرلةمانى 

داهاتوو، نةك ئةم خولةى ثةرلةمان.

داخستنى ئةكةثة
روونء  مةترسيية  لةء  ديكة  يةكَيكى 
روءبةإءوى  ئةردؤغان  كة  طةورانةى 
دادطا،  دةسةآلتى  لة  بريتيية  بووةتةوة، 
س��ادةوة  كةيسَيكى  تةنيا  بةهؤى  كة 
ديموكرات  كؤمةَلطةى  ثارتى  توانى 
قةدةغة بكات لة مةيدانى كارى سياسيدا، 
ئةردؤغان  حيزبةكةى   )2008( لةساَلى 
روءبةإءوى يةكةم مةترسيى لةوجؤرة 
زةح��م��ةت  ب��ة  زؤر  ب���ةآلم  ب����ووةوة، 
وتارى  لة  الض��وو،  لةسةر  كةيسةكةى 
رؤذى 3/20دا ئةردؤغان رايطةياند: ئَيمة 
بة تونديى دذى ئةو تؤمةتانة دةوةستينةوة 
كة دراونةتة ثاأل ثارتى دادوطةشةثَيدان، 
كة طواية دذايةتى بنةماكانى عةلمانيةتى 
دواى  ئةردؤغان  وتانةى  ئةم  كردوءة. 
ئةوة بوو، كة رؤذنامةى تةرةفى توركيا 
داواك��ارى  كة  ب��آلوك��ردةوة  بابةتَيكى 
سةرقاَلى  ئَيستادا  لة  دادط��ا  طشتيى 
ئةوةى  بؤ  دؤسيةكةية  ئامادةكردنى 
لة  دابخات،  ثآ  دادوطةشةثَيدانى  ثارتى 
هاتوءة،  تةرةفدا  رؤذنامةى  بابةتةكةى 
حيزبةكةى  لة  نزيكة  رؤذنامةيةكى  كة 
راثؤرتةكانى  ه���ةواألء  ئ��ةردؤغ��انء 
طشتيى  داواكارى  وةردةطيرَين،  بةهةند 
نزيكبووةتةوة،  دؤسييةكة  لةكؤتايى 
ئامادةكاريى  مةبةستةش  ئ��ةو  ب��ؤ 
نةزانراوة  تائَيستا  بةآلم  كراوة،  تةواو 
شكاتنامةية  ئةو  بابةتَيك  ض  لةسةر 
ئامادةكراوة، ئايا بابةتى دوءركةوتنةوة 
لة  الدان  يان  توركيا  عةلمانيبوونى  لة 
هةوَلدان  يان  ئةتاتورك  ثرةنسيثةكانى 
بؤ  وآلت  بارودؤخى  ئاراستةكردنى  بة 

كةشَيكى ئيسالميانة. 

نـيَـودةولَـةتـى
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سوننة  ئيسالميى  ثارتى  لةنَيوياندا  هةية، 
وةك  ديكة  ئيتنييةكانى  كةمينة  عَيراقء  لة 
ئةندامَيتى  ئاشووريى،  ديموكراتى  ثارتى 
لة هةندَيك حيزبدا ماناى ئيمتيازو قازانجى 
بةدواوةية،  فَيركاريى  دامةزراندنء  وةك 
ئةندامانى  بة  ئةولةويةت  يةكَيتى  ثارتىء 
دام��ةزران��دن��ى  ل��ة  دةبةخشن  خ��ؤي��ان 

حكوميدا. 
هةَلبذاردنى  هةرَيم  )2009/7/25(دا  لة 
كوردستانء  ثةرلةمانى  بؤ  داخ��راوى 
سةرؤكايةتى هةرَيم ئةنجامدا، كؤمسيؤنى 
كة  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى  باآلى 
هةَلبذاردنةكانةوة  هةرَيمى  ئؤفيسى  لة 
ل��ة ه��ةول��َي��ر ك��اري��دةك��رد، ض��اودَي��رى 
هاوآلتييانء  كة  كرد،  هةَلبذاردنةكانى 
وةك  نَيودةوَلةتييةكانيش  ض��اودَي��رة 
بؤ  سةركةوتوو  هَيمنء  ثرؤسةيةكى 
قةَلةمدا،  لة  دةسةآلتيان  طواستنةوةى 
سةرؤكى ئَيستاى هةرَيم، مةسعود بارزانى 
بؤ  هةرَيمى  خةَلكى  هةَلبذاردنى  يةكةمين 
سةرؤكايةتى بردةوة بة رَيذةى )%69.9(. 
يةكَيتى  ثارتىء  هةَلبذاردنةشدا  ل��ةم 
بةدةستهَينايةوة،  دةنطةكانيان  زؤرينةى 
بؤ  دابةزى  كورسييةوة   )104( لة  بةآلم 
ثةرلةمان،  كورسى   )111( كؤى  لة   )59(
نةوشيروان  لةاليةن  كة  طؤإان،  ليستى 
سكرتَيرى  ثَيشووى  جَيطرى  مستةفاى 
طشتيى  يةكَيتييةوة سةركردايةتى دةكرَيت، 
بةدةستبهَينَيتء  كورسى   )25( توانى 
خزمةتطوزارييء  ليستى  ضوارثارتةكةى 
ب��ردةوةء  كورسييان   )13( ضاكسازيى 
كوردستان  لة  ئيسالميى  بزووتنةوةى 
بة  كورسى   )11( ب��ردةوةء  كورسى   )2(
دابينكراوةء  سيستمى كؤتا بؤ كةمينةكان 
 )5( مةسيحييةكانء  بؤ  كورسى   )5(
كورسييةكيش  توركمانةكان،  بؤ  كورسى 
ئَيزديش  كانديدَيكى  ئةرمةنةكانء  بؤ 

هةَلبذَيردرا. 
 ،7/25 هةَلبذاردنى  دواى  مانطى 
ناوى  ب��زووت��ن��ةوةى ط��ؤإان ه���ةزاران 
دؤكيؤمَينت كرد كة لةسةر كار الدرابوون 
ليستى  بة  دةنطيان  ئةوةى  ثاساوى  بة 
هَيزةكانى  ناوى  بةتايبةت  دابوو،  طؤإان 
سةرؤك  ثَيشمةرطة،  ثؤليسء  ئاسايش، 
كؤميتةيةكى  ساَلدا  كؤتايى  لة  بارزانى 
كةيسة  ئ��ةو  ل��ةس��ةر  لَيكؤَلينةوةى 
ئاكامَيكى  تائَيستا  ب��ةآلم  دروستكرد، 

ديارى نيية. 

طةندةَليى بةرثرسء 
شةفافيةتى حكوميى

هةرَيم  حكومةتى  )2008(دا،  ئابى  لة 
كة  دروستكرد،  طةندةَليى  كؤميتةى 
بؤ  ثَيكهاتبوو،  ب��ةرث��رس  ض���وار  ل��ة 
طةندةَليىء  ئاستى  ضاودَيريكردنى 
حكومةتى  نةهَيشتنى،  بؤ  ثَيشنيازكردن 
لةطةأل  نَيودةوَلةتى  كؤنتراكتَيكى  هةرَيم 
بؤ  بةست  دذةطةندةَليى  كؤمثانيايةكى 
لة  طةندةَليى  لةسةر  توَيذينةوةكردن 
ثَيشنياز  ثَيشكةشكردنى  دامودةزطاكانداو 
لة  طةندةَليى،  دذة  ثَيوةرةكانى  لةسةر 
سةرؤكى  بارزانى،  نَيضيرظان  تةمموزدا 
ثوختةى  هةرَيم،  حكومةتى  ثَيشووى 
ستراتيذَيكى  كؤمثانيايةو  ئةو  كارةكانى 
هةرضةندة  خستةإوو،  طةندةَليى  دذة  بؤ 
بةرهةم  سةرؤكايةتى  بة  نوآ  كابينةى 
لةسةر  كة  دووثاتدةكةنةوة  ئةوة  ساَلح 
كؤتايى  لة  بةآلم  دةإؤن،  هةمان ستراتيذ 
ساَلى )2009(وة هَيشتا ئةوةى نةكردووة. 
كةيسى   )972( )2009(دا،  ساَلى  لةماوةى 

دذة طةندةَليى نَيردراونةتة دادطا، بةرامبةر 
)2008(داء  لةساَلى   كةيس   )398( بة 
ذمارةى  2007دا،  لةساَلى  كةيس   )133(
كةيسة ساغبووةوةكان )285( كةيس بوو 
 .)2008( ساَلى  كةيسى   )98( بة  بةرامبةر 
دذةطةندةَليى  كؤميتةى  ساَلدا  كؤتايى  لة 
)133( سكاآلى لة دذى بةرثرسانى باآل لة 

بةإَيوةبةرى طشتيىء باآلتر ناردووة.
ناوةندو هةرَيم هةآليسانى   حكومةتى 
كارمةندانى طشتيى وةك خؤى  مووضةى 
دامودةزطاكانى  وةزارةتء  دةهَيَلنةوة، 
»وةهمى«يان  كارمةندانى  طشتيى  كةرتى 
سياسيى  مةحسوبيةتى  دامةزراندووة، 
لةطشت ئاستة حكومييةكاندا بوونى هةية، 
هةرَيم  حكومةتى  ساَلةدا  ئةو  لةماوةى 
دةدا،  كارمةندى  مليؤن  يةك  مووضةى 

لةكؤى نزيكةى )3.9( مليؤن هاوآلتى. 

ذن
هةرَيمى  لة  ناوخؤيى  توندوتيذيى 
لَيدانء  وةك  ب��ةرب��آلوة،  كوردستان 
رؤَلَيكى  ذنان  تةقةلَيكردن،  سووتانء 
ستراكتؤرى  خَيزانء  لة  نايةكسانيان 
كؤمةآليةتيدا هةية، هةرضةندة تةكنةلؤذيا 
ثةيوةنديكردن بة دةرةوةى ماَلى بؤ ذنان 
ئاسانكردووة، بةآلم ئةمةش بووةتة هؤى 
لةطةأل  ئةوةى  لةسةر  توندوتيذ  ملمالنَيى 
بةثَيى  دةك��ةن،  ضي  قسةدةكةنء  كآ 
زانياريى  بانكى  ناحكوميى  رَيكخراوى 
رووب��ةإووى  ذن   )363( م��رؤظ  مافى 
)295(يان  بةهؤى.....  بوونةتةوة  كَيشة 
)32( بووةو  )40( كوشتن  هةإةشةبوون، 

يان هَيرشى سَيكسى بووة، كوشتن لةسةر 
شةرةف وةك خؤى ماوةتةوة.

 مافى كةمينةكان
كوردى  عةرةبىء  زمانى  دةستوور   
دةناسَينَيت،  رةسميى  زمانى  دوو  وةك 
كةمينةكان  بة  ئ��ةوةش  مافى  هةروةها 
رؤَلةكانيان  خؤيان  زمانى  بة  كة  دةدات 
وةك  خوَيندن،  ث��ةروةردةو  بةر  بنَيرنة 
لة  ئ��ةرم��ةن��ى،  سريانىء  توركمانى، 
بة  دةتوانن  حكومييةكاندا  دام��ودةزط��ا 
لةماوةى  بدوَين،  ديكة  زمانَيكى  هةر 
كةمينةكان  دذى  جياكاريى  ساَلةدا  ئةو 
ئةوة  لةسةر  راثؤرت  ضةندين  هةبووة، 
ثَيشَيلكاريى  هةرَيم  حكومةتى  كة  هةية 
دذى كةمينةكان لةو ناوضة جَيناكؤكانةى 
هةرَيمدان  ديفاكتؤى  حوكمى  ذَير  لة  كة 
كةمينةكانى  وةك  ئ��ةن��ج��ام��داوة، 
عةرةب،  ئَيزدىء  توركمانء  ئاشوورىء 
بةرثرسان  راث��ؤرت��ان��ة  ئ��ةو  بةثَيى 
نةكردووةء  شوَينَيكيان  ضةند  خزمةتى 
دةستطيركردووة  كةمينةكانيان  ل��ة 
زيندانى  بؤ  قانوونىء  موراعاتى  بةبآ 
ئةمة  ب��ردوون،  نائاشكرايان  داخ��راوو 
سةر  خستووةتة  فشاريان  لةوةى  جطة 
خوَيندنطةكان بؤ ئةوةى بة زمانى كوردى 
ئيتنييةكان  نةتةوةيىء  كةمينة  بخوَينن. 
ئةوة  دةع���واى  هةميشة  ك��ةرك��وك  لة 
ئاسايشى  هَيزةكانى  كة  بةرزدةكةنةوة 
دةكةنة  توركمانةكان  ع��ةرةبء  ك��ورد 
هةرَيمدا  ثارَيزطاكةى  سآ  لة  ئامانج، 
جياكاريى  لةسةر  هةية  كةم  بةَلطةى 
خوَيندنطةى  كةمينةكان  كةمينةكان،  دذى 
لة  نوَينةريشيان  بةإَيوةدةبةنء  خؤيان 

ثةرلةمانء حكومةتدا هةية.

ئا: شاآلو فةتاح

ئةكةثة مةترسيى لةسةرة
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رَيزطرتنى مافى مرؤظ
أ - بَيبةشكردنى ناياسايىء كوَيرانة لة 

ذيان
لة هةولَيرء سلَيمانىء دهؤك، ئةو سآ 
لَي  كوردستانيان  هةرَيمى  ثارَيزطايةى 
ملمالنَيى  لةسةر  كةمتر  راثؤرتى  ثَيكدَيت، 
ديكةى  بةشةكانى  لةضاو  دراوة  تاييفى 
عَيراق، جياواز لة ساَلى رابردوو، راثؤرت 
هَيزةكانى  كوشندةى  بةكارهَينانى  لةسةر 
هةرَيمةوة  حكومةتى  لةاليةن  ئاسايش 
بآلونةكراوةتةوة. جياواز لة ساَلى ثَيشوو، 
كوردستاندا  لةناو  تيرؤريستى  هَيرشى 
هَيزةكانى  سةر  هَيرشكراوةتة  رووينةدا، 
هَيزة  ديكةدا،  ثارَيزطاكانى  لة  ثَيشمةرطة 
ضةندجارَيك  توركيا  ئاسمانييةكانى 
كة  ك���ردووة،  ثةكةكةيان  بؤمبارانى 
كوردستانداية،  هةرَيمى  لة  ثَيطةيان 
سنوورى  بؤمبارانى  ئَيران  هَيزةكانى 
بوونى  بةهؤى  دةكرد  عَيراق-ئَيرانيان 
كوردو  ذيانى  ئازادى  ثارتى  هَيزةكانى 

ياخيبووةكانى دذى ئَيران. 
س��زادان��ى  ئ��ةش��ك��ةن��ج��ةدانء  ب - 

نامرؤييانة
بة  رَيطة  هةرَيم  دذةتيرؤرى  ياساى 
ئةشكةنجةدان دةدات لة هةندَيك حاَلةتدا. 
هةندَيك  لة  رووداوان����ةش  ئةمجؤرة 
هَيزةكانى  لةاليةن  كة  روويداوة  زينداندا 
هةرَيمء  حكومةتى  ناوخؤى  ئاسايشى 
هَيزى موخابةراتى اليةنطرى ثارتى، واتة 
ثاراستنء اليةنطرى يةكَيتى واتة زانيارى 

بةإَيوةدةبرَين.
توندوتيذيى،  بةكارهَينانى  بةَلطةكانى   
شؤكى  لَيدانى  ثةنجةشكاندنء  لَيدانء 
وةزارةت���ى  لةخؤدةطرَيت،  كارةبايى 
دؤخى  لةسةر  راثؤرتَيكى  مرؤظ  مافى 
تيايدا  ب��آلوك��ردةوةو  زيندانييةكان 
»ئةشكةنجةدانى  ب��وون��ى  ب��ة  ئ��ام��اذة 
ئاسايش  زيندانةكانى  لة  سيستماتيك« 
حكومةتى  كؤمةآليةتى  ضاودَيرى  دةكات. 
بةإَيوةدةبات،  هةرَيم  زيندانةكانى  هةرَيم 
زيندان  هةندَيك  ئاسايشيش  هَيزةكانى 
ئاسايشى  هَيزةكانى  ب��ةإَي��وةب��ةدةن، 
ضةند  بةيةكةوة  »موخابةراتيش«  ناوخؤو 

زيندانَيكى ديكة بةإَيوةدةبةن. 

دؤخى زيندانةكان
تةنيا  ي��اس��ا  ب��ةث��َي��ى  ه��ةرض��ةن��دة 
داد«دان،  »وةزارةت��ى  دةسةآلتى  لةذَير 
زيندانةكان  وةزارةت  ض��وار  ب��ةآلم 
وةزارةتى  داد،  وةزارةتى  بةإَيوةدةبةن، 
وةزارةتى  بةرطريىء  وةزارةتى  ناوخؤ، 
كاروبارى كؤمةآليةتى، كة ئةمةى دواييان 
زيندانةكانى زياتر تايبةت بة نةوجةوانانة، 
كؤمةآليةتى  ض��اودَي��رى  بةرثرسانى 
بةرثرسانى  بةإَيوةدةبةن،  زيندان  هةرَيم 
زيندانَيكى  ضةند  هةرَيميش  ئاسايشى 
تايبةت بةإَيوةدةبةن، هَيزةكانى ئاسايشى 
لة  جيا  موخابةراتيش  هةرَيمء  ناوخؤى 
بةإَيوةدةبةن. هةرضةندة  زيندان  يةكترى 
ستافى  ئ��ام��رازء  تائَيستا  حكومةت 
نةبةخشيوة  داد  وةزارةت��ى  بة  ت��ةواوى 
زيندانةكان  تةواوى  كؤنترؤَلى  ئةوةى  بؤ 
تةواو  ثَيشكةوتنى  بةآلم  بطرَيتةدةست، 
زيندانةكانى  طواستنةوةى  لة  هةبوو 
بؤ  بةرطريى  وةزارةت��ى  دةسةآلتى  ذَير 

وةزارةتى داد.
 

رؤَلى دةزطاكانى ثؤليسء 
ئاسايش

ئاسايشى  هَيزةكانى  هةرَيم  حكومةتى 
هَيشتووةتةوة  ثَيشمةرطةى  هةرَيمء 
دوو  ه��ات��ووة،  دةس��ت��ووردا  ل��ة  وةك 
هةرَيم  حكومةتى  سةرةكييةكةى  حيزبة 
هَيزى  يةكةكانى  بة  خؤيان  ثةيوةنديى 
ه��ةروةك  ث��اراس��ت��ووة،  ثَيشمةرطةوة 
كة  »موخابةرات«  ئاسايشء  هَيزةكانى 
حكومةتى  كؤنترؤَلى  دةرةوةى  لة  ئَيستا 
ئاسايشء  هَيزةكانى  ناوةنددان.  هةرَيمء 
كردووة  بةشدارييان  هةرَيم  موخابةراتى 

طومانلَيكراوَيك  ضةند  دةستطيركردنى  لة 
حكومةتى  كؤنترؤَلى  ذَير  ناوضةى  لة 
ئةو ساَلةدا حكومةت  ماوةى  لة  هةرَيمدا. 
يةكَيتى  ثارتىء  ثَيشمةرطةى  هَيزةكانى 
ك��اروب��ارى  يةكةى  ل��ةذَي��ر  يةكخست 
ئاسايشى  هَيزةكانى  ثَيشمةرطةدا، 
بةجودايى  بةكردةوة  هةرَيم  ناوخؤى 
هَيَلة  بةسةر  دابةشبوون  ماونةتةوةء 
ناوةند  هةرَيمء  حكومةتى  حيزبييةكاندا، 
هَيزةكانى  بةسةر  تةواويان  دةسةآلتى 
زؤر  هةوَلى  هةرضةندة  نيية،  ئاسايشدا 

دراوة بؤ كؤنترؤَلكردنيان.
لةسةر  ه��ةي��ة  راث��ؤرت��َي��ك  ض��ةن��د 
هةرَيم  ئاسايشى  هَيزةكانى  ئ��ةوةى 
بةبآ  دةستيطركردووة  طومانلَيكراويان 
بوونى مؤَلةتى دادطاو طواستووياننةتةوة 
لة  ثؤليسيش  نائاشكرا،  زيندانى  بؤ 
تةواوى وآلتدا بةردةوامة لة بةكارهَينانى 

سيستمى توندوتيذيى بؤ دانثيانان. 

لَيبووردنء بةخشين
ثةرلةمانى  )2007(دا  ل��ةس��اَل��ى 
طشتيى  لَيبووردنى  ياساى  كوردستان 
مرؤظ  مافى  بةرثرسانى  ثةسةندكرد، 
 )644( لة  زياتر  كة  دةكةن،  بةوة  ئاماذة 
لة  ك��ةس   )1054( نزيكةى  ل��ة  ك��ةس 
كؤمةآليةتى  ض��اودَي��رى  زيندانةكانى 
ساَلةدا،  لةو  طرتنيةوة  لَيبووردن  ياساى 
ياساى  كة  بوو  ساأل  تةنيا  ساَلةش  ئةو 

لَيبووردن كاريطةريى هةبوو.
 

بَيبةشكردن لة دادطاييكردنى 
ئاشكراو دادثةروةرانة

ياساى  هةرَيم  )2007(دا  لةساَلى 
كة  ثةسةندكرد،  دادوةري��ى  دةسةآلتى 
سةربةخؤتر  دادطايةكى  هةوَلدرابوو 
دادوةري��ى  ئةنجومةنى  دروستبكات، 
كوردستان )كة بةشَيك بوو لة دةسةآلتى 
ياساييةوة  رووى  لة  جَيبةجَيكردن( 
بودجة،  بةرثرسيارَيتى  سةربةخؤبوو، 
بةإَيوةبردنى داهاتى مرؤيىء راثؤرتدانى 
هةرَيم  دادى  بةرثرسانى  ئةستؤ،  كةوتة 
لة  راس��ت��ةوخ��ؤى  دةس��ةآلت��ى  ضيتر 
كؤنترؤَلكردنى دةسةآلتى دادوةرييدا نيية، 
بودجةى  لة  وازيان  داراييش  بةرثرسانى 
داد هَيناء سةرؤكى دادطاى باآلش لةاليةن 
نةك  دياريدةكرَيت،  دادوةرةوة  هةندَيك 
هَيشتا  بةآلم  جَيبةجَيكاريى،  دةسةآلتى 
)حكومةتء  جَيبةجَيكار  دةس��ةآلت��ى 
هةندَيك  لةسةر  نفوزى  سةرؤكى هةرَيم( 
رووى  لة  ناوضانةى  لةو  هةية  كةيس 
سياسييةوة هةستيارن، وةك راى ئازادو 
بةثَيى راثؤرتَيكى  ئازاديى رؤذنامةوانيى، 
لةسةر  ئينتةرناسيؤنال  ئةمنستى  نيسانى 
ئةو  كوردستان،  هةرَيمى  لة  دادوةري��ى 
دةستَيوةردانى  لة  رةخنةى  كة  حاكمةى 
دادوةريى  لة كاروبارى  ئاسايش طرتووة 
باآلى  بةرثرسَيكى  ل��ةالي��ةن  ه��ةرَي��م، 
كة  لَيكراوة  ه��ةإةش��ةى  ئاسايشةوة 
دةنا  بوءةستَينَيت  نووسينانة  ئةوجؤرة 

رووبةإووى بةآل دةبَيتةوة.
 

زيندانكردنى  دةستطيركردنء 
سياسيى

زان��ي��اري��ى ك���ةم ه��ةب��وو ل��ةس��ةر 
زيندانى  ن��او  دةس��ت��ط��ي��رك��راوةك��ان��ى 
رَيكخراوى  ك��وردس��ت��ان،  ئاسايشى 
رَيكخراوَيكى  كة  سياسييةكان،  زيندانة 
هةيةء  ئةندامى   )500( حكومييةو  نيمضة 
سةردةمى  زيندانيانى  نوَينةرى  وةك 
يةكخستنةوةء  بؤ  ك��اردةك��ات  س��ةدام 
سياسييةكان  زيندانيية  ناساندنةوةى 
دةزطاية  ئةم  كار،  هَيزى  كؤمةَلطةء  بة 
بة  عَيراقى  دينارى  هةزار   )500( مانطانة 
دةزطايةكى  بة  دةداتء  زيندانييان  كؤنة 

لةقةَلةمدةدرَيت.  كاريطةر 

دةستَيوةردانى نابةجآ لة كارى 
شةخسىء خَيزانيى

ل��ة ن��اوض��ةك��ان��ى ذَي���ر دةس��ةآلت��ى 

لةسةر  هةبوو  فشار  هةرَيم،  حكومةتى 
هاوآلتييان بؤ ئةوةى ثةيوةنديى بكةن بة 
لة  ثارتييةوة  بة  سلَيمانىء  لة  يةكَيتييةوة 

هةولَيرو دهؤك.
 

راى ئازادو ئازاديى 
رؤذنامةوانيى

ثةرلةمانى  لةاليةن  )2008(دا  لةساَلى 
كة  دةرك��را  ياسايةك  كوردستانةوة 
دةك��رد،  دةستةبةر  ميديايى  ئ��ازادي��ى 
لة  نةبوو،  بةردةوام  جَيبةجَيكردنى  بةآلم 
زيندانيكردن  )2008(دا  ساَلى  ياساكةى 
تةشهير  بآلوكردنةوةى  س��زاى  ضيتر 
ن��ةب��وو، ب��ةآلم رؤذن��ام��ةن��ووس��ةك��ان 
ساَلى  سزادانى  ياساى  بة  ب���ةردةوام 
زيندانيى  مةحكومء  داطايىء   )1969(
رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  دةك��ران. 
كةيسى   )44( بوونى  لة  باس  كوردستان 
كة  دةك���ات،  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان  بة  دذ 
بووة.  س��زادان  ياساى  بة  يةكيان  سآ 
بةرثرسان هانا بؤ غةرامةكردنى ياسايى 
دةبةن دذى ئةو ميدياكارو نووسةرانةى 
كة بابةتيان لةدذ بآلودةكةنةوة، بةتايبةت 

لةسةر طةندةَليى. 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان ل��ة ه��ةرَي��م��ى 
لةاليةن  ئاسايى  بة  زؤر  كة  كوردستان 
هَيزةكانى  هةرَيم،  حكومةتى  بةرثرسانى 
ئاسايش، سةرؤك خَيألء بزنسمانةكانةوة 
خةمآلندنة  لَيدةكرَيت.  ه��ةإةش��ةي��ان 
ثَيشَيلكارييانةى  ئةو  بؤ  ناوخؤييةكان 
دةبنةوة  رؤذنامةنووسان  رووبةإووى 
 )100( لة  زياتر  تا  دةرزةن��َي��ك��ةوة  لة 
راثؤرتى  بةثَيى  دةذمَيردرَيت،  كةيس 
زؤرب���ةى  ن��ي��س��ان،  14ى  ئ���ةى.ئ���اى 
رةخنةطرتن  لة  خؤيان  راطةياندنكاران 
هَيزةكانى  لة  رةخنةطرتن  حكومةت،  لة 
هةواَلطرييء  ئاذانسة  ناوخؤو  ئاسايشى 
دةث��ارَي��زن،  سةرةكييةكة  ثارتة  دوو 
زؤرينةى  خاوةنى  سياسييةكان  ثارتة 
زؤريان  كاريطةرى  ياخود  رؤذنامةكانن، 
ذمارةيةكى  تةنيا  هةية،  لةسةريان 
نيسانى  رَينماييةكانى  نةبَيت  كةميان 
كؤمسيؤنى  نةتةوةيةكطرتووةكان،  ثارى 
كة  ئاماذةبةوةدةكات،  ئاوارةكان  باآلى 
دةسةآلتدارةكانى  حيزبة  لة  رةخنةطرتن 
هةإةشةو  هؤى  دةبَيتة  يةكَيتى  ثارتىء 
زيندانيكردن،  دةستطيركردنء  لَيدانء 
نَيوةندةشدا  لةو  ناياسايى،  كوشتنى 
لة  ب��ةت��اي��ب��ةت  رؤذن���ام���ةن���ووس���ان 

مةترسيدان. 

ئازاديى كؤبوونةوة
كؤبوونةوةو  ئ��ازادي��ى  دةس��ت��وور 
دةستةبةردةكات،  هَيمنانة  خؤثيشاندانى 
رَيزى  طشتيى  بةشَيوةيةكى  حكومةتيش 
راثؤرت  هةرضةندة  طرتووة،  مافة  لةم 
دذى  لة  ثَيشَيلكاريى  هةندَيك  لةسةر 
)طواريء(  ياساى  دراوة،   ثرؤتَيستكاران 
ئةو  ثَيدةكرا،  ك��ارى   )2007( ساَلى  تا 
وةزيران  سةرؤك  بة  مؤَلةتى  ياسايةى 
هةموو جؤرة  دؤخدا  هةندَيك  لة  كة  دةدا 
بكات.  ياساغ  كؤبوونةوةيةك  جووَلةء 
بةشَيوةيةكى طشتيى، ئةم ياساى )طواريء(

ناطرَيت،  هَيمنانة  خؤثيشاندانى  لة  رآ  ة 
بؤ  بةكاردةهات  كات  هةندَيك  هةرضةندة 
سةثاندنى قةدةغةكردنى هاتوضؤ. جياواز 
لة ساَلى رابردوو، هيض راثؤرتَيك لةسةر 
خؤثيشاندةران  دةستطيركردنى  كوشتنء 
هةرَيمةوة  ئاسايشى  هَيزةكانى  لةاليةن 

نةدراوة. 

ئازاديى كارى رَيكخراوةيى
دةس��ت��وور م��اف��ى دام���ةزران���دنء 
ثارتة  و  رَيكخراو  بة  ثةيوةنديكردن 
دةستةبةردةكاتء  سياسييةكانةوة 
ياسا  بة  مافة  ئ��ةم  طرنطة  كة  ئ��ةوةى 
بةشَيوةيةكى  حكومةت  رَي��ك��خ��راوة، 
جطة  طرتووة،  مافةى  ئةم  رَيزى  طشتيى 
حيزبى  دةس��ت��وورى  ياساغكردنى  لة 
زؤرَيك  هةرَيمدا  ثارَيزطاكانى  لة  بةعس. 

راستةوخؤ  يةكَيتييةكان  ء  رَيكخراو  لة 
لة  ثارتى  سلَيمانىء  لة  يةكَيتى  ثاشكؤى 

هةولَيرو دهؤكن.

ئازاديى ئايينى
ئةوة  بانطةشةى  ساَلةدا  ئةو  لةماوةى 
جياكاريى  هةرَيم  حكومةتى  كة  دةك��را 
بةرامبةر هةندَيك كةمينةى ئايينى لة ناوضة 
ئَيزدىء  ثةيإةوكردووة.  جَيناكؤكةكان 
دةَلَين،  موسأل  باكوورى  كريستيانةكانى 
كة بةرثرسانى حكومةت موَلكى ئةوانيان 
قةرةبووكردنةوةو  بآ  زةوت��ك��ردووة 
ضةند نشينطةيةكيان لةسةر زةوى ئةوان 
كريستيانة  لة  هةندَيك  دروستكردووةء 
ئةوة  بانطةشةى  موسأل  ئاشوورييةكانى 
سةر  دادوةري��ى  دةسةآلتى  كة  دةك��ةن 
جياكاريى  موسأل  ثارَيزطاى  لة  ثارتى  بة 
بةرامبةر ناموسَلمانةكان ثةيإةوكردووةو 
بةرذةوةنديى  لة  كةيسةكان  نةيتوانيوة 
ضةند  بكاتةوة.  يةكاليي  دى  ئةوانى 
قةيدو  كة  ئةوةى  لةسةر  هةية  راثؤرتَيك 
كة  ئَيزدييةكان  لةسةر  هةبووة  بةند 
ذَير  جَيناكؤكةكانى  ناوضة  ضوونةتة 
رةزامةنديى  بةبآ  هةرَيمء  كؤنترؤَلى 
لة  نةيانتوانيوة  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
دةسةآلتى  ذَي��ر  نةينةواى  ناوضةكانى 
دةسةآلتى  ذَير  يان  هةرَيم  حكومةتى 
سياسييةكانى  سةركردة  ثَيشمةرطة، 
ثَيشمةرطة  كة  دةَلَين  شةبةك  ئَيزدىء 
كؤمةَلطةكةيان  دذى  ثَيشَيلكاريى 
نةينةوا.  ث��ارَي��زط��اى  ل��ة  ئةنجامداوة 
ئةوة  بانطةشةى  كةمينةكان  سةركردةى 
فشارى  هةرَيم  حكومةتى  كة  دةك��ةن، 
خستووةتة سةر كؤمةَلطةكانيان بؤ ئةوةى 
نوَينةرانى  بناسَينن،  كورد  وةك  خؤيان 
دووثاتدةكةنةوة  ئةوة  ئَيزدييةكانيش 
بةغداوة  لة  طةشتكردنياندا  لةكاتى  كة 
باكوور،  لة  خؤيان  كؤمةَلطةكانى  بةرةو 
ثشكنينى  خ��اَل��ى  ب��ة  ن��ةي��ان��ت��وان��ي��وة 

ثَيشمةرطةكاندا بإؤن.
بانطةشةى  ه��ةرَي��م  ح��ك��وم��ةت��ى 
دذى  ل��ة  ثَيشَيلكاريى  ئةنجامدانى 
مةسيحىء كةمينةكانى دى رةتدةكاتةوةء 
ناوضة  كةمينةى  لة  سكاآلكان  زؤربةى 

دةكرَين. جَيناكؤكةكانةوة 
 

كؤمةآليةتىء  ثَيشَيلكاريى 
جياكاريى

ئَيزدييةكانى  شارؤضكة  لة  زؤرَي��ك 
نَيوان  ناوضةكانى  دةك��ةون��ة  نةينةوا 
هةر  ن��اوةن��د،  حكومةتى  ه��ةرَي��مء 
كةميى  ب��ةدةس��ت  ئ��ةم��ةش  ل��ةب��ةر 
حكومةتى  دةناَلَينن،  خزمةتطوزارييةوة 
هةرَيم هةندَيك خزمةتطوزاريى ثَيشكةش 
بةم ناوضانة كردووة، بةتايبةت بةو فَيرطا 
فةند  حكومةتةوة  لةاليةن  ئَيزدييانةى 
كؤضكردن  مافى  دةستووردا  لة  دةكرَين، 
ديكةى  ناوضةيةكى  بؤ  ناوضةيةكةوة  لة 
دةستةبةركراوة،  دةرةوةش  بؤ  وآلتء 
رَيز  طشتيى  بةشَيوةيةكى  حكومةتيش 
هةندَيك  واقيعدا  لة  دةطرَيت،  مافة  لةم 
سنوورداركردن لةسةر ئةم مافة هةية بؤ 
هةرَيمى  رووبكةنة  دةيانةوَيت  ئةوانةى 
كة  نيية  ياسايةك  هيض  ك��وردس��ت��ان، 
دةسةآلتى  ذَير  ناوضةكانى  لة  هاتوضؤ 
لةبةر  بةآلم  بكات،  سنووردار  هةرَيم 
هةندَيك هؤى ئةمنيىء لة واقيعدا هةميشة 
نةتةوةيةك  هةر  لة  هاوآلتييان  وانةبووة، 
ب��ن ت��ةن��ان��ةت ك��وردةك��ان��ي��ش، ك��ة لة 
باشوورةوة بَينة ناو كوردستانةوة دةبَيت 

خؤيء  بوءةستن،  ثشكنيندا  خاَلةكانى  لة 
مؤَلةت  بة  ئينجا  بثشكنن،  ئؤتؤمبَيلةكةى 
خاَلةكانى  بةرثرسانى  بَيت.  ب��ةردةوام 
هَيزةكانى  دةدةنة  راثؤرت  كة  ثشكنين، 
دةطرنء  طةشتياران  وَينةى  ئاسايش، 
كة  نادةن  كةسَيك  بة  رَيطة  بةرثرسان 
هاتنة  لَيبكةن،  ئةمنيى  مةترسيى  طومانى 
ناوةوةى ثياوى عةرةب قورسترة لةوانى 
بةرثرسى خاَلى ثشكنين  ئةفسةرى  ديكة، 
مافى رَيثَينةدانى ضوونة ناوةوةى خةَلكى 
زؤرى  ذم��ارةى  رَيكخستنى  بؤ  هةية، 
ئةمنييةكانى  هَيزة  هاوين،  طةشتيارانى 
هةرَيم لةطةأل ثارَيزطاكانى دى كاردةكات 
كة  طةشتيارانةى  ئةو  ناوى  زانينى  بؤ 
ناوى خؤيان الى ئاذانسةكانى طةشتياريى 
ئةوة  ثَيويستة  طةشتياران  تؤماركردووة، 
ضةند  دةض��نء  كوآ  بؤ  روونبكةنةوة 

دةمَيننةوة. 

ئاوارة ناوخؤييةكان
ئاوارةكانى  باآلى  كؤمسيؤنى  بةثَيى 
نةتةوةيةكطرتووةكان، لة كؤتايى 2009دا 
 )134( ميوانداريى  هةرَيم  حكومةتى 
 )2006( شوباتى  دواى  ئ��اوارةى  هةزار 
ك��وردى  ديكة  ه���ةزارى   )635( ك��رد، 
باشوورو  ناوضةكانى  لة  بوونء  باكوور 
رذَيمى  س��ةردةم��ى  ل��ة  ن��اوةإاس��تء 
نشينطةى  بةآلم  دةركرابوون،  ثَيشوودا 
دروستكردبوو،  باكوور  لة  هةميشةييان 
كوردستان  هةرَيمى  ئ��اوارةك��ان  ب��ؤ 
ناوضةكانى  لة  تةندروستترة  خاوَينترو 
شتى  خ��ؤراكء  نشينطةو  ب��ةآلم  ديكة، 
ئةوة  باسى  راثؤرتةكان  طرانترة.  ديكة 
جَيهَيشتنى  يان  مةرط  هةإةشةى  دةكةن 
لةسةر  ب��ووة  كةمتر  ناوضةكانيان 
سوننةو شيعةكان لةساَلى )2008(، بةآلم 
جَيناكؤكةكانى  ناوضة  مةسيحييةكانى 
باكوور لة بةغداش بةردةوام هةإةشةيان 

لَيكراوة بؤ جَيهَيشتنى ناوضةكانيان. 

ئاوارةكان ثاراستنى 
باآلى  كؤمسيؤنى  لةطةأل  حكومةت 
نةتةوةيةكطرتووةكانء  ئاوارةكانى 
ديكة  مرؤظدؤستةكانى  رَي��ك��خ��راوة 
هاوكاريى دةكات بؤ ثاراستنى )12( هةزار 
ئاوارةى فةلةستينى، بةشَيوةيةكى طشتيى 
دةضنة  ئَيران  توركياو  كوردةكانى  ئاوارة 
زؤرينةى  ضونكة  كوردستان،  هةرَيمى 
الى  ذمارةيان  كة  ئَيرانييةكان  ك��وردة 
يوئَين،  ئاوارةكانى  باآلى  كؤمسيؤنى 
هةرَيمن.  لة  كة  كةسة   )173( هةزارو   )9(
توركياش  ك��وردى  ئ��اوارةى   )15758(
بةردةوام لةاليةن UNةوة كار بؤ دووبارة 
كراوة.  خؤيان  شوَينى  بؤ  طةإاندنةوة 
بةتايبةت  ديكةش  ئاوارةكانى  طرووثة 
ثَيشووةوة  رذَيمى  لةاليةن  كة  ئةوانةى 
فةلةستيينيةكان،  وةك  دراون،  يارمةتى 
عةرةبة  ب��اش��وورء  لة  ئةهوازييةكان 
كةمتر  موسأل  بةغداو  سوءرييةكانى 
دةكرَينء  عَيراقى  كؤمةَلطةى  بة  تَيكةأل 

رووبةإووى جياكاريى دةبنةوة. 

هةَلبذاردنء بةشداريى سياسيى
وآلت��ة  ئ��ةم  سياسييةكانى  ث��ارت��ة 
نةتةوةييدا  ئايينىء  هَيَلَيكى  ضةند  بةسةر 
ئةنجومةنى  شيعةكان،  لة  دابةشدةبن، 
سةدرييةكان،  ئيسالميىء  دةعوةى  باآلو 
نيشتمانييةكانى  ثارتة  كوردستانيش  لة 
سياسيى  هَيزى  يةكَيتى  ثارتىء  وةك 
زاَلن. ثارتة سياسييةكانى ديكة لة عَيراقدا 

لة هةندَيك زينداني ئاسايشء زانياريء ثاراستندا، ئةشكةنجةدان ثـــــــةيأةودةكرَيت

نـيَـودةولَـةتـى
hewal.rozhnama@gmail.com

وةزارةتى دةرةوةى وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا - نووسينطةى ديموكراسىء مافى مرؤظ
راثؤرتى دةوَلةتان بؤ ساَلى )2009( لةسةر جَيبةجَيكردنى مافى مرؤظ )2010/3/18(

عَيراق – كوردستان، بةشَيك لة راثؤرتةكة دةربارةى كوردستان )رووداوةكان نةكراون بة كوردى(



15 بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24

62
    

  500   

 
7907911/8/200975370

63
    

2.5 
 470047028/11/200990370

642     

 

 

 

147014710/19/2009180360

65
    

 

 
8721267466/29/200930003514

66
 (   -  ) 

2.1 
 164016412/1/2009180300

67
 -  -   

4.7  

 

 

 

793079310/31/2009180270

68
    -   

3.5  

 

 

 

653565979/19/2009150269

69

    

  -    –  

    -  -  

   (15)   + 

 

 7,52177,5147/5/20094500251

70

      

  (MHS ) 

 

 13211311/4/2009750251

71
 -  - )  

9.5  (
 442044211/2/2009250250

72   -    15,7551,91113,8445/31/200959502012

73

      

  -  -   –  )

   –   – 

16.5 

 2,9272532,6749/1/2009180209

743      173017321/11/2009100200

75
 –  – )   

20   -  – 
 1,0011128899/5/20092001911

76

    

      

8.95 

  271027111/8/2009120170

77

    

     (APRON)

2 20000  

 1,0370027/10/2009120170

78
  -   

10.5 
 1,92601,9264/11/2009180150

Page 4 of 7

79
   -   

3.2 

 

 

 

203020311/16/2009120150

80

 )    

   -   – 

8 

 555415148/23/2009120127

81
 -    

42  
 7,48107,4817/11/2009240120

82
     

4  
 198019811/21/2009180120

83
 -    

25  
 9,65509,65510/19/2009250100

84
    

102   
 2,22702,22710/3/2009240100

85

 (  - )  

     22 

65

 

 /
700707/12/200990100

86
    

1.7 

 

 /
27602767/12/200960100

87
     

8.8 

 

 

 

130013021-11-2009120100

88
 )    

6  (  -  –

 
28302838/5/2009110060

89

 -   -   

  -  -  - 

18.7 

 2,35502,35510/27/200925050

90  
 

486048617-01-20107550

91
     

20.5 
 2,60582,5978/4/200935041

92

 )    

  (    

350

 

 /
680687/12/20094530

93260      16,540127012/10/200436521

94
     

2.7
 279027921/11/200918020

95     
 

 
2,29002,29016/08/2009150010

96
     

1    
 245024528/2/201010010

97

     

   

  1.5    

0.15  

 5,04405,04411/21/200930010

98
   

    

 
990099017-1-201030010

Page 5 of 7
99

  -       

54  
 3790000

100
     

    

 
399039900

101
 –     

1    
 113011310000

102
  \   

 120 
 3,00002,0000

103
      

 -  -

 
4,630000

104
   -    

 45     -
  1,140000

105     13000

106
  -   

12.5 
 1,46501,4650

107
     

1.3  

 
460460

108
     

6 

 
17401740

109   
 

1,28601,2860

110
  -    

1.7  

 
29802980

111     
 

10801080

112

     (6)  

    + 

   BRC  +  

 
  39303930

113
     

0.8

 
250250

114
     

2.75

 
870870

115
    

6 

 
49404940

116
        

3.75 
 71207120

117

 -     

      - 

(  ) 6.5

 
77807780

118
  -   

7.5 
 1,09501,0950

119

    

     

13

 1,53301,5330

120

    

  -  -   

8.6 

 1,28601,2860

121
     

5,044000

Page 6 of 7 122

    

   )

    (   

 

 9,60007,0000

123
    6 

  Pfister

 
  9240924

124

    

       
 

2820282

125

  ,    

-  -   , 

5.5      

 5270527

Page 7 of 7



ئا: سيروان عةول

ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان، 
جةخت لةوة دةكةنةوة، كة ثَيويستة 
ثَيويست  روونكردنةوةى  حكومةت 
ب��دات ل��ةب��ارةى ئ��ةو ث��إؤذان��ةى 
)2010(دا  بودجةى  لة  دووب��ارة 
تةرخاندةكرَيتةوة،  بؤ  بودجةيان 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ة  ئ��ةو  ضونكة 
ثَييانواية، كة ناإؤشنيى لة بودجةى 
ئةو  نازانرَيت  هةيةء  ثإؤذةكاندا 
ثإؤذانة ضةندةمين ساَلة بودجةيان 

بؤ تةرخاندةكرَيتةوة.
ئةندامى  نورى،  مةال  عةبدوَلآل 
لةوة  باس  كوردستان،  ثةرلةمانى 
دةك���ات، ك��ة ه��ةر ل��ةس��ةرةت��اوة 
لةسةر  هةبووة  تَيبينىء سةرنجيان 
ئاوةدانكردنةوة،  ثإؤذةكانى  طشت 
نيية  روون  اليان  ئَيستاش  تا  بةآلم 
ساَلَيكة  ضةند  ثإؤذانةى  ئةو  كة 
دواكةوتوون، بودجةيان بؤ سةرف 
بودجةيان  هَيشتا  يان  ن��ةك��راوة، 

ماوة.
بؤضوونى  ثةرلةمانتارة  ئةو 
دةكات،  ئاشكرا  رؤذنامة  بؤ  خؤى 
كة اليان روون نيية ئةم ثإؤذانة بة 
تَيثةإيوةء  بودجةيان  شَيوةيةك  ض 
بةم  تَيثةإاندووة،  ساَليان  ضةند 
دةزانَيت  بةثَيويستى  هؤيةشةوة 
بة  حكومةت  ثإؤذةكان،  لةسةر  كة 
نووسراوَيك روونكردنةوة بدات بة 

ثةرلةمان.
هةرَيمى  )2010(ى  بودجةى 
ئَيستادا  ل��ة  ك��ة  ك��وردس��ت��ان 
ل��ة ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان��ةء 
لةبةر  ثةرلةمانتاران  لة  بةشَيك 
دةيانةوَيت  كةموكورتييةكانى 
ناو  لة  حكومةت،  بؤ  بطةإَينرَيتةوة 
ضةندين  بودجةشدا  طرفتةكانى 
ثإؤذةى وةهميىء ثإؤذةى حيزبء 

ثإؤذةى دووبارة هةن. 
ليژنه ى  ئةندامى  ساَلح،  كاروان 
نيشته جَيكردنى  ئاوه دانكردنه وةء 
ث���ةرل���ةم���ان���ى ك���وردس���ت���ان، 
جارَيك  »ضةند  ئاشكرايدةكات 
ئاوةدانكردنةوة  وةزارةت��ى  لةطةأل 
ك���ؤب���وون���ةوةي���ان ك����ردووةء 
ثةلة  ل��ةوةى  ثَيداطرييانكردووة 
بكرَيت لة تةواوكردنى ئةو ثإؤذانةى 

بة ناتةواويى ماونةتةوة«.
ئةو ثةرلةمانتارة دةَلَيت: ئةوةى 
ضةند  كة  ئةوةية  ئَيمةية،  كَيشةى 
)2008(ةوة  لة  ه��ةن  ث��إؤذةي��ةك 
هَيشتا  بةآلم  تَيدادةكرَيت،  كاريان 
 )2009( لةكاتَيكدا  نةبوون،  تةواو 
لة  تةرخانكراوةء  بؤ  بودجةيان 
2010دا جارَيكى ديكة بودجةيان بؤ 
تةرخانكراوةتةوة، ئَيمة لةسةر ئةوة 

هةَلوَيستمان دةربإيوة. 
ثرؤذانة  ئ��ةو  ليستى  ل��َي��رةدا 
ت��ةواون��ةب��وونء  ك��ة  دةبينين 
لةسةر  ماوة  ثارة  بة  ثَيويستيان 

بودجةى وةبةرهَينان.

ثأؤذة دووبارةكان، كَيشةدارترين بأطةى بودجةى هةرَيم ثَيكدةهيَنن

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24 بةدواداضوون 14

nawxo.rozhnama@yahoo.com

ناوى ثإؤذةذ.
بةرِيوةبةرايةتى 

سةرثةرشتيار
ناحيةقةزاثاريزطا

ثارةى 

ثإؤذة
خةرجي

ثيويستى بؤ 

سالَى 2010

بةروارى  

بةكاربوون

ماوةى 

ثإؤذة

ماوةى 

زيدةكى

 ذةى جيرِي

بةجيكردن % 

تةكنيكى

 ذةى جيرِي

بةجيكردن % 

دارايى

1
قيرتاو كردنى ريطاى ثردى تاتان - ثردى 

طولى لة ثينجوين بةدريذيى 13.2كم
2,4912,15134010/12/2008300409986طةرمكثينجوينسليمانىريطاوبانى سليمانى

2
 - زةلَى - نىطاى سةيد احمدان - شيرِي

ناوزةنط بةدريذيى 30كم
7,3796,3081,0718/1/20043603699985قةآلدزآقةآلدزآسليمانىريطاوبانى سليمانى

3
دروستكردنى ريطاى  عةربةت -دووكانيان 

بةدريذيى 31كم
8,9087,4781,4306/26/20083202779984تانجةرؤسليمانىسليمانىريطاوبانى سليمانى

4
بةستنةوةي تونيلي ئةزمةر بة ريطاى 

سةرةكي يةكانةوة
2,3421,9453971/12/200919009983سليمانىسليمانىسليمانىريطاوبانى سليمانى

5
ضاككردنةوةى ريطاى  قيرى دوكان - 

ضوارقورِنة بةدريذيى 53.8كم
1,9421,4604826/11/200812009975ضوارقوإنةرانيةسليمانىريطاوبانى سليمانى

6

ثإؤذةى قيرتاوكردنى  ريطاكانى خالَى 

ثاسةوانى ميوانخانةى  سةرؤك كؤمار لة 

دةباشان بةدريذيى 5.4كم

76457419011/15/200960249975سليمانىسليمانىسليمانىريطاوبانى سليمانى

7
ثإؤذةى دانانى هيماى هاتوضؤ بؤ سةر 

ريطاى (سورداش,سةرطةلَوو,دؤلَى جافايةتى)

ضاككردنةوةو 

ثاراستنى 

ريطاوبانى سليمانى

275181946/29/200890309966سورداشدوكانسليمانى

8

دروستكردنى نهؤمى دووةمى 

بةرِيوةبةرايةتى طشتى ريطاوبان و 

ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجيكردنى سليمانى

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
36514122410/30/20091209939سليمانىسليمانىسليمانى

9
دروستكردنى ريطاى  دةلين - روستةم بةط -

 بةشارةتى خواروو  بةدريذيى 15.6كم
3,2821,8491,4331/8/20054504339756خورمالَهةلَةبجةسليمانىريطاوبانى سليمانى

10
قيرتاوكردنى ريطاى طوندى كاذاوى حةمة 

صالح بةدريذيى 2.4كم
3632748911/4/2009609575تانجةرؤسليمانىسليمانىريطاوبانى سليمانى

11
دروستكردنى ثردي ضوارقوإنة بةدريذيى 

80م

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
1,4949615336/9/2009200709564ضوارقوإنةرانيةسليمانى

12
رِوثيوكردن و ديزاينى ثردى وةيسة/ قةندؤلَ 

بةدريذيى 120 متر
3615213/13/20096009542ئاوةكورتىماوةتسليمانىريطاوبانى سليمانى

13
ديزاين و وردبيني دووسايدكردني ريطاي 

دوكان - ضوارقوإنة بةدريذيى 54كم
37973722/11/2009900952ضوارقوإنةدوكانسليمانىريطاوبانى سليمانى

14
ديزايني ثردي قةالَضووغةي شيخ سةالم لة 

ناحيةي ئاغجةلةر بةدريذيى 45م
240246/8/200940106950ئاغجةلةرضةمضةمالَسليمانىريطاوبانى سليمانى

15
دروستكردنى  ريطاى دؤلَةرووت - قزلةر - 

شةدةلَة بةدريذيى 25كم
11,9289,6482,2802/10/20043601159481سورداشدوكانسليمانىريطاوبانى سليمانى

16
دروستكردنى ريطاى بةرزنجة - كاذاو - 

تةطةران  34 كم لةطةأل ثردى كانى سارد
3,5242,8336918/11/20033604439480بةرزنجةشارباذيرِسليمانىريطاوبانى سليمانى

17
دروستكردنى دوو تةرازووى جيطير 

لة(سةنطاو و شؤرِش)

ئاوةدانكردنةوةى 

ضةمضةمالَ
2,0191,41860110/19/20081601729470سةنطاوضةمضةمالَسليمانى

ثإؤذةى خانةى دادى سليمانى18
ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
33,31728,6304,6874/12/20054268509386سليمانىسليمانىسليمانى

19
نؤذةنكردنةوةو دروستكردنى تةالرى 

مةلَبةندى كوردولؤجى لة سليمانى

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
2,2991,4158846/21/20084501109262سليمانىسليمانىسليمانى

20
دامةزراندنى سي تةرازووى جيطير لة ماوةت 

- سليمانى - ثينجوين

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
4,6302,4882,1424/10/2009210459254ماوةتثينجوينسليمانى

ليستى ئةو ثإؤذانةى تةواونةكراونء ثيويستيان بةثارة ماوة لةسةر بودجةى وةبةرهينان
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21

 ريدي – سيري – طاى باسنيقيرتاوكردنى ري

 ئاوكورتي - شاناخسي – مةروي –

بةدريذيى 22.5كم

5,9225,0388847/4/200925009185باسنيضوارتاسليمانىريطاوبانى سليمانى

22

تيكةلَةإيذكردنى ريطاى طةرِةدى-يةخيان-

خورِخورِة-شارستين-هةنجيرة بة دريذيى 

OPC ثإؤذةكانى A 278 56 كم ثإؤذةى

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
1,5821,565175/10/20024578899بنطرددوكانسليمانى

دروستكردنى (50)خانوو لةناحيةى سيروان23
ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى/ هةلَةبجة
2,2161,5276893/17/2009300508769سيروانهةلَةبجةسليمانى

24

دروستكردنى سايدى دووةمى  ريطاى  

تاسلَووجة - دووكان( 23-46 كم ) 

H.G.G   كؤمثانياى

67,73052,66515,0655/21/20074831308078ثيرةمةطروندوكانسليمانىريطاوبانى سليمانى

25
دروستكردنى سايدى دووةمى  ريطاى   

سليمانى - عربت  (21.8) كم .
26,42319,6496,7744/11/20043655598074عةربةتسليمانىسليمانىريطاوبانى سليمانى

26
دروستكردنى 150خانووى نيشتةجآ  

لةقةرةداغ

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
6,1763,4262,7505/16/20083601257655قةرةداغقةرةداغسليمانى

27
دامةزراندنى سآ تةرازووى جيطير لة كةالر -

 دربنديخان - خانةقين

ئاوةدانكردنةوةى 

طةرميان
2,9519262,02519/9/200821019076دةربةنديخانكةالرسليمانى

28
دروستكردنى  ريطاى  قزلةر -ميرطةثان -  

شةدةلَة بةدريذيى 13كم
11,9618,2943,6676/26/20082101137569سورداشدوكانسليمانىريطاوبانى سليمانى

29

ضاككردنةوة و نؤذةنكردنةو ةو طواستنةوةى 

كارطةى مارينى بؤ ضوارقورِنة بةتواناى 80 

تةن

1671408/29/200960758ضوارقوإنةرانيةسليمانىريطاوبانى سليمانى

30
دامةزراندنى دوو تةرازووى جيطير لة 

قةالَدزة - دوكان

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
سليمانى

دوكان - 

قةآلدزآ

دوكان - 

قةآلدزآ
2,6681,2241,4449/19/20081803167146

31
دروستكردنى ثردي سةنطةسةر بةدريذيى 

160م

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
2,8701,7501,1206/9/2009260307061سةنطةسةررانيةسليمانى

32
ديزاينكردن و وردبينى و ثةسةندكردنى 

ثردى سةركةثكان بةدريذيى 200م

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
2210125/30/2009607045سةركةثكانرانيةسليمانى

33
ديزاينكردن و وردبينى و ثةسةندكردنى 

ثردى باراوا بةدريذيى 36م

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
2210125/30/2009607045سةنطةسةرثشدةرسليمانى

34
ديزاينكردن و وردبينى و ثةسةندكردنى 

ثردى كآلوسوران بةدريذيى 100م

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
2210125/30/2009607045ضوارقوإنةرانيةسليمانى

35
ديزاينكردن و وردبينى و ثةسةندكردنى 

ثردى قةسرؤك بةدريذيى 100م

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
2210125/30/2009607045ضوارقوإنةرانيةسليمانى

36
دابين كردنى ئاميرو كةرةستةى تاقيطةى 

بيناسازى سليمانى

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
2,0885521,5367/23/20082707026سليمانىسليمانىسليمانى

37
قيرتاوكردنى ريطاى ئاالن - حاصل - 

قةلَبةزة بةدريذيى 10.8كم
1,71371,7061/23/200927060701وارماواشارةزوورسليمانىريطاوبانى طةرميان

38
قيرتاوكردنى كانى سثيكة - طلَة زةردى شيخ 

حةسةن بة دريذيى (13.2)كم
2,2249291,2957/7/200918006542تانجةرؤسليمانىسليمانىريطاوبانى سليمانى

هؤلَى ثرسةى ذنان لةهةلَةبجة39
ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى/ هةلَةبجة
27222707/13/20092400651هةلَةبجةهةلَةبجةسليمانى

40
ضاككردنةوةى ريطاى قيرى دووسايدى ناو 

كؤمةلَطةى تةكية بةدريذيى 2.5كم

ضاككردنةوةو 

ثاراستنى 

ريطاوبانى سليمانى

56922034910/6/2009705839تةكيةضةمضةمالسليمانى

41

تيكةلَةرِيذكردنى ريطاي ناحيةي شيخ تةويل 

و طوندةكاني بيستانة - بةكر بايف -تمتمة - 

دركة بةدريذيى 32.8كم

1,76176399812/2/20084505543شيخ تةويلكةالرسليمانىريطاوبانى طةرميان
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42
قيرتاوكردنى ريطاى مةزرةعة بةدريذيى 

650م لة خانةقين

ئاوةدانكردنةوةى 

خانةقين
145014511/8/200975500خانةقينخانةقينسليمانى

43
دابينكردني (4) ضوار قةثاني طةرِوك 

كؤمثانياى مينا جي بةجيى دةكات

ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
63206321/13/200960500شوينى جياشوينى جياسليمانى

دروستكردنى 600 خانو لة ناحيةى كولَةجؤ44
ئاوةدانكردنةوةى 

طةرميان
12,1204,9477,1736/29/20094841كولَةجؤكفرىسليمانى

45
دروستكردنى  ريطاى  رةزلَة - طوالَن -

دؤلَثةموو بةدريذيى 40كم
1,24147376810/21/20042705344538نالَثاريزثينجوينسليمانىريطاوبانى سليمانى

46

رِووثوش كردني جوطةلةي كوردةرة لة 

طةرِةكي مةيدان- بةشي دووةم و 

دروستكردني شوستةي بيهارتون و 

كيربستون بو شةقامي سةرةكي مةزرةعةو 

دروست كردني ثردي بانميل لة خانقين

ئاوةدانكردنةوةى 

خانةقين
534954399/13/20091504518خانةقينخانةقينسليمانى

47
ضاككردن و تيكةلَةإيذكردني ريطاي (بيناسة 

– باوزي) بةدريذيى 6كم

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
300512497/20/2009120204517هيرؤقةآلدزىسليمانى

48

قيرتاوكردنى  سآ ثارضة ريطا لة فلكةى 

عبدالعزيز بؤ طةرِةكى  دارةكونارة بةدريذيى 

1.295كم لة خانةقين

ئاوةدانكردنةوةى 

خانةقين
255025511/8/20097529450خانةقينخانةقينسليمانى

49
دروستكردني ريطاي طوندي باوزي لة 

قةالَدزي بةدريذيى 5.1كم

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
20402049/5/2009120450ئيسيوةقةآلدزآسليمانى

50
دروستكردنى (Under pass) لة خانةقين 

بةدريذيى 30م

ئاوةدانكردنةوةى 

خانةقين
197019711/2/2009150450خانةقينخانةقينسليمانى

51
قيرتاوكردنى ريطاى طوندى كانى شةيتان 

بةدريذيى 0.920كم
200980450-11-129012922بازيانبازيانسليمانىريطاوبانى سليمانى

ديزاينى كؤمةلَطاى راطةياندن52
ئاوةدانكردنةوةى 

سليمانى
7025455/11/200960404036سليمانىسليمانىسليمانى

53
دروستكردنى ثردي شيوة سوور بةدريذيى 

60م

ئاوةدانكردنةوةى 

ضةمضةمالَ
1,0342827529/4/200918004027ضةمضةمالَضةمضةمالَسليمانى

54

 – روطاي (هيذكردني ريكةلَةإيضاككردن و تي

وةسوينة – طيرة- دارةشمانة) بةدريذيى 

10.4كم

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
5211293927/20/2009185204025هيرؤقةآلدزىسليمانى

دروستكردنى ثردي هةنجيرة بةدريذيى 80م55
ئاوةدانكردنةوةى 

ضةمضةمالَ
1,5663851,1819/4/200927004025ضةمضةمالَضةمضةمالَسليمانى

56

قيرتاوكردنى ريطاى دةربةندى رانية- بنطرد -

 قةرةسرد بة دريذيى (16.5)كم (بةشى 

يةكةم)

ئاوةدانكردنةوةى 

رانية
3,62403,6247/24/200920090400بنطردرانيةسليمانى

57

قيرتاو كردني ريطاي دوو خالَي ثاسةواني 

سةروك كومار لة قةالَضواالن بةدريذيى 

1.2كم كة لةاليةن كؤمثانياى (رِينوار)ة وة 

جي بةجيدةكريت.

36203628/3/2009180400قةآلضواالنضوارتاسليمانىريطاوبانى سليمانى

58

دروستكردنى ريطا بؤ كارطةى ئاو و 

خواردنةوةى غازى و كحوولى لة بازيان 

بةدريذيى 680م

142014210/26/200990400بازيانبازيانسليمانىريطاوبانى سليمانى

59
ضاككردن و تيكةلَريذكردنى ريطاى طوندى 

قاميشة بةدريذيى 2كم
13101319/8/200990400خةلةكاندوكانسليمانىريطاوبانى سليمانى

60
قيرتاوكردنى ريطاى مةزارى ئةنفالكراوةكان 

لة دووكان بةدريذيى 0.45كم
200960400-12-6606614دوكاندوكانسليمانىريطاوبانى سليمانى

61
دروستكردني ميوانخانة بو قائمقاميةتى 

خانةقين (دار أستراحة)

ئاوةدانكردنةوةى 

خانةقين
3971132849/13/20092103828خانةقينخانةقينسليمانى
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

زؤربةى بؤنةو رَيوإةسمة حكوميىء 
فةرمييةكان، لة سلَيمانى بة بَيذةرى 

كةناَلةكانى يةكَيتىء لة هةولَيرء دهؤك 
بة بَيذةرى كةناَلةكانى ثارتى ثَيشكةش 

دةكرَين، لةكاتَيكدا بةشَيكى زؤر لة 
فةرمانطة حكومييةكان، خؤيان بةشى 

راطةياندنيان هةية.

ل��ةض��ةن��د س��اَل��ى راب������ردووداء لة 
بؤنةو  زؤرب��ةى  كوردستاندا،  هةرَيمى 
بة  فةرمييةكان  حكوميىء  رَيورةسمة 
تةلةفزيؤنء  كةناَلى  حيزبييةكانى  بَيذةرة 
ثَيشكةش  ثارتى  يةكَيتىء  راديؤييةكانى 
دوو  حاَلةتيشدا  هةندَيك  لة  دةك��رَي��نء 
لة  ئامادةدةبن،  ثارتى  يةكَيتىء  بَيذةرى 
ساَليادى  )22يةمين  نموونةشدا  نزيكترين 
كيميابارانى هةَلةبجة، ئاهةنطى دةرضووانى 
سةربازيى  كؤلَيذى  خولى  )100(يةمين 
قةآلضواالن، كؤنفرانسى بةجيهان ناساندنى 
هةولَير،...هتد(،  لة  كورد  طةلى  جينؤسايدى 
ئةمة لةكاتَيكدا كة ثَيويست بوو، وةزارةتى 
كةسانة  ئةو  دياريكردنى  بة  رؤشنبيريى 
هةستاية، بة شَيوةيةك كة كارمةندى كةناَلة 

حيزبييةكان نةبووناية.
ثَييواية  طؤران  نةبةز  رؤذنامةنووس، 
شتَيكى  هةموو  حيزب  كوردستاندا  »لة 
مةراسيمة  ب��ؤن��ةو  ي��ادو  ب��ة  ط��ؤإي��وة، 
شتانةى  ئةو  هةموو  نةتةوةييةكانيشةوةء 
حيزبييء  مؤركى  بة  ك��ردووة  بارطاويي 
كردووني بة موَلكى خؤى، بؤنةو مةراسيمة 

لة  نةتةوةييةكان  ي��ادة  فةرمييةكانء 
لة  يةكَيتىء  ئايدياى  بة  بارطاوين  سلَيمانى 
ئةمةش  كة  ثارتييةوة،  ئايدياى  بة  هةولَير 
كوردى  حيزبى  كة  كارة  مةترسيدارترين 
بةردةوام  كارة  ئةم  ئةطةر  ئةنجاميداوة، 
بؤنانة  يادو  لةم  خةَلك  وردة  وردة  بَيت، 

دةكشَيتةوة«.
حاَلةتةش،  ئةم  بوونى  بة  سةبارةت 
رؤشنبيريى  وةزي��رى  مةحمود،  كاوة  د. 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم  حكومةتى 
ئَيمة لة دانانى ئةو ثَيشكةشكارانةدا جياوازى 
راطةياندندا،  كةناَلةكانى  نَيوان  لة  ناكةين 
بةَلكو ئةو كةسانة زياتر بةسيفةتى ئةوةى 
رؤشنبيريى،  وةزارةتى  لة  فةرمانبةرن  كة 
بؤ ئةو كارة دياريدةكرَين، نةك ئةوةى كة 

سةر بة ض اليةنَيكى حيزبين.
لة  رؤشنبيريى  وةزي���رى  وتةكانى 
بَيذةرة  ئةو  دانانى  رَيطةى  لة  كة  كاتَيكدان 
حكومييةكان  بؤنة  زؤربةى  حيزبييانةوة، 
بة حيزبيى دةكرَينء خةَلكى وا تَيدةطات كة 
ئةو بؤنانة حيزبةكان رَيكيانخستوون، نةك 

حكومةت.
بَيذةرة  لةاليةن  ثَيشكةشكردن  كارى 
نةتةوةييةكانء  بؤنة  بؤ  حيزبييةكانةوة 
بؤنانةدا  لةو  كة  حيزبييةى  طوتارة  ئةو 
نةبةز،  بإواى  بة  دةكرَيت،  لةسةر  كارى 
كوردستاندا حيزب  لة  كة  دةطةيةنَيت  ئةوة 
خاوةنى بؤنةو يادةكانة، وتيشى »مةراسيمة 
ئاإاستةيةدا  بةو  نةتةوةييةكان  فةرمىء 
دةبرَين كة لة سلَيمانى يةكَيتىء لة هةولَير 
مةترسييةكى  ئةمةش  خاوةنيانن،  ثارتى 
بة  زيندووهَيشتنةوةو  لةسةر  طةورةية 

نةتةوةيىء حكوميكردنى ئةو يادانة«.

ثَيوستى  بة  ط��ؤران  نةبةز  هةربؤية 
رَي��ط��ةن��ةدات،  حكومةت  ك��ة  دةزان��َي��ت 
درَي��ذة  يادةكان  بؤنةو  بةحيزبيكردنى 
حكومةت  »دةبَيت  وتى  هةروةك  بكَيشَيت، 
بؤنانة  ي��ادو  ئ��ةء  سةرثةرشتى  خ��ؤى 
بكات  دروست  تيمَيك  هةرخؤشى  بكاتء 
ضونكة  يادانة،  ئةم  سةرثةرشتيكردنى  بؤ 
ئةوة ئيشى حكومةتة، نةك حيزب، بةآلم لة 
كوردستان، ضونكة حكومةت غايبة، حيزب 

بووةتة خاوةنى هةموو شتَيك«.
حيزب،  راطةياندنةكانى  كارمةندانى 

دةبينن  حكومةت  بؤ  رؤَلة  ئةم  كاتَيكدا  لة 
بةشى  خؤيان  رةسمييةكان  فةرمانطة  كة 
رؤذنامةوانان  بةآلم  هةية،  راطةياندنيان 
حكومةت  راطةياندنى  الوازيى  لة  جةخت 
هؤكارَيك  بة  الوازييةش  ئةم  دةكةنةوةء 
دةزانن بؤ تةدةخوالتى حيزب لة كاروبارى 

حكومةتدا.
كؤلَيذى  دةرض��ووى  خاليد،  بةرهةم 
زانستة مرؤظايةتييةكان/ بةشى راطةياندن، 
كة  نيية  ثَيويست  بنةإةتدا  لة  »هةر  ثَييواية 
فةرمانطة حكومييةكان بةشى راطةياندنيان 

هةبَيت، ضونكة دةسةآلتى لَيدوانيان نيية بؤ 
فةرمانطةكان  بةرثرسى  راطةياندنةكانء 
زانيارييةكانى فةرمانطةكةشيان الى خؤيان 

قؤرخ دةكةن«.
بةرهةم خاليد جةخت لةوةش دةكاتةوة، 
كة  حيزب  راطةياندنةكانى  كاديرانةى  ئةو 
دةك��ةن،  ثَيشكةش  بؤنةكان  مةراسيمى 
دايمةزراندوون،  فةرمانبةر  وةك  حيزب 
لة  ناكةن،  دةوام  فةرمانطةكان  لة  بةآلم 
دةوام  ثارتى  يةكَيتىء  راطةياندنةكانى 

دةكةن.

حكومةت هانا بؤ راطةياندنى حيزب دةبات

بةدواداضوون

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

لة ضةند رؤذى رابردوودا، نزيكةى )150(
ثةنابةرى كورد لة بةريتانياوة بةزؤر رةوانةى 

كوردستان كرانةوة، ئةوةش لةكاتَيكدابوو، 
كة وةفدَيكى ثةرلةمانى كوردستان بة 

سةردانَيكى  رةسميى لة بةريتانيابوونء 
داواكارييةكيان، راطرتنى بةزؤر ناردنةوةى 

ثةنابةران بوو، ئةندام ثةرلةمانَيكى 
وةفدةكةش روونيدةكاتةوة، ئةو بةَلطانةى 

كة هةن، دةريدةخةن، ئةطةر حكومةتى 
رَيككةوتنيشى نةبَيت، هةماهةنطيى هةية بؤ 

ناردنةوةى ئةو ثةنابةرانة.

بةزؤرناردنةوة درَيذةى هةية
ناردنةوةى بةزؤرى ثةنابةران لة وآلتانى 
درَي��ذةى  بةريتانيا  بةتايبةت  ئ��ةوروث��اوة، 
)150( نزيكةى  رابردوودا  هةفتةى  لة  هةيةو 

ثةنابةرى ديكة لة رَيى فإؤكةخانةكانى بةغداو 
هةولَيرةوة رةوانةى كوردستان كرانةوة.

فيدراسيؤنى  بةرثرسى  عةبدوَلآل،  ئامانج 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان،  ثةنابةرانى 
سياسةتى  كة  روون��ي��ك��ردةوة،  رؤذن��ام��ة، 
هةيةو  درَيذةى  ثةنابةران  بةزؤرناردنةوةى 
)150(كةس  لة  زياتر  راب��ردوودا  هةفتةى  لة 
بةغداو  نَيودةوَلةتيى  فإؤكةخانةى  لة  بةزؤر 
هةولَيرةوة نَيردراونةتةوةء  »ئَيستاش )150(

ناردنةوةيان  مةبةستى  بة  ديكة  ثةنابةرى 
ئةوةش  ئةطةر  ناردنةوة،  بؤ  ئامادةكراون 
بةردةوام بَيت، ذمارةيةكى زؤر دةنَيردرَينةوة 
بؤ هةرَيمى كوردستان كة رَيذةكةى لة )25(

هةزار كةس زياترة«، ئةوةشى خستةإوو كة 
بةريتانيا  بةر  ناردنةوانة  ئةو  شَيرى  ثشكى 
دةكةوَيت، بةآلم وآلتانى ديكةش وةك ئةَلمانيا، 
ئةو رَيككةوتنانةيان ئيمزا كردووةو ئةوانيش 

دةياننَيرنةوة.
ثةنابةران،  ئةمجارةى  ن��اردن��ةوةى 
هاوكاتبوو لةطةأل سةردانى وةفدَيكى رةسميى 
زياترى  نيطةرانيى  ئ��ةوةش  ثةرلةماندا، 

دروستكرد.
ثةرلةمانتار نةريمان عةبدوَلآل، ئةندامَيكى 
وةفدةكةى ثةرلةمانى كوردستان لة بةريتانيا، 
وتى »لةبارةى ئةو كَيشةيةوة، لةطةأل وةزيرى 
ناوةإاست  رؤذهةآلتى  كاروبارى  دةرةوةى 
رؤذ  دوو  بةداخةوة،  بةآلم  كرد،  دانيشتنمان 
عةسكةرى  فإؤكةى  بة  دانيشتنة،  ئةو  دواى 
هةرَيمى  بؤ  ن��اردةوة  بةزؤر  وةجبةيةكيان 

كوردستان، ئةوةش رَيزنةطرتن بوو لة بوونى 
كة  كوردستان  هةرَيمى  رةسميى  وةفدَيكى 
داوةتى بةريتانيا بوو، من داوام كرد، ياداشتَيك 
سةرؤكى  بةآلم  بةريتانيا،  حكومةتى  بدةينة 
طفتوطؤى  ثةرلةمان  لة  وت��ى،  ثةرلةمان 
بؤ  رَيطاضارةى  دةكةينء  لةسةر  زياترى 

دةدؤزينةوة«.

حكومةتى هةرَيم رازيية
هةرَيم  حكومةتى  بةرثرسانى  هةرضةندة 
نييةو  رَيككةوتنيان  كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة 
ناإازين بةرامبةر بةزؤرناردنةوةى ثةنابةران، 
حكومةتى  دةرةوةى  فةرمانطةى  بةرثرسى 
هةرَيميش، لة لَيدوانَيكى ثَيشوويدا ئةوةى بؤ 
فيدراسيؤنى  بةآلم  دووثاتكردةوة،  رؤذنامة 
كوردستان،  ثةرلةمانتارةكةى  ثةنابةرانء 
هةماهةنطيى  رَيككةوتنء  بوونى  لة  جةخت 
كردنةوةى  بة  دةكةنةوة  هةرَيم  حكومةتى 
وةرطرتنةوةى  بؤ  فإؤكةخانةكان  دةرطاى 

ثةنابةران.
دةزانين،  »ئَيمة  دةَلَيت  عةبدوَلآل،  ئامانج 
هةرَيمء  حكومةتى  نَيوان  لة  رَيككةوتن 
بانطةشةى  لةكاتى  ضونكة  هةية،  بةريتانيادا 
بة  3/7دا،  لة  عَيراقدا  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
وآلتانى ئةوروثايان راطةياندبوو كة لةوكاتةدا 
كة  دةريدةخات  ئةوةش  نةنَيرنةوة،  خةَلك 
مةسةلةيةدا  لةو  دةستى  هةرَيم  حكومةتى 

هةية«.

بةرثرسانى هةرَيم  »ئةو وتانةى  وتيشى: 
بؤ ئةوةى لةطةأل بةزؤرناردنةوةى ثةنابةراندا 
نين، دوورن لة راستييةوة، بة ئاماذةى ئةوةى، 
لة  ناويان  دةنَيردرَينةوة،  كة  كةسانةى  ئةو 

فإؤكةخانةكان هةية«.
ئةوةشى خستةإوو كة فيدراسيؤنةكةيان 
داوةت��ة  ياداشتيان  ن��اإةزاي��ىء  ب���ةردةوام 
حكومةتى هةرَيم لة كابينةى ثَينجء شةشيشدا، 
ن��ةداوةت��ةوة،  ئَيمةيان  »وةآلم���ى  ب��ةآلم 
كةمثينَيكمان  نيساندا  مانطى  ل��ة  ئَيمة 
رَيى  لة  داوام��ان��ك��ردووة،  بةدةستةوةيةو 
نةتةوةيةكطرتووةكانةوة فشار بخرَيتة سةر 
بةزؤرناردنةوانة  ئةو  ئةوروثىء  وآلتانى 

رابطيرَين«.
بةوةكرد،  ئاماذةى  عةبدوَلآل،  نةريمان 
رؤذهةآلتى  دةرةوةى  وةزيرى  لةطةأل  كة 
ئةو  باسى  بةدرَيذيى  بةريتانيا  ناوةإاستى 
كة  ك��ردووة  ناإةوايانةمان  كارة  كَيشةو 
دةرهةق بة ثةنابةرانى كورد دةكرَين، »ئةوان 
لةطةأل  هةية  رَيككةوتنيان  كة  نةيانشاردةوة 
هةية  هةماهةنطييان  عَيراقىء  حكومةتى 
ئةو  ناردنةوةى  بؤ  هةرَيم  لةطةأل حكومةتى 
دةربإى  خؤمان  ناإةزايى  ئَيمة  ثةنابةرانة، 
رامانطةياند  هةَلوَيستةو  ئةو  بةرامبةر 
ثةنابةرانينء  بةزؤرناردنةوةى  دذى  كة 
وتيشمان، ئةطةر هةر وةزيرَيك لة كوردستان 
ئةو  بؤ  هةبَيت  ئَيوة  لةطةأل  هةماهةنطى 
لة  لَيدةسَينينةوةو  متمانةى  ئَيمة  مةبةستة، 

حكومةت دةريدةكةين«.
نَيردراونةتةوة  كةسانةى  »ئةو  وتيشى: 
فإؤكةخانةى  لة  راطةياندووة،  منيان  بة 
ئةوةى  لةبرى  خؤمان  ثؤليسى  هةولَير، 
داواي��ان  بكةن،  وةرطرتنةوةيان  رةف��زى 
لَيكردوون دابةزنء ئةمنيةتى فإؤكةخانةيان 
هةرَيم  حكومةتى  كةواتة  ثاراستووة،  بؤ 
سةفةرانة  ئةو  ل��ةوةش،  جطة  ئ��اط��ادارةء 
ثارةيةكى زؤرى تَيدةضَيت، ئةطةر بةريتانياو 
وةرطرتنةوةى  لة  نةبن  دَلنيا  وآلتانة  ئةو 
سةرفناكةنء  ثارةية  ئةو  ثةنابةرانة،  ئةو 

ناياننَيرنةوة«.
دووثاتيشى كردةوة، كؤمةَلَيك بةَلطة هةن 
هةماهةنطيى  رَيككةوتنء  دةريدةخةن،  كة 
ن��اردن��ةوةى  بؤ  هةية  هةرَيم  حكومةتى 
وانةبَيت،  »ئةطةر  ثةنابةرانة.  ئةو  بةزؤرى 
ثةنابةراندا  وةجبةيةكى  ناردنةوةى  لةكاتى 
بةزؤر  ثَييوتوون، كآ  ئةفسةرَيك  بةغدا،  بؤ 
نَيردراوةتةوةو نايةوَيت، با دانةبةزَيت، تةنيا 
)6(كةس دابةزيونء ئةوانةى ديكة ئَيستا لة 
بةريتانيانء كةيسةكانيان زياتريش ضووةتة 
ئَيمة  بؤ  ئةى  ثَيدراوة،  لجوئيان  ثَيشةوةء 

ناتوانين ئةوة بكةين؟«.

كاريطةريية خراثةكانى
ناردنةوةى بةزؤرى ثةنابةرانى كورد لة 
وآلتانى ئةوروثاوة، بةبآ ئةوةى رَيوشوَينى 
طرفتى  ضةندين  طيرابَيتةبةر،  بؤ  ثَيويستى 

نةبوونى  بةهؤى  ئ��ةوةش  لَيدةكةوَيتةوة، 
بَيكارييةوة،  نيشتةجَيبوونء  شوَينى 
ديكة  طرفتى  ضةندين  بةوهؤيةشةوة  كة 
ثةنابةرانة  ئةو  بةشَيكى  دروستدةكاتء 
تووشى طرفتى دةروونيىء حاَلةتى نائاسايى 

دةبن.
ناردنةوةى  ثَييواية  عةبدوَلآل،  ئامانج 
كاريطةريى  بةوشَيوةية،  كةسانة  ئ��ةو 
ناتوانرَيت  »ضونكة  دروستدةكات،  زؤر 
بؤ  كاريان  هةلى  نيشتةجَيبوونء  شوَينى 
نيية  ضارةيةك  رَيطة  هيض  بإةخسَينرَيتء 
تووشى  بةشَيكيان  كاتةشدا  لةو  ئةوانة،  بؤ 
تا  دةبنء  دةروونيى  جياوازو  نةخؤشيى 
دواى  هةية  خؤكوشتنيش  )5(حاَلةتى  ئَيستا 

ناردنةوةيان بؤ كوردستان«.

هةَلوَيستوةرطرتن
ثةنابةرانيش  ثةيوةنديدارةكانء  اليةنة 
رَيطةضارةيةكى  كة  دةزان��ن  بةثَيويستى 
طونجاو بدؤزرَيتةوةو هةَلوَيست وةربطيرَيت 

بؤ رَيطرتن لةو بةزؤر ناردنةوانة.
دةَلَيت:  كوردستان  ثةرلةمانتارةكةى 
بةردةم  خستة  ئةوةمان  ضارةسةرى  »ئَيمة 
لةو  ئ��ةوان��ةى  كة  بةريتانيا  بةرثرسانى 
جؤرة  هةر  بكرَينء  هاوكاريى  وآلت��ةن، 
بؤ  بياندةنآ  بَيت  ثةناهةندةييةك  مافى 
بةسةر  ناردنةوة  بإيارى  تةنيا  مانةوةيان، 
دةضنة  لةمةودوا  كة  جَيبةجَيبكرَيت  ئةوانةدا 
ثةنابةرة  ناردنةوةى  ضونكة  وآلتانة،  ئةو 
كؤنةكان، طرفت دروستدةكات ض بؤ خؤيان ض 

بؤ هةرَيمى كوردستانء حكومةتيش«.
حكومةتى  هةَلوَيستةى  »ئةو  وتيشى 
ثةنابةرةكان،  وةرطرتنةوةى  بؤ  هةرَيميش 
لة حكومةتى  كارَيكى خراثةو رةخنةم هةية 
رَيككةوتن  تةنسيقء  ئ��ةط��ةر  ه��ةرَي��م، 
بَيدةنط  لةوة  ئَيمةش  هةبَيت،  لةوبارةيةوة 
كؤبوونةوةكاندا  ك��ردن��ةوةى  لة  نابينء 
ثةرلةمانيش  سةرؤكى  ثَيشةوةء  دةيهَينينة 
بةَلَينى هةوَلى ضارةسةركردنى ئةو كَيشةيةء 

ئيستيلزاماتى خؤى لةو بوارةدا داوة«.
»ئَيمة  وت��ى  ئامانج،  خؤشيةوة،  الى 
ثةنابةرانة  ئةو  رةفزى  حكومةت  وتوومانة، 
بكاتةوة يا قةرةبوويان بكات، داواش دةكةين، 
ئؤثؤزسيؤن  ك��وردس��ت��انء  ثةرلةمانى 
كةيسة  ئةو  لةسةر  هةبَيت  هةَلوَيستيان 
بة  دةره��ةق  ئ��ةوةى  ضونكة  هةستيارة، 
وآلتَيك  هيض  دةكرَيت،  هةرَيم  هاوآلتييانى 

قبووَلى ناكات«.
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لةطةأل سةردانى وةفدى ثةرلةمانى كوردستان بؤ بةريتانيا، )150(ثةنابةر نَيردرانةوة



راثؤرتى: رَيباز محةمةد

خوَيندكارانى دةرضووى قؤناغى ئامادةيى 
ثارَيزطاى  لة  ك��وردى  خوَيندنى  بةشى  لة 
زانكؤى  لة  بَيبةشبوونيان  بةهؤى  كةركوك، 
دةكةنء  خؤثيشاندان  هةإةشةى  كةركوك، 
كَيشةكةيان  ئةطةر  كة  بةوةدةكةن  ئاماذة 
خوَيندن  لة  واز  ناضارن  نةكرَيت،  ضارةسةر 

بهَينن.
هةَلؤ كةمال كة دواى دةرضوونى لة قؤناغى 
زانكؤى  كؤلَيذةكانى  لة  يةكَيك  لة  ئامادةيى، 
تكريت وةرطيراوة، بة رؤذنامةى راطةياند »لة 
ثؤلى يةكةمى سةرةتاييةوة بة زمانى كوردى 
خوَيندومة، ئَيستا كة دةضمة زانكؤ، راستةوخؤ 
تياى  ش��ارةى  ئةو  وانةكانمء  مامؤستاء 
دةخوَينم، مؤركى عةرةبى هةَلبطرَيت، بَيطومان 
سةركةوتوو نابم، ضونكة ئةوة كؤتايى ساَلةء 
تا ئَيستا لة هيضكام لةوانةكان تَينطةيشتووم، 

بةهؤى تَينةطةيشتنم لة زمانى عةرةبي«.
لةبةرامبةردا يوسف سةعيد، بةإَيوةبةرى 
بة  ك��وردى  بةشى  كةركوك-  ث��ةروةردةى 
رؤذنامةى راطةياند »بةهؤى نةبوونى شوَينء 
مامؤستاى ثسثؤإةوة، نةتوانراوة لة زانكؤى 
راطرى  لةوةش  جطة  وةربطيرَين،  كةركوك 
دواتر  نيية،  جَيطةمان  دةَلَين،  كؤلَيذةكان 
موسأل  تكريتء  ناوضةكانى  لة  سةقامطيرى 

هةية، با لةوآ بخوَينن«.
ه��ةم��وو س��َي��ك��ت��ةرةك��ان��ى ذي���ان لة 
كةركوك،  بةتايبةتيش  ناوضةدابإاوةكانء 
لةناو كَيشةى دوو ئيدارةيى ناوةندء هةرَيمدا 
ثإؤسةى  ناوةندةشدا،  لةو  دةخولَينةوةء 
كورديدا  عةرةبىء  زمانى  بةسةر  خوَيندن 
زةرةرمةندى  خوَيندكارانيش  دابةشبووةء 

يةكةمن.
هةَلؤ  كةمال،  ئةو ثاساوانة رةتدةكاتةوة 
كة باس لة نةبوونى شوَين دةكةن لة زانكؤى 
كة  بيانوانةى  جؤرة  »ئةو  دةَلَيت  كةركوكء 
نيية،  جَيطةى  كةركوك  زانكؤى  دةوترَيت، 
هةميشة كارتى دةستيان بووة.  وةكو ئةوةشى 
وةرمانناطرن،  خؤمان  ش��ارةك��ةى  لة  كة 

كوردستانيش،  زانكؤكانى  لة  بَيبةشكراوين 
دَلى  قودسء  كةركوك  دةَلَين،  كاتَيكدا  لة 
وةرمانناطرن  بؤضى  كةوابوو  كوردستانة، 
ثارتى  يةكَيتىء  بةرثرسةكانى  دةيانجار  كة 

بةَلَينيان ثَيداوين«.
وةرنةطرتنى  هؤكارى  بة  س��ةب��ارةت 
خوَيندنى  بةشى  كوردةكانى  خوَيندكارة 
يوسف  كوردستان،  زانكؤكانى  لة  كوردى 
ساَلى  لة  هةوَلمانداوة  »ئَيمة  وتى  سةعيد، 
2010دا  خوَيندنى  ساَلى  لة  واتة  ئايندةدا، 
كوردستان  زانكؤكانى  لة  زؤرترينيان 

وةربطيرَين«.
بةهؤى  كة   كوردانةى  خوَيندكارة  ئةو 
ئاوارةبوونيانةوة بؤ ثارَيزطاكانى كوردستان، 
خوَيندنيان بة زمانى كوردى بووةء لة دواى 
نةتوانراوة  عَيراقةوة  ئازاديى  ثإؤسةى 
بكرَين،  ضارةسةر  طرفتةكانيان  كَيشةو 
ضةندين  كةركوك  ش��ارى  لة  هةرضةندة 
قوتابخانةى ئامادةيى بة زمانى كوردى هةية، 
بةآلم ساآلنة رَيذةيةكى كةميان لة ثةيمانطاء 

زانكؤكانى كةركوك وةردةطيرَين.
وةرطيراوةكانى  خوَيندكارة  هةروةها 

دةكةن،  بةوة  ئاماذة  كةركوكيش  زانكؤى 
بة  نةهَيَلن  تاقيكردنةوةكاندا  كاتى   لة  ئةطةر 
زمانى كوردى وةآلم بدةنةوة، ئةوا مةترسيى 

دةرنةضوونيان هةية.
هةرضةندة  خوَيندكار،  ضةندين  ساآلنة 
رةوان��ةى  ن��ازان��ن،  )ع��ةرةب��ي(ش  زمانى 
دةكرَين،  كةركوك  خ��وارووى  زانكؤكانى 
لة  تكريت،  موسألء  زانكؤكانى  بةتايبةت 
)405( 2009-2010شدا  ئةمساَلى  خوَيندنى 

زانكؤكانى  لة  كوردى  ديكةى  خوَيندكارى 
تكريتء موسألء كةربةالء بةغدا وةرطيران.

بةوة  ئاماذة  خوَيندكارانة  لةو  يةكَيك 
دةك��ات »س��ةرةت��اى س��األ كة ن��اوم��ان لة 
هاتةوة،  كةركوك  خ��وارووى  زانكؤكانى 
بإيارماندا خؤثيشاندان بكةين، دواى ئةوةى 
خؤثيشاندانةكةمان ئةنجامداو بةياننامةيةكى 
ناإازيبوونمان دةركرد، سةرؤكى حكومةتى 
هةرَيم كة هاتة كةركوك، بةَلَينى ثَيداين، هةر 
ئةمساأل كَيشةكةمان ضارةسةر بكات، بةآلم 
ثَيضةوانةكةى دةرضوو، بؤية بإيارى دووبارة 
هةإةشةء  ئةطةر  داوةتةوة،  خؤثيشاندانمان 

توندوتيذيمان بةرامبةر نةكةن«.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

لةسةر  بإيارة  نوَييةى، كة  زانكؤ  ئةو سآ 
هةرَيم  حكومةتى  )2010(ى  ساَلى  بودجةى 
دةربةنديخان  طةرميانء  هةَلةبجةو  لة 
حكومةت  سةرؤكى  تائَيستا  دروستبكرَينء 
يةك  هَيندةى  داناوة،  دوانيانى  بناغةى  بةردى 
كة  دانراوة،  بؤ  بودجةيان  ئةهليى  قوتابخانةى 
لة دهؤك دروستيدةكات، جطة  تايبةت  كةرتى 
لةوةى رةخنة لة هةَلسةنطاندنى ئةو ناوةندانة 
ثارةية  بإة  بةو  ثَييانواية؛  هةندَيك  دةطيرَيت، 
ناتوانرَيت زانكؤكان وةك ثَيويست بنيادبنرَين. 

ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  بانطةشةى  وادةى  ل��ة 
ساَليادى  عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ساَلح،  د.ب��ةره��ةم  كوردستاندا  راثةإينى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  سةرؤكى 
دواى  دانا،  رانيةى  زانكؤى  بناغةى  بةردى 
كارةساتى  فَيستيظاَلى ساَليادى  لة  )11( رؤذو 
بناغةى  بةردى  هةَلةبجةشدا،  كيميابارانكردنى 
جَيى  ئةوةى  بةآلم  دانا،  هةَلةبجةشى  زانكؤى 
زانكؤى  بة  زانكؤيانة  ئةو  كة  ئةوةية،  تَيبينيية 
قوتابخانةى  يةك  هَيندةى  طةرميانيشةوة 
دان��راوة،  بؤ  بودجةيان  ده��ؤك  لة  ئةهليى 
منداَلى  تَيدايةو  سةرةتايى  قؤناغى  تةنيا  كة 
دةطرَيت،  لةخؤ  دةوَلةمةندةكان  بةرثرسء 
ثإؤذةكانء  بناغةى  ب��ةردى  دانانى  وادةى 
سآ  يةكةيان  هةر  كة  بودجةكةيان،  كةميى 
بؤ  بودجةى  ئةهليى  قوتابخانةيةكى  يةكى 
شارةزايانء  بةشَيكى  رةخنةى  جَيى  دانراوة، 

ثةرلةمانتارانى كوردستانة.
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  ع��ةل��ى،  د.ج��ةع��ف��ةر 
توَيذينةوةى  باآلو  فَيركردنى  ث��ةروةردةو 
لة  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانى  لة  زانستيى 
بةوةكرد؛  ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا 
بةردى  ئةو ثإؤذانةى سةرؤكى حكومةت  كة 
لة  ثَيشنيازكراونء  ثإؤذةى  داناوة،  بناغةى 
تا ئةوةى  طفتوطؤى ثةرلةماندان، بةشَيوةيةك 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  نةكرَين  ثةسةنديش 
ئةوةى  مافى  حكومةتيشةوة  سةرؤكى  بة 
هةروةك  بدات،  جَيبةجَيكردنيان  بةَلَينى  نيية 

لةو  رانيةو  بؤ  حكومةت  سةرؤكى  سةردانى 
ئامانجى  بة  ناياسايىء  بةشَيوةيةكى  كاتةدا 
بانطةشةى  خ��ةَل��كء  س��ؤزى  ج��وآلن��دن��ى 
»راستة  وتى:  دةزانَيت،  يةكَيتى  بؤ  هةَلبذاردن 
يادى  لةطةأل  حكومةت  سةرؤكى  سةردانى 
راثةإينى رانية بوو، بةآلم هَيندةى ئامانج لةو 
هَيندة  بوو،  هةَلبذاردن  بانطةشةى  سةردانة 
ئيدارةى  ناوضةكةء  خزمةتى  ثإؤذةء  هَينانى 
سةربةخؤ نةبوو، دةستخؤشى لة هةر كةسَيك 
دةكةين زانكؤيةك لةسةر بنضينةى زانستيىء 
زانستيى  كةرةستةى  تاقيطةيىء  بةثَيداويستى 
كردنةوةى  ثإؤذةي  بةآلم  بكات،  دةستةبةر 

سَى زانكؤ نازانرَيت ئةنجامةكةى ضى دةبَيت«.
زانكؤكانى  ب���ةوةدةك���ات،  ئ��ام��اذةش 
كوردستانء عَيراقء وآلتانى عةرةبيش هيضيان 
لة ئاستى ثَيوةرة جيهانيية زانستييةكاندا نين، 
ثةلة  ثةلة  بةم  زانكؤيةكيش  ضةند  كردنةوةى 
بنةماى زانستىء  لة كوردستاندا بةبآ ئةوةى 
بنةمايةكى ماديىء بنضينةيةكى ئةكاديمى باشى 
بؤخؤى  س��ةرةوة  بإيارَيكى  بة  دانرابَيت  بؤ 

بَيثالنييةكى قووَلى لةدواوةية، »ئَيمة ثَيمانباشة 
ببَيتة  كة  بةشَيوةيةك  بةآلم  بكرَيتةوة،  زانكؤ 
خةَلكى  زانستء  بةرهةمهَينانى  ناوةندى 
بإيارَيكى  تةنها  نةك  ئةكاديمى  رؤشنبيرو 
سياسيى لةثشتةوة بَيتء بؤ راكَيشانى دةنطى 

خةَلك بَيت«.
كة  كوردستان،  تازةكةى  زانكؤ  هةرسآ 
لة  جَيبةجَيبكرَيت،  قةزاية  سآ  لةو  بإيارة 
مليار   )36( بإى  )2010(دا  ساَلى  بودجةى 
ديناريان بؤ تةرخانكراوة، ئةوة لةكاتَيكداية، كة 
هاوكات لة هةمان ثإؤذةى بودجةدا بإى )36( 
مليار دينار بؤ دروستكردنى بيناى خوَيندنطةى 
شوةيفاتى ئةهليى لة دهؤك تةرخانكراوة )لةطةأل 
بيناى  دروستكردنى  بؤ  مليار   )10( بإةدا  ئةو 
خوَيندنطةى شوةيفات لة سلَيمانى تةرخانكراوة، 
جطة لةوةى ثارةى خوَيندنطةكة تةنيا لة دهؤك 
هةرسآ  بؤ  تةرخانكراو  ثارةى  بة  يةكسانة 
زانكؤكة، يةكسانة بة ثارةي دروستكردنى )46( 
خوَيندنطةى )18( ثؤلى لة ناوضة جياوازةكانى 
كوردستاندا، كة هةرَيمى كوردستان ثَيويستى 

بة دروستكردنى نزيكةى )3( هةزار بينا هةية(، 
جطة لةوةش تةنيا زانكؤيةكى ئةهليي لة هةولَير 
بودجةى )21( مليارو )250( مليؤن دينارى بؤ 

تةرخانكراوة.
ثةرلةمانتارى  م��ةالن��ورى،  ع��ةب��دوَل��آ 
لةنَيوان  جياوازيكردن  لةبارةى  كوردستان 
خوَيندنطةو  ئةو  بؤ  تةرخانكراو  بودجةى 
زانكؤيانة رةخنة دةطرَيتء دةَلَيت: »تةرخانكردنى 
ثَيضةوانةى  قوتابخانانة  ئةو  بؤ  ثارةية  ئةو 
ياساية، ضونكة كةرتى تايبةت ثَيى هةَلدةستَيتء 
ئةركى كةرتى تايبةت ئةوةية؛ قورسايى لةسةر 
بؤ  ئةوةدا  بةرامبةر  لة  كةمبكاتةوة،  حكومةت 
رانية،  هةَلةبجةو  طةرميانء  زانكؤى  هةرسَى 
كة منةت بةسةر خةَلكدا دةكرَيت، هةريةكةيان 
ئةوةش  سةرفكراوة،  بؤ  ديناريان  مليار   )12(
ئةم  ثارةى  كة  دةيسةلمَينَيت،  بَيويذدانييةء 

وآلتة بة هةدةر دةدرَيت«.
د. جةعفةر ثَيشيواية كردنةوةى زانكؤ دواى 
ئةكاديمىء  دامةزراوةيةكى  قووَلى  ديراسةى 
هَينانى  ضؤنَيتى  ناوضةكةء  باشى  رووثَيوَيكى 

بودجةكةشيةوة  لةبارةى  دةكرَيت،  كاديرةوة 
 4 ئةمساأل،  بودجةى  لة  »بؤنموونة  وت��ى: 
كةواتة  دانراوة،  رانية  زانكؤى  بؤ  دينار  مليار 
ثرؤذةيةكى بةردةوام دةبَيت، بةآلم ئةو 4 مليارة 
بيناى يةك بةشة ناوخؤيى ثَي دروستناكرَيت ض 
جاى بتوانيت ثَيداويستى زانستىء ئةكاديمىء 
لةوةش  جطة  دابنَييت،  زانكؤيةك  بؤ  تاقيطة 
ئةكاديميانة  زانستىء  بنضينة  لة  يةكَيك  هيض 
زانكؤكانيش  كردنةوةى  نةطيراونء  لةبةرضاو 
لةثَيناو  سياسييةو  ت��ةواو  بإيارَيكى  تةنها 
لة  ب��ووة  دةن��ط  زؤرت��ري��ن  بةدةستهَينانى 

هةَلبذاردندا بؤ اليةنى دةسةآلت«.
عيزةدين،  ثةيمان  دي��ك��ةوة،  لةاليةكى 
بةثَيويستى  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
قوتابخانةى  بؤ  دينار  مليار   )10( نازانَيت 
هةمان  بؤ  مليار   )36( سلَيمانىء  لة  شوةيفات 
ثَييباشة  تةرخانبكرَيت،  دهؤك  لة  قوتابخانة 
لةبرى ئةوة حكومةت قوتابخانة بؤ ئةو ناوضانة 
»ئ��ةوةى  وت��ى:  ثَيويستن،  كة  دروستبكات 
مليار   )46( قوتابخانةكة  دوو  كؤى  طرنطة 
ئةطةر  لةكاتَيكدا  كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى 
دروستبكةيت،  ثؤليى   )18( قوتابخانةيةكى 
ناطاتة )1( مليار دينار، كةواتة بةو بإة ثارةية 
ناوضة  لة  ئاسايى  قوتابخانةى   )46( دةتوانرا 
بةآلم  دروستبكراية،  كوردستان  جياوازةكانى 
كة  شوةيفات،  قوتابخانةى  دوو  بة  دةدرَي��ت 
ئةهلييةو رَيذةيةكى كةمى خوَيندكارى منداَلى 

دةوَلةمةندو مةسئول وةردةطرَيت«.
كة  دةك��ات��ةوة؛  ل��ةوة  جةخت  ثةيمان، 
ئةو  البردنى  لةسةر  ك��ردووة  ثَيداطرييان 
سةر  بخرَيتة  ثارةكةى  بؤئةوةى  قوتابخانانة، 
بودجةى وةزارةتى ثةروةردة بؤ دروستكردنى 
رةتكرايةوةو  ئَيمة  داواكةى  بةآلم  قوتابخانة، 
كؤى  بةرذةوةنديى  لة  كة  ن��ةدرا،  بؤ  دةنطى 
ئةو  ئَيمة  بإواى  »بة  وتيشى:  خوَيندكارانداية، 
كة  لةكاتَيكدا  بةآلم  ثَيويستن،  خوَيندنطانةش 
قوإدا  خانووى  دةواجنء  لة  نةبَيت  منداَلمان 
بخوَينن، يان قوتابخانةمان نةبَيت ضوار دةوامى 
تَيدا بَيت، جطة لةوةش ثَيويستة ثارةى طشتيى 
نةك  بخرَيت،  بةطةإ  طشتى  بةرذةوةنديى  بؤ 

كةرتى تايبةت«.

خويَندكارانى كورد، لة زانكؤى كةركوك بيَبةشدةكرَين

زانكؤكانى رانيةو هةلَةبجةو طةرميان، هيَندةى قوتابخانةيةك بودجةيان بؤ تةرخانكراوة

ذمــارة )574( 
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هةستيار قادر

بةشَيوةيةكى  ع��َي��راق،  حكومةتى 
ئاسايش  ئةنجومةنى  لة  داوا  رةسميى 
نةوت  بةرنامةى  دؤسيةى  كة  دةك��ات 
وَيإاى  رابطيرَيتء  خؤراك  بة  بةرامبةر 
بووذاندنةوةى  سندووقى  رادةستكردنى 
عَيراق،  حكومةتى  بؤ   )DFA( عَيراقيش 
كة  ع��َي��راق  ث��اران��ةى  ئ��ةو  )17%(ى 
كوردستان  هةرَيمى  بةر  دةطةإَيتةوة، 

دةكةوَيت.
لةبةياننامةيةكدا وةزارةتى دةرةوةى 
عَيراق، رايطةياند: لة كؤتايى ئةم مانطةدا، 
رةسميىء  بةشَيويةكى  عَيراق  حكومةتى 
لة  داوا  ن��ووس��راوَي��ك��ةوة  رَي��ط��ةى  لة 
نَيودةوَلةتى   ئاسايشى  ئةنجومةنى 
دةكات، بة مةبةستى داخستنى دؤسيةى 
ن��ةوت ب��ةرام��ب��ةر ب��ة خ���ؤراك، وةك 
كؤتء  بةو  كؤتاييهَينان  بؤ  هةنطاوَيك 
حةوتةمى  بةندى  لةذَير  كة  بةندانةى 
بإيارةكانى ئةنجومةنى ئاسايشدا لةسةر 

عَيراق دانراون. 
بةرنامةى نةوت بةرامبةر بة خؤراك، 
بةثَيى بإيارى ذمارة )986(ى ئةنجومةنى 
 )1995/4/14( لة  نَيودةوَلةتى  ئاسايشى 
بةشَيوةى  بةرنامةية،  ئةو  بةثَيى  دانراو 
دؤالر  مليار  يةك  بإى  بة  مانطيي،  سآ 
كإينى  بؤ  دةفرؤشرَيت  عَيراق  نةوتى  لة 
ثارةداركردنى  مرؤيىء  ثَيداويستيى 
لة  نةتةوةيةكطرتووةكان  ضاالكييةكانى 

عَيراقء  )1996/5/20(يشدا  لة  عَيراقء 
ثةيماننامةيةكى  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
لَيكطةيشتنيان ئيمزاكرد، كة قؤناغى نوَيى 
خؤراكى  بة  بةرامبةر  نةوت  بةرنامةى 
جارَيك  مانط  شةش  كة  كايةوة،  هَيناية 

نوَي دةكرايةوة.
وةزارةت��ى  بريكارى  نةبى،  ف��ازأل 
داراي����ى ع��َي��راق، ل��ةوب��ارةي��ةوة بؤ 
»ثَيشتر  روون���ك���ردةوة  رؤذن��ام��ةى 
نةتةوةيةكطرتووةكان داواى لة حكومةتى 
 )2010/12/31( تا  ك��ردووة،  عَيراقى 
خؤراك  بة  بةرامبةر  نةوت  دؤسيةى 
بووذاندنةوةى  سندووقى  داب��خ��اتء 
ن��اس��راوة،   )DFA( ب��ة  ك��ة  عَيراقيش 
ئاإاستةكردنى  بكرَيتء  عَيراق  رادةستى 
ئةو نامةيةش ئاماذةية بؤ ئةوةى عَيراق 

ئامادةية ئةو دوو هةنطاوة بنَيت«.
بؤ كؤتاييهَينان بةو دوو دؤسيةيةش، 
جياوازى  ليذنةى  دوو  عَيراق  حكومةتى 
باآليةو  ليذنةى  يةكةميان،  ثَيكهَينا، 
شاوةيشى  ن��ورى  رؤذ  د.  ل��ةالي��ةن 
عَيراقةوة  وةزيرانى  سةرؤك  جَيطرى 
دووةميشيان،  دةكرَيتء  سةرؤكايةتى 
وةزي��رى  زَيباريى  هوشيار  لةاليةن 
دةرةوةوة سةرؤكايةتى دةكرَيتء ضةند 
ثةيوةنديداريش  ديكةي  وةزارةتَيكى 

تيايدا بةشدارن.
عةبدوَلآل،  بوخارى  د.  ب��إواى  بة 
ئةندامى ليذنةى ثةيوةنديية دةرةكييةكان 
هةنطاوة  ئ��ةو  ع��َي��راق،  ثةرلةمانى  لة 
ئيلتيزاماتةكانى  لة  عَيراقة  رزطاربوونى 

بةندى حةوتةمى بإيارةكانى ئةنجومةنى 
سياسيىء  طرنطييةكى  ئ��اس��اي��شء 
هةرَيمى  عَيراقء  بؤ   زؤرى  ئابووريى 
خاوةن  دةبنةوة   كة  هةية،  كوردستان 
سةروةريىء  عَيراقيش دةطةإَينَيتةوة بؤ 

باوةشى كؤمةَلى نَيو دةوَلةتى.
دؤسيةى  داخستنى  ل��ة  ب��إي��ارة 
خؤراكدا،  بة  بةرامبةر  نةوت  بةرنامةى 
دةرةوة  لة  كة  عَيراق  ث��ارةى  بإَيك 
ئةو  ضوارضَيوةى  لة  يان  بلؤككراون، 
بطةإَيتةوة  نةكراون،  سةرف  بةرنامةيدا 
بؤ عَيراقء بإى ئةو ثارةيةش بة ورديى 
ديار نيية، لةكاتَيكدا كة بريكارى وةزارةتى 
دارايى عَيراق، ئاماذة بةوة دةكات كة بإى 
مليار دؤالر،  يةك  لة  كةمترة  ثارةية  ئةو 
ثةرلةمانتار،  عةبدوَلآلى  بوخارى  بةآلم 
)50(مليار  نزيكةى  بة   ثارةية  ئةو  بإى 
ئةوةشى  بةآلم  دةكات،  مةزةندة  دؤالر 
كة لةو دؤسيةيةدا روونة، ئةو رَيذةيةية 
كة بةر هةرَيمى كوردستان دةكةوَيت، كة 

)17%(ى تَيكإاى بإةكةيةتى.
د.ئيسماعيل شوكر، جَيطرى سةرؤكى 
بؤ  عَيراق  ثةرلةمانى  داراي��ى  ليذنةى 
بإة  ئةو  كة  روونكردةوة،  رؤذنامةى 
بودجةى  س��ةر  دةط��ةإَي��ت��ةوة  ثارةية 
بإيارَيكى   بةثَيى  عَيراقء  دةوَل��ةوت��ى 
ساَلى )2005( حكومةتى ئةياد عةالويش، 
)17%(ى  رَي��ذةى  كوردستان  هةرَيمى 
كة  بةردةكةوَيت  ثارةيةى   ئةو  هةموو 
بة  دَيتة سةر بودجةى دةوَلةتى عَيراقى، 

جياكردنةوةى بودجةى سياديى لَيى.

د. طيان كامل حسَين

ه���ةَل���ةب���ج���ة، ئ����ةو ش���ارة 
كوردستانييةى كة راطةياندنةكان بة 
رؤذةى   لةو  ئامرازةكانيةوة  هةموو 
لة هةموو ساَلَيكدا باسى دةكةن، وةك 
كة  هةَلةبجة  ساَليادى  رؤذانةى  ئةو 
ماتةمينىء  ثةيظى  بة  دةإازَينرَيتةوة 
كة  شةهيدةكان،  لةسةر  ناخؤشى 
بوو  بريتى  تاوانةكةيان  هةموو 
لةوةى كوردبوونء خةَلكى شارَيكى 

كوردإةسةن بوون.
بيرم  لة  كة  يادةوةرييةك  لَيرةدا 
ثآ  ئَيرةيى  كة  هةَلوَيستَيكة  بَيتء 
ئةندامى  كاتَيك  كة  ئةوةية  نابةين، 
عَيراق   نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
بووين، لةطةأل زةحمةتء بارودؤخى 
جياوازةكان  راكَيشانة  ئةوكاتء 
كارى  ضاالكىء  بةسةر  باَلى  كة 
ثةرلةمانييةكاندا  ليذنة  زؤرب��ةى 
ئَيمة   ئةوةشدا  لةطةأل  كَيشابوو، 
وةك ئةندامى  ليذنةى مافى مرؤظ، 
ئاستةنطء  هةموو  بةسةر  توانيمان 
ف��ةرام��ؤش��ك��ردن��ةك��ان��دا ل��ةالي��ةن  
سةرؤكى كوتلةكانء بيرؤكراتييةتى 
بوارةكانى  زؤربةى  لةسةر  ثيشةيى 
لة  سةركةوينء  ثةرلةماندا  كارى 
رَيكةوتى )2007/11/23(دا هةَلساين 
بة رَيكخستنى طةشتَيك بؤ ئةو شارة 
شارة،  ئةو  خةَلكى  ئَيمةء  شةهيدة، 
ديكةدا  بةَلَينى  بةسةر زؤر   كةوتين 
كة  خةَلكَيك  بؤ  نةكران  جَيبةجآ  كة 
بة  بوون  رازى  بةخشىء  زؤري��ان 
نةبوون. طةشتةكة بة سةرؤكايةتيى 
مرؤظء  مافى  ليذنةى  سةرؤكى 
ليذنةيةء  ئةو  ئةندامةكانى  هةموو 
سياسيية  كوتلة  هةموو  ئةندامى 
بةآلم  ئةنجامدرا،  جياوازةكانى 
تراذيدياى  لةسةر  هاوهةَلوَيست 
شَيوةية  بةم  ئا  مةزنة،  شارة  ئةو  
قايمقامى  لةاليةن  هةذارةكة  وةفدة 
بة  كة  ثَيشوازيكرا  ش��ارةوة  ئةو 
خزمةتطوزاريية  دَلتةنطىء  دةست  

فةرامؤشكردنةوة  خ��راث��ةك��انء 
بة  بةهةستكردن  دةن��اَل��َي��ن��َي��ت، 
شارة،  ئةو  بةرامبةر  لَيثرسراوَيتى 
مافى  ليذنةيةى  ئ��ةو  س��ةرؤك��ى 
ن��اوى  ئ��ام��ارى  داواى  م���رؤظ، 
شةهيدةكانى كرد، بؤ ئةوةى شتَيك 
بةآلم  بكات،  شارة  ئةو  خةَلكى  بؤ 
بوو،  زياتر  ثإَيكدا  لة  نةطبةتييةكة 
لة  هةر  كة  ئامارانة  ئةو  كة  كاتَيك 
تا  دةضوو،  نائاشكرا  موزادةيةكى 
دةستمان  بَيت،  لةطةأل  ئَيستاشى 
ن��ةك��ةوت ك��ة ئ��ةو ئ��ام��ارة خؤى 
راستةقينةى  ئامارى  لة  دةبينَيتةوة 
لة  دةكةم  تكا  بؤية  كارةساتة،  ئةو 
سةرؤكى هةموو كوتلةكانء ئةوانى 
ليذنةى  يارمةتى  زياتر  كة  ديكة 
كة  ب��دةن  داه��ات��وو  مرؤظى  مافى 
ثاَلثشتيكردنء  لة  نةبن  دةستكورت 
بؤ  بن  ه��ان��دةر  هاريكاريكردنء 
ئةو  نوَينةرى  ليذنةية  ئةو  ئةوةى 
مانايةك  هةموو  بة  كة  بَيت،  ليذنةية 
)مافةكانى  ليذنةى  لة  بَيت  بريتى 
كة  ئةمانةش  هةموو  بؤ  م��رؤظ(ء 
تةنيا  هاتووة،  هةَلةبجةدا  بةسةر 
بؤ  طوتارَيكةء  هةَلةبجة  خةَلكى  بؤ 
هَينة،  فرمَيسك  سواَلى  طوَيطرةكانى 
بؤ ئةوةى كوذراوةكان لة طؤإستانى 

بنَيذرَين. لةبيرضوونةوة 
با لة خؤمان بثرسين، باشتر نيية 
كة لة زيندووكردنةوةو يادكردنةوةى 
بة  ساَليادياندا  لة  شةهيدةكانمانداء 
كردنةوةى مةَلبةندَيكى تةندروستى، 
ضارةسةركردنى  بؤ  دةروونيى  يان 
دةروونيىء  تةندروستيء  ب��ارى 
كةسوكارى  كؤمةآليةتييةكاني 
كيميايى  لَيدانى  بة  كة  شةهيدةكان 
لةسةريان بةجَيماوة، يان لة رَيطةى 
طةشةثَيدانء  مةَلبةندى  كردنةوةى 
بةهرةكان  تواناكانء  مةشقكردنى 
ماونةتةوةء  كة  نةوانةى  ئةو  بؤ  
ب��ث��رس��ي��ن، خ��ةَل��ك��ان��ى خ���اوةن 
كوَيى  لة  تايبةتييةكان   ثَيويستيية 
بؤية  شارةدان،  ئةو  دامودةزطاكانى 
ئامرازَيكى  بؤنةية  ئةو  ثَيويستة 
ئةو  واقيعى  كة  بَيت  يةكالييكةرةوة 
دؤخة بةرةو ئةو ئاقارة ببات كة ئةو 
دةستكةوتةكانى  كة  ببينين  رؤذانة 
راستى بن، نةك تةنيا ئةو وشانة بن 
كة لةبير دةكرَين،  وةك ضؤن كوردة 
كة  سةلمان(  )نوطرة  لة  فةيلييةكان 
تاقيكردنةوة  ثاكيان  طيانى  لةسةر 
ئ��ةن��ج��ام��دةدران،  كيمياييةكان 

لةبيركران.
ئ��ةى ش��ةه��ي��دان��ى ك���ورد، لة 
سياسييةكانء  زيندانة  قوربانييانى 
هةإةمةكىء  ل��ةس��َي��دارةدراوان��ى 
بةركةوتووةكانى  ئةنفالةكانء 
كيميايىء راطوَيزراوةكان بة ئارامى 
خامؤشبن. داواى ئَيمةش بؤ هةموو 
توانايانداية  لة  كة  كةسانةى  ئةو 
بكةن،   ثَيشكةش  زؤر  شتَيكى 
مينبةرى ثَيشكةشكردنى وتارةكانء  
هاوارة بَيهودةكان جَيبهَيَلنء شتَيكى 
ثَيشكةش  خزمةتطوزاريى  واقيعى 
هةموو  لة  هةموومان  كة  بكةن 
ساَلَيكداء لة رؤذَيكى وةكو ئةمإؤدا 

فةخرى ثَيوة بكةين. 

* ئةندامى ثَيشووى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق

كآ دةَلَيت؛ خةَلكي هةَلةبجة ناإازين، با بضَيت 
لة بةرثرساني حيزبء حكومةت بثرسَيت؟

خزمةت  هةَلةبجة  ش��اري  دةَل��َي��ت؛  ك��آ 
نةكراوةو لة دوبةي ناضَيت، با بضَيت ذمارةي 
سجيالتي  ناو  ثإؤذةخزمةتطوزارييةكاني 
وةزارةتةكان ببينَيتء ثاشان ضاو بنوقَينَيتء 

شةرم دايبطرَيت!.
بريندارو  بة  بايةخى  دةسةآلت  دةَلَيت؛  كآ 
نةداوة،  هةَلةبجة  كيمياباراني  كةسوكاري 
لة  تَيكةأل  حيزبييء  رؤذنامةي  مانشَيتي  با 
حيزبء حكومةت لة رؤذي )3/16(ي هةموو 

بخوَينَيتةوة؟. ساَلَيكدا 
دةس���ةآلتء  الي  ي��ادة  ئ��ةو  رؤذةو  ئ��ةو 
ل��ةوةي  ج��ي��اوازة  زؤر  دامودةزطاكانيان 
بةتايبةتي،  هةَلةبجة  بةطشتييء  خةَلك  كة 
ي���ادي دةك���ات���ةوةء ه��ةن��اس��ةي س��اردي 
ضةندبارة  زامةكاني  هةَلدةكَيشَيتء  بؤ 

دةكولَيتةوة.
لةو  ساَلَيك  هةموو  حيزب  رؤذنامةكاني 
يادةدا بة خةَلك دةَلَين؛ ئَيمة هةَلةبجةمان زؤر 
رؤذنامةكانماني  الثةإةي  بؤية  خؤشدةوَيت، 
مانشَيتة  هةموو  ئةو  دةكةينء  رةش  بؤ 
هةموو  ئةو  خزمةتيانء  دةخةينة  طةورةية 
دةَلَين؛  ثَيشكةشدةكةين.  جوانةيان  دروشمة 
خةَلكينة ئةمساَليش وةك ساآلني ثَيشوو ضي 

ماوة بؤ هةَلةبجةي نةكةين؟!
ئةستؤي  لة  هةَلةبجةمان  تاواني  نيية  ئةوة 
حيزبي بةعسء سةدامء عةلي كيميايي خستة 
نيية  ئةوة  خةبات،  رَيي  هاوإَيكاني  طةردني 

فإؤكةوانةكةمان بة سزاي طةل طةياند.
بؤ  هةَلةبجةمان  مؤنؤمَينتي  نيية  ئ��ةوة 
تَيكدةري  دةستي  كة  دروس��ت��ك��ردن��ةوة، 
زؤري  خؤشيي  لة  هةَلةبجة  الوي  هةندَيك 
خزمةتطوزارييء خؤشطوزةرانيي بةنيازبوون 

بيسوءتَينن.
ئةو  ساَليادي  لة  ساَلَيك  هةموو  نيية  ئةوة 

هةَلبذاردندا  هةَلمةتي  لةكاتي  كارةساتةو 
ثَيداويستييةكانتان  لة  دةكةينء  سةردانتان 
دةثرسينء بةَلَيني بةدَلي خؤتانتان ثَيدةدةين، 

ضي ماوة بؤتاني نةكةين؟!
كام  نةكةين،  قيرتاوي  م��اوة  شةقام  ك��ام 
مسؤطةر  طوزةراني  ذيانء  ماوة  لَيقةوماو 
لة  بةجَيماوة  ناز  بآ  منداَلي  كام  نةكةين، 
ئامَيزى نةطرين، كام طرَيكوَيرة ماوة رؤذنامةو 
بةرثرسء دامودةزطاكانمان هةوَلي كردنةوةو 

نةدابَيت. ضارةسةركردنيمان 
)رؤذنامةى  لة  هاوثيشة  براياني  ئَيمةش 
لةئاستي ئةو هةموو خزمةتطوزارييء  ئاسؤ( 
خؤشطوزةرانييةي هةَلةبجةو هةَلةبجةييةكان 
هيضمان  دؤشداماوينء  دةستةوةستانء 
نامانةوَيت  تةنانةت  ثَييانببةخشين،  نيية 
كاغةزيشيان  سةر  ثرؤذةيةكي  هيض  بةَلَيني 
بوارَيكتان  هيض  بةدَلنياييةوة  ضونكة  ثَيبدةين، 
بةدروشمَيكيش   تا  نةهَيشتووةتةوة  كةس  بؤ 
موزايةدةتان بةسةردا بكاتء هيض كةلَينَيكتان 

بةجَينةهَيشتووة تا كةس دزةي لَيوة بكات.
ئَيوةش ئةي خةَلكي هةَلةبجة، هةموو ساَلَيك 
شوكر  شادو  بكةنةوةء  بةخؤشيي  يادة  ئةم 
بن، ضونكة هيض نةماوة بةرثرساني حكومةتء 
منةتء  نةكةنء  بؤتاني  حيزب  رؤذنامةكاني 

قةرزارباريشتان نةكةن.
هةموو ساَلَيك لة طيرفاني بةتاَلي بةرثرسةكاني، 
قةرزو  بة  منداَلةكانيان  دةمي  ث��ارءوي  لة 
خَيرخوايان  دةرةوةو  دنياى  ناوةوةو  قؤَلةي 
بؤية  بةهةشت،  بة  ك��راوة  بؤ  هةَلةبجةتان 
بةهةشتة  لةو  با  مةبن  ناإازيي  واية  تكامان 
دةرنةكرَينء بةالي ئةو درةختةدا نةضنء ئةو 
رؤذي  تامءبؤني  ضونكة  نةخؤن،  سَيوةش 

)1988/3/16(ى هةيةو ئالودةية.

)17%(ى ثارة طةأاوةكانى، بؤ هةرَيم دةبَيت
دؤسيةى نـةوت بةرامبـةر خـؤراك، دادةخرَيت

هةلَةبجة مانشيَتي طةورةمان... شــــــاري 
داناني بةردي بناغةء دروشمي 
بريقةدارء ثأؤذةي بآ سةقف

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24
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بةرثرسانى وةزارةتى كشتوكاَلى هةرَيم 
ئاشكراى دةكةن، لةكؤى )16( بةشى زةويية 
بةراوةكانى هةرَيم، تةنيا سوءد لة يةك بةشى 
بينراوة بؤ كشتوكاَلى هاوينة، ئةم ذمارةيةش 
شارةزايانى  تَيإامانى  سةرنجء  جَيطاى 
كؤكن  ئةوة  لةسةر  زؤربةيان  بوارةكةيةء 
»ثالنى زانستيى بؤ بةرةوثَيشضوونى كةرتى 

كشتوكاأل لة هةرَيمدا نيية«.
طشتيى  بةإَيوةبةرى  رةشيد،  عةلى 
وةزارةت���ى  ب��ةدواداض��وون��ى  ثالندانانء 
لَيدوانَيكى  لة  ئ��اودَي��ري��ى،  كشتوكاألء 
»هةرَيمى  رايطةياند:  رؤذن��ام��ةوان��ي��دا 
بةراوى  زةوى  دؤنم  مليؤن   )8( كوردستان 
ث��رؤذةى  نةبوونى  بةهؤى  ب��ةآلم  هةية، 
ستراتيذيى ئاو، تةنيا سوءد لة )500( دؤنم 
تةنيا  بةشى   )15( واتة  وةرطيراوة،  زةوى 
طةنم،  وةك  وةرزى  يةك  كشتوكاَلى  بؤ 
سوءدى  زستانة  دانةوَيَلةى  نؤكء  جؤ، 
بةشى   )16( لة  بةمةش  لَيوةردةطيرَيت«. 
بةشَيكى  لة  س��وءد  ب��ةراوةك��ان  زةويية 
دةكاتة  كة  هاوينة،  كشتوكاَلى  بؤ  دةبينرَيت 

)6%(ى هةموو زةويية بةراوةكان.
وةزارةتى  بةرثرسةى  ئةو  هةرضةندة 
سوءدنةبينين  هؤكارى  هةرَيم  كشتوكاَلى 
ثإؤذةى  نةبوونى  بؤ  بةراوةكان  زةويية  لة 
بةآلم ثسثؤإء  ئاو دةطَيإَيتةوة،  ستراتيذيى 
كشتوكاأل  ب��وارى  ديكةى  ش��ارةزاي��ان��ى 
ئةو  بةطةإنةخستنى  ثشت  فاكتةرةكانى 
بةروبوءمى  بةرهةمهَينانى  بؤ  زةوييانة 
بة  نةبوونى ثالنء  بؤ  جياوازى كشتوكاَلى، 
طرنط نةزانينى كةرتى كشتوكاَلى لة هةرَيم 

دةطَيإنةوة.   
 م��ح��ةم��ةد ح��اج��ى، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
هؤكارى  ثَييواية؛  ثَيشكةوتوو،  كشتوكاَلى 
بةراوةكان،  زةويية  لة  سوءدوةرنةطرتن 
ئاو  ستراتيذيى  ثرؤذةى  نةبوونى  بؤ  تةنيا 
ناطةإَيتةوة، بةَلكو هةر لة بنةإةتدا ثالنَيكى 
تةندروست نيية بؤ بةرهةمهَينانى بةروبوءمة 

جياوازةكان لةسةر ئةو زةوييانة.
لةوبارةيةوة وتى: »ثالنَيكى ستراتيذيىء 
زانستيانة نيية بؤ كؤكردنةوةى ئةو ئاوانةى 
شوَينانةى  ئةو  بةتايبةت  هةن،  زستاندا  لة 
تَيدا  بةنداويان  هةية  ب��ةوة  ثَيويستيان 
دروستبكرَيت، جؤطاكان طَلنء ئاوَيكى زؤر لة 
ئاودانى زةوييةكان بةهةدةر دةضَيت، ئةمةش 
ثَيويستى بة كؤنكرَيتكردنى ئةو جؤطايانةية، 
هاوكات ئاوإى جديى لة سةرضاوةء كانياء 
وةك  ئاوةكان  نةدراوةتةوةء  كارَيزةكان  ء 
ثَيويست سوءديان لَينةبينراوة، جطة لةوةى 

ئاودانيش بةشَيوةى دَلؤثاندنء بة سيستمى 
بؤريى زؤر كةمة، رَيطاكانى ديكةش ئاوَيكى 
بضوءكةكان  رووب���ةرة  زةويية  لة  زؤر 

بةفيإؤدةدات«.
سةرةوة،  بؤضوءنةى  ئةو  لةطةأل  هاوإا 
د.مةى ئيبراهيم، راطرى كؤلَيذى كشتوكاأل لة 
زانكؤى سلَيمانى، جةخت لة حاَلةتى نةبوونى 
كشتوكاألء  بةرةوثَيشضوونى  بؤ  ث��الن 
هاندانى جوتياران دةكاتةوة بؤ وةبةرهَينانى 
واية؛  بإواي  كشتوكاَلييةكانء  بةروبوءمة 
كشتوكاأل ثَيويستى بة يارمةتىء ثشتطيريى 
حكومةت هةية، بةشَيوةيةك حكومةت هةوَلى 
بداتء  ناوخؤييةكان  بةرهةمة  زيادكردنى 
ثَيويستييةكانى جوتيار لة زةوىء كةرةستة 
هاوكاتيش  دةستةبةربكات،  كشتوكاَلييةكان 
جوتياران  ئاوةدانبكرَيتةوةء  طوندةكان 
خزمةتى  خَيزانةكانيانةوة  بة  هانبدرَين 
دؤخَيكيش  بكةنء  كشتوكاَلييةكان  زةويية 
بة  ناوخؤييةكان  بةروبوءمة  كة  بإةخسَيت 

سوءدةوة بؤ جوتياران ساغبكرَيتةوة.
بةإَيوةبةرَيتى  ساَلةى  ثَينج  ثالنى  لة 
بؤ  سلَيمانى  سةرزةوى  ئاوى  ئاودَيريىء 
بة  سةر  ئةوكات  كة   ،)2010-2009( ساَلى 
حكومةتى  ئاوييةكانى  سةرضاوة  وةزارةتى 
دابينكردنى  ثَيشنيازى  ب��وءة،  ه��ةرَي��م 
دروستكردنى  بؤ  كراوة  دينار  مليار   )27(

ستراتيذيىء  ئاودَيريى  ثرؤذةى  كؤمةَلَيك 
باراناو،  ئاوى  طلدانةوةى  بؤ  بؤندَيك  ضةند 
كارَيزةكانى  كانىء  ن��ؤذةن��ك��ردن��ةوةى 
ناوضةكانى ثارَيزطاى سلَيمانى، بةآلم بةثَيى 
بةإَيوةبةرَيتيية  ئةو  بةإَيوةبةرى  قسةى 

تائَيستا ئةو داواكارييةيان وةآلمى نةبوءة.
نةجمةدين سديق ئيسماعيل، بةإَيوةبةرى 
سلَيمانى،  س��ةرزةوى  ئاوى  ئاودَيريىء 
2009دا  »لةساَلى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
ئاودَيريىء  ب��وارى  لة  ث��رؤذةم��ان   )57(
ئاوييةكان  سةرضاوة  نؤذةنكردنةوةى 
ئةطةر  ئةمساَليش  بؤ  جَيبةجَيكردووة، 
بةثَيى  بودجةى تةواومان بؤ خةرجبكرَيت، 
ثالنى ثَينج ساَلة، بإيارة ذمارةيةك ثرؤذةى 
جطة  دروستبكرَيت،  ستراتيذيى  ئاودَيريى 
باراناو،  ئاوى  طلدانةوةى  بؤ  هةوَلدان  لة 
كارَيزةكانى  كانىء  ن��ؤذةن��ك��ردن��ةوةى 

ناوضةكةشمان لةبةرنامةداية«.
لة  ه���اوك���ات س���وءدوةرن���ةط���رت���ن 
ثرؤذةى  نةبوونى  بؤ  بةراوةكان  زةويية 
ستراتيذيى ئاو ناطَيإَيتةوةء وتى: »هؤكارى 
زؤرةى  روءب���ةرة  ل��ةو  سوودنةبينين 
دةطةإَيتةوة،  ئةوة  بؤ  بةراوةكان  زةويية 
كشتوكاأل  بوارى  لة  ئاوإ  ثَيويست  وةك 
بووةتة  كشتوكاَليى  كارى  نةدراوةتةوةء 
لة  جوتيارةكانء  سَييةمى  دووةمء  كارى 

ئةولةويةتى كارى حكومةتيش نيية«.
بةإَيوةبةرى  بة بإواى محةمةد حاجى، 
لةوكاتةوةى  ثَيشكةوتوو؛  كشتوكاَلى 
ئَيستاى  بة  دامةزراوةء  عَيراقى  حكومةتى 
هةرَيميشةوة بةرنامةى )تؤكمة، ستراتيذيى، 
ئابوءريىء زانستيانة بؤ كشتوكاأل نةبوءة(، 
نةوت  لةسةر  ضاويان  زياتر  دةسةآلتداران 
شتَيك  هةموو  ئةوان  بؤ  نةوتةكة  بووةء 
هةرَيمى  بةطشتيىء  عَيراق  لةكاتَيكدا  بووة! 
كوردستان بةتايبةتى وآلتَيكى كشتوكاَلييةء 
زؤر  ئاذةَليشدا  روءةك���ىء  ب��وارى  لة 
طونجاوة، بةآلم كاتَيك ئيمكانيةتى ثَيويست 
بةطرنط  نادرَيتةوةء  كةرتة  لةو  ئاوإ  نييةء 
باشتر  لةئَيستا  ئةنجامةكةشى  نازانرَيت، 

نابَيت.
بودجةى  ثرؤذةى  ئامادةكردنى  لةطةأل 
خةمَلَينراوى )2010(ء ناردنى بؤ ثةرلةمانى 
سةرؤكى  ساَلح،  بةرهةم  كوردستان. 
رايطةياند:  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
كةرتى  ب��وءذان��ةوةى  ساَلى  »ئةمساأل 
وةزارةتى  ثَيشتريش  دةبَيت«.  كشتوكاَليى 
حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى  كشتوكاَلى 
ثَيشكةوتنى  بؤ  )5( ساَلةى  ثالنَيكى  هةرَيم، 
كةرتى كشتوكاَلى راطةياندبوو، كة ثَيويستى 
لة )800( مليار دينارة  بة دابينكردنى زياتر 
وةك  بةآلم  ثرؤذة،   )64( جَيبةجَيكردنى  بؤ 

ثَيشتر  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى 
بإَيكى  ثَيكردبوو،  ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ 
كةرتى  بؤ  بودجةية  ثرؤذة  لةو  كةم  زؤر 

كشتوكاَليى دةستنيشانكراوة.
ليذنةى  ئةندامى  تؤفيق،  ثَيشةوا 
كشتوكاألء ئاودَيريى ثةرلةمانى كوردستان، 
لةمبارةيةوة دةَلَيت: »لة بودجةى )2010(دا، 
كةرتى  بؤ  دانراوة  دينار  مليار   )50( تةنيا 
زؤربةى  راى  بة  ئةمةش  كة  كشتوكاَليى، 

ثسثؤإانى بوارةكة ثارةيةكى زؤر كةمة«.
كؤلَيذى  راط��رى  ئيبراهيم،  د.م��ةى 
دةيةوَيت  سلَيمانى،  زانكؤى  كشتوكاَلى 
ثَيشتر  كة  بكات،  ثالنة  ئ��ةو  س��ؤراخ��ى 
ساأل   )5( ماوةى  بؤ  كشتوكاأل  وةزارةت��ى 
»نازانم  وتى:  لةوبارةيةوة  رايطةياندبوو، 
ئةو ثارةية بؤ ئةو ثالنة خةرجكراوة يان نا، 
ياخود لة ثرؤذةى بودجةدا حساب بؤ ئةو 
ثالنة كراوة يان نا، بةآلم دةزانم  ثَيويستبوو 
ئيش لةسةر قؤناغبةنديى ئةو ثالنة بكرَيتء 
دةستةبةربكرَيت،  بؤ  ت��ةواوى  بودجةى 
كةرتى  بوءذانةوةى  بةئامانجى  ئةمةش 

كشتوكاَليى«.
ئاودَيريى  كشتوكاألء  ليذنةى  سةرؤكى 
لة  هةية  طومانى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
زةوى  دؤنم  مليؤن   )8( هةبوونى  راستيى 
دةزانَيت«،  »بةهةَلةى  هةرَيمداء  لة  بةراو 
زؤر  »رؤذن��ام��ة«  مةبةستةش  ئ��ةو  بؤ 
هةوَليدا بؤضوونى وةزيرى كشتوكاألء ئةو 
ناوبراو  وةزارةتى  طشتييةى  بةإَيوةبةرة 

وةربطرَيت، بةآلم بَيئةنجام بوو. 
جةالل عةلى عةبدوَلآل، سةرؤكى ليذنةى 
ئاماذةبةوةدةكات؛  ئاودَيريى،  كشتوكاألء 
ثرؤذةيةكى  ئةمساأل  بودجةى  ث��رؤذةى 
كشتوكاألء  ب���وارى  ب��ؤ  س��ةرك��ةوت��ووة 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ب��ودج��ةي 
كشتوكاأل  بؤ  دةوَلةتَيك  هيض  تةرخانكراوى 
بودجةى  لة  بةآلم   ،)%10( ناطاتة سةرووى 
ئةمساَلدا، دواي ئةوةى )50( مليار دينار لة 
بؤ  طواسترايةوة  نيشتةجَيبوون  بودجةى 
بةشى ثالنى ثةرةثَيدان، ئَيستا نزيكةى )%12( 

بؤ كشتوكاألء ئاودَيريى تةرخانكراوة«.
ئاودَيريى  كشتوكاألء  ليذنةى  سةرؤكى 
ئةوةشى ئاشكراكرد، بةثَيى ثالنى ستراتيذيى 
ئةطةر  كشتوكاأل،  وةزارةت��ى  ساَلةى   )5(
 )100( دابينبكرَيت،  ثرؤذةكان  بودجةى 
مامناوةندء  بضوءكء  )سةدى(  بةربةست 
كؤكردنةوةى  بؤ  دروستدةكرَيت  طةورة 
ثَيويستمان  بةمةش  كوردستان،  لة  ئاو 
بةثالن هةية بؤ طلدانةوةى ئةو ئاوانة، جطة 
ئاو  كؤكردنةوةى  بؤ  هةية  ثالنيش  لةوةى 
كشتوكاَلييةكانء  زةويية  خزمةتكردنى  ء 

زيادكردنى بةروبوومى كشتوكاَليى.

والى عوسمان: ثَينجوَين

بةشداريكردن  بةمةبةستى 
ل��ة ئ��اه��ةن��ط��ةك��ان��ى ن����ةورؤزء 
وةرزى  دةس��ت��ث��َي��ك��ردن��ى 
رؤذى   )3( لةماوةى  طةشتوطوزار، 
 )10( لة  زياتر  ن���ةورؤزدا  ثَيش 
هةزار طةشتيارى ئَيرانى لة رَيطةى 
مةرزى  نشينطةى  بنكةى  هةردوو 
هاتوءنةتة  سةيرانبةنةوة  باشماخء 

ناو هةرَيمى كوردستانةوة.
كوردَيكى  كضة  عةلى،  فريبا 
)ث��اوة(ي��ةء  ش��ارى  دانيشتووى 
هاتبوونة  طةشتيارانةى  لةو  يةكَيكة 
لة  ثيرؤزة  جةذنة  وَيإاى  هةرَيم، 
وتى:  رؤذن��ام��ة  بؤ  ك��ورد،  طةلى 
هاتوضؤكردن  »ل��ةب��ةرئ��ةوةى 
ئ��اس��ان��ت��رب��ووةء دةت��وان��ي��ن بة 
بؤ  بَيين  خؤمانةوة  ئؤتؤمبَيلى 
كوردستان، ثَيمانخؤش بوو جةذنى 
نةورؤز لة كوردستان بةسةربةرين، 

لةناو خزمء كةسوكارماندا«.

حسَين،  ئةحمةد  ه��ةروةه��ا 
بوو  ك��ورد  ديكةى  طةشتيارَيكى 
ك��ة ل��ةش��ارى )ك��رم��اش��ان(ةوة 
بؤ  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ  هاتبوو 
لة  نةورؤز  »جةذنى  وتى:  رؤذنامة 
ئازادانةتر  خؤشترةو  كوردستان 
دةتوانين خؤشىء شادى دةربإينء 
سةيرانطاكانى  ثَيمانخؤشة 

ببينين«. كوردستانيش 
لةو  يةكَيكة  ن��ةورؤز  جةذنى 
نةتةوةكانى  لة  زؤرَيك  كة  بؤنانةى 
بةتايبةت  ناوةإاست،  خؤرهةآلتى 
فارسء كورد بة جةذنى نةتةوةيى 
)3/20(ى  لة  دةزان���نء  خؤيانى 
دةطَيإنء  ئاهةنط  ساَلَيكدا  هةموو 
كة  ئَيستاشدا  لة  ئاطردةكةنةوة، 
ئاراميى  ك��وردس��ت��ان  هةرَيمى 
فارسء  خةَلكى  بينيوة،  بةخؤيةوة 
ك����وردء ع����ةرةب ل��ة وآلت��ان��ى 
ن��ةورؤزدا  جةذنى  لة  دراوسَيوة 
روو لة هةرَيمى كوردستان دةكةن.

س��ةرض��اوةي��ةك ل��ة م��ةرزى 
باشماخ لةبارةى هاتنى طةشتيارانى 

راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بيانييةوة 
ئَيرانى  طةشتيارانى  »س��ةردان��ى 
ساآلنى  ل��ة  زي��ات��رة  ل��ةم��س��اَل��دا 
ئَيستا  كة  ئةوةى  بةهؤى  رابردوو، 
ثاسثؤرتء  بة  ئَيرانى  طةشتيارانى 
سةردانى  خؤيانةوة  ئؤتؤمبَيلى 
ثَيشتر  ضونكة  دةكةن،  كوردستان 
مةرزةدا  لةم  خزمةتطوزاريية  ئةو 

نةبووة«.
ئةوةشى  س��ةرض��اوةي��ة  ئ��ةو 
رؤذى   )3( »لةماوةى  ئاشكراكرد؛ 
ثَيش جةذنى نةورؤزدا )10( هةزار 
نشينطةى  بنكةكانى  لة  طةشتيار 
سةردانى  سةيرانبةنةوة  باشماخء 

هةرَيمى كوردستانيان كردووة«.
شؤفَيرَيكى  ذنة  محةمةد،  لةيال 
ك����وردى ئ��َي��ران��ي��ي��ةء ل��ةط��ةأل 
طةشتةكةى،  بؤ  خؤشيى  دةربإينى 
خةَلكى  لة  ثيرؤزبايى  بةشادييةوة 
»ئ��اوء  وت��ى:  ك��ردء  كوردستان 
المةوة  بة  زؤر  كوردستان  هةواى 
ثَيمخؤش  جةذنةش  ئةم  خؤشةء 

بوو لة كوردستان بم«.

زةويية بةراوةكانى هةرَيم سوءديان ليَنابينرَيت
»بةهؤي بآ ثالنييةءة طرنطيى بة كةرتى كشتوكاأل نادرَيت«

تةنيا لة رَيطةى )2( دةروازةوة )10( هةزار طةشتيارى ئَيرانى هاتوءنةتة كوردستان

ذمــارة )574( 
ضوارشةممة 2010/3/24 ئــابــووري

كشتوكاألء هةموو كةرتةكانى تر لة هةرَيمى كوردستان لة ثاشةكشةدان

دةروازةى سنووريي مةرزى باشماخ



مةحمود رةزا ئةمين

عه سري دووشه ممه ، 2010/3/15 
ل��ه  گ��رده ک��ه  ل��ه گ��ةَل ژم��اره ي��ه ک 
که رکوک  رؤشنبيري  و  هةَلسوإاو 
له سه ر  قسه مان  دانيشتبوين، 
هه لومه رجي که رکوک و هةَلبژاردن 
وتي:  يه کَيکيان  ئه کرد.  که رکوک  له  
وتم:  پَيي  يه کَيتي  »رؤشنبيرَيک«ي   
له  که رکوک  توانيبَيتي  ئه و کورده ي 

ته زوير بکاو نه يکردبَي، خائينه .
رؤژي چوارشه ممه ، 2010/3/17 
له   )كؤمةَلَيك  په يامي  ئيمَيَل  به   يش 
كه ركوك( خه مخؤراني   و  دَلسؤزان 

ناونيشانه که ي  ئه مه   گه يشت،  پَي  م 
بارودؤخي   ره چاوكردني   به    « بو: 
ليستي   له   داوا  كه ركوك  تايبه تي  
له سه ر  سكاَلكاني   ئه كه ين  گؤإان 
هاوپه يماني  كوردستان له  كه ركوك 
درَي��ژه ي  له   ئ��ه وان  بكشَينَيته وه ». 
...« نوسيبويان :  په يامه که ياندا 

ملمالنَييه كي   ئه مه ش  سه رباري  
قه واره  جياجياكاني   نَيو  له   بَيهووده  
هَيشتا  هةَلبژاردن  پاش  له   كورد 
گؤإان  ليستي   و  دايه   ئارا  له   هه ر 
ليستي   له سه ر  سكاَلي   كؤمةَلَيك 
تؤمار  كه ركوك  له   هاوپه يماني  
له گةَل ته واوي  رَيزمان بؤ  كردووه . 
هةَلوَيست   و  بؤچوون  له    ئازادي  
به َلم  زؤري)ي(  ناحه زان و ناسكي  
و  گشتي   به   گه له كه مان  وه زع��ي  
ده كات  )وا(  تايبه تي   به   كه ركوك 
)ده که ن( داوا له  ليستي  گؤإان بكه ين 
باَلكاني   يه   به رژه وه ندي   پَيناو  له  
له سه ر  كه  سكاَلكاني   ميلله ته كه مان 

ليستي  هاوپه يماني  بكشَينَيته وه «.

ته زوير و کوردايه تي 
)؟!(*:

ئه و  بکا،  رازي��م  ئه توانَي  ک��َي 
کورد  پ��اي��ه ب��ه رزه »ي  »ئه فسه ره  
ده نگي  ج��ار   36 ک��ه رک��وک  له   که  
بؤ  رَيگه يان  که سانه ي  ئه و  داوه و، 
ته زويره   هه مو  ئه و  خؤشکردوه  
خةَلکي  ب���ه رژه وه ن���دي  ب��ؤ  ب��ک��ا، 
که رکوکيان کردوه ، نه ک له ترسي له  
به رژه وه ندييه   پايه و  پله و  ده ستداني 

تايبه ته کانيان؟ 
ب���ه  پ���َي���چ���ه وان���ه ي ره ئ���ي 
من  يه وه ،  يه کَيتي  »رؤشنبير«ه که ي 
له   و  ئيمان  له   و  مؤراَل  له   گومانم 
»رؤشنبير!«  ئه و  نيشتمانپه روه ري 
کورد  حيزبيانه ي  کادره   و  و حيزب 
هه ر  ي��ان  ک��ه رک��وک  له   که   هه يه ، 
يان  کردبَي  ته زويريان  تر  جَييه کي 
دانابَي  ته زويرکردن  بؤ  نه خشه يان 
ته زوير  دابَي  خةَلکيان  هاني  ياخود 
ته زويرچييه کيان  به   وه ي��ان  بکه ن 
لَي  ته زويريان  رَيگه ي  و  زانيبَي 

نه گرتبَي. بؤچي؟ چونکه :
دروست  ته زوير  به   نه ته وه    -

نابَي؛
بؤ  خةَلک  هانداني  و  ته زوير   -
و  ته زويرچي  نه وه ي  ته زويرکردن 
ئه مإؤ  ئه هَينَي.  به رهه م  ئيراده   بَي 
ته زوير بؤ تؤ بکا، سبه ي به  بإَي پاره  

بؤ دوژمني خاک و خةَلکي ئه کا؛ 
- ته زويرکردن ئه خالقي سياسي 
و  ئايني  و  نه ته وه يي  و  نيشتماني  و 
و  ئه شَيوَينَي  خةَلک  کؤمةآليه تي 
و  ده سةآلت  بَي  و  نه خؤش  مرؤڤي 
ئه بَي  و  ئه هَينَي  به رهه م  خؤفرؤش 
فه راهه مکردني  له به رده م  رَيگر  به  
ديمؤکراتيزه کردني  زه م��ي��ن��ه ي 

سيستمي حوکمدا؛
ساَلي  16ي  ژم��اره   ياساي   -
هه لومه رجي  هه موارکراو  2005ي 
ئه گه ر  که رکوک،  به   دابو  تايبه تي 
نه ئه بو  بونايه  که رکوک  دَلسؤزي 

ته زويري تيا بکه ن؛
 50 ياسايه ،  ئه و  گوَيره ي  به    -
گومانيان  ئه گه ر  پارله مان،  ئه ندام 
که رکوک  له   هةَلبژاردن   پاکژيي  له  
هه بَي، ئه توانن داواي به تاَلکردنه وه ي 

ئه نجامه کاني بکه ن؛
ئه م  ک��ورد  سه رکرده  کاني   -
)سه بقي  به   و  ئه زاني  راستيه يان 
ئيسرارو ته ره سوده وه ( له به ر خؤشي 
و به رژه وه ندي کاتيي خؤيان، گوَييان 

به  چاره نوسي که رکوک نه دا؛
و  ک����ورد  ح��ي��زب��ه ک��ان��ي   -
به   که رکوک  له   لَيپرسراوه کانيان 
نه ماني  له   به رپرسن  يه که م،  پله ي 
پَيکهاته  سه ره کييه کاني  له نَيو  متمانه  
ئه وه نده ي  ته زويرکردن  که رکوکدا، 
دروست  گرژي  و  متمانه يي  بَي  تر 

ئه کا؛
مَيژويي،  شه رعييه تي  نابَي   -
ئ��ارک��ي��ول��ؤج��ي��ي  و  ج��وگ��راف��ي 
ک��وردس��ت��ان��ي ب��ون��ي ک��ه رک��وک 
ته زوير  شه رعييه تي  به   بگؤإينه وه  
ئه م  ئه گه ر  زؤري��ن��ه .  که مينه و  و، 
قبوَل  که رکوک  بؤ  پره نسيپه مان 
کرد، ئه ي له  به غدا چؤن بتوانين مافه  

ده ستورييه کانمان بچه سپَينين؟
له   ک��ورد  س��ه رک��رده ک��ان��ي   -
ده ستوردا،  نوسينه وه ي  سه رده مي 
ده سکه وتي  هه ندَي  له به رامبه ر 
حيزبي و تايبه تي دا سازشيان له سه ر 
راپرسي  )قبوَلکردني  کرد  که رکوک 
له سه ر کوردستاني بوني که رکوک(، 
ته زويرکردن  به   ئه يانه وَي  ئَيستاش 
و  به رژه وه ندييه کانيان  به   درَي��ژه  
شکستخواردوي  تاقيکردنه وه ي  به  

خؤيان بده ن؛
و  گ��زي  له   پإ  هةَلبژاردني   -
که رکوک  ئه مجاره ي  ت��ه زوي��ري 
قوَلتر  پَيکهاته کاني  نَيوان  ناکؤکيي 
پَيکهاته کان   هه مو  له   ک���رده وه . 
پارله ماني  ناو  ئه چنه   وه ها  که ساني 

ژيان  پَيکه وه   به   بإوايان  که   عَيراق 
و  که رکوک  چاره نوسي  ئه مه   نيه . 
هةَلدَيري  ب��ه ره و  که رکوکييه کان 

هه زار به هه زار ئه با؛
ده ربازي  ته زوير  به   که رکوک   -
سه ر  ن��اگ��ه إَي��ن��رَي��ت��ه وه   و  ن��اب��َي 
به   بةَلکو  کوردستان ،  هه رَيمي 
و  خؤشه ويستي  ت��ؤوي  چاندني 
و  قبوَلکردن  يه کتر  و  لَيبورده يي 
پَيکه وه ژياني  که لتوري  به   بره ودان 
ئابوري  بوژاندنه وه ي  و  پَيکهاته کان 
خزمه تگوزاريي  دابينکردني  و 
به بَي  دانيشتوانه که ي،  بؤ  پَيويست 
ئ��ه وه ي  ئه گه إَيته وه .  ج��ي��اوازي، 
بؤ  بو  که رکوک  گَيإانه وه ي  زامني 
بيره   ئه و  کوردستان  هه رَيمي  سه ر 
نوَييه  بو که  کانديده کاني بزوتنه وه ي 
ئه دا،  بانگيان بؤ  له  که رکوک  گؤإان 
نه ک ته زويرکردني ئيراده ي ده نگده ر 

و سوتاندني ده نگه کاني گؤإان.
بَيجگه   ت��ه زوي��رک��ردن  که واته  
کورد  زله کاني  حيزبه   قازانجي  له  
و م��ه س��ول��ه  م��ش��ه خ��ؤره ک��ان، چ 
قازانجَيکي به  کوردو به  کوردستاني 
له باتي  تا  گه ياندوه   که رکوک  بوني 
ته زويرکردن، ته زويرنه کردن ببَي به  

خيانه ت؟

که رکوک و فه له ستين... 
ده سةآلتداراني کوردو 

حاکمه کاني عه ره ب:
بؤ  پايانم  ب��َي  رَي��زي  ل��ه گ��ةَل 
و  دَلسؤزان  له   )كؤمةَلَيك  ره ئ��ي 
دَلنيام  که   كه ركوك(  خه مخؤراني  
دَلسؤزييه وه   و  پاکي  نياز  به وپه إي 
داوايان له  بزوتنه وه ي گؤإان کردوه  
هاوپه يماني  له سه ر  سکاَلکاني 
پَي  ئه وه ي  بَي  بةآلم  بکَيشَينَيته وه ، 
ره گ  خزمه تي  داواک��ه ي��ان  بزانن، 
و  ديکتاتؤري  پايه کاني  داکوتاني 
و  ئه خالقي  و  سياسي  فه سادي 

نيشتماني و نه ته وه يي ئه کا.
سه رکرده و  وه    1948 له ساَلي 
ع��ه ره ب  دنياي  ده س��ةآلت��داران��ي 
به   ک��ردوه   فه له ستينيان  کَيشه ي 
ره وتي  سه رکوتکردني  بؤ  بيانو 
له   ب��ه رگ��رت��ن  و  دي��م��ؤک��راس��ي 
له   ده س��ةآلت  ده ستاوده ستکردني 
ده نگدانه وه .  سندوقه کاني  رَيگه ي 
ل��ه و م���اوه ي���ه دا ه��ه ر ره ه��ه ن��دو 
له   ديمؤکراتخواز،  بزوتنه وه يه کي 
سه ريان  عه ره بي  وَلتَيکي  ه��ه ر 
و  ديمؤکراسي  داواي  هةَلدابَي، 
يان  ئ���ازادي  و  خؤشگوزه راني 
کردبَي، به  بيانوي تابوري پَينجه م و 
نؤکه رايه تي زاَيونيزم و ئيمپرياليزم 
عه ره بي  ئوممه ي  دوژمناني  و 
بؤ  عه سکه ريان  ئيسالميه  وه   و 
رژاندونه ته  سه ر جاده و سه رکوتيان 

کردون. 
ئَيمه ش ئه گه ر له  ئَيستاوه ، به ناوي 
» زؤريي  ناحه زان و ناسكي  وه زعي  
گه له كه مان به  گشتي  و كه ركوك به  
حيزبه   له   پشتيواني  تايبه تي »يه وه  
ته زويرچييه کاني  و  ناديمؤکراتي 
شه رعييه ت  که واته   بکه ين،  کورد 
و  سه قامگيربون  ب��ه   ئ��ه ده ي��ن 
زاَلمانه و  حوکمي  درَيژه کَيشاني 
ده سةآلتداراني  ناديمؤکراتيانه ي 
کورد؛ که واته  به  ده ست و به ويستي 
خؤمان ديمؤکراتيزه کردني سيستمي 

حوکم دوا ئه خه ين.
راست  چاره سه ري  حاَلَيکدا  له  
ديمؤکراسيي  له   بريتيه   دروست  و 
راس��ت��ه ق��ي��ن��ه ؛ ل��ه  ه��ةَل��ب��ژاردن��ي 
ته زوير،  و  گ��زي  ب��َي  و  ده وري 
سه ره تاي  قبوَلکردني  له   بريتيه  
ده س��ةآلت  ده ستاوده ستپَيکردني 
وه ک  مافي  سه لماندني  له   بريتيه   و 
که رکوک،  پَيکهاته کاني  يه کيي 
بون،  ه��اووَلت��ي  بناغه ي  له سه ر 
و  »ناحه ز  تَيزي  به   ب��ره ودان  نه ک 
و  ته زوير  شه رعاندني  و  دوژمن« 

سه رکوتکردن.

ته زويرکردن چاره سه ري 
که رکوکه  يان رَيگه ي تر 

هه يه ؟
ئةَلَي:  سيمبول  ماندَيالي  نيلسؤن 
ئه و  موَلکي  ب��اش��ور  »ئه فريکاي 
به   ئ��ه ژي��ن،  تيايدا  که   خةَلکانه يه  
حوکمه تَيک  هيچ  سپييانه وه.  و  ره ش 
ده سةآلته ي  ئ��ه و  له به ر  ناتوانَيت 
هه مو  ويستي  نبچينه ي  له سه ر  که  
خؤيه وه   به   دان��ه م��ه زراوه  ،  خةَلک 
بنازَيت. هه مو گروپه  ئيتنييه کان مافي 
له به رده م  هه مو  هه يه ...  يه کسانيان 
ياسادا وه ک يه کن. پَيويسته  ئاشتي و 
برايه تي له نَيو هه مو خةَلکي ئه فريکاي 

باشوردا به رقه رار بَيت«**.
ئافريکاي  پَيستي  سپي  ئه سقه في 
ئه فه رموَي:  توتو  دَيزمؤند  باشور، 
ئازاديي  به وه ي  ده ربه ستين  »ئَيمه  
ببه خشين،  پَيسته کان  ره ش  ب��ه  
که   ب���ه وه ي  ده ربه ستين  چونکه  
تا  بکه ين.  ئازاد  پَيسته کانيش  سپي 
نه بن،  ئ��ازاد  ره شه کان  کاته ي  ئه و 

سپييه کانيش ئازاد نابن«**.
و  رؤح��ي  راب���ه ري  لم��اي  ده لي 
نيشتمانيي تيبت-يه کان ئةَلَي: »تيبتَيکي 
ئازادم ئه وَي که  ... حه ره مي ئاشتي و 
سه فا بَي، که  له  تواناي هه مو که سَيکدا 
بَي ئازادانه  بچَيته  ناوي تا سه رله نوَي 

خؤي تيا دروست بکاته وه »**.
که واته  که رکوکي کوردستانيش به وه  

ده بَيته وه  به  که رکوک که :
يان  ته زويرچي  ته زويري  و  زوَلم   -

قبوَل نه کا؛
به   ده س���ةآلت���داران  ن��ه دا  رَي��گ��ه    -

دروشمي بريقه دار بيخةَله تَينن؛ 
بنچينه ي  له سه ر  نه وَي  حوکمَيکي   -
پَيکهاته کاني  ه��ه م��و  وي��س��ت��ي 

دانه مه زرابَي؛
فَيَلکردن  و  چه وساندنه وه   بگا  تَي   -
له واني دي، هه رگيز ناکاته  ئازاديي و 

سه ربه ستي خؤي؛
- ئازادي خؤي له  ئازادي ئه واني تردا 

ببينَيته وه ؛ 
- که رکوک ببَي به  حه ره مي ئاشتي و 

پَيکه وه  ژياني نه ته وه کان.
هه تايه   هه تا  بؤ  ئ��ه وه ي  بؤ  تکايه  
به هيچ  دؤإَي��ن��ي��ن،  ن��ه   ک��ه رک��وک 
ده سةآلتي  له   به رگري  بيانويه ک 
له   ناعادل و ناديمؤکراتي و به رگري 
و  زوَلم  و  ناهه قي  و  ته زوير  و  گزي 
لوتبه رزيي نه ته وه يي مه که ن. که رکوک 
فرؤشراوه  به  کؤنتراکته کاني نه وت و، 
مه سئول .  نا  مه سئولي  به   تؤرَينراوه 
عادل  ديمؤکراسيي  حوکمي  ته نيا  به  
بکاو  رزگاري  بارمته يي  له   ئه توانَي 

ئاشتي بکاته وه .
کورد  ده سةآلتداراني  نه بين  وريا 
که رکوک  ئ��ه وه ي  له سه ر  س��ورن 
به   خؤشيان  و  به فه له ستين  ببَي 
به ته مان  ع���ه ره ب.  حاکمه کاني 
کوردستانيشمان  حوکمي  سيستمي 
بؤ بکه ن به  »کؤماريي پاشايه تي« يان 

»پاشايه تي ره ها«.

---------------
* پَيکهاته کاني تريش له  که رکوک به  
ئاره زوي دَلي خؤيان ته زويريان کرد. 
لَي به ئه رکي سه رشانمي ئه زانم پَيش 
لؤمه و  تر  پَيکهاته يه کي  هَيزو  هه ر 
سه رکؤنه ي حيزبه  کوردييه کان بکه م. 
مه خسه ره که  ئه وه يه ، ئه وانه ي شه وو 
ئه فرؤشن،  پَي  کوردايه تيمان  رؤژ 
بو بؤ شکاندني  تواناياندا  له   هه رچي 
ده نگه کاني،  که مکردنه وه ي  و  گؤإان 
پَيکهاته کاني  ده ستي  که چي  کرديان، 
ته زويرکردن.  بؤ  ئازادکرد  تريان 
ناوبنَيين:  فاقييه   دوو  ئه م  ئه شي 

کوردايه تي دوو زه ردَينه .
له م  زات��ان��ه   ئ��ه و  قسه کاني   **
)هزري  وه رگ��ي��راون:  سه رچاوه يه  
جه هانبه گلو،  رامين  ناتوندوتيژي، 
وه رگَيإاني مراد حه کيم، پَيداچونه وه ي 
موسَلح ئيرواني، چ1 2002، چاپخانه ي 

موکرياني(.

توركيا  مانطة  ئةم  كؤتايي  وابإيارة 
بؤئةوةى  هةمواربكاتةوة،  دةستوءرةكةى 
لةطةأل ثَيوةرةكاني يةكَيتى ئةوروثادا طونجاو 
ئةو هةمواركردنةى  ثَييواية؛  بَيت، حكومةت 
دةس��ت��وءر دةب��َي��ت ئ��ازادي��ي زي��ات��ر بؤ 
ئةم  بةآلم  دابينبكات،  توركيا  هاوآلتييانى 
ئؤثؤزسيؤنى  لةليةن  حكومةت  هةنطاوةى 
رةخنةيةكي  روءبةإءوى  نةتةوةثةرستةوة 
ئةو  ثَييانواية؛  ئ��ةوان  ب��وءةت��ةوة،  زؤر 
ذَيربةذَيرى  ثالنَيكى  ئةردؤغان  هةنطاوةى 
عةلماني  سيستمي  ثةكخستنى  بؤ  ئ��ةوة 
سيستمَيكى  سةركارى  هَينانة  توركياو  لة 

تيوكراتي ئيسالميي.
راب��ردوودا  ساَلى  ح��ةوت  لةماوةى 
سةرؤك رةجةب تةيب ئةردؤغان، سةرؤكي 
تةقةلاليةكي  لة  طةشةثَيدان،  دادو  حيزبي 
روءخسارةى  ئةو  طؤإينى  بؤ  بَيوضانداية 

كة زياتر لة )80( ساَلة توركيا دةقي ثَيوةطرتووة، ئةو دةزانَيت بةبآ طؤإينى 
دةستوءر، هةرطيز توركيا ناتوانَيت بضَيتة ناو يةكَيتى ئةوروثاوة، كة خةونَيكى 

دَيرينى توركةكانة بة عةلمانيء ئيسالمييانةوة. 
ئةوروثا  يةكَيتى  ناو  ضوءنة  بؤ  هةوَلةكاني  )2005(ةوة  لةساَلى  توركيا 
بة  ثَيداضوءنةوة  دةي��ةوَي��ت  ئَيستا  مةبةستة  ئةو  بؤ  ض��إك��ردوءةت��ةوةء 
دةستوءرةكةيدا بكات، ضونكة هةندَيك لة مادةكاني ئةو دةستوءرة نةك هةر 
هاوضةرخيشدا  سياسةتى  ثَيوةرةكاني  لةطةأل  بةَلكو  ناديموكراسين،  كؤنء 
بضَيتة  ئةوروثاوة  يةكَيتى  لة دةرطاى  بتوانَيت  توركيا  ئةوةى  بؤ  نين،  طونجاو 
ثةيإةو  ئةوروثا  ثَيوةرةكاني  بةثَيى  دادوةريى  سيستمَيكى  دةبَيت  ذءورةوة، 

بكات. 
راطةياند:  رؤذنامةنوءساني  بة  بارةيةوة  لةم  ئةردؤغان  تةيب  رةجةب 
لةم هةفتةيةدا لةطةأل ئؤثؤزسيؤندا سةبارةت بة طؤإينى دةستوءر دةكةوَيتة 
وتوءَيذةوة، بةآلم وةك هةإةشةيةكي ثَيشوةختيش ئةوةى بة بير ئؤثؤزسيؤن 
تَيداية ئةركي طؤإينى  تواناى ئةوةى  ئيرادةو  هَينايةوة، كة ثةرلةماني توركيا 
دةنطي  ريفراندؤمَيكدا  لة  توركيا  طةلى  دواتريش  ئةستؤبطرَيتء  لة  دةستوءر 
لةسةر دةدةن، بؤية باشترواية ئؤثؤزسيؤن بة حيكمةتةوة هةنطاو هةَلنَيت، لى 
خؤشيانةوة ئؤثؤزسيؤن هةإةشةى ئةوةيان لة ئةردؤغان كرد، كة ئةوان ثةنا 

بؤ دادطاى دةستوءريى دةبةن ئةطةر هةنطاوي لةوشَيوةية هةَلنَيت.
دةبَيت دةستوءري وآلتةكةى  كة  دادةطرَيت،  ئةوة  لةسةر  ثآ  ئةردؤغان 
بة  ئةردؤغان  دابإَيذرَيتةوة.  ئةوروثايي  ديموكراسييةكاني  ثَيوةرة  بةثَيى 
بةَلكو  نيية،  دةستوءر  طؤإينى  ئَيمة  »ئامانجي  راطةياند:  رؤذنامةنوءساني 

دةمانةوَيت ثَيداضوءنةوة لة ضةند مادةيةكيدا بكةين«.
يةكَيك لةء بابةتانةى كة حةتمةن دةبَيت ثَيداضوءنةوةى بؤ بكرَيت، دوو 
ئةسَلى دةستوءرة، كة يةكَيكيان ثةيوةندة بة قةدةغةكردني حيزبة سياسييةكانء 
حيزبي  توركياوة،  دادوةريى  سيستمي  بة  هةية  ثةيوةنديي  ديكةشيان  ئةوي 
مارس  مانطي  كؤتايي  تا  نيازة  بة  ئةردؤغان  طةشةثَيدانى  دادو  ئيسالمطةراى 
حيزبي  لةبةرئةوةى  بةآلم  ثةرلةمان،  ب��ةردةم  بخاتة  خؤى  ثَيشنيازةكةى 
دةسةآلتدار رَيذةى دةنطي ثَيويستى لة ثةرلةماندا نيية بؤ طؤإينى دةستوءر، 

بؤية دةبَيت بخرَيتة ريفراندؤمةوة.
ئةم دةستوءرةى توركيا ثاش سةركةوتنى كودةتا سةربازييةكةى ساَلى 
)1980( دانرا، لة )23( ساَلى رابردءودا ئةم دةستوءرة )13( جار هةمواركراوةء 
تاإادةيةك لةطةأل ثَيوةرة مؤدَيرنةكاندا طونجاوة، بةآلم ناوةندةكاني ئةكاديميء 
كؤمةَلي مةدةني وآلتةكة ثَييانواية؛ ثَيويستة كؤنطرةيةكي دةستوءريى ببةسترَيت 

بؤ طؤإينى رؤحي دةستوءرةكة. 
بةطشتيى كَيشةى سةرةكيي طؤإينى دةستوءر ئةو مادانةن كة ثةيوةستن 
بة بإيارة شةرعييةكانةوة، حيزبي دادو طةشةثَيدان بؤضوءنةكاني لةطةأل رؤحي 
نامةزهةبي دةستوءرى توركيادا نةطونجاوة، بؤية هَيزة سكيؤلرةكاني توركيا بة 
ثشتبةستن بة دةستوءر، تائَيستا ضةندينجار هةوَلى قةدةغةكردني ضالكييةكاني 

ئةو حيزبةيان داوة.
هَيزة  ثالنطَيإيى  لة  باسى  ضةندينجار  تائَيستا  توركيا  حكومةتى 
دةسةآلت  طرتنةدةستى  بؤ  كردوءة  سةربازييةكان  ناوةندة  ناسيؤناليستىء 
نةتةوة  هَيزة  لةبةرامبةردا  سةربازييةوة،  كودةتاي  ئةنجامداني  رَيطةى  لة 
ثةرستةكان حكومةت بةوة تاوانبار دةكةن، كة دةيةوَيت لة رَيطةى لوازكردني 
دامةزراوة نةتةوةييةكانء سوثاوة سيستمي ئيسالميي لة وآلتةكةدا بسةثَينَيت.

سوثاى توركيا كة خؤى بة ثارَيزةرى سيستمي عةلماني وآلت دةزانَيت 
تائَيستا ضوار جار كودةتاى لةو وآلتةدا ئةنجامداوةء حكومةتة ياساييةكاني 
مةدةني  كؤمةَلى  دام��ةزراوةك��ان��ي  سياسييةكانء  هَيزة  روءخ��ان��دووة، 
بةشَيوةيةكي سوننةتى ترسيان لة زيادبوونى دةسةآلتةكاني سوثاى توركيا 
هةيةء بة مةترسييةكي بةردةم بةهَيزبوونى ثَيطةى ديموكراسييةتى دةزانن لة 

وآلتةكةدا.
حكومةتةوة  لةليةن  ديكة  ئةفسةرى  حةفتا  راب���ردوودا  لةماوةى 
كودةتايةكي  ئةنجامداني  بةنيازي  ئةوانة  رايطةياند،  حكومةت  دةستطيركران، 
سةربازيي بوون دذ بة حكومةتى شةرعيي توركيا، دادطاى توركيا دؤسيةى بؤ 
زياتر لة )30( ئةفسةرى ضالكء خانةنشين كردوءةتةوة، دةبَيت بة زووترين 

كات ئةوانة دادطايي بكرَين.
لة  توركيا  سوثاى  سوثا،  ثَيطةى  لة  ديكةية  طورزَيكى  مةسةلةية  ئةو 
يةكةمين كاردانةوةدا رايطةياند: ئةو بةَلطانةى سةبارةت بة كودةتا سةربازييةكة 
سوثا  فةرماندةى  مانطةدا  ئةم  لة سةرةتاى  بةآلم  ساختةن،  بةدةستهاتوون، 

وتي: دةكرَيت ئةو بةَلطةنامانة راستةقينةبن.
توركيا  نةتةوةثةرستةكاني  لةناو  توركيا  سوثاى  كة  ثَيطةيةى  لةو  جيا 
بؤ  ديكةية  زةمينةيةكي  قوبرس  لة  توركيا  هَيزي سةربازيي  بوونى  هةيةتى، 
بةهَيزيى سوثاى توركيا، ثَيدةضَيت ئةردؤغان بيةوَيت لةو مةيدانةشدا لةطةأل 

سوثادا بكةوَيتة ملمالنَيوة.
لة )2(ى مانطي مارس حكومةتى توركيا مةيلى خؤى بؤ درَيذةثَيدان بة 
ئةردؤغاني  تةيب  رةجةب  دةربإي،  قوبرسدا  لةطةأل  ئاشتى  دانوستانةكاني 
ئامادةين ئةركةكاني سةرشانمان لةو  سةرؤك وةزيراني توركيا وتى: »ئَيمة 
ثَيناوةدا جَيبةجَيكةين«. بةثَيى قسةكاني ئةردؤغان، كة لة ميدياكاني قوبرسدا 
بآلوكرايةوة، توركيا ئامادةية سةبارةت بة كشانةوةى )30( هةزار سةربازي 

ئةو وآلتة لة باكوءرى قوبرس دانوستانء ديالؤط بكات.
داطيركردوءة،  دوءرطةيةى  ئةو  باكوءرى  )1975(ةوة  لةساَلى  توركيا 
بةشى باشوءرى وآلتةكةش، كة لةليةن يؤنانةوة دةثارَيزرَيت، ئةندامي يةكَيتى 
ئةوروثايةو رايطةياندءوة تا ئةو كاتةى هَيزةكاني توركيا لة قوبرس نةكشَينةوة، 

دذى بة ئةندامبووني ئةو وآلتة دةبَيت لة يةكَيتى ئةوروثا.

هةمواركردني دةستوءر 
لة مةنطةنةى عةلمانيء 
توركيادا ئيسالمييةكانى 

مةجيد ساَلح

21بـؤضــوون
birura.rozhnama@gmail.com
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فةلَةستينء حاكمةكاني عةرةب:
كةركوكء دةسةآلتداراني كورد

ته زويرکردن 
بَيجگه  له  قازانجي 

حيزبه  زله کاني 
کوردو مه سئوله  

مشه خؤره کان، 
چ قازانجَيکي 
به  کوردو به  

کوردستانيبووني 
که رکوک گه ياندوه  

تا له باتي 
ته زويرکردن، 

ته زويرنه کردن 
ببَي به  خيانه ت؟
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

لة )3/16(دا بةرثرسانى حكومىء  ساآلنة 
حيزبيى كوردستان دةستةدةستة روءدةكةنة 
ئةو  كيميابارانى  يادكردنةوةى  بؤ  هةَلةبجة 
تةرزةو  وةك  بةَلَينةكانيش  شةهيدةو  شارة 
لةكاتَيكدا  ئةمة  دَينةخوار،  زاريانةوة  لة  باران 
كة هةَلةبجة لة ساآلنى رابردوءدا بةشَيوةيةك 
ئاوةداننةكراوةتةوة تا بوار بؤ بةَلَينثَيدانى ديكة 

نةمَينَيتةوة.
ئامادةبوءنى  بة   )2010/3/16( رؤذى 
ناوخؤو  ميوانانى  لة  »زؤر«  ذمارةيةكى 
دةرةوةء بةرثرسانى حكومىء حيزبيى يادى 
كرايةوة،  هةَلةبجة  كيميابارانى  ساَلةى   )22(
لةاليةن  1988دا  ساَلى  رؤذى  هةمان  لة  كة 
شةهيدكراو  ش��ارة  ئةو  بةعسةوة  رذَيمى 
لة  طيانيان بةخشى، جطة  تَييدا )5000( كةس 
ئةمإؤ  هةتا  هةندَيكيان  كة  بريندار  هةزاران 
لة  بةآلم  دةناَلَينن،  ئازارةكانيانةوة  بةدةست 
تةمةنى  ساَلةى   )22( يادكردنةوةى  رؤذى 
هةرَيم  حكومةتى  كارةساتةدا، سةرؤكى  ئةو 
كةسوكارى  بةضاوى  داي��ةوة  كارانةى  ئةو 
بؤى  حكومةت  كة  ش��ارةك��ةدا،  شةهيدانى 

كردءون.
»بإيارى  وتى:  لةوتارةكةيدا  د.بةرهةم 
شةهيدانمان  واريسى  موءضةى  زيادكردنى 
سةيرى  ويذدانيش  بة  كةسَيكى  هةر  داوة، 
بكات  ب��ةراوردى  بكاتء  ئةمإؤ  هةَلةبجةى 
هةنطاوى  دةبينَيت  راب���ردوء،  ساآلنى  بة 
طرنطى ئاوةدانيى بؤ نراوةو دةستخؤشيى لة 
حكومةتةكةى خؤمانء دةزطاكانى دةكةين بؤ 

ئةو هيمةتةى كردءويانة«.
بة وتةى ئةندامَيكى ثةرلةماني كوردستان، 
ئةو  )15%(ى  تةنيا  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
ئيلتيزاماتةى جَيبةجَيكردوءة كة لةسةر شانى 

بوءة بةرامبةر بة خةَلكى هةَلةبجة.
ثةرلةمانى  ئةندامى  ف��ةرةج،  سةرهةنط 
ك��وردس��ت��ان، ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: 
مةمنوءنى  نابَيت  لةدنيادا  ميللةتَيك  »هيض 
بؤ  ث��رؤذةى  كة  بَيت  خؤى  حكومةتةكةى 
شانى  لةسةر  ئةركةء  ئ��ةوة  بةَلكو  بكات، 
بكات،  خؤى  ميللةتى  خزمةتى  كة  حكومةتة 
بةتايبةتيش هةَلةبجة نابَيت بة منةتةوة شتيان 
ب��ةردةوام  دةبَيت  بةَلكو  ثَيبفرؤشرَيتةوة، 
وآلتة  ئةم  سياسى  ئيداريىء  بةرثرسانى 
لةئاست ئةو كارةساتةدا خؤيان بةكةمتةرخةم 
ث��رؤذةى  ئةنجامدانى  بة  بةرامبةر  بزانن 
كةسوكارى  دَلنةواييكردنى  خزمةتطوزاريىء 

شةهيدةكانى ئةو شارة«.
طؤإان  ثةرلةمانتارةى  ئةو  ب��إواى  بة 
ثةراوَيزخستنى  بؤ  بةَلطةش  باشترين 
بودجةى  ث��رؤذة  لة  كة  ئةوةية،  هةَلةبجة، 
بؤ  )7( ثرؤذة  تةنيا  ساَلى )2010(ى هةرَيمدا 
هةَلةبجة دياريكراوة، بةشَيوةيةك كة ناحيةى 
وا هةية دوو ئةوةندةى قةزاى هةَلةبجةى بؤ 

تةرخانكراوة.

)3/16( رؤذى بةَلَينة طةورةكان
ئةمساأل لة قسةكانى سةرؤكى حكومةتدا 
جطة لة نوَيكردنةوةى بةَلَينةكان ضةندين بةَلَين 
جَيبةجَيبكرَيت  هةَلةبجة  شارى  بؤ  كة  درا 
لةوانةش؛ »بةثارَيزطاكردنى هةَلةبجةء دانانى 
كؤمةَلَيك ناوةندى ئيداريى لة هةَلةبجةو ضةند 
بناغةى  بةردى  هاوكات  ديكة...«،  بةَلَينَيكى 
كة  لةكاتَيكدا  ئةمة  دانا،  هةَلةبجةى  زانكؤى 

هَيشتا ثةرلةمان بودجة تةتةَلة دةكات.

»دانانى  وتى:  فةرةج  هةروةك سةرهةنط 
وروءذاندنى  بؤ  زانكؤكة،  بناغةى  ب��ةردى 
بودجة  كة  دةنا  بوو،  هةَلةبجة  طشتيى  راى 
ثةسةندنةكرابَيت ضؤن بةردى بناغةى ثرؤذة 
دادةنرَيت، ئةمة جطة لةوةى كة ئةو بودجةيةى 
كةالرو  هةَلةبجةو  زانكؤكانى  كردنةوةى  بؤ 
زاخؤو رانية دانراوة بودجةى تةنيا زانكؤيةكى 
بودجةى  لةسةر  هةولَيرو  لة  كة  ئةهلية 

حكومةتى هةرَيم دةكرَيتةوة«.
ئةم بةَلَينانةو ضةندين بةَلَينى ديكة لةاليةن 
خودى سةرؤكى حكومةت لةكاتى بانطةشةى 
هةَلبذاردنى )2009/7/25(وةو ضةندين وةزيرى 
تةشكيلكردنى  لةسةرةتاى  حكومةتةكةى 
دراوة،  هةَلةبجةييةكان  بة  شةشةم  كابينةى 
تؤإى  )ن��ؤذةن��ك��ردن��ةوةى  نموءنةش  بة 
طةشةثَيدانى  طةإةكةكانء  لة  بةشَيك  ئاوى 
قيرتاوكردنى  ناوضةكةو  لة  طةشتوطوزار 
شةقامةكانء تةواوكردنى شؤستةكان لةساَلى 
)2010(دا بةشَيك بوءن لةو ثرؤذانة )لةاليةن 
وةزيرى شارةوانىء طةشتوطوزار(، ذمارةيةك 
خانوءى ثالستيكى بؤ جوتياران دابينبكرَيتء 
كؤنكرَيت  ئاودَيرييش  جؤطةكانى  لة  بةشَيك 
بكرَين )لةاليةن وةزيرى كشتوكاأل(، ديزاينء 
سةيدسادق-  بةدووسايدكردنى  دةرخستةى 
دةرخستةكةى  دي��زاي��نء  ك��ة  هةَلةبجة، 
تةواوبوءةء دروستكردنى ذمارةيةك خانوو 
)لةاليةن وةزيرى ئاوةدانكردنةوة(، وةزارةتى 
بةإَيوةبةرَيتى  كردنةوةى  بة  ئابوءريي  دادء 

تاثؤو خةزَينة لةو شارةدا راسثَيردراون.
لةاليةن  مانطة  ضةندين  بةَلَينانة  ئ��ةم 
هةَلةبجةييةكان  بة  حكومييةوة  بةرثرسانى 
ئةمساَلدا  )3/16(ى  ل��ة  ب��ةآلم  دراون، 
لةدةستى  ئةوةى  بةَلكو  جَيبةجَينةكرابوءن، 
ئةو بةرثرسانة هات دانانى تاجةطوَلينة لةسةر 
زامى  ك��والن��ةوةى  شةهيدةكانء  م��ةزارى 

كةسوكارةكانيان بوو.
هةربؤية نوءسةرانء رؤشنبيرانء طروثى 
)88(ى هةَلةبجة لة بةياننامةيةكى هاوبةشياندا، 
كة رؤذى )2010/3/14( ئاراستةى ثةرلةمانى 
مةزَلومى  خةَلكى  طشتيىء  راي  كوردستانء 
دةثرسن؛  كرد،  راطةياندنةكانيان  هةَلةبجةء 
»هةَلةبجةييةكان بؤ كرانة قوربانيى؟ كآ بوون 
ئةوانةى بازرطانييان بة طيانء ذيانى خةَلكةوة 
ضووة  هةَلةبجة  كارةساتى  بةرهةمى  كرد؟ 
باخةَلى كَيوة؟ كَين ئةوانةى ثؤستء كورسىء 
ثلةوثايةى دةسةآلتيان لةسةر حسابى خةَلكى 
هةولَير  بةغداو  لة  شةهيدةكان  هةَلةبجةء 
دةسةآلتيشياندا  لةماوةى  بةدةستهَيناوةء 
هةَلةبجة  بؤ  ديكةيان  هيضى  زيان  لة  جطة 

نةبووة؟!«. 

ذيانء طوزةران
تائَيستا  هةَلةبجة  طةإةكةكانى  زؤربةى 
لةثَيشينةى  بةوهؤيةشةوة  نييةو  تاثؤيان 
هةَلةبجة  كارةباى  ئاوء  بَيبةشن،  خانوءبةرة 
تؤإى  طةإةكةكانيش  لة  ذمارةيةك  خراثةو 

ئاوء ستوونى كارةبايان بؤ نةبراوة، ئةمة جطة 
لةوةى كة رَيطاوبانء كؤآلنةكانى ثَيويستيان بة 
قيرتاوء كؤنكرَيتكردن هةيةو تائَيستا نةكراوة، 
بنةماَلةى   )950( زانيارييةكان  بةثَيي  هاوكات 
شةهيدى كيميابارانى هةَلةبجة لةهيض خزمةتَيكى 
سوءدمةندنةبوءن،  هةرَيم  حكومةتَيكى 
لة  كيمياباران  قوربانيانى  كؤمةَلةى  هةربؤية 
)22( ساَلةى  يادى  لة  بةشداربوءنياندا  وتةى 
كيميابارانى شارةكةياندا، داوايان لة حكومةتى 
قوربانيان  طوزةرانى  ذيانء  كة  كرد  هةرَيم 
زيادبكاتء  بؤ  موءضةكانيان  بكاتء  باشتر 

يةكةى نيشتةجَيبوءنيان بؤ دابينبكات.

بوارى تةندروستى 
شارى  بريندارترين  هةَلةبجة  هةرضةندة 
لة  خزمةتى  كةمترين  ب��ةآلم  كوردستانة، 
لة  بوارى تةندروستيدا بؤ كراوةء ئةو بوارة 
قةيرانداية، نموءنةش ئةوةية كة نزيكةى )30( 
هةزار ذنى هةَلةبجة تةنيا يةك ثزيشكى تايبةت 
ئةويش  كة  هةية،  ذنانيان  نةخؤشييةكانى  بة 
دةبينَيت،  ذنان  رؤذ  ضوار  هةفتةيةكدا  لة 
بوءذانةوةى  فرياكةوتنء  نةخؤشخانةى 
تائَيستا  دوءرن  لةيةكترةوة  ئةوةندة  دأل 
روءيداوة،  بةهؤيةوة  مردن  حاَلةتى  ضةندين 
منداآلنى هةَلةبجة تةنيا يةك ثزيشيكيان هةيةو 
لة هةفتةيةكدا  تةنيا ضوار رؤذ  بةهةمانشَيوة 
منداآلنى نةخؤش دةبينَيت، هاوكات لةئَيستادا 
كة نةخؤشخانةى منداَلبوءن لة 2008/8/1ةوة 
بردووةتة  بةشةيان  ئةو  نوَيكردنةوةداية  لة 
ثزيشكى دادوةريىء لةنَيوان الشة مردوءةكاندا 

منداآلنى هةَلةبجة دَينة دنياوة.

بوارى ثةروةردة
هةية  كة  قوتابخانةيةى  ذم��ارة  ئ��ةو 
ذمارةية  ئةو  هةر  بةعسيشدا  لةسةردةمى 
بةشَيوةيةك  بةآلم  هةبوءة،  هةَلةبجةدا  لة 
هيض  شارةكةدا  كيميابارانكردنى  لةثَيش  كة 
زياترو  دةوام  دوو  لة  نةبوءة  قوتابخانةيةك 
هيض ثؤلَيك لة )25( قوتابى زياترى تَيدابوءبَيت، 
سآ  قوتابخانةكان  زؤربةى  لةئَيستادا  بةآلم 
-35( لة  ثؤلَيكيش  هيض  تَيدايةو  دةواميان 

بةإَيوةبةرى  تَيدانييةو  كةمترى  قوتابى   )40
قوتابخانةى   )15( داواى  قةزاكة  ثةروةردةى 

كردوءة، بةآلم تائَيستا دروستنةكراوة.
كؤلَيذى ثةروةردةى بنةإةتى هةَلةبجة لة 
بيناى ثةيمانطاى مامؤستايانى هةَلةبجةدايةو 
بةشى  تةنيا  كة  بضوءكة،  بةشَيوةيةك  بيناكة 
ئامادةييةك دةكات نةك كؤلَيذَيك، ئةمة جطة 
لةوةى ئةو كؤلَيذة كَيشةى كةميى مامؤستاى 

ثسثؤإى هةية.
منداآلن  دايةنطةيةكى  هيض  هةَلةبجةدا  لة 
نييةو تةنيا سآ باخضةى ساوايانى هةية، كة 
دوءانيان لة خانوءى ماآلندان، ئةمة سةرةإاى 
منداآلنة  ئ��ةو  تةنيا  باخضانة  ئ��ةو  ئ��ةوةى 
بةو  فةرمانبةرة،  دايكيان  كة  وةردةط���رن 
دةبن،  بَيبةش  لَيى  ديكة  منداآلنى  هؤيةشةوة 

ئةمانةء جطة لةوةى كة ئةو باخضانة تواناى 
وةرطرتنى سَييةكى ئةو ذمارةيةيان لة منداأل 

هةية، كة ئَيستا منداَلى تَيداية.
88ى  طروثى  هةَلسوإاوَيكى  بإواى  بة 
هةَلةبجة، ثَيويستة ئةو شارة بكرَيتة دادطايةك 
بؤ لَيثرسينةوة لة ئةداى حكومةتء بةرثرسان، 
بةثَيى  راب��ردءودا  ساَلى   )18( لةماوةى  كة 
لَينةدراوةتةوة، ناسيح مةال  ثَيويست ئاوإيان 
حةسةن وتى: »رؤذى )3/16(ى هةموء ساَلَيك 
خؤنمايشكردنى  شوَينى  دةبَيتة  هةَلةبجة 
بةرثرسانء بةَلَيندان بة خةَلك، ئةمة لةكاتَيكدا 
دةكرَيت )364( رؤذةكةى ديكةى ساأل بةَلَينى 
تَيدا بدرَيت بة خةَلكى هةَلةبجةو ثرؤذةيان بؤ 
ئةنجامبدرَيت تا لة )3/16(دا ئةو بةرثرسانة بَين 
ثرؤذةكان بكةنةوةو خةَلكى ثآ دَلخؤشبكةن، 

نةك تةنيا لةو رؤذةدا بةَلَينبدةن«. 
رؤشنبيرانء  هاوبةشةكةى  بةياننامة  لة 
طروثى  رؤذنامةنووسانء  ن��ووس��ةرانء 
ئاراستةى  توند  رةخنةى  هةَلةبجةدا  )88(ى 
دةسةآلتء حكومةتى هةرَيم كراوةو ثَييانواية؛ 
هةَلةبجةيان  درَيذ  ماوةيةكى  لةوةى  جطة 
بؤ  حيزبيى  ش��ةإى  طؤإةثانى  كردووةتة 
بةدةستهَينانى كورسىء ثارةو دةسةآلت، بة 
هةموو هَيزى خؤشيانةوة دذايةتى شارةكةيان 
فإؤكةوان  ئازادكردنى  هاوكات  ك��ردووة، 
كة  دةزان��ن  تاوانَيك  بة  رةمةزانيش  تاريق 

»لَيخؤشبوونى نيية«.
باوةإمانواية  هاتووة؛  بةياننامةكةياندا  لة 
قسةى  هةَلةبجةييةكان  هاتووة  ئةوة  كاتى 
تائَيستاش  ئةوةى  بكةنء  خؤيان  دَلى  ناو 
لةوبارةيةوة وتراوة تةنيا قسةى باقء بريقى 
هةندَيكيان  كة  سياسييانةية،  سةركردةو  ئةو 
تاوانى  لة  هةبووة  دةستيان  راب��ردوودا  لة 
درَيذة  ئَيستاش  هةَلةبجةء  كيميابارانكردنى 

دةدةن بة تاوان.
 

برينداران
تائَيستا  كيميايى  بريندارى ضةكى  سةدان 
برينةكانيانةوة  ئازارى  بةدةم  هةَلةبجةدا  لة 
دةتلَينةوة، بةآلم وةك ثَيويست ضارةسةريان بؤ 
نةكراوة، ئةمة جطة لةوةى كة ماوةيةكى زؤرة 
دةستكراوة بة دروستكردنى نةخؤشخانةيةكى 
كؤمةَلةى  ضارةسةركردنيان،  بؤ  تايبةتمةند 
وتةى  لة  هةَلةبجة  كيميابارانى  قوربانيانى 
ساَلةى   )22( ي��ادى  لة  بةشداربوءنياندا 
كيميابارانى شارةكةياندا، داوايان لة حكومةتى 
كة  ك��رد،  تةندروستى  وةزارةت��ى  هةرَيمء 
هيممةت بكةن بؤ ضارةسةركردنى ئةو سةدان 
هةيةء  هةَلةبجةدا  لة  كة  كيميايى  بريندارةى 
هَيندةى  ضارةسةركردنيان  ضاوةإوانيى 
وتةكةشياندا  لة  دةدات،  ئازاريان  كيمياييةكة 
نةيانداتة  حكومةت  كابينةى  ئةم  »با  هاتبوو؛ 
دةست ئةو كابينةى حكومةتةوة«، ئاماذةشيان 
خؤياندا  بودجةى  بةشة  لة  كة  بةوةكردبوو 
ثةلةبكةن  ببإدرَيتةوةو  بؤ  موءضةيان 

لةتةواوكردنى نةخؤشخانةكةياندا.

هةَلةبجة دةكرَيتة ثارَيزطا
طةرمةى  لة  )2009/7/18(داو  رؤذى  لة 
بانطةشةى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستانء 
هةرَيمى  سةرؤكى  هةرَيم،  سةرؤكايةتى 
كة  هةَلةبجةييةكاندا،  بة  بةَلَينى  كوردستان 
شارةكةيان بكرَيتة ثارَيزطا، بةآلم تائَيستا ئةو 
بةَلَينة كارَيكى ئةوتؤو بةرضاوى بؤ نةكراوة، 
بةو هؤيةشةوة لة رؤذى )3/16(ى ئةمساَلةوة 
بؤ  نةتةوةييةكان  ثرسة  بؤ  )إا(  رَيكخراوى 
هةَلةبجةييةكانء  دةنطى  بةرزكردنةوةى 
تةواوى ئةوانةى كة لةطةأل ئةوةدان ئةو شارة 
بكرَيتة ثارَيزطا، هةَلمةتَيكى ئيمزاكؤكردنةوةيان 
دةستثَيكردءوةو لة بةياننامةيةكياندا ئاماذةيان 
بةشَيك  كةمكردنةوةى  بؤ  كة  كردءوة،  بةوة 
لة  داوا  هةَلةبجةييةكان  ئ��ازارى  خ��ةمء  لة 
هاوآلتييانى كورردستان دةكةن كة لة هةَلمةتى 
بة  هةَلةبجة  كردنى  بؤ  كؤكردنةوةيان  ئيمزا 
ثارَيزطا بةشداريى بكةنء بة ئيمزايةك رؤحى 
شةهيدانى هةَلةبجةء هةَلةبجةييةكان ئاسوءدة 

بكةن.

فَيستيظاَلى تةقليديى 
هةَلةبجة  خةَلكى  )1995(ةوة  لةساَلى 
بةطشتيىء طةنجانى ئةو قةزاية بةتايبةتى لةو 
كة  بَيزارن،  تةقليدييانة  فَيستيظاَلة  رَيورةسمء 
هةموء ساَلَيك بةرثرسانى حيزبىء حكوميى 
لةو شارةدا بةإَيوةى دةبةن، بةشَيوةيةك كة 
تا ئةو ساَلة خةَلك خؤى بةشداريى لة يادةكةدا 
فةرمانطةو  رَيطةى  لة  ئَيستا  بةآلم  دةك��رد، 
يادة  ئةو  بؤ  خةَلك  حيزبييةكانةوة  دةزط��ا 
كؤدةكرَينةوة. هةربؤية وةستا ساالرى ضايضي 
ئةو بةيانيية )3/16( وةك هةموو بةيانيةكانى 
ديكة ضايخانةكةى كردبووةوة، لةوبارةيةشةوة 
بة رؤذنامةى وت: »ئَيمة هةموومان كيمياباران 
كراين، بةآلم ئَيستا كؤمةَلَيك دةيخؤن«، ساالر 

طرنطييةكي ئةوتؤي بةو يادة تةقليديية نةدةدا.
 )2006/3/16( رؤذى  ئةوة  بؤ  بةَلطةش 
خةَلكى هةَلةبجةو بةتايبةتى طةنجانى شارةكة 
لة  رَيطرتن  بؤ  طةورةيان  خؤثيشاندانَيكى 
بؤ  حكوميى  حيزبىء  بةرثرسانى  ضوءنى 
مؤنؤمَينتى  تَييدا  رَيكخستء  شارةكةيان 
يادطاريى هةَلةبجةيان سوءتاند، كة بةهؤيةوة 
ثةياميان داية بةرثرسان كة ضيتر مؤنؤمَينتةكة 
نةكةنة رءوكارى هةَلةبجةو خةمء ئازارةكانى 
هةَلةبجةو وَيرانىء بآ خزمةتطوزاريى هةَلةبجة 
لةاليةن  بةآلم  نةشارنةوة،  بيانيى  ميوانانى  لة 
لة  تةقة  ثَيشمةرطةوة  ئاساييشء  هَيزةكانى 
خؤثيشاندةران كراو بةهؤيةوة طةنجَيكى )17( 
 )11( كوذراو  ئةحمةد  كوردة  بةناوى  ساآلن 
طةنجى ديكة برينداركرانء بة دةيانيشيان لَي 
دةستطيركرا، هةربؤية ئَيستا كوردةى »شةهيد« 
بة  ضونكة  ئاوةدانيى«،  »شةهيدى  ناونراوة 
بإواى طةنجانى قةزاكة، بةرثرسانى حكوميى 
ئةنجامدانى  كةوتنة  روءداوةوة  ئةو  لةدواى 
بؤئةوةى  خزمةتطوزاريى  ثرؤذةيةكى  ضةند 

ئةو تاوانةى خؤيانى ثآ بشارنةوة.

لة 3/16ى هةموو ساَلَيكدا هةَلةبجةييةكان بريندار دةكرَينةوة

لة )3/16(دا خزمةتطوزاريي بة ضاوى هةلَةبجةييةكاندا دةدريَتةوة

)30( هةزار ذنى هةلَةبجة تةنيا يةك ثزيشكى تايبةت بة نةخؤشييةكانى ذنانيان هةية، كة ئةويش 
لةهةفتةيةكدا ضوار رؤذ ذنان دةبينَيت، نةخؤشخانةى فرياكةوتنء بوءذانةوةى دأل ئةوةندة 

لةيةكترةوة دوءرن تائَيستا ضةندين حالَةتى مردن بةهؤيةوة روءيداوة، منداآلنى هةلَةبجة تةنيا 
يةك ثزيشيكيان هةيةو بةهةمانشَيوة تةنيا ضوار رؤذ لة هةفتةيةكدا منداآلنى نةخؤش دةبينَيت
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سةيرى  وي��ذدان��ةوة  بة  ت��ؤزَي��ك  ئ��ةوةى 
هةَلمةتى بانطةشةكانى هةَلبذاردنى ئةنجومةني 
هةرسَى  لة  كردبَيت  عَيراقى  نوَينةراني 
بؤ  ئ��ةوةى  كوردستان،  هةرَيمى  شارةكةى 
)ثارتىء  دةسةآلت  ليستى  كة  دةردةكةوَيت، 
يةكَيتى( ضةند هَيرشى ناإةواو توندو ئاطرينيان 
ئؤثؤزسيؤن،  ليستةكةى  هةرسَى  سةر  كردة 
بة تايبةتى )طؤإانء يةكطرتوو( تةنانةت لةدوا 
بةرزى  ئاستى زؤر  لة  بانطةشةشدا  ساتةكانى 
بةجؤرَيك  كران،  توندتر  هةَلمةتةكان  حيزبيى 
تؤمةتى  ضةندين  دروستكردنى  طةيشتة  كار 
ناساندنى  تيرؤريست  بة  ضةشنى  لة  ترسناك 
بة  هةروةها  يةكطرتوو،  كانديدَيكى  ضةند 
بزووتنةوةى  هةَلسوإاواني  خائيندانةقةَلةمي 
طؤإانء كانديدةكانيان، ئةمة جطة لة ثةنابردن 
لوتكةى  كة  خَيزانيى،  شةخسيىء  مةلةفى  بؤ 
سياسييةكانى  ئةخالقيىء  بةها  داإووخانى 

دةسةآلتى نيشاندا. 
لةدواى هةَلبذاردنةكانى )7/25( سةرهةَلدانى 
تا  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ئؤثؤزسيؤن 
سوَيندخواردنى  دانيشتنةكانء  بايكؤتكردنى 
ثةرلةماندا  مَيزى  بة  دةستكَيشان  حكومةتء 
خةَلكء  سامانى  ثارةو  رزطاركردنى  لةثَيناو 
قوإطى  لة  )بودجة(  هةذارة  ميللةتة  ئةم  نانى 
ئا  دةس����ةآلت(،  )حيزبى  ه���ةردوو  ش��َي��رو 
راطةياندن  ضإوثإى  هَيرشَيكى  لةوساتةوة 
ماوةى  لة  بةرثاكراو  ئؤثؤزسيؤن  بؤسةر 
سنوورةكانى  هةموو  هةَلبذاردن  هةَلمةتةكانى 
كة  ضَلةثؤثة،  طةيشتة  بةزاندو  شارستانييةتى 
بابةتانةى  هةرطيز بةراورد ناكرَيت لةطةأل ئةو 
ثةرلةمانء  لةناو  دةيورووذاند  ئؤثؤزسيؤن 
ضةندينجار  بة  هةَلمةتة  ئةو  بةَلكو  ميدياكان، 

نابةرامبةر بوو.
)نةوشيروان  وةك��و  هةر  هةَلمةتةدا  لةم 
بةدةستةوة  دراويان  »درؤء  وتةنى:  مستةفا( 
بةكاريبهَينن  توانييان  باش  زؤر  بؤية  بوو«،  ما 
سةر  بؤ  وةهميى  مةترسيى  دروستكردنى  بؤ 
مةلةفى  دروستكردنى  كوردستانء  هةرَيمى 
ئيرهابيى بؤ ئيسالمييةكان، مةلةفى خيانةت بؤ 
طؤإانخوازةكان، تا نانبإينى مةالء ثَيشمةرطةو 
بةهةَلوَيست،  خةَلكانى  مامؤستاء  كارمةندو 
ئةمة جطة لة رشتنى بةلَيشاوى ثارةى ميللةتء 
بةخشينى  دةوَل��ةتء  طشتيى  دارايى  سامانء 
تاقم  بة خَيألء عةشيرةتء طرووثء  ئيمتيازات 
ضةك  دةمانضةو  بةخشينى  تا  ل��ةوال،  لةمالو 
هةَلةى  لة  ثإ  حاَلةتى  هَيشتنةوةى  لةثَيناو 
نوَينةرايةتيكردنى كورد لة بةغداو هَيشتنةوةى 
قةبارةى ليستى دةسةآلت لة ثةرلةمانى عَيراق، 
لة  كورد  وَينةى  شَيواندنى  زياتر  بؤ  ئةمةش 
عَيراقء شاردنةوةى ذمارة ترسناكةكانى مافى 
خةَلك، لة بةغدا لةثَيش هةمووشيانةوة بودجة، 
بؤية دةسةآلت درَيغى نةكرد لةم بوارةدا، بةآلم 
ئةوةمان  سةرةتاييةكان  ئةنجامة  خؤشبةختانة 

ثَيدةَلَيت:

توانى  )3/7(دا،  كةرنةظاَلى  لة  خةَلك  »كة 
بةسةر  طؤإانكاريى  ضاكسازيىء  ئيرادةى 
دةسةآلتدا بسةثَينَيتء دةنطَيكى زؤر بخاتة ناو 
هاوكارَيكى  ثشتيوانء  ئؤثؤزسيؤنء  خةرمانى 
ئؤثؤزسيؤن  باَلةكةى  هةرسَى  سةرسةختى 
ئةمةش  يةكطرتوو«،  كؤمةألء  ط��ؤإانء  بَيت، 
بة  بةخشييةوة  ط��ةورةى  ديكةى  ئومَيدَيكى 
بة  ثَيهَينان  كؤتايى  طؤإانكاريىء  رةوت��ى 
سيستمى ناعةدالةتيىء طةندةَليى لةم هةرَيمةدا، 
كة بة خوَينى كةسوكارمان ئازادكراوةء خشتة 

خشتةمان بنيادناوة.
جَيطةى  زؤر  م��ن��ةوة  ب���ةالى  ئ����ةوةى 
هةَلوةستةكردنة، ئةويش سوكايةتيىء شكاندنى 
طؤظارو  نووسةرء  ئةو سةركردةو  كةسايةتيى 
ض  جا  دةسةآلتة،  دةرةوةى  ئازادانةى  رؤذنامة 
هةر  ميدياى  لةاليةن  راستةوخؤ  بةشَيوةيةكى 
كؤمةَلَيك  ياخود  ثةالماردةدران،  دوو حيزبةكة 
رؤذنامةو طؤظارء ناوةندى ديكة لَيرةو لةوَى بة 
لةماوةى  دةسةآلت  ماديى  ثشتطيريى  هاندانء 
هةَلمةتى بانطةشةى هةَلبذاردن ئةو كارةيان ثَي 

سثَيردرا بوو.
دوذم��ن��ةوة سةيرى  ب��ةض��اوى  دةس���ةآلت 
شكاندنء  بؤ  دةك��رد،  طؤإانى  بزووتنةوةى 
باآلكانى  سةركردة  شكؤى  هَينانةخوارةوةى 
ئاراستةكردنى  ج��ةم��اوةرء  ض��اوى  لةبةر 
ثةنايان  دةس��ةآلت،  ليستى  الى  بؤ  دةنطدةر 
بابةتى  تاودانة  ض  جا  برد،  كارَيك  هةموو  بؤ 
ساغكردنةوةيان  كؤمةآليةتىء  شةخسيىء 
سةركردانةى  ء  ه��ةَل��س��وإاو  ئ��ةو  بةسةر 
باَلةكةى  دوو  ب��ؤ  بةهةمانشَيوة  ط���ؤإان 
يةكطرتوو(  )كؤمةألء  ئؤثؤزسيؤن  ديكةى 
دةسةآلت  بوونةوة،  هَيرش  هةمان  دووضارى 
لة  ملمالنَيكان  ئاراستةى  دةيويست  هةميشة 
بؤ  ببات  سياسييةوة  مةدةنيىء  ئاراستةيةكى 
هةَلدانةوةى  و  تاكةكةسى  شةخسيىء  بابةتى 

رقء كينةى رابردوو. 
لةم  ضاو  ويستوويةتى  دةسةآلت  هةميشة 

بنوقَينَيت،  بةرفراوانة  زؤرء  دةنطدةرة  هةموو 
بة  دةنطى  ئيمتيازات  بةرامبةرء  بةبَى  كة 

ئؤثؤزسيؤن داوةء ثشتطيريى كردووة.
تا  دةس��ةآلت،  شةخسييانةى  هَيرشة  ئةو 
ئةويش  كَيشا،  درَي��ذةى  دةنطدانيش  رؤذى 
دةنطدان  بنكةيةكى  لة  ثارتى  ئاسايشى  كاتَيك 
هةَلبذاردنى  وةكو  دووبارة  هةولَير  شارى  لة 
)سةآلحةدين  بة  سوكايةتيى  رَيطريىء   )2005(
ئيسالميى  يةكطرتووى  ئةميندارى  بةهائةدين( 
كوردستان كرد، وةكو كةسي يةكةمى يةكَيك لة 
بةهَيزترين باَلةكانى ئؤثؤزسيؤن، ئةويش لةكاتى 
دةنطدان نةيانهَيشت كامَيراو تيمى كةناَلةكةيان 
رووماَلكردنى  بؤ  دةنطدان  بنكةى  ناو  بضَيتة 
ئةو  ئؤثؤزسيؤن،  سةركردةيةى  ئةو  دةنطدانى 
سياسيية  ئةخالقى  لة  دوور  ناشياوء  رةفتارة 
دةسةآلتى  تَيإوانينى  ناشرينى  نموونةيةكى 
ئةو  هةروةها  خستةإوو،  ئؤثؤزسيؤن  بؤ 
كة  ئاسايش،  كارمةندانى  هةَلسوكةوتةى 
دةردةكةوت  وَينةكان  لة  هةروةكو  بةداخةوة 
باآلكانيان  بةرثرسة  رَينمايى  فشارو  لةذَير 
ئةميندارى  )لةوكاتةى  ضونكة  ئةنجامياندةدةن، 
بةجَيهشت،  دةنطدانى  بنكةى  يةكطرتوو 
سةربازيى  سآلوَيكى  ثؤليسةكان  لة  يةكَيك 
ئةو  بؤ  سنوورَيك  ثَيويستة  بؤية  ك��رد(،  بؤ 
دابنرَيت،  دةسةآلت  سووكايةتييةى  بَيإَيزييء 
سةركردة  لةخودى  رَيزيش  دةسةآلت  ئةطةر 
لة  رَيز  ثَيويستة  بةآلم  ناطرَيت،  سياسييةكان 
ئيرادةى اليةنطرو جةماوةرى كوردستان بطرَيت، 
كة بةبَى تةزويرو ساختةكاريىء بةخشينةوةى 

ئيمتيازات، دةنطى خؤى بة ئؤثؤزسيؤن داوة.

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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بةئاستةنطكردني حوكمأانييبؤضى دةسةآلت سوكايةتيى بة ئؤثؤزسيؤن دةكات؟
بةهرؤز عةلي

 
خةسَلةتةكاني  ل��ة  ي��ةك��َي��ك 
سوَلتةويي،  ء  ت��اك��إةو  سيستمي 
ئامانجيش  حوكمإانيية،  قورسكردني 
هةر  خؤي  دواي  كاتَيك  ئةوةية،  لَيي 

بَيتة سيستمَيكي ديكة لة دةرةوةي ئةء 
حوكمإانيي  ئةوةندة  دةسةآلت،  سةر 
بةإَيوةبردني  تا  بكات،  ئاستةنط  بؤ 
ئاسانيي  بة  نةتوانَيت  بَيتء  قورس  ال 
بةرنامة ضاكسازييةكاني خؤي ثةيإةو 

بكات، ياخود ثَيويستي بة كاتَيكي زؤرتر هةبَيت بؤ طؤإيني سيستمةكة، دواي جةنطي 
كؤرياو  خؤرئاواو  ئةوروثاي  لة  سةركوتكةرةكان  رذَيمة  كاتَيك  جيهانيي،  دووةمي 
لةاليةن واليةتة  يابان رووخان، ئةطةر بةرنامةي ثةرةثَيداني جةنةراأل جؤرج مارشاأل 
يةكطرتووةكاني ئةمريكاو بة هاوكاري ماديي ئةء وآلتة نةبوواية، ئةستةم بوو رذَيمة 
حوكمإانيي  بتوانن  سةرحوكم،  هاتبوونة  كة  وآلتانة  ئةو  ناوةوةي  ديموكراسييةكاني 
بكةن، هةروةها لة هةندَيك وآلتاني ئةوروثاي خؤرهةآلتيشدا، دواي هةَلوةشاندنةوةي 
ليبراَلةكان  هَيزة  هاتني  ثاشةكشةكردني رذَيمة كؤمؤنيستييةكانء  يةكَيتيي سؤظيةتء 
بؤ سةر حوكم، كاتَيكي زؤري ويست بؤ رَيككردنةوةي بةإَيوةبردني دامودةزطاكاني 
وآلتةكةيانء هَينانة ئاراي سيستمَيكي نوَيتر. ماوةي ثَيشووش هةموومان بةضاوي خؤمان 
بينيمان كاتَيك رذَيمي دكتاتؤري بةعس لة عَيراق رووخا، حوكمإانيكردني بةو ئةندازةية 
قورسء ئاستةنطكرد، تا ئةم ساتةش بةم هةموو ثشتطيريية نَيودةوَلةتيء مرؤييةوة، ئةم 
وآلتة زؤري ماوة بضَيتة سةر رَيإةوي موئةسةساتي. هاوزةمان كاتَيك بزووتنةوةي 
ثَيكهينا،  حكومةتي  وةرطرتء  فةَلةستيني  فةتحي  رَيكخراوي  لة  دةسةآلتي  حةماس 
كَيشةي حوكمإاني بؤ دروستبوو تا ئةو رادةيةي نةتوانن لةذَير كؤنترؤَلي بزووتنةوةي 
فةتح حوكم بكةنء حكومةتةكةيان طواستةوة بؤ كةرتي غةزة، ئَيستاش كة خواستَيكي 
لة سيستمء دةسةآلتي هةندَيك وآلتي ديكةي خؤرهةآلتي  بؤ طؤإانكاريي  لةبار هةية 
بة تايبةتي عةرةبي، ئؤثؤزسيؤنةكانيان زؤر سأل لةوة دةكةنةوة، حوكمإانيي وةربطرن، 
لَيبكةنةوة.  بيري  نايةن  ئةوة  دةرةقةتي  ئاستةنطكردووة،  حوكميان  ئةوةندة  ضونكة 
ئةطةرضي هةرَيمي كوردستان )19(ساأل ئةزمووني حوكمإانيي هةيةو جياوازة لة ضاو 
ديموكراسييانةي  بنةمايةكي  لةسةر  حوكمإانيية  ئةم  بةآلم  عَيراق،  ديكةي  بةشةكاني 
دةستاودةستكردني ئاشتي نةبووةو بة تةوافوقء بة شةإو بة ئاشتبوونةوةي سياسيي، 
لةثَيناو  بنيادنراوة، حوكمإانيي دةسةآلتدار  نةك ئاشتي دةستاودةستكردني دةسةآلت 
ئةوةندة  حوكمإانييان  هةستيارةوة  اليةني  زؤر  لة  دةسةآلت،  كورسي  لة  مانةوةيان 
بؤ  نةبووة  خؤش  ديكة  سيستميكي  بؤ  رَيطة  هةر  نةك  ئاستةنطكردووة،  قورسء 
ئاستةنطكردنةكانى  ديارترين  ئاستةنطكردووة،  ضاودَيريكردنيشيان  بةَلكو  حوكمإانيي، 
دامةزراندني  لة  بريتين؛  ثَيدةكرَيت  هةستيان  كة  كوردستان  هةرَيمي  لة  حوكمإانيي 
بَيسةرةوبةرةي ذمارةيةكي زؤري فةرمانبةرو مووضةخؤري نا ثَيويستء تَيكشكاندني 
ذيانيانةوة،  بذَيويي  كؤنترؤَلكردني  رَيطةي  لة  كؤمةأل  تاكةكاني  ئينسانء  ئيرادةي 
خاَلَيكي ديكةي ئاستةنطكردني حوكمإانيي، كؤنترؤَلكردني ئاسايشء هَيزة ضةكدارةكانة 
لةذَير فةرماني خؤيان، هةروةها زؤربووني زَيدةإؤييء عةشوائياتي نيشتةجَيبوونء 
ضاوثؤشي لَيكردنيان لةبةرئةوةي دةنطي داوة بة دةسةآلت، دابينكردني بذَيويي دةيان 
ئةوةي  بةبآ  حيزبةكانياندا،  ئؤرطانةكاني  لةناو  لةقاَلبدانيان  رَيطةي  لة  هاوآلتي  هةزار 
هيض بةرهةمَيكيان هةبَيتء وزةكانيان بةهةدةربرَين، لة كاتَيكدا لةم قؤناغةدا ئةوثةإي 
ثَيويستيمان بة وزةي هةموو مرؤظَيك هةية بؤ بنيادنانةوةي هةرَيم، نةإةخساندني هةلي 
لةبار بؤ ثياواني كارو سةرمايةداري نيشتمانيء خستنة ذَير ركيفي بازاإو بازرطانيي بؤ 
خؤيان، هةموو ئةمانةي ئاماذةم ثَيكردن هؤكارَيكنء واي نيشاندةدةن، مانةوةي ئاسايشء 
بذَيويي ذيانء وةبةرهَينانء ثةرثَيدان بةندة بة مانةوةي خؤيان، لةو ثَيناوةشدا ئةوةندة 
ثايةكاني حوكمإانييان قورسكردووة، ضاويان بةرايي نايةت دواي خؤيان سيستمَيكي 
ويستي  بة  ئؤثؤزسيؤنَيك  هؤيةي  بةو  دواوة  بة  لَيرة  بةإَيوةبةرَيت،  ديكة حوكمإانيي 
خةَلك هاتووةتة ئاراوة، باشترواية كاري يةكةمي ئةوة بَيت ضاودَيريي ضإتر بخاتةسةر 
سنوورَيكي  هةوَلبدرَيت  تا  ئاستةنطكردووة،  قورسء  حوكمإانييان  كة  دياردانةي  ئةم 
بؤ دابنرَيتء بووةستينرَيت، ئةو كاتة بير لة وةرطرتني دةسةآلت بكاتةوة، بة مانايةكي 
ديكة، ئؤثؤزسيؤن لة قؤناغي يةكةمدا لة رَيطةي ضاودَيريكردنةوة هةوَلبدات ئاسايشء 
ئاسايشي بازاإو ثايةكاني ديكةي دةوَلةت بطةإَينَيتةوة بؤ دؤخي سرووشتيي خؤيء 

هةوَلبدات ئيرادةي تاك بؤ تاك بطةإَينَيتةوةء ئةوكات بير لة حوكمإانيي بكاتةوة.

ثَيويستة سنوورَيك 
بؤ ئةو بَيِريَزييء 
سووكايةتييةى 

دةسةآلت دابنرَيت، 
ئةطةر دةسةآلت 
ريَزيش لةخودى 

سةركردة سياسييةكان 
ناطرَيت، بةآلم 

ثَيويستة ريَز 
لة ئيرادةى اليةنطرو 

جةماوةرى كوردستان 
بطرَيت

ونبوون
بةناوى  ثارَيزةران  سةنديكاى  ثَيناسَيكى 
ثةروةند  ذم��ارةى  بة  محمد(  س��ةردار  )ساماأل 
ثةيوةندي  دؤزييةوة  هةركةس  ونبووة   )2980(

بكات بةم ذمارة تةلةفؤنةوة: 07701549980

ئايا سةرؤكي حيزبةكانى تريش بةوشَيوةية دةثشكَينرَين؟



ئاكؤ حةمةكةريم *

لة  ك��ورد  ئةمجارةي  بةشداريكردني 
عَيراقدا،  نوَينةراني  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
ثَيشوودا،  هةَلبذاردنةكاني  لةضاو  جياوازبوو 
خؤي  ثَيطةي  لة  ثارَيزطاري  نةيتواني  كورد 
ثَيشوو  قورسايي  هَيزء  بةهةمان  بكاتء 
يةكإيزيي  لةاليةكةوة  ضونكة  بةشداربَيت، 
كورد هاوشَيوةي هَيزة سياسييء تايفييةكاني 
ثةرتبوونء  ثةرت  دووضاري  عَيراق  ديكةي 
يةك  بة  ئةوةي  لةجياتي  بوو،  دابةشبوون 
دابةشبوو  بةشداربَيت،  هاوثةيمانيي  ليستء 
كة  جياوازدا،  هَيزي  اليةنء  ضةندين  بةسةر 
بارودؤخي  سرووشتيي  رةنطدانةوةيةكي 
لة  كة  طؤإانانةي  لةو  بةشَيكة  كوردستانةو 
هاوكَيشة ناوخؤييةكاني هةرَيمي كوردستاندا 
هَيزء  ديكةشةوة،  لةاليةكي  روودةدةن، 
ك��ورد  كورسييةكاني  دةن���طء  ذم���ارةي 
ثَيشوودا،  هةَلبذاردنةكاني  لةضاو  كةمتربوو 
هةروةك ضؤن بةشدارييء رؤَلي ثَيكهاتةكاني 
ديكةي عَيراق )سوننةء شيعة( زياترء كاراتر 

بوو لةم هةَلبذاردنةدا لةضاو كورد دا. 
رؤألء  لة  كاريطةريي  ئةمانةش  هةموو 
لة  ك��ورد  بةغدا،  لة  دةك��ات  ك��ورد  ثَيطةي 
هَيزَيكي سةرةكييء طةورةوة دةكاتة هَيزَيكي 
ثَيشتر  ك��ورد  بضووك،  ياخود  مامناوةند، 
هاوكَيشةي  لة  ب��وو،  )دوو(  ذم��ارة  هَيزي 
ذمارة  هَيزي  بووةتة  ئَيستاش  عَيراقداء 
هؤي  نابَيتة  ئةمة  ه��ةرض��ةن��دة  )ض���وار(، 
ثةراوَيزخستني كورد وةك يةكَيك لة ثَيكهاتة 
لة  كاريطةريي  بةآلم  عَيراق،  سةرةكييةكاني 
رؤألء قورسايي كورد دةكات، بةتايبةتيش لة 
دابةشكردني ثؤستة سيادييةكانء بةشدارييء 
عَيراقيي،  حكومةتي  لة  كورد  هاوبةشيكردني 
كورد  هةوَلةكاني  لة  كاريطةريي  هةروةها 
داواء  ضةسثاندني  ثاراستنء  بؤ  دةك��ات 

خواستة نةتةوةييةكان.
هاوشَيوةي  نةتةوةييء  ئةركَيكي  وةك 
ه��ةم��وو خ��ةم��خ��ؤرو دَل��س��ؤزةك��ان��ي ئةم 
لةم  دةزان��م  زةروورةي  بةثَيويستء  طةلة، 
ثإؤذةيةك  طرنطةدا  هةستيارء  ساتةوةختة 
بؤ  س��ادة  سةرةتاييء  هةنطاوَيكي  وةك��و 
طةآلَلة  بةغدا  لة  كورد  طوتاري  يةكخستني 
بكةمء بؤ بةرضاوإوونيي بيخةمة بةردةم راي 
بةغداء  لة  نوَينةرانمان  بةرثرسء  طشتييء 

هةموو حيزبء اليةنء هاوثةيمانَيتييةكان.
لة ثإؤذةي بةرةي كوردستانيي  مةبةست 
املتحدة(  الكردستانية  )اجلبهة  يةكطرتوو 
ثَيكهَيناني  كوردء  ناوماَلي  رَيكخستنةوةي 
لة  يةكطرتووة  كوردي  نةتةوةيي  بةرةيةكي 
اليةنة  هةموو  بتوانَيت  بةشَيوةيةك  بةغدا، 
ناكؤكييء  جياوازييء  بةهةموو  كوردييةكان 
ئايديؤلؤذييةكانةوة  سياسييء  ملمالنَي 
يةكهةَلوَيستييةك  يةكإيزييء  يةكبخاتء 
نةتةوةيية  ثرسة  لةمةإ  بكات  دروس��ت 
قةَلغان  ببَيتة  طرنطةكانمانء  هةستيارء 
مافء  داواء  ضةسثاندني  ثاراستنء  بؤ 
دةستكةوتةكانمان، ئةم ثإؤذةية رةنطدانةوةي 
هةَلقووآلوي  هاوآلتييانة،  ويستي  خواستء 
خةمء خؤزطةو ئاواتةكاني كؤمةآلني خةَلكةء 
طوزارشت لة بةرذةوةنديي يةك هَيزء اليةن 
بةرذةوةنديي  لة  طوزارشت  بةَلكو  ناكات، 
رةنطء  بةهةموو  دةك��ات  كوردَيك  هةموو 
ثإؤذةية  ئةم  دروشمةكانةوة،  ئاآلء  دةنطء 

ضةندين هَيألء بنةماي طشتيي لةخؤدةطرَيت:-

يةكةم: ثَيكهَيناني بةرةي 
كوردستانيي يةكطرتوو

يةكطرتوو  ك��وردس��ت��ان��ي��ي  ب����ةرةي 
ئةو  لةهةموو  رةزامةندييانة  بةشَيوةيةكي 
اليةنة كوردستانييانة ثَيكدَين، كة بةشدارييان 
لة هةَلبذاردني ئةنجومةني نوَينةراندا كردووةء 
وةك:  بةدةستبهَينن،  كورسي  توانيويانة 
ثارتيء  )يةكَيتيء  كوردستان  هاوثةيمانيي 
بةدةستهَيناوة(  كورسييان  كة  حيزبانةي  ئةو 
بزووتنةوةي طؤإانء يةكطرتووي ئيسالمييء 
ذمارةي  طؤَيدانة  بةبَي  ئيسالميي،  كؤمةَلي 
ئينتماي  سياسييء  ق��ةب��ارةي  ك��ورس��يء 
ئايديؤلؤذييء ئايينيي، ئةم بةرة كوردستانيية 
سةرةكي  دةس��ت��ةي  دوو  لة  يةكطرتووة 

ثَيكدَيت:

أ- دةستةي بةإَيوةبردني بةرةي 

كوردستانيي يةكطرتوو
دةستةية  ئةم  ئةركةكاني  كارء  ثَيكهاتنء 
وةك دةسةآلتي جَيبةجَيكردن )حكومةت( واية 
ذمارةيان  دةستةكة  ئةنداماني  دةوَلةتداو  لة 
كةمةو لة سةرؤكي كوتلةء فراكسيؤنء اليةنة 
ئةركي  ثَيكدَين،  ثةرلةمان  ناو  كوردييةكاني 
دةستةي بةإَيوةبردن بريتيية لة؛ يةكخستنء 
كوردييةكان  اليةنة  سياسةتي  رَيكخستني 
طةآلَلةكردني  دروس��ت��ك��ردنء  بةغداو  لة 
مةسةلة  لةبارةي  يةكطرتووة  هةَلوَيستَيكي 
ثرسي  وةك  ضارنووسسازةكانةوة،  طرنطء 
بودجةو  ن��اوض��ةداب��إاوةك��انء  ك��ةرك��وكء 

ثَيشمةرطةء نةوتء طازء سنووري هةرَيم.
بة  هاوبةشييء  بة  بةإَيوةبردن  دةستةي 
هاوئاهةنطي لةطةأل وةفدي نوَينةري هةرَيمي 
لة  وةف��دة  ئةم  باشترة  )ك��ةوا  كوردستان، 
ثةرلةماني هةرَيمي كوردستان ثَيكبَيت، وةك 
كوردستان(  خةَلكي  شةرعيي  مةرجةعي 
هةَلدةستَيت بة ئةنجامداني دانوستانء طفتوطؤ 
لةطةأل حكومةتء اليةن عَيراقييةكان لةسةر ئةو 
مةسةالنةي لةسةرةوة خستمانةإوو، هةموو 
كؤدةنطييء  بة  ثَيويستة  ئةنجامةكان  بإيارء 
هةموو  هاوبةشي  بةشدارييء  تةوافوقء  بة 
زةروورة  زؤر  هةروةها  بدرَيت،  اليةنةكان 
بطةإَيتةوة  ضارةنووسسازةكان،  مةسةلة  بؤ 
دةشَيت  ياخود  كوردستان،  طشتيي  راي  بؤ 
ثرسء راء طفتوطؤ لةطةأل سةرؤكي هةرَيمء 

سةرؤكي هةموو اليةنء حيزبةكاندا بكرَيت. 

ب- دةستةي طشتيي بةرةي 
كوردستانيي يةكطرتوو

ئةندام  هةموو  لة  ثَيكدَيت  دةستةية  ئةم 
نوَينةراني  ئةنجومةني  كوردةكاني  ثةرلةمانة 
عَيراق، كة لة رَيطةي فراكسيؤنء حيزبةكانيانةوة 
بةشدارييان كردووة لة بةرةكةدا، ئةركي ئةم 
رَيكخستني  يةكخستنء  لة؛  بريتيية  دةستةية 
كوردةكان  ثةرلةمانتارة  سياسةتي  ئةركء 
لة  بةتايبةتيش  نوَينةراندا،  ئةنجومةني  لةناو 
بةشَيوةيةك  ثةرلةماندا،  تايبةتةكاني  ليذنة 
بتوانرَيت هةمئاهةنطييةكي هاوسةنط لة ئةركي 
ئةندامَيتي  دروستبكرَيتء  ثةرلةمانتارةكاندا 
ق��ةوارةي  ثسثؤإييء  لةسةر  ليذنةكان 

ثةرلةمانيي دابةشبكرَيت.
لةطةأل  طشتيي  دةس��ت��ةي  ثَيويستة 
ثةرلةماندا ضةند  هةر خولَيكي  دةستثَيكردني 
طفتوطؤكردن  بؤ  ئةنجامبدات  كؤبوونةوةيةك 
لةسةر مةسةلةكانء دياريكردني ئةولةوييةتء 
ثَيويستة  هةروةها  كاركردن،  ميكانيزمةكاني 
لة  ثإؤذةبإيارَيك  هةر  دةرضووني  ثَيش 
بةرة  سياسةتي  طشتيي  دةستةي  ثةرلةمان، 

طشتييةكان  هَيَلة  ضوارضَيوةء  رَيكبخاتء 
دياريي بكات.

دووةم: طرنطييء ثاساوةكاني ئةم 
ثإؤذةية

بَيطومان لة هةموو دةوَلةتة ثةرلةمانييةكاندا 
هةتا  قورسايية،  هَيزء  كورسي  ذم��ارةي 
ذمارةي كورسي حيزبء اليةنةكان زياتر بَيت، 
ئةوا ثَيطةو قورساييان بةهَيزتر دةبَيتء زياتر 
دةتوانن داواء بةرذةوةندييةكانيان بهَيننةدي، 
كوردستانيي  بةرةيةكي  دروستكردني 
يةكطرتوو يةكخستني طوتارو هةَلوَيستةكان، 
هةرَيمي  ثَيطةي  بةهَيزكردني  بةماناي 
ضةسثاندني  زياتر  بةغداو  لة  كوردستانة 
بةثَيضةوانةشةوة  ك��وردة،  طةلي  مافةكاني 
مانةوة بةثةرشوبآلوييء يةكنةطرتوويي هَيزو 

قورسايي كورد الواز دةكات.
بة  عَيراق  كوردستانء  ئةمإؤ  هةروةها 
هةستياردا  طرنطء  طواستنةوةي  قؤناغَيكي 
بنةماكاني  ضاوةإَيدةكرَيت  تَيثةإدةبن، 
ئايندةدا  لة ضوارساَلي  نوَي  عَيراقي  دةوَلةتي 
مؤدَيلي  سيستمء  بضةسثَيتء  بةتةواويي 
فةرمانإةوايي سياسيي عَيراق فؤإمي كؤتايي 
بةشداريي  ئامادةطييء  وةربطرَيت،  خؤي 
كاراء ئةكتيظي كورد لةم قؤناغةدا زؤر طرنطء 
زةروورة، ضونكة لة كؤتايي ساَلي )2011(دا، 
هَيزةكاني ئةمريكا ثاشةكشَي دةكةنء عَيراق 
سةربةخؤييء سيادةي خؤي وةردةطرَيتةوة، 
نةبووني  بةإَيوةدةبةن،  خؤيان  عَيراقييةكان 
عَيراق،  لة  ئةمريكا  وةك  دةرةكيي  هَيزَيكي 
ناوخؤييةكاني  اليةنة  كؤنترؤَلي  هةذموونء 
دةستي  دةكاتء  بةهَيز  سوننة  شيعةء  وةك 
نيية  دوور  دةكاتةوةء  ئيقليمييةكان  دةوَلةتة 
مةركةزي  حكومةتي  بةهَيزبووني  لةطةأل 
بةديهَيناني  لة  ثاشطةزبوونةوة  لة  جؤرَيك 
داواء مافةكاني كورد هةبَيت )مَيذوو دووبارة 
يةكهةَلوَيستيي  يةكإيزييء  بؤية  ببَيتةوة(، 
بةهةموو  تابتوانرَيت  ثَيويستة،  طرنطء  كورد 

اليةك بةرطريي لة مافةكاني كورد بكةن.
لةاليةكي ديكةشةوة يةكإيزيمان لة بةغدا، 
كاَلكردنةوةي  هَيوركردنةوةو  هؤي  دةبَيتة 
لة  جؤرَيك  هةرَيمء  ناوخؤييةكاني  ملمالنَي 
حيزبء  لةنَيوان  نةتةوةيي  ئاشتبوونةوةي 
كة  دروس��ت��دةك��ات،  جياوازةكاندا  اليةنة 
بَيتةديء  سياسيي  لَيبووردني  ثَيويستة 
ملمالنَيي ئاشتييانة جَيطةي جةنطي راطةياندنء 
اليةنةكان  هةموو  بطرَيتةوةو  توندوتيذيي 
هيض  كة  تَيبطةن،  لةوة  قبووَلبكةنء  يةكتري 
هَيزء اليةك ناتوانَيت بةدذايةتيء توندوتيذييء 
ديكة  بةالكةي  كؤتايي  راطةياندن  جةنطي 
دةكرَيت  بكاتةوة،  ثاشطةزيان  ياخود  بهَينَيت، 
يةكإيزيمان لة بةغدا ببَيتة خاَلي دةستثَيكردني 
قبووَلكردن  يةكتر  ئاشتبوونةوةء  لَيبووردنء 

بةهةموو جياوازييةكانةوة.

سَييةم: ئامانجةكاني بةرةي 
كوردستانيي يةكطرتوو

كوردستانيي  ب���ةرةي  ئامانجةكاني 
نيشتمانيي  نةتةوةييء  ئامانجي  يةكطرتوو، 
كوردةء رةنطدانةوةي خواست ويستي خةَلكي 
كة  ئامانجانة،  ئةو  طرنطترين  لة  كوردستانة، 

ثَيويستة بةرةكة هةوَلي بةديهَيناني بدات:
سياسةتء  هةَلويستء  يةكخستني   -1
ئةنجومةني  لة  كوردييةكان  هَيزة  طوتاري 
يةكَيتييةكي  دروستكردني  عَيراقء  نوَينةراني 
نةتةوةيي لةثَيناو بةرذةوةنديية باآلكاني طةلي 

كورد.
2- ثاراستنء داكؤكيكردني لة مافة ياساييء 
هةرَيمي  هاوآلتيياني  رةواكاني  دةستووريية 
كوردستانء كاركردني جديي بؤ طةإانةوةي 
دياريكردني  ناوضةدابإاوةكانيء  كةركوكء 
دةسةآلتةكاني  بودجةء  هةرَيمء  سنووري 
نةوتء  كَيشةي  يةكالييكردنةوةي  هةرَيمء 
ثَيشمةرطة... هتدء ضةسثاندنيان  غازء هَيزي 

بةشَيوةيةكي ياسايي.
نوَينةرايةتيكردني  ب��ةش��داري��يء   -3
دام��ةزراوة  هةرسَي  لة  كورد  هاوآلتيياني 
دةسةآلتي  عَيراقدا:  دةوَلةتي  رةسمييةكةي 
ئةنجومةني  حكومةتء  وةك  جَييبةجَيكردن، 
دةسةآلتي  هتد،  سوثا...  وةزيرء  وةزي��رانء 
دةسةآلتي  نوَينةران،  ئةنجومةني  ياسادانان، 
دادوةري��يء  ب��اآلي  ئةنجومةني  دادوةري��ي 
دادط���اي ب��اآلي ف��ي��دراَل��ي، ي��ان ل��ة دةزط��ا 

سةربةخؤكاندا. 
4- دروستكردني ثردي ثةيوةنديي لةنَيوان 
مةزهةبييء  نةتةوةييء  ثَيكهاتة  ك��وردو 
ئايينييء سياسييةكاني ديكةي عَيراق، لةسةر 
بنةماي بةرذةوةنديي هاوبةشء ثَيكةوةذياني 
هةروةها  هَيز،  هاوسةنطي  ئاشتييانةو 
رَيككةوتنةكان  هاوثةيمانَيتيء  دروستكردني 
مافةكاني  بة  باوةإيان  هَيزانةي  ئةو  لةطةأل 

طةلي كورد هةيةء كار بؤ بةديهَيناني دةكةن.
فةرمانإةوايي  سيستمي  ثاراستني   -5
ضةسثاندني  عَيراقء  فيدراَلي(  )ديموكراسيء 
عَيراقء  سةقامطيريي  ئاسايشء  ئاشتييء 
خاكي كوردستانء كاركردن بؤ دروستكردني 
هةرَيمي  لةنَيوان  تةندروست  ثةيوةندييةكي 
عَيراق  تايبةتء  بةشَيوةيةكي  كوردستان 
دةوَلةتاني  لةطةأل  طشتيي  بةشَيوةيةكي 

دراوسَيء هَيزة نَيودةوَلةتييةكان. 

ضوارةم: ميكانيزمء شَيوازةكاني 
كاركردني بةرة

بةرةي كوردستانيي يةكطرتوو بؤ بةديهَيناني 
بؤ  وةرطَيإانيان  س��ةرةوةو  ئامانجةي  ئةو 
ئةرزي واقيع، بةثَيي ضةند ميكانيزمء شَيوازي 

دياريكراو كاردةكات، لةوانة:
جديي  هاوبةشيكردني  بةشدارييء   -1
دةزطا  هةموو  لة  عَيراقدا  سياسيي  ذياني  لة 
هةر  سةربةخؤكاندا  ناإةسمييء  رةسمييء 
ئةنجومةني  تا  كؤمارةوة،  سةرؤكايةتي  لة 
بتوانَيت  ك��ورد  بةشَيوةيةك  وةزي���ران، 
ثرؤسةي  لة  بطَيإَيت  فيعلي  كاراو  رؤَليكي 
رؤَلَيكي  تةنيا  نةك  بإياردا،  دروستكردني 
رووكةشي، واباشترة بؤ كورد ئةم بةشدارييء 
بنةماي  لةسةر  سةرةتا  هاوبةشيكردنة 
لةسةر  ثاشان  بَيت،  نيشتمانيي  تةوافوقي 

بنةماي ئيستحقاقاتي هةَلبذاردن.
بةهاء  ثايةو  ثلةو  ثؤستء  بةو  سةبارةت 
ب��ةرةي  بة  دةدرَي���ت  كة  دةستكةوتانةي، 
كوردستانيي يةكطرتوو، ثَيويستة دابةشبكرَيت 
بةرةكةداء  ناو  حيزبةكاني  اليةنء  بةسةر 
ثةراوَيز  ياخود  نةكرَيت،  بَيبةش  اليةك  هيض 

نةخرَيت، ئةويش لةسةر بنةماي:-
* لةسةر بنةماي ئيستحقاقاتي هةَلبذاردنء 
بنكةي جةماوةرييء قورسيء قةبارةي اليةنة 

كوردييةكان.
* ئاساتي لَيهاتووييء شياوييء ثسثؤإييء 

شارةزايي كةسء اليةن.
ثَيشكةشكردنء  لة  دةستثَيشخةري   -2
رةشنووسة  ث���إؤذةو  ثَيشنيازكردني 
م��ادة  ل��ةو  بةتايبةتيش  ياساييةكاندا، 
دةستوورييانةي، كة ثةيوةندييان بة كوردةوة 
يةكاليى  يان  دان��ةن��راون،  تائَيستا  هةيةو 
ثرسء  لةإَيطةي  ئ��ةوةش  نةكراونةتةوة، 
شارةزا  ثسثؤإء  كةساني  بة  راوَيذكردن 
لةناوةوةء دةرةوةي هةرَيم، هةروةها كاركردن 
ئةكتيظكردني رؤَلي دادطاي دةستوورييء  بؤ 
ثةنابؤبردني لةكاتي ناكؤكييةكانء هةَلدان بؤ 
ضارةسةركردني كَيشةكان، بةإَيطةي ياساييء 

دةستوورييانة.
3- ئةنجامداني دانووستانء طفتوطؤ لةطةأل 
حكومةتي فيدراَلييء اليةنء حيزبةكان لةسةر 
ئةو مةسةالنةي ثةيوةندييان بة كوردء هةرَيمي 
كوردستانةوة هةية، هةوَلدان بؤ دروستكردني 
تيمء وةفدي دانووستانكاريي بةتواناء لَيهاتوو، 
هةبَيت،  تةواويان  شارةزايي  ثسثؤإييء  كة 
بزانن  دانووستانء  بنةماكاني  هونةرء  لة 
تاكتييةكان  ضؤنء كةي كارتء ستراتيذييء 
دروستدةكةنء  فشار  ضؤن  بةكاردةهَينء 
رَيككةوتنء  دةطةنة  ضؤن  دةكشَينةوةو  كةي 
لةسةر  دانووستانةكان  ثَيويستة  رَيكردنةوة، 
بنضينةي هاوسةنطيي هَيزبَيتء بةبَي طةإانةوة 
هيض  كوردستان،  طشتيي  راي  حكومةتء  بؤ 

بإيارء سازشَيك نةكرَيت.
لة  ب��ؤ س��وودوةرط��رت��ن  4- ه��ةوَل��دان 
ثةيوةندييةكانمان لةطةأل دةوَلةتاني ناوضةكةء 
قورساييانء  ب��ةإؤألء  دةرككردن  جيهانء 
بةكارهَينانيان بؤ ثشتطيريي لة دؤزة رةواكانمان، 
هةروةها بؤ دروستكردني هاوسةنطيي لةطةأل 
ضؤن  هةروةك  عَيراقييةكان.  ثَيكهاتة  اليةنء 
ثَيويستة حيسابي ورد بؤ هاوكَيشة ئيقليمييء 
بةرةي  سياسةتي  بكرَيتء  نَيودةوَلةتييةكان 
كوردستانيي يةكطرتوو بةشَيوةيةك دابنرَيتء 
هاوكَيشانةدا  ئةو  لةطةأل  كة  بكرَيت،  ئاراستة 

بطونجَيت.

5- ثَيويستة كورد كار لةسةر ضةسثاندني 
بةشَيوةيةك  بكات،  تةوافوقي  ديموكراسي 
هاوكَيشة  هَيزي  هاوسةنطيي  لةإَيطةيةوة 
عَيراقييةكاني ثَي بثارَيزَيتء بيكاتة واقيعَيكي 
دةستووريي، هةرضةندة ديموكراسي تةوافوقي 
لةئَيستا  بةآلم  هةية،  سلبياتي  كةموكورتيء 
مؤديلء  باشترين  بة  تةوافوقي  ديموكراسي 
ناوخؤييةكاني  كَيشة  بؤ  دادةنرَيت  ضارةسةر 
عَيراق، زامني ثاراستني كةمينةية، ضونكة رةنطة 
ثةيإةوبكرَيت،  زؤرينة  ديموكراسي  ئةطةر 
ئةوكات مافي كةمينة )وةك كورد( دةخورَيت، 
هةندَيك  بةوثَييةي  ثةراوَيزدةخرَين،  ياخود 
سوننةكان(  زؤرب��ةي  )وةك  لةاليةنةكان 
هةزم  ثَي  ديموكراسييان  راستةقينةي  ماناي 
كةلتووري شؤظَينيء  بة  تائَيستاش  ناكرَيتء 
بةعس بيردةكةنةوةو بةرامبةر قبووأل ناكةنء 

ثَييانواية؛ دةبَيت هةر ئةوان لةدةسةآلتدا بن.

ثَينجةم: بةرةي كوردستانيي 
يةكطرتوو و هةرَيمي كوردستان

ضاالكييء  ك���ارء  ه��ةم��وو  ثَيويستة 
كوردستانيي  ب���ةرةي  سياسةتةكاني 
دامةزراوة  لةطةأل  هاوئاهةنطي  بة  يةكطرتوو 
كوردستاندا  هةرَيمي  ثةيوةنديدارةكاني 
ئ��ةن��ج��ام��ب��درَي��ت، ه���ةر ل��ة ث��ةرل��ةم��ان��ي 
سةرؤكي  حكومةتء  تا  كوردستانةوة، 
سياسيية  كةسايةتيية  ثسثؤإء  هةرَيمء 
هاوئاهةنطيية  ئةم  شارةزاكان،  سةربةخؤء 
جياواز  شَيوازي  ف��ؤإمء  طةلَيك  دةكرَيت 
راوَي��ذك��ردن  ث��رسء  وةك:  بطرَيت،  لةخؤ 
يان  نافةرمييةكان،  فةرمييء  دام��ةزراوة  بة 
وةفدةكاني  راستةوخؤي  بةشداريثَيكردني 
هةرَيم لة دانووستان، ياخود ئاطاداركردنةوةي 

لة رةوشي دانووستانةكانء ئةنجامةكان.
هةروةك ضؤن ثَيويستة بةرةي كوردستانيي 
سياسةتةكاني  ضاالكييء  كارء  يةكطرتوو 
ضاوثَيكةوتنة  كؤبوونةوةء  ميدياء  لةإَيطةي 
هاوآلتيياني  طشتيي  راي  بؤ  جةماوةرييةكان 
مةرجةعَيكي  وةك��و  روونبكاتةوة،  هةرَيم 
لة  خؤي  قورسايي  هَيزء  بةرة  كة  شةرعيي، 

كؤمةآلني خةَلكةوة وةرطرتووة.

شةشةم: بةرةي كوردستانييء 
ثةيماننامةي شةرةف

يةكإيزيي  سةركةوتووييء  فةلسةفةي 
بة  بةرامبةر  يةكترقبووَلكردني  لة؛  بريتيية 
بةرةي  ثَيكهَيناني  جياوازييةكانةوة،  هةموو 
الدانء  ماناي  بة  يةكطرتوو  كوردستانيي 
سإينةوةو نةهَيشتني فرة دةنطييء رةنطييء 
جياوازيي اليةنء حيزبة كوردييةكان نايةتء 
نايةوَيت هةموو اليةنةكان لة بؤتةقةي خؤيدا 
دروست  جياواز  نوَيء  كيانَيكي  بتوَينَيتةوةء 
بكات، بةَلكو هةوَلَيكة بؤ بةستني ثةيماننامةي 
يةكَيتييةكي  دروس��ت��ك��ردن��ي  ش���ةرةفء 
كة  هَيَلة سوورةكان،  لةسةر  نةتةوةيي كورد 
ثةرؤشي  دَلسؤز  نيشتمانثةروةرَيكي  هةموو 

ثاراستنء رَيزلَيطرتنء بةديهَينانيةتي.
ئةزمووني طةالني جيهان ئةوةمان ثَيدةَلَين؛ 
ناوخؤي  ملمالنَيي  كَيبإكَيء  جياوازييء  كة 
مايةي  نةبووةتة  هَيزةكان  ث��ارتء  نَيوان 
مَيذوو  دؤإان،  شكستء  داب��ةش��ب��وونء 
هةموو  لةطةأل  ديكة  طةالني  كة  ثَيماندةَلَيت: 
لةسةر  يةكطرتووبوون  جياوازييةكان، 
باوةإء  بةوثةإي  نةتةوةييةكانء  مةسةلة 
مافةكانيان  لة  بةرطرييان  يةكإيزييةوة 
كة  ئيسرائيلة،  نموونة  باشترين  ك��ردووة، 
لةطةأل هةموو ناكؤكيية توندة ناوخؤييةكانيان 
مةترسيية  هةإةشةء  دذي  يةكطرتووبوون 
دةرةكييةكانء سةركةوتووبوون لة ثاراستني 
ديكةي  نموونةي  سةدان  بةرذةوةندييةكان، 

لةمجؤرة هةية.
كةواتة، دروستكردني بةرةي كوردستانيي 
يةكطرتوو وةك ثةيماننامةي شةرةف، ياخود 
هةموو  كة  واية،  ثيرؤز  رَيككةوتنَيكي  وةك 
ثاراستني  بؤ  كؤدةكاتةوة  كوردييةكان  هَيزة 
جياوازيية  ناهَيَلَيت  باآلكانء  بةرذةوةنديية 
هؤي  ببَيتة  سياسييةكانمان  حيزبييء 
لةدةستدان، ياخود سازشكردن لةسةر ثرسة 
بةبَي  هةموومان  طرنطةكانمان،  نةتةوةيية 
مَيذوو  طةلء  لةبةردةم  بةرثرسين  جياوازي 

و خوادا. 
* خوَيندكارى دكتؤراو مامؤستاى كؤلَيذى
زانستة سياسييةكانى زانكؤى سلَيمانى
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ثَيكهيَناني بةرةي كوردستانيي يةكطرتوو
ثأؤذةيةك بؤ يةكخستني طوتاري كورد لة بةغدا

فةلسةفةي سةركةوتووييء 
يةكِريزيي بريتيية لة؛ 

يةكترقبوولَكردني بةرامبةر 
بة هةموو جياوازييةكانةوة، 

ثَيكهيَناني بةرةي 
كوردستانيي يةكطرتوو بة 

ماناي الدانء سِرينةوةو 
نةهَيشتني فرةدةنطييء 

جياوازيي اليةنء حيزبة 
كوردييةكان نايةتء 

نايةوَيت هةموو اليةنةكان 
لة بؤتةقةي خؤيدا 

بتويَنيَتةوةء كيانَيكي نوَيء 
جياواز دروست بكات، 

بةلَكو هةولََيكة بؤ بةستني 
ثةيماننامةي شةرةفء 

دروستكردني يةكيَتييةكي 
نةتةوةيي كورد لةسةر هيََلة 

سوورةكان



ئا: راي طشتى

ئَيستا  تا  2006ةوة  لةساَلى 
بؤ  ياسايةك  ث���رؤذة  ضةند 
رَيكخراوة  كارى  رَيكخستنى 
هةرَيمى  ناحكومييةكانى 
تا  ئامادةكراوةء  كوردستان 
ثرؤذانة  لةو  كام  هيض  ئَيستا 
كاريان لةسةر نةكراوة بؤ ئةوةى 
شايستة  هاوضةرخء  ياسايةكى 

بةو رَيكخراوانة دةربضَيت.

ض��االك��وان��ان��ى ك��ؤم��ةَل��ى 
بؤ  خةلةلةكة  بةشَيكى  مةدةنى 
مةدةنى  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى 
نةيانتوانيوة  كة  دةطةِرَيننةوة 
بةسةر  فشار  بةهَيزَيكى  ببن 
بؤئةوةى  ثةرلةمانةوة  حكومةتء 
ياسايةكى تايبةت بةرَيكخراوةكان 

دةربضَيت.
ب��ةِرَي��وةب��ةرى  كةريم  عةلى 
ئينستتيؤى كوردستان بؤ مافةكانى 
بةوةدا  ئاماذةى    )KIHR( مرؤظ 
ثرؤذةياساكانى  زؤرى  لةطةَل 
كؤمةَلى  بةرَيكخراوةكانى  تايبةت 
سةرةكى  هؤكارى  دوو  مةدةنى 
ئَيستا  تا  واي��ك��ردووة  كة  هةية 
س��ت��ان��داردة  بةثَيى  ي��اس��اي��ةك 
بة  تايبةت  نَيودةوَلةتييةكانى 
رَيكخراوةكان دةرنةضَيت، بةبِرواى 
بريتين  هؤكارةكان  كةريم  عةلى 
رَيكخراوةكان  »تائَيستا  كة  لةوةى 
فشار  هَيزى  ببنة  نةيانتوانيوة 
ثةرلةمانةوة  حكومةتء  بةسةر 
بؤ  بكرَيت  جدى  كارى  ئةوةى  بؤ 
هؤكارى  ياساكة«ء   دةرضواندنى 
كة  طةِراندةوة  ئةوة  بؤ  دووةمى 
بة  شايستة  ياسايةكى  دةركردنى 
رَيكخراوةكان نةبؤتة ستراتيذيةتى 

كارى رَيكخراوةكان«.
ضةند  ب����ةوةى  س���ةب���ارةت 
ضةند  ل��ةالي��ةن  ث���رؤذةي���ةك 
ئامادةكراوةو  رَيكخراوَيكةوة 
حكومةت  ثةرلةمانء  رادةستى 
ك�����راون، ب��ةه��ةم��ان ش��َي��وة 
ثرؤذةياسايةكى  حكومةتيش 
بة  ت��اي��ب��ةت  ئ���ام���ادةك���ردووة 
ناحكومييةكانى  رَي��ك��خ��راوة 
بةِرَيوةبةرى  كوردستان  هةرَيمى 
بؤ  ك��وردس��ت��ان  ئينستيتيؤى 
مافةكانى مرؤظ  وتى »ئةوةندةى 
2006ةوة  ساَلى  لة  ئاطاداربم  من 

)5( ثرؤذة ياسا لةاليةن رَيكخراوى 
ئامادةكراوةو رادةستى  جياجياوة 
عةلى  بةبِرواى  ثةرلةمانكراوة«. 
ضةند  ثَيشكةشكردنى  كةريم 
دةس��ةآلت  بة  ثرؤذةياسايةك 
بة  دةدات  بةهَيز  ثاساوَيكى 
دةسةآلت بؤئةوةى بتوانن ئةوةى 
بةسةر  بيسةثَينن  دةيانةوَيت 
»ثَيويستة  وتى  رَيكخراوةكانداء 
ئينجازة  لةو  واز  رَيكخراوانة  ئةو 
ثرؤذةياسايان  ئةوان  كة  بهَينن 
ئامادةكردووةء ثَيويستة هةوَلبدةن 
لة  سةرةكى  مةبدةئي  دوو  كة 
ئةوانيش  كة  بضةسثَينن  ياساكةدا 
مةبدةئى  تؤماركردنء  مةبدةئى 
مةعنةوى  م���ادىء  حةسانةى 
رَيطةثَيدانى  واتا  رَيكخراوةكانة، 
رَيكخراو لة رَيطةى تؤماركردنةوة 
ب��َي��ت ن���ةك م��ؤَل��ةت��وةرط��رت��ن 
دةزط��اى  ناوخؤو  ل��ةوةزارةت��ى 
تايبةت  ميزانييةيةكى  ئاسايشء 
لةرَيطةى  ئةويش  هةبَيت  بةخؤى 
ثَيشبركَيى ثرؤذةء لةسةر بنةماى 
بدرَيت  ثرؤثؤزةَل  ثَيشكةشكردنى 

بة رَيكخراوةكان.
هوشيار  ت���رةوة  ل��ةالي��ةك��ى 
رَيكخراوى  بةِرَيوةبةرى  مالؤ 
كورد  مرؤظى  مافى  ض��اودَي��رى 

ياساي  دةرنةضوونى  هؤكارى 
مةدةنى  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى 
هاوكارنةبوونى  بؤ   طةِراندةوة 
كوردستان  ثةرلةمانى  حكومةتء 
ب��ؤ ي��اس��اى رَي��ك��خ��راوةك��انء 
لةاليةن  هةندَيكجار  وتيشى 
بؤ  رَيطرى  رَيكخراوَيكةوة  ضةند 
بؤ  ن��وَي  ياسايةكى  دةرك��ردن��ى 
رَيكخراوةكان دروستكراوة بةوةى 
لةسةرىء  هةية  تَيبينييان  كة 
ئةوةى ئةوان ويستويانة لة ثرؤذة 

ياساكةدا نيية.
رَيكخراوى  ب��ةِرَي��وةب��ةرى 
كورد  مرؤظى  مافى  ض��اودَي��رى 
هةر  مافى  كة  ب��ةوةدا  ئاماذةى 
ئامادة  ياسا  ثرؤذة  رَيكخراوَيكة 
ثةرلةمانى  ثَيشكةشى  بكاتء 
بنةمايةكى  ضةند  ب��ةآلم  بكات 
ئةطةر  وت��ى  زان���ىء  طرنط  ب��ة 
نةبَيت  ت��َي��دا  بنةمايانةى  ئ��ةو 
لةوةى  باشترة  ياساكة  نةبوونى 
كةياسايةك دةربضَيت لة خزمةتى 
مةدةنيدا  كؤمةَلى  ثَيشخستنى 

لةكوردستاندا. نةبَيت 
ئةو ثرةنسيثانةى كة طرنطة لة 
ياساكةدا هةبَيت بة بِرواى هؤشيار 
»دامةزراندنى  لة  بريتين  مالؤ 
بَيت  تؤماركردن  بة  رَيكخراو 

تةمويلى  وةرطرتن،  مؤَلةت  نةك 
ضوارضَيوةيةكى  رَيكخراوةكان 
لةسةر  دابنرَيتء  بؤ  ياسايي 
ثةيوةندى  ناسينء  يةكتر  بنةماى 
هيض  ماددى  هاوكارى  شةخسى 
رَيكخراوَيك نةكرَيت، دادطا اليةنى 
يةكالكةرةوة بَيت لةكاتي روودانى 
رَيكخراوو  لةنَيوان  طرفت  كَيشةء 
دةبَيت  جَيبةجَيكردندا،  دةسةآلتى 
م��ادىء  حةسانةى  رَي��ك��خ��راو 

مةعنةويشى هةبَيت«.
وتى  مالؤ  هؤشيار  هةروةها 
هةية  ئ��ارادا  لة  جدى  »هةوَلَيكى 
رَيكخراوةكان  ياساي  بؤئةوةى 
دةربضَيتء ئاماذةى بةوةدا كة لة 
كةمثةينَيكنء  ئةنجامدانى  هةوَلى 
هةموو  دةيانةوَيت  لةسةرةتادا 
ئةو  بؤ  ياسايانةى  ث��رؤذة  ئةو 
مةبةستة ئامادةكراونء رادةستى 
ك��راون  حكومةت  ث��ةرل��ةم��انء 
دانيشتنَيكةوة  ضةند  رَيطةى  لة 
ثرؤذة  يةك  بة  بكرَين  هةمويان 
لةسةر  كاركردن  بؤئةوةى  ياسا 
لة  بَيتء  ئاسان  ياساكان  ثرؤذة 
ئةو  دةربضَيت  ياسايةك  ئةنجامدا 
ثرةنسيثانةى تَيدا بَيت كة خزمةت 
مةدةنى  كؤمةَلى  ثَيشخستنى  بة 

دةكةن لة هةرَيمى كوردستاندا«.
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بؤ ناردني هةر بابةتَيك بؤ ئةم ثاشكؤية لةسةر هةمواركردنى هةر ياساو ثرؤذة ياسايةك يان ثَيشنيازكردني 
ثرؤذة ياسايةكى نوآ، تكاية وتارء شيكردنةوةء بابةتةكانتان بنَيرن بؤ ئةم ئةدرةسانة:

ثةيمانطةي كوردي بؤ هةَلبذاردن- سلَيماني- طةإةكي بةختيارى، شةقامى هةكارى، كؤآلنى ذمارة 113،
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محمد ئيبراهيم حاجى:

دواخستنى هةَلبذاردنةكان 

وةك لةناو حيزبةكاندا...

)KIE( پاشکؤيةکی مانگانةية پةيمانگةی کوردی بؤ هةَلبژاردن
بةهاوکاری رَيکخراوی )NED(و لةطةأل        دا بآلودةكرَيتةوة.

راثؤرتى سةرةتايى

تيمى سةربةخؤى 

ضاودَيريى هةَلبذاردن

ثَيطةى سةرؤكى 

هةرَيم لةثرؤذة 

دةستورى...

كاتى ئةوة هاتووة، لةسةر بنةماى يةكترناسينء
ثةيوةندى حيزبى، هاوكارى ماددى هيض رَيكخراوَيك نةكرَيت

  ئارام جةمال*

ناوهَينانى  لةطةَل  ساَلَيكة  ضةند  ئَيمةدا  ئَيستاى  سياسي  لةواقيعى 
هةَلبذاردندا راستةوخؤ ناوى دامةزراوةيةكى تازة دَيت ئةويش كؤمسيؤنى 
سةيركردنء  يةكةم  لةعَيراقدا،  هةَلبذاردنةكانة  سةربةخؤى  باآلى 
ئةوةبوو  2005دا  لةساَلى  كؤمسيؤنة  ئةم  بؤ  ئَيمة  ئيجابى  ضاوةِروانى 
كةئةم دامةزراوةية باشترة لةوةى ثرؤسةى هةَلبذاردن لةاليةن وةزارةتى 
ناوخؤكانةوة ئةنجامبدرَيت، وةكئةوةى لةهةندَيك لةوآلتانى دةوروبةرمانء 
ضةندين  كؤمسيؤنة  كةئةم  ئَيستا  بةآلم  هةية.  ناوضةكةدا  ناديموكراسى 
هةَلبذاردنى نيشتمانىء هةرَيمىء لؤكاَلى ئةزموونكردووة، هةقى خؤيةتى 
هةَلسةنطاندنَيك بؤ كؤى ستراكتؤرو ئةداو هةَلوَيستةكانى ئةم دامةزراوةية 
بكةين كةبةثَيى ياساى ذمارة )11(ى ساَلى 2007 لةعَيراقدا تاكة دةسةآلتة 

لةبوارى هةَلبذاردندا. 
هةَلبذاردنةكان  باآلى سةربةخؤى  كةكؤمسيؤنى  نيية  لةكةس شاراوة 
ئةندام   9 لة  كة  كؤمسيارانةكةى،  ئةنجومةنى  تةوافوقييةو  هةَلكةوتةيةكى 
ثَيكهاتووة، ئةو دةستة باآلو بِرياردةرةيةتى كةرةنطدانةوةى زةقى كَيشء 
قورسايى هَيزة ناوضةيية جياجياكانى ناو ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقى ثَيوة 
ديارة )4 ئةندامى شيعة، 3 ئةندامى سوننة، 2 ئةندامى كورد(، لةكاتَيكدا ئةم 
نووسراوَيكى خودى  لةهيض  مةزهةبيية سياسيية  نةتةوةيىء  دابةشبوونة 
ئةم رَيسايةكراوةو  ثيادةى  لةسةر ئةرزى واقيع  نابينى بةآلم  كؤمسيؤندا 

هةتا ئَيستاش بةردةوامة.
قةوارة سياسييةكان  هةموو  لةوةداية  ثَيكهاتةية  ئةم  بةردةم  مةترسي 
متمانةى خؤيان بؤ كؤمسيؤن دةردةبِرن كةضى لةطةَل ئةوةشدا لةهةموو 
لةو  هةر  ئةنجامدةدرَيت،  تةزوير  كارى ساختةو  هةَلبذاردندا  قؤناغةكانى 
ناهاوسةنطييةى  لةتَيضوونى بانطةشةكردنى هةَلبذاردندا هةية هةتا دةطاتة 
كارو ساختةكاريى رؤذى هةَلبذاردنء دواتريش بةدطومانييةكانى قؤناغى 
هةَلبذاردندا  قؤناغانةى  لةم  لةهيضكام  دةنطةكان،  ذماردنى  جياكردنةوةو 
سةر  نةهَينرَيتة  تةزويركردن  سةمةرةى  سةيرو  ضيرؤكى  دنيايةك  نيية 
شانؤى مَيشكء دةماغى هاوآلتيان كةئةطةر مرؤظ لَييانوردبَيتةوة دةبينَيت 
لةثشت زؤربةى ئةو كارة دزَيوانةى تةزويرو ساختةوة يةكَيك لةو بكةرانة 

ئامادةية كةخؤى ثَيكهَينةرَيكى ئةنجومةنى كؤمسيارانةكةيةتى.
هةموو  ضؤن  دةبَيت  مةترسيدارة  تراذيديا  ئةم  درَيذةنةكَيشانى  بؤ 
قةوارة سياسييةكان لةثاش هةموو هةَلبذاردنَيكةوة ثَيداضوونةوة بةخؤياندا 
ثَيويستة  ئاوهاش  دياريبكةن  سةريان  هةِرةشةكانى  الوازو  خاَلى  بكةنء 
ضونكة  بضَيتةوة  خؤيدا  ستراتيذيةتى  ستراكضةرو  بةكؤى  كؤمسيؤن 
طؤِرانَيكى  2010/3/7دا  لةهةَلبذاردنى  سياسى  كايةى  شتَيك  لةهةر  بةر 
لةئةنجومةنى  هةمةجؤرييةى  ئةو  هاتووةو  بةسةردا  طةورةى  ضلؤنايةتى 
كة  سياسيانةية  ملمالنَي  ئةو  ئةنجامى  دروستدةبَيت  داهاتوودا  نوَينةرانى 
ثايتةختى  بةغدادى  بةرةو  سةريهةَلداوةو  عَيراقةوة  ناوضةيةكى  لةهةر 
ضيدى  ثَيويستة  هةربؤية  نمايشدةكات،  خؤى  لةوآ  دةضَيتء  سياسي 
كؤمسيؤن خؤى نوَيبكاتةوةو بةطوِرو تينء ئةداى هةَلبذاردنةكانى )2005(

ةوة بةرةو ثيرى هةَلبذاردنةكان نةضَيت ضونكة لةاليةكةوة ئاستى خيبرةو 
باوةِر بةوةآلمة كؤنةكانى  ئةزموونى ئةم دامةزراوةية رَيطةنادات بةوةى 
تريشةوة  لةاليةكى  لةئَيستادا،  بكةين  لؤجستيكييةكانيان  تةكنيكىء  هةَلة 
دةبَيت كؤمسيؤن ئةوة باش بزانَيت كةئَيستا توخمَيكى سةرةكى هاتؤتة نَيو 
ثرؤسةى هةَلبذاردنةوة كةئةويش »كَيبِركَي«ية كةئةمةش ئةوة لةئةندامانى 
بَياليةنء  سةربةخؤو  زياتر  زياترو  دةخوازَيت  كؤمسياران  ئةنجومةنى 
طواستنةوة  قؤناغى  بزوَينةرى  هةَلبذاردن  ئةطةر  ضونكة  بن  ثرؤفيشناَلتر 
بَيت بةرةو ديموكراسي ئةوا نةبوونى كؤمسيؤنَيكى جَيطةبِرواى هاوآلتيانء 
طروثة سياسيء كؤمةآليةتييةكان لةعَيراقدا ئةطةرى خةمساردى بةرامبةر 
قؤناغى  لةباربردنى  ئةطةرى  بةمةش  زياددةكاتء  هةَلبذاردن  ثرؤسةى 

طواستنةوة بةرةو ديموكراسي فةراهةمتر دةبَيت.

KIE  -بةِرَيوةبةرى ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن * 

كؤمسيؤنء ئايندةى ديموكراسى

زه ڕه بین

كؤنفرانسى فيدراسيؤن، سةبارةت بة ثرؤذةياساى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطاى مةدةنى - هةولَير     2009/4/28
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3 ساَلى سَييةم، ذمــارة )2( ضوارشةممة  2010/3/24 Ray Gishti

تيمى سةربةخؤى ضاودَيرى هةَلبذاردن 
ناحكومى  رَي��ك��خ��راوى  )س��َي(  لة  كة 
 )2010-3-7( لةرؤذى  ثَيكدَيتء  سةربةخؤ 
خؤبةخشةوة  ضاودَيرى   )310( لةرَيطةى 
هةَلبذاردنى  ث��رؤس��ةى  ض��اودَي��رى 
لةسنورى  عَيراقى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
هةرَيمى كوردستاندا  كردووةو لةميانةى 
ضةندين  ثرؤسةكةشدا  ضاودَيريكردنى 

تَيبينى تؤماركردووة، لةوانة: 
دةن��ط��دان��ى  دووب���ارةب���وون���ةوةى   .1
ئةمنىء  هَيزة  ئةندامانى  بةتايبةت  هاوآلتيان 
-3-4( ل��ةرؤذى  ثَيشتر  كة  سةربازييةكان 

تايبةتدا  دةنطدانى  ثرؤسةى  لة  2010(داو 
دةنطياندابوو. 

ئةو  وردبينى  كؤمسيؤن  ثَيويستة  بؤية 
سندوقانة بكات كةئةو جؤرة دةنطدانانةى تَيدا 
كراوة بؤ البردنى ئةوانةى كةدووجار دةنطيان 

داوة. 
بؤ  دةنطدةران  لةسةر  طوشار  بوونى   .2

دةنطدان بةاليةنَيكى دياريكراو. 
3. دواكةوتنى كرانةوةى ذمارةيةك ناوةندو 

وَيستطةى دةنطدان بةرووى دةنطدةراندا. 
)14( ساأل  تةمةن  منداَلى خوار  بوونى   .4
نةخوَيندةوار  دةنطدةرى  لةطةأل  هاوكار  وةك 
بةبَيئةوةى بةرثرسى وَيستطة دَلنيابَيت لةوةى 
منداَلةكة زانيارى لةبارةى ضؤنَيتى دةنطدانةوة 

هةية ياخود نا. 
فةرمانبةرانى  الى  شارةزايى  كةمى   .5
دةنطداندا،  لةناوةندو وَيستطةكانى  كؤمسيؤن 
بةتايبةت لةبوارى ناسينةوةى بةشداربووانى 
هةَلبذاردنء خراث مامةَلةكردن لةطةأل ضاودَيرة 
ناحكومييةكاندا.  رَيكخراوة  بَياليةنةكانى 
وةك  ناوةند  بةرثرسى  ناوةند  لةهةندَيك 
دةكردو  ضاودَيران  لةطةأل  مامةَلةى  دةنطدةر 
لةهةندَيك ناوةنديش ناوى ضاودَيرى رَيكخراوة 
ض  كة  بةوةى  نةبيستبوو  هةر  مةدةنيةكانيان 
كة  دةيانطوت  هةيةو  ثرؤسةكةدا  لة  رؤَلَيكى 
كةضاودَيرى  لةوةى  ئاطادارنةكراونةتةوة 
وَيستطةكان  ناوةندو  دَينة  هةيةو  بَياليةن 
وَيستطة  بةرثرسى  ناوةند  لةهةندَيك  ياخود 
ضاودَيرانيان بةوة دةناساند كة ضاودَيرى سةر 
مةشقى  وادةك��ات  كةئةمةش  بةكؤمسيؤنن، 
زياترو وردتر بؤ فةرمانبةرانى كؤمسيؤن لة 
ناوةندو وَيستطةكانى دةنطداندا ثَيويست بَيت. 
6. بةخشةرى ثسوَلةى دةنطدان، ثسوَلةى 
دةنطدةران  بؤ  دةنطدانى  ضؤنَيتى  و  دةنطدان 

روننةدةكردةوة. 
7. - كةمتوانايى جةستةيى )الوازى تواناى 
جةستةيى- ض بةهؤى نةخؤشى ياخود تةمةن( 
هةندَيك لةفةرمانبةرانى ناوةندةكانى دةنطدان 
نةتوانن  ماندوببنء  كةهةرزوو  وايكردبوو 
بةِرَيوةببةنء  بةباشى  خؤيان  كارةكانى 
هةَلبذاردن  رَيوشوَينةكانى  ثيادةى  ثابةندء 
بكةنء ضةندين جَيطؤِركَيى ناثَيويست لة نَيوان 
زووى  لةكاتَيكى  هةر  بكرَيت  فةرمانبةراندا 
فةرمانبةرانةى  ئةو  بةتايبةت  ثَيشنيوةِرؤدا، 
زؤرى  بةثَيوةوةستانى  جوَلةء  كارةكانيان 

دةويست. 
ثَيويستة كؤمسيؤن لةداهاتوودا بؤ باشتر 
هةَلبذاردنى  ثرؤسةكانى  بةِرَيوةضوونى 
جةستةيى  ت��وان��اى  رةض���اوى  داه��ات��وو 

فةرمانبةرانى بكات. 
8. بةرثرسى وَيستطة لة ضةندين وَيستطةدا 
بةباشى كارةكانى خؤى ئةنجامنةدةدا، لةوانة 
كة  ماندوو،  فةرمانبةرانى  جَينةطرتنةوةى 
ثَيكةوة  دووك��ار  فةرمانبةرَيك  وايكردبوو 
وَيستطة  بةرثرسى  لةكاتَيكدا  ئةنجامبدات، 

بةتايبةت  دةوةستا،  وَيستطةكةدا  لة  بةبَيكار 
)بةرثرسى  فةرمانبةرى  ه��ةردوو  ضوونى 
ريزى  )رَيكخةرى  دةنطدةران(و  ناسينةوةى 
وَيستطة( بؤ ثشوو، كةواى دةكرد فةرمانبةرى 
هاوكات  دةنطدان(  ثسوَلةى  )بةخشةرى 
فةرمانبةرى  كارى  خؤيدا  كارةكةى  لةطةأل 
)ناسينةوةى دةنطدةران(يش بكاتء كةسيش 
نةبَيت جَيطةى فةرمانبةرى )رَيكخةرى ريزى 
وَيستطة( بطرَيتةوةو دةنطدةران خؤيان بةبَي 
رَيكخستن بَينة ناو وَيستطةى دةنطدانةكةوة. 

سةنتةرى  كارى  سةرنةكةوتوويى   .9
ثشتطيرى زانيارييةكان )مركز دعم البيانات(ء 
درةنط وةآلمدانةوةى فةرمانبةرانى ثشتطيرى 
لةناوةندةكانى  البيانات(  )دعم  زانيارييةكان 
ثةكخستنى  هؤى  ببووة  كةئةمةش  دةنطدان، 
لةناوةندةكانى  فةرمانبةرانة  ئةو  رؤَلى  كارو 
هاوآلتيانء  درةنطخستنى  دةن��ط��دانء 
قةرةباَلغيش  دروستكردنى  بَيزاركردنيانء 
لةضةندين  دةن��ط��دان��داو  لةناوةندةكانى 
ناوةنددا فةرمانبةر )ثشتطيرى زانيارييةكان( 
دةنطدةرانى  هاوكارى  شَيوة  بةكةمترين 

دةكردو بةهيض شَيوةيةك ثةيوةنديان لةطةأل 
ئؤفيسى  زانيارييةكانى  ثشتطيرى  سةنتةرى 
بةو  زانيارى  ثَيدانى  بؤ  نةدةكرد  كؤمسيؤن 

دةنطدةرانةى ناويان لةو ناوةندةدا نيية. 
ن��اوى  ن��ةه��ات��ن��ةوةى  ن��ةب��وونء   .10
ل��ةزؤرب��ةى  حاَلةتةش  ئ��ةم  دةن��ط��دةران، 
نةهاتنةوةى  بةتايبةت  هةبوو  ناوةندةكاندا 
ناوى دةنطدةرانَيك كةثَيشتر ناويان هةبووةو 
لة  بةتايبةت  ثَيشترداء  لةدةنطدانةكانى 
ثةرلةمانى  سةرؤكايةتىء  هةَلبذاردنةكانى 
)2009-7-25( لة  كوردستاندا  هةرَيمى 

ياخود  دةنطيانداوة،  هةبووةو  ناويان  دا 
زانيارى  كارتى  كة  دةنطدةرانَيك  نةبوونى 
خودى  لةاليةن  هةيةو  دةنطدةرانيشيان 
كؤمسيؤنةوة دابةشكراوةو زانيارى تةواوى 
دةنطدةرى تَيداية بةو ناوةندةشةوة كةدةنطدةر 

دةنطى تَيدا دةدات. 
11. خراثى دابةشكردنى دةنطدةران بةسةر 
دةنطدةرانى  بةتايبةت  دةنطداندا،  ناوةندةكانى 
ذمارةيةكى  وايكردبوو  كة  كؤضثَيكراو، 
زؤريان لةيةك ناوةندى دةنطداندا كؤبكرَينةوة، 

كةئةمةش ببووةهؤى دروستبوونى قةرةباَلغى 
زؤر لةو ناوةندانة، لةكاتَيكدا دةبوواية بةسةر 
دوو تاسَي ناوةندى دةنطداندا دابةشبكراناية. 

ثاشماوةكانى  م��ان��ةوةى  ب��وونء   .12
اليةنةكان  سةرجةم  هةَلبذاردنى  بانطةشةى 
لةدةوروبةرى ناوةندةكانى دةنطدان بة شوَينى 
ديارء بةرضاوةوةء لةدوورى ضةند مةترَيكى 

كةم لة ناوةندةكانى دةنطدانةوة. 
كارى  ضةكدارىو  دي��اردةى  بوونى   .13
ل��ةدةوروب��ةرى  ه��ةَل��ب��ذاردن  بانطةشةى 

ناوةندةكانى دةنطدان. 
ض��اودَي��ران��ى  ش��ارةزاي��ى  كةمى   .14
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنىء نوَينةرى 
رؤذنامةنوسانء  سياسييةكانء  ق��ةوارة 
كة  راطةياندن  كةناَلةكانى  كارمةندانةى 
دةكرد،  دةنطدانيان  ناوةندةكانى  سةردانى 
بةتايبةت لةرووى نةزانينى مافء ئةركةكانى 
خ��ؤي��انء ه��ةوَل��دان ب��ؤ دةس��ت��وةردان��ة 
ئةركةكانى  ثرؤسةكةو  ك��اروب��ارةك��ان��ى 
فةرمانبةرانى كؤمسيؤن، كةئةمةش وادةكات 
ضاودَيرانى  بؤ  وردت��ر  زي��ات��رو  مةشقى 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنىء نوَينةرى 

قةوارة سياسييةكان ثَيويست بَيت. 
15. لةكاتَيكدا كةذمارةيةكى بةرضاو سكاآل 
لةاليةن نوَينةرى قةوارة سياسيةكانء خودى 
قةوارة بةشداربووةكانى هةَلبذاردنةوة لةسةر 
بةتايبةت  تؤماركراوة،  ثرؤسةكة  خ��ودى 
بةكردنةدةرةوةى  تايبةتن  سكاآليانةى  ئةو 
لةقؤناغة  سياسييةكان  ق��ةوارة  نوَينةرى 
جياجياكانى ثرؤسةى دةنطدانء جياكردنةوةو 
ناوةندةكانى  لةوَيستطةو  دةنطةكان  ذماردنى 
دةزانين  بةثَيويستى  داوادةكةينء  دةنطداندا، 
كؤمسيؤنء  بَياليةنى  ثاراستنى  كةبؤ 
باآلى  كؤمسيؤنى  ثرؤسةكة،  شةفافيةتى 
سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان لةعَيراق وردبينى 
وَيستطةو  ئةو  ئةنجامةكانى  فؤرمء  زياترى 

ناوةندانةى دةنطدان بكات. 

* تيمى سةربةخؤى ضاودَيريى هةَلبذاردن
لةم رَيكخراوانة ثَيكهاتووة: 
- ئينستيتيؤى كوردستان بؤ مافةكانى مرؤظ 
)KIHR( )ثارَيزطاى هةولَير(

 )KCRO( رَيكخراوا مافَين مةدةنى لكوردستانَي -
)ثارَيزطاى دهؤك( 
 )KIE( ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن -
)ثارَيزطاى سلَيمانى(

عبداهلل محمدامين

 
ياساييء  بةَلطةنامةيةكى  دةس��ت��ور 
باوةِرى  هزرء  لةدةستوردا  طرنطة،  سياسي 
دةخرَيتةِروو  ئاشكرا  رونء  ميللةتَيك  هةر 
زانينى  ناسينء  بؤ  طرنطة  دةروازةيةكى  بؤية 
ثَيكهاتةء بونيادى هةر كؤمةَلطةيةك. دةكرَيت 
دةستورى  خوَيندنةوةى  لةِرَيطةى  ئَيمة 
هةميشةيي كؤمارى عَيراقى فيدراَلييةوة بزانين 
بونيادى  لةكوَيي  عَيراقيدا  لةكؤمةَلطةى  ذنان 
دةرفةتةكانيان  رووبةرى  كؤمةَلطايةدان،  ئةم 
كوَين،  هةتا  ئازادييةكانيان  مافء  ضةندةو 
زانينى ثَيطةى ذنان لةدةستورى عَيراقدا طرنطة 
ضونكة دةستور دواجار دةبَيتة ضةترى وآلت .

1- ذنانء مافى سياسي
ماددةكانى »20ء 49« وةكو نمونة

مافى  مرؤظدا  مافةكانى  لةثؤلَينكردنى 
سياسي ئةولةويةتى هةية ضونكة طرنطترينء 
لةبةرئةوةية  ئةمةش  مافة،  بنضينةيترين 
كؤى  بةسةر  مافة  ئةم  وَينةى  ك��ةدواج��ار 
ل��ةِروى  ثةخشدةبَيتةوة  ت��ردا  كايةكانى 
بةخشينى وزةء زيندوكردنةوةيان، ئةمِرؤ كة 
»نَير  مرؤظ  ناسراوة،  زانيارى  بةسةردةمى 
بؤ  بةرز  ئاستَيكى  بطاتة  دةتوانَيت  مَي«  يان 
بةِرَيوةبردنى بوارةكانى ذيان بؤية خاَلى طرنط 
ئةوةنية كة تؤ ض رةطةزَيكى بةَلكو خاَلى طرنط 
دةتوانيت؟  ضي  دةزانيتء  ضةند  كة  ئةوةية 
كؤمثيوتةردا  لة  شارةزابَيت  ئافرةتَيك  ئةطةر 
كةنازانَيت  زؤرت���رة  لةثياوَيك  كةَلكى 
كؤمثيوتةر لةكارَيكدا بةكاربهَينَيت كةثَيويستى 

ئةطةر  هةروةها  كؤمثيوتةرة،  بةبةكارهَينانى 
لةبةكارهَينانى  خَيراتربَيت  باشترء  ئافرةتَيك 
كةئاستى  لةثياوَيك  بةكةَلكترة  كؤمثيوتةردا 
زانستىء خَيراييةكةى كةمتر بَيت، ئةمة لةنرخى 
نرخ  كةمناكاتةوةء  رةطةزانة  لةو  يةكَيك  هيض 
دةرفةت  بةَلكو  تر  رةطةزَيكى  بةهيض  نادات 
لةيةكَيكيان دةستَينَيتةوةء دةيداتة ئةويتر، ئَيستا 
لةوآلتانى دونيادا هةوَلدةدةن دةستورةكانيان 
بنةماكانى  مرؤظء  مافى  بنةماكانى  لةطةَل 
ديموكراسيدا بطونجَين، ضونكة ئةم طونجاندنة 
ثةيوةنديية نَيوخؤييةكان بةهَيزدةكاتء لةسةر 
دةدات  طةورة  كةسَيتيةكى  دةرةكيدا  ئاستى 
بةو دةوَلةتة، كاتَيك وآلتَيك بيةوَيت ثةيِرةوى 
بنةماكانى مافى مرؤظ بكات دةبَيت دةرفةتى 
هاوآلتيان،  هةموو  بؤ  بِرةخسَينَيت  يةكسان 
هاوآلتيان  كة  هاتووة  عَيراقيدا  لةدةستورى 
ثياو يان ذن بَيت، مافى بةشدارى لةكاروبارى 
مافى  مومارةسةى  دةتوانن  هةيةء  طشتيدا 
يان  دةنطدان  وةك��و  بكةن  خؤيان  سياسي 
دةستورى   20 ماددةى  .....هتد«  خؤثاآلوتن 

ئ��ةوة  دةستوريية  م���اددة  ئ��ةم  ع��َي��راق��ى« 
رووندةكاتةوة كة زةمينةيةكى دةستورى لةبار 
هةية بؤ بةشدارى رةطةزى مَيينة لةكاروبارى 
بِرطةى 4ى   49« لةماددةى  هةروةها  طشتيدا، 
ثَيويستة  كة  هاتووة  عَيراق«دا  دةستورى 
كة  رَيكبخرَيت  بةجؤرَيك  هةَلبذاردن  ياساى 
لةئةنجومةنى  ذنان  بةشدارى  رَيذةى  دةبَيت 
ل��ة%25،  نةبَيت  كةمتر  عَيراقدا  نوَينةرانى 
 20 لةماددةى  ئةوةى  واتة  يةكةمدا  لةحاَلةتى 
دا هاتووة تةنيا زةمينةيةك بوونى هةيةء ذنان 
بةآلم  بةكاريبهَينن،  لَيببيننء  سودى  دةتوانن 
تَيداية، كؤتايةك  لةحاَلةتى دووةمدا ناضارَيتى 
هةية تايبةت بةذنان كة ثَيويست دةكات ذنان 
هةبَيت  نيةتَيك  ئةطةر  تةنانةت  هةبَيت  بونيان 
بيةوَيت دةرفةت نةدات بةذنان ئةوا ئةم دةقة 
دةستوريية ئةو اليةنة ناضاردةكات كةنوَينةري 
ذنيان هةبَيت، ئةم دةقة دةستوريية وايكردووة 
مافى سياسي ذنان تةنيا وةك دةقَيكى ياسايي 
بكرَيت ضونكة  بةَلكو جَيبةجَى  نةبَيت،  مردوو 
ياساي  لةنةبوونى  طةورة  كَيشةى  هةميشة 
نةكردنى  لةجَيبةجَى  بةَلكو  نةبووة  باشدا 
دةقة  ئةم  ئةطةر  لةبةرئةوة  ب��ووة،  ياسادا 
نةبواية لةوانةية راددةى بةشدارى ذنان ئةطةر 
بونيشى هةبواية زؤر كةمتر بواية، لةبةرئةوة 
بؤ  دةرفةتيان  عَيراقيدا  لةكؤمةَلطةى  ذنان 
رةخساوة بةوةى بةشدارى لة ذيانى سياسيدا 

بكةن.

2- ذنانء مافى مةدةنى
ماددةى 14 وةكو نمونة

»عَيراقييةكان يةكسانن لةبةردةم قانوندا، 
ئاينء  رةط��ةزء  بةهؤى  جياوازى  بةبَي 

نةتةوةوة...هتد«
يةكسانبوونى تاك لةطةَل بةرامبةرةكةيدا، 
لةطةَل  رةطةزييةى  جياوازى  ئةو  وات��ة 
بةرامبةرةكةيدا هةيةتى نةهيضي لَيدةستَينَيتء 
نةهيضى ثَيدةبةخشَيت، لةبةردةمى قانونيشدا 
سوكتر  ن��ة  قورسترء  حوكمةكةى  ن��ة 
سةرضاوةى  دةبَيتة  ئةوةى  كةواتة  دةبَيت، 
نةك  كةسةكانة  رةفتارى  واقيعء  حوكم 
قانونء  لةبةردةم  يةكسانى  رةنط،  رةطةزء 
طرنطة  زؤر  دةستورى  بةدةقَيكى  بوونى 
سنورَيك  دةبَيتة  دةستور  دواجار  ضونكة 
جؤرةكانيةوة،  بةهةموو  دةس��ةآلت  بؤ 
بةطشتى،  مرؤظةكان  بؤ  سنورَيك  دةبَيتة 
تةواوكةرو  مرؤظيش  رةفتارةكانى  هةميشة 
كلتورَيك  ئةمةش  يةكترين،  بونيادنةرى 
كةذنانء  دروستدةكات  رةفتار  لةهزرء 
ثياوان وةك مرؤظى يةكسان سةيرى يةكتر 
سةروترة  يةكَيكيان  وةكئةوةى  نةك  بكةن 

لةوةى تر.

3- ذنانء مافى كؤمةآليةتى
ماددةى 22 وةكو نمونة

»كار، مافى هةموو عَيراقيةكانة بةجؤرَيك 
كة ثارَيزطارى لة ذيانَيكى سةربةرزانة بكات« 

ماددةى 22 بِرطةى 1 لةدةستورى عَيراق.
ك��ار ب��ن��اغ��ةى ئ��اب��وري��ي��ة، ئ��اب��ورى 
سةرضاوةيةكى بةهَيزى راى تايبةتء ئازادة، 
دروستبوونى كةسَيتيةكى بةهَيزء سةربةخؤ 
سةربةست  ئ���ازادء  راى  بوونى  بةبَي 
لؤك  جؤن  قسةكانى  لة  يةكَيك  نايةتةدى، 
ئةوةية كة ئابورى ثَيوةرى ئازاديية بؤ نمونة 
بؤ سينةما  ببِرمء بضم  بليت  نية  ثارةم  »من 

كةواتة من لَيرةدا ئازاد نيم بضم بؤ سينةما، 
بةآلم تؤ ثارةت هةيةء دةتوانيت بليت ببِريتء 
بضيت بؤ سينةما كةواتة تؤ ئازاديت«، لَيرةدا 

ئابورى يةكَيكة لةثَيوةرةكانى ئازادى.
دةستورى  22ى  ب��ةم��اددةى  ئ��ام��اذة 
بؤ  هةية  لةبار  ياسايي  زةمينةى  عيراقى، 
تايبةتء  ئابورى  كاربكةنء  بؤئةوةى  ذنان 
دةقة  ئةم  دةبَيت  هةبَيت،  سةربةخؤيان 
واقيع،  بؤ  بكرَيت  تةرجومة  دةستوريية 
دةكرَيت،  خؤيان  ذنان  بةخودى  ئةمةش 
راستة رَيطرى بؤ هةموو شتَيك هةر دةبَيت 
بةآلم دةبَيت ئةم رَيطريانة بشكَينرَين، ضؤن 
نةيتوانيوة  مَيينة   رةط��ةزى  لةسةرةتادا 
بخوَينَيت يان نةيتوانيوة دةنطبدات بةآلم ئةم 
ئاوهاش  نةماوة،  شوَينةواريان  بؤضونانة 
لةم  ذنان  هاتنةمةيدانى  كاركردنء  دةكرَيت 
بوارةشدا سةركةوتوبَيت، ئَيستا لةفةرمانطة 
حكوميةكاندا ذنان روبةرَيكى زؤر فراوانيان 
هةية بةآلم لةكةرتى تايبةتدا كةمتر ثَيطةيان 
ئابوري  خ��اوةن  نةبنة  ذنان  ئةطةر  هةية 
سةربةخؤ،  راى  خاوةنى  نابنة  سةربةخؤ 
كورد وتةنى »قوتت بةدةست كَي بَيت، قةولت 
زؤرجار  بؤية  ذنان  قةولى  ئةوة«  بةدةست 
بةدةست خؤيان نيةء بةدةست ثياوةكانيانة 
ثياوةكانيانداية،  لةطيرفانى  دةستيان  ضونكة 
بكةن  بيروِرا  ئ��ازادى  داواى  ئةوةى  ثَيش 
كةواتة  ثةيدابكةن،  خؤيان  ئابورى  دةبَيت 
ئةوة  ئافرةت  الوازى  سةرةكى  هؤكارى 
هؤكارةكةى  بةَلكو  مَيينةية  رةطةزى  كة  نية 
نية  سةربةخؤ  ئابورى  خاوةنى  كة  ئةوةية 
وةكو سيمؤن دى بؤظوار دةَلَيت »ذن وةكو 

ذن لةدايك نابَيت بةَلكو دةكرَيت بةذن«.

راثؤرتى سةرةتايى تيمى سةربةخؤى ضاودَيريى هةَلبذاردن*

سةبارةت بة بةِرَيوةضوونى هةلَبذاردنى ئةنجومةنى نويَنةرانى عَيراق )2010/3/7(

ثَيطةى مافةكانى ذنان لة دةستورى عَيراقيدا



سازدانى: دانا جةميل

ئةندامى  حاجى  ئيبراهيم  محةمةد 
لةم  سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
تَيثةِراندنى  بةنهَينى  هؤكارى  ديمانةيةدا 
ياساى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء 
ئةو  لةدةرضوونى  ئةنجومةنةكان  بَيئاطايي 
تَيثةِراندنى  دواى  مانط  دوو  تا  ياساية 
ئةوةش  مةترسى  دةخ��ات��ةِروو،  ياساكة 
هةبَيت  ئ��ةوة  نييةتى  كة  ثيشاندةدات 
ئةنجومةنى  وةك  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
تر  جارَيكى  لَيبكرَيتء  شارةوانييةكانى 
ئةنجامنةدرَيتةوةء  بؤ  هةَلبذاردنيان 

ضارةنوسيان بةناديارى بمَينَيتةوة.

هةَلبذاردنى  ي��اس��اى  طشتى:  راي 
بةبَيدةنطى  زؤر  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  دووةمى  لةخولى 
ئةمة  هؤكارى  ثَينةدرا،  بايةخى  تَيثةِرىء 

ضيبوو؟
ئةم  ب��ةداخ��ةوة  ئيبراهيم:  محةمةد 
ياساية وةك ضؤن الى خةَلكى كوردستان 
ئَيمةش  شَيوة  بةهةمان  تَيثةِرى،  بةنهَينى 
وةكو ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى كوردستان 
لةسةر  ئاطادارييةكمان  ج��ؤرة  هيض 
دوومانط  نةبوو،  ياساكة  تَيثةِراندنى 
ثَيكرد  هةستمان  ئَيمة  دةرضوونى  دواى 
لةبةرئةوةى  دةرك��راوة،  ياساية  ئةم  كة 
هةَلبذاردنى  بة  ثةيوةنديدارة  ياساكة 
ئَيمة  بةبِرواى  ثارَيزطاكان.  ئةنجومةنى 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  باشتروابوو 
رةئييان  ي��اس��اي��ةدا  ئ��ةم  ل��ةداِرش��ت��ن��ى 
بةهةند  بؤضونيان  بيرو  ه��ةب��وواي��ةء 
ثةرلةمانى  بةداخةوة  بةآلم  وةربطيراية، 
بؤ  بطةِرَيتةوة  ئةوةى  بةبَي  كوردستان 
ياساكة  ئةوةبوو  ثارَيزطاكان،  ئةنجومةنى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بانطةشةى  لةكاتى 
ئةنجامدرا  ل���ة7/25دا  كة  كوردستان 
دووةمى  لةخولى   7/13 لة  ياساية  ئةم 

ثةرلةمانى كوردستاندا تَيثةرَيندرا.
هؤكارى  ئَيوة  بةبِرواى  طشتى:  راي 
شَيوةية  بةو  ياساية  ئةو  تَيثةِراندنى 

ضيبوو؟
ئَيمة  ب��ةب��ِرواى  ئيبراهيم:  محةمةد 
ثرسي  لة  هةم  ئةوةية  سةرةكى  هؤكارى 
هةم  ثارَيزطاكان،  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
لة ثرسي داِرشتنى ياسايةك بؤ ئةنجومةنى 
ثارَيزطاكان، ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى 
ثرسنةكردنيش  كردووة،  زؤرى  داكؤكى 
نةخستنة  ثارَيزطاكانء  بةئةنجومةنى 
لةاليةن  ياساية  ئةم  طفتوطؤى  بةرباسء 
رؤشنبيرانء خةَلكى هةرسَي ثارَيزطاكةى 
بؤ  دةطةِرَيتةوة  كوردستانةوة،  هةرَيمى 
ئةوةى كة نييةتى ئةوة هةبووة ئةم ياساية 

بةليستى داخراو دةربضَيت.
هةَلبذاردنَيك  ضةند  باشة  طشتى:  راي 
ل��ةع��َي��راق��دا ئ��ةن��ج��ام��دران ل��ةوان��ة 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنةكانى 
هةروةها  عَيراق،  باشورى  ن��اوةِراس��تء 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، 
ئةو  بةآلم  بوو،  نيمضةكراوة  ليستى  بة  كة 
هةَلبذاردنةكانى  وادةكات  كة  ضيية  ترسة 
ليستى  بة  كوردستان  هةرَيمى  سنورى  ناو 

داخراو بَيت؟
محةمةد ئيبراهيم: لةراستيدا هةَلبذاردن 
دةرفةتَيك  كراوة  ليستى  سيستمى  بةثَيى 
كةبتوانَيت  دةِرةخسَينَيت  دةنطدةر  بؤ 
كة  ك��ان��دي��دةى  ئ��ةو  خ��ؤى  ويستى  ب��ة 
بةشايستةى دةزانَيت دةنطى ثَيبدت، بةآلم 
دةتوانَيت  دةنطدةر  داخراودا  سيستمى  لة 
بةراستى  ئةمة  بدات،  ليستَيك  بة  دةنط 
كيانة  لةسةر  دروستدةكات  مةترسييةك 
سياسييانةى  اليةنة  ئةو  يان  سياسييةكان 
كة بةشدارى ثرؤسةى هةَلبذاردن دةكةن 
لة  هةيانة  كة  رَيكةوتنانةى  ئةو  ناتوانن 
ئةوكاتة  بكةن، ضونكة  جَيبةجَيي  نَيوانياندا 
دةكةوَيتة  دوواليةن  رَيكةوتنى  مةسةلةى 

بةر مةترسى، ضونكة تؤ ناتوانيت زةمانةتى 
كَي  بة  دةنط  دةنطدةر  كة  بكةيت  ئةوة 
داخ��راودا  ليستى  كاتى  لة  بةآلم  دةدات، 
ضةند كيانَيكى سياسيي دةتوانن بةيةكةوة 
دابةزَيننء  هاوبةش  ليستَيكى  رَيكبكةونء 
دةدات.  قائيمةية  بةو  دةنط  دةنطدةر  ئيتر 
زياتر  كة  بؤئةوةية  ئَيمة  بةبِرواى  ئةمة 
يةكَيتىء  نَيوان  ستراتيجى  رَيكةوتنى 
بتوانن  مةترسييةوةء  نةكةوَيتة  ثارتى 

ثَيكةوة ليستى هاوبةش دروستبكةن.
ئةنجومةنى  وةك  ئَيوة  طشتى:  راي 
ياساكة  لةدةرضواندنى  ئاطاتان  ثارَيزطا 
ياسايةتان  ئةو  ئَيوة  ئَيستا  بةآلم  نةبووة، 
ضيية  تَيبينيتان  قبوَلةو  بةالوة  ضةند  تا 

لةسةرى؟
يةكةممان  تَيبيني  ئيبراهيم:  محةمةد 
ياساكة  كة  دةزانين  باشى  بة  ئةوةية 
بَيت  ك��راوة  ليستى  سيستمى  بةثَيى 
كةسة  ئةو  بتوانَيت  دةنطدةر  بؤئةوةى 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  بؤ  كة  هةَلبذَيرَيت 
ناحييةكان  ق��ةزاو  ئةنجومةنى  بؤ  يان 
بةراستى  ئةمة  دةزانَيت،  شايستةى  بة 
تواناى  ئاستى  لةسةر  دةبَيت  كاريطةرى 
كاتَيك  بَيطومان  ضونكة  ئةنجومةنةكان، 
كةخؤى  دةب��َي��ت  سةرثشك  دةن��ط��دةر 
ئةنجومةن،  بؤ  هةَلبذَيرَيت  كةسَيك 
دةِرةخسَينَيت  باشتر  زةمانةتَيكى  ئةمة 
بطةنة  ثسثؤِر  بةتواناو  خةَلكى  بؤئةوةى 
طةورةترين  لةبةرئةوة  ئةنجومةنانة،  ئةو 
وةكو  باشتروابوو  كة  ئةوةية  ئَيمة  تَيبينى 
ناوةند   ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةى  ئ��ةم 
بةليستى نيمضة داخراوبَيت ضونكة النيكةم 

جؤرة ئازادييةكى دةدا بةدةنطدةر. 
تَيبيينى دووةممان ئةوةية كة بةراستى 
كة  ئةوةى  بؤ  كةدانراوة  سزايانةى  لةو 
هةَلبذاردندا  بانطةشةى  ثرؤسةى  لةكاتى 
ياخود لةكاتى ثرؤسةى دةنطداندا، سزاكان 

مادانةى  ل��ةو  هةندَيك  ضونكة  كةمن، 
لةبةرامبةر  كردووة  سزاكان  بة  ئاماذةى 
تاوانانة  ئ��ةو  ك��ة  مةترسييةكى  ئ��ةو 
دةبواية  واب��وو  ثَيمان  دةك��ةن  دروستى 
كةس  بؤئةوةى  طةورةتربَيت  سزاكان 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لةكاتى  نةتوانَيت 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ثارَيزطاكانء 
كةسَيك  هيض  ك��ة  ناحييةكان  ق���ةزاو 
ثةيوةستة  كة  ثرؤسةية  ئةو  نةتوانَيت 
كوردستانةوة  خةَلكى  ضارةنووسي  بة 
لةكاتَيكدا ئةم ثرؤسةية دةسةآلتى كوردى 
ثيشاندةداتء  جوانتر  دةرةوة  بةرامبةر 
ثرؤسةية  ئةم  نةتوانَيت  كةسَيك  هيض 
ئةو  كة  بوو  ثَيويست  بؤية  بشَيوَينَيت 
كة  كةسانةى  ئةو  بؤ  دانراون  سزايانةى 
دةيانةوَيت ئةم ثرؤسةية بشَيوَينن سزاكة 

قورستر بَيت.
دووةم��ى  ب��ِرط��ةى  لة  طشتى:  راي   
ثَيناسةى  ياساكةدا،  يةكةمى  م��اددةى 
باآلى  دةس��ت��ةى  بة  ك���ردووة  دةس��ت��ةى 
كوردستاندا،  لة  راثرسي  هةَلبذاردنةكانء 
لة كؤمسيؤنى  باس  ماددةى دووةميشدا  لة 
دةكات  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلى 
قؤناغةكانى  هةموو  سةرثةرشتى  كة 
هةَلبذاردنةكان دةكات، ثرسيارةكة ئةوةية 
ئةم دةستةية لة ضي ثَيكهاتووةو ثةيوةندى 

بةكؤمسيؤنى باآلوة ضيية؟
لةهةرَيمى  ئيبراهيم:  م��ح��ةم��ةد 
لةبةردةم  كَيشة  طةورةترين  كوردستاندا 
سةربةخؤ  بةشَيوةى  دةستانةى  ئةو 
دةس��ت��ورة،  نةبوونى  دروستدةكرَين 
هةرَيمى  وةك  ئَيمة  ب��وو  ثَيويست 
هةبَيت،  دةستورَيكمان  ك��وردس��ت��ان 
لةم  باسدةكرَين  دةستانةى  ئةو  هةموو 
دياريكرابانء  دةستور  بةثَيى  ياسايانةدا 
لةم  هةريةكَيك  كة  بدراية  بةوة  ئاماذة 
ثَيويستيان بةوة هةية ياسايةكى  دةستانة 

ياسايانةش  ئةم  دةربضَيت،  بؤ  تايبةتيان 
دةستةية  ئةم  ثَيكهاتةى  كة  بوو  ثَيويست 
دةسةآلتةكانى  دةستةو  هةيكةليةتى  كة 
دياريبكرَين،  ثَيويستبوو  ياسايةك  بةثَيى 
لةهةرَيمى  تائَيستا  ئَيمة  ب��ةداخ��ةوة 
كوردستاندا دةستورمان نييةو تا ئَيستاش 
ئَيمة  ب��ةراى  بؤية  نيية.  دةستةية  ئةو 
ئةو  تاوةكو  ضارةسةركراوة  بةوة  ئةمة 
باآلى  كؤمسيؤنى  ثَيكدةهَينرَيت  دةستةية 
ئةم  لةجياتى  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
هةَلبذاردنةكان  سةرثةرشتى  دةستةية 

بكةن.
دةسةآلت  كؤمةَلَيك  بةآلم  طشتى:  راي 
بةنمونة  ياساكةدا،  لة  دةستةكة  بة  دراوة 
لةبارةى  وردبينيكردن  ئةنجامدانى 
لةاليةن  ثَيشتر  كة  كانديدةكانةوة 

كؤمسيؤنةوة دةكرا؟
ئةم  لةراستيدا  ئيبراهيم:  محةمةد 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ياساى  ياساية 
ئَيمة  ناحيةكانة،  ق��ةزاو  ثارَيزطاكانء 
ياساى  كة  دةزان��ي��ن  خةلةل  بة  ئةمة 
كة  بؤئةوةى  ثةلبكَيشَيت  هةَلبذاردن 
باآلى  دةستةى  دةسةآلتةكانى  لة  باس 
ثَيويستبوو  ب��ك��ات،  ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان 
ياسايةكى تايبةت دةربضَيت لة ثةرلةمانى 
ك��وردس��ت��ان��ةوة ئ���ةركء دةس���ةآلتء 
دةستةيةى  ئةم  كاركردنى  ضوارضَيوةى 

دياريبكرداية.
مةبةستى  ئَيوة  بةبِرواى  طشتى:  راي 
دةطةِرَيتةوة؟  بؤضى  دةستةية  ئةو  بوونى 
لةم  كؤمسيؤن  كة  دةطةِرَيتةوة  ئةوة  بؤ 
هةَلنةستاوةو  خؤى  ئةركى  بة  وآلت��ةدا 
بَياليةنىء  بة  ئةركةكانى  نةيتوانيوة 
ئةم  ياخود  بةرَيت  بةِرَيوة  ثرؤفيشناآلنة 
لةوَيوة  بؤئةوةى  وةسيلةيةكة  دةستةية 
كؤمسيؤندا  بةسةر  دةس��ت  ت��ةواوى  بة 

بطيردرَيت؟
محةمةد ئيبراهيم: ئةطةر دةستةكة بةثَيى 
سةربةخؤو  لةكةسانى  بَيت،  دةستوور 
بَياليةن دروستبكرَيت، لة كةسانى شارةزا 
لةو بوارةدا دروستبكرَيت دةستَيوةردانى 
نةبَيت  تَيدا  سياسييةكانى  اليةنة  حيزبىء 

ئَيمة ئةو دةستةية بة ثَيويست دةزانين.

لةسةر  قسة  ب���ةردةوام  طشتى:   راي 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دواخستنى 
هةَلبذاردنةكة  ئَيستا  دةكرَيت،  ثارَيزطاكان 
دواخراوة بؤ كؤتايي مانطى 10ى 2010، ضى 
لة  هةَلبذاردنانة  ئةم  بةردةوام  دةكات  وا 

هةرَيمى كوردستاندا دوابخرَيت؟ 
طرنطترين  لة  يةكَيك  ئيبراهيم:  محةمةد 
بنضينةكانى ثتةوكردنى رَيبازى ديموكراسي 
دةسةآلتة،  ئاشتيانةى  دةستاودةستكردنى 
ب��ةداخ��ةوة ل��ة ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان 
لةناو  وةك  هةَلبذاردنةكان  دواخستنى 
خةريكة  دياردة  بووةتة  حيزبةكان  خودى 
هةرَيمى  دةستورييةكانى  دامودةزطا  لةناو 
دةبينين  ئَيمة  دياردة،  ببَيتة  كوردستانيشدا 
زؤرَي��ك  كوردستاندا  لةهةرَيمى  ك��ة 
ناكةن  كؤنطرة  خؤيدا  لةكاتى  لةحيزبةكان 
ئةمة بؤخؤى هؤكارى سةرةكى ئةوةية كة 
خةريكة  ئةمة  لةهةَلبذاردن،  هةية  ترسَيك 
دامودةزطاكانى  لةناو  دي��اردة  دةبَيتة 
تريشدا، هةَلبذاردن يةكَيكة لة وةسيلةكانى 
بةشَيوةى  دةسةآلت  دةستاودةستكردنى 
ه��ةَل��ب��ذاردن  ل���ةوةش  جطة  ئاشتيانة، 
دةنطدةرء  لةنَيوان  واية  ثةيمانَيك  وةكو 
ئَيمة  بةبؤضوونى  لةبةرئةوة  دةسةآلتدا، 
كاتى  لة  بةِراستى  كة  هاوآلتيانة  ئةركى 
تةواوبوونى ماوةى ياسايي هةر دةزطايةكدا 
نةبن،  بَيدةنط  ثَيدةدةن  دةنطى  ئةوان  كة 
قةزاو  ئةنجومةنةكانى  بؤئةوةى  كاربكةن 
ثةرلةمانى  شارةوانييةكانء  ناحيةكانء 
خؤيدا  ياسايي  ل���ةوادةى  كوردستان 
ئةمة  ضونكة  بكرَيتةوة،  هةَلبذاردنةكان 
كة  دةزطاية  بةو  دةداتةوة  تر  طِرءتينَيكى 
بؤ  باشتر  متمانةيةكى  نوَيدةكرَيتةوةء 
دةتوانن  كة  دةستةبةردةبَيت  هاوآلتيان 
وآلتى  بةِرَيوةبردنى  ثرؤسةى  بةشدارى 
ماوةى  ئةطةر  بةراستى  بكةن،  خؤيان 
متمانة  دواخرا،  ئةنجومةنانة  ئةم  ياسايي 
ئةو  هةم  دةك��ات،  الواز  هاوآلتيان  الى 

دةستانة بؤخؤى توشى شةلةل دةبَيت.
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  وةك  ئَيمة 
وادةى  ت��ةواوب��وون��ى  ثَيش  سلَيمانى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان بةضةند نوسراوَيك 
هةرَيمى  س��ةرؤك��اي��ةت��ى  ل��ة  داوام����ان 
ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  كوردستانء 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  كوردستانء 
وةزيران كردووة بؤئةوةى كة هةَلبذاردنى 
خؤيدا  لةوادةى  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  ضارةنوسى  ئةنجامبدرَيتء 
ثارَيزطاكان وةك ضارةنووسى ئةنجومةنى 
ماوةى  بؤ  كة  لَينةيةت  شارةوانييةكانى 
بِريارَيك  هيض  بةبَيئةوةى  ساَلَيكة  ضةند 
بدرَيت  ئةنجومونانة  ئةو  لةضارةنووسى 
نةكراوةتةوة.  بؤ  هةَلبذاردنيان  تائَيستا 
بةراستى  دةكةين  ثَيشبينى  ئَيمة  ئةوةى 
كة  نييةتيداية  لة  دةس��ةآلت  كة  ئةوةية 
ثارَيزطاكانيش  هةَلبذاردنى  ضارةنووسى 
وةك����و ض���ارةن���وس���ى ئ��ةن��ج��وم��ةن��ى 
هةَلبذاردن  لَيبكاتء  شارةوانييةكانى 
نةكرايةوة  هةَلبذاردنيش  كة  نةكرَيتةوة، 
شوَينى  لة  ئةنجومةنانة  ئةو  بةرة  بةرة 

خؤيان بَيهَيزبنء بثوكَينةوة.
ماددةى  سَيهةمى  بِرطةى  لة  طشتى:  راى 
كة  »لةبارَيكدا  هاتووة  ياساكةدا  31ى 
ئةوا  بكرَين،  هةَلبذاردنةكان  نةتوانرا 
ئةنجومةنةكان لة بةِرَيوةبردنى كاروباريان 
تاكو ئةنجومةنة نوَييةكان هةَلدةبذَيردرَين 
ئةم  ئَيوة  ب��ةب��ِرواى  ب��ةردةوام��دةب��ن« 
جارَيكى  بؤئةوةى  نيية  الستيكى  مادةية 
بةدواخستنى  بدةنةوة  شةرعييةت  تر 

هةَلبذاردن؟
ئةو  بةدَلنياييةوة  ئيبراهيم:  محةمةد 
ئةنجامنةدانى  لةكاتى  كة  بؤئةوةية  مادةية 
ئةمساَلدا  10ى  مانطى  لة  هةَلبذاردن 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان بةردةوامبن لةسةر 
ئيشءكارةكانى خؤيان، ئامانجى سةرةكيش 
لة دانانى ئةم ماددةية ئةوةية كة لةئَيستاوة 
ثَيشبينى ئةوةكراوة كة هةَلبذاردن لة كاتى 

دياريكراودا ناكرَيتةوة.

محةمةد ئيبراهيم

Ray Gishtiساَلى سَييةم، ذمــارة )2( ضوارشةممة  22010/3/24

دواخستنى هةلَبذاردنةكان وةك لةناو حيزبةكاندا بؤتة دياردة، 
خةريكة لةناو دامودةزطا دةستورييةكانيشدا بكريَتة دياردة

محةمةد ئيبراهيم حاجى، ئةندامى ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى:

ثرسنةكردن 

بةئةنجومةنى 

ثارَيزطاكانء نةخستنة 

بةرباسء طفتوطؤى 

ئةم ياساية لةاليةن 

رؤشنبيرانء خةَلكى 

هةرسَي ثارَيزطاكةى 

هةرَيمى كوردستانةوة، 

دةطةِرَيتةوة بؤ ئةوةى 

كة نييةتى ئةوة هةبووة 

ئةم ياساية بةليستى 

داخراو دةربضَيت



ساَلى سَييةم ذمــارة )2( ضوارشةممة  2010/3/24

ياخود  ثةرلةمان  كورسييةكانى  دابةشكردنى  ضةمكى 
طةيشتنة  واتة  هةَلبذاردن،  ثرؤسةى  براوةى  دياريكردنى 
دةركةوتنى  سياسىء  كارى  بةرهةمى  ضنينةوةى  قؤناغى 
دةرةنجامى هةَلسوكةوتى سياسىء دةركةوتنى كاريطةرى 
جةماوةرى  لةسةر  سياسيانة  هةَلسوكةوتة  كارو  ئةو 
ئايندةى  بةرنامةكانى  قبوَلكردنى  ئاستى  زانينى  دةنطدةرو 
دةنطدةرةوةو  جةماوةرى  لةاليةن  بةشداربوو  اليةنى 
رةنطدانةوةى لة ذمارةو ئاستى ئةو دةنطدةرانةى دةتوانَيت 
لة  بةدةستبهَينَيتء  دةنطةكانيان  كؤبكاتةوةو  لةخؤى 
سياسىء  نةخشةى  لة  خؤى  سياسى  ثَيطةى  رَييانةوة 
ئةو  ئايندةى  خولى  تا  وآلتدا  سياسى  دةسةآلتى  ثَيكهاتةى 
دةسةآلتدار  فةرمانِرةواو  وةك  ض  دياريبكات،  هةَلبذاردنة 

ياخود ئؤثؤزسؤن. 
ياخود  ثةرلةمان  كورسييةكانى  دابةشكردنى  ضةمكى 
ثةيوةستة  هةَلبذاردن  ثرؤسةى  ب��راوةى  دياريكردنى 
بةجؤرى هةَلبذاردنء سيستمى هةَلبذاردنةكةوة. سةبارةت 
بَيت  تايبةت   هةَلبذاردنَيكى  هةَلبذاردن كةدةشَيت  بةجؤرى 
بؤ ثؤستَيكى وةك سةرؤك كؤمار، رابةر، ثارَيزطار ياخود 
يةك  ياريزانى سياسىء  يةك  كة  هةر ثؤستء كورسييةك 
هةَلبذاردنيش  سيستمى  بة  سةبارةت  ثَيويستة.  براوةى 
لةهةر  كة  بَيت،  زؤرينة  ياخود  رَيذةيى  سيستمى  دةشَيت 
دابةشكردنى  ب��راوةو  دياريكردنى  شَيوازى  يةكَيكياندا 
اليةنَيك  ب��راوةك��ان  ثَيية  بةو  ج��ي��اوازةو  كورسييةكان 
جياوازى  هةبوونى  لةطةأل  دةبَيت  اليةنَيك  ضةند  ياخود 
ثؤستة  كورسىء  رَي��ذةى  ذم��ارةو  بردنةوةو  ئاستى  لة 

بةدةستهاتووةكانى هةر اليةنَيك. 

هةَلبذاردن بةسيستمى رَيذةيى: 
كة  شياوة  طونجاوو  هةَلبذاردنانة  ئةو  بؤ  سيستمة  ئةم 
كورسىء ثؤستةكانى زؤربن، وةك هةَلبذاردنى ثةرلةمانء 
دةستةو  هةر  ش��ارةوان��ىء  ثارَيزطاو  ئةنجومةنةكانى 
ضةند  ياخود  هةَلبذاردندا  بازنةى  يةك  لة  كة  ئةنجومةنَيك 
بازنةيةكدا دةنطدان بؤ بردنةوةى كورسييةكانى بكرَيت كة 

ذمارةى كورسييةكانى لة ضةند دانةيةك زياتر بن. 
ئاستى  كة  دةبن  براوةيةك  ضةند  سيستةمةشدا  لةم 
رَيذةى  ذمارةو  بةثَيى  ئةويش  دةبَيت  جياواز  بردنةوةيان 
دةنطى بةدةستهاتوى دةنطدةران بؤ هةر يةكَيكيان. هةر بةو 
ثَييةش هةريةك لةو اليةنانة ذمارةيةك كورسى وةردةطرَيت 
لة  دةنطانةى  ئةو  رَيذةى سةدى  لةطةأل  دةبَيت  كةبةرامبةر 

ثرؤسةى هةَلبذاردنةكةدا بةدةستيهَيناوة. 
رَي��ذةى  زؤرترين  يةكةم  ب��راوةى  سيستمةشدا  لةم 
كورسىء ثؤستى دةبَيتء دواى ئةويش براوةكانى تر دَين 
زؤرةو  لة  بةدةستهاتووةكان  كورسيية  رَيذةى  كةبةثَيى 
بةرةو كةم ريزدةبن تا ذمارةى كورسييةكان تةواو دةبَيت. 

هةَلبذاردن بة سيستمى زؤرينة: 
كة  شياوة  طونجاوو  هةَلبذاردنانة  ئةو  بؤ  سيستمة  ئةم 
كورسىء ثؤستةكانى كةم بن ياخود يةك دانة بَيت، ئةمةش 
لةو هةَلبذاردنانةدا دةبَيت كة فرة بازنة ياخود بازنةى بضوك 
كورسييةك  هةر  بؤ  كة  ثةرلةمان  هةَلبذاردنى  وةك  بن، 
هةَلبذاردنى  ياخود  دياريكرابَيت  هةَلبذاردن  بازنةيةكى 
بؤ  هةَلبذاردن  ياخود  شارَيك  شارةوانى  ئةنجومةنى 

ثؤستَيك كةيةك براوةى ثَيويست بَيت. 
كةسَيك  تاكة  ياخود  اليةنَيك  براوة  سيستمةشدا  لةم 
دةبَيت، دياريكردنى براوةش بةثَيى بةدةستهَينانى زؤرترين 
ئةو  جا  دةبَيت،  دةنطدةران  دةنطى  رَيذةى  ياخود  ذمارة 
زؤرترينةش زؤرينةى رةها )ثةنجا + يةك( ياخود زؤرينةى 
ديكة  لةوانى  كة  اليةنةية  كةسء  ئةو  )ب��راوة  سادةبَيت 
دةنطانة  ئةو  ذمارةى  جا  بةدةستهَيناوة،  زياترى  دةنطى 
هةرضةند بَيت، تةنانةت طةر لةسةدا ثةنجا كةمتريش بَيت(، 
لة كؤتايى ثرؤسةى هةَلبذاردندا كةبةثَيى سيستمى زؤرينة 
ديكةش  ئةوانى  دةبَيتء  براوة  اليةن  يةك  بةِرَيوةدةضَيت، 
دةبَيت لة دةرةوةى ثَيكهاتةى ئةو دةسةآلتةو لةضوارضَيوةى 
ياريكردن  سياسىء  لةكارى  بَيت  بةردةوام  ئؤثؤزسؤندا 

لةكاية سياسييةكةى وآلتدا. 
ئةم دوو سيستمةش كةوةك نمونة باسكران ئاسانترينيانن 
لةطةأل  ئةطةرنا  كارثَيكردن،  تَيطةيشتنء  رونكردنةوةو  بؤ 
ثَيشكةوتنى ديموكراسيدا هةوَلدان بةردةوامة بؤ دؤزينةوةى 
باشترين رَيطا بؤ بةشداريثَيكردنى نوَينةرى زؤرترين توَيذء 
طروثء اليةن لةبةِرَيوةبردنى وآلتداء دياريكردنى باشترين 
بةثَيى  وآلت��ةو  كةهةر  وآلت،  بةِرَيوةبردنى  بؤ  سيستم 
مَيذوييةكةى  قؤناغة  طةلةكةىء  ثَيكهاتةى  تايبةتمةندى 
سةركةوتوترين  سيستمء  باشترين  ثَييةش  بةو  جياوازةو 
سيستم بؤ ئةو وآلتة جياواز دةبَيتء دةشَيت داهَينانى نوَيى 

لَيبكةوَيتةوة. 

* ئةندامى دةستةى بةِرَيوةبردنى
 ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن

دابةشكردنى 
كورسييةكانى ثةرلةمان

ثَيطةى سةرؤكى هةرَيم لةثرؤذة دةستورى هةرَيمدا
دةروون عبدالكريم

دةوَلةتَيكى  عَيراق  ثَييةى  }بةو 
)126( ل���ةم���اددة  ف��ي��درال��ي��ي��ةو 

بوونى  مافى  دةس��ت��وورةك��ةي��دا  ى 
كوردستان  هةرَيمى  بؤ  دةستورَيكى 
ثرؤذةى  ئَيستاشدا  لةكاتى  تَيدايةء 
كةثةرلةمانى  هةية  دةس��ت��ورَي��ك 
دةنطى  2009/6/4دا  لةرؤذى  كوردستان 
لةسةرداوةو لةاليةن ضةندين كةسايةتى 
رَيكخراوةكانى  نوَينةرانى  ئةكاديمىء 
خوَيندنةوةى  مةدةنييةوة  كؤمةَلطةى 
خوَيندنةوةيةش  ئةم  كراوة،  بؤ  زؤرى 
سةرنجء  راو  دةيان  ئةو  دةضَيتةثاَل 
تَيبينيانةى لةسةر ئةم ثرؤذة دةستوورة 
لةسةر  جةخت  هاوكات  ن��ووس��راون، 
ثَيويستى بوونى دةستورَيك دةكةمةوة 
كةبةراستى  كوردستاندا  لةهةرَيمى 
ثةرلةمانىء  سيستمَيكى  زةمانةتى 

ديموكراسي بكات{

ناوةِرؤكى سيستمى ثةرلةمانى 
لةثرؤذةى دةستورى هةرَيمدا

ثرؤذةكةدا  يةكةمى  ل��ةم��اددةى 
هاتووة كة)سيستمى سياسى ثةرلةمانى، 
كؤمارىء ديموكراسيية(. ديارة يةكَيك 
سيستمى  سةرةكييةكانى  لةثرةنسيثة 
دةسةآلتة  دابةشكردنى  ثةرلةمانى 
دام��ةزراوةي��ةك��ى  ضةند  ل��ةن��َي��وان 
دةستوريدا كةيةكَيك لةو دامةزراوانةش 
سةرؤكايةتى دةوَلةتة كةدةتوانين بَلَيين 
لةمجؤرة سيستمةدا خاوةنى دةسةآلتى 
كارَيكى  ضةند  ئةوةندةى  نيية  فيعلى 
ئةنجامدةدات  تةشريفاتى  رةمزيىء 
دامةزراوةيةكى  ئةمةدا  لةثاَل  بةآلم 
ديكة هةية كةدةسةآلتى جَيبةجَيكردنةو 
ئةنجومةنى وةزيرانة كةخاوةنى هةموو 

دةسةآلتة تةنفيزييةكانة.
ب���ةوردب���وون���ةوة ل��ةث��رؤذةى 
كوردستان  ه��ةرَي��م��ى  دةس��ت��ورى 
سيستمى  بةثَيضةوانةى  دةبينين 
لةدةسةآلتة  زؤر  بةشَيكى  ثةرلةمانى 
بةسةرؤكى  بةخشراوة  تةنفيزييةكان 
لةسيستمى  كة  بةشَيوةيةك  هةرَيم 
ئةمةش  نزيكدةبَيتةوةو  سةرؤكايةتى 
ثرؤذةكة  يةكى  ماددةى  ثَيضةوانةى 
تريشةوة  لةاليةكى  دةوةستَيتةوة. 
شَيوازى هةَلبذاردنى سةرؤكى هةرَيم، 
كة لةماددةى )61(ى ثرؤذةكةدا هاتووة 
ثةيِرةوكردنى سيستمى سةرؤكايةتيية 
هةرَيمى  »سةرؤكى  ثةرلةمانى:  نةك 
دةنطدانى  ل��ةرَي��ط��ةى  ك��وردس��ت��ان 
لةاليةن  راستةوخؤ  نهَينى،  طشتى 
كوردستانةوة  هةرَيمى  هاوآلتيانى 
الدانَيكى  كةئةمةش  هةَلدةثذَيردرَيت«، 
ترة لةسيستمى ثةرلةمانى كةسةرؤكى 
ثةرلةمانةوة  ل��ةرَي��ط��ةى  دةوَل���ةت 

دياريدةكرَيت .
سيستمى  لةنَيوان  تَيكةآلويية  ئةم 
ثةرلةمانىء سةرؤكايةتى لةثرؤذةكةدا 
لَيدةكةوَيتةوة  ئةوتؤى  دةرةنجامى 
ذيانى  لةسةر  سلبى  كةكاريطةريى 
لةهةرَيمى  دةبَيت  ياسايى  سياسىء 
كوردستانداو ئةم ترسةشمان بَي هؤكار 
كةبريتيية  هةية  خؤى  ثاساوى  نييةو 
كةراستةوخؤ  سةرؤك  خودى  لةوةى 
ل��ةالي��ةن ط��ةل��ةوة ه��ةَل��ب��ذَي��ردراوةو 
لةهةر  زياتر  كة  دةكات  بةوة  هةست 
نوَينةرى  ديكة  دام��ةزراوةي��ةك��ى 
لةهةرَيمدا،  طةلة  ئيرادةى  راستةقينةى 
راستةقينةو  دةسةآلتى  داواى  بؤية 
روودان��ى  لةكاتى  دةك���اتء  زي��ادة 
سةرؤكء  لةنَيوان  ناكؤكييةكدا  هةر 
رةنطة  هةرَيمدا  ديكةى  دةسةآلتةكانى 
شةقامء  ثةنابةرَيتةبةر  س��ةرؤك 
بؤ  فشارَيك  وةك��و  جةماوةرةكةى 
يةكالييكردنةوةى ئةو ناكؤكيةو تةنانةت 
كةسةرؤكيان  كةسانةشى  ئةو  خودى 
بةشَيوةيةكى راستةوخؤ هةَلبذاردووة 
نابن بةوةى كةسةرؤك بةتةنها  رازى 
تةشريفاتىء  دةسةآلتطةلَيكى  خاوةنى 
بَلَيين  دةتوانين  لَيرةوة  بَيت.  رةمزيى 
كة بةثَيى ياساى دةستوري، سيستمى 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  ثةرلةمانى 
سيستمَيكى ثةرلةمانى الدةرة )منحرف( 
بةهَيز  لةدةسةآلتةكان  يةكَيك  كةتَييدا 
دةبَيت لةسةر حيسابى كةمكردنةوةى 

دةسةآلتةكانى ديكة.

بةرثرسيارَيتى ياسايىء
البردنى سةرؤك

53ى  م���اددةى  4ى  ل��ةب��ِرط��ةى 
كة«ثةرلةمان  هاتووة  ث��رؤذةك��ةدا 
هةَلدةستَيت بةطرتنةبةرى رَيوشوَينى 
سةرؤكى  ل��ةدذى  تؤمةتباركردن 
بنةماى  لةسةر  جَيطرةكةى  هةرَيمء 
دةستوريىء  سوَيندى  شكاندنى 
دةستور  مةترسيدارى  ثَيشَيلكردنى 
يان خيانةتى طةورة«.  )انتهاك خطير( 
بةهةمان شَيوة لةماددةى 62دا هاتووة 
الدةبرَيت  جَيطرةكةى  كةسةرؤكء 
دةستورى  دادط��اى  بِريارى  دواى 

لةهةمان سَي حاَلةتى ثَيشوودا. 
ثَيشَيلكردنى  دةس���ت���ةواذةى 
لةسةرى  ئةوةية  شايانى  مةترسيدار 
رابوةستين ضونكة ئةطةر ثَيضةوانةى 
ئ��ةم دةس��ت��ةواذةي��ة وةرب��ط��ري��ن 
بةرثرسيارَيتىء  تووشى  س��ةرؤك 
ئةطةر  نابَيت  ياسايى  لَيثرسينةوةى 
ئاسايى  بةثَيشَيلكردنى  هةستا 
دةبوواية  ياسادانةر  بؤية  دةستور. 
ثَيشَيلكاريى  لةنَيوان  نةكات  جياوازى 
مةترسيدار  ثَيشَيلكاريى  س��ادةو 
بةرزترين  دةستور  دواجار  ضونكة 
ياساى وآلتةو ئةركى هةموو كةسَيكة 
ثابةندبَيت ثَيوةى بةتايبةتى سةرؤكى 
دةبَيت  باآليةء  كةنموونةى  هةرَيم 
بَيت  ثابةندى  زياتر  كةس  لةهةموو 

نةك بوارى ثَيشَيلكاريى ثَيبدةين.

دةسةآلتة ئةمنىء
سةربازييةكانى سةرؤكى هةرَيم

بةم  ث��رؤذةك��ة  60ى  م���اددةى 
هةرَيم  سةرؤكى  ثَيناسةى  شَيوةية 
سةرؤكى  هةرَيم  »سةرؤكى  دةكات 
جَيبةجَيكردنء  دةس��ةآلت��ى  ب��اآلى 
هَيزةكانى  طشتى  ف��ةرم��ان��دةى 
وردبوونةوة  ثاش  ثَيشمةرطةية...«. 
تَيكةَلكردنَيكى  دةبينين  ماددةية  لةم 
روون هةية لةنَيوان هةردوو سيستمى 
كةليذنةى  ثةرلةمانىء سةرؤكايةتيدا 
دةستوورةكة  ث��رؤذةى  داِرَي��ذةرى 
سةركةوتوو نةبووة كاتَيك سةرؤكى 
ب��اآلى  س��ةرؤك��ى  وةك��و  هةرَيمى 
ناساندووة  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى 
ضونكة لةسيستمى ثةرلةمانيدا ثؤستى 
سةرؤكى وآلت جياوازة لةدةسةآلتى 
هةرَيم  سةرؤكى  جَيبةجَيكردنء 
دةسةآلتى  هةرسَي  ك��ؤك��ةرةوةى 
)ياسادانان، جَيبةجَيكردن، دادوةريى(

هةرسَيكيانداية.  لةنَيوةندى  ي��ةو 
ياسادانةر  ديكة  جارَيكى  هةروةها 
سةركةوتوو نةبووة كاتَيك سةرؤكى 
باآلى  سةركردةى  وةك��و  هةرَيمى 
هَيزة ضةكدارةكان ناساندووة ضونكة 
سةرؤكى  ثةرلةمانيدا  لةسيستمى 
سةركردةى  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
باآلى هَيزة ضةكدارةكانة كةثَيضةوانةى 
كةتَييدا  سةرؤكايةتيية  سيستمى 
باآلى  سةركردةى  وآلت  سةرؤكى 
لةوياليةتة  وةك  ضةكدارةكانة  هَيزة 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا بةديدةكرَيت. 
ئةم  عَيراقيش  دةستورى  هةروةها 
سةرؤكى  داوةت��ةدةس��ت  ثؤستةى 
هةروةها  وةزي���ران.  ئةنجومةنى 
)65( ماددةى  13ى   ،12 لةبِرطةكانى 

دا دةسةآلتى ئةوةى داوةتة سةرؤكى 
هةرَيم كةدواى رةزامةنديى وةرطرتنى 
هَيزى ضةكداري  رَيطةبدات  ثةرلةمان 
ياخود  هةرَيمةوة  نَيو  بَينة  فيدرال 
ثَيشمةرطة  هَيزى  بةثَيضةوانةوة 
دةرةوةى  ناوضةكانى  رةوان���ةى 
دةبواية  ئَيمة  ب��ةراى  بكات.  هةرَيم 
بدرايةتة  هةستيارة  دةسةآلتة  ئةم 
سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيران ضونكة 

سةرؤكى  ثةرلةمانيدا  لةسيستمى 
هَيزة  باآلى  سةركردةى  وةزي��ران 

ضةكدارةكانة. 
ه��ات��ووة  )109(دا  ل��ةم��اددةى 
كة«ئةنجومةنَيك ثَيكدةهَينرَيت بةناوى 
ه��ةرَي��م( ئاسايشى  )ئةنجومةنى 

بةسةرؤكى  دةب��َي��ت  ثةيوةست  ء 
بةستنةوةى  لةراستيدا  هةرَيمةوة...«. 
بةشَيوةيةكى  ئةنجومةنة  ئ��ةم 
هةرَيمةوة  بةسةرؤكى  راستةوخؤ 
دةسةآلتةكانى  ب��ةس��ةر  ب��ازدان��ة 
ضونكة  وةزي���ران���دا  ئةنجومةنى 
هيض  ناتوانَيت  وةزيران  ئةنجومةنى 
يةكَيك لةثَيكهاتةكانى ناو ئةنجومةنى 
بةبآ  بةكاربهَينَيت  هةرَيم  ئاسايشى 
هةرَيم  سةرؤكى  بؤ  ط��ةِران��دن��ةوة 
ئةنجومةنة  ئةم  ثَيكهاتةى  لةكاتَيكدا 
ئةمنى  دام��ةزراوةى  ضةندين  رةنطة 
هةستيارى وةك دةزطاطةلى ثاراستنء 

هةواَلطريىء ئاسايش لةخؤبطرَيت. 
لةطةَلئةوةى ثَيدانى ئةم دةسةآلتة 
سةربازىء ئةمنيانة بةسةرؤكى هةرَيم 
سةرؤكايةتيية  سيستمى  ثيادةكردنى 
لةهةمانكاتدا دةبَيتةهؤى دروستكردنى 
ديموكراسى  ذيانى  لةسةر  مةترسي 
لةهةرَيمى كوردستاندا ئةطةر رؤذَيك 
لةرؤذان كةسايةتى سةرؤكى هةرَيم 
كةسَيكى تاكِرةو بَيتء ثةنابةرَيتةبةر 
بؤ  دةسةآلتانة  ئةم  بةكارهَينانى 

لةناوبردنى نةيارةكانى.

ماوةى سةرؤكايةتى
سةرؤكى هةرَيم

ه��ات��ووة  )64(دا  ل���ةم���اددةى 
كةماوةى وياليةتى سةرؤكى هةرَيمى 
كوردستان 4 ساَلةو دةكرَيت بؤ جارى 
لةرؤذى  هةَلبذَيردرَيتةوة  دووةميش 
كارثَيكردنى ئةم دةستوورةوة. لَيرةدا 
دةستةواذةيةى  لةو  رةخنة  ئَيمة 
كؤتايى دةطرين »لةرؤذى كارثَيكردنى 
ناكرَيت  ضونكة  دةس��ت��ورةوة«،  ئةم 
ث��رؤذةي��ةدا  ل��ةم  م��اددةي��ةك  هيض 
ل���ةدواى  تةنها  جَيبةجَيبكرَيت 
هيض  بؤية  نةبَيت،  كارابوونييةوة 
دةستةواذةية  ئةم  نةبوو  ثَيويست 
ياساييةوة،  لةِرووى  بةكاربهَينرَيت 
دةستةواذةية  ئةم  بةكارهَينانى  بةآلم 
ب��وارة  دةرف���ةتء  رةخساندنى  بؤ 
ئَيستاى  س��ةرؤك��ى  ل���ةب���ةردةم 
ديكة  وياليةتى  دوو  كة  هةرَيمدا 
ئةوةى  دواى  هةَلبذَيرَيتةوة  خؤى 
)2009-2005( لة  يةكةمى  وياليةتى 

دا تةواوكرد. ئةطةر ئةم دةستةواذةية 
»مةسعود  بةرَيز  ناكرَيت  ئةوا  نةبَيت 
خؤى  2013دا  لةساَلى  ب��ارزان��ى« 
بثاَلَيوَيتةوة. دةبوو ليذنةى داِرَيذةرى 
ثرؤذةى دةستوورةكة خؤى لةمجؤرة 
لةثَيناو  بةدووربطرتاية  دةستةواذانة 

ثاراستنى متمانةيدا.

 دةسةآلتة دادوةرييةكانى
سةرؤكى هةرَيم

سةرسوِرمانة  جَيطةى  ئ��ةوةى 
ئةوةية  دةستوورةدا  ث��رؤذةى  لةم 
كؤمةَلَيك  ه��ةرَي��م  ك��ةس��ةرؤك��ى 
ثَيبةخشراوة  دادوةري��ى  دةسةآلتى 
)60(دا  ماددةى  9ى  لةبِرطةى  لةوانة 
هاتووة كة سةرؤكى هةرَيم دةتوانَيت 
لةرَيطةى  تايبةتى زيندانيان  لَيبوردنى 
مةرسومَيكةوة دةربكات. بةثَيى ياسا 
دةبوواية هةركام لةلَيبوردنى تايبةتء 
بةو  تايبةت  مةرسومى  دةركردنى 
ثَيشنيارى سةرؤكى  لةسةر  لَيبوردنة 
هةرَيم،  سةرؤكى  نةك  بَيت  وةزيران 
سةرؤكايةتى  مةرسومى  ئةطةر  خؤ 
ئةوا  هةبَيت  ياسايى  هَيزى  هةرَيم 
دةتوانَيت  هةرخؤى  هةرَيم  سةرؤكى 
الي��ةك  هيض  ب��ؤ  ط��ةِران��دن��ةوة  ب��َي 
10ى  لةبِرطة  دةربكات.  لَيبوردنةكة 
كةسةرؤكى  هاتووة  ماددةدا  هةمان 
ئيعدام  حوكمى  دةتوانَيت  هةرَيم 
هةتاهةتايى،  زيندانى  بؤ  سوكبكات 
بةراستى دةبَيت ئةم دةسةآلتة هةروا 
بؤ  مةرجَيكى  ضةند  نةبَيتء  رةه��ا 

دابنرَيت. 
لةبِرطةى 2ى ماددةى 92دا هاتووة 
بةراوَيذكردن  هةرَيم  سةرؤكى  كة« 
لةطةَل ئةنجومةنى دادوةريدا ئةندامانى 
دةثاَلَيوَيت«.  دةستورى  ئةنجومةنى 

ئةندامانى  ثاآلوتنى  دةبَيت  بةراستى 
لةدةسةآلتى  دةس��ت��ورى  دادط���اى 
نةك  بَيت  دادوةري���دا  ئةنجومةنى 
سةرؤكى هةرَيم، خؤ ئةطةر ثَيويست 
بةراوَيذ بكات ئةوا لةوكاتةدا دةكرَيت 
راوَيذ بةسةرؤكى هةرَيم  بكرَيت نةك 
لةثرؤذةى  وةكئةوةى  بةثَيضةوانةوة، 
ضونكة  هاتووة،  هةرَيمدا  دةستورى 
ئةندامانى  هةرَيم  سةرؤكى  ئةطةر 
دةستوريى  دادط���اى  ئةنجومةنى 
مةرسومى  خؤشى  هةر  بثاَلَيوَيتء 
ئةوكاتة  دةربكات  بؤ  دامةزراندنيان 
بَياليةنى ئةو دادطاية  ضؤن زةمانةتى 
لةكاتى  سةرؤكدا  لةبةرامبةر  بكةين 
خيانةتى  ياسايى  سوَيندى  شكاندنى 

طةورةو ثَيشَيلكردنى دةستوردا.
ل����ةس����ةرووى ئ���ةم ه��ةم��وو 
دةسةآلتانةوة هَيشتا لةياساى ذمارة 
ثةرلةمانى  2005ى  ساَلى  )1(ى 
كوردستانةوة لةماددةى )1(دا هاتووة 
هةرَيم  سةرؤكى  »دةسةآلتةكانى  كة 
دادطاى  ناكرَيت  واتة  كارى سياديية« 
دوورة  بكاتء  ضاودَيرى  ئيداريى 
ضاودَيرييةك،  تانةلَيدانء  لةهةر 
ماددةى  ثيََضةوانةى  ئةمةش  كةديارة 
كةرَيطرة  عَيراقة  دةستورى  )100(ى 
لةبةردةم ئةوةى هةر كارَيكى ئيداريى 
يان ياسايةك دووربَيت لةضاودَيريىء 

تانةلَيدان«

كاريطةريى سةرؤكى هةرَيم
لةسةر ئةنجومةنى وةزيران

65دا  م���اددة  11ى  ل��ةب��ِرط��ةى 
هاتووة كة«سةرؤكى هةرَيم دةتوانَيت 
بانطهَيشتى ئةنجومةنى وةزيران بكات 
بؤ كؤبوونةوة ئةطةر حاَلةتَيكى ئةوتؤ 
هةبَيت كةثَيويست بةكؤبوونةوة بكات 
خؤى  ثرؤذةكة  بةثَيى  كةسةرؤك 
دةكات«  كؤبوونةوةكة  سةرؤكايةتى 
لَيرةدا ياسادانةر جياوازيى نةكردووة 
هةرَيمء  سةرؤكى  ثؤستى  لةنَيوان 
)دةسةآلتى  وةزيراندا  ئةنجومةنى 
حاَلةتَيكى  كةئةطةر  جَيبةجَيكردن( 
رةنطة  ه��ةب��وو  بةثةلة  ئ��ةوةن��دة 
سةرؤكى  ثَيش  وةزيران  ئةنجومةنى 
بكةن  زةرورةت��ة  بةو  دةرك  هةرَيم 
بكات،  ثَيشنيار  س��ةرؤك  بَيئةوةى 
مةرج  بكات  ثَيشنياريش  ئةطةر  خؤ 
خؤ  ببَيت  كؤبوونةوةكة  ئامادةى  نيية 
ئةطةر ئامادةش بوو مةرج نيية رَيطةى 
كؤبوونةوةكة  سةرؤكايةتى  ثَيبدرَيت 
ئةمة  ضونكة  بدات  دةنط  يان  بكات 
سةرؤكى هةرَيم دةكاتة كةسي يةكةمى 
ئةمةش  جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتى 
ثَيضةوانةى ماددةى يةكةمى ثرؤذةى 
رةش��ن��ووس��ي دةس��ت��وورةك��ةي��ةء 
بةرثرسيارَيتى وةزيرةكان لةحكومةتدا 
هاوكارانةية  بةرثرسيارَيتييةكى 
هةرَيم  سةرؤكى  بَيئةوةى  )تضامنية( 
رووداوان��ةدا  ئةو  لةبةرثرسيارَيتي 
بِريارةكانى  لةئاكامى  كة  بَيت  بةشدار 
س����ةرؤك ل���ةو ك��ؤب��وون��ةوان��ةدا 
ماددةية  ئةم  ترسناكى  روودةدةن. 
س��ةرؤك   كةسى  كاتَيك  ل��ةوةداي��ة 
بَيتء  سياسى  مَيذوويةكى  خاوةن 
خاوةن نفوز بَيت كةدةبَيتة بِرياردةرى 

فيعلى لةئةنجومةنى وةزيراندا.
هةندَيك  )75(دا  ل���ةم���اددةى 
كةحكومةت  دياريكردووة  حاَلةتى 
دادةن��رَي��ت  بةدةستلةكاركَيشاوة 
حاَلةتانة  ل��ةم  ه��ةري��ةك  بةبوونى 
يةكَيك لةوانة بريتيية لةدةستثَيكردنى 
هةرَيم،  سةرؤكى  نوَيى  وياليةتَيكى 
تَيكةَلكردنةوةى  تر  جارَيكى  ئةمةش 
س��ةرؤك��اي��ةت��ى ه��ةرَي��م��ة ل��ةط��ةَل 
كةثَيويستة  جَيبةجَيكردندا  دةسةآلتى 
دةسةآلتة  دوو  كةئةم  روونبَيت  ئةوة 
جياوازن  ثةرلةمانيدا  لةسيستمى 
بطاتة  ثةيوةندييان  ناكرَيت  لةيةكترو 
مومارةسةكردنى  رادةي���ةى  ئ��ةو 
نةمانى  ببَيتةهؤى  يةكَيكيان  مافى 
كابينةى  كةهةَلوةشاندنةوةى  ئةويتر 
تازةى  وياليةتَيكى  بةهؤى  حكومةتة 
ئةمةش  كةديارة  سةرؤكةوة  جةنابى 
جَيطيريىء  لةدةستدانى  دةبَيتةهؤى 
دروستبوونى بؤشايى لةبةِرَيوةبردنى 

وآلتدا.
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