
رؤذنامة

لةكاتَيكدا ئةمإؤ سةرؤكى هةرَيم 
ليستة  لةطةأل  كؤبوونةوةى  دووةم 
براوةكان ئةنجامدةدات. بزووتنةوةى 
تةنازول  شَيوةيةك  بةهيض  طؤإان 

لةمافى خةَلكى كوردستان ناكات.
ب����زووت����ن����ةوةى ط����ؤإان 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  لةسةروبةندى 
ط��وت��ارى  يةكخستنى  ع��َي��راقء 
ك���وردى ل��ةب��ةغ��دا، داواك����ارىء 
بريتيية  ثَيشوةختى  م��ةرج��ى 
بةرذةوةنديية  ثَيشخستنى  ل��ة 
خةَلكى  نيشتمانييةكانى  نةتةوةيىو 
بةرذةوةندى  لةثَيش  كوردستان 
حيزبء طرووثء شةخس، هةروةها 
ناوخؤييةكانيشةوة  كَيشة  لةبارةى 
بةهيض  ط���ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
شَيوةيةك سازشء نةرميى نانوَينَيت 
ئةو  مافى  طةإاندنةوةى  لةبةرامبةر 

هةزاران هاوآلتييةى سزاى سياسيي 
دراون.

نةوشيروان  ديكةوة  لةاليةكى 
بزووتنةوةي  سةرؤكي   مستةفا، 
گؤإان لة ضاوثَيكةوتنَيكي رؤذنامةي 
ئاماذةي  )ش��ةرق��ول��ئ��ةوس��ةت(دا 
كوردستان  هةرَيمي   لة  بةوةكرد، 
هاوپةيمانيي   بةدةست  دةس��ةآلت 
دةسةآلتة  ئةم  كوردستانةوةية، 
هةَلبژاردنةكةي   دوو  ل��ةم��اوةي  
ليستي   دةنگدةراني   ئةمدواييانةدا، 
گؤإاني  ئازارداوةء سةدان كةس لة 
ناوخؤء  وةزارةتةكاني   كارمةنداني  
سنوور  پاسةواني   پَيشمةرگةء 
وةزارةتي   دةركراون،  لةكارةكانيان 
هؤكاري  سياسيي ،  لةبةر  پةروةردة 
گواستووةتةوة،  مامؤستاي   سةدان 
ئَيمة  پَيمانوتوون،  راشكاوي   بة 
ناتوانين لة بةغدا هاوكارييان بكةين، 
لةكاتَيكدا ئةوان دژايةتي  هةواداراني  

ئَيمة دةكةن لة كوردستان. 

ه��ةر ل��ةوب��ارةي��ةوة ق��ادرى 
سةرثةرشتيارى  عةلى،  حاجى 
بؤ  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  وةف��دى 
كؤبوونةوةكةى سةرؤكايةتى هةرَيم 
وتى: »ئَيمة وةكو بزووتنةوةى طؤإان 
راطةياند،  خؤمان  رازيبوونى  ثَيشتر 
بةآلم بة مةرج، كة مةرجى سةرةكيى 
بارودؤخى  ئاساييكردنةوةى  ئَيمة 
سزاى  نةهَيشتنى  بة  كوردستانة 
كارمةندو  دةركردنى  تا  سياسيى، 
طواستنةوةيان  سةربازو  ثؤليسء 
وةزيفةو  لة  وازثَيهَينانيان  بةنيازى 
تةعةسوفىء  ئيجرائاتي  تةنانةت 
هةروةها لَيدانء زيندانيكردنء هةوَلى 
تاواندروستكردنء  تيرؤركردنء 
زؤر شتى ديكةش كة لة كوردستان 
ئةم  تا  وتمان  ئَيمة  رووي��ان��داوة، 
بارودؤخ  قبووَلنةكرَيتء  داواكاريية 
ناتوانين  ن��ةب��َي��ت��ةوة،  ئ��اس��اي��ى 
لةسةر  قبووَلبكةينء  ثَيشنيازةكان 

خاَلةكانى ديكة رَيكبكةوين.

هةولَير، هةنطاو هاشم

رَيطةى  لة  خاو  نةوتى  تةن   )8500( بإى  رؤذان��ة 
كؤمثانياى )عَيراق ئؤيل(ةوة لة ثاآلوطة نةوتييةكانى تاوطآء 

شيواشؤكةوة بةشَيوةى ناياسايى بة ئَيران دةفرؤشرَين. 
رؤذنامة  دةس��ت  بةَلطةنامةيةى  ئ��ةو  بةطوَيرةى 
كةوتووةء مةرجةكانى زيادكردني ئاشكراى لةخؤطرتووة 
نةوتييةكانى  كَيَلطة  نةوتى  طواستنةوةى  كؤمثانياكانى  بؤ 
سامانة  وةزارةتى  تايبةتى  مؤرى  كوردستانء  هةرَيمى 
كراوة؛  بةوة  ئاماذة  بةسةرةوةية،  سرووشتييةكانى 
بةهاى  كَيبإكَيى  بنةماى  لةسةر  لَيزيادكردنةكة  ثرؤسةى 
نةفت(  رةش،  نةوتى  )طازوايل،  نةوتييانة  بةرهةمة  ئةو 
بضووكةكان  ثاآلوطة  لة  ثاآلوتن  ثرؤسةى  لة  كة  دةبَيت، 

دةردةضَيت، كة لةيةك تةن نةوتى خاو بؤ بةَلَيندةرى براوة 
دابيندةكرَيت لة يةكَيك يان لة هةردوو كَيَلطة نةوتييةكانى 

)تاوطآء تةقتةق(.
بؤ  سرووشتييةكانى  سامانة  وةزارةتى  مةرجةكانى 
تيايدا هاتووة، كة  بةَلَيندةرةكان )20( خاأل لةخؤدةطرَيتء 
بةَلَيندةر ثَيويستة رؤذانة )8500( تؤن نةوتى خاو لة كَيَلطة 
نةوتة  بإة  ئةو  باربكاتء  تةقتةق  ء  تاوطآ  نةوتييةكانى 
خاوةش دابةشبكات بةسةر ثاآلوطة بضووكةكاندا، بةَلَيندةر 
بةسةر  دةبَيت  وةريدةطرَيت  نةوتةى  ئةو  كة  ناضاركراوة 
ثاآلوطة بضووكةكاندا دابةشي بكات، بةثَيضةوانةوة ئةطةر 
نرخى  بة  رؤذانة  بةكاريبهَينَيت،  بازرطانيى  مةبةستى  بؤ 

جيهانيى سزادةدرَيت.                           
بؤل2

رؤذنامة

لةسةر  يةكَيتى  ثةرلةمانتارى  سابير،  د.رةف��ي��ق 
كة  ناكات،  ل��ةوة  نكؤَليى  كوردستانيى،  فراكسيؤنى 
بإياردان لةسةر بودجةى )2010(ى هةرَيمى كوردستان 
لة ثةرلةمانى كوردستان بة هؤكارى سياسيى راطيراوةو 
ثةرلةمان  هؤكارةوة  ئةو  بةهؤى  هةر  هةمانكاتدا  لة 
برايانى  كة  سياسيية،  »هؤكارَيكى  وتى:  كؤنةبووةتةوة، 
ثارتى ديموكراتى كوردستان بةهةر هؤيةك بَيت تائَيستا لة 
ثةرلةماندا روونيان نةكردووةتةوة، نايانةوَيت طفتوطؤكانى 

دةنا هيض  ثةرلةمانيش كؤبَيتةوة،  بَيتء  بةردةوام  بودجة 
هؤكارَيكى ياسايى نيية بؤئةوةى ثةرلةمان كؤبوونةوةكانى 
خؤى نةكات«.  لةوبإوايةشداية؛ ئةو هةَلوَيستة هةوَلدانَيكة 
شةشء  كابينةى  لةبةردةم  كؤسث  دروستكردنى  بؤ 

شةخسى سةرؤكى حكومةت.
تةنانةت  بودجةء  ثإؤذةياساى  »بةداخةوة  وتيشي: 
ئيرادةى  دةرةوةى  لة  ثةرلةمان خؤشى  كؤبوونةوةكانى 

ثةرلةمانة«.

وردةكاريى زياتر لة ل3داية.
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لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

كةمال كةركوكى:

ئؤثؤزسيؤنَيكى 
بةهَيزمان هةية

د. تاهير هةورامى: سيستمى تةندروستى 

هى سةردةمى عوسمانييةكانة

ئةبوبةكر عةلى:  بزووتنةوةى طؤإان 

دوو رَيطةى لةبةردةمداية

1 8 ل

1 0 ل

9 -8 ل

طؤأان تةنازول لة مافى ميللةت ناكات

طروثي كؤمثانياكاني ديوان ئاطاداري هاوآلتياني خؤشةويستي سةرانسةري كوردستان دةكات، 

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

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

  كةوانتةردا لة بيرتان نةضَيت ثسوَلةي بةشداربووني خةآلتةكان وةرطرن

٠٥٣٣١٣٧٣٢٥
٠٥٣٣١٢٠٦٤٢

رؤذانة بايى )3( مليؤن دؤالر نةوتي هةرَيم 
دةفرؤشرَيتء داهاتةكةى ناضيَتة بودجةوة!

كآ ناهيَلََيت ثةرلةمان كؤبيَتةوة؟



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

بودجةى  ثإؤذةياساى  سيناريؤكانى 
ساَلى )2010(ء ثةلةثةلكردن بؤ تَيثةإاندنى لة 
سةرةتاى ناردنى بؤ ثةرلةمانء طوَيثَينةدانء 
ئةنجامنةدانى كؤبوونةوة لة ئَيستادا، نيطةرانيى 
ضاودَيرانة،  تَيبيني  جَيطةى  دروستكردووةو 
هةروةك ثةرلةمانتارَيك بةثَيويستى دةزانَيت 
ليستى دةسةآلت روونكردنةوة بؤ هاوآلتييان 
طفتوطؤكانى  دواخستنى  بة  سةبارةت  بدات 

بودجة. 

بودجة بؤ مةبةستى سياسيى
فراكسيؤنى  ئةندامى  عوسمان،  عةدنان 
ثَييواية؛  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  طؤإان 
ساَلةوةء  سةرةتاى  لة  بودجة  لة  ثةلةكردن 
بة  لةسةرى  طفتوطؤكردن  بؤ  ه��ةوَل��دان 
ببَيتة  ئةوةبووة  بؤ  تَيثةإاندنى  مةبةستى 
وتى:  هةَلبذاردنء  هةَلمةتى  لة  بةشَيك 
رابردوو  ساآلنى  وةك  ثَييوابوو  »دةسةآلت 
دةكرَيتء  لةسةر  كةموكورتى  طفتوطؤيةكى 
ديارييان  ئةجَيندايةى  لةو  بةشَيك  دةبَيتة 
دةرك��ةوت  ئ��ةوةى  دواى  ب��ةآلم  كردبوو، 
بودجةكة كةلَينى زؤرى تَيدايةو طفتوطؤكانيش 

تَيرو تةسةلنء هةرسآ اليةنى ئؤثؤزسيؤن 
لةسةر  طفتوطؤ  ب��ؤ  خ��ؤي��ان  ط��ةرم��ى  ب��ة 
وردةكارييةكانى  هةموواليةنء  بودجةو 
دةك��ةنء  موناقةشةى  ئ��ام��ادةك��ردووةء 
بَيدةنط نابن لةو كةموكوإيىء خروقاتانةى 
كة  دةركةوت،  بؤى  دةسةآلت  كراوة،  تَييدا 
سوودى  هةَلبذاردنء  مةبةستى  بؤ  ناتوانن 
لَيوةرطرنء رةنطبوو تَيثةإاندنيشى ببووايةتة 
الوازبوونى ثَيطةى حكومةت لة كوردستاندا، 

لةبةر ئةوة دوايانخست«.

ملمالنَيى ثارتىء يةكَيتى
 بودجة ثةكدةخات

دواخستنى ثإؤذةى بودجةو ئةنجامنةدانى 
 )20( لةماوةى  ثةرلةمان  كؤبوونةوةى 
بةشَيكى  رةخنةيةو  جَيى  رابردوودا،  رؤذى 
ملمالنَيكانى  ثَييانواية؛  ثةرلةمانتارانيش 
ليستى  ثَيكهَينةرى  كة  ثارتى  يةكَيتىء 
كؤبوونةوةكانى  كارء  ثةرلةمانن،  زؤرينةى 

ثةكخستووة.
دةزانَيت  بةثَيويستي  عوسمان،  عةدنان 
بودجة دووربَيت لةو ملمالنَييانةو وتي: »ئَيمة 
نةكرَيتة  بودجة  وابوو  تكامان  سةرةتاوة  لة 
وةكو  هةَلبذاردنء  بانطةشةى  لة  بةشَيك 

بكرَيتء  لةطةأل  مامةَلةى  خةَلك  ئيستحقاقى 
اليةنةكانى  بةآلم  نةكرَيت،  سياسةت  تَيكةَلى 
ئةطةر  كوردستانى،  ليستى  بةتايبةت  ديكة 
نزيك  دوورو  ئ��ةوة  هةية  ملمالنَييةكيان 
ئَيستاش  ئَيمة  نييةو  ئَيمةوة  بة  ثةيوةنديى 
كة  هةية،  تَيبينيانةمان  رةخنةو  ئةو  هةمان 
ثةرلةمان  بؤ  بودجةوة  هاتنى  سةرةتاى  لة 
ئةجَيندايةكى  بة  نيية  ثةيوةست  هةمانبووةء 

سياسيى دياريكراوةوة«.
سابير،  د.رةف��ي��ق  دي��ك��ةوة  لةاليةكى 
فراكسيؤنى  لةسةر  يةكَيتى  ثةرلةمانتارى 
كوردستانى، نكوَلى لةوة ناكات، كة بإياردان 
لةسةر بودجةى )2010( هةرَيمى كوردستان 
لة ثةرلةمانى كوردستان بة هؤكارى سياسيى 
ئةو  بةهؤى  هةر  هةمانكاتدا  لة  راطيراوةو 
وتى:  كؤنةبووةتةوة،  ثةرلةمان  هؤكارةوة 
ثارتى  برايانى  كة  سياسيية،  »هؤكارَيكى 
بَيت  هؤيةك  بةهةر  كوردستان  ديموكراتى 
تائَيستا لة ثةرلةماندا روونيان نةكردووةتةوة، 
بةردةوام  بودجة  طفتوطؤكانى  نايانةوَيت 
هيض  دةنا  كؤنةبَيتةوة،  ثةرلةمانيش  بَيتء 
هؤكارَيكى ياسايى نيية بؤئةوةى ثةرلةمان 
كؤبوونةوةكانى خؤى نةكات«. دووثاتيشى 
كردةوة، جطة لة بودجة كؤمةَلَيك ثإؤذةى 

جياجياكانةوة  فراكسيؤنة  لةاليةن  جياواز 
بؤ  ك��ة  ك���راون،  ث��ةرل��ةم��ان  ثَيشكةشى 
كؤمةَلطةى كوردستان ثَيويستء طرنطة بة 
ياسا رَيكبخرَين، »بةآلم بؤ ئةو مةسةالنةش 

راطيراوة بةبآ هؤكارى ناديار«.
ثارتى  هةَلوَيستى  لةوبإوايةشداية؛ 
كؤسث  دروستكردنى  بؤ  هةوَلدانَيكة 
شةخسى  ش��ةشء  كابينةى  ل��ةب��ةردةم 
»ئَيمة ضاوةإَيى  سةرؤكى حكومةتء وتى: 
بؤئةوةى  دةكةين  ثةرلةمان  كؤبوونةوةى 
دانيشتنانة  دواخستنى  ئةم  هؤكارى  بزانين 
خؤى  وةآلمى  ثةرلةمان  سةرؤكى  ضييةء 

هةبَيتء روونكردنةوة لةوبارةيةوة بدات«.

بودجة لةدةرةوةى ئيرادةى 
ثةرلةمانة

نايشارنةوة،  ثةرلةمانتاران  بةشَيكى 
ئيرادةى  دةرةوةى  لة  بودجة  ئَيستا  كة 
لة  دةيانةوَيت  ليستى دةسةآلت  ثةرلةمانةء 
دياري  ضارةنووسى  ثةرلةمان  دةرةوةى 

بكةن.
وتى:  لةوبارةيةوة  سابير،  د.رةفيق 
تةنانةت  بودجةء  ثإؤذةياساى  »بةداخةوة 
لة  خؤشى  ثةرلةمان  كؤبوونةوةكانى 

ئَيمة  ثةرلةمانة،  ئ��ي��رادةى  دةرةوةى 
ثةرلةمانَيكى  ئةوةبووين  ض��اوةإوان��ى 
سةربةخؤو خاوةن بإيارو ضاالكمان هةبَيت، 
جديى  هةوَلَيكى  تائَيستاش  ثَيدةضَيت  بةآلم 
ثةرلةمان  بؤئةوةى  هةبَيت  كوردستان  لة 

بكرَيتة ئةداتَيك بةدةستى حيزبةكانةوة«.
 هةروةك ثةرلةمانتارةكةى فراكسيؤنى 
ئَيستا  ئةوةى  لةطةأل  هاوإاية  طؤإان-يش 
ثةرلةمانةو  ئيرادةى  ل��ةدةرةوةى  بودجة 
وتيشى: »تَيبينييةكى زؤر وردو راستيشةو 
باآلدةست  حيزبى  لة  طةورةية  رةخنةيةكى 
كورسييةكانيان  رَيذةى  كة  ثةرلةمان،  لة 
بيانةوَيت  ياسايةك  هةر  كة  ئةوةندةية، 

دةتوانن تَييثةإَينن«.
ثةرلةماندا  لة  »خةَلكانَيك  ثَيشيواية: 
دةيانويست لة غيابى ئؤثؤزسيؤندا فرسةت 
خَيرة  بثةإَينن،  تَيى  ئةوةى  بؤ  بقؤزنةوة 
بؤئةوةى  ناكةن  داوا  نييةو  دةنطيان  ئَيستا 
طفتوطؤ  بكرَيتء  ثةرلةمان  كؤبوونةوةى 
ئَيستا  كةواتة  بكرَيت؟!،  بودجة  لةسةر 
دةسةآلتةو  ليستى  طؤإةثانى  لة  تؤثةكة 
بَيباكانة  نادةنء  بودجة  بة  طوَي  خؤيانن 
روونكردنةوةيةك  هيض  بآ  دوايانخستووة 

بؤ خةَلكى كوردستان«.

ديمانةي : )الشرق االوسط(

لة  گؤإان  ئؤپؤزسيؤني   فراكسيؤني  
كوردستان كة بؤ يةكةمجار بةشداريي  لة 
كَيبإكَيي  هةَلبژاردني  ئةنجومةني  نوَينةراني  
لة  ژمارةيةك  بووةتة  ئَيستا  كرد،  عَيراقدا 
دةتوانَيت  عَيراقء  سياسيي   هاوكَيشةي  
هاوسةنگي   لةسةر  هةبَيت  كاريگةريي  

سياسيي  لة ديمةني  عَيراقدا. 
لةچوارچَيوةي  دياريكردني  ئةو رؤَلةدا، 
نةوشيروان  بة  چاوي   االوسط(  )الشرق 
ليستي  گؤإان كةوتء  مستةفا، سةرؤكي  
لةسةرةتاوة پرسياري  لةبارةي  هةَلوَيستي  
بةستني   بؤ  مةرجةكاني   فراكسيؤنةكةي ء 
داهاتوو  سياسييةكاني   هاوپةيمانَيتيية 
پَيشوةختمان  »هةَلوَيستي   وتي :  لَيكردء 
بةرامبةر هيچ اليةنَيكي  بةشداري پإؤسةي  
گشتيدا  هةَلبژاردني   لة  براوة  سياسييء 
نيية، ئةگةر ژمارةي كورسييةكاني  زؤربن 
مةرجةكانيش،  بة  سةبارةت  كةم،  يان 
مةرجي  پَيشوةختمان نيية بؤ گفتوگؤكردن، 
لةگةأل  هاوبةشيش  ك��اري   بؤ  تةنانةت 
هةراليةنَيك كة لةناو پةرلةماندا بَيت، جگة 
لة زاَلكردني  بةرژةوةنديي  باآلي  نيشتماني  
بةرژةوةندييةكاني   بةسةر  عَيراق  گةلي  

گرووپَيك يان تايةفةيةك ياخود حيزبَيكي  
سياسيي ء پاراستني  سيستمي  ديموكراتي  

پةرلةماني  فرةيي  ئيتيحادي«.
لةبارةي  ئةو هَيزانةي  كة بزووتنةوةكة 
دي��د و  رووي   ل��ة  ل��ةخ��ؤي  بةنزيكتر 
دةيانبينَيتء  سياسييةكانةوة  هةَلوَيستة 
پَيببةسترَيتء  پشتيان  دةك��رَي��ت 
وتي :  بكرَيت،  لةگةأل  هاوپةيمانَيتييان 
بنةماي   لةسةر  هةَلوَيستةكانمان  »ئَيمة، 
لة  سياسييانةي   دروشمة  ئةو  بةرنامةء 
كاتي  پإوپاگةندةي  هةَلبژاردن بانگةشةي  
لةسةر  بةَلكو  نانَيين،  بنيات  ك��راوة  بؤ 
بنةماي  ئةو خاَلة سةرةكييانةي  حكومةتي  
ئيئتيالفي  داهاتووة لة بةرنامةي  وةزاريي 
خ��ؤي ء رةچ��اوك��ردن��ي  ب��ةرژةوةن��دي��ي  
لةو  عَيراقة  گةلي   خزمةتكردني   گشتيي ء 

بةرنامةيةدا«.
كة  مةترسييانةي   ئ��ةو  ل��ةب��ارةي  
كوردستاني   هاوپةيمانيي   فراكسيؤني  
دةيانخاتةإوو سةبارةت بةهةوَلي  هةندَيك 
الوازكردني   بؤ  عَيراقي   سياسيي   هَيزي  
جةختكردنةوةي   بةغداء  لة  كورد  رؤَلي  
لةسةر  هاوپةيمانيي   سةركردةكاني  
شةرقولئةوسةت  نةتةوةييةكان،  سةوابتة 
پرسياري  لَيكرد، ئايا هاوكاريي  هاوپةيمانيي  

لة  مةسةالنةي   لةو  دةك��ةن  كوردستان 
بؤ  داهاتوودا دةخرَينةإوء، مةرجةكانيان 
هاوپةيمانييةدا  ئةو  لةگةأل   هاوكاريكردن 
وةآلم��ي   مستةفا  نةوشيروان  ضين؟، 
هةَلپةسَيردراو  كَيشةي   »چةندين  دايةوة: 
كوردستانء  هةرَيمي   حكومةتي   لةنَيوان 
هةندَيكيمان  هةنء  ناوةنديدا  حكومةتي  
بؤ  ميرات  بة  پَيشوو  حكومةتةكاني   لة 
دةگةإَينةوة  كؤننء  كَيشةي   ماتةوة، 
رژَيمي   رووخاندني   پَيش  سةردةمي   بؤ 
ماوةي   لة  تازةنء  هةندَيكيشيان  پَيشوو، 
دروستبوون،  رژَيم  رووخاندني   دواي  
چارةسةركردنن  چاوةإَيي   كَيشانة  ئةم 
بيپةرژَيتة  ناوةندي   حكومةتي   بؤئةوةي  
پةيوةست  گرنگةكاني   زؤر  مةسةلة  سةر 
دةوَلةتي   دامةزراوةكاني   بةبنياتنانةوةي  
بةهَيزبَيت  عَيراق  بؤئةوةي   عَيراق،  نوَيي  
لةچوارچَيوةي   بَيت  بةهَيز  ناوخؤء  لة 
ئيقليميدا ، بةآلم لة هةندَيك رووةوة ديدمان 
بؤ چارةسةركردني  ئةم كَيشانة جياوازة لة 
ديدي  هاوپةيمانيي  كوردستاني ، لةبةر ئةم 
بةشداريمان  سةربةخؤ  بةليستَيكي   هؤية 
كة  ديكة  خاَلَيكي   ك��رد...  هةَلبژاردندا  لة 
پةيوةنديي  بةم مةسةلةيةوة هةية، ئةويش 
ئةوةية، لة هةرَيمي  كوردستان، دةسةآلت 

بةدةست هاوپةيمانيي  كوردستانةوةية، ئةم 
هةَلبژاردنةكةي   دوو  لةماوةي   دةسةآلتة 
پةرلةماني   هةَلبژاردني   دواييانةدا،  ئةم 
ساَلي   )تةمموز(ي   لة  كوردستان  هةرَيمي  
رابردوو ء هةَلبژاردني  )ئازار(ي  پةرلةماني  
گؤإاني   ليستي   دةن��گ��دةران��ي   ع��َي��راق، 
كارمةنداني   لة  كةس  سةدان  ئازارداوةء 
پَيشمةرگةء  ناوخؤء  وةزارةت��ةك��ان��ي  
پ��اس��ةوان��ي  س��ن��وور ل��ةك��ارةك��ان��ي��ان 
دةرك��راون، وةزارةت��ي  پ��ةروةردة لةبةر 
مامؤستاي   س��ةدان  سياسيي ،  هؤكاري  
گواستووةتةوة، بة راشكاوي  پَيمانوتوون، 
ئَيمة ناتوانين لة بةغدا هاوكارييان بكةين، 
ئَيمة  لةكاتَيكدا ئةوان دژايةتي  هةواداراني  
بةو  سةبارةت  كوردستان.  لة  دةك��ةن 
پَيمواية،  مةترسييانةي  خراونةتةإوو، من 
دابةشبوون نيية لة ريزي  كورديدا، بةَلكو 
سياسيي   بؤچووني   لة  هةية  جياوازيي  
هَيزي  چارةسةرةكانياندا.  كَيشةكانء  بؤ 
كورد لة عَيراق، لة ژمارةي  كورسييةكانيان 
ناگرَيت،  سةرچاوة  عَيراق  پةرلةماني   لة 
بةَلكو لةوةوةية كة پَيكهاتةيةكي  سةرةكيي 
نةتةوةيي ء  دةوَلةتي  عَيراقن. ئيستيحقاقي  
رةنگة  هةية،   هةَلبژاردن  ئيستيحقاقي  
سةر  كاربكاتة  هةَلبژاردن  ئيستيحقاقي  

رؤَلي   پةراوَيزخستني   يان  بچوككردنةوة 
كورد لة بةدةستهَيناني  پؤستة وةزارييةكان، 
ئيستيحقاقي   سةر  كارناكاتة  ئةوة  بةآلم 
بنياتنانةوةي   پإؤسةي   لة  نةتةوةييان 

دةوَلةتي  عَيراقء دامةزراوةكانيدا«.
فراكسيؤني   ئامادةيي   رادةي   لةبارةي  
حكومةتي   لة  بةشداريكردن  بؤ  گؤإان 
مةرجانةي   ئ��ةو  ع��َي��راقء  داه��ات��ووي  
سةرؤكي   دةيانخاتةإوو،  لةبةرامبةردا 
فراكسيؤني  گؤإان وتي : »ئةگةر بةرنامةي  
بَيت  نزيك  داهاتوو  حكومةتي   وةزاريي  
تَيدا  بةشداريي   سياسيمان،  لةبةرنامةي  
بةشداريي   ئَيمةء  بةشداريي   دةكةين، 
ئَيمة  بؤ  داه��ات��وو  حكومةتي   لة  ك��ورد 
گرنگةء هةروةها بؤ حكومةتي  عَيراقيش، 
مةرجمان گونجاويي  بةرنامةي  حكومةتي  
سياسيمان  بةرنامةي   لةگةأل   داهاتووة 

وةكو بزووتنةوةي  گؤإان«.
بة  قسةكاني   مستةفا،  نةوشيروان 
دوايية  ئةم  هةَلبژاردنةكةي   وةسفكردني  
كؤتاييهَينا، بةوةي  »هةنگاوَيكي  گرنگ بووة 
لة  ديموكراتي   پإؤسةي   چةسپاندني   لة 
عَيراقء ئَيمة لةو بإوايةداين كة سازداني  
تَيدا  ساختةكاريشي   ئةگةر  هةَلبژاردن، 

بكرَيت، لة ئةنجامنةداني  باشترة«.

ذمــارة )576( 
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د. رةفيق سابير: ثارتى نايةوَيت طفتوطؤى بودجة بةردةوام بَيت

نةوشيروان مستةفا: بةبآ  چارةسةركردني  كَيشةي  دةركراوة 
سياسييةكان، هاوكاريي  هاوپةيمانيي كوردستانيي  ناكةين 

بةأَيوةبةرَيكى ديكة 
لةسةر طؤأان البرا

شارا عةبدوإلةحمان

لة  بنةإةتيى  ثيرةمَيردى  قوتابخانةى  بةإَيوةبةرى 
بة  ثةيوةنديى  بةطومانى  بةردةقارةمان،  شارؤضكةى 
بزووتنةوةى طؤإانةوة لة ثؤستةكةى الدةبرَيتء دةكرَيتةوة 
لةسةر  بةإَيوةبةرةش  ئةو  البردنى  بإيارى  مامؤستا،  بة 

ثَيشنيازى كارطَيإى كؤميتةى بازيانى يةكَيتى بووة.
ئارام مةردان فارس، بةإَيوةبةرى ئةو قوتابخانةية، بة 
رؤذنامةى راطةياند: رؤذى )3/15( بإيارى لةسةركارالبردنم 
لةاليةن بةإَيوةبةرَيتيى ثةروةردةى مةَلبةندى سلَيمانييةوة 
كة  ئةوةية  كارة،  ئةو  بؤ  هؤكاريش  تةنيا  دةرض��وو،  بؤ 
طؤإان  بزووتنةوةى  بؤ  كارم  ل��ةوةى،  هةية  طومانيان 

كردبَيت.
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرى  نورى،  كةمال  لةبةرامبةردا 
مةَلبةندى سلَيمانى، بة رؤذنامةى راطةياند: »هيض كةسَيك 
لةسةر هةَلوَيستى سياسيى شوَينطؤإكَيى ثَينةكراوة، بةَلكو 
لةسةر ثَيشنيازى يةكةى سةرثةرشتيارَيتى بنةإةتيى ئةو 
كارة دةكرَيت«. بةآلم مامؤستا ئارام، ئةوةى بؤ رؤذنامة 
ئاطادارى  بنةإةتيى  »سةرثةرشتيارَيتيى  روونكردةوة، 
بإيارةكة نةبوون، لةسةر هةَلوَيستى سياسيىء كاركردن 

بؤ طؤإان البراوم، نةك كَيشةى ثةروةردةيىء خوَيندن«.



ئازاد ضاالك

ضاوةإوانييةكي  ثاش   ،)2010/4/4( رَيكةوتي  رؤذى شةممة 
زؤر، كؤبوونةوةي نَيوان ليستء قةوارة سياسييةكاني كوردستان 
سةرؤكي  ئامادةبووني  بة  هةرَيمء  سةرؤكي  سةرثةرشتي  بة 
حكومةتء سةرؤكايةتي ثةرلةماني كوردستان ئةنجامدرا. ثاش 
لَيدوانَيكي رؤذنامةوانيدا سةرؤكى  لة  دانيشتنةكان  تةواوبووني 
هةرَيم ئةنجامي ئةو كؤبوونةوةيةي خستةإوو، هةروةها لةاليةن 
بزووتنةوةي  وةك  ئةوان  كة  راطةيةندرا،  حاجي-يةوة  شؤإش 
طؤإان مةرجي سةرةكييان بؤ كانديدكردنةوةي جةالل تاَلةباني 
بؤ ثؤستي سةرؤك كؤماري عَيراق، برتيية لة نةهَيشتني سزاي 
سياسيي لة بةرامبةر اليةنطرانء هةواداراني طؤإان، ئةم لَيدوانانة 
قسةو باسء شيكردنةوةي جؤراوجؤري لَيدةكةوَيتةوة، كة بةإاي 

من:
1- سةرؤكي هةرَيم

سةرؤك دةبواية خؤي بإياري هةَلوةشاندنةوةي نانبإاوةكاني 
رابطةياندايةو ئةو كارة باشةي بؤ خؤي وةك سةرؤكي هةرَيم 
تؤمار بكردايةو ضاوةإواني ئةوة نةبواية، كة طؤإانء اليةنةكاني 
ئةم  ثارتي  ناو  دي��اري  كةسايةتيي  هةندَيك  تةنانةت  ديكةء 
مةسةلةية باس بكةنء بورووذَينن، ئينجا بخرَيتة ئةجَينداي كاري 
كورد لة بةغداو بةستني هاوثةيمانَيتي لةطةأل اليةنةكاني ديكةو 

يةك هةَلوَيستيي لة مةسةلة ضارةنووسسازةكان!
خةَلكي  هةموو  هةرَيم  سةرؤكايةتي  هةَلبذاردنةكاني  لة 
كوردستان بةشدار نةبوون لة دةنطدان بة ثةرلةمانء سةرؤك، 
مةسعود  بة  نةدا  دةنطيان   )%100( دا  دةنطيان  كة  ئةوانةشي 
بارزاني، لة واليةتةيةكطرتووةكاني ئةمريكاو وآلتة ديموكراسيية 
هاوآلتييان  دةنطي  بةزؤرينةي  سةرؤكةكانيان  هاوشَيوةكاني، 
بة  دةبنة سةرؤكء زؤربةي جاريش هةردوو كانديدي ركةبةر 
جياوازييةكي كةم دةبنة سةرؤكي وآلتء ركةبةرةكةي ثيرؤزبايي 
لة سةرؤكي داهاتوو دةكاتء ئامادةيي خؤي بؤ هاوكاريكردني 
لةثَيناوي بةرذةوةنديي وآلتء ديموكراسي رادةطةيةنَيتء لةسةر 
دةنطنةدانيش تاكة يةك هاوآلتيش نانبإاو ناكرَيتء رَيز لة ياساو 

دةستوورو ئازاديية ديموكراسييةكان دةطيرَيت.
بةآلم بةداخةوة دةَلَيم؛ سةرؤكي هةرَيم ئةم هةلة مَيذووييةي 

لةدةست دا.
2- سةرؤك كؤمار

هةموو  ه��ةرَي��مء  س��ةرؤك��ي  وةك  كؤماريش  س��ةرؤك 
دةنطيىء كؤدةنطيي هةموو  يةك  نيية  دنيا، مةرج  سةرؤكةكاني 
خةَلكي هةرَيمء خةَلكي عَيراقي لةسةربَيت، جطة لةوةي كة نابَيت 

بةهيض شَيوةيةك ئةو كؤدةنطيية لةذَير فشارو مةرجدار بَيت.
سةرؤك كؤمار ثَيويستي بة هةشت كورسي نيية بؤ ئةوةي 
بكرَيت،  ثةسةند  بناسرَيتء  رؤَلةكانييةوة  لةاليةن  باوك  وةك 
ضونكة ئةو ثؤستة بةثَيي دةستووري عَيراق شوانء ثارَيزةري 
هةموو  مافةكاني  عَيراقء  دةستووري  خودي  جَيبةجَيكردني 
هي  تةنانةت  لةعَيراق،  ديموكراسييةكانة  ثرةنسيثة  خةَلكء 
ئةو كةسانةشة، كة دةنطي ثَي نادةن، بؤية نةبووةو ناكرَيت بؤ 
وةرطرتنةوةي هةر ثؤستَيك سةرؤك مةرج دانَيت، ياخود تةنانةت 
رازيش بَيت بةوةي كة بةمةرجَيكي لةو جؤرة ببَيتةوة بة سةرؤك 

كؤمار.
سياسييء  كاري  ساأل   )25( لة  زياتر  ثاش  بةداخةوة  زؤر 
راطةياندن لةطةأل بةإَيز سةرؤك كؤمار، كة سياسةتء خةباتء 
ثشوودرَيذيي لَيوة فَيربووين، ئةمإؤ رازي بَيت بةوةي، كة هةتا 
سةرؤكايةتي كؤمار وةرنةطرَيتةوة، ئةوا دةبَيت نانبإاوةكان وةك 

خؤيان بمَيننةوةء سزابدرَين.
ثَيمواية؛ سةرؤك كؤمار دةبواية ثَيش كؤبوونةوةكةي رؤذي 
حكوميي(  حيزبي  )سياسيي  فةرمانَيكي  بة  رابردوو  شةممةي 
خودي  بؤ  ئةمة  هةَلبووةشاندايةتةوةء  بإيارانةي  ئةو  هةموو 
سةرؤك كؤمار دةبووة مايةي سةركةوتنء ئةم مةسةلةيةشى 

لةدةستي اليةنةكاني ديكة دةسةندةوة.
دوابخرَيت،  سزادراوةكان  نانبإاوةكانء  مةسةلةي  نةدةبا 
ضونكة ئةو كؤبوونةوانة دةبَيت بؤ تاووتوَيكردني ضارةنووسي 
بةستني  ك��وردو  ك��اري  بةرنامةي  ب��ةغ��داو  لة  كوردبَيت 
هاوثةيمانيةتييةكان، نةك باسكردني مةسةلةيةكي ئاوا قَيزةون، 
كة لة كةم كونء قووذبنى ئةم دنياية ثةيإةو دةكرَيت بة وآلتة 

هةرة دواكةوتووةكاني دنياشةوة.
3- بزووتنةوةي طؤإان

هةرَيم  سةرؤكي  لةطةأل  ط��ؤإان  ليستي  كؤبوونةوةي 
شَيوةية  بةو  كة  نيطةرانيية،  جَيي  نازانمء  سةركةوتوو  بة 
كؤبوونةوةية  ئةو  بإيارةكاني  ئةنجامء  لةإاطةياندنةكان 

بآلوكرايةوة.
كةسء  بؤ  هةم  زامة،  ثإ  كَيشةيةكي  راستة  نانبإاوةكان 
خانةوادةي سزادراوةكانء هةم بؤ ئاستء ثَيطةي ديموكراسي 
كَيشةي  هةموو  كَيشةية  ئةو  بةآلم  ئةزموونةكةي،  هةرَيمء  لة 
لة بةغداو دةبواية طؤإان  لة هةرَيمء  نيية  طؤإانء ئؤثؤزسيؤن 
رازي  شَيوةيةك  بةهيض  بةطشتيي  ئؤثؤزسيؤن  بةتايبةتيء 
نةبووناية، كة مةسةلةي نانبإاوةكانء مةسةلةي ثؤستي سةرؤك 
هةَلبذاردني  مةسةلةي  ضونكة  ببةسترَينةوة،  بةيةكةوة  كؤمار 
ئارةزوومةندانةي  هةَلوَيستي  بة مافء  ثةيوةستة  هةر كةسَيك 
تاكء اليةنة سياسييةكان، كة ياساء خودي دةستووري عَيراقء 
مرؤظايةتي سةلماندوويةتي، بةآلم مةسةلةي نانبإينء دةركردنء 
طواستنةوةء....هتد دذي هةموو ئةمانةن، كة لةسةرةوة ئاماذةمان 

بؤ كردوون.
هيوادارم  هةَلةيةو  بةيةكةوة  مةسةلةية  دوو  ئةو  طرَيداني 
سةرؤكي هةرَيم لة كؤبوونةوةكاني داهاتوودا بةشَيوةيةكي ديكة 

لةالي خؤيةوة ئةم مةسةلةية ضارةسةر بكات.

ثشتيوان سةعدوَلآل

بَيدةنطيى  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
ث��ةرل��ةم��ان ل��ةس��ةر ب��ودج��ة، بة 
هاوكات  لةقةَلةمدةدات،  مةترسيدار 
فراكسيؤنةكانى ثةرلةمانى كوردستان 
داوا لة سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةكةن 
دانيشتنةكان بة مةبةستى طفتوطؤكردن 
لةسةر بودجةى هةرَيم دةستثَيبكاتةوة. 
سةرؤكايةتى  يةكشةممة  رؤذي 
نَيو  فراكسيؤنةكانى  لةطةأل  ثةرلةمان 
كؤبووةوةو  كوردستان  ثةرلةمانى 
لة  داواي���ان  فراكسيؤنةكان  تيايدا 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرد، ثةرلةمان 
تايبةت  دانيشتنةكانى  بة  دةستبكاتةوة 

بة بودجةى هةرَيم.
ئ��ةح��م��ةد وةرت����آ، س��ةرؤك��ى 
فراكسيؤنى بزووتنةوةى ئيسالميى لة 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى 
كؤبوونةوةكةمان  ل��ة  راط��ةي��ان��د: 
ثةرلةماندا  سةرؤكايةتى  لةطةأل 
دانيشتنةكانى  دةستبةجَي  داوامانكرد 
بودجة  طفتووطؤكردنى  بؤ  ثةرلةمان 

دةستثَيبكاتةوة.
عةبدولعةزيز،  عومةر  هاوكات 
يةكطرتووى  فراكسيؤنى  سةرؤكى 

بودجة  »دواخستنى  وتى:  ئيسالميى 
داوا  نيطةرانييةو  جَيطةى  ثاساو  بةبَي 
دةكةين  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لة 

طفتوطؤكانى بودجة دةستثَيبكاتةوة.
لة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  هاوكات   
ياداشتَيكيدا بؤ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى 
خؤيان  نيطةرانيى  ك��وردس��ت��ان، 
لة  مانطَيك  بةتَيثةإبوونى  دةردةبإن 
طرَيدراوى  خولى  دةستثَيكردنةوةى 
هيض  بَيئةوةى  ثةرلةمان،  دووةم��ى 
كؤبوونةوةيةك لةسةر تاووتوَيكردنى 
داوادةكةن  بكرَيتء  بودجة  مةسةلةى 
دةستبكاتةوة  ثةرلةمان  »دةستبةجَى 

بة كؤبوونةوةكانى«.
لة  »ئَيمة  هاتووة:  ياداشتةكةدا  لة 
فراكسيؤنى طؤإان زؤر بةنيطةرانييةوة 
دةإوانينة ئةم بَيدةنطيية مةترسيدارةى 
ئةنجامنةدانى  بة  سةبارةت  ثةرلةمان، 
بة  تايبةت  رةسميى  كؤبوونةوةى 
داواك��اري��ن  هةمانكاتدا  لة  بودجة، 
بة  دةستبكرَيتةوة  دةس��ت��ب��ةج��َى 
ئاساييةكانى  كؤبوونةوة  ئةنجامدانى 
ضارةنووسء  تا  بودجة،  بة  تايبةت 
بكرَيت،  دي��اري��ى  بودجة  ث���إؤذةى 
ذيانى  بة  ثةيوةنديى  لةبةرئةوةى 

رؤذانةى هاوآلتييانةوة هةية«.

شارا عةبدوإلةحمان

فةرمانطةى  فةرمانبةرى   )360(
هةولَير  لة  ك��ةرك��وك  ك��ارةب��اى 
رؤذان��ةي��ان  دةوام���ى  بَيئةوةى 

هةبَيت، موءضة وةردةطرن.
فةرمانطةى كارةباى كةركوك لة 
هةولَير سةر بة وةزارةتى كارةبايةو 
تايبةتة بةو كةسانةى كة لة شارى 
ك��ةرك��وكء دةوروب��ةري��ي��ةوة لة 
سةردةمى رذَيمى ثَيشوءى عيراقدا 
ئ��اوارةب��وءن ي��ان دةرك���راونء 
كةسة،   )650( لة  زياتر  ذمارةيان 
بةآلم )360( كةسيان دةوام ناكةنء 
داراييةوة  وةزارةت��ى  لة  مانطانة 

موءضة وةردةطرن.
ضَينةر حسَين خةفاف، سةرؤكى 
دي��وان��ى وةزارةت����ى ك��ارةب��اى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم، 
لة  كةركوك  كارةباى  »فةرمانطةى 
هةولَير سةر بة وةزارةتى كارةباية، 
بةآلم دائيرةيةكى خةزَينةيان هةية، 
داراييةو  وةزارةت��ى  بة  سةر  كة 
موءضةيان  وةزارةت�����ةوة  ل��ةو 
كاروبارة  تةنيا  ئَيمة  ثَيدةدرَيتء 
دةكةين،  رايي  بؤ  ئيدارييةكانيان 
فةرمانبةرةكانيشيان، كة ذمارةيان 
خةَلكى  كةسة   )650( لة  زياتر 
ئةو  ثردآء  حةويجةو  كةركوكء 
ذمارةيةكيان  ئَيستا  ناوضانةن، 
ض��وءن��ةت��ةوة ب��ؤ ك��ةرك��وكء 

ذمارةيةكيشيان هةر لة شارةكانى 
هةرَيمى كوردستان ماونةتةوة«.

كة  ل��ةوةش��ك��ردةوة،  جةختى 
فةرمانبةرانة  لةو  كةس   )360(
رؤذان��ةي��ان  دةوام��َي��ك��ى  هيض 
سةر  ثرؤذةيةكى  ئةطةر  و  نيية،  
لة  هةبَيت  وةزارةت��ةك��ةم��ان  بة 
دةياننَيرين  خؤياندا  ناوضةكانى 
هيض  ب��ةآلم  تَييدا،  ئيشكردن  بؤ 
ذمارة  بةو  ثَيويستى  ثرؤذةيةك 
زؤرة لة فةرمانبةر نيية، لةبةرئةوة 

بةزؤريى بَيكارن«.
وتيشى:  خ��ةف��اف  ض��َي��ن��ةر 
»تائَيستا ضةندجارَيك ويستوءمانة 
فةرمانبةرانة  ئةو  بؤ  ضارةسةر 
حكومةتى  ب��ةآلم  ب��دؤزي��ن��ةوة، 
ئَيمةش  وةريانناطرَيت،  عَيراق 
ناتوانين دةستبةرداريان ببينء بآ 

موءضةيان بكةين«.

بةهادين يوسف

لة  زياتر   )2009( ساَلي  لة 
لة  ياسايي  ثَيشَيلكاريي   )712(
دادطاكاني كوردستان تؤماركراون، 
دادطاكاني  لة  حاَلةتي   )223( كة 
تاوانء كةتنء نةوجةوانانء )147( 
لَيكؤَلينةوةو  دادطاكاني  لة  حاَلةتي 
بةراييء  دادطا  لة  حاَلةتيان   )204(
باري  دادط��اك��ان��ي  شارستانيء 
لة  ح��اَل��ةت   )98( كةسايةتيء 
فةرمانطةكاني جَيبةجَيكردني )سآ( 
كوردستاندا  هةرَيمي  ثارَيزطاكةي 

تؤماركراون.
سَييةمي  راث��ؤرت��ي  بةثَيي 
لةاليةن  كة  دادط��اك��ان،  ثاَلثشتي 
)سةنتةري   )DHRD( رَيكخراوي 
مافي  ديموكراسي  ثةرةثَيداني 
لةماوةي  ئةنجامدراوة،  مرؤظ(ةوة 
حاَلةتي   )712( )2009(دا  ساَلي 
هةرَيمي  دادطاكاني  لة  ثَيشَيلكاريي 

كوردستان تؤماركراون.
لة  ث��َي��ش��َي��ل��ك��اري��ي��ةك��ان��ي��ش 
بوارةكاني ئةنجامداني ثَيشَيلكاريي، 
تؤمةتباران  مافةكاني  دذي  لة 
لةناو  لةخؤيان،  بةرطريكردن  بة 
ثؤليسي  ئاسايشء  دةزطاكاني 
دادطاكانء  ثَيكنةهَيناني  هةرَيمداو 
دواكةوتني دادطاييكردنء مانةوةي 
ماوةي  بؤ  راطيراو  تؤمةتباراني 
دوورودرَي����ذ ل��ة ض��اوةإوان��ي��ي 
شارةزايي  كةميي  دادطاييكردنداء 
دادوةران  هةندَيك  الي  ياسايي 
رَيء  ياساييةكانء  بابةتة  لةسةر 

دادطاييكردنء  ئةنجامداني  شوَيني 
رَيء  بة  طرنطينةدان  طوَيثَينةدانء 
ئةنجامداني  لة  ياسايي  شوَيني 
دادطاييكردنةكانء وردبينينةكردني 
جياوازيكردنء  دؤسييةكانء 
واس��ي��ت��ةك��ردن ل��ة ه��ةن��دَي��ك لة 
دادوةرانةوة،  لةاليةن  دؤسييةكاندا 
ثَيداني زانياريي نادروست بة دادطا 
لةاليةن هةندَيك اليةني جَيبةجَيكةري 
بإياري  جَيبةجَينةكردني  ياساء 
ئ��ازادن��ةك��ردن��ي  ب��ة  دادوةران، 
تؤمةتبارانء لَينةثرسينةوة لةوانةي 
كةمتةرخةميي ئةنجامدةدةنء مافي 
زيندانييء تؤمةتباران ثَيشَيلدةكةن.

راثؤرتةكةي )DHRD( ضةندين 
ديكةي  مةترسيداري  ثَيشَيلكاريي 
بةكارهَيناني  لةوانة:  تؤماركردووة، 
ئةشكةنجةدان  توندوتيذييء 
لةكاتي  ت��ؤم��ةت��ب��اران  دذي  ل��ة 
لَيكؤَلينةوةي  دةستطيكردنء 
دةستطيركردني  س��ةرةت��اي��ي، 
كارمةنداني  لةاليةن  ناشةرعيي 
طوَيثَينةدان  ئاسايشةوةء  ثؤليسء 
شوَيني  رَيء  جَيبةجَيكردني  لة 
دادوةران��ي  بإيارةكاني  ياساييء 
بةرثرساني  لةاليةن  لَيكؤَلينةوة 
ثَيشَيلكردني  ئاسايشةوة،  ثؤليسء 
بةرطريكردن،  بؤ  تؤمةتباران  مافي 
ياسا  س��ةروةري��ي  ثَيشَيلكردني 
دادوةران��ي  لة  هةندَيك  لةاليةن 
ناو  دةستخستنة  لَيكؤَلينةوةء 
لةاليةن  لَيكؤَلينةوة  ك��اروب��اري 
ئةفسةراني  دادوةرانء  لة  هةندَيك 

لَيكؤَلينةوةوة.

هةستيار قادر

فةرمانى  عَيراق  نةزاهةى  دةستةى 
ليستى  ئةندامانى  سةرجةم  راطرتنى 
دووبةرثرسى  نةينةواء  برايةتى 
دةركرد،  دةرةوةى  وةزارةتى  كوردى 
ك��ة ف��ؤإم��ى زان��ي��ارى س���ةروةتء 

سامانيان ثإنةكردووةتةوة.
لة بةياننامةيةكدا دةستةى نةزاهةى 
 )48( كارى  راطرتنى  بإيارى  عَيراق 
ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنى  ئةندامى 

)12( دادوةرو )12( طةوةرة بةرثرسى 
دةرك���رد،  دةرةوةى  وةزارةت�����ى 
ب��ةه��ؤى ئ���ةوةى ف��ؤإم��ى زان��ي��ارى 
سةروةتء سامانيان بؤ ساَلى )2009( 

ثإنةكردووةتةوة.
لة  كة  بةرثرسانةى  ئ��ةو  لةنَيو 
كارةكانيان لةاليةن دةستةى نةزاهةوة 
راط���ي���راون، ن���اوى )راس���ت ن��ورى 
)سروود  باَليؤزء  ثلةى  بة  شاوةيس( 
دانوستكار  وةزيرى  نةجيب(  رةشيد 
كوردنء  هةردووكيان  كة  هاتووة، 

راطيراوةكان  لةكار  ليستى  هةروةها 
ليستى  ئ��ةن��دام��ةك��ةى   )12( ن��اوى 
برايةتى نةينةواى تَيداية لة ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى موسأل، كة سةرجةميان سةر 

بة يةكَيتىء ثارتين.
خةتارى،  دةرم��ان  لةوبارةيةوة 
بة  نةينةوا  برايةتى  ليستى  وتةبَيذى 
ئةو  »تائَيستا  راطةياند:  رؤذنامةى 
ب��إي��ارةى دةس��ت��ةى ن��ةزاه��ةي��ان بة 
رَيطةى  لة  ثَينةطةيشتووةء  رةسميى 
بيتسوويانةء  راطةياندنةوة  كةناَلةكانى 

زانيارى  فؤإمى  ث��إن��ةك��ردن��ةوةى 
ئةندامةكانيشيان  سامانى  سةروةتء 
ثةيوةنديى بة بايكؤتكردنى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى موسَلةوة هةبووة، كة تائَيستا 

دةواميان نةكردووة.
ب��راي��ةت��ى  ليستى  وت��ةب��َي��ذى 
بؤ  كة  بةوةشدا؛  ئاماذةى  نةينةوا، 
بةنيازن  كَيشةية  ئةو  ضارةسةركردنى 
سامانى  سةروةتء  زانيارى  فؤإمى 
ثإبكةنةوةو  ليستةكةى  ئةندامانى 

رةوانةى دةستةى نةزاهةى بكةن«.
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فراكسيؤنى طؤأان: 
بَيدةنطيى ثةرلةمان لةسةر بودجة، مةترسيدارة

)360( فةرمانبةرى وةزارةتى 
كارةبا دةوام ناكةنء 

موءضة وةردةطرن

)712( ثَيشيَلكاريي لةدادطاكاني 
هةرَيم تؤماركراون

نةزاهة 14 بةرثرسى كورد لةكاردةخات

سَى سةرنج ثَيش 
كؤبوونةوةكانى ئةمأؤ

ثاشماوةى.. رؤذانة بايى )3( مليؤن دؤالر...

لةبةشَيكى ديكةى مةرجةكانى وةزارةتى ناوبراودا 
هاتووة، كة ثَيويستة بةَلَيندةر لةسةر بنةماى بةرهةمة 
ثاآلوطةكان  خ��اوةن  لةطةأل  مامةَلة  نةوتييةكان 
رَيكبكةوَيت  طونجاو  بةهايةكى  بة  ثَيويستة  بكاتء 
بة هيض  ثاآلوطةكان، ضونكة وةزارةت  لةطةأل خاوةن 
بةرزبوونةوةى  دابةزاندنء  بة  ثةيوةنديى  شَيوةيةك 
سامانة  وةزارةت��ى  هةروةك  نيية،  ب��ازاإةوة  نرخى 
سرووشتييةكان ئةو مةرجةشى بؤ هةر بةَلَيندةرَيك 

دؤالرى  مليؤن   )2( بإى  دةبَيت  كة  دياريكردووة، 
ئةمريكى لة ذمَيريارى وةزارةت دابنَيت ض بة ضةكى 
 )3( ماوةى  بؤ  زةمان  خيتاب  يان  بَيت  ثةسةندكراو 

مانط.
كوردستان،  ثةرلةمانى  ئةندامى  ساَلح،  كاروان 
دانيشتنمان  »لة سةروبةندى  بة رؤذنامةى راطةياند: 
سامانة  وةزي���رى  ه��ةورام��ى،  د.ئاشتى  ل��ةط��ةأل 
سرووشتييةكان، لة بةروارى )2010/2/21( تةندةرَيك 
كَيَلطة  لة  نةوت  رةوانةكردنى  بؤ  بةطرَيبةست  دراوة 
نةوتى  بةشَيوازى  تاوطآ  شيواشؤكء  نةوتييةكانى 

بؤئةوةى  طةرمدةكرَيت  ثلة   )100( بإي  كة  رةش، 
رةشبكرَيت، بدرَيت بة ثاآلوطةكان بة تانكةرى ذمارة 
ئيمام  بةندةرى  رةوانةى  عَيراقىء  ئَيرانىء  توركىء 

خومةينى دةكرَيت«. 
نةوت  تةن   )8500( لة  زياتر  »رؤذان��ة  وتيشى: 
دراوة بة كؤمثانياى عَيراق ئؤيل، بةثَيي ئةم طرَيبةستة 
بؤ هةر يةك تةن نةوت بةهاى )340( دؤالر دانراوة، 
بةمجؤرةش رؤذانة بة بةهاى )2890000( دؤالر نةوت 
لة هةردوو ثاآلوطةى شيواشؤكء تاوطآ بة ناياسايي 

دةفرؤشرَيت، بَيئةوةى داهاتةكةى ئاشكرابكرَيت«.
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راثؤرتي، شارا عةبدوإلةحمان

حيزبة  ئ����ازارى  مانطى  ب��ودج��ةى 
كةميكرد،   )%50( كوردستانييةكان 
ناإةزايى  حيزبانة  ئةو  هؤيةشةوة  بةو 
دةردةبإنء ئاماذة بةوة دةكةن؛ كة حكومةت 
لة بَي بةرنامةيى ئةو كارةى كردووةو دةبوو 
بكردنايةتةوة،  ئاطادارى  حاَلةتة  لةو  ثَيشتر 
ثرؤذةياساى  2010ء  بودجةي  لةكاتَيكدا 
سياسييةكان  ق��ةوارة  حيزبء  بودجةى 
ثةسةند  كوردستان  لةثةرلةمانى  تائَيستا 

نةكراوة.
ئةندامى  مةحمود،  حاجى  عةبدوَلآل 
سؤسياليست  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  ديموكراتى 
ئةوةى  بةبَي  راب��ردوو  مانطى  راطةياند: 
نيوةى  حكومةت  ئاطاداربكرَيينةوة، 
ب��ودج��ةك��ةى ث��َي��داي��ن، ب��ةب��َي ئ���ةوةى لة 
بةداخةوة  كة  تَيمانبطةيةنَيت،  هؤكارةكةى 
دةبوو ئةوة بةثَيى ياسا رَيكبخرَيتء ثَيشتر 
ئةو  ضونكة  بكرداية،  قسةيان  لةطةَلمان 
بِريارة كَيشةى بؤ دروستكردووين، ضونكة 
ئةو كارانة بةثالنى ثَيشوةخت دةكرَيت، نةك 

لة ثإَيكداو بةبَي ثرسء را«.
لةاليةن  بودجةدا  راطةياندني  لةكاتي 
حكومةتةوة بِرياريدا كة تا ياساى بودجةى 
خؤى  وةك  بودجة  دةردةضَيت  حيزبةكان 
ياساكة  ئ��ةوةى  بةبَي  ب��ةآلم  بمَينَيتةوة، 
دةرضووبَيت، حكومةتى هةرَيم دةستيكرد بة 

كةمكردنةوةى بودجةى حيزبةكان.
وةزارةت��ى  بريكارى  تاهير،  رةشيد 
رؤذنامةى  بة  هةرَيم،  حكومةتى  داراي��ى 
بودجةى  ياساى  ئةوةى  »بةهؤى  راطةياند: 

حيزبةكان ثةسةند نةكراوة، بودجةكة بةنيوة 
بودجةى  هةرَيمء  بودجةى  تا  دراوة  ثَييان 

حيزبةكان ثةسةند دةكرَيت«.
م��ةه��دى،  سوبحى  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا 
شيوعى  حيزبى  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامى 
»بيانوةكة  وت:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
كةمكردنةوةى  لةضوارضَيوةى  ئةوةية 
بةنيازيةتى،  كة  حكومةت  خةرجياتي 
بة  بةآلم  كةمكردووةتةوة،  بودجةكةمانى 
بإواى من بإينى ئةم بودجةية زؤر مةدروس 
نييةو جؤرَيك لة بَي بةرنامةيى ثَيوة ديارة، 
لةسةر  دةب��َي��ت  كاريطةريشى  ه��اوك��ات 
لة  رَيكخراوةيى  كارى  حيزبايةتىء  ذيانى 

هةرَيمدا«.
داوادةك��ةن،  كوردستانييةكان  حيزبة 
لَيبإينى  دارايىء  بابةتى  وةك  ثرسَيكى  لة 
اليةنة  حيزبء  راوبؤضوونى  ب��ودج��ةدا 
تاكاليةنانة  وةرب��ط��رنء  سياسييةكان 

بإيارنةدةن.
مةكتةبى  ئةندامى  رةح��ي��م،  كةمال 
سياسيى بزووتنةوةى ئيسالميى كوردستان 
وتى: »بودجةى ئَيمة خؤى لةخؤيدا كةمبوو، 
ثَيدراوة،  كةمةمان  بودجة  ئةو  ئَيستاش 
لةبةرئةوة  دةكات،  بيناكانمان  كرَيى  بةشى 
حيزبةكان  بؤئةوةى  فشارَيكة  ثَيمانواية: 
ثةسةندكردنى  لة  ثةلة  ثةرلةماندا  لةناو 

بودجة بكةنء دةنطى ثَيبدةن«.
دارايى،  وةزارةت��ى  بريكارى  وتةى  بة 
سةرجةم حيزبة كوردستانييةكان بة يةكَيتىء 
كةمكراوةتةوةو  بودجةكةيان  ثارتيشةوة 

حاَلةتى جياكاريي بؤ هيض حيزبَيك نةبووة.
سةعدى ئةحمةد ثيرة، ئةندامى مةكتةبى 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى  سياسيى 
بودجةى  يةكَيتى  كة  بةوةكرد؛  ئاماذةى 

»ئةو  وتيشى:  ثَينةدراوة،  ئ��ازارى  مانطى 
بودجة  دراوة  بةحيزبةكان  كة  بودجةيةى 
نةبووة، بةَلكو لة شَيوةى مووضةيةك بووة 
بؤ ئةندامةكانيان، دةنا بودجةى مانطى ئازار 

هَيشتا دابةشنةكراوة«.
)4/3(ى  رؤذى  ك��ؤب��وون��ةوةى  ل��ة 
اليةنة  حيزبء  لةطةأل  هةرَيم  سةرؤكى 
هةَلبذاردنى  بةشدارى  براوةكانى  كورديية 
كة سةرؤكى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
حيزبة  ب���وو،  ئ��ام��ادةى  حكومةتيش 
ثرسةيان  ئةو  دووب��ارة  كوردستانييةكان 
لة  روونكردنةوةيان  داواى  ورووذاندةوةو 

سةرؤكى حكومةت كردووة.
ع��ةب��دول��س��ت��ار م��ةج��ي��د، وت��ةب��َي��ذى 
لةو  ئيسالميى  كؤمةَلى  سياسيى  مةكتةبى 

راطةياند: سةرؤكى  رؤذنامةى  بة  بارةيةوة 
نةداينةوةو  روون��ى  وةآلمَيكى  حكومةت 
كَيشةى  حكومةتةكةى  كة  راطةياندين؛  ثَيى 
ذمارة  بة  دواتر  هةيةو  دارايى  كورتهَينانى 

بؤمانى رووندةكاتةوة.
كؤبوونةوةي  لة  حكومةت  سةرؤكى 
سياسييةكان  اليةنة  هةرَيمء  سةرؤكى 
ئاماذةى بةوةكردووة؛ كة تةنيا ئةو حيزبانة 
بةَلكو  كةمبووةتةوة،  بودجةكةيان  كة  نين، 
يةكَيتىء ثارتيش بةر ئةو حاَلةتة كةوتوون، 
سياسيى  مةكتةبى  وتةبَيذةكةى  ب��ةآلم 
كة  بةوةكرد؛  ئاماذةى  ئيسالميى  كؤمةَلى 
حيزبانةى  بةو  ثارتى  يةكَيتىء  ناكرَيت 
دةيان  ئةوان  »ضونكة  بشووبهَينرَين،  ديكة 
سةرضاوةى داراييان هةيةو زؤربةى كاديرو 

مووضة  حكومةت  لةسةر  كارمةندةكانيان 
وةردةطرن، بةآلم كَيشة بؤ حيزبةكانى ديكة 
ئةو  سةرضاوةيان  تةنيا  كة  دروستبووة، 

بودجةية كة حكومةت دةيانداتَي«.
هاوكات قادر عةزيز، سكرتَيرى حيزبى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان  زةحمةتكَيشانى 
راطةياند: ئَيمة لة ثارةوة بودجةمان بإاوةو 
حيزبةكان  بودجةى  ياساى  هةتا  ثَيدةضَيت 
بؤ  خؤمان«  »مافى  ئَيمة  نةكرَيت  ثةسةند 
لة  بكرَيت  ثةلة  داوايكرد  بؤية  نةطةإَيتةوة، 
ئاماذةشى  ياسايةداء  ئةو  ثةسةندكردنى 
مافء  بةثَيى  حيزبةكان  ثَيويستة  بةوةكرد؛ 
بودجةيان  خؤيان  سياسيى  ئيستيحقاقاتى 
شةخسيىء  ميزاجى  بة  نةك  ثَيبدرَيت، 

سياسيى.

»كةمكردنةوةى بودجةى حيزبةكان بةطؤترة بوو«
كابينةكةى بةرهةم سالَح، رووبةأووى رةخنةى حيزبةكان دةبيَتةوة 

krg :فؤتؤ كؤبوونةوةيةكي ئةنجومةنى وةزيرانى حكومةتى هةرَيم    
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راثؤرتي: رؤذنامة

كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى 
)هةولَيرو  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  هةردوو 
سلَيمانى( بة ناشةرعيىء ناياسايى وةسفدةكات، 
داواى  نووسراو  دةي��ان  بة  كاتدا  هةمان  لة 
راثؤرتيان لَيدةكةن، ثةرلةمانتارانيش ثَييانواية؛ 
ثةرلةمان جورئةتى ئاشكراكردنى راثؤرتةكانى 
ديوانى ضاودَيرى دارايى نييةء تةنيا بؤ مةرامى 

سياسيى دةيانخاتةإوو. 

طؤإان داواى راثؤرتةكانى
ضاودَيرى دارايى دةكات

 )2009/10/12( لة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
سةرؤكايةتى  ئ��اراس��ت��ةى  ياداشتَيكيان 
بة  سةبارةت  كردبوو،  كوردستان  ثةرلةمانى 
ضاودَيرى  ديوانى  راثؤرتةكانى  خستنةإووى 
بؤ   ،)2009 )2008ء  ساَلةكانى  بؤ  داراي��ى 
سةرؤكايةتى  بةآلم  ثةرلةمانتاران،  بةردةم 
هةربؤية  نةبوو،  وةآلمَيكيان  هيض  ثةرلةمان 
لة  دووةم  ج��ارى  بؤ  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
)2009/11/18( ياداشتَيكى ديكةيان ئاراستةى 
بدرَيتةوة،  وةآلميان  تا  كرد،  سةرؤكايةتى 
دواتر سةرؤكايةتى ثةرلةمان ثاش )4( مانطء 
لة رَيكةوتى )2010/3/17( وةآلمى ياداشتةكانى 

فراكسيؤنى طؤإانى داوةتةوة.

ثةرلةمان؛ ضاودَيرى دارايى شةرعيةتى 
ياساييان نيية 

راثؤرتةكانى  ئاشكراكردنى  دةرب��ارةى 
بةإَيوةبةرَيتى  داراي��ى،  ضاودَيرى  ديوانى 
ذمارة  نووسراوى  بة  ثةرلةمان  كاروبارى 
)ك 120( لة رؤذى )2010/3/17( وةآلمَيكيان 
بة  ك��ردووة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  ئاراستةى 
ئيمزاى جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان تايبةت بة 
بيروإاى ليذنةى كاروبارى ياسايى ثةرلةمانى 
كوردستان بؤ ياداشتةكةى فراكسيؤنى طؤإانء 
بةهيض  كوردستان  ثةرلةمانى  هاتووة:  تَييايدا 
ديوانى  راثؤرتةكانى  لةطةأل  مامةَلة  شَيوةيةك 
لة  ناكات، ضونكة هيض يةك  دارايى  ضاودَيرى 
سلَيمانى  هةولَيرء  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى 
ئةوةى،  لةبةر  ئةمةش  نةماوة،  شةرعيةتيان 
يةكةم: ئةم دوو ديوانة يةكيان نةطرتووةتةوة 
ثةرلةمانى  خؤى  كاتى  ئةوةى  لةبةر  دووةم: 
رؤذى  لة   )24( ذمارة  بإيارى  بة  كوردستان 
مامةَلةكردن،  بة  داوة  بإيارى  2002/11/16دا 
لةطةَل دوو ئيدارةيى كة لة كوردستاندا هةبووة، 
هةتا يةكطرتنةوة يان ئةنجامدانى هةَلبذاردنى 

ثةرلةمان كاميان زووتر بوو.
»ل��ةب��ةر ئ����ةوةش، ك��ة ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
ثةرلةمانى كوردستان ئةنجامدراوةء ئيدارةش 
هيض  )2005(ةوة،  ساَلى  لة  يةكيطرتووةتةوة 
ياساييان  شةرعيةتى  دةزطايانة  لةم  يةكَيك 

نييةء مامةَلةيان لةطةأل ناكرَيت«.
سةرؤكايةتى  وةآلمةى  ئةو  دواب��ةدواى 
ديكة  جارَيكى  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانء 
ئاراستةى   )2010/3/30( لة  ياداشتَيكيان 
داواى  ك��ردةوةو  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 

ضاودَيرى  ديوانى  راثؤرتةكانى  ئاشكراكردنى 
دارايى كردةوة، ئاماذةش بةوةكراوة، كة لةبةر 
ساَلى  2ى  ذمارة  ياساى  ثةرلةمان  ئةوةى 
ديوانى  بة  تايبةتة  كة  دةركردووة،  )2008(ى 
كة  هاتووة:  تيايداهاتووة  دارايى،  ضاودَيرى 
كوردستان  ثةرلةمانى  بة  سةر  ديوانة  ئةو 
جةخت  طؤإان  فراكسيؤنى  هةربؤية  دةبَيت، 
لةسةر ئةو راثؤرتانة دةكاتةوة، كة لة رؤذى 
هةردوو  لةاليةن  ياسايةوة  ئةو  دةرضوونى 
ديوانى ضاودَيرى داراييةوة رةوانةى ثةرلةمان 
كراون، ضونكة بةثَيى ياساكة ثَيويستة ديوان 
سةرؤكايةتى  ئاراستةى  راثؤرتةكانى  ساآلنة 
بةثَيي  كة  هاتووة  تيايدا  ه��ةروةك  بكات. 
دوو  بوونى  بَيت  ثةرلةمان  لَيكدانةوةى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  ئاسايشيش  دةزطاى 
دةزطاية  دوو  ئةم  تائَيستا  ناشةرعين، ضونكة 
هيض  ناكرَيت  لَيرةشةوة  يةكياننةطرتووةتةوة، 
مامةَلة  حكومةت  رةسميي  دامودةزطايةكى 
هةولَير  سلَيمانىء  ئاسايشي  دةزطاى  لةطةأل 
بكةن، ضونكة ناكرَيت لةم ثَيناوةدا تةنيا ديوانى 
ضاودَيري دارايي بة ناشةرعيي وةسفبكةينء 

باس لة دةزطاى ئاسايش نةكةين.

راثؤرتةكان بؤ مةرامى
سياسيى بةكاردةهَينرَين

ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  لةكاتَيكدا 
ضاودَيرى  ديوانى  ه��ةردوو  كوردستان، 
لةطةأل  مامةَلة  دادةنَينء  ناشةرعى  بة  دارايى 
لة  ثةرلةمان  خودى  ناكات،  راثؤرتةكانيان 
يةكةمى ساَلى )2009(دا زياد  مانطى تشرينى 
ضاودَيرى  ديوانى  ئاراستةى  نووسراوَيكى  لة 
بةشَيك  داواى  تياياندا  ك��ردووةء  داراي��ى 
ئامادةكراون،  كة  دةك��ةن،  راثؤرتانة  لةو 
بة  سةرؤكايةتى  مامةَلةى  ئةو  ثةرلةمانتاران 
كة  وةسفدةكةن،  ثةرلةمان  بةحيزبيكردنى 
راثؤرتانة  ئةو  حيزبى  سياسيىء  مةرامى  بؤ 
بةكاردةهَينن، نةك بؤ ئاشكراكردنى طةندةَليى.

ياسايي  ليذنةى  ئةندامى  رةئوف  زانا  د. 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  كوردستان  ثةرلةمانى 
خستةإوو: تا ئَيستا 80%ى راثؤرتةكانى ديوان 
ثشتطوَيخراون،    نَيردراون  ثةرلةمان  بؤ  كة 
دياريكراوء  مةبةستَيكى  بؤ  سةرؤكايةتى 
ديوانى  راثؤرتةكانى  سياسيى  مةرامى  بؤ 
دةكات،   ليذنةكان  رةوانةى  دارايى  ضاودَيرى 
وةك راثؤتى تايبةت بة بودجةى وشكةساَليى، 
كة هاتة ليذنةكان، هةربؤية بة وتةى ئةو: »ئةطةر 
بةردةوام  بكاتء  مامةَلة  بةمجؤرة  ثةرلةمان 
ديوانى  راثؤرتةكانى  شاردنةوةى  لة  بَيت 
كة  دامةزراوةيةك،  لةبرى  دارايى،  ضاوديرى 
طةندةَليية  نةهَيشتنى  بةدواداضوونء  ئةركى 
لة  بةرطريكار  طةورةترين  دةبَيتة  ثةرلةمان 

طةندةَليى«.

رَيكةوتنة ستراتيذييةكة رَيطرة
لة ئاشكراكردنى ئةو راثؤرتانة

ل��ةك��ات��َي��ك��دا، راث��ؤرت��ةك��ان��ى دي��وان��ى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لة  دارايى  ضاودَيرى 
ديوانى  لة  رةخنة  ناتوانرَيت  دةشاردرَينةوة، 
ضاودَيرى دارايى هةولَيرء سلَيمانى بطيرَيت، كة 

بة ئةركى خؤيان هةَلنةستاون، ضونكة سةدان 
ثةرلةمان  حكومةتء  ئاراستةى  راثؤرتيان 
كردووة، بةآلم وةك عةدنان عوسمان، ئةندامى 
»ثةرلةمان  دةَلَيت:  ثةرلةمان  دارايى  ليذنةى 
جورئةتى ئةوةى نيية لَيكؤَلينةوة لة راثؤرتةكانى 
ئةوةى  لةبةر  بكات،  دارايى  ديوانى ضاودَيرى 
حيزب  نوَينةرايةتى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
دةكةنء ثةرلةمانيش، كة تواناى لَيثَيضينةوةى 
تَيكضوونى  بةبيانووى  نةبَيت  وةزيرَيكى 
رَيكةوتنة ستراتيذييةكةوة، ئيتر ضؤن دةتوانَيت 
دةستبخاتة سةر طةندةَلييةكانء راثؤرتةكانى 
بة  كة  ئاشكرابكات،  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى 
ئاشكراكردووةء  طةندةَلييانةيان  ئةو  ورديى 
لةئاست هيض بةرثرسء ثؤستَيكدا نةوةستاوةء 
ئةطةر ئةوة بكرَيت، ئةوا زؤرَيك لة بةرثرسانى 
طشتييةكان  بةإَيوةبةرة  وةزي��رء  حيزبىء 

رووبةإووى ياسا دةبنةوة«.

ئاشكراكردنى ئةو راثؤرتانة،
ئةركى ليذنةى نةزاهةية 

سةرؤكايةتى  وةآلم��ةى  ئ��ةو  ل��ةدواى 
ئةو  نايانةوَيت  كة   دةردةكةوَيت  ثةرلةمان، 
ئاشكرا  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  راثؤرتانةى 
نةزاهةي  ليذنةي  دةزانرَيت  بةثَيويست  بكةن، 
راثؤرتانة  ئةو  بؤ  بةدواداضوون  ثةرلةمان 

بكات.
ئةندامى  هاوكات  كة  رةئ��وف،  زان��ا  د. 
ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمانيشة دةَلَيت: »ئةطةر 
ئةوةبكات،  فشارى  نةتوانَيت  نةزاهة  ليذنةى 
ئةو راثؤرتانةى ديوانى ضاودَيرى دارايى، كة 
ئاشكرابكرَين،  شاراونةتةوة،  سةرؤكايةتى  لة 
خؤى  ميسداقيةتى  نةزاهة  ليذنةى  ئ��ةوا 
تائَيستا  كة  بةتايبةت،  دةدات،  لةدةست 
كة  هةستَيت،  خؤى  ئةركى  بة  نةيتوانيوة 
طةندةَليية،  بةدواداضوونى  ئاشكراكردنء 
هةربؤية ئاشكراكردنى ئةم راثؤرتانةى ديوانى 
ضاودَيرى دارايى طةورةترين كارى ئةو ليذنةية 

دةبَيت«. 
ديوانى  راثؤرتةكانى  نةكردنى  ئاشكرا 
ضاودَيرى دارايى بؤ ثةرلةمانتاران، بة بإواى 
نةزاهةى  ليذنةى  سةرؤكى  سابير،  د.رةفيق 
دةطةإَيتةوة،  بؤئةوة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ليذنةى  ثةرلةمان  راب��ردووى  خولى  لة  كة 
لةاليةن  راثؤرتةكان  ن��ةب��ووةء  ن��ةزاه��ةى 
ئَيستاش  طلدراونةتةوةء  ثةرلةمان  سةرؤكى 
نةريتة  بةو  هةر  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ناكات،  ئاشكرا  راثؤرتةكان  بةإَيوةء  دةإوات 
ئةو  دةزان��ن  خؤيانى  مافى  بة  ئَيستا  بةآلم 

راثؤرتانة ئاشكرابكرَين.
 لةطةأل ئةوةى لة راثؤرتى ليذنةى نةزاهة 
دراوةت��ة  كة   ،)2010( بودجةى  دةرب��ارةى 
لةسةر  جةخت  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى 
ضاودَيرى  ديوانى  راثؤرتةكانى  ئاشكراكردنى 
سابير،  د.رةفيق  بةآلم  كراونةتةوة،  داراي��ى 
بة رةسميى  تائَيستا  لةوةكردةوة، كة  جةختى 
سةرؤكايةتى  لة  راثؤرتانةيان  ئةو  داواى 
نةكردووة، كاتَيك مةسةلةى بودجة كؤتاييهاتني 
يةكاليى كرايةوة ئةو كاتة لةطةأل سةرؤكايةتى 

ثةرلةمان قسةدةكةن!.

ليذنةى نةزاهة، ضاوةإوانى ثَيكهَينانى 
دةستةى نةزاهة دةكات

د.بةشير خةليل ئةندامى ليذنةى نةزاهةى 
راثؤرتةكانى  داواى  ئةطةر  ثَييواية؛  ثةرلةمان 
ديوانى ضاودَيرى دارايش بكةن، ناتوانن وةك 
وتيشى:  بكةن،  بؤ  بةدواداضوونيان  ثَيويست 
لة  نةزاهة  دةستةى  تائَيستا  »لةبةرئةوةى 
هةرَيمى كوردستان ثَيك نةهاتووة، كة اليةنى 
ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمان  جَيبةجَيكارة، ئةوا 
دةزطاية  ئةو  تا  ضونكة  نيية،  تةواو  كارةكانى 
ثَيكنةيةت، كاريش بكةين ئةنجامى نابَيت«، ئةو 
اليةنى  كة  رةتكردةوة؛  ئةوةشى  ثةرلةمانتارة 
دادطا بتوانَيت كارةكانى ئةم ليذنةية تةواوبكات، 

كاتَيك طةندةَلييةك ئاشكرادةكرَيت.
ئةو  عوسمان،  عةدنان  بةرامبةردا،  لة 
بؤضوونةى رةتكردةوةء ئاشكرايكرد؛ ليذنةى 
طشتيى  داواك��ارى  دةستةى  لةطةأل  نةزاهة 
هةر  ئاشكراكردنى  دواى  كردووةء  قسةيان 
دةتوانن  نةزاهة  ليذنةى  ئةوا  طةندةَلييةك، 
طشتيى  داواك���ارى  رةوان���ةى  دؤسييةكة 
لةبارةوة  ياسايى  رَيوشوَينى  ئةوكاتة  بكةن، 
دةطيرَيتةبةر، لةاليةكى ديكةوة دةستةى نةزاهة 
بؤ  فيدراَليية  دةزطايةكى  كة  هةية،  عَيراقدا  لة 
هةموو عَيراقة، بة هةرَيمى كوردستانيشةوة لة 
بودجةى )17%(كةش بودجةى بؤدابيندةكرَيت، 
هةربؤية ثَيويست بة ثَيكهَينانء ضاوةإوانكردنى 
ئةطةر  ناكات،  هةرَيم  نةزاهةى  دةستةى 
بةرثرسانى حكومةت رَيطة بدةن ئةو دةستةية 
ئةوا  هةبَيت،  لقى  نووسينطةء  كوردستان  لة 

كارةكان بة باشترين شَيوة بةإَيوةدةضَيت. 

ضاودَيرى دارايى داواى البردنى نهَينَيتى 
راثؤرتةكان دةكات

ديوانى  راثؤرتةكانى  ئ��ةوةى  دواى 
ضاودَيرى دارايى كة رةوانةى ثةرلةمان كراون 
بةدواداضوونء  ثَيويست   وةك  ئَيستا  تا  و 
حكومةتء  لةاليةن  لَينةكراوة  لَيكؤَلينةوةيان 
ثةرلةمانء تةنانةت نةدراوة بة ثةرلةمانتارانء 
كة  لةبةرئةوةش  ثةيوةنديدارةكانيش،  ليذنة 
ليذنةى نةزاهة تا ئَيستا وةك ثَيويست بة ئةركى 
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  هةَلنةستاوة،  خؤى 
داوايةكى  ئةمساَلدا  سةرةتاى  لة  سلَيمانى 
راثؤرتةكان  تا  كردووة  ثةرلةمان  ثَيشكةشى 
الببرَيت،  لةسةر  نهَينييان   ساَلَيك  لةثاش 
ضونكة بة بؤضوونى ئةوان ئةطةر راثؤرتةكانى 
ديوانى ضاودَيرى دارايى كة سةدةها طةندةَلى 
ئاشكرادةكةن، لة ميدياكانةوة بؤ راى طشتيى 
ترسيان  طةندةَلضييةكان  ئةوا  بآلوبكرَينةوة، 
هةدةر  بة  ميللةت  سامانى  ضيتر  دةبَيتء 

نابةن.
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  كة  كاتَيكدا  لة 
رةخنةى ئةوة دةطرَيت، كة راثؤرتةكانيان كارى 
ثةرلةمان  سةرؤكى  جَيطرى  ناكرَيت،  لةسةر 
ناياسايى  بة  هةستيارة  ديوانة  دوو  ئةو 
بثرسين  دةكرَيت  لَيرةدا  بؤية  وةسفدةكات، 
ئةطةر هةردوو ديوانى ضاودَيرى دارايى دوو 
دةزطاى ناياسايين، ضؤن حكومةتى هةرَيم لة 
بودجةى )2010( بودجةيان بؤ تةرخاندةكات؟، 

ديوانى  بةتايبةت  ديوانة  دوو  ئةو  هةروةك 
مليارةها  بة  كة  سلَيمانى،  دارايى  ضاودَيرى 
دؤالريان طةإاندووةتةوة بؤ بودجةى طشتيى، 
ضؤن  ب��ن،  ناشةرعى  دةزطايةكى  ئةطةر 
دادطا  و  دةنَيت  بةكارةكانياندا  دان  حكومةت 
طةورة  ئةوان  راثؤرتةكانى  رؤشنايى  لةبةر 
ضاوةروانى  دةبَيت  دادطا؟  دةداتة  بةرثرسان 
وةاَلمى ديوانى ضاودَيرى دارايى بين، كة ئايا 
شةرعيةتى ياساييان هةية؟ ئةطةر ناياسايين 
دةستةو   23 فةرمانبةرو   200 لة  زياتر  ئةوا 
2632راثؤرتى  طشتىو  بةإَيوةبةرايةتى   6
 2010/4/4 تا  ئامادةكراون  كة  طةندةَليى 

ضارةنووسيان ضى لَيدَيت؟

حكومةت، دةبَيت ثارةى طةندةَلكاران 
بة داواى لَيبوردنةوة بطةإَينَيتةوة!

ياسايى  ليذنةى  وةاَلم��ةك��ةى  بةثَيى 
ثةرلةمان  سةرؤكى  جَيطرى  و  ثةرلةمان 
بَيت، ئَيستا هةموو ئةو فةرمانبةرة حكومييء 
زياديان  مووضةى  دوو  كة  حيزبييانةى 
دينارةو  مليار   6 بإةكةى  كة  وةردةط��رت 
ئَيستا  هةرَيم،  بودجةى  بؤ  طةإَينراوةتةوة 
ديوانى  سةرؤكى  دذى  لة  سكاآل  دةتوانن 
تؤماربكةنء  سلَيمانى  داراي��ى  ضاودَيرى 
هةردوو  ضونكة  وةربطرنةوة،  مووضةكانيان 
ديوان ناشةرعين، هةروةك بةثَيى هةمان بإيار 
طةندةَلكاران لة كوردستان ئةوانةى دراونةتة 
دادطاو ئةوانةشى هَيشتا لةذَير لَيكؤَلينةوةدان 
تؤماربكةنء  دي��وان  لةسةر  داوا  دةتوانن 
حكومةتى هةرَيميش ئةوكاتة دةبَيت ئةو ثارانة 
بطةإَينَيتةوة بؤيان بة 18 مليؤنء 750 هةزار 

دؤالرةكةى وةزارةتى كارةباشةوة. 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء حكومةتى هةرَيم 
دةبَى داواى بإى ئةو بودجةيةش بكةنةوة كة 
ضةند ساَلة تةرخاندةكرَيت بؤ هةردوو ديوانة 

ناشةرعييةكةى هةرَيم!
سةير لةوةداية هةردوو ديوانى ضاودَيرى 
بؤ  سلَيمانى  هةولَيرو  لة  هةرَيم  داراي��ى 
كارمةندةكانيان،  ديوانء  لة  كردن  بةرطرى 
بؤخؤى  ئةوةش  جواب،  نةهاتوونةتة  تائَيستا 
ثرسيارَيكى طةورةتر دَينَيتة ثَيشةوة ئايا ئةو 
»نيشانةى  دةَلَيت:  عةرةب  وةك  بَيدةنطيية 

رازيبوونيانة«؟.

طؤإان داوا لةسةر
سةرؤكى ثةرلةمان تؤماردةكات 

فراكسيؤنى  ياداشتةكانى  وةاَلمى  ئةطةر 
راثؤرتةكانى  ئاشكراكردنى  بة  ط��ؤإان 
بةوتةى   ئةوا  نةدرَيتةوة،  دارايى  ضاودَيرى 
د.زانا، ثةرلةمانتاري فراكسيؤنى طؤإان   بة 
راثؤرتانةى  ئةو  رَيطةنادةن  ثاساوَيك  هيض 
ديوانى ضاودَيرى دارايى بة نهَينيى بمَيننةوةء 
بةدةنط  ثةرلةمانيش  سةرؤكايةتى  ئةطةر 
داواكارييةكةيانةوة نةيةن، ئةوا بة نيازن داواى 
سةرؤكى  موفتى،  عةدنان  دذى  لة  ياسايى 
خولى ثَيشووى ثةرلةمانى كوردستانء كةمال 
كةركوكى، وةك جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان 
لة  ثةرلةمان  سةرؤكى  و  رابردوو  خولى  لة 

خولى ئَيستاى ثةرلةمان تؤماربكةن.

ثةرلةمان جورئةتى ئاشكراكردنى
راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيرى دارايى نيية

دانيشتنَيكي ثةرلةمانى كوردستان



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

سياسيي،  ضاودَيرانى  بؤضوونى  بة 
راثؤرتةكةى هةفتةى رابردووى طؤظارى 
كؤتايي  كاَلبوونةوةو  سةرةتاى  طوآلن 
نَيوان  ستراتيذييةكةى  رَيككةوتنة 
يةكَيتىء ثارتيية، بةوةش قؤناغَيكى نوَيي 
ملمالنَيي سياسيي نَيوان ئةو دووحيزبة 
ئةنجامى  كة  بةتايبةت  دةستثَيدةكات، 
هةَلبذاردنةكانى ئازارى رابردوو، ثارتي 
ثلةى  يةكَيتيش  يةكةمء  حيزبي  كردة 
بووة  جَيهَيشتء  ط��ؤإان  بؤ  دووةم��ى 

حيزبي سَييةم.
راث��ؤرت��ةك��ةى ط����واَلن وَي���إاى 
مةكتةبي  ل��ةالي��ةن  رةت��ك��ردن��ةوةى 
سياسيي ثارتييةوة. ثةيامَيكى ئاشكراية، 
كة ضيتر ثارتى ئامادةنيية وةك هَيزَيكى 
سةرةكيى مامةَلة لةطةأل يةكَيتى بكات، بة 
هةَلوةشاندنةوةى  ضاودَيرَيكيش  بإواى 
ثرؤسةى  بة  خزمةت  رَيككةوتنامةكة 
ديموكراسيء ئاَلوطؤإي سرووشتييانةى 

دةسةآلت دةكات.
مةكتةبي  ك��ة  ط���وآلن،  ط��ؤظ��ارى 
ديموكراتى  ثارتى  راطةياندنى  ناوةندي 
كوردستان دةريدةكات، لة ذمارة 774ي 
راثؤرتَيكي  )2010/3/29(دا  رؤذى 
بؤ  گوآلن  )هه َلسه نگاندني  ناوى  لةذَير 
هه رَيمي  حكومه تي  شه شه مي  كابينه ي 
ك��وردس��ت��ان... خ��وَي��ن��دن��ةوةي��ةك بؤ 
پيادةكراوي حكومةتي هةرَيمي  گوتاري 
تيايدا  كة  بآلوكردوءةتةوة،  كوردستان( 
د.بةرهةم  ئةداى  لة  رةخنة  تونديى  بة 
بة  دةطرَيتء  شةشةم  كابينةى  ساَلحء 
دةداتة  شكستخواردووى  كابينةيةكى 
قةَلةم بة بةراورد لةطةأل كابينةى ثَينجةمء 
تَييدا هاتووة؛ »بةإَيز د.بةرهةم، كة ئَيستا 
نَيوان  ستراتيژيي  رَيككةوتني  بةپَيي 
يةكَيتيي  كوردستانء  ديموكراتي  پارتي 
دووةمي  خولي  كوردستان،  نيشتمانيي 
حكومةتي  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي 
وةرگ��رت��ووة،  كوردستاني  هةرَيمي 
لة  راب���ردوو  مانگي  ش��ةش  ل��ةم��اوةي 
بةداخةوة  پؤستةدا،  ئةم  پيادةكردني 
هةنگاوةكاني دژي بنةماكاني رؤحي ئةو 

رَيككةوتنة ستراتيژييةية«.
راثؤرتةكةشدا  ديكةى  بةشَيكى  لة 
پابةندبوونيش  ئةوةكراوة؛  بؤ  ئاماذة 
رَيككةوتنة  ئ��ةم  ئامانجي  رؤحء  بة 
)25(ي  هةَلبژاردنةكاني  دواي  ب��وو، 
تةمموزي )2009( لةگةأل ئةوةي يةكَيتيي 
جيابوونةوةي  ئاكامي  لة  نيشتمانيي 
داكشانَيكي  تووشي  يةكَيتي  لة  گؤإان 
گةورةي جةماوةريي هات، بةآلم پارتي 
لةبةرئةوةي پارَيزگاريي بةم سيستمةوة 
رَيككةوتنةو  ب��ةو  پابةندبوو  بكات، 
كوردستاني  وةزيراني  سةرؤك  پؤستي 
دايةوة بة يةكَيتي، لةگةأل ئةوةي يةكَيتي 
لة  )تةنانةت  هةَلبژاردنةكانيشدا  لة 
سلَيمانيش( دةنگي پَيويستي نةهَينابوو. 

ب���اَلوب���وون���ةوةى ئ��ةو راث��ؤرت��ة 
ن��اوةن��دى  ل��ة  زؤرى  مشتومإَيكى 
س��ي��اس��ي��ىء م��ي��دي��اي��ى خ��س��ت��ةوةو 
بةاَلم  نيطةرانكرد.  نيشتمانى  يةكَيتيى 
لة  ثارتي  سياسيي  مةكتةبي  ه��ةرزوو 
»ئةو  رايطةياند:  روونكردنةوةيةكدا 
لة  تةعبير  شَيوةيةك  هيض  بة  راثؤرتة 

روءانطاو هةَلوَيستى ثارتى ناكات«.
رةس��وأل،  رَيبين  ب��إواى  بة  ب��ةآلم 
ئةو  ضاودَيرى سياسيي، بآلوكردنةوةى 
بؤ  بووة  سةرووتر  ئيعازي  بة  راثؤرتة 
ئةوةى تيشك بخرَيتة سةر كةمبوونةوةى 
ثةرلةمانء  ن��او  لة  يةكَيتى  ئاستى 
باآلدةستيى  جةماوةرداء  حكومةتء 
ثارتى لةدواى هةَلبذاردنةكةى ثةرلةمانى 

عَيراق، كة مانطي رابردوو بةإَيوةضوو.
راطةياندنى  ن��اوةن��دى  مةكتةبي 
روون��ك��ردن��ةوةك��ةى  ث��اش  يةكَيتيش 
م��ةك��ت��ةب��ي س��ي��اس��ي��ي ث���ارت���ى لة 
راثؤرتةى  ئ��ةو  روونكردنةوةيةكدا 
ناإاستى«  لة  ثإ  »نامةسئوالنةو  بة 
خستوءةتةإوو،  ئ��ةوةى  وةسفكردء 
طيانى  لةطةأل  راثؤرتةكة  ناوةإؤكى  »كة 
ثارتيدا  يةكَيتىء  نَيوان  هاوثةيمانَيتى 

ناكؤكء دذة«.
راث��ؤرت��ةك��ةى ط��ؤظ��ارى ط��وآلن 
كابينةى  ئةداى  لة  رةخنةطرتن  وَيإاى 
د.بةرهةم  ئةداى  لة  رةخنةى  شةشةمء 

ئيدارةى  حكومةتى  سةرؤكايةتى  لة 
جَيطرى  ثؤستى  سلَيمانيء  ثَيشووى 
طرتووة  عَيراق  وةزي��ران��ى  س��ةرؤك 
بؤ  ئاماذةى  د.بةرهةمةوةء  لةاليةن 
ئةو  د.ب��ةره��ةم  كة  ئ��ةوةش��ك��ردووة، 
خزمةتى  خ��س��ت��وءةت��ة  ث��ؤس��ت��ان��ةى 
هاتووة؛  تَييدا  خةَلكء  نةك  يةكَيتييةوة، 
لة  د.بةرهةم  ئيدارةكةي  »بةرنامةي 
كردبووة  سلَيماني  ئيدارةي  سلَيماني، 
لة  خةَلك  كؤكردنةوةي  بؤ  ئالييةتَيك 
دةوري يةكَيتي، بؤ ئةوةي ئةم ئيدارةية 
رووكةشء  پرؤژةي  هةندَيك  بتوانَيت 
رووكةشي  خزمةتگوزاريي  گوتارَيكي 
دووةمي حكومإانيي  ئةزمووني  هةبَيت، 
سةرؤك  جَيگري  ئةزمووني  د.بةرهةم، 
بةغداية،  ناوةندي  حكومةتي  وةزيراني 
ماوةيةي  لةو  د.بةرهةم  بةداخةوة  كة 
عَيراق  وةزيراني  سةرؤك  جَيگري  كة 
تةنيا  كة  ك��ردووة،  كارَيكي  چةند  بوو، 
خةَلكي  نةك  بووة،  يةكَيتي  خزمةتي  بؤ 

كوردستان«.
دةكات،  لةوة  باس  رةسوأل  رَيبين 
ئ��ازارةوة  )7(ى  هةَلبذاردنى  ل��ةدواى 
سياسيي  مةكتةبي  لةناو  ئاراستةيةك 
بة  ض��او  كة  ئ���ةوةدان  لةطةأل  ثارتي 
نَيوان  ستراتيذيى  رَيكةوتننامةى 
ضونكة  بخشَينرَيتةوة،  ثارتيدا  يةكَيتىء 
بةهَيزة  هاوثةيمانة  ئةو  يةكَيتى  ضيتر 
ثارتى  شانى  لة  شان  بتوانَيت  كة  نيية 

جةماوةريىء  ئاستى  رووى  لة  بداتء 
ذمارةى كورسييةوة كةميكردووة، بؤية 
ئةو ئاراستةية داوادةكةن كة ئةو هَيزةى 
هةيةتى،  واقيع  ئةرزى  سةر  لة  ثارتى 
رةنطبداتةوةو  سياسيشدا  ئاستى  لة 
وتيشي:  هةبَيت،  زياترى  ئيستيحقاقي 
»ئةوةش داوايةكى رةواية، لةبةرئةوةى 
ئةو  دةتوانَيت  باآلدةستةو  ثارتى  ئَيستا 
رَيكةوتنة بةوشَيوةية هةمواربكرَيت، كة 
يةكَيتي  ثارتيء  هَيزي  بةرذةوةنديىء 

تَيدا ثارَيزراو بَيت«.
دةربارةى ئةنجامةكانى هةَلبذاردنيش 
هةَلة  ئةو  باجى  يةكَيتى  ثَييواية؛  رَيبين 
راب��ردوودا  لة  كة  دةدات  سياسييانة 
حاَلةتى  لة  يةكَيتى  ئَيستا  كردوويةتىء 
لة  سةرةكيية  هَيزى  ثارتى  الوازيدايةء 
وةك  يةكَيتى  دةبَيت  »بؤية  كوردستان، 
ئَيستا سةيرى خؤي بكات نةك رابردوو، 
وريايانة  كة  ثارتيشة  لةسةر  هةروةك 
مامةَلة بكاتء ئةنجامةكان بةرةو هةَلةى 

سياسيي نةبات«.

ئ���ام���اذة س��ي��اس��ي��ي��ةك��ان ئ��ةوة 
بؤضوءنةكانى  ك��ة  ئ��اش��ك��رادةك��ةن، 
سةرةتاى  ط��وآلن  راث��ؤرت��ةك��ةى  ن��او 
كاَلبوءنةوةى رَيكةوتننامةى ستراتيذيي 
يةكَيتىء ثارتيية، كة بةهؤيةوة ضوارساأل 
لةنَيوان  هةرَيم  باآلكانى  ثؤستة  جارَيك 
بةآلم  ثَيدةكةن،  ئاَلوطؤإ  خؤياندا 
لة  نيمضةكراوة  سيستمى  ثةيإةوكردنى 
هةَلبذاردنى ئةمجارةدا، ثَيطةى هةريةكة 
لة يةكَيتىء ثارتى دةرخستء بةهؤيةوة 
 )13( يةكَيتى  كورسيء   )31( ثارتى 

كورسي بةدةستهَينا.
سكرتَيرى  ميرانى،  ف��ازأل  ب��ةآلم 
ديموكراتى  ثارتى  سياسيي  مةكتةبي 
ئةو  كة  رةتدةكاتةوة  ئةوة  كوردستان، 
يةكَيتي  بة  دذ  مَيدياكاندا  لة  بابةتانةى 
هؤكارى  ببنة  بآلودةبنةوة  ثارتى  يان 
لة  ثارتى،  يةكَيتىء  لةنَيوان  ناكؤكيي 
ميانى ضاوثَيكةوتنَيكدا لةطةأل كوردستان 
تيظي، كة شةوى ثَينجشةممةى رابردوو 
بؤ  ئ��ام��اذةى  ميرانى  ب��آلوك��راي��ةوة، 
ئةوةكرد؛ ثارتىء يةكَيتى رَيكةوتننامةى 

ستراتيذييان هةيةو ثَيشَيلي ناكةن.
هةندَيك  راطةياند:  ئةوةشى  ميرانى 
كةس لةناو يةكَيتي كة بةرثرسن لةوةى 
تةكنيكةوة  خراثيي  ه��ةَل��ةو  بةهؤى 
هؤى  نةبوءةتة  زؤري���ان  دةنطَيكي 
ئةو  دةيانةوَيت  كورسي،  بةدةستهَينانى 
بة  دذ  دةرةوةو  بؤ  بطوازنةوة  دؤخة 

ئَيمة زؤر ورياترينء طوآ  ثارتى، بؤية 
رَيكةوتنى  بة  ثابةندين  نادةينء  بةوانة 

نَيوانمانةوة لةطةأل يةكَيتى.
رؤذى  ساَلح،  به رهه م  د.  هةروةها 
دةربارةى  سلَيمانى  لة  مانطة  ئةم  4ى 
راثؤرتةكةى طوآلن رايطةياند »كه سانَيك 
كه   واده بينن  دي��اره   تائَيستا  كه   هه ن 
تَيكچووني  له  گرژبوونء  خؤيان  ناني 
ئ��ي��راده و  كوردستانه ،  ب��ارودؤخ��ي 

عه قَلييه تي شه إي ناوخؤن«.
وتيشي:  ه��ةروةه��ا  ب��ةره��ةم  د. 
بكات  به سه ردا  منه تم  ناتوانَيت  »كه س 
هه رَيمي  حكومه تي  سه رؤكي  من  كه  

كوردستانم«.
ه��ةردي،  ئاسؤس  خؤيةوة  ل��ةالى 
ل��ةوة دةك��ات؛  باس  رؤذن��ام��ةن��ووس، 
كة  دوايي،  هةَلبذاردنةى  ئةم  ئةنجامى 
هَيزَيكى  ثارتى  كورسيش  ذمارةى  بة 
يةكَيتيء  لة  هةية  ط��ةورةت��رى  زؤر 
السةنطي  لة  جؤرَيك  بةوهؤيةشةوة 
حيزبةدا  دوو  ئةو  نَيوان  رَيكةوتنى  لة 
خؤى  مافي  بة  ثارتى  دروستبووة، 
دةزانَيت كة جؤرى ثةيوةندييةكة لةطةأل 
كة  دؤخةى  ئةو  وةك  بطؤإَيت،  يةكَيتى 
رةنطة  هةرضةندة  ئاراداية،  لة  ئَيستا 
لة  ه��ةردي  نةَلَين.  ئ��ةوة  ئاشكرا  بة 
»كؤمةَلَيك  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا 
ئةنجامى هةَلبذاردن زةبرى خؤى هةية 
ثارتء  هةر  بؤية  هَيزةكان،  لةسةر 
هةستبكات  ئةطةر  سياسيي  اليةنَيكى 
ثَيطةى  جةماوةرو  ثشتيوانيى  رادةى 
جةماوةريى زياديكردووة، سرووشتيية 
واقيعة  ئةو  بةثَيي  بكاتةوة  لةوة  بير  كة 
تازةية وَينةى نةخشةى وآلت بكَيشَيت، 
لةم  نكؤَلى  ناتوانَيت  كةس  ئَيستاش 

واقيعة نوَيية بكات«. 
لةمةودوا  ئاسؤس،  بؤضوونى  بة 
دةزانَيت زؤربةى  مافي خؤى  بة  ثارتي 
هةر  نةك  ضارةنووسسازةكان  بإيارة 
لة بةغدا، بةَلكو لة هةرَيميش بة دةستى 
بةشداريثَيكردنى  هةروةها  بَيت،  خؤي 
بةغداش  لة  كوردستانء  لة  يةكيتي 
هةَلبذاردن  كة  بَيت  قةبارةية  ئةو  بةثَيى 
»ئةوةش  وتيشي:  ئ��اراوة،  هَيناويةتية 
هةموو  دةب��َي��ت  سياسييةو  طةمةى 
ئةو  وةك  ثابةندبنء  ثَيوةى  اليةنةكان 

ئاستةى هةيةتى مامةَلة بكات«.
هةَلبذاردنى  دةرئةنجامةكانى  بةثَيى 
دةنطانةى  ئ��ةو  ع��َي��راقء  ثةرلةمانى 
بةدةستيانهَيناوة  كوردييةكان  اليةنة 
كوردستان،  هةرَيمى  ئاستى  لةسةر 
يةكَيتى  دووةمء  طؤإان  يةكةمء  ثارتى 
نَيوان  رَيكةوتنى  ئ��ةوةش  سَييةمة، 
يةكَيتىء ثارتى دةخاتة بةردةم ئةطةرى 

هةَلوةشاندنةوة.
رَي��ب��ي��ن رةس�����وأل ث��َي��ي��واي��ة؛ 
رَيكةوتننامةى  هةَلوةشاندنةوةى 
بةرذةوةنديي  لة  ئَيستادا  لة  ستراتيذيي 
زيانى  كوردستانء  خةَلكى  ثارتىء 
وا  رَيكةوتننامةكةش  نةمانى  يةكَيتيية، 
هةَلبذاردن  ئيستيحقاقي  بةثَيى  دةكات 
رَيككةوتن،  نةك  بكرَيت  وآلت  حوكمي 
»ئاسايية حيزبَيك ماوةيةك دةسةآلتدار 
بة  ئؤثؤزسيؤنء  ببَيتة  دوات��ر  بَيتء 
ثَيضةوانةشةوة ئةوةش لة خزمةتى كؤى 

ثرؤسةى ديموكراسيداية«.

 مةم بورهان قانع

7راثـــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )576( 
سَيشةممة 2010/4/6

رؤذى شةممةى رابردوء كؤبوءنةوةى ضوار ليستة 
لةطةأل سةرؤكى  كورديية براوةكةى ثةرلةمانى عَيراق، 

هةرَيمى كوردستاندا بةإَيوةضوء.
سةرضاوةى  هةندَيك  كؤبوءنةوةكة  دواب��ةدواى 
رةزامةنديى  »طؤإان«يش  لةوةكرد،  باسيان  ه��ةواأل 
نيشانداوة لةطةأل ليستةكانى ديكةى براوةى كوردستاندا، 
بةيةك ليست بضنة بةغداء تاَلةبانى وةك نوَينةرى خةَلكى 
كوردستان بؤ ثؤستى سةرؤك كؤمارى عَيراق كانديد 

بكةن.
ئةم  بآلوبوءنةوةى  كؤبوءنةوةيةء  ئةم  دوابةدواى 
سةرؤكى  مستةفا،  نةوشيروان  دواتر  رؤذى  هةواَلة، 
لةطةأل  ضاوثَيكةوتنَيكيدا  لة  ط��ؤإان،  بزوءتنةوةى 
كَيشةى  تا  رايطةياند:  »شةرقولئةوسةت«،  رؤذنامةى 
هاوكاريى  ط��ؤإان  ضارةسةرنةكرَيت،  نانبإاوةكان 

هاوثةيمانيى كوردستان ناكات...«.
بَيطومان ناكرَيت وةها لة طؤإان بإوانين تةنيا لةثَيناو 
دروستبوءة،  نانبإاوةكاندا  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
لة  لَيكةوتةى طؤإانةء بةر  هةروةك ضؤن ئةم كَيشةية 
سةرهةَلدانء لةدايكبوءنى طؤإان، شتَيك نةبوءة ناوى 
نانبإاوةكان  كَيشةى  واتة  بَيت،  نانبإاوةكان  كَيشةى 
ضارةسةركردنى  بؤ  بَيت  ئةولةويةت  تةنيا  ناكرَيت 
كَيشةى  ئةوة  ضؤن  ه��ةروةك  كَيشةكان،  بنةإةتيى 
لةدايكبوءنى  هةوَينى  بوءةتة  كة  نةبوءة،  نانبإاوةكان 
»طؤإان«، بةَلكو لةثشتى لةدايكبوءنى طؤإانةوة لَيشاوَيك 
نابةرابةريى، نايةكسانيى، طةندةَليى، نةبوءنى عةدالةتى 
ديموكراسىء  بنةماكانى  نةضةسثاندنى  كؤمةآليةتىء 
ديكة  كَيشةكانى  بؤية  هةن،  هاوآلتيبوءن...هتد  مافى 
دياريكراون  ساتةوةختَيكى  دياريكراوى  كَيشةى 
ناكرَيت  ضارةسةربكرَين(ء  ساتةوةختةدا  لةم  )دةشَيت 
طؤإانكاريكردن  كؤنكرَيتيى  بنةإةتىء  كَيشةى  وةك 
خراثى  سيستمَيكى  ياخود  وآلت،  يان  هةرَيم،  لةهةر 

حوكمإانيكردندا لَيى بإوانرَيت.
ثَيويستة  بيروإايةم،  ئةو  هةَلطرانى  لة  خؤم  بؤ 
بؤ  ئةمةش  بين،  طوتار  ي��ةك  يةكدةنطء  بةغدا  لة 
كة  ثالنطَيإانة،  هةوَلَيكى  هةر  روءبةإوءبوءنةوةى 
لةدذمان  ضاوإةشةكانمان«ةوة،  عةرةبة  »برا  لةاليةن 
قسةية  بةو  بإوا  ئَيمة  ناكرَيت  هةَلبةتة  دادةإَيذرَين، 
بهَينينء بَلَيين: با كَيشةكانى ئةمديوى حةمرين نةبةينة 
نابَيت  ثَييانواية؛  ديكة  هةندَيكى  ضؤن  وةك  ئةوديو. 
ئةوديوى  ببرَينة  قةرةهةنجير  ئةمديوى  كَيشةكانى 

قةرةهةنجير...هتد.
بإوامواية؛ ناكرَيت قسة لةيةك طوتاريىء يةكدةنطيمان 
لةهةر فةزايةك، يان جوطرافيايةكى دياريكراودا بكةين، 
كؤمةَلَيك  دياريكراودا  جوطرافيايةكى  لة  بَيتء  ئةطةر 
كَيشةء طرفت لةنَيوانماندا هةبَيت، وةك ئةوةى دوو برا 
لةماَلةوة ضةقؤ لةيةكترى بسوءنء شةإى دابةشكردنى 
ماَلةكةيان بكةن )هةرضةندة رةنطة ئةم شوبهاندنة زؤر 
نزيك نةبَيت، ضونكة بة تةنيا حيزبء هَيزة سياسييةكانى 
هةرَيمى كوردستانى  كة  نين،  ماَلة  ئةو  هةرَيم خاوةنى 
ثَيدةوترَيت(ء لة ماَلةكانى دراوسَيياندا باسى لَيبوءردةيى 
بكةنء سوَيند بةسةرى يةكترى بخؤن!، هةروةك ضؤن 
ماَلى خؤياندا  لةناو  ثةيوةندييةكانيان  زانينى حةقيقةتى 
يةكتر  بةسةرى  سوَيند  ئةو  دراوسَيكانيان،  لةالى 
خواردنة، بةتاَلدةكاتةوةء جؤرَيك لة دووإءويى نيشانى 
الواز  ثَيطةت  سياسيشةوة  روءى  )لة  دةدات  بةرامبةر 

دةكات(.
بؤية خاَلى دةستثَيك بؤ هةر يةكدةنطيىء يةكبوءنَيك 
لة بةغدا )كة بةرثرسيارَيتيى هةموءمانة(، لة باشكردنى 
دةبَيت  دةستثَيدةكاتء  هةرَيمةوة  طةورةكةى  ماَلة 
عةدالةتى  تيايدا  كة  ضاكبكرَيت،  بةشَيوةيةك  ماَلة  ئةم 
كؤمةآليةتى، مافى هاوآلتيبوءن، شةفافيةت، يةكسانيى، 
طةندةَليىء  لة  بةرطرتن  ب��آلوك��ردن��ةوة،  ئ��ازادي��ى 
هَيزة  ليستء  تةواوى  زامنكرابنء  ياسا...  سةروةريى 
ئيرادةيةكى  بة  كة  هاوإابن  كوردستان  سياسييةكانى 
ثؤآليينةوة بةرطرييان لَيدةكةنء ئةمةشة دةبَيتة فاكتةرى 
بةغدا،  لة  تةنيا  بة  نةك  يةكهةَلوَيستيمان،  يةكدةنطيىء 
بةَلكو لة تةواوى كايةء بوارء جوطرافياكانى ديكةى سةر 

ئةم طؤى زةمينةدا.
ليستة براوةكانى كورد لة ثةرلةمانى عَيراق لةبةردةم 
بةرثرسيارَيتيى مَيذءوييدان بؤ زامنكردنى يةكدةنطيمان 
يةكدةنطيى  زامنى  ثَيشوةختة  دةبَيت  ئةمةش  بةغدا،  لة 
بكرَيت لةسةر جوانكردنء باشكردنى ذيانء طوزةران 

لة هةرَيمدا.
يان  قةرةهةنجير،  ئةمديوى  كَيشةكانى  ئةوةى  بؤ 
ئةمديو حةمرين نةضنة بةغداء بةغدا نةكةينة براطةورة بؤ 
دةستوةردان لة ماَلةكةمان، ثَيويستمان بة سازشكردنى 
هةموءانة، سازشكردنَيك كة ئامانج لَيى تةنيا باشكردنى 

ئةم ماَلة بَيثالنء طةندةألء ناعةدالةتةى هةرَيم بَيت.

يةكدةنطيى لةبةغداد

فازَل ميرانى: 
هةندَيك كةسى ناو يةكيَتى 
دةيانةوَيت ئةو دؤخة دذ بة 

ثارتى بةكاربهيَنن

رَيكةوتنة ستراتيذييةكة السةنط بوو

pukmedia :فؤتؤ كؤبوونةوةيةكى هةردوو مةكتةبى سياسيى ثارتىء يةكَيتى   



راثؤرتي،  ثشتيوان سةعدوَلآل

ثَييانواية،  كوردييةكان  ساسيية  هَيزة 
ليستة  ن��َي��وان  ن��اوخ��ؤي��ى  ملمالنَيى 
يةكهةَلوَيستيى،  نةبوونى  كوردييةكانء 
زيانى بة سةنطء رَيذةى كورد لة كةركوك 
لةوةشدةكةن  ب��اس  ه��اوك��ات  طةياند، 
كاريطةريى   )3/7( هةَلبذاردنى  ئةنجامى 
سياسيى لةسةر كةركوك دةبَيت، هةروةك 
مةترسيى  بة  ملمالنَيية  ثةرتةوازةييء  ئةو 

وةسفدةكةن.
ئةنجومةني  3/7ي  لةهةَلبذاردني 
ضوار  هةر  لة  جطة  عَيراقدا  نوَينةراني 
يةكطرتوو،  طؤإان،  )هاوثةيمانيي،  ليستي 
بةرذةوةندي  قةآلو  ليستةكاني  كؤمةَل( 
ك��وردي  ليستي  وةك��و  نةتةوةكانيش، 
بةشداري هةَلبذاردنيان كردو بةتةنيا ليستي 
ثارَيزطاكة  كورسي   6 تواني  هاوثةيمانيي 
نةيانتواني  ديكةيش  ليستةكاني  بباتةوةو 
هيض كورسييةك بةدةستبهَينن، نزيكةي 60 
ليستة كوردييةكان فةوتاوة،  هةزار دةنطي 
بةر  ثارَيزطاكة  ديكةي  كورسييةكةي   6

ليستي عَيراقيية كةوت.
مةَلبةندى  بةرثرسى  سةيدطوأل،  رَيبوار 
ئيسالميى  ي��ةك��ط��رت��ووى  ك��ةرك��وك��ى 
بة  هاوثةيمانيى  ليستى  ك��وردس��ت��ان، 
بةرثرس دادةنَيت لة كةمبوونةوةى رَيذةى 
لةوبارةيةوة  كةركوكء  لة  كورد  دةنطي 
هةَلبذاردنةدا،  لةم  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
توركمان  ن��ةت��ةوةى  ي��ةك��ةم،  ثلةى  ب��ة 
لة  سوودمةندبوو، ضونكة رَيذةى كورسي 
دواى  زياددةبَيت،  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
ضونكة  دَي��ت،  ع��ةرةب  نةتةوةى  ئةويش 
سةنطى خؤيان زياتر كرد، تاكة نةتةوة كة 
زيانى بةركةوتووة، كوردة، ضونكة رَيذةى 
رَيذةيةكى  كةركوك  ك��وردى  دةنطدانى 
كةمبوو ء بةثَيى ثَيويست نةبوو، ملمالنَيى 
هَيزة  يةكهةَلويستيى  نةبوونى  ناوخؤيىء 
نةضوونى  لة  كاريطةربوون  كوردييةكان، 
ئَيستاش  تا  دةنطدان،  بؤ  كورد  دةنطدةرى 
كوردةكانى كةركوك يةكليستييان دةوَيتء 
لة ئةركَيكى  دةيانةوَيت اليةنة كوردييةكان 
ببن،  ثةرتةوازة  نايانةوَيت  نيشتمانيدابنء 

ئةنجامةكةشى ئةو راستييةى سةلماند.
ليستى  ي��ةك��ةم،  ثلةى  »ب��ة  وتيشى: 
واقيعةء  ل��ةو  بةرثرسة  هاوثةيمانيى 
دةروازةى  هاوثةيمانيى  ليستى  دةب��وو 
بواية،  كورد  يةكليستيى  يةكهةَلوَيستيىء 
هةَلبذاردنةكان  ثَيش  ئَيمة  هةرضةند 
بؤئةوةى  كرد  يةكليستيمان  ثَيشنيازى 
هةردووال  بةآلم  نةفةوتَيت،  كورد  دةنطى 

وةآلميان نةداينةوة«.
ئ��ةوة دةخ���ات���ةإوو، ئةو  ه���ةروةك 
بةآلم  واقيع،  ئةمرى  بووة  دةرئةنجامة 
كورد  دةك��را،  ثَيشبيني  ئةوةشدا  لةطةأل 
بةدةستبهَينَيت  زياتر  ئَيستا  رَيذةيةى  لةو 
)4( كوردو  بؤ  )8(كورسى  شَيوةيةك،  بة 

كورسى بؤ عَيراقيية.
هةَلبذاردنى  ياساى  بةثَيى  هةرضةند 
ئةنجامى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
كارَيك  هيض  بؤ  كةركوك  لة  هةَلبذاردن 
رووى  لة  بةآلم  نابةسترَيت،  ثآ  ثشتى 

سياسييةوة كاريطةريى دةبَيت.
سةيدطوأل،  رَي��ب��وار  بؤضوونى  ب��ة 
بةرامبةر  لة  كةركوك  كوردى  ل��ة)3/7(دا 
بةم  تةنيا  نةدؤإاوةء  ديكةدا  نةتةوةكانى 
هةَلبذاردنة سةنطى كورد دياريي ناكرَيتء 
بةَلكو  كةركوك،  ئايندةى  بؤ  ثَيوةر  نابَيتة 
لة  ك��ورد  دةنطى  كة  دةرخست  ئ��ةوةى 

كاريطةرى  ئ��ةوةش  كةمبوونةوةداية، 
ئةوةمان  ثةيامَيكةو  ئةنجامة  ئةو  دةبَيتء 
ناوضة  لة  ك��ورد  دةبَيت  كة  ثَيدةَلَيت، 

كَيشةلةسةرةكان يةكدةنط بَيت.
محةمةد  مةحمود  ديكةوة،  لةاليةكي 
هةَلسوإاوى  فةرمان،  مةال  بة  ناسراوة 
ئةو  كةركوك  لة  ط��ؤإان  بزووتنةوةى 
فرةليستيى  كة  رةتدةكاتةوة  بؤضوونانة 
كورسى  رَيذةى  كةميى  هؤكارى  بووبَيتة 
هاوكات  ك��ةرك��وكء  ثارَيزطا  لة  ك��ورد 
ثَييواية، حوكمإانى حةوت ساَلى رابردووى 
كورد لة كةركوك، هؤكارى كةمبوونةوةى 

رَيذةى كوردة لةو ثارَيزطاية.
ناوبراو بةثَيويستى دةزانَيت، لة ئايندةدا 
كورد بير لة ميكانيزمَيك بؤ لةيةكتَيطةيشتن 
بكاتةوة، نةك ببَيتةوة بة يةك ليستء دةبَيت 
هةَلبذاردنة،  لةو  وةبطرين  ثةند  هةموومان 
دةبَيت  هاوثةيمانيى  ليستى  بةتايبةتى 
وةربطرَيتء  هةَلبذاردنة  لةو  باش  ثةندى 

بة هةَلةكانى خؤيدا بضَيتةوة. 
هاوثةيمانيي  ليستي  بةرثرساني 
لة  رةخنة  لةكةركوك  كوردستاننيش 
كوردييةكاني  ليستة  هةموو  خؤيانء 
بةتةنيا  ناكرَيت  ثَييانواية،  دةطرنء  ديكةش 
كوردييةكان  ئؤثؤزسيؤنة  ليستة  لة  رةخنة 
ئةستؤي  لة  بةرثرسيارَيتييةكة  بطيرَيتء 
دةزانن  بةثَيويستي  بؤية  هةموويانداية، 
رَيذةي  كةمبووني  روونبوونةوةي،  دواي 
هةموو  دةبَيت  كةركوك   لة  كورد  دةنطي 

اليةك بةخؤياندا بضنةوة.
لقى  محةمةد كةمال، جَيطرى بةرثرسى 
كوردستان،  ديموكراتى  ثارتى  كةركوكى 
رةخنة لة هةموو حيزبء ليستة كوردييةكان 
دةطرَيت لةسةر كةمبوونةوةى دةنطى كورد 
دةَلَيت:  هةروةك  كةركوك،  ثارَيزطاى  لة 
ئؤثؤزسيؤن  لة  رةخنة  تةنيا  بة  نابَيت 

ئةستؤى،  بخةينة  خةتاكة  هةموو  بطرينء 
ئةستؤى  لة  بةرثرسيارَيتيية  ئةو  بةَلكو 
ئةو  هةموومان  دةبَيت  هةمووماندايةء 

لةئةستؤ بطرين. بةرثرسيارَيتيية 
هةموو  لة  رةخنةي  كةمال  محةمةد 
نةك  طرت،  كوردييةكان  ليستة  حيزبء 
رةخنة  تةنيا  بة  »نابَيت  وتي:  اليةنَيك  تةنيا 
خةتاكة  هةموو  بطرينء  ئؤثؤزسيؤن  لة 
لة  كة  ليستَيك  باشة  ئةستؤى،  بخةينة 
ليستى هاوثةيمانيى دووركةوتبَيتةوة، ئةى 
ليستى هاوثةيمانيى تاضةند وةكو ثَيويست 
بؤئةوةى  كردووة  لةطةَلدا  هةَلسوكةوتى 
لة  بةرثرسيارَيتيية  ئةو  بؤية  دانةبإَيت، 
قةبارةى  بةثَيى  هةموومانداية  ئةستؤى 

خؤمان«.
كورد  ثَييواية،  ثارتى  بةرثرسةى  ئةو 
شاآلوَيكى  بة  بةرامبةر  بةركةوت  زيانى 
دةوَل��ةت��ان��ى  دةس��ت��ى  ك��ة  خ���راث  زؤر 
ئةمريكاء  عةرةبىء  دةوَلةتانى  ناوضةكةء 
كة  بةوةى  تَيدابوو،  نةتةوةيةكطرتووةكانى 
بةرامبةر  زيندووبكةنةوة  عَيراقيية  ليستى 
تا  نموونة  بؤ  هاوثةيمانيى،  ليستى  بة 
ناوضةكانى  دةنطةكانى  رَي��ذةى  ئَيستا 
عةرةبء  ناوضة  رةشادء  زاب،  حةويجة، 
لةم  جطة  كةركوك،  توركماننشينةكانى 
ئةمة   ،)%95( نةطةيشتووةتة  هةَلبذاردنة، 
بةَلطةى ئةو ثيالنةية كة بؤ كورد دانرابوو، 
نَيوان  ملمالنَيى  بوونى  بةرامبةريشدا  لة 
فاكتةرانةى  لةو  يةكَيكة  هَيزة كوردييةكان، 
ليستى  سةركةوتنى  ه��ؤى  ب��ووة  ك��ة 
ساردبوونةى  هةمانكاتدا  لة  عَيراقييةو 
دةنطدانء  بؤ  ضوون  لة  كةركوك  كوردى 

الوازبوونى ئينتيمايان هؤكارن.
ثَيويستة  كةمال،  محةمةد  بؤضوونى  بة 
لة  ثةند  ك��وردي��ي��ةك��ان  ه��َي��زة  ه��ةم��وو 
وةربطرنء  هةَلبذاردنة  ئةم  ئةنجامةكانى 
ئةم هةَلبذاردنة بكةينة ثَيوةر بؤ كارةكانى 
ليستى  ديكة  جارَيكى  »ثَيويستة  داهاتوو: 
با  زيندووبكةينةوة،  كةركوك  برايةتيى 
هةر اليةنةو بؤضوونَيكى جياوازى هةبَيت، 
رَيكبخةينةوةو  خؤمان  ماَلى  ناو  ثَيويستة 
ئَيستاش  تا  دابنَيين،  يةكترى  بؤ  ن��رخ 
كةركوك ناوضةيةكى دابإاوة لة كوردستان. 
دةبَيت لة كةركوك، واز لة ملمالنَيى حيزبى 
بهَينينء ثَيكةوة كوردايةتى بكةين، بةوةش 
بؤ  طةشتر  باشترو  ئايندةيةكى  دةتوانين، 

كةركوك بؤ بنياتبنَيين«.
ط��ؤإانء  ليستي  ل��ةه��ةردوو  جطةلة 
جياواز  ليستَيكي  بة  كؤمةَليش  يةكطرتوو، 
ئؤباَلي  كردو  هةَلبذاردنةكةي  بةشداريي 
كةمبونةوةي دةنطي كورد دةخةنة ئةستؤي 
داواكاريي  بةدةم  بةوةي  يةكَيتي  ثارتيء 
يةكليستيي كوردةوة نةضوون لةكةركوك.

بةرثرسى  ش��ؤإش،  عةبدوإلةحمان 
ئيسالميى  كؤمةَلى  كةركوكى  مةَلبةندى 
»ثَيش  ل��ةوةدةك��ات،  ب��اس  كوردستان 
ثَيشنيازى  ك��ةرك��وك،  لة  ه��ةَل��ب��ذاردن 
كرد،  كوردييةكان  ليستة  بؤ  يةكليستيمان 
هاوثةيمانيى  ليستى  نةكراو  ئةوة  بةآلم 
بة  ه��ةري��ةك��ةو  بؤية  ن��ةك��رد،  قبووَلى 
ئةوةش  هةر  بةشداريكرد،  جياواز  ليستى 
هؤكاربوو بؤ كةمبوونةوةى دةنطى كورد، 
)8-7( كورد  دةك��را،  ثَيشبينى  لةكاتَيكدا 

ثَييواية،   ئةو  بةدةستبهَينَيت«،  كورسى 
كورد  وج��ودى  دةنطةكةكان،  ذم��ارةى 
دةنطانةى  ئةو  دةردةخ��ةنء  كةركوك  لة 
هةَلبذاردنةدا  لةم  كوردييةكان  ليستة 
كورد  سةنطى  رَيذةو  بةدةستيانهَيناون، 
كورد  زيانى  بة  ئ��ةوةش  دةردةخ����ةن، 

دةكةوَيتةوة.

)12( كؤى  لة  توانى  عَيراقيية  ليستى 
)6(كورسى  كةركوك،  ثارَيزطاى  كورسى 
رَيذةى  بةرامبةريشدا  لة  بةدةستبهَينَيتء 
توركمانةكان  »عةرةبء  دابةزيوة.  كورد 
دواوة  بةرةو  كورد  ثَيشضوونء  بةرةو 
كردووة،  ثاشةكشةى  لةدةنطدا  هاتووةو 
اليةنة  كةمتةرخةميى  هؤكارةكةشى 
حيزبة  دوو  بةتايبةتى  كوردييةكانة، 
لة  داوا  نةيانتوانى  كة  دةسةآلتدارةكة، 
ليستة كوردييةكان بكةن بؤئةوةى بة يةك 
دةتوانن  ضؤن  ئيتر  بةشداريبكةن،  ليست 

تةحةمولى عةرةبء توركمانةكان بكةن«.
كؤمةَلى  بةرثرسةى  ئةو  ب��إواى  بة 
كةركوك،  خةَلكى  بَيخزمةتى  ئيسالميى، 
كةميى  لة  ب��ووة  س��ةرةك��ى  هؤكارَيكى 
لة  كةركوك  كوردةكانى  بةشداريكردنى 
ثإؤسةى هةَلبذاردندا، لةوبارةيةوة دةَلَيت: 
كةركوك  حوكمى  كورد  )2003(وة  »لة 
ثَيويست  وةكو  نةيتوانيوة  كةضى  دةكات، 
بكاتء  كوردةكةى  دانيشتووانة  خزمةتى 
بةشَيك  بَيخزمةتةء  شارةكة  ئَيستاش  تا 
ئ���اوارةنء  كةركوكييةكان  ك��وردة  لة 
كةركوك  شةقامةكانى  سةيرَيكى  ئةطةر 
كراوة،  خزمةتَيك  ض  كة  دةبينيت  بكةيت، 
كردووة،  خةَلك  لة  واي  بَيخزمةتيية  ئةم 
بارودؤخةو  لةو  بَيت  بَيزار  بَيئومَيدء 
كة  ب��اوةإةى  ئةو  طةيشتووةتة  تةنانةت 

نةضَيت بؤ دةنطدانء دةنط نةدات.
ليستة  نَيوان  ملمالنَيى  بوونى  هةروةها 
كوردييةكان لة كةركوك، بة زيانطةياندن بة 
كورد وةسفدةكات، »ئةو ملمالنآ ناوخؤيية 
ئةوةى  هؤى  ب��ووة  لَيداوينء  زةرةرى 
توركمانةكان  ع��ةرةبء  لة  ئاطامان  كة 
ئةوان  هةَلبذاردندا  لة  دواتريش  نةمَينَيتء 
بةهؤى  هةر  بةدةستبهَينن،  سةركةوتن 
هةية،  ئَيستاش  ئ��ةوةى  ملمالنَييةوة 
هةموومان  ئةوةش  دةضَيتء  لةدةستمان 

لَيى بةرثرسين، بةآلم بة ثلةى يةكةم، دوو 
حيزبةكة لَيى بةرثرسن«.

هةَلبذاردن،  ياساي  بةثَيي  هةرضةندة 
ثَينابةسترَيت  ثشتي  كةركوك  هةَلبذاردني 
سياسييء  ئيدارييء  ثرؤسةيةكي  هيض  بؤ 
طؤإانكارييةكان، بةآلم بةرثرسَيكي يةكَيتي، 
هةَلبذاردنة  ئةو  ثَييواية  ئةوة،  ثَيضةوانةي 

رةنطدانةوةى سلبي دةبَيت.
س���ي���روان ئ��ةح��م��ةد، ب��ةرث��رس��ى 
مةَلبةندى  كارطَيإى  هةَلبذاردنةكانء 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى  كةركوكى 
مانطى  هةَلبذاردنى  ئةنجامى  ثَييواية، 
دةبَيت  سلبى  رةنطدانةوةيةكى  رابردوو، 
كورد  ثَيطةى  لةسةر  مةترسى  كوردء  بؤ 
باس  هاوكات،  دروستدةكات.  كةركوك  لة 
هاوثةيمانيى  ليستى  كة  لةوةشدةكات، 
لةبةر ملمالنَيى ناوخؤ، ثَيكهاتةكانى ديكةى 
توركمانء عةرةبى لةبيركردبوو، دوذمنء 

نةيارةكانى كورديان بيرضووبووةوة.
كورد  كة  ئةوةشيكردبوو  ثَيشبيني 
بةدةستبهَينَيت   لةكةركوك  )8(كورسي 
هةَلبذاردنةكانى  لة  ئ��ةوةى  حوكمى  بة 
دةنطةكانى  زؤرينةى  كورد  راب��ردوودا، 
ئ��ةو:  ب��ةوت��ةي  ب��ةآلم  بةدةستهَيناوة، 
ليستة  ثارضةثارضةبوونةى  ئةو  »بةهؤى 
بآلوبوونةوةو  هؤى  بووة  كة  كوردييةكان 
لةو  كةمتر  ك��ورد،  دةنطى  ثةرتبوونى 
كورد  ئةو،  بإواى  بة  بةدةستهات،  رَيذةية 
رووبةإووى  نةيتوانى  هةَلبذاردنةدا  لةم 
زيانى  ببَيتةوةء  توركمانةكان  ع��ةرةبء 
دةَلَيت:  هةروةها  بةركةوت«،  ط��ةورةى 
ثَيكهاتةكانى  هاوثةيمانيى،  »ليستى 
لةبيركردبوو،  عةرةبى  توركمانء  ديكةى 
تريش،  كوردييةكانى  ليستة  بةهةمانشَيوة 
بيرضووبووةوةء  تريان  ثَيكهاتةكانى 
هةبوو،  يةكترى  لةسةر  تةركيزيان  تةنيا 
ملمالنَيى  لةبةر  كوردييةكان  ليستة  واتة 
كورديان  نةيارةكانى  دوذم��نء  ناوخؤ، 

بيرضووبووةوة«.
كانديدو  فةرمان  مةال  لةبةرامبةردا 
ئةوةي  طؤإان  بزوتنةوةي  هةَلسوإاوي 
كورد  دةنطي  كةمبوونةوةي  رةتكردةوة، 
وتى:  بَيتء  فرةليستييةوة  بة  ثةيوةندي 
لة  ضونكة  نيية،  راس��ت  بؤضوونة  »ئ��ةو 
تاقيكراوةتةوةء  يةكليستيى  راب��ردوودا 
ط��ؤإانء  ليستى  ئةطةر  بةثَيضةوانةوة، 
خةَلك  كةمتر  نةبووناية،  ديكة  ليستةكانى 
دةه���ات ب��ؤ دةن��ط��دانء رَي���ذةى ك��ورد 
هةنطاوَيكى  فرةليستيى  كةمتردةبوو، 
باشةء هيض زيانَيكى بؤ كورد نيية، كورد لة 
بةآلم  بةشداريكرد،  )6(ليست  بة  كةركوك 
لة  زياتر  بة  توركمان  عةرةبء  ثَيكهاتةى 

)20(ليستى بةشدارى هةَلبذاردنيان كرد.
بةوةشدةكات:  ئاماذة  فةرمان  مةال 
ركابةرىء  لةبةر  هاوثةيمانيى  »ليستى 
كؤمةألء  ط��ؤإانء  ليستى  دذايةتيكردنى 
عَيراقيية  ليستى  لة  ئاطاى  يةكطرتوو 
دةهَينَيتةوة  بةنموونة  ئ��ةوة  نةمابوو، 
لة  هاوثةيمانيى  ليستى  ضاودَيرةكانى 
بؤ  ضووبوون  نيوةإؤ  دواى  لة  حةويجة، 
بنكةكانى دةنطدان، ئَيستا طةيشتوونةتة ئةو 
بكرداية،  ئةوةيان  نةدةبوو  كة  قةناعةتةى 
بة  خؤى  ئةوةندةى  هاوثةيمانيى  ليستى 
سةرقاَلكردبوو،  طؤإانةوة  ليستى  دذايةتى 
نةدةكرد«،  يةكليستيى  داواى  ئةوةندة 
سةنطى  ئةنجامة  ئةو  ثَييواية،  ه��ةروةك 
رووى  لة  دةردةخاتء  كةركوك  لة  كورد 
كورد  لةسةر  كاريطةريى  مةعنةوييةوة 
زياتر  سةر  كاردةكاتة  هةروةها  دةبَيت، 

خؤسةلماندنى نةتةوةو اليةنةكاني ديكة«.

ذمــارة )576( 
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لة )3/7(دا كوردى 

كةركوك لة بةرامبةر 

نةتةوةكانى ديكةدا 

نةدؤِراوةء تةنيا 

بةم هةلَبذاردنة 

سةنطى كورد دياريي 

ناكرَيتء نابيَتة 

ثَيوةر بؤ ئايندةى 

كةركوك، بةلَكو 

ئةوةى دةرخست 

كة دةنطى كورد 

لةكةمبوونةوةداية

ليستى هاوثةيمانيى، 
ثَيكهاتةكانى ديكةى 

توركمانء عةرةبى 
لةبيركردبوو، 

بةهةمانشَيوة ليستة 
كوردييةكانى ديكةيش، 
ثَيكهاتةكانى ديكةيان 
بيرضووبووةوةء تةنها 

تةركيزيان لةسةر 
يةكترى هةبوو، واتة 

ليستة كوردييةكان لةبةر 
ملمالنَيى ناوخؤ، دوذمنء 

نةيارةكانى كورديان 
بيرضووبووةوة

رَيبوار سةيدطوأل       مةال فةرمان           عةبدوإلةحمان شؤإش                 محةمةد كةمال       سيروان ئةحمةد

اليةنة كوردييةكانى كةركوك، ضؤن دةأواننة هةلَبذاردنى )3/7(ى شارةكةيان



جؤرة  هيض  ثَيتدةَلَيم  بةئةمانةتةوة   *
اليةنَيكى  لةهيض  سياسيى  فشارَيكى 
ثةرلةمان،  ئيدارةكردنى  لة  نيية  سياسييةوة 
بإوام بة ئةداى خؤم هةية كة لة بةرذةوةنديى 
ثاكىء  بة  كوردستانةء  خةَلكى  ثةرلةمانء 
راستطؤييةوة كاردةكةين، ثَيويستة عةدالةت 
لةو خاَلة لةبةرضاوبطرين. بؤ نموءنة اليةنَيكى 
سياسيى تةلةفزيؤنى هةيةء دةسةآلتى هةيةء 
بةردةم دوو كامَيراى لَيرةية، بةآلم اليةنَيكى 
ديكة ئةو تواناء ثارةيةى نييةء بةشدارنابَيت، 
بؤية ناعةدالةتى دروستدةبَيت، بإيارمان واية 
وا لةو ثةرلةمانة بكةين كامَيراى ئؤتؤماتيكى 
ئةندامة  هةر  كة  هؤَلةكةدا،  لةناو  هةبَيت 
ئةمةش  بيطوازَيتةوة،  كامَيراكة  بكات  قسة 
فشارى  نةك  ئيداريية،  ياسايىء  رَيوشوَيني 
سياسيى، ضونكة هاتنى كةناَلى سياسيى بؤ 
ناو هؤَلى ثةرلةمان شتَيكى نامؤية. بةرتيانيا 
نايكات،  سويد  نايكات،  ئةَلمان  نايكات، 
قسةكردنى  لةكاتى  ضين  لة  نايكات،  ضين 
كاتةكةي  تةوابوونى  دواى  ثةرلةمانتاردا 
دةثضإَيت،  دةنطةكةى  وَينةء  ئؤتوماتيكى 
بؤية  بةهةمانشَيوة،  ئةمريكى  كؤنطرَيسى 
لةسةر ئةو حاَلةتة ئَيستا رةخنةمان لَيدةطرن، 
بةآلم رؤذَيك دَيت دةستخؤشيمان لَيدةكةن.  
بودجة  مشتومإى  لةسةر  رؤذن��ام��ة: 
بودجةكة  دةوت��رَي��ت  هةية  بؤضوونَيك 
كةوتووةتة دةرةوةى ئيرادةى ثةرلةمان، ئةو 
لةكاتى  بؤضى  وانيية  ئةطةر  ضؤنة؟  بابةتة 
شةممةشةوة  بة  رؤذةك��ان  هةموو  ثشوودا 
طفتوطؤ دةكران، بةآلم ئَيستا كة رؤذى ئاسايية 

كؤبوءنةوة ناكةن؟
لة  بودجة  دةك��ةي��ن،  ك��ؤب��وءن��ةوة   *
ثشوو  لةكاتى  هات،  بؤمان   )2010/1/21(
ضةند كؤبوءنةوةى نائاساييمان كرد، ثاشان 
بةشَيكيان  هةبوون  كةموكورتيانةى  ئةو 
ثَيم  شةخسى  من  ماوة،  هةندَيكى  ضاككراء 
هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  بة  نةبَيت  باشبوو 
بؤية  ئؤثؤزسيؤن،  بؤ  نة  زؤرينة،  بؤ  نة 

هةَلبذاردنةكة،  دواى  بؤ  دوامانخست 
خةريكى  اليةنةكان  هةَلبذاردنةكةش  دواى 
ئةنجامى هةَلبذاردنةكانى خؤيانن، ويستمان 
ئةندام  ل��ةن��او  فيكريى  ئيستيقرارَيكى 
ثةرلةمانةكانء فراكسيؤنةكان هةبَيتء كاتى 
بؤضوونى  بةثَيى  ساغ  فيكرَيكى  بة  بودجة 
ثةرلةمانتاران هةَلةكانى ضاكبكرَيتء دةنطى 
لةسةر بدرَيت، ئَيمة لةذَير فشارى سياسيى 

نين.
ج��ارَي��ك��ى دي��ك��ة دةس��ت��ث��َي��دةك��ةي��ن، 
وت،  بودجة  لةسةر  زؤريان  راطةياندنةكان 
ئةطةر قسة بة ناهةق بوو فشار ناخاتة سةرم، 
يةك مليؤن جار بَلَيت طوَيى لَيناطرم، ضونكة 
بةرذةوةنديى  لة  ثاكىء  بة  ئةوةية  ئيمانم 

هيض  ك��اردةك��ةي��نء  كوردستان  خةَلكى 
هةشبَيت  ئةطةر  نيية،  سياسيى  فشارَيكى 
اليةنَيك  هةر  بةَلكو  نيية،  سةرؤكايةتى  لة 
دةنَيرَيت،  خؤى  ليستى  بؤ  بؤضوونةكةى 
ئةطةر بوءترَيت ليستى كوردستانيى )ثارتىء 
ئةوة  دادةنَيت،  ئَيمة  لةسةر  فشار  يةكَيتى( 
زؤرينةنء  يةكَيتى  ثارتىء  ضونكة  هةَلةية، 
بوءَيت  ضؤنيان  كورسينء   )59( خاوةنى 
يان  ئينجا  دةنطدانةوة،  بيخةنة  دةتوانن 

قبووَلدةكرَيت يان ناكرَيت.
رةخنةية،  هةموو  ئةو  دواى  رؤذنامة: 
ئايا  دةطات،  بةكوآ  بودجةكة  ضارةنووسى 

ثإؤذةكة دةنَيردرَيتةوة بؤ حكومةت يان نا؟
ثةرلةمانة،  ئةندامانى  لةدةست  ئةوة   *
حكومةت  بؤ  بنَيردرَيتةوة  سةرئةوةى  هاتة 

زؤري��ن��ةى  طفتوطؤبكرَيت،  ل��َي��رة  ي��ان 
ثةرلةمانتاران دةنطيان ئةوةبوو نةضَيتةوة بؤ 
طفتوطؤبكرَيت،  ثةرلةمان  لة  حكومةتء  الى 
دةكرَين  طفتوطؤ  ماوة  مادانةى  ئةو  ئَيستا 
مادةكان  طشت  كاتَيك  كؤتايى،  تادةطاتة 
ثإؤذةياساكة  ت��ةواوى  ئ��ةوا  ت��ةواوب��وون 
زؤرينةى  دةنطى  ئةطةر  دةنطدان،  دةخرَيتة 

هَينا دةإوات، ئةطةر نا رةفزدةكرَيت.
ضؤنة؟  شةخسيت  بؤضوءنى  رؤذنامة: 
لة  هةر  يان  حكومةت  بؤ  بنَيردرَيتةوة  ئايا 

ثةرلةمان بَيت؟
بة  ثةرلةمانة،  ئةندامى   )110( ئةوة   *
منةوة )111( بإياردةدةنء نةك بة راى من، 
ئةطةر بضَيتةوة لةم خولة زؤر دوادةكةوَيت، 

بةآلم دواجار لةدةسةآلتى ئةندامانة. 
طةيشتة  ثرؤذةية  ئةو  بؤضى  رؤذنامة: 
لةناو  جياواز  هةَلوَيستى  دوو  حاَلةى  ئةو 
تائةوةى  دروستبكات،  كوردستانيى  ليستى 
هةَلوَيستى  ناإوونيى  لة  يةكَيتى  ئةندامَيكى 
ئةزموونى  بكات  ئ��ةوة  داواى  ث��ارت��ى 
ثَيشوو  خولى  زةردةكةى  سةوزء  فراكسيؤنى 

كارابكرَيتةوة؟
دةربإينى  لة  ئازادة  ثةرلةمان  ئةندام   *
رةنطة  ئ��ةوة،  بؤضوونى  ئ��ةوة  ب��ي��روإا، 
ئةندامَيكى يةكَيتى لةناو ئةو ليستة بؤضوونى 
وةك ئةو نةبَيت، رةنطة لةناو ثارتيش ضةند 
هةقة  هةبَيت،  بؤضوءنةيان  ئةو  كةسَيك 
وةربطيرَيت،  فراوانةوة  سنطَيكى  بة  ئةوة 
بؤضوونة  ئ��ةو  رؤذَي���ك  ل��ةس��ةرئ��ةوةى 
داهاتووى  بؤ  ئةوة  نا،  يان  واقيع  بة  ببَيت 
لَيدةطةإَيين، بإوام واية هةركاتَيك بة ثاكيى 
ئاستةنط  زؤر،  كرد  ميللةتةكةت  بؤ  كارت 
دَيتة رَيطةتء حةسوديت ثَيدةبةن، بةآلم تؤ 

سةردةكةويت.
رؤذنامة: ئةركَيكى طرنطى ثةرلةمانتاران 
ضاودَيريكردنى حكومةتة، بةآلم هةندَيكجار 
ثةرلةمانتاران  لة  رآ  فةرمانطة  هةندَيك  لة 
شكاندنى  ئةمة  ثَيتانوانيية  دةطيرَيت، 

هةيبةتى ثةرلةمان بَيت؟
شوَينَيك  لة  بةرثرسَيك  رةنطة   *
ضاكبكرَيتء  دةبَيت  بكات،  هةَلةية  ئةو 
ثةرلةمانتاريش  بةآلم  قبووَلناكرَيت،  ئةوة 
كاربكاتء  ئسوأل  بة  دةبَيت  نيية،  موفةتيش 
ناكرَيت خؤى بكات بةشوَينَيكدا ءابزانَيت ضى 
ئسولةى  ئةو  بةثَيى  ناكرَيت!  ضى  دةكرَيتء 
دانراوة  ثةرلةمانتاران  ليذنةكانء  كارى  بؤ 
كاربكرَيت، كةس هةقى نيية لةهةر دةزطايةك 

رَيطا لةثةرلةمانتار بطرَيت.
هةستيار،  ديكةى  بابةتَيكى  رؤذنامة: 
كوردستانة،  هةرَيمى  دةستوءرى  ث��إؤذةى 
لةسةر  تَيبينييان  سياسيى  اليةنى  هةندَيك 
بنَيردرَيتةوة  دةَل��َي��ن  هةيةء  ث��إؤذةك��ة 
ئَيوة  راى  بكرَيت،  لةسةر  قسةى  ثةرلةمانء 

ضؤنة لةسةرى؟ 
دةسةآلتى  ثةرلةمان  دووةمى  خولى   *
سةرؤكايةتى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى  داوةتة 
ثةرلةمانء سةرؤكايةتى حكومةت، كة بةثَيى 
دةستوءرة  ئةو  لةطةأل  تةعامول  ثَيويست 
دةمَينَيتةوة  اليةنة  سآ  ئةو  بؤ  ئينجا  بكةن، 

بإيارَيك  ض  دانيشتنة  لةو  دادةنيشن  كة 
ئةو  بؤ  رَيزم  رَيكةء  ثَيم  زؤر  من  دةدةن، 
اليةنانةش هةية كة رةخنةى لةسةرى هةية، 
لةناو  نيية،  موتةكامل  شتَيك  هيض  ضونكة 
ئاليةتى  هةية  مادةيةك  دةستوءرةكةش 
داناوة بؤ هةمواركردنى، ئةطةر لة حاَلةتَيكدا 
دةدرَيتة  ئةوا  زان��را،  ثَيويست  طرنطء  بة 
دةستوءرى  كوردستان  طرنطة  راثرسيى، 

هةبَيت. 
رؤذنامة: ئايا باشترنيية كة دةستوءرةكة 
كة  بَيت،  لةسةر  نيشتمانيى  كؤدةنطييةكى 
كوردستان،  كؤمةَلطةى  زؤرى  بةشَيكى  ئَيستا 
بةم  ن��اإازي��ن  ئؤثؤزسيؤنة  ه��َي��زى  ك��ة 

ثرؤذةياساية؟.
خةَلك  ئ��ةط��ةر  شتَيكيش  ه��ةم��وو   *

ئةويش  بكات  لةسةر  موافةقةى  سةدلةسةد 
ناإازيى  ئاسايية خةَلكانَيك هةبن  نيية،  باش 
هةبن  خةَلكانَيكيش  دةستوءرةكةو  بة  بن 
كةموكورتييةكانى  بؤئةوةى  بَيت،  قبووَليان 
ببينرَيت كآ دةَلَيت ئةوةى ئَيستا هةية هةموءى 
دروستةو كآ دةَلَيت ئةوةى ئؤثؤزسيؤنيش 
ئةوة  لةبةر  دروستبَيت؟  هةموءى  دةيَلَيت 
بةالى منةوة باشترة ئةو جياوازيية هةبَيت، لة 
هةمووى طرنطتر ئةوةية هةرَيمى كوردستان 

دةستوورى هةبَيت.
رؤذنامة: داواكارييةكى زؤر هةية لةاليةن 
ثةرلةمانتارانةوة  هةندَيك  طشتيىء  راى 
دي��وان��ى  راث��ؤرت��ى  ئاشكراكردنى  ب��ؤ 
داواكاريية  ئةم  بؤضى  ضاودَيرييةكان، 
ثةرلةمان(  )سةرؤكايةتى  ئ��َي��وةوة  الى 

جَيبةجَيناكرَيت؟.
* ئَيمة لة ثةرلةمان اليةنَيكى تةشريعىء 
هةموءيمان  راث��ؤرت��ان��ة  ئ��ةو  ياسايين، 
ضاودَيرى  ديوانى  دوو  جاران  وةرطرتووة، 
خولى  لة  كة  هةبوو،  سلَيمانى  هةولَيرو 
يةك  ثرؤذةياساى  ثةرلةماندا  راب��ردوءى 
كة  دانرا،  ثةسةندكراء  ضاودَيريى  ديوانى 
ياسايةكى  هةموو  دةَلَيت؛  مادةيةكيدا  لة 
ثَيدَيت،  كؤتايى  لةكاردةخرَيتء  ثَيشوو 
بؤية بةإَيى ياسايى ئةو دوو ديوانة ناتوانن 
وةكو ضاودَيريى دارايى موحاسةبةى كةس 
بكةن، بةآلم دةتواننء توانيويشيانة زانياريى 
ئةوةى  دواى  ئَيمة  المانة،  كؤبكةنةوةء 
لة  تةواودةبَيت،  بودجة  ثةسةندكردنى  كة 
ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى  ثةرلةمان 
دةستنيشاندةكرَيتء  كوردستان  هةرَيمى 
يةك  ئينجا  دةكةن،  ثةسةندى  ثةرلةمانتاران 
ديوانى ضاودَيريىء لةذَير يةك ناوء سةرؤك 
دةستبةكار دةبَيت، ئةوكاتة ئةو راثؤرتانةى 
دةكةوَيتة  نةفةوتَينراوة،  المانةو  كة  ئَيستا 
لةاليةن  دةكرَيت  بؤ  بةدواداضوءنى  كارو 
كوردستانء  ثةرلةمانى  نةزاهةى  ليذنةى 
لةداهاتوءدا  نةزاهةيةى  دةستةى  ئ��ةو 
ئَيستا  راثؤرتانةى  ئةو  بةآلم  ثَيكدةهَينرَيت، 
بةثَيى ئةو ياسايةى ثَيشوو كارى ثَيناكرَيت.

رؤذنامة: كةواتة بةثَيى رءونكردنةوةكةت، 
ئةو دوو ديوانة ضاودَيريية ناشةرعين؟

تاوةكو  بةدَلنياييةوة  ياسا،  بةثَيى   *
يةكنةخرَينةوة كارناكةن.

بؤضى  بن  ناياسايي  كة  ئةى  رؤذنامة: 
لة بودجةى  لةاليةن ئةنجومةنى وةزيرانةوة 
ضاودَيرييةكانى  ديوانة  بؤ  بودجة   )2010(

سلَيمانىء هةولَير تةرخانكراوة؟
* ئةوة ضاكدةكرَيت.

دةزطايانة  دوو  ئةم  ئةطةر  رؤذنامة: 
راثؤرتةكانيان  داواى  بؤضى  ناشةرعين 

دةكةن؟
ئةو  كة  ئ��ةوةي��ة،  هؤكار  يةكةمين   *
وةردةط��رنء  يارمةتى  مووضةو  بةإَيزانة 
كة  راثؤرتانةى  ئةم  دووةم،  ن��ةب��إدراوة، 
دَلسؤزييانة  ثاكىء  لة  دَلنيام  من  هةيانة 
دةبَيت  دَلنياشم  ئَيرةو  بؤ  ناردوءيانة  كة 
ئَيمة  ب��ةآلم  بكرَيت،  بؤ  بةدواداضوونيان 
كة  بكةين،  ضاودَيرييةك  تةفعيلى  ناكرَيت 

ثةرلةمان  لة  ئَيمة  موخالةفةية،  ياسا  بةثَيى 
نابَيت موخالةفةى ياسا بكةين.

راثؤرتانةو  ئةم  ئاشكراكردنى  رؤذنامة: 
ليذنةى  ثةرلةمانتارو  بةردةم  بؤ  خستنيان 
نةزاهةء راى طشتيى، هؤكارَيكى باش دةبَيت 

لة كةمكردنةوةو بنةبإكردنى طةندةَليى؟
* بةدَلنياييةوة دواى ئةوةى كة سةرؤكى 
ليذنةى ضاودَيرى دارايى دةستنيشاندةكرَيت، 
بةر  دةضَيتةوة  رةسميى  بة  ئةوانة  هةموو 
بؤ  بةدواداضوونى  ثةرلةمانتارانء  دةستى 

دةكرَيت.
طرنطترين  ناوخؤ  ثةيإةوى  رؤذنامة: 
سيستمى بةإَيوةضوونى كارةكانء رَيكخستنى 
بةآلم وةك هةموو  ثةرلةمانة،  دانيشتنةكانى 
فراكسيؤنةكان ئاماذةى ثَيدةكةن ئةو ثةيإةوة 

ضونكة  هةية،  هةمواركردنةوة  بة  ثَيويستى 
ئةمإؤدا  ثةرلةمانى  ئةزموونى  لةطةأل 
دةسةآلتةى  هةموء  ئةو  سةرةإاى  ناطونجَيت، 

بة سةرؤك دراوة؟
ه��ةوَل��ى  ل��ة  زؤرة  م��اوةي��ةك��ى   *
هةمواركردنى ثةيإةوى ناوخؤداين، تةنانةت 
ثَيش خولى ئَيمةش، ثَيمواية ثةيإةوى ناوخؤى 
هةندَيك  كة  نيية  بةوشَيوةية  ثةرلةمان 
لةزؤر  رَيكوثَيكة  زؤر  دةيخوَينَيتةوة  كةس 
ثةيإةوى  بؤ  بةخوَيندنةوةمان  اليةنةوة، 
ناوخؤى ثةرلةمانةكانى دنيا، ئةوةى ئَيمةش 
لةئاستَيكى باشداية، بةآلم ئةطةر ياسازانَيك 
بيخوَينَيتةوة، ئةوا باشتر لَيى تَيدةطات، لةطةأل 
ئةوةشدا راستة كةموكورتى تَيدايةء ثَيويستى 
ئَيستا  نين،  لةطةَلتدا   )%100( ضاككردنة  بة 
هةموارى  خولةدا  لةم  ئامادةكراوةء  ثإؤذة 
لة  بَيت  روءنتر  زؤر  بةوشَيوةيةى  دةكةين 
ئةندامانى  ئيشوكارى  سةرؤكايةتىء  ئةداى 
ثةرلةمان، بةشَيوةيةك سوءد لة ئةزموونى 
وآلتانى ديكة وةردةطرين، كة لةطةأل واقيعى 
هةرضةندة  بطونجَيت،  كوردستاندا  ئةمإؤى 
دةسةآلتى سةرؤكايةتيش زؤر نيية، ضونكة 
ئةو ثةيإةوةش لةخؤيةوة نةهاتوءةء ثَيشتر 

خةَلكى ياسازان دايناوة.
رؤذنامة: لةم رؤذانةدا حكومةتى هةرَيم 
كةمكردةوة،  حيزبةكانى  بودجةى  )50%(ى 

ئايا ئةمة كارَيكى دروست بوو؟
* ثَيشتر بودجةى حيزبةكان كة دةدرا، بة 
حةقيقةت ناياسايى بوو، كة كةميشكراوةتةوة 
هةر ناياسايية، لة دانيشتنى رؤذى شةممةى 
سةرؤكى  ل��ةط��ةأل  سياسييةكان  الي��ةن��ة 
ئةم  سياسييةكان  اليةنة  نوَينةرانى  هةرَيم، 
تَيبينيم  من  ئةوةى  كة  باسكرد،  مةسةلةيان 
كة  وةرطرتووة  دَلنياييان  اليةنةكان  كرد، 
كة  حكومةتيش  ضاكبكرَيتةوة،  ئةوثارةية 
كة  ئةوةية  هؤكارةكةى  هةستاوة  كارة  بةم 
كة  ثةسةندنةكراوة،  ثةرلةمان  لة  بودجة 
ناتوانَيت  حكومةت  نةكرَيت،  ثةسةنديش 
ئومَيدم  من  بكاتء  جَيبةجَيي  سةد  سةدى 
هةموو  كة  ضاكبكرَيتةوة،  نزيكانة  بةم  هةية 
كوردستانةنء  ئةم  هاوآلتى  اليةنانةش  ئةو 
لة  لةوةش  جطة  بكرَين،  موراعات  ثَيويستة 
زؤر  ثرؤذةيةكى  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئامادةكراوةو  حيزبةكان  هاوكاريى  بؤ  باش 
ثةسةندكردنى  دواى  نزيكدا  ئايندةيةكى  لة 
ئةوكاتةش  كة  لَيدةدرَيت،  بإياري  بودجة 
بؤ  دةكات  ياساية  بةو  ئيلتيزام  حكومةت 
هاوكاريىء بودجةى حيزبةكانء بؤ ئةوةش 
ثةرلةمان  ناو  فراكسيؤنةكانى  ثَيويستة 
زياتر لةطةأل يةكترى طفتوطؤى لةسةر بكةن 
بةرذةوةنديى  لة  ياسايةك دةربكةن  تاوةكو 
كاريطةريى  لةهةمانكاتيشدا  حيزبةكانء 
كوردستان،  خةَلكى  سةر  نةكاتة  سلبيى 
خةَلكى  حيزبةكانء  بةرذةوةنديى  لة  واتة 

كوردستاندا بَيت.

ضاوثَيكةوتن ذمــارة )576( 
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زمـان هةية       ئـؤثـؤزسـيؤنَيكـــى بةهيـَ

ثَيشتر بودجةى حيزبةكان كة دةدرا، بة حةقيقةت 
ناياسايى بوو، كة كةميشكراوةتةوة هةر ناياسايية

ديوانى 

ضاوديَريى 

دارايي، 

ناشةرعيية

د.كةمال كةركوكى



سازدانى: 
سيروان رةشيدء دلَير عةبدولخالق

بة دانثَيدانانى زؤربةى ليستةكانى 
ناو ثةرلةمانى كوردستان، د.كةمال 

كةركوكى، سةرؤكى ثةرلةمان 
توانيويةتى، تا ئاستَيكى باشء 

بَياليةنانة ئيدارةى دانيشتنةكانى 
ثةرلةمان بكاتء دادثةروةربَيت، بةآلم 

خاَلَيكى سلبى سةرؤكى ثةرلةمانى 
كوردستان بةالى رؤذنامةنووسانةوة 

ئةوةية، كة بإيارَيكى كوشندةى داوةو 
راطةياندنى بةتةواوةتى لةدانيشتنةكاندا 

قةدةغةكرد.
د. كةمال كةركوكى، سةرؤكى 

ثةرلةمانى كوردستان سةرسامة بة رؤَلى 
ئؤثؤزسيؤن لةثةرلةمانةكةيداو دةَلَيت: 

»ئةمجارة  ئؤثؤزسيؤنَيكى بةهَيزمان 
هةيةو  ئافةرين بؤ ئؤثؤزسيؤن، كة 

بةورديىء بة راستىء عةدالةتي 
راستييةكان دةرخاتء ئةوةى هةَلةية، 

بَلَيت هةَلةية، نةك ئةوةى راستيشة هةر 
بَلَيت، هةَلةية!«.

سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان كة 
هاوكات ئةندامى مةكتةبى سياسيى 

ثارتى ديموكراتى كوردستانيشة، بإواى 
واية كة ئاسايية داوابكرَيت فراكسيؤنى 

كوردستانيى هةَلبوةشَيتةوةو ثارتىء 
يةكَيتى فراكسيؤنى تايبةتى خؤيان 

هةبَيتء دةَلَيت: »ئةو بؤضوونة، ببَيت 
بةواقيع يان نا، ئةوة لَييدةطةإَيين بؤ 

داهاتوو«.

ثةرلةمان،  سةرؤكى  وةك  ئَيوة  رؤذنامة: 
ئامادةى ئةو كؤبوونةوةية بوون كة سةرؤكى 
هةرَيم لةطةأل ليستة سةركةوتووةكانى هةرَيم 
بوو؟  ضى  كؤبوونةوةكة  طرنطى  ئةنجاميدا، 
حةسم  ناوخؤييةكان  كَيشة  دةتوانَيت  ئايا 

بكات؟
* كؤبوونةوةيةكى طرنط بوو، مةكتةبى 
ثإؤذةيةكى  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى  رَي���زدار 
لةسةربكرَيت،  طفتوطؤى  كة  ئامادةكردبوو 
لةسةر  ك��ؤك��ب��وون  الي��ةن��ةك��ان  ه��ةم��وو 
يةكهةَلوَيستيى لة بةغداء شتة ستراتيذييةكانى 
وةفدَيكيش  سووربنء  هَيَلى  وةك  هةرَيم 
بؤئةوةى  اليةنةكان  لةهةموو  ثَيكبَيت 
دابينشينء  عَيراق  ديكةى  اليةنةكانى  لةطةأل 
تةنازوليان  كة  دياربن  سوورانة  هَيَلة  ئةو 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  لةوانة  لَيناكةين، 
)140(، مةسةلةى ثَيشمةرطة، ياساى نةوتء 
غازء بودجةى هةرَيم لةو خاَلة ديارانة دةبن 
اليةنَيك  هةر  لةطةأل  هاوثةيمانيى  كورد  كة 
فيدإاَلىء  ديموكراتىء  بة  ب��إواى  بكات، 
هةبَيت،  عَيراقى  دةستوورى  جَيبةجَيكردنى 
بةهَيزةوة  كة  ئةوةبوون  لةطةأل  هةموويان 
بإؤينء ئةو هَيزةش بةيةكطرتوويى ناو ماَلى 
يةكتر،  لةطةأل  دةبَيت  دَلثاكيمان  كوردىء 
اليةنَيكء  بؤ  هةبَيت  زوعفَيك  لَيرة  ناكرَيت 
هاوهةَلوَيست  لَيبكةين،  داواى  بةغداش  بؤ 
هةمووش  بإياردراء  بؤية  لةطةَلمان،  بَيت 
سةرؤكى  بةتايبةتى  كؤكبوون،  لةسةرى 
لةسةر  وا  كة  حكومةت،  سةرؤكى  هةرَيمء 
كةسَيك  هيض  نابَيت  سياسيى  هةَلوَيستى 

سزابدرَيت.
بةدَلنياييةوة  ئةنجامةكانىء  بة  طةشبينم 
هةية  ناإةحةتييةى  سارديىء  ئةو  دةبَيت 
ط��ةورة  بضووكنء  كَيشةكان  نةمَينَيت، 
نةكةين.  دروست  يةكتر  بؤ  كَيشة  نةكرَينء 
دووبارة، سَيشةمة كؤبوونةوةكة دةكرَيتةوة، 
ثَيشووشمان  كؤبوونةوةى  بؤضوونةكانى 
ثةرلةمان  فراكسيؤنةكانى  سةرؤكى  لةطةأل 
ثَيدان  دؤكيؤمَينتةمان  ئةو  تاووتوَيكرد، 
ئةندامانى  بيخوَيننةوةء  ب��ؤئ��ةوةى 
بدةن،  لةسةر  خؤيان  راى  فراكسيؤنةكان 
راوبؤضوونةكان  دانيشتنةدا  لةو  بؤئةوةى 

ثَيشكةش بكةين.
رؤذنامة: ئةداى خولى سَييةمى ثةرلةمان 
سةرؤكايةتيى  ئَيوة  بةتايبةت  دةبينن،  ضؤن 
خولَيكى نوَيى ثةرلةمان دةكةن كة جياوازة لة 
ئةزمونةكانى ثَيشوو ء ئؤثؤزسيؤنى بةهَيزى 

تَيداية؟

خولةكانى  خولةء  ئ��ةم  كارةكانى   *
ئةو  دةنرخَينم،  بةرز  ثةرلةمان  ثَيشووى 
بة  ثةرلةمان  يةكةمى  خولى  هةلومةرجةى 
بؤ  سوثاس  دةربازبوو،  تاَلدا  رؤذطارَيكى 
تَيكبضَيتء  نةيانهَيشت  ثةرلةمانتارانةى  ئةو 
كة  كَيشةيةى  طرفتء  هةموو  ئةو  لةناو 
بثارَيزنء  توانييان ثةرلةمان  ئةوسا هةبوو، 
بإيارى  فيدإاَلىء  بإيارى  دابنَينء  ياسا 
كاتَيك  بؤية  وةربطرن،  كوردستان  ئاآلى 
بَلَيت،  نةبوو  كةس  رووخا،  بةعس  رذَيمى 
ثةرلةمانى  كوردستان  نيية،  فيدإاَليى  كورد 
نيية. ناكرَيت ئةو زروفةى ئةوان، بةئَيستاى 
خؤمان بةراوردبكةينء بَلَيين، ئَيمة باشترين، 
دوو  بةسةركةوتوويى  ثةرلةمان  بؤية 
7/25يشةوة،  لةدواى  تةواوكردء  خولةكةى 
كة  ئامانةتَيك  وةك  هةية  فرسةتة  ئ��ةو 
بةإَيوةبةرينء  خولة  ئةم  كارةكانى  ئَيمة 
بَياليةنييةوة  ب��ةوث��ةإى  ه��ةوَل��دةدةي��ن 
بةرةوثَيشى بةرين، بَيئةوةى بةالى كةسَيكدا 
ثةرلةمانتارة  سةيرى  بةيةكسانى  بيخةين، 
موَلكى  ثةرلةمان  ضونكة  بكةين،  بةإَيزةكان 
ئ��ةداى  ل��ةب��ارةى  كوردستانةء  ميللةتى 
لة  دةخوَينمةوة  شت  زؤر  ثةرلةمانيشةوة، 
دةكرَيتء  لةسةر  قسةى  كة  راطةياندنةكان 
هةندَيك  زانيارييةء  لةكةميى  هةندَيكيان 
ثةرلةمان  بَلَين  بدةنء  لَيدوان  دةيانةوَيت، 
ثةرلةمان  نيية،  شَيوةية  بةو  ناكات!  كار 
دةكاتء  كارةكانى  خؤى  بةرنامةى  بةثَيى 
بةدةستطةيشووةء  ثإؤذةياسامان  ضةندين 
هةندَيكيان خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ كراوةء 
نَيردراوةتةوة  ثَيشووةء  بةشَيكى هى خولى 
ئةوة  بطةإَيتةوة،  كات  هةر  حكومةتء  بؤ 
لةسةر  طفتوطؤى  كارء  بةرنامةى  دةخرَيتة 

دةكرَيت.
سياسيي  ثَيكهاتةى  بةوثَييةى  رؤذنامة: 
كورد طؤإاوة، ثَيتوانيية، ئةم خولةى ئَيستا كة 

جةنابتان سةرؤكايةتيى دةكةن كاراترة؟
بةثَيى  ثَيشوو  ثةرلةمانى  ثَيمواية،   *
بة  ل��ةوان  خؤشم  كارابوو،  خؤى  زروف��ى 
باشتر نازانم، بةآلم ئةم دةورة بةهؤى ئةوةى 
طؤإان  هةية،  بةهَيزمان  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
كؤمةأل)4(،  يةكطرتوو)6(ء  )25(كورسى، 
ئافةرين  تازةية،  ئةفكارَيكى  ئؤثؤزسيؤنيش 
بة  ب��ةوردي��ىء  ئةطةر  ئؤثؤزسيؤن،  بؤ 
دةرخاتء  راستييةكان  عةدالةت  راستىء 
ئةوةى  نةك  هةَلةية،  بَلَيت  هةَلةية  ئةوةى 
زانياريتان،  بؤ  هةَلةية!  بَلَيت  هةر  راستيشة 
طشت ثةرلةمانتارةكان ئةطةر لةدةسةآلتيش 
ئةمجارة  دةكةنء  حكومةت  ضاودَيريى  بن، 
ثَيكيهَيناوةء  حكومةتى  كوردستانيى  ليستى 
ئةطةر  ليستةنء  لةو  جَيطرةكةى  سةرؤكء 
توانى  كوردستانيى  ليستى  ثةرلةمانتارَيكى 
ئةوة  بدؤزَيتةوة،  حكومةتة  ئةو  هةَلةيةكى 
ئةمجارة  ليستةكةى.  بؤ  باشة  سوودَيكى 
باشى  جموجؤَلَيكى  كارايةء  ثةرلةمانَيكى 
اليةنةكانيش  هةموو  هةَلسوكةتى  تَيدايةء 
ئؤثؤزسيؤنيش  برايانةية.  دؤستانةء 
دةرةوةى  ئةوانةى  هةيةء  ئيجابيى  رؤَلَيكى 
دةكةن.  كارةكان  ضاودَيريى  ئؤثؤزسيؤنيش 

ئؤثؤزسيؤن  لةئةداى  طشتيى،  بةشَيوةيةكى 
رازيم، بةآلم ثَيويستة، خؤيان باشتر فَيربكةن 

كة ئةساسى ئيشى ئؤثؤزسيؤن ضيية.
ثةرلةمانى  ئَيستاى  ديمةنى  رؤذنامة: 
ثةرلةمانى  ديمةنى  لة  زياتر  كوردستان، 
وآلتة  يان  دةضَيت،  عةرةبييةكان  وآلت��ة 

ئةوروثييةكان؟
ئةوروثىء  ثةرلةمانى  لة  هةندَيكجار   *
ع��ةرةب��ىء  وآلت��ان��ى  ل��ة  هةندَيكجاريش 
بةآلم  ناضَيت،  كةس  لةهيض  هةندَيكجاريش، 
ئةوةى  كوردستانة،  هةرَيمى  تايبةتمةندَيتيى 
دةس��ةآلتء  ثةرلةمانتارانى  دةيبنيم،  من 
كةس  دَل��س��ؤزنء  مروظى  ئؤثؤزسيؤن 
ثةرلةمان  نة  حكومةتء  نة  هةوَلنادات 
بشكَينَيت بة بةالش.. بةثَيى بؤضوونى خؤيان 
لةو  راستبكةنةوةء  هةَلةكان  هةوَلدةدةن 
خؤشى  ثةرلةمانتار  هةندَيكجار  هةوَلةشدا 
دةكةوَيتة هةَلةوة كة دةزانَيت راستة. ثَيويستة 

ئيدارةى  ثةرلةمانء  ئيدارةى  فَيرى  خؤمان 
بكةينء  يةكتر  لةطةأل  تةعامول  حكومةتء 
ضييةء  رؤَلى  بزانَيت،  ئؤثؤزسيؤن  دةبَيت 

زياتر لةسةر رؤَلى خؤى بخوَينَيتةوة.
مامةَلةكردنى  شَيوازى  لةبارةى  رؤذنامة: 
توانيوتانة  ئايا  ثةرلةمانةوة،  سةرؤكايةتيى 

بَياليةنيى خؤتان بثارَيزن؟
توانا،  ئةوثةإى  تا  من،  بةبإواى   *
بثارَيزين،  خؤمان  بَياليةنيى  هةوَلمانداوة 
هةَلسةنطاندنى  ب��ؤ  ديكةيش  ئ���ةوةى 
ثةرلةمان  ئةندامانى  كوردستانء  خةَلكى 

دةطةإَيتةوة.
تةنيا  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتيى  رؤذنامة: 
جطَيرى  ئايا  ضإنابَيتةوة،  تؤدا  شةخسى  لة 

سةرؤكء سكرتَير توانيويانة وةك تؤ بَياليةن 
بن؟

كةسَيكى  فرسةت  ك��اك  ثَيمواية،   *
النادات،  ياسا  لة  كةسَيك  هيض  بؤ  ياساييةء 
جةنابى كاك ئةرسةالنيش هةوَلدةدات، وةك 
ضؤن منيش جَيطربووم هةوَلمدةدا خؤم زياتر 
هةوَلدةدات  زؤر  هةية،  بإوام  بكةمء  فَير 

بؤئةوةى ثَيكةوة كارى ئيجابى بكةين.
لة  خؤت  بَياليةنييةى  ئةو  رؤذنامة: 
ئيدارةدانى دانيشتنةكان، كة بووةتة جَيطةى 
ئايا  فراكسيؤنةكانيش،  هةموو  نرخاندنى 

بةوشَيوةية بةردةوام دةبَيت؟
* يةكَيك لةكارةكانى سةرؤكى ثةرلةمان، 
نوَينةرى  ثةرلةمانتار  ضونكة  بَياليةنيية، 
خةَلكةء رَيزطرتن بؤ ئةو جةماوةرةى دةنطى 
حةقة  بؤية  ئةندامة،  لةو  رَيزطرتنة  ثَيداوة، 
لَيبطيرَيتء  رَيزيان  يةك  وةك  هةموويان 
منيش  تا  قسةكردن،  بؤ  ثَيبدرَيت  رَييان 

سةرؤك بم، ئةو ناعةدالةتيية روونادات.
سياسيى،  هؤكارَيكى  هيض  رؤذن��ام��ة: 
نابَيت،  بَياليةنييةت  ئةو  لةسةر  كاريطةريى 
ئةطةر ثإؤذةياسايةك هاتة ثةرلةمانةوةء هى 

حيزبةكةى خؤت بوو؟
سةرؤك،  بةهةمانشَيوة،  بةدَلنياييةوة   *
ثرؤذة فةرز ناكات، دةيخاتة بةرنامةى كارء 
خوَيندنةوةى بؤ دةكرَيتء ماوةيةكى ياسايى 
دَيتةوة  طفتوطؤدةكرَيتء  ليذنةكان  دةضَيتة 
ثةرلةمانء  هؤَلى  لةناو  تا  سةرؤكايةتى 
دةخوَينرَيتةوةء  ثةيوةنديدار  ليذنةى 
ئةندامةكان بةثَيى زؤرينةى دةنط متمانة بة 
مادةكانى ثإؤذةكة دةدةن. هةندَيكجار ليستى 
يةكدةطرنء  ئؤثؤزسيؤن  لةطةأل  زؤرينة 

دةن��ط��دةداتء  ئؤثؤزسيؤن  هةندَيكجار 
دةسةآلت دةنطنادات. بؤنموونة، مادةى يةكى 
قبووَلكرا،  ثةرلةمان  دةنطى  بةكؤى  بودجة، 
كةضى ئةندام ثةرلةمان هةية لة رؤذنامةكان 
ئةى  نةبينيوة«  بودجةم  »ث��إؤذةى  دةَليت: 
ئةمانةش،  هةموو  لةطةأل  دا؟   دةنطت  ضؤن 
طرنط  بةآلم  نيية،  مةعسوم  لةهةَلة  مرؤظ 

ئةوةية بة دةستى ئةنقةست هةَلة نةكرَيت.
هةندَيك  ب��ةالى  ئ���ةوةى  رؤذن��ام��ة: 
خاَلَيكى  جةنابت  لةسةر  ض��اودَي��رةوة 
لة  راطةياندنةكانة  قةدةغةكردنى  سلبيية، 
كؤبوونةوةكانى ثةرلةمان، ئايا ئةمة تاكؤتايى 

بةردةوام دةبَيت؟
* بةدَلنياييةوة، هةر بةوشَيوةية بةردةوام 
ثةرلةمانَيكى  لةهيض  لةبةرئةوةى  دةبَيت، 
راطةياندنى  بهَيَلن  نيية،  ئةمريكادا  ئةوروثا، 
اليةنَيكى سياسيى، يان هى دةوَلةت، بضَيتة ناو 
هؤَلى ثةرلةمانةوةء رووداوةكان تؤماربكات، 

هةَلةبوو!  بةآلم  هةبوو،  ثَيشتر  ئَيمة  الى 
دامةزراوةيةك  وةك  ثةرلةمان  دةمانةوَيت 
كاربكات بؤ دامةزراوةييبوونى خؤىء وةك 
هةية  ئةزموونيان  كة  دونيا  ثةرلةمانةكانى 
ثةرلةمانى  بؤ  لةسةردانماندا  بكةين.  رةفتار 
بةريتانيا، نةك وَينةطرتنى دانيشتنةكان نيية، 
بةَلكو بؤ شوَينى ميوانيش قةدةغةية مؤبايل 
هؤَلةكةماندا  لةناو  ئَيمة  ذوورةوة،  بةريتة 
راطةياندنكارةكانةوة،  زؤري��ى  بةهؤى 
دةمويست  خؤم  دةبوو،  ئيزعاج  ثةرلةمانتار 
لةناو  راطةياندنكارَيك  كةضى  بَلَيم،  شتَيك 
بؤ  هةواَلةكةى  مؤبايلةكةى  بة  هؤَلةكةوة 
وآلتة  لة  دةطواستةوة،  خؤى  كةناَلةكةى 
هةر  نةك  حيزبَيك،  هيض  ثَيشكةوتووةكاندا 

كامَيراى ناضَيتة هؤَلى دانيشتنى ثةرلةمانةوة، 
هةمانة،  ئَيمة  نيية،  تةلةفزيؤنيشى  بةَلكو 
تايبةت  شوَينى  هؤَلةكة،   ناو  بَيتة  بؤ  بةآلم 
بابةتةكة  دةتوانَيت  بؤ رؤذنامةوان هةية كة 
دواى  بإيارمانداوة  بؤية  بكات،  ياداشت 
ئاسمانىء  كةناَلى  بودجة،  ثةسةندكردنى 
بكةينةوةء  ثةرلةمان  )FM(ى  رادي��ؤى 
هةشبَيت  هةرضى  كارادةكةينء  راطةياندن 
دةدرَيتة  تؤماردةكرَيتء  لةدانيشتنةكان 
كاتةش  ئةو  تا  ئامادةبووةكانء  كةناَلة 
ثةخش  نةورؤزةوة  كةناَلى  لة  دانيشتنةكان 

دةكرَين.
رؤذنامة: ئةو بيانوءة تةنيا لةشَيوةى ئةو 
بةجؤرَيكى  يان  باستكرد،  كة  بوو  فةوزاية 
لةثشتةوةيةء  سياسيي  هؤكارَيكى  ديكة 
ميدياكان  لةسةر  سانسؤر  دةت��ان��ةوَي��ت 
داخراوةيى  بة  دانيشتنةكان  دروستبكةنء 

بةإَيوةبضن؟
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دابإان لة رابردوو

بزءوتنةوةى  سةرهةَلدانى  باسى  كاتَيك 
كارةكتةرء  ئةو  هةموء  نابَيت  دةكةين،  طؤإان 
ثَيكيانهَيناوة  كةسايةتيانةى  اليةنء  طرءوثء 
لةبةرضاو نةطيرَيت، ضونكة هةموء ئةو كارةكتةرانة 
لَيرةو لةوآ، لة بإيارو طفتوطؤكاندا دةناسرَينةوة، 
سرءوشتييةكةى  حاَلةتة  ئةمة  راستيشدا  لة 
كة  تازةية،  جوءآلنةوةيةكى  هةر  دروستبوءنى 
دةبَيت كؤيةك بَيت لة ضةند طرءوثَيكى بضوءكتر. 
طؤإان  بزءوتنةوةى  بؤ  ناسرءوشتى  حاَلةتى 
طرءوثء  يةك  رةنطدانةوةى  كة  دةبينم،  لةوةدا 
يةك تَيإوانينء يةك بؤضوءن بَيت، درَيذكراوةى 
بزوءتنةوةيةكى سياسيى ثَيش خؤى بَيت بة ناوو 

روءخسارى ديكةوة.
سةرجةم  درَيذكراوةى  هةم  دةبَيت  طؤإان 
روءى  ل��ة  بَيت  راب����ردءوى  ثَيكهاتةكانى 
ئةزموءنةوةو  تاقيكردنةوةو  كارةكتةرةكانء 
ثَيكهاتانة،  ئةو  هةموء  لة  بَيت  دابإان  هةميش 
هةموء  بة  نوآ  بزاظَيكى  بتوانَيت  بؤئةوةى 
ماناكانى نوَيبوءنةوة ثَيكبهَينَيت: نوآ لة بةرنامة، 
بإياردانء  ميكانيزمةكانى  كاركردن،  رةوشى 
درءوشمةكانى،  رابةرايةتى،  جَيبةجَيكردن، 
هاوثةيمانيىء ستراتيذيى ناوخؤيىء دةرةكيى...

هتد.
ئةو طردبوءنةوة بؤ طؤإان ضةند طرنط بَيت، 
لةوانةية  بةآلم  ثَيويستترة،  طرنطترء  دابإانةكة 
زؤر  كارَيكى  نوآ  خوانَيكى  لةسةر  كؤبوءنةوة 
لة دةورى روئياى  نةبَيت، طردبوءنةوة  ئةستةم 
زةحمةتء  نةبَيت،  زةحمةت  كارَيكى  ت��ازة 
سةختييةكة لة دابإانةكةداية، لة خؤرزطاركردنة 
بيركردنةوةو  شَيوازةكانى  بةندى  كؤتء  لة 

كاركردنى رابردوءة.
 دذوارييةكانى دابإان لة رابردوء، لةوةداية 
روءكةشيانة  زارةك��ىء  تةنيا  ناكرَيت  نابآء 
خؤى  ناوبةناو  حاَلةتةدا  ل��ةو  ضونكة  بَيت، 
بلوَيت  بؤى  بوارَيكدا  لةهةر  دةردةخ��ات��ةوةو 
لةوةداية  ط��ؤإان  طرنطيى  سةرقوتدةكاتةوة، 
لة  ط��ؤإان  قوءَليى  بة  راستىء  بة  بتوانَيت 
تَيطةشتنء ئامرازةكاندا بكاتء تةنيا روءكةشيى 
طؤإينة،  ئيديعاكردنى  روءكةشيء  ئةو  نةبَيت، 
بزءوتنةوةكة  ئامانجةكانى  بة  زيان  طةورةترين 
دةطةيةنَيتء هةر لةسةرةتاوة دةبَيتة لةمثةرَيكى 
لة  بزوءتنةوةكة،  ثَيشنةكةوتنى  لة  ط��ةورة 
جةماوةرى  ط��ةورةى  مةترسيى  راستيشدا 
فراوان  رَيذةيةكى  بة  )كة  دؤستةكانى  طؤإانء 
دةرةوةى  لة  ديكةو  اليةنةكانى  لةنَيو  هَيشتا 
خودى  يةكالييبوءنةوةى  ضاوةإَيى  طؤإاندانء 
طؤإانى  رءوك��ةشء  طؤإانى  لةنَيوان  طؤإانن 
لة  خوالنةوةيةتى  رءوكةشيء  ئةم  قوءَلدا( 
بازنةى بةها كؤنء شَيوازة تةقليدييةكاندا، ترسى 
نةفةسةكانء دؤستانى  تازة  هةَلسوإاوة  زؤرى 
هةمان  بة  بزوءتنةوةش  ئةم  لةوةداية،  طؤإان 
رابةرايةتى  رابردوء  عةقَليةتى  كؤنء  شَيوازى 
كؤميديانةى  دووبارةكردنةوةيةكى  بكرَيتء 
بةخَيرايى  بَيتء  ج��اران  بزوءتنةوةكانى 

خاَليبكرَيتةوة لة بةها طةورةو ثيرؤزةكانى.
سةرةتاى  لة  ه��ةر  ب���ةردةوام  ملمالنَيى 
سياسيى  كيانَيكى  وةك  طؤإان  هاتنةثَيشةوةى 
مَيذوءة  ئةم  ب��ووةو  عةقَليةتدا  دوو  لةنَيوان 
هةردوءال  تةقةلالى  هةوألء  شاهيدى  كةمةش 
بوءة بؤ كةنارخستنى ئةوى ديكةو باآلدةستيى 

خؤى لة بإيارء ثَيطةكاندا. 
لةنَيوان  ملمالنَيكان  ثَيشاندانى  دي��ارة 
رَيكخستنة  ماناى  بة  طواية  )كؤن  نوَيدا  كؤنء 
باَلى  لة  خؤى  زياتر  كة  يةكَيتى،  نَيو  كؤنةكانى 
طةنجء  بةماناى  نوَيش  دةبينَيتةوة،  ريفؤرمدا 
رؤشنبيرانء  مةدةنيىء  رَيكخراوة  طروءثةكانى 

نةفةسةكان(  تازة  ضاالكوانة  رؤذنامةنوءسانء 
كورتكردنةوةى  طةورةية،  مةنهةجى  هةَلةيةكى 
ئيجتيهادة سياسييةكان لةنَيو ئةو دوو حةلقةيةدا 
تَيطةشتنَيكى ناسياسيىء روءكةشة بؤ جياوازى 
وةك  خستنةإوءيان  بنةإةتييةكانء  بةها 
حيزبى  كةم  كة  جياواز،  تةكةتولى  سةرةتاى 
لة راستيدا  نةناَلَينَيت،  ثَييةوة  كوردستانيى هةية 
عةقَليةتَيكى  لةنَيوان  ملمالنَيكان  ناوةإؤكى 
كؤنةثارَيزى بآ روئياو بآ بةرنامةو بآ خةونء 
خةونء  بة  كة  كةسانَيك  بةرامبةر  طإوتينة  بآ 
دةيانةوَيت  نوَيوة  حةماسةتَيكى  تَيطةشتنء 
دوور  راستةقينة  جةماوةريى  جوءآلنةوةيةكى 
ناإةواو  حيزبيى  ملمالنَيى  سياسيىء  كينةى  لة 
بدةن،  هيدايةت  دروستبكةنء  ناديموكراسى 
بؤية كؤنةكانء تازةكان لة رابردوءى حيزبيىء 
سياسيى، لة ئينتيماى رابردءويان ناناسرَيتةوة، 
بةَلكو لةو شَيوازةى بيرى لَيدةكةنةوةو دةيانةوَيت 

ببَيتة سيماى جوءآلنةوةكةيان.

طؤإانء تةكةتول
طؤإان دةبَيت خؤى لةو نةخؤشيية بثارَيزَيتء 
روئياكان  بآ  بَيهَيزء طرءوثة  رَيطةنةدات كةسة 
الوازيى خؤيان بة ثةنابردنة بةر دةستةطةرَيتى 
بةَلكو  نةخؤشيية،  هةر  نةك  ئةمة  بشارنةوة، 
هَيزة  لة  جوءآلنةوةيةكة  هةر  بةتاَلكردنةوةى 
دةتوانَيت  كة  ثةنطخواردءوةكانى  ش��اراوة 
نيشانبدات،  خؤى  حةماسةوة  تينء  بة  ناوبةناو 
خودى تةكةتول مراندنى رؤحى جةدةلء بوءنى 
خوارةوةى  هَينانة  سياسييةو  فيكرى  جياوازيى 
بؤ  هةبَيت  ثَيويستة  كة  سياسييةكانة،  ناكؤكيية 
ناسياسيى،  تاكةكةسىء  بةرذةوةنديى  ئاستى 
لةوانةية كةسانَيك هةبن بَلَين جارآ زوءة قسة 
ئَيستا  ثَيمواية  من  بةآلم  بكرَيت،  بارةيةوة  لةو 
درةنطة طوآ بةو زةنطة سةرةتاييانة نةدةينء ضاو 

لة ئاست سةرةتاتكَيى ئةو عةقَليةتة بنوقَينين.
نوآ،  ك��ؤنء  لةنَيوان  كَيشة  وت��م  وةك 
حيزبيية  رَيكخستنة  تَيكؤشةرو  نةفةسء  تازة 
كؤنةكان نيية، نيشاندانى مةسةلةكان بةمشَيوةية 
هةم  رَيكخستنء  هونةرى  لة  نةزانينة  هةم 
ه��ةردوء  لة  راستييةكانة،  ئ��اوةذءوك��ردن��ى 
حاَلةتةكةشدا خؤمةآلسدانى تَيطةشتنة ناسياسيىء 

نةزؤكةكانة لةثشتى ئةو تَيطةيشتنةوة.
توانى هةر لةسةرةتاى كاركردنيدا   طؤإان 
تَيكةَلىء  لة  جؤرَيك  زيرةكانة  بةشَيوةيةكى 
هاوخةمىء هاوهةَلوَيستى لةنَيوان هةردوو نةوةو 
كارَيكى  ئةوةش  كة  بكات،  تَيطةيشتندا  هةردوء 
ريفؤرم  باَلى  لة  بةشَيك  ضونكة  نةبوء،  ئاسان 
دةيانإوانيية  حيزبةكةيانةوة  تةقليديى  ضاوى  بة 
رؤذنامةنوءسانء  رؤشنبيران،  نوآ،  نةوةى 

لةو  بةشة  ئةو  بةداخةوة  مةدةنيى،  كؤمةَلطةى 
هةَلوَيستى  كاركرنء  جياوازيى  سةربارى  باَلة 
خاَلة  نةيانتوانى  حيزبدا،  لةنَيو  شةخسييان 
زؤرتر  ببيننء  هةردءوال  نَيوان  هاوبةشةكانى 
جياوازييةكانيان  ناإؤشنيىء  لةسةر  جةختيان 
خؤياندا  سةختى  ملمالنَيى  لة  ئ��ةوان  دةك��رد، 
طةورةيةى  هَيزة  ئةو  بؤ  ثةنايان  حيزبدا  لةنَيو 
بةرةى  خؤشبةختانة  بةآلم  نةدةبرد،  دةوريان 
تيشك خستنةسةر  لةسةر  بةردةوامبوء  دووةم 
لة  هةرضةند  لَيى،  نزيكبوءنةوة  رةوت��ةء  ئةم 
زؤر  كارَيكى  ئةمة  رؤذنامةنوءسييةوة  رءوى 
سةخت بوء، ضونكة زؤرَيك لة رابةرانى ئةو باَلة 
بةضاوى طومانء تَينةطةشتنةوة بؤ ئةركء كارى 
راطةياندن سةيرى هةوَلة رؤذنامةنوءسييةكانيان 
ضراى  فزوليةتء  لة  دوور  دةيانويست  دةكردء 
رؤذنامةنوءسانةوة درَيذة بة ملمالنَيكانى خؤيان 
سياسيى  كورتهَينانَيكى  هةم  ئةمةش  كة  بدةن، 
ساآلنى  عةقَليةتى  بؤ  بوو  طةإانةوة  هةم  بوو 
لة  بةشَيك  لةنَيو  هَيشتا  )ثَيمواية  هةشتاكان 
ضاالكوانانى طؤإاندا ئةو بةدبينىء  تَينةطةيشتنة 
بةردةوامةو  رؤذنامةنوءسى  ثةيامى  ئةركء  لة 
هةميشة سأل لة هةر راثؤرتَيكى رؤذنامةنوءسى 
ناحةزييةوة  طومانء  ثيالنء  بة ضاوى  دةكةنء 

بؤى دةإوانن(.
اليةنى  لة  بةشَيكيش  ديكةدا  ديوةكةى  بة 
خؤى  تةقليدييةكانى  ثَيناسة  ب��ةردةوام  دووةم 
بؤ كارى حيزبايةتى لة كوردستاندا بةسةر ئةو 
تَيطةيشتنَيكى  نةياندةتوانى  دةسةثاندء  باَلةشدا 
هةوآلنة  ئةو  بؤ  قوءَليان  فيكريى  سياسيىء 
وةك  حاَلةتدا  باشترين  لة  بةَلكو  هةبَيت، 
بةرذةوةنديى  لةثَيناو  شةخسى  ملمالنَييةكى 
سةيردةكرد،  شةخسى  مةوقيعى  بةرتةسكء 
كة  دةك��رد،  وَينا  وا  ناكؤكيانةيان  ئةو  هةموء 
لةنَيو  باشترة  رَيطاى  جَيطةو  ثؤستء  ملمالنَيى 
حيزبدا، نةوةك تَيطةيشتنء ميكانيزمى جياواز بؤ 

ئيدارةدانى حيزب.
ئةم  كارثَيكردنى  ثَيكةوة  نزيككردنةوةو 
رابةرايةتى  شاكارةكانى  لة  يةكَيكة  اليةنة  دوو 
تَيثةإاندنى  لة  هةماهةنطى  طؤإان،  بزوءتنةوةى 
سةركةوتنَيكى  بة  )يةكةم  هةَلبذاردندا  دوو 
نسبييةوة(  سةركةوتنَيكى  بة  دووةم  طةورةو 
بة  هةستكردن  زياتر  بؤ  بوء  باش  بوارَيكى 
زةقبوءنةوةى  بؤ  هاوبةش،  خاَلى  جياوازيىء 
بؤ  ناكؤكييةكان،  مةترسييةكانء خاوبوءنةوةى 
بؤ  بةدطومانييةكان،  زيادبوءنى  يان  رةوينةوة 
بيركردنةوة لة ثَيكةوة كاركردن يان دابإان. ئةم 
هةموءكةسء  بؤ  بوء  باش  دةرفةتَيكى  ماوةية 
اليةنةكانى نَيو بزءوتنةوةكة بؤ بيركردنةوةيةكى 
سةركةوتنى  ئةطةرانة،  ئةو  هةموء  لة  جديى 
بزوءتنةوةكةشء تَيثةإاندنى قؤناغى خؤبنيادنان 
هةموء  تةندروستى  مامةَلةيةكى  ط��رةوى  لة 
رؤحى  بؤ  هاوبةشةكانء  ئةركة  بؤ  اليةنةكانة 

ثَيكةوة كاركردن.

طؤإان لة ناخى خؤماندا
بتوانَيت  تازةية  جوءآلنةوة  ئةم  ئةوةى  بؤ 
كاريطةرى طؤإةثانى كوردستان،  هَيزَيكى  ببَيتة 
ئةو  هةموو  مةنهةجيانة  بةشَيوةيةكى  دةبَيت 
طرووثء دةستة سرووشتىء ئةسيالنة لة خؤيدا 
بتوَينَيتةوةو هَيزَيكى نوَيى خاوةن سيماى تازةيان 
لَى دروست بكات، ناكرآء نابَيت بير لة وةالنانء 
ناتوانرَيت  بكرَيتةوة،  يةكتر  ثةراوَيزخستنى 
مَيذوء ئةزموءنء خةباتء توانا )نةك مةوقيعى 
رابردوء(ى ئةو كؤمةَلة زؤرةى وةك داينةمؤى 
بيانوءى  بة  بطيرَيتء  ناديدة  كاردةكةن  طؤإان 
تةكةتوالتى كؤنء مةوقيعى حيزبى رابردوء وا 
خاوةن  سةرجةميان  ئةمانة  ئيتر  نيشانبدرَيت 
تَيطةيشتنى كؤنء شَيوازى تةقليديى كاركردننء 

ناتوانن بة عةقَليةتَيكى مؤدَيرنانةوة بَينة مةيدان، 
ئةم رةخنةية تةنيا بةشَيك لةو اليةنة ناطرَيتةوة، 
دةطرَيتةوةو  اليةنةكان  كةسء  سةرجةم  بةَلكو 
كةس لة ئاست ئةو نةخؤشييانة حةسانةى نيية. 

هةَلسوإاوة  لةطةأل  دةبَيت  بةهةمانشَيوةش 
بة  خؤيان  زؤرج��ار  كة  ط��ؤإان��دا،  نوَييةكانى 
بنيادنةرى ئةسَلى طؤإان دةزانن بةو هؤيةوةى 
حيزبيى  قوتابخانةى  دةرةوةى  لة  ئ��ةوان  كة 
رةخنةكانيان بردووةتة ثَيشةوةو ثةتاى تةكةتولء 
بةرذةوةنديى تةسكى حيزبيى لَيينةداون، مامةَلة 
بَيمتمانةيىء  حةساسيةتء  نةهَيشتنى  بكرَيت. 
بة  تةنيا  نوَيدا  ثةيكةرةى  يةك  لةنَيو  توانةوة 
قسةى جوانء مةوعيزة فةراهةم نابَيت، بةَلكو بة 

راى من بة دوو شَيوة دةبَيت:
ئةم  ثَيكهَينةرةكانى  ه��ةم��وء  ي��ةك��ةم: 
طرةوى  كة  تَيبطةن  لةوة  دةبَيت  جوءآلنةوةية 
كاركردنء  ثَيكةوة  لة  مانةوة  سةركةوتنء 
ثةراوَيزنةخستنى يةكترداية، ئةو رؤذةى اليةنَيك 
جوءآلنةوةكةى  كؤنترؤَلى  ئيتر  بكات  هةست 
دةإواتة  ئةو  تَيطةيشتنى  طوَيرةى  بة  كردوءةو 
رؤحى  سةريرى  مةرطى  رؤذة  ئةو  ئيتر  رَيوة، 
طؤإانء طؤإانكاريية، ئيتر ئةوة مراندنى ريفؤرمء 
كؤمةَلطةى  لة  ضاكسازيية  ويستى  ثةكخستنى 
قاَلبدانى  لة  حيزبيكردنء  بة  كوردستانداو 
جوءآلنةوةيةكى جةماوةريى بةرفراوانة، كة هةر 
بتةكان دةستى  قاَلبء  بة شكاندنى  لةسةرةتاوة 

بة خةبات كرد.
لة  دابإانة  طرنطتر  هةموءى  لة  دووةم: 
طةورةى  طرةوى  ثَيمواية  راستيدا  لة  رابردوء، 
هةموء  ديارة  دابإانةداية،  لةو  سةركةوتنمان 
مافى  مَيذوءى خؤيانن،  كةسء اليةنَيك خاوةن 
كةس  بكةن،  رابردوءةوة  بةو  شانازيى  خؤيانة 
دابإاو نيية لة ثَيشينةى خؤى، بةآلم دةكرَيت ئةو 

باكطراوندة ببَيتة ئةزموءنَيكى باش بؤ ئايندة.  
لة  رءوي��ةوة،  زؤر  لة  جوءآلنةوةية  ئةم 
كاركردنييةوة  ويستى  دروش��مء  بةرنامةو 
دةيةوَيت شتَيكى نوآ بَيت، دةيةوَيت ئةخالقياتَيكى 
سياسيى تازةو ميكانيزمى كاركردنى نوآ بَينَيتة 
عةقَليةت،  بةها،  دةيةوَيت  سياسيمانةوة،  دنياى 
ثَيويستى  ئةمةش  ثَيشةوة،  بَينَيتة  نوآ  ثةيامى 
بة ئامرازء كةسى نوَيية، كةسى نوَيى دابإاويش 
ئةم  جَيطةيةكى  هيض  لة  خؤى  راب��ردوءى  لة 
طةردوءنة ثةيدانابَيت، بؤية هةموومان ثَيويسمان 
واقيعة  ئةم  داخوازييةكانى  بة  درككردنة  بة 
نوَييةو فشارخستنةسةر دةروءنء يادةوةريىء 
لةطةأل  خؤطونجاندن  لةثَيناو  خؤمانة  عةقَليةتى 
طؤإان  لةثَيناو  قؤناغة،  ئةم  ئيستيحقاقاتى 
دروستكردن لة ناخى خؤماندا بؤ ئةوةى بتوانين 
دابإان  بؤية  لة كؤمةَلطةدا،  طؤإان دروستبكةين 
ميكانيزمةكانى  كار،  شَيوةى  بيركردنةوة،  لة 
بةإَيوةبردن،  دؤستايةتى،  خؤدةرخستن، 
دةستثَيشخةريية  لة  يةكَيكة  كؤن،  ملمالنَيى 
النيكةم  طؤإانخوازان،  سةرةكييةكانى  زؤر 
ئةوانةى لة ئَيستادا لة دةورى ئةم بزوءتنةوةية 

كؤبوءنةتةوة.

ئةطةر بمةوَيت قسةكانم لةضةند 
خاَلَيكدا فؤرمةلة بكةم دةبَيت بَلَيم:

حاَلةتى  لة  بزءوتنةوةية  ئةم  بؤئةوةى   .1
تا  ئةطةر  )ئةمة  مونةزةم  فةوزاى  عةفةويةتء 
ئَيستاداو  لة  هةبوءبَيت  سوءدَيكى   7/25 ثَيش 
بةتايبةت دواى 3/7 ئيتر بةردةوامبوءنى دةبَيتة 
لة  قؤناغَيك  بطةينة  دةربضَيتء  ك��ارةس��ات( 
خؤإَيكخستنَيكى فيكريى، سياسيى، رَيكخراوةيى، 
رابةرايةتى  سياسيى  ئةنجومةنَيكى  ثَيويستة 
سةرجةم  سةرثةرشتى  بكاتء  بزءوتنةوةكة 
اليةنةكانى راطةياندن، ثةيوةندييةكان، نةخشةى 
سياسيى، ثالنى ستراتيذيى بزوءتنةوةكة بكاتء 

بة ثَيضةوانةى مةكتةب سياسيى حيزبةكانى ديكة 
وردةكارييةكان،  رؤذانةو  كارى  نةخاتة  دةست 
بةَلكو بة ماناى وشة ئةنجومةنَيك بَيت بؤ ثالنى 

ستراتيذيى سياسى.
لة  تةنيا  ثَيويستة  ئةنجومةنة  ئ��ةم   .2
)بةهةموو  جوءآلنةوةكة  ئَيستاى  بةرثرسةكانى 
طرنطة  زؤر  بةَلكو  ثَيكنةيةت،  اليةنةكانييةوة( 
راستةوخؤ  كة  بن،  ئةنجومةنةدا  لةم  كةسانَيك 
سةربة هيض ئؤرطانَيكى طؤإان نةبن، بةَلكو بةشَيك 
رؤشنبيريىء  سياسيى،  فيكريى،  ستافى  لة  بن 
لة  طؤإانخوازيى  ويستى  كؤمةآليةتى  تةنانةت 
كة  طةورةية،  ف��راوانء  بةرة  ئةو  كوردستاندا، 
ئؤرطانة  لة  بةشَيك  بكرَينة  زؤرمةندانة  ناكرَيت 
دةرةوةى  لة  ناشكرَيت  طؤإانء  رةسمييةكانى 
لة  بةشَيكن  خؤيان  كة  بن،  جوءآلنةوةيةدا  ئةو 
نةخشةدانةرةكانء هةَلسوإاوة ناإةسمييةكانى، 
دةبَيت بةشَيك بَيت لةو ئةنجومةنةى ضارةنوءسى 

بزءوتنةوةكة ديارىء ئاراستة دةكات.
3. بواردان بة دروستبوءنى دةستةطةرَيتيى، 
لة  تةكةتول  جياوازييةكانة،  رؤحى  كوشتنى 
رةنطدانةوةى  شَيوةيةك  هيض  بة  كوردستاندا 
سياسيى  فيكريىء  ج��ي��اوازى  ئيجتيهادء 
كةلتوءرى  لة  بوءة  بةشَيك  ئةوةندةى  نةبوءة، 
دةيةوَيت  طؤإان  خؤسةثاندن،  خؤثاراستنء 
رؤحء مَيشكةكان ئازاد بنء ئازادانة بيربكةنةوةو 

بإياربدةن، نةك بكرَينة كؤيلةو ئةتباع.
تَيطةيشتنء  بيروإا،  جياوازيى  بوءنى   .4
بؤ  ب��ةي��ةك��ي��ش  دذ  ت��ةن��ان��ةت  ب��ؤض��وءن��ى 
ثَيويستء  طؤإان  ضةشنى  لة  جوءآلنةوةيةك 
دةيهَيَلَيتةوة،  زيندوءيى  بة  هةميشة  خوازراوةو 
دةرخستنء طفتوطؤكردن لةسةر ئةو جياوازييانة 
هةم توانا سياسييةكانى بزءوتنةوةكة بة هَيزتر 
بآ  دةستةطةرَيتيى  بؤ  بوارَيك  هةم  دةك��اتء 

ناوةرؤك ناهَيَلَيتةوة.
هةموء  موَلكى  ب��زوءت��ن��ةوةي��ة  ئ��ةم   .5
تَيدادةكةنء  ك��ارى  ئةوانةى  طؤإانخوازانة، 
طرةوة  لة  يةكَيك  لَيدةدات،  بؤى  دَليان  ئةوانةى 
دابإانيةتى  طردةكةو  لة  دابةزينيةتى  طةورةكان، 
بزوءتنةوةية  ئةم  نةيارةكانى  رابردءودا،  لةطةأل 
يةكَيتىء ثارتى نيية، بةَلكو طةندةَليىء ناعةدالةتىء 
بآ سيستميية، ئةمة لةهةر اليةنَيكدا بَيت طؤإان 
دةبَيت دذى بوةستَيتةوة، ثةيوةندييةكانى خؤى 
بباتة  بكاتء  دروس��ت  بنةمايانة  ئةو  لةسةر 
طوتارى  سةيرى  وردي��ى  بة  ئةطةر  ثَيشةوة، 
 )3/7( لة  طوتار  هةمان  )7/25(ء  ثَيش  لة  طؤإان 
بكةين، ثاشةكشةيةكى طةورة لة روئيا سياسيىء 
ئامانجة مةزنةكان دةبينين، هيوادارم ئةمة تةنيا 
ثةتاى هةَلبذاردن بَيتء جارَيكى ديكة بطةإَينةوة 

بؤ ئةو ئامانجة ثيرؤزانة.
لة  كة  هَيزَيك،  وةك  ط��ؤإان  وَيناكردنى 
بةرامبةر اليةنَيكى دياريكراو وةستاوة، لة راستيدا 
خاَليكردنيةتى  بزءوتنةوةكةيةو  بضوءككردنى 
هيوايةكى  زي��ن��دوو،  رؤحَيكى  ماناو  لةهةر 
مؤدَيرنةكردنى  بة  خةونَيكى  ضاكسازيىء 
لة  بَيت  دوءر  تا  جوءآلنةوةية  ئةم  كؤمةَلطة، 
رقء  طرووثضَيتىء  رؤحى  تةحةزوبء  عةقَلى 
دةتوانَيت  ئ��ةوا  سياسيى،  شةخسىء  كينةى 
وآلت،  ريفؤرميستانى  هةمو  بؤ  ضةترَيك  ببَيتة 
دةبَيتة  حاَلةتدا  باشترين  لة  ثَيضةوانةوةش  بة 
فةزاى  لة  نوآ  ذمارةيةكى  سياسيترء  اليةنَيكى 
سياسيماندا، كة رؤذَيك زياد دةكاتء رؤذَيكيش 
بضوءكدةبَيتةوة، بضوءككردنةوةى طؤإان بؤ ئةو 
ئاستة لَيدانَيكة لة رؤحء جةوهةرى جوءآلنةوةكة، 
ئاراستةية  بةو  هةن  كةسانَيك  نيية  طومانيشم 
كاردةكةنء لة هةَلثةى خؤسةثاندنياندا طةورةيى 
بزوءتنةوةكة نابيننء بةو كارة نا مةسئوالنانةيان 
تادآ رؤحى طؤإان لةكةدار دةكةنء خةونةكانى 

دةكةنة مؤتةكة.
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رؤذنامة: هةَلبذاردنى )7/25(، ثَيكهاتةى 
مؤنؤثؤلةى  ئةو  ط��ؤإىء  ك��وردى  سياسيى 
يةكَيتى  ثارتىء  راب��ردوودا،  )18(ساَلى  لة 
هَينابوويان،  كورديدا  سياسيى  بةسةركايةى 
بةإَيزتان،  راى  بة  تَيكشكاند،  ئاستَيك  تا 
بزووتنةوةى  هاتنةكايةى  دروستبوونء 
طؤإان وةك هَيزَيكى نوآ، ضةند كاريطةريى 
سياسيى  ثإؤسةى  لةسةر  هةبووة  ثؤزةتيظى 

هةرَيم؟
ئةم  وةآلمدانةوةي  ثَيش  حةزدةكةم،   *
ثرسيارة دوو سةرنج بخةمةإوو، يةكةميان: 
بزووتنةوةي طؤإان لة روانطةي كَيشةي ئةم 
هَيزة لةطةأل يةكَيتيي نيشتمانيي كوردستاندا 
ئةو  كة  نةبَيت  ئةندازةية  بةو  ناخوَينمةوة، 
كَيشةية رةنطدانةوةي بةسةر ذياني طشتيدا 
سةر  كردبَيتة  ك��اري  دروستكردبَيتء 
ئاإاستةكاني ئيشكردني بزووتنةوةي طؤإان 

لةئاستة نيشتمانييةكةدا.
هَيشتا  كة  ثَيمواية  دووةميشيان: 
ضاودَيري سياسيي ناتوانَيت حوكمي كؤتايي 
رؤَلة  طؤإانء  بزووتنةوةي  )اداء(ي  بةسةر 
هَيزة  ئةم  ضونكة  ب��دات،  سياسييةكةيدا 
بةدؤخَيكي راطوزةريدا تَيدةثةإَيتء لةبةردةم 
ئةزموونَيكي نوَيي تاقينةكراوةداية، كة ئةويش 
نوَينةرايةتي  ئةنجومةني  لة  دةبَيت  بووني 
)حسم(ي  يةكالييكردنةوة  كؤمةَلَيك  عَيراقء 
دياريكردني  رووي  لة  مةيدانيشي  تيؤريء 
جؤري  ضؤنَيتييء  لةئايندةو  ئاإاستةكاني 

خؤإَيكخستنةوةي لةثَيشة.
ط��ؤإان  سةرنجة،  دوو  ل��ةم  ب���ةدةر 
ذياني  لة  نوآ  سياسيي  بةدياردةيةكي 
كوردستاندا  هةرَيمي  ك��ورديء  سياسيي 
)7/25(ةوة  لةدواي  بةتايبةتيش  دادةنرَيت، 
ديمةني  سةرةكي  بةثَيكهَينةرَيكي  ب��ووة 
لَيرةشةوة  ئةطةر  كوردستان.  سياسيي 
هَيزة  ئةم  ثؤزةتيظةكاني  رووة  سةيري 
بكةين، دةتوانين ثةنجة لةسةر ضةند خاَلَيك 

دابنَيين، لةوانةش:
ذياني  كة  ب��وو  هَيزة  ئ��ةو  ط��ؤإان   -
سياسيي كوردستاني لةئاستَيكي بةربآلوترو 
قةتيسدانء  لةو  خؤي  لةثَيش  كاريطةرتر 
سرووشتي  كة  رزطاركرد،  ضةقبةستوويية 
كوردستانء  هَيزةكةي  دوو  كاركردني 
دابةشكردني  نَيوانيانء  ثةيوةنديي  جؤري 
لةنَيوان  )ئيمتيازات(ةكان  ثلةوثايةء  رؤألء 
سةرهةَلداني  كردبوو.  دروستيان  خؤياندا 
ئةو  س��ةر  خستة  ث��رس��ي��اري  ط���ؤإان 
هاوكَيشةيةو هةندَيك السةنطي دروستكردو 
جةماوةريي  بنكةيةكي  كة  خستيشيةإوو، 

بةربآلو هةية لة دؤخةكة رازي نيية.
نوَيي  نموونةيةكي  طؤإان  ئَيستا  تا   -
خؤإيكخستني كاري سياسييء جةماوةريية، 
تةقليدييةكان  سياسيية  حيزبة  طؤإان  ثَيش 
سياسييء  طؤإةثاني  سةرةكي  كاراكتةري 
و  باو  شَيوازي  بةرضاويش  تاإادةيةكي 
حيزبيىء  سياسييء  كاري  مؤدَيلي  زاَلي 
جةماوةري بوونء هاتنةكايةي بزووتنةوةي 
نيمضة  جةماوةريي  تةوذمَيكي  وةك  طؤإان 
سةر  بؤ  بوو  ئيزافةيةك  بةربآلو،  عةفةوى 
هَينانةوةي  هؤي  بووة  سياسييء  ذياني 
كؤمةَلَيك وزةي خةفةكراوي كؤمةَلطةش بؤ 
نَيو ملمالنآء طؤإةثاني سياسيي. طؤإان، بةم 
شَيوازةي تواني كؤتء بةندو سنوورداريية 
تَيثةإَينَيتء  كالسيكييةكان  حيزبيية 
لةضوارضَيوةي  جياواز  ئايديؤلؤذيا  خةَلكي 

ثإؤذةيةكي سياسييدا كؤبكاتةوة.
ثؤزةتيظانةي  رؤَلي  ديكةي  روويةكي   -
تَيكةآلوكردنةوةيان  الوانء  توَيذي  طؤإان، 
جةماوةرييء  سياسييء  خةباتي  بة  بوو 
ناإَيكخراوو  ناإازي  لةهَيزَيكي  طؤإينيان 
سياسيي  وزةي��ةك��ي  بؤ  ن���اإوون  ديدطا 
ثإؤذةيةكي  لةضوارضَيوةي  ئاإاستةكراو 
سياسيي بةرنامة بؤداإَيذراودا. نكوَلي لةوة 
رؤَلَيكي  تواني  طؤإان  رووةوة  لةم  ناكرَيت، 
بةتايبةتيش لةسةرةتاكاني  بطَيإَيت،  بةرضاو 
ثةرلةماني  هةَلبذاردنةكاني  دةركةوتنيء 

كوردستاندا.
كاريطةري  بةشدارييةكي  ط��ؤإان   -
ثانتاييةكاني  ل��ةف��راوان��ب��وون��ي  ك���رد 
ئةو  بآلوكردنةوةي  ئؤثؤزسيؤنبوونء 
جةماوةريدا،  بةربآلوتري  لةئاستَيكي  طيانة 
لةطةأل  لةكوردستان  ئؤثؤزسيؤن  بةرةي 
ثَيشووتري  ئايديؤلؤذييةكاني  سيما  طؤإاندا 
حساببؤكراو  بةذمارةيةكي  بوو  تَيثةإاندو 
زؤرتر  دةروونييةكانيشي  بةربةستة  و 
ئؤثؤزسيؤني  بووني  بةمةش  تَيكشكاند، 
طشتيترء  نيشتمانيي  سيمايةكي  ثةرلةماني، 
ثةيامةشي  ئةو  وةرط��رتء  جةماوةريي 
دةسةآلتدارةكاني  ثارتة  بةطوَيي  دا  روونتر 
كوردستاندا، كة ئةطةر بةخؤياندا نةضنةوةو 
دةستكاريي سياسةتء مؤدَيلي ئيشكردنيان 
نةكةن، لةبةردةم مةترسي لةدةستداني ثَيطة 

جةماوةرييةكةيانء دةسةآلتدان.
دةتوانم بَلَيم، ئةو ضوار خاَلة، طرنطترين 
ئةو رؤَلة ثؤزةتيظانةن كة ئةم رةوتة لةماوةي 
هةرَيمدا  سياسيي  لةذياني  راب���ردوودا 
طَيإاونيء بؤ دواإؤذيش لةطةأل هةر طؤإانء 

ئةزموونَيكي نوَيدا قسةي ديكةمان دةبَيت.
ئةم  سلبييةكانى  الوازو  خاَلة  رؤذنامة: 

هَيزة نوَيية، لة ئَيستاء لة رابردوء ضين؟
خاَلة  ل��ة  ب��اس  ب��ةك��ورت��ي  ئ��ةط��ةر   *
ئَيستاء  لةقؤناغي  ط��ؤإان  الوازةك��ان��ي 
ئاماذة  بتوانين  رةنطة  بكةين،  راب��ردوودا 

بةكؤمةَلَيك خاأل بكةين، لةوانةش:
رةفتاري  طوتارو  كة  هةستكراوة   -
بإطةو  ل��ةه��ةن��دَي��ك  ط���ؤإان،  سياسيي 
طؤإانكاريدا،  و  رووداو  هةندَيك  لةبةرامبةر 
زياتر كاردانةوة بووة نةك كارو وةآلمدانةوة 

رووني  ضوارضَيوةداري  بةستراتيذييةتَيكي 
لةوةوثَيش دياريكراو.

- ج���ؤري س���ازدان���ي ج��ةم��اوةرو 
لةهةَلبذاردنةكاني  الوان  بةتايبةتيش 
هةناسةي  هةندَيك  كوردستاندا،  ثةرلةماني 
بؤ ثَيويستيي تَيكةآلوبوو كة ئةم هةناسةية 
نةكردنيدا،  كؤنترؤأل  بةهَيزبوونء  لةطةأل 
خستنةسةر  سَيبةر  بؤ  سةردةكَيشَيت 
خةباتي مةدةنيء ناوةإؤكي ديموكراسيش.

ئةم  الوازي  دي��ك��ةي  خ��اَل��َي��ك��ي   -
طرنطء  رةم��زة  مَيذووي  بزووتنةوةية، 
ئةطةرضي  رةمزانةش  ئةم  ناودارةكانَيتي، 
لة روويةكةوة قووآليي مَيذووييء جؤرَيك 
دابين  بزووتنةوةكة  بؤ  لةمتمانةي سياسيي 
لةو  ديكةوة  روويةكةي  لة  بةآلم  دةك��ةن، 
مَيذووييةوة  رووي  لة  كة  سؤنطةيةوة 
بةشداريي دروستكردني رووة نَيطةتيظةكةي 
بوون،  عَيراق  كوردستاني  نوَيي  مَيذووي 
ناوخؤ  لةشةإي  بةشداريكردن  لةوانةش 
ل��ةش��اخء ش��ارو ت��اوان��ي ط��ةن��دةَل��ي كة 
ئةنجاميانداوةو  حيزبييةكان  دةسةآلتة 
دةكرَيت  تيايدا،  بوون  بةرثرس  ئةمانيش 
ئةم باطراوندة، لةهةندَيك بإطةو لةبةرامبةر 
هةندَيك طؤإانكاريدا، جؤرَيك لة دوودَليىء 
)مصداقية(تي  لةسةر  دروستكردن  ثرسيار 

رةوتةكةو دروشمةكاني دروست بكات.
- رةوتةكة لةطةأل هةموو ئةو هةوآلنةي 
وةك  تاإادةيةك  هَيشتا  داون��ي،  ئَيستا  تا 
دياردةيةكي سلَيمانييانة لَيي دةإوانرَيت، لةم 
بةزيان  كةركوكيش  شكستةكةي  رووةوة 
شكاوةتةوة،  طؤإان  بزووتنةوةي  سةر  بؤ 
تؤخ  لةسةر  زياتر  تؤمةتةي  ئةو  ئةمةش 
ب��ةإووي  بَيت  ك��اردان��ةوة  كة  دةك��ات��ةوة 

هَيزَيكي دةسةآلتداري دياريكراودا.
كة  ش��وَي��ن  لةهةندَيك  رةوت��ةك��ة   -
ديكةي  خةَلكي  يةكةمء  ئيداريي  كةسى 
لةم  بةشَيك  هةبووة،  لةئةنجومةنةكاندا 
ئامادةبوونة بةزيان بؤ سةري شكاوةتةوة، 
ثارَيزطاي  ئاستي  لةسةر  دياردةيةش  ئةم 
دةستلةكاركَيشانةوةي  روونة.  سلَيمانيدا 
ثارَيزطاري سلَيماني بةو جؤرة وةك خاَلَيكي 
ئةذماركردنء  دَيتة  بزووتنةوةكة  الوازي 
لةهةَلبذاردني  ن��ازان��رَي��ت  ب��ةدووري��ش 
باجي  ثارَيزطاكاندا  ئةنجومةني  داهاتووي 
هةندَيك  بةكاربهَينرَيت.  لةدذيان  بدةنء 
بؤ  لةئاراداية  طؤإانيش  نةخشةي  داواو 
ثإكردنةوةي ئةم الوازييةء ثَيناضَيت شانسي 
سةركةوتنيان لةبةردةمدا بَيتء ئةطةر زؤر 
بةعةقآلنيش مامةَلةي لةطةأل نةكةن، ناتوانن 

لة بةرةنجامة نَيطةتيظةكاني بةدووربن.
لةطةأل  ملمالنآ  ياساكاني  بةحوكمي   -
يةكَيتيء راهاتني خؤيانء جةماوةر لةسةر 
هةندَيك  ك��ارك��ردنء  ش��َي��وازي  هةندَيك 
نةتوانَيت  بزووتنةوةي طؤإان  رةمز، رةنطة 
نوآ  خوَيني  سيماو  ثَيويست  بةطوَيرةي 
بَينة  ضاوةإواندةكرَيت  لَيي  ئاستةي  بةو 
ثَيشةوة، كة ئةمةش كاريطةر دةبَيت لةسةر 
لةناو  لةنيطةرانيي  جؤرَيك  دروستبووني 

بةشَيك لةنةوةي نوَيي طؤإانخوازدا.
بةدي  ط��ؤإان،  ديكةي  الوازييةكي   -
بؤ  ب��وو  مذدةكاني  ثَيشبينىء  نةهاتني 
رووي  لة  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةني 
ذمارةي كورسيء خوَيندنةوةيان بؤ واقيعي 
ئةم  لةدواي  طؤإان  بزووتنةوةي  كةركوك، 
هةَلبذاردنةوة تاإادةيةك لةثَيطةي هَيرشةوة 

رووةوة  لةم  بةرطريي،  ثَيطةي  بؤ  طؤإاوة 
تةحةداي شارةوانييةكانيشى لةثَيشة.

طؤإان  ثَيشوودا،  لةهةَلبذاردنةكاني   -
كة  دروستكردبوو  خةَلك  بؤ  يؤتؤثيايةكي 
لةدؤخةكةدا  قووأل  طؤإانَيكي  دةتوانَيت 
بهَينَيتةكايةوة تا سنووري جَلةوي دةسةآلت 
خةَلكَيكي  بناغةية  ئةم  لةسةر  طرتنةدةست، 
زؤر بَي طوَيدانة هةندَيك شت، متمانةيان بةم 
رةوتة بةخشى، ئةمةش بؤ كؤمةَلَيك خةَلك 
بةدوادا  مةعنةويي  ماديىء  سزاي  هةندَيك 
نةيتواني  ثَيويست  بةطوَيرةي  طؤإان  هات، 
ضارةسةربكاتء  كةسانة  ئ��ةو  كَيشةي 
نيشانداني  دةسةآلتيشي،  ستراتيذييةتي 
ملكةض  بَيدةسةآلتء  هَيزَيكي  وةك  طؤإانة 
هَيزة  ضوارضَيوانةي  ديفاكتؤء  ئةو  بؤ 

دةسةآلتدارةكان دروستيانكردوون.
هةندَيك  ط��ؤإان  داه��ات��ووش��دا  لة   -

مةترسي لةثَيشة، لةوانةش: 
خؤإَيكخستنةوةو  ت��ةح��ةداي  أ- 
رؤحيةتي  ك��ة  ف��ؤرم��َي��ك  ه��ةَل��ب��ذاردن��ي 
دروشمةكاني  ط���ؤإانء  ب��زووت��ن��ةوةي 
ناكؤكىء  لةخؤطرتني  تواناي  نةكوذَيتء 

جياوازيية ناوخؤييةكانيشي هةبَيت.
نةبردنةوةي  ئةطةري  تةحةداي  ب- 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  هةَلبذاردني 

بةتايبةتيش لةسلَيماني.
لةهةندَيك  خؤدوورطرتن  تةحةداي  ج- 
ك��اردان��ةوةو  ت��ؤَل��ةك��ردن��ةوةو  طياني 
بةضؤنَيتيي  لةثةيوةنديي  س��ةودا  ساتء 
لةبةغداو  فراكسيؤنةكةيان  ئاراستةكردني 

مامةَلةكردن لةطةأل تاَلةباني.
د- ناضاربوون بؤ هةندَيك سازشكردن 
دةي��خ��وازَي��تء  سياسيي  ج��ةب��رى  ك��ة 
دَلبةنديي  ئةمة بةسةر ئاستي  رةنطدانةوةي 
جةماوةرو بةتايبةتيش نةوةي نوآ بةرامبةر 

داهاتووي بزووتنةوةكة.
نةكةوتنة  خؤطرتنء  تةحةداي  ه�- 
لةطؤإانخوازةكان  بةشَيك  ثةنابردني  داوي 
هةلومةرجي  دؤخء  هةندَيك  لةسايةي 

نائاساييدا.
بزووتنةوةكة  ئ��ةوةي  بةحوكمي  و- 
لة رؤحيةتي مةهدةويةتة،  هةَلطري جؤرَيك 
رةنطة  بخوات،  شكست  لةبإطةيةكدا  ئةطةر 

دووضاري جؤرَيك لة تةنطذةي بكات.
رؤذنامة: بزووتنةوةى طؤإان، لةسةرةتاوة 
تا ئَيستا دروشمى )طؤإان لةسيستمء عةقَلى 
راميارىء حوكمإانى( هةَلطرتووة، ئةويش بة 
ديموكراسييةتء  سياسيىء  ملمالنَيى  رَيطةى 
سياسيية  طوتارة  طؤإان  تاضةند  هةَلبذاردن، 

رةخنةطرانةكةى لةوضوارضَيوةيةدا بووة؟
* لةم رووةوة نكوَلي ناكرَيت كة طؤإان 
كاريطةريي خؤي هةبووةو راضَلةكينَيكيشي 
ل��ةن��َي��وان ه��َي��زة دةس��ةآلت��دارةك��ان��دا 
لة  بةشداربوو  ط��ؤإان  دروس��ت��ك��ردووة، 
نوَيي  زمانَيكي  هؤشياريىء  بآلوكردنةوةي 
هةندَيك  سةر  فشارخستنة  سياسةتكردنء 
ثنتى دةسةآلتء شَيوازو مؤدَيلى حوكمإاني 
بةحوكمي  بةآلم  سةلماوة،  ناكاراييان  كة 
حوكمي  سايكؤلؤذييةي  رَيسا  ياساو  ئةو 
حيزبييةكان  جيابوونةوة  دابةشبوونء 
لةطةأل  كوردستانء  دابةشبووني  دةكاتء 
نفوزة  ناوضةي  دابةشبووني  ئةوانيشدا 
هةندَيك  ثَيداويستييةكاني  حيزبييةكانء 
دةخ��وازَي��ت  كة  سياسيي  ك��اري  رووي 
خؤي  سةر  بؤ  فشار  اليةكةوة  لةهةموو 

لةبزووتنةوةكة  وَينةيةك  نةكات،  دروست 
يةكَيتييةو  لة  رووي  زياتر  كة  طيراوة 
كةموكورتييةكاني  دةرخستني  سةرقاَلى 
لةذياني  ثَيطةيةتي  الوازك��ردن��ي  ئ��ةوو 
سياسيي عَيراقء هةرَيمدا، طؤإان بةطشتيي 
طوتارةكةي رةخنةطرانة بووة، داواي طؤإاني 
كة  ناشاردرَيتةوة  ئةوةش  بةآلم  كردووة، 
لةهةندَيك بإطةدا زياتر مةبةستيان هةَلوَيست 
تؤماركردن بووةو هةستي طؤإانخوازانةيان 
هَيناوةتة ئةم ئاستة لةسؤنطةي بإوابوونيان 
ضانسةكاني  ثانتاييء  بةسنوورداريي 

طؤإان.
ل��ةه��ةن��دَي��ك ب��ؤن��ةش��دا ش��َي��وازي 
كةرنةظاآلنةيان بؤ دةربإيني ناإةزاييةكانيان 
ئةطةرضي  شَيوازةش،  ئةم  بةكارهَيناوة، 
كاتيىء  بةشَيوةيةكي  ه��ةب��ووة  رؤَل��ى 
بَيتة سةر شاشةي سياسيي  بةطوروذمةوة 
بةرامبةرةكان  لةهةمانكاتدا  بةآلم  هةرَيم، 
سةلماندني  بؤ  لَيوةرطرتووة  سووديان 
ئةوةي كة هةَلطري طيانَيكي ئةنارشيستييانةو 
بةرامبةر  ثيشةيان  ئيشء  ناكردةوةيينء 
وتنةوةيةء  نا  دةنطهةَلبإينء  شتَيك  هةموو 
جؤرَيك  لةسةر  بةَلطةية  رةفتارةيان  ئةم 

لةنائومَيديي.
لةكاتى  رؤذنامة: ضى بكرَيت بؤ ئةوةى 
بة  نةبَيت  هَيزةدا،  ئةم  رَيكخستنةوةى 

حيزبَيكى ستالينى؟
رَيطاي  دوو  هَيزة  ئ��ةم  ثَيمواية،   *
لةئايندةدا  بتوانَيت  ئةوةي  بؤ  لةبةردةمداية 
لةسةر  ب���دات  خ��ؤي  ب��ةذي��ان��ي  درَي���ذة 
جياوازةي  ئاإاستة  شوناسء  ئةو  بناغةي 
لةبةرامبةر هَيزةكاني ديكة بةخؤي داوة، كة 
رةوتةكة  هَيشتنةوةي  لة:  بريتين  ئةوانيش 
خؤإَيكخستنةوةي،  بةهةندَيك  ئَيستا  وةك 
سياسيي  تةوذمَيكي  وةك  مانةوةي  واتة 
لةضوونة  خؤدوورطرتن  جةماوةريىء 
دووةميشيان،  حيزبةوة،  ضوارضَيوةي  نَيو 
بريتيية لة ثَيكهَيناني حيزبي تايبةت بةخؤىء 
ليبراَلي  ن��وآء  مؤدَيلَيكي  هَينانةكايةي 
باوةي  مؤدَيلة  ئةو  تَيثةإاندني  حيزبيىء 
مؤدَيلة  كاريطةريي  لةذَير  زياتر  كة  ئَيستا 
جارانداية.  سَييةمةكةى  جيهاني  سؤظيةتىء 
هَيزة  ئةم  ئايا  ئةوةية،  لَيرةدا  ثرسياريش 
دةتوانَيت بةو عةقَلييةتء كةرةسةو دؤخةي 
سياسيية  ئةركة  ئ��ةم  لةبةردةستيداية، 
مةيدانخوازييةك  ئةنجامبداتء  طرنطة 
مؤدَيلى  بةتايبةتيش  سياسيىء  ذياني  بؤ 
بكات؟  دروست  لةكوردستاندا  حيزبايةتي 
خؤ ئةطةر ئةم دوو سةرثشكة سةرنةطرن، 
لةدايك  ناكامأل  بةكاَلوكرضيء  ياخود 
ئيرادةيةكي  رؤش��نء  ديدطايةكي  ببنء 
بةرضاوإووني  بةبإشتء  يةكالييكةرةوةو 
رةوت��ةش،  ئ��ةم  ئ��ةوا  نةبَيت،  لةثشتةوة 
ديكةي  بةحيزبَيكي  دةبَيتةوة  سةرةنجام 
بةشَيك  بةمةش  طؤإةثانةكة،  سةر  باوي 
كة  لةدةستدةدات  رةوايةتيية  و  ثاساو  لةو 
ثَيناساندووةو  خؤي  دامةزراوةو  لةسةري 

جةماوةري ثَيدواندووة.
ئةطةر  حاَلةتَيكيشدا،  لةهةموو  بَيطومان 
ئةطةرة  ئةو  نابَيت  نةبَيت،  لةئَيستاشدا 
لةسؤنطةي  بزووتنةوةكة  كة  رةتبكةينةوة 
جؤراوجؤرو لةسايةي هةندَيك هةلومةرجدا، 
لةجةستة  بةشَيك  بة  ببَيتةوة  ديكة  جارَيكي 
ئةنجامداني  دواي  يةكَيتي،  مَيذووييةكةي 

هةندَيك نةشتةرطةريي ثَيويست.

ذمــارة )576( 
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hewal.rozhnama@gmail.com

ئةبوبةكر عةلى، نووسةرو سياسةتكار:

طؤأان بؤئةوةى نةبيَتة حيزبَيكى ستالينيي، دوو رَيطةى لةبةردةمداية

هةَلبذاردنى )2009/7/25(ى ثةرلةمانى كوردستان ثَيكهاتةى سياسيى كوردى طؤإى. بةدرَيذايى )18( ساَل ئةزموونى حوكمإانى هةرَيم، هاتنةكايةو دروستبوءنى هَيزى سَييةم  بة فاكتةرى رزطاربوءنى دؤخة سياسيية ضةقبةستووةكةى 
كوردستان دةزانرا، بةآلم ئَيستا نةك هةرهَيزى سَييةم دروستبووة، بةَلكو ثَيدةضَيت بة هاتنةكايةى هَيزَيكى نوآ بةناوى )بزووتنةوةى طؤإان(، ريزبةنديى هَيزى دووةميشى طرتبَيت.

هةرضةندة بزءوتنةوةى طؤإان تائَيستا بةشَيوازَيكى جةماوةريىء ناإَيكخراو )عةفةوى( كاردةكاتء ضوارضَيوةيةكى رءونء دياريكراوى نيية، بةآلم ئةم بزءوتنةوةية توانى دوو هةَلبذاردنى طرنطى ثةرلةمانى كوردستانء عَيراق 
تَيثةإَينَيتء لة ئةزموءنى حوكمإانى هةرَيمدا واقيعى بةرهةَلستكاريى )ئؤثؤزسيؤنبوون( بضةسثَينَيت، بةبآ ئةوةى ئةم هَيزة ستراكضةرَيكى رَيكخراوةى دياريكراوى هةبَيت.

بزوءتنةوةى طؤإان لةماوةى دروستبوءنيدا تائَيستا ضةند هةنطاوَيكى طةورةى لة طؤإةثانى سياسيدا هاويشتووةء ضووةتة ثَيشةوة، ئَيستا ئةم بزوءتنةوةية ثَيويستى بة خؤإَيكخستنةوة هةية.
* ئايا ضى بكرَيت بؤئةوةى ئةم بزءوتنةوةية بةشَيوةيةكى مؤدَيرن ئؤرطانيزة بكرَيت؟ * طؤإان بؤئةوةى فؤرمَيكى مؤدَيرن، جا لةشَيوةى قةوارةى سياسيدا بَيت ياخود حيزبى سياسيى، ثَيويستة ضى بكات؟

* ئايا طؤإان تةنيا بؤ وَيستطةيةكى كايةى سياسيىء حوكمإانى هةرَيم ثَيويستبوو يان ثَيويستة ئةم بزءوتنةوةية بةهةمان شَيوة دروستةكةى بةردةواميى بة هةوَلى طؤإين لة سيستمء عةقَلى رامياريىء حوكمإانيى بدات بة رَيطةى 
ملمالنَيى سياسيىء ديموكراسىء هةَلبذاردن؟.* ئايا لةكاتى ئؤرطانيزةكردنيدا، ضى بكرَيت بؤ ئةوةى طؤإان نةبَيتة حيزبَيكى ستالينيى؟

* ئةم هَيزة كة ئَيستا بووة بة ديفاكتؤو نكوَلى لة كاريطةربوءنى ناكرَيت، ثَيويستة لَيرة بةدواوة ضؤن كاريطةرتر ماستةرثالنى خؤى بةمةبةستى دياريكردنى ستراتيذى كاركردنى رةنطإَيذ بكات؟
كردنةوةى ئةم تةوةرةية بةئامانجى بةرةوثَيشبردنى ثرؤسةى سياسيىء  ديموكراسيةتة لة هةرَيمى كوردستانء عَيراقداء دروستبوءنى هَيزَيكى سياسيى مؤدَيرنة، كة خزمةت بة ديموكراسييةتء حيزبايةتييةكى مؤدَيرنء دةستاودةستكردنى 

دةسةآلت بكات، نةك بةرذةوةنديى تةسكى حيزبيى. ئةم تةوةرةية بة كراوةيى دةهَيَلرَيتةوةء سياسةتكارانء رءوناكبيرانء نوءسةران دةتوانن بةشداريى تَيدا بكةن.
ئامادةكردنى تةوةر: سيروان رةشيد                 

ت ضـــى بـــكـات؟ بزووتنةوةى طؤأان دةبـــــــيـَ



ئا: ئارام شَيخ وةسانى

دادوطةشةثَيدان  ثارتى  ئَيستادا  لة 
بإطةيةكى  ضةند  هةمواركردنى  سةرقاَلى 
هةوَلةى  ئ��ةم  ئةطةرضى  دةس��ت��وورةء 
طرنطة،  هةوَلَيكى  ثارتةكةى  ئةردؤطانء 
ب���ةآلم ب��ةش��َي��ك ل��ة س��ي��اس��ةت��وان��انء 
بؤ  دةزان��ن  بانطةشةى  بة  رؤشنبيران 
ئةوةى  توركياء  هةَلبذاردنةطشتييةكانى 
كة  ئ��ةوةي��ة  س��ةرن��ج��ة،  ج��َي��ط��اى  زؤر 
ئةردؤطان  دةستوورييانةى  بإطة  ئةو 
كاريطةرييةكى  بكات،  هةمواريان  دةيةوَيت 
سيستمى  لةسةر  نيية  طرنطيان  ئةوتؤو 
اليةنة  بؤية  توركيا،  نةتةوةى  سياسيىء 
هةوَلَيكى  بة  كوردةكان  ئؤثؤزسيؤنةكانء 
لةبةرامبةردا  ب��ةآلم  دةزان��ن،  روكةشى 
كاربةدةستانى ثارتى دادوطةشةثَيدان، ئةو 
كرانةوةى  ثإؤسةى  بةدرَيذةى  هةنطاوة 
واية،  بإواشيان  دةزان��نء  ديموكراسى 
دةبَيتةوة  نزيك  توركيا  هةمواركردنة،  بةم 
كة  ئةوروثا  يةكَيتيى  داخوازييةكانى  لة 
وةرطرتنى  بؤ  دةزانن  بنةإةتى  بةمةرجى 
سةبارةت  ئةوروثادا.  يةكَيتيى  لة  توركيا 
توركيا  وةزيرى  ئةردؤطان،  هةوَلةى  بةم 
شاندى  ئةندامى  ئةوروثاء  كاروبارى  بؤ 
توركيا بؤ ئةندامبوون لة يةكَيتيى ئةوروثا، 
لةطةأل  لةكؤبوونةيةكيدا  باطيش(  )ئيطمةن 
رايطةياند،  ئةزمير  لة  قوتابى  ذمارةيةك 

ئَيستا،  دةستوورةى  بةم  توركيا  ئةستةمة 
لة يةكَيتيى ئةوروثا، هةروةها  ئةندام  ببَيتة 
دذى  ئَيمة  راط��ةي��ان��د:  ئ���ةوةى  باطيش 
كة  دةوةستينةوة  هةوآلنة  ئةو  هةموو 
دةدرَين،  دادط��اوة  ئؤثؤزسيؤنء  لةاليةن 
رابطرن،  طرنطة  هةنطاوة  ئةو  بؤئةوةى 
هةنطاوَيكى  دةستوور  هةمواركردنى  واتا 
لةبةرامبةردا  توركيا.  بؤ  ثَيويستة  زؤر 
ئةوروثا  يةكَيتيى  كؤميسؤنى  ئةندامَيكى 
رايطةياند: يةكَيتيى ئةوروثا بةم هةنطاوةى 
سةبارةت  فولى  ستيظان  دَلخؤشة،  توركيا 
توركيا  دةس��ت��وورى  هةمواركردنى  بة 
روون��ك��ردن��ةوةي��ةك��ى ب��آوك��ردةوة، كة 
بةطرنطييةكى  توركيا  راطةياندنةكانى 
تيايداهاتووة  بآويانكردةوةء  زؤرةوة 
زؤرى  طرنطييةكى  توركيا  هةنطاوةى  »ئةو 
ديموكراسى،  رؤَلى  ضةسثاندنى  بؤ  هةية 
ثشتطيريى  بة  هةنطاوة  ئةو  ثَيويستة  بةآلم 
هةموو  وات��ا  بَيت،  اليةنةكان  هةموو 
ثارتةكان،  مةدةنىء  سياسيىء  رَيكخراوة 
هةبَيت  ثَيشوةخت  طفتوطؤى  هةروةها 
بؤئةوةى هةموو اليةنةكان طفتوطؤ لةسةر 

هةمواركردنةكة بكةن«.
يةكَيتيى ئةوروثا بة ورديىء لة نزيكةوة 
ضاودَيريى هةموو ئةو هةنطاوانة دةكات كة 
بؤ  دةنرَين  توركياوة  حكومةتى  لةاليةن 
كةمكردنةوةى  دةستوورء  هةمواركردنى 
سيستمَيكى  ضةسثاندنى  سوثاء  رؤَل��ى 

سياسيى عةلمانى.

اليةنةكان ناإازين 
ضةندين رؤشنبيرو اليةنطرى ثارتةكةى 
ثارتى  هةوَلةى  ئةو  ثشتطيريى  ئةردؤطان، 
بةرامبةريشدا  لة  دةكةنء  دادوطةشةثَيدان 
هةريةكة لة ثارتةكةكانى ئؤثؤزسيؤنء تاكة 
ثارتى كورديى ئةو وآلتة، رةخنةء ثَيشنيازو 
بؤضوونى دذيان هةية سةبارةت بةم هةوَلةى 
طفتوطؤكردنء  بؤ  ئةردؤطانء  ثارتةكةى 
بةدواداضوون سةبارةت بةناإةزاييةكانى ئةو 
اليةنانةش، ئةردؤطان شاندَيكى راسثاردووة 
لةطةأل  بكةن  طفتوطؤ  نزيكةوة  لة  بؤئةوةى 
)مةهةثةء  ئؤثؤزسيؤن،  ثارتى  ه��ةردوو 
ئةو  ديموكراسى(،  ئاشتىء  ثارتى  جةهةثةء 
جةميل  هةريةك  لة  ثَيكهاتووة  شاندةش 
وةزي���رانء  س��ةرؤك  جَيطرى  ضيضةك، 
فراكسيؤنى  س��ةرؤك��ى  ب����ؤزداغ،  بةكر 
سةعدوَلآ  لةثةرلةمانء  دادوطةشةثَيدان 
ئةرطين، وةزيرى دادء ضةند كةسايةتييةكى 

ديكة. 
تودةى  سايتى  شاندة،  بةو  سةبارةت 
ئةوشاندة  كة  بآويكردووةتةوة  زةم��ان 
ئةنجامدةدةن  طفتوطؤ  ك��ؤب��وون��ةوةو 
بةرهةَلستكارةكانى  اليةنة  هةموو  لةطةأل 
بةثَيى  دةستوورء  هةمواركردنى  ثإؤذةى 
راطةياندنةكاندا  لة  ئَيستا  تا  كة  ئ��ةوةى 
هةوَلةكانيدا  لة  شاندة  ئةو  بآوكراوةتةوة، 
ثارتى  رازيكردنى  بؤ  نةبووة  سةركةوتوو 
دةنيز  سةرؤكايةتي  بة  كؤمارى  طةلى 
ئ��ةوان  راي��ط��ةي��ان��دووة،  بايكاأل  بايكاألء 

بؤ  دةرنابإن  ثشتطيريى  جؤرَيك  بةهيض 
ئةو  توركياش  خةَلكى  هةمواركردنةء  ئةو 
لةبةرامبةريشدا  ناوَيتء  هةمواركردنةى 
ئةردؤطان بةتوندنى وةآلمى بايكاَلى دايةوةء 
با  راستدةكةن  ئ��ةوان  ئةطةر  رايطةياند: 
لةسةر  بَينن  ريفراندؤمدا  ئةنجامى  بة  دان 
سةرؤكى  هةروةها  هةمواركردنة،  ئةو 
لة  ديموكراسى  ئاشتىء  ثارتى  فراكسيؤنى 
كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا رايطةياند؛ ئةوان 
كؤبوونةوةيان لةطةأل شاندةكة ئةنجامداوةء 
ثارتى  بؤ  خؤيان  داخوازييةبنةإةتييةكانى 
داخوازيية  ء  خ��س��ت��ووةت��ةإوو  ئةكةثة 
ديموكراسى  ئاشتىء  ثارتى  سةرةكييةكانى 
يةكةم:  بنةإةتى،  ثَيشنيازى  سآ  لة  بريتين 
هةمواركردنى مادةى )66(دةستوور، كة لةو 
مادةيةدا ناوى هةموو هاوآلتييان هاتووة بة 
بطؤإدرَيت  ئةوة  ثَيويستة  توركى،  هاوآلتيى 
مادةى  لة  دووةم:  توركيا،  هاوآلتييانى  بؤ 
خوَيندن  ثةروةردةو  زمانى  )43(داهاتووة، 
بطؤإدرَيت  ثَيويستة  توركيية،  زمانى  تةنيا 
كةلتوورةكان  مةزهةبء  هةموو  كة  بةوةى 
توركيا  لةناو  كة  بخوَينن  خؤيان  زمانى  بة 
هةر  بؤ  بودجة  دابينكردنى  سَييةم:  دةذين، 

ثارتَيك كة لة ثةرلةماندا ئةندامى هةبَيت.
سةرؤكى  ئاتا،  ئايال  ديكةوة  لةاليةكى 
فراكسيؤنى بةدةثة رايطةياند؛ ئةو خاآلنة بؤ 
ثارتةكةمان هَيَلى سوورن، ئةطينا ثشتطيريى 

لةو هةوَلة ناكةين.
كة  ئةوةية  بؤ  ئةردؤطان  هةوَلةى  ئةم 

رَيذةى دةنطى ثَيويست لةثةرلةمان مسؤطةر 
ثةسةند  هةمواركردنة  ئةو  بؤئةوةى  بكات 
هةر  بؤ  توركيا  دةستوورى  بةثَيى  بكرَيت. 
هةمواركردنء بإياردانَيكى ضارةنووسساز، 
لةسةر  رةزامةنديى  ئةندام   )367( ثَيويستة 
بدةن، بةآلم لة ئَيستادا ثارتى دادوطةشةثَيدان 
تةنيا )337(كورسى لةثةرلةماندا هةية، بؤية 
بؤئةوةى  هةية  ديكة  كورسى  بة  ثَيويستى 
بؤ  بكرَيتء  ثةسةند  هةمواركردنة  ئةو 
طوآ  ناضارة  ئةردؤطان  مةبةستةش  ئةو 
ثؤثؤزسيؤنةكان  ثارتة  داخوازييةكانى  لة 
بطرَيتء هةروةها طرنطييةكى تةواو دةدات بة 
دةنطةكوردييةكانء دةنطى كةمة نةتةوةكان 

بؤئةوةى ئةو )30(دةنطة كؤبكاتةوة.
ئةو  ت��ورك��ى،  راط��ةي��ان��دن��ى  بةثَيى 
ئامادةى  ئ��ةردؤط��ان  كة  رةش��ن��ووس��ةى 
كة  دةبينَيتةوة،  )20(خاَلدا  لة  كردووة، خؤى 
شَيوازى  طؤإانى  لة:  بريتين  طرنطترينيان 
داخستنى ثارتى سياسيى لة توركيا لة بإيارى 
هةروةها  ثةرلةمان،  بإيارى  بؤ  دادط��اوة 
بإيارةكانى  بة  ثَيداضوونةوة  بة  رَيطةدان 
دامةزراندنى  سةربازيدا،  دادط��اى  دادط��اء 
دامودةزطاكانى  ضاودَيريى  بؤ  سيستمَيك 
حكومةت، دادطاييكردنى هةموو ئةوكةسانةى 
هةية.  كودةتايان  ئةنجامدانى  نيازى  كة 
رةشنووسةكة  ديكةى  خاَلةكانى  هةروةها 
بريتين لة زياتر دابينكردنى ماف بؤ هةريةك 
ئافرةتانء  نةتةوةكانء  كةمة  منداآلنء  لة 

ضةند مةسةلةيةكى ديكةى كؤمةآليةتى.

شاآلو فةتاح

راب��ردوو  ضوارشةممةى  رؤذى 
مشتومإَيكى  ل��ةدواى  )2010/3/30(ء 
رةشنووسى  توركيا  حكومةتى  زؤر، 
توركياء  ثةرلةمانى  ناردة  دةستوورَيكى 
دةستوورةكة  كة  ئةوةيكرد،  بانطةشةى 
لة  ئةندام  بوونة  ستانداردةكانى  لةطةأل 

يةكَيتى ئةوروثا، يةكدَيتةوة.
ناوةندى  لة  بإيارة  دةستوورة  ئةم   
ئةم مانطةدا )نيسانى 2010( دةنطى لةسةر 
بدرَيت لةاليةن ثةرلةمانتارانى توركياوة، 
نةبووةتةوة،  يةكاليى  ئةوة  هَيشتا  بةآلم 
ثَيشنيازكراوةكة  دةستوورة  ئايا  كة 
ريفراندؤمى جةماوةريى بؤ دةكرَيت، يان 
 )367( دةستوورةكة  ئةطةر  ضونكة  نا؟، 
ثةرلةمانى  دةنطى   )550( كؤى  لة  دةنط 
عةبدوَلآ  ئةوا  بةدةستبَينَيت،  توركيا 
دةتوانَيت  توركيا  س��ةرؤك��ى  طولى 
راى  ب���ةردةم  نةخاتة  دةس��ت��وورةك��ة 
جةماوةر بؤ ثةسةندكردنى، بةآلم ئةطةر 
ئةوا  بَينَيت،  دةنط   )367-330( لةنَيوان 
بخاتة  دةستوورةكة  ناضاردةبَيت  طول 
ريفراندؤمى جةماوةرييةوة، جطة لة ثارتى 
توركيء  ميدياى  لة  زؤرَيك  دادوطةشة، 
ئؤثؤزسيؤنةكانيش  حيزبة  تةنانةت 
هةمواركردنى  لةطةأل  جةهةثة(  لة  )جطة 
نيؤ- كةماليستة  بةآلم  دةس��ت��ووردان، 

دادطاى  بةرثرسانى  ناسيؤناليستةكانء 
لةطةأل  توركيا  ثرؤعةسكةرييةكانى  باآلء 

طؤإاندا نينء دذايةتى دةكةن. 
ساَلى  توركيا  ئَيستاى  دةستوورى 
سةربازيى  كودةتايةكى  لةثاش   )1982(
ثاساوى  بة  كودةتاكة  نووسرايةوة، 
كؤمارء  لةسةر  مةترسى  نةهَيشتنى 
ئةنجامدرا،  دةستكةوتةكان  ثاراستنى 
بووةتة  هةميشة  دةستوورة  ئةم  بةآلم 
سياسيىء  ثَيكهاتة  نَيوان  ناكؤكيى  هؤى 
لةدواى  هةر  توركيا،  ناو  رةطةزييةكانى 
دانانى دةستوورةكةوة ثارتى كرَيكارانى 
كة  دروستبوو،  )ثةكةكة(  كوردستان 
بانطةشةى سةندنةوةى مافة خوراوةكانى 
جطة  ئةمة  ض��ةك��دار،  بةهَيزى  دةك��رد 
ضةندين  توركيادا  ناوخؤى  لة  ل��ةوةى 
لةنَيوان  ق��ورس  سياسيى  ملمالنَيى 
درووستبووة  ئيسالمييةكاندا  عةلمانيىء 
بةبآ ئةوةى فةزايةكى ديموكراتى ئةوتؤ 
خولقابَيت، كة اليةنةكان بتوانن دةسةآلتى 

تةواوى خؤيان مومارةسة بكةن.
بةتايبةت  دةرةكييةكان،  فشارة 
كة  ئ��ةوروث��ا،  يةكَيتى  رَي��ك��خ��راوى 
لةو  بةشَيك  ببَيتة  دةي��ةوَي��ت  توركيا 
هَيزة  ئةمريكاو  لة  جطة  ئةمة  رَيكخراوة، 

توركيا  ن��اوةوةى  ريفؤرمخوازةكانى 
سياسييةكانى  هَيزة  لة  هةندَيك  لة  واى 
ريفؤرم  لة  بير  كة  ك��ردووة،  وآلتة  ئةو 
دواى  بةتايبةت  ئ��ةم��ةش  ب��ك��ةن��ةوة، 
تةمموزى  لة  توركيا  جةماوةرى  ئةوةى 
2007دا جارَيكى دى متمانةيان بة ثارتى 
)46.6%(ى  بةخشييةوةو  دادوط��ةش��ة 
ئةردؤطانيش  ثَيبةخشى.  دةنطةكانيان 
سةرؤك  بة  ب��ووةوة  دووةم  جارى  بؤ 
لةسةر  جةختى  زي��ات��ر  وةزي����رانء 
دةك���ردةوة،  بةطشتيى  طؤإانكاريى 
كة  ئةوةيكرد،  زاتى  ئةكةثة  بةمدواييانة 
بكاتء  دةستووردا  لة  طؤإان  لة  باس 
بة  ثَيشكةش  خؤى  نوَيى  رةشنووسى 
ئةم  بةآلم  بكات،  وآلتة  ئةو  ثةرلةمانى 
كاردانةوةيةكى  رووب��ةإووى  هةنطاوة 
توندى ئؤثؤزسيؤن )بةتايبةت جةهةثة(ء 
توركيا  ميدياى  ديكةى  ئاذانسى  هةندَيك 
وةك  رؤذنامةيةكى  تةنانةت  ب��ووةوة، 
دةستوورةكةى  نيوز  دةيلى  حوإييةت 
قؤرغكردن  دةس��ةآلت  لة  جؤرَيك  بة 
لةقةَلةمداو وتى: هيض كةس هَيندةى ئَيمة 
ناكات،  راستةقينة  دةستوورَيكى  داواى 

ئةو ئةرطومَينتة رةتدةكةينةوة، كة  بةآلم 
ئةم دةستوورة ثَيشنيازكراوة ئةوة بَيت، 
فشارَيكى  لةذَير  دةمانةوَيت،  ئَيمة  كة 
ديكة  جارَيكى  ناضاركرا  ئةكةثة  زؤردا 
ثَيشنيازكراوةكةدا  دةستوورة  بة  ضاو 
طؤإانكارييةكى  ضةند  بخشَينَيتةوةو 
ئةوةى  دواى  ئةمةش  بدات،  ئةنجام  تَيدا 
وةزيرانى  س��ةرؤك  طولى  عةبدوَلآ 
)ئ��ةردؤط��ان(ى  ه��اوإَي��ك��ةى  توركيا، 
موجازةفةكردن،  لة  ئ��اط��ادارك��ردةوة 
ثَيشنيازكراوةكة  دةستوورة  ضونكة 
سةرؤكى  ك��ة  دةك���ات،  ئ��ةوة  داواى 
سووثاو ذةنةراَلة ثايةبةرزةكانيش وةك 
دادطاى  لةبةردةم  حكومةت  وةزي��رى 
بةآلم  ثَيويستدا،  لةكاتى  ئامادةبن  باآلدا 
حكومةتدا  لة  جَيطرةكةى  ئةردؤطانء 
لةسةر  س���وورن  ضيضةك(  )جةميل 
خستنةبةردةمى  لة  ثَيشضوون«  »بةرةو 

دةستوور بؤ راى طشتيى. 
كَيشةكانى  طةورةترين  لة  يةكَيك 
كَيشةى  ثَيشنيازكراوةكة  دةستوورة  ناو 
دةس��ت��وورة  ئ��ةم  بةثَيى  دادوةري��ي��ة، 
دادوةرى   )19( توركيا  باآلى  دادط��اى 

لةاليةن  )16(ي���ان  كة  دادةن��رَي��ت،  بؤ 
هةَلدةبذَيردرَينء  وآلت��ةوة  سةرؤكى 
ضةند  ثةرلةمانةوة.  لةاليةن  سيانيشيان 
اليةنَيكى رةخنةى تَيكةَلكردنى دةسةآلتى 
دةك��ةنء  جَيبةجَيكردن  دادوةري���ىء 
سةربةخؤيى  دةس��ت��وورةك��ة  دةَل��َي��ن؛ 
ئةحمةد  لةوانة  يةكَيك  ناهَيَلَيت،  داد 
سةرؤكى  ثَيشتر  كة  سيزةرة،  نةجدةت 
دةيةمين  بووة  دواتريش  باآلو  دادطاى 
لةوبارةيةوة  سةزةر  توركيا،  سةرؤكى 
دةسةآلتةكان  »جياكردنةوةى  دةَلَيت: 
كؤكردنةوةى  دةبَيتة  دةبَيتء  بَيمانا 
ديكةوة  لةاليةكى  دةس��ةآلت��ةك��ان«، 
دادطاى  داواكارى  طةرضةكةرى  حةسةن 
دةرب��إىء  ناإةزايى  توركياش  ب��اآلى 
كة  ن��ادةم،  طؤإانَيك  بة  دةنط  دةَلَيت: 
ديموكراسييدا  ثرةنسيثةكانى  لةطةأل 

وَيكنةيةتةوة. 
توركيادا  لة  طؤإان  هَيزى  هةرضى 
يةكَيتى  ل��ة  بريتيية  ط��ةش��ةث��َي��دةدات 
ثشتطيرييةكى  ئةمريكاء  ئ��ةوروث��او 
زؤري��ن��ةى رَي��ذةي��ى ل��ةن��اوخ��ؤدا، كة 
دةستوورى  نةوعى  طؤإانَيكى  لةطةأل 

لة  كة  راثرسييةك،  بةثَيى  توركيادان. 
دةزطاى ثؤَلمارك لةسةر طؤإانكاريى لة 
)58%(ى  ئةنجاميدا،  توركيا  دةستوورى 
هاوآلتييان لةطةأل طؤإانى دةستووردان، 
22%ى  دةكةنء  دذايةتى  )20%(ى  بةآلم 
لةوةى  جطة  ئةمة  »نازانم«ة،  وةآلميان 
ثشتطيريى  دةرةوةش  ئاستى  لةسةر 
ئةطةمةن  دةك��رَي��ت.  دةس��ت��وورةك��ة 
ئؤمَين  دانووستانكارء  طةورة  باغيشى، 
ثةرلةمانى  ب��إي��اردةرى  رؤيجتَينى، 
خؤيان  خؤشحاَلى  ئاشكرا  بة  ئةوروثا 
توركيادا  دةستوورى  لة  طؤإانكاريى  بة 
دةربإى، ئؤمين، ثَييوابوو؛ كة ناوةإؤكى 
تةواوى  لةاليةن  دةبَيت  دةستوورةكة 
توركياوة  ناوخؤى  سياسييةكانى  هَيزة 
مشتومإى لةسةر بكرَيت، بةآلم بةطشتيى 
طؤإانكاريى  هةواَلى  بة  بوو  »خؤشحاأل« 
توركيا  ثَييوابوو؛  باغيش  دةستووردا،  لة 
»ناتوانَيت بة دةستوورَيكى عةسكةرييةوة 
ئةمة  ئةوروثا«.  يةكَيتيى  ئةندامى  ببَيتة 
باآلى  بةرثرسى  ضةندين  لةوةى  جطة 
ئةوروثا  يةكَيتيى  رَيكخراوى  ديكةى 

دةستوورةكةيان بة ئيجابيى لةقةَلةمدا.

نـَيودةولَـةتى ذمــارة )576( 
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راثؤرتى: رؤذنامة

ئةنجومةنى   )2010/2/11( رؤذى  لة 
نوَينةرانى عَيراق، ثاش بطرةو بةردةيةكى 
بؤ  عَيراق  طشتيى  بودجةى  ياساى  زؤر 
)10(ى  ذمارة  بة   )2010( دارايى  ساَلى 

ساَلى )2010( دةركرد.
ئةو ياساية يةكَيك بوو لةو ياسايانةى 
لَيكةوتةوة،  طيروطرفتى  كَيشةو  ضةندين 
يةكى  لةدواى  يةك  دانيشتنى  ضةندين 
لةبارةى  اليةنةكان  بةآلم  كرا،  لةسةر 
ناوةإؤكةكةيةوة نةدةطةيشتنة رَيكةوتن، 
نزيكبوونةوةى  بةهؤى  دواج��ار  بةآلم 
ثةرلةمانييةكةى  هةَلبذاردنة  وادةى 
باآلدةستةكان  سياسيية  اليةنة  وآلتةوة، 
لةنَيوان خؤياندا رَيكةوتن تا ثرؤذةياساى 

بودجةى طشتيى ثةسةند بكرَيت.
ئ�����ةوةى ج���َي���ى ن��ي��ط��ةران��ىء 
كة  نوَينةران  ئةنجومةنى  سةرسوإمانة، 
يةك  ثاش  دةركردووة،  ياساكةى  خؤى 
ديكة  دةسةآلتةكانى  هةموو  ثَيش  مانط، 
بةتايبةتى  ثَيشَيلكردووة،  ياسايةى  ئةو 
ئةو مادةيةى كة تايبةتة بة دامةزراندنى 

فةرمانبةران.
لة خاَلى دووةمى مادةى )21(ى بةشى 
ثَيكهَينانى  دواى  »تا  هاتووة؛  ضوارةمدا 
ئيتيحادى،  طشتيى  خزمةتى  ئةنجومةنى 
بؤ  نادرَيت  ئةنجام  دامةزراندنَيك  هيض 
طشتيدا  بودجةى  لة  كة  وةزيفانةى  ئةو 
كة  هاتووة،  )2010(دا  دارايى  ساَلى  بؤ 

)115( هةزار ثلةى وةزيفيية«.

لة  خاَلة  ئةو  نيية  ش��اراوة  ئ��ةوةى 
بؤ  زؤر  كَيشمةكَيشَيكى  ثاش  بودجةدا 
وةزي��رانء  ئةنجومةنى  تا  دان��را  ئةوة 
خودى نورى ماليكى سةرؤك وةزيران، 
نةكاتة  فةرمانبةران  دام��ةزران��دن��ى 

هؤكارَيك بؤ بانطةشةى هةَلبذاردن.
زؤرَي�����ك ل��ة الي��ةن��ةك��ان ل��ةو 
لة  خاَلة  ئ��ةو  ئةطةر  ب��إواي��ةداب��وون 
حكومةت  ئةوا  نةبَيت،  بودجةدا  ياساى 
هةَلبذاردندا  بانطةشةى  ضوارضَيوةى  لة 

هةزاران فةرمانبةر دادةمةزرَينَيت.
دةستى  ث��ةرل��ةم��ان  خ��اَل��ة  ب��ةو 
خودى  ب��ةآلم  بةستةوة،  حكومةتى 
ياساكةى  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى 
دةرضوونى  لة  مانطَيك  ثاش  ثَيشَيلكردو 
فةرمانبةرى  زؤر  ذمارةيةكى  ياساكة 

دامةزراندووة. 
بةطوَيرةى بةَلطةنامةيةك كة دةستى 
ذمارة  بة  كةوتووةء  رؤذنامةكةمان 
 )2010/3/15( رؤذى  لة  )هر/31/2/10( 
عةبدولجةبار  سامر  مستةفا  ئيمزاى  بة 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكى  نوءسينطةى  لة 
سةرؤكايةتى  دةس��ت��ةى  دةرض���ووة، 
رؤذى  دانيشتنى  ل��ة  ث��ةرل��ةم��ان 
دامةزراندنى  بإيارى   )2010/3/14(
بةشى  لةسةر  فةرمانبةرى  ضةندين 
نوءسينطةى  س��ةرؤك،  نوءسينطةى 
نوءسينطةى  يةكةمى سةرؤكء  جَيطرى 

جَيطرى سةرؤك بةمشَيوةية داوة:
بة  سةرؤك  نوءسينطةى  ليستى   •
زنجيرةى ناوى )1- عةلى قاسم محةمةد( 
دةستثَيدةكاتء بة زنجيرةى ناوى )16- 

سومةية سديق محةمةد( كؤتايى ثَيدَيت.
• ليستى نوءسينطةى جَيطرى يةكةم 
عةالوى  فازيل   -1( ناوى  زنجيرةى  بة 
زنجيرةى  بة  دةستثَيدةكاتء  عةباس( 
خزةير(  ياسين  موهةنةد   -70( ناوى 

كؤتايى ثَيدَيت.
جَيطرى  نوءسينطةى  ليستى   •
دووةمى سةرؤك بة زنجيرةى ناوى )1- 
دةستثَيدةكاتء  ئةحمةد(  موسا  ئةحمةد 
بة زنجيرةى ناوى )24- سةعدية عةباس 

حةسةن( كؤتايى ثَيدَيت.
سةرؤكايةتى  ئ��ةوةى  س��ةرةإاى 
زةقةى  ثَيشَيلكاريية  ئةو  ثةرلةمان 
زؤرب��ةى  خراثتر  ل��ةوةش  ك���ردووة، 
خاوةنى  دامةزرَينراون  كةسانةى  ئةو 
ئةنجامى  لة  تا  نين  لَيوةشاوةيى  تواناو 
دامةزراندنيان  بإيارى  زةرورةت��ةوة 
ناضار  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  درابَيتء 

بووبَيت ياسايان بؤ ثَيشَيل بكات.
هةر  بةرامبةر  بةَلطةنامةكةدا  لة 
ناوَيك بإوانامةى ئةو كةسةى ثَيشنيازى 
دام��ةزران��دن��ى ك���راوة، ن��وءس��راوة، 
بإيارى  ئ��ةوان��ةى  زؤرى  زؤرب���ةى 
دامةزراندنةكةيان دراوة، بإوانامةكةيان 
بةكالؤريؤسةوةيةء دةرضووى  لة خوار 

زانكؤ نين:
لةو )24( ناوةى نوءسينطةى عارف 
سةرؤكى  دووةم��ى  جَيطرى  تةيفور 
هاوثةيمانيى  ثشكى  وةك  ثةرلةمان، 
بؤ  ثَيشنيازيكردووة  ك��وردس��ت��ان 
هةَلطرى  كةسيان   )10( دام��ةزران��دن، 
 )3( ب��ةك��ال��ؤري��ؤس��ن،  ب��إوان��ام��ةى 

بإوانامةى  كةسيان 
 )7( هةية،  ديبلؤميان 
دةرضووى  كةسيان 
 )2( ئ��ام��ادةي��ي��ن، 
دةرضووى  كةسيان 
 )2( ن��اوةن��دي��ىء 
لة  ديكةيان  كةسى 
ناوةكانياندا  ثةنا 
)بدون  ن��وءس��راوة 

مؤهل(.
نةبَيت  ئ��ةوة 
ئ��ةوان��ةى  تةنيا 
نيى  يما ثة و ها
ك���وردس���ت���ان 
ب��ةوش��َي��وةي��ة 
لةو  بةَلكو  بَيت، 
ن���اوةى   )70(
ى  سينطة ء نو
عةتية  خ��ال��د 
ج���َي���ط���رى 
ي���ةك���ةم���ى 
س���ةرؤك���ى 
ث��ةرل��ةم��ان، 

تةنيا  ثَيشنيازيكردووة، 
بإوانامةى  هةَلطرى  كةسيان   )32(
هةَلطرى  كةسيان   )8( بةكالؤريؤسن، 
كةسيان   )9( ديبلؤمنء  بإوانامةى 
كةسيان   )7( ئامادةيينء  دةرض��ووى 
كةسيان   )6( ناوةندين،  دةرض���ووى 

دةرض�����ووى 
لةثاأل  كةسيان   )6( س��ةرةت��اي��ي��نء 
مؤهل(،  )ب��دون  نوسراوة  ناوةكانياندا 
)دووب��ارة  نوءسراوة  كةسيشيان   )2(

دامةزراندن(.

راثؤرتي: بةهادين يوسف

سةربةخؤي  باآلي  كؤمسيؤني  ئَيستا  تا 
)7(كورسيية  )كانديدةكاني(  هةَلبذاردنةكان، 
نةكردووةتةوةو  يةكاليي  قةرةبووةكةي 
سياسيية  قةوارة  ليستء  داوةتة  دةسةآلتي 
خؤيان  كانديدي  ئ���ةوةي  ب��ؤ  ب��راوةك��ان 
فيدراَليش،  ب��اآلي  دادط���اي  دياريبكةنء 
باآلي  كؤمسيؤني  دةدات���ة  دةس��ةآلت��ةك��ة 
ياساء  بةثَيي  ئ��ةوةي  بؤ  هةَلبذاردنةكان 

رَينماييةكاني ئةو ثرسة يةكالييبكاتةوة.
ياساي  هةمواري  )1(ي  م��ادةي  بةثَيي 
 ،)2005( ساَلي  )16(ي  ذمارة  هةَلبذرادني 
كورسي  ذمارةيةك  لة  نوَينةران  ئةنجومةني 
وةزارةت��ي  ئامارةكاني  دوا  بةثَيي  ثَيكدَيت 
كورسيية  رَي��ذةي  بةمةرجَيك  بازرطاني، 
قةرةبووةكان )50%(ي لةنَيواندا هةبَيتء لةطةأل 
بةخشيني كورسي كؤتا، بةو ثَييةش ذمارةي 
دانرا  )7(كورسي  بة  قةرةبووةكان  كورسيية 
)مةسيحي،  كؤتاي  بؤ  )8(ك��ورس��ي  لةطةأل 

شةبةك، ئَيزدي، سابيئة(.
ياساي  م�����ادةي)17ء18(ي  ه��ةروةه��ا 
هةَلبذاردنةكان كة ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق 
هَيشتييةوة،  هةمواركردن  بةبآ  خؤيء  وةك 
بةسةر  راستةكان  دةنطة  ذم��ارةي  دةَلَيت: 
نوَينةراندا  ئةنجومةني  كؤرسييةكاني  كؤي 
دابةشدةكرَيتء كؤي ئةو دةنطانةي كة كيانَيك 
نيشتمانيدا  تَيكإاي  بةسةر  بةدةستيهَيناون 
مادةكةدا  ديكةي  لةبإطةيةكي  دابةشدةكرَين، 
هاتووة: سةرةتا كورسي قةرةبوو بةسةر ئةو 
هيض  كة  دابةشدةكرَيت  سياسييانةدا  قةوارة 
هةَلبذاردندا  بازنةكاني  لة  نوَينةرايةتييةكيان 
تَيكإاي  ب��إي  ب��ةآلم  نةهَيناوة،  بةدةست 
نيشتمانيان بةدةستهَيناوةء ئةو كورسييانةي 
ق��ةواران��ةدا  ئ��ةو  بةسةر  دةمَيننةوة  كة 
لةبازنةكاني  نوَينةرايةتييان  كة  دابةشدةكرَين 
رَيذةي  بةثَيي  ئةويش  هةية،  هةَلبذاردندا 
دةنطةكانء  لةكؤي  دةنطةكانيان  ذم��ارةي 
سياسييةكان  قةوارة  دةَلَيت:  )18(ةش  مادةي 
بؤ  ثَيشكةشدةكةن  ثاَلَيوراوانيان  ن��اوي 

دةستكةوتني كورسي قةرةبوو.
بإطةيةي  دوو  ئةو  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
كة  دةرك���راوة  هةَلبذاردنَيك  بؤ  مادةكة 
ئةنجامدراوة،  داخ��راو  ليستي  بةسيستمي 
ياساكةي  نوَينةران  ئةنجومةني  دوات��ر  كة 
هةَلبذاردنةكةي  سيستمي  هةمواركردووةو 

طؤإي بؤ ليستي نيمضة كراوة.
طرفتةداو  ئ��ةو  بةسةر  زاَل��ب��وون  بؤ 
دابةشكردني  بؤ  رَيطةضارةيةك  دؤزينةوةي 

كؤمسيؤني  ق��ةرةب��ووةك��ان،  كورسيية 
ب���اآلي س��ةرب��ةخ��ؤي ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان، 
ذم��ارة  ن��ووس��راوي  رؤذي)2010/3/28( 
)خ/288/10(ي ئاإاستةي دادطاي باآلي فيدراَلي 
وَيإاي  مةبةستةو  ئةو  بؤ  ك��ردووة  عَيراق 
ياساييةكاني  مادة  بإطةو  روونكردنةوةي 
ئاماذةيان  قةرةبوو،  كورسيي  بة  تايبةت 
كة  بإطانةي  مادةو  ئةو  كؤي  بةوةكردووة، 
بة  تايبةتن  هاتوون،  هةَلبذاردندا  ياساي  لة 
سيستمي داخراو و جطة لة نيزامي ذمارة )21(ي 
دابةشكردني كورسييةكان كة كؤمسيؤن ساَلي 
دةنطةي  ئةو  بةوثَيية  دةريكردووةو   )2010(
لة  هَيناويةتي  ثاَلَيوراوَيكي سةرنةكةوتوو  كة 
بازنةيةكي هةَلبذاردندا دابةشدةكرَيت بةسةر 
دواتر  هةَلبذاردنداو  بازنةيةكي  لة  ليستةكاندا 
كة  كانديدةي  بةو  دةدرَيت  قةرةبوو  كورسي 
زؤرترين دةنطي بةدةستهَيناوة لة بازنةيةكي 
راي  داواي  مةبةستةش  ئةو  بؤ  هةَلبذاردندا، 

دادطاي فيدراَلي دةكةن.
ليذنةيةكي  باآل،  دادط��اي  دوات��ر  رؤذي 
دادطا  سةرؤكي  سةرؤكايةتي  بة  )9(كةسي 
ثَيكهَيناوة بؤ لَيكؤَلينةوة لة داواكةي كؤمسيؤنء 
رَيطةضارةيةكء  دؤزي��ن��ةوةي  ضؤنَيتيي 
لة  )27/اتحادية(،  نووسراوي ذمارة  بة  دواتر 
)2010/3/30( وةآلمي نووسراوي كؤمسيؤني 
ناوي  دياريكردني  ضؤنَيتيي  بؤ  داوةت��ةوة 
قةرةبوويان  كورسي  كة  كانديدانةي  ئةو 
بةردةكةوَيتء ئاماذة بةوة دةكةن: »ئةو ثرسة 
دادطاي  ثسثؤإيى  ضوارضَيوةي  ناكةوَيتة 
فيدراَلييةوةء دةكةوَيتة ضوارضَيوةي كارةكاني 
كؤمسيؤنةوةء بإياري تايبةتيشيان سةبارةت 
لَيدانة لةاليةن دادطاي  تانة  بةو ثرسة، قابيلي 

قةزايي تايبةتةوة«.
بةرثرسي  خةليفة،  عةبدوإلةحمان 
ثةيوةنديية جةماوةرييةكاني كؤمسيؤني باآلي 
رؤذنامةي  بة  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤي 

بؤ  كانديد  داناني  »دةس��ةآلت��ي  راطةياند: 
ئةو  دراوةتة دةست  قةرةبووةكان،  كورسيية 
كورسييةكانيان  كة  قةوارة سياسييةي  ضوار 
ناوي  كانديدةكة  مةرجةي  بةو  بةردةكةوَيت، 
هةبَيتء بةشداريي هةَلبذاردنةكاني كردبَيتء 
ناوةكةي ثةسةندكرابَيتء بإيارةكةش قابيلي 

تانة لَيدان نيية«.
كانديدانةي  »ئةو  بةوةشكرد،  ئاماذةي 
هيض  لةسةر  بةردةكةوَيت،  كورسييةيان  ئةو 
ثارَيزطايةك ئةذمار ناكرَينء لةسةر كورسيية 

نيشتمانييةكان ئةذماردةكرَين«.
كانديدة  زؤري  بةشَيكي  ئَيستادا  لة 
دةرنةضووةكان لة كيانء حيزبة بةشدارةكاني 
بةشدار لةو ضوار هاوثةيمانَيتييةدا، داواي ئةو 
كورسيية قةرةبووة دةكةنء تا ئَيستا هيضكام 
خؤيان  كانديدي  براوةية،  ليستة  ضوار  لةو 
دةستنيشان  قةرةبووانة  كورسيية  ئةو  بؤ 

نةكردووة.
ئةو  ثسثؤإاني  ش��ارةزاي��انء  راي  بة 
ئةو  ك��ؤي  لةبةرضاوطرتني  ب��ة  ب���وارةو 
ثارَيزطايةكدا  لةهةر  ليستةكان  دةنطانةي 
ئاستي  نةطةيشتوونةتة  بةدةستيانهَيناونء 
ئيتنيخابي(،  )قاسمي  بةثَيي  كورسييةك 
دةكرَيت دابةشكردني كورسييةكاني قةرةبوو 
بةمشَيوةية  براوةكةدا،  ضوارليستة  بةسةر 
قةرةبووي  كورسي  »دوو  دابةشبكرَين: 
)كةركوكء  لة  عَيراقي  نيشتمانيي  ئيئتيالفي 
قةرةبووي  كورسي  دوو  س��ةآلح��ةدي��ن(، 
موسأل(،  )سةآلحةدينء  لة  ياسا  دةوَلةتي 
لة  عَيراقيية  ليستي  قةرةبووي  كورسي  دوو 
)نةجةفء موسةنا(، يةك كورسي قةرةبووي 

ليستي هاوثةيمانيي لة )بةغدا(«.
ئةو  كة  دةنطانةية  ئةو  خشتةي  ئةمةش 
بةردةكةوَيتء  قةرةبوويان  كورسي  ليستانةي 
لةهةر ثارَيزطايةكدا هَيناويانةو نةطةيشتووةتة 

ئاستي كورسييةك:

راثؤرتي: رؤذنامة

ب���ة ب���ي���ان���ووى ت���ةواوب���وون���ى 
ئةنجومةني  سةرؤكايةتى  خولةكةيانةوة، 
ثةرلةمان  كارةكانى  عَيراق،  نوَينةراني 
ئةو  شارةزايانيش  بةإاي  رادةطرَيتء 
بإيارة بؤشاييةكى ياسايىء دةستووريى 

لة عَيراقدا دروستدةكات.
خولي  ئةندامى  زةه��اوى،  سيروان 
عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني  ثَيشووي 
سةرؤكايةتى  بإيارةى  لةو  رةخنةى 
ثةرلةمان طرت، كة داواى خانةنشينكردنى 
وةستاندنى  خولةء  ئةم  ثةرلةمانتارانى 
ث��ةرل��ةم��ان��ي��ان ك����ردووة، ئ��ام��اذةى 
هةر  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتي  ب��ةوةدا، 
ثةرلةمانتارانةوة  لةاليةن  ثةرلةمانتارنء 
بةإَيوةبردنى  بؤ  دةستنيشانكراون 
دةسةآلتى  ك��ارةك��ان  دانيشتنةكانء 
بوةستَيننء  ثةرلةمان  نيية  ئةوةيان 
دةستووريى  ياسايىء  بؤشاييةكى 
ثَيكبهَينن، ئةطةر كَيشة لة عَيراق دروست 

بوو كآ ضاودَيريى حكومةت دةكات. 
بؤ يةكالييكردنةوةى ئةم كَيشةيةش، 
ثةرلةمانتارَيك  ضةند  رابردوو  هةفتةي 
ثةرلةمانيان  سةرؤكايةتى  سةردانى 
سةرؤكايةتى  ئةوان  وتةى  بة  كردووةء 
بإيارةكةيان  كة  ن��اوة،  ب��ةوةدا  دانيان 
ئةوةش  ض��ارةس��ةرى  بؤ  ب��ووةء  هةَلة 
داوايان لة دادطاى فيدراَلى كردووة، ئةوة 
بةردةوام  خولةكةيان  كة  يةكالييبكاتةوة 

بَيت، يان بوةستَيت.
لة )3/14( فيدراَليى عَيراقيش  دادطاى 

ثَيشوةخت  كة  داونةتةوة  بةوة  وةآلمى 
ئةوة  دةس��ت��ووردا  )56(ى   م��ادةى  لة 
دياريكراوة كة  ثَيويستة بةر لة )45(رؤذ لة 
تةواوبوونى خولى ثةرلةمان، هةَلبذاردنى 
ئةنجامبدرَيت،  عَيراقى  ثةرلةمانى 
)1/30( لة  هةَلبذاردن  دةبوو  بةوثَييةش 

ثةرلةمان  خولةى  ئةم  ضونكة  بكراية، 
لة  هةَلبذَيردراوةء   )2006/3/15( لة 

)2010/3/15( كؤتاييان دَيت.
ل��ةوب��ارةي��ةوة س��ي��روان زةه��اوى 
ئةوةشى خستةإوو، كة لة مادةى )56(ى 
)4(ساأل  بؤ  ثةرلةمان  دةَلَيت،  دةستووردا 
ديكةى  خاَلَيكى  بةآلم  هةَلدةبذَيردرَيت، 

لة  ب��ةر  )45(رؤذ  كة  خستووةتةإوو 
تةواوبوونى خول، هةَلبذاردنةكة دةكرَيت، 
هةَلبذاردنى   )1/30( لة  دةب��وو  وات��ة 
 ،)3/7( نةك  بكراية،  داهاتوو  ثةرلةمانى 
ياساء  ثَيشَيلكردنى  بؤخؤى  ئةمة  كة 

دةستوورة كة كراوة.
دةستورييء  شارةزاياني  بةوتةي 
بإيارةى  ئةو  جَيبةجَيكردنى  بة  ياسايي، 
سةرؤك  كارى  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتي 

كؤماريش رادةوةستَيت.
ليذنةى  ئةندامى  ئةنوةر،  د.ئةحمةد 
ئةنجومةني  ثَيشووي  خولي  ياسايى 
لة  كة  ئاشكرايكرد،  عَيراق،  نوَينةراني 
عَيراقيدا  دةس��ت��وورى  )72(ى  م��ادةى 
هاتووة، بة تةواوبوونء راوةستانى خولى 
كؤماريش  سةرؤك  كارةكانى  ثةرلةمان، 
رادةوةستن، بةوثَيية بؤشاييةكى ياسايىء 
دروست  عَيراق  لة  فراوان  دةستووريى 
دةستبةكاردةبن،  نوآ  خولى  تا  دةبَيت 
ناكرَيت  مةترسيدارةء  خاَلَيكى  ئةمةش 
وآلت لة بؤشاييةكى دةستووريى ئاوهادا 

بإوات بةإَيوة. 
 شارةزايانى كاروبارى ثةرلةمانيش، 
سةرؤكايةتى  بإيارةى  لةو  طومانيان 
بةرذةوةنديى  بؤ  كة  هةية  ثةرلةمان 
دابَيت،  لةوجؤرةيان  بإيارى  خؤيان 
ضونكة لة خولى داهاتوودا خؤيان كانديد 
ثؤستء  بة  دةيانةوَيت  ك��ردووةت��ةوةء 
سةرؤكى  جَيطرى  س���ةرؤكء  ثلةى 
بةوثَيية  بكرَين،  خانةنشين  ثةرلةمان 
ئةطةر خولى ئَيستا بةردةوام بَيت، ئةوا بة 

ثلةى ثةرلةمانتار دةمَيننةوة.
ئةم بإيارةى سةرؤكايةتي ثةرلةمانى 
وةك  خؤيان  كة  لةكاتَيكداية،  عَيراق 
بةردةوامن  كارةكانيان  لة  سةرؤكايةتيى، 
ماونةتةوة  ئ��ةوان  ئ��ةوةى  بيانووى  بة 
رادةستى  سةرؤكايةتي  كارةكانى  تا 

سةرؤكايةتى ثةرلةماني داهاتوو دةكةن.
ثةرلةمانتاري  عوسمان  د.رةئ��وف 
ئ��ةوة  ك��ة  ثَييوابوو،  ثَيشوو،  خولي 
وابَيت،  ئةطةر  نييةء  راست  بيانوويةكى 
رادةستى  كارةكان  ثةرلةمانتارانيش  ئةوا 
كة  لةوةى  جطة  ئةمة  دةكةنء  ثةرلةمان 
لةيادبضَيت،  ئةوةيان  سةرؤكايةتى  نابَيت 
كة ئةوانيش هةر ثةرلةمانتارنء بإيارةكان 

بةسةر خؤشياندا جَيبةجَيدةكرَين.
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سازدانى: هةستيار قادر

د. ئيسماعيل شكور، جَيطرى 
سةرؤكى ليذنةى دارايى لة 

ثةرلةمانى عَيراق، كةموكوءإييةكانى 
بودجةى ساَلى )2010(ى هةرَيمى 
كوردستان رووندةكاتةوةء لةم 
ديدارةى رؤذنامةدا باس لةوة 

دةكات؛ بةهؤى دواكةوتنى بودجةى 
هةرَيمةوة هيض وةزارةتَيك ناتوانَيت 

بةإَيوةببات. كاروبارةكانى 

رؤذنامة: لة رءوى عورفى ئابوءريىء 
بودجة  ثَيشكةشكردنى  ياساييةوة، 
ضؤن  ثةرلةمان  بؤ  حكومةتةوة  لةاليةن 

دةبَيت؟
* لةجيهاندا كة بوجة دادةنرَيت، تةنيا 
لة ئةمريكا نةبَيت لةمانطى تةمموزةوةية، 
لة سةرةتاى مانطى حوزةيرانى  ئةطةرنا 
بة  دةستبكرَيت  دةبَيت  ساَلَيك  هةموو 
لة  ئةم خةمآلندنةش  بودجة،  خةمآلندنى 
دةستثَيدةكات،  شارؤضكةكانةوة  شارو 
ئةوكاتة  ضيية،  ثَيداويستييةكانيان  كة 
ثارَيزطاكانء  بؤ  دةك��ان��ةوة  ب��ةرزي 
لةطةأل  تاووتوَيكردنى  دواى  ئةوانيش 
اليةنى بةرثرس دةتوانن ثوختةيةك لةو 
ثالنانةى كة دانراون ثوختةبكةنء بيبةنة 
لةو وةزارةت��ةش  وةزارةت��ى داراي��ىء 
ضةند  تا  ئايا  كة  دةك��ةن،  تاوووتوَيى 
وةزارةت��ى  ئةوةى  لةثاش  هةية،  توانا 
تاووتوَيى  ثارَيزطاكاندا  لةطةأل  داراييش 
يان  فيدراَليدا  وآلتانى  لة  وةك  دةكات، 
ثةرلةمانيدا هةية، دةبَيت لة )15(ى مانطى 
لة  يةكةم  تشرينى  )15(ى  تا   ئةيلول 
تاوءتوَيبكرَيتةوةء  وةزيران  ئةنجومةنى 
ثَيويستييةكانى  بةثَيى  وةزارةتةو  هةر  
مةرج  ميزانيية  دانانى  بدات،  بَيذنطى  لة 
بودجة  تَيدابَيت،  شتَيكى  هةموو  نيية 
وةك طيرفانى ثياوَيكة كة دةضَيتة بازاإء 
كامةيان  بةآلم  زؤرة،  ثَيداويستييةكانى 

زؤر ثَيويستة ئةوة دةكإَيت.
ئةيلولدا  مانطى  )15(ى  لة  دةبَيت 
ثةرلةمان  ثةرلةمان،  بطاتة  بودجة 
كةمبكاتةوة  ب��ودج��ةك��ة  هةية  ب��ؤى 
لة  بكات  )موناقةلة(  طواستنةوة  يان 
ديكةو  وةزارةتَيكى  بؤ  وةزارةتَيكةوة 
بؤشى هةية ضاودَير بَيت لةسةر ضؤنَيتى 
خةرجكردنى بودجة، ئةطةر خةرجييةكان 
بؤى  ثةرلةمان  تَيدانةبوو،  شةفافيةتى 
بكات،  وةزارةتانة  لةو  لَيثَيضينةوة  هةية 
دواتر دةبَيت راثؤرتى ديوانى ضاودَيرى 
بة  ث��ارة  خةرجى  راث��ؤرت��ى  داراي���ىء 
ثاشةكةوت  ضةند  كة  هةبَيت،  خةمآلندن 

بطةإَينرَيتةوة. ماوةتةوة 
بكات  شانازيى  وةزارةتَيك  نابَيت 
مليؤن   )100( نموءنة  بؤ  كة  ب��ةوةى، 
مليؤنى   )50( دان���راوةء  بؤ  دي��ن��ارى 
دةيطةإَينمةوة  بَلَيت  خةرجنةكردووةء 
بؤ حكومةت، دةبَيت ئةو وةزارةتة لةسةر 
ليثَيضينةوةى  خةرجنةكردنى بودجةكةى 
ماوةى  بؤ  ثةرلةمان  لة  بكرَيت،  لةطةأل 
مانطَيك تا دةطاتة )20(ى تشرينى دووةم 
بدرَيتء  بوجة  لةسةر  دةن��ط  دةبَيت 
نابَيت لة )1(ى كانونى يةكةم تَيثةإبكات، 
تازة  ساَلى  )1(ى  لةمانطى  ئ��ةوةى  بؤ 
ئامادةبَيت بؤ ئةوةى دابةشبكرَيت بةسةر 
ثرؤذةكانى  تا  وةزارةتةكاندا  هةموو 
وةبةرهَينان دوانةكةَيت، ئةمة شَيوةيةكى 
راستى ئامادةو ثةسةندكردنى بودجةية.

بودجة  ثةسةندكردنى  رؤذن��ام��ة: 
ئاليةتةدا  بةم  عَيراق  ثةرلةمانى  لة 

دةإؤيشت؟
ئاسايشى  ناجَيطيريى  لة  جطة   *
عَيراق، هؤكارةكانى دواكةوتنى بودجة لة 
ثةرلةمانى عَيراق دةطةإَيتةوة بؤ ئةوةى، 
ثةيوةنديدارى  ليذنةيةكى  ضةند  كة 
وةزارةت  ب��ة  وةزارةت  ث��ةرل��ةم��ان 
بة  سةبارةت  داواك��راوة  لَي  راثؤرتيان 
بةر  ئَيمة  خةرجييةكانيان،  ثَيداويستىء 
لة خوَيندنةوةى راثؤرتى ليذنةى دارايى 
دانيشتنمان   )11( لة  زياتر  ثةرلةمان،  لة 
ثالندانانء  نةوتء  وةزارةتةكانى  لةطةأل 

دارايىء بانكى ناوةنديدا كردووة. 
ثةسةندكردنى  دواكةوتنى  رؤذنامة: 

بودجةى هةرَيم ضؤن لَيكدةدةيتةوة؟
لة  ع��َي��راق  ثةرلةمانى  لة  ئَيمة   *
)2006/1/27( دةنطمان لةسةر بودجة دا، 
لةسةر  دةنطمان   )2008/1( لة  هةروةها 
بودجة دا، هةروةها لة )2009/3( دةنطمان 
 )2010/2( لة  ثاشان  دا،  بودجة  لةسةر 
دةنطمان لةسةر بودجة دا، بةآلم ئةوةى 
كوردستان،  هةرَيمى  لة  بةديدةكرَيت 
مانطى  دةكةوَيتة  بودجة  ثةسةندكردنى 
مانطةدا  لةو  دةبَيت  كة  حوزةيرانةوة، 
طةآلَلةكردنى ميزانيية تازةببَيتةوة، ئةطةر 
لة  بيانوءيان دواكةوتنى بودجة بووبَيت 
كة  دةيانتوانى  نيية،  ثاساو  ئةوة  بةغدا، 
)ئاوت الين(ةكةيان وةرطرتووة بودجةى 
بزانن،  تةخمينى  بة  كوردستان  هةرَيمى 
كؤتايى  لة  عَيراق  ثةرلةمانى  ئةمساأل 
مانطى شوباتدا دةنطى لةسةر بودجة دا، 
هةرَيمى  لة  نيسانةو  مانطى  ئةوة  ئَيستا 
ثةسةندنةكراوةو  بودجة  كوردستان 
زؤر  بودجةدا  لةتةمةنى  مانطيش  ضوار 
وةبةرهَينان  ثرؤذةكانى  هةموو  طرنطةء 
ناتوانَيت  وةزارةتَيك  هيض  دوادةكةوَيت، 
زؤر  بةإَيوةبباتء  خؤى  كاروبارةكانى 

لة ثرؤذةكان دةوةستَيت.
مشتومإيش  هةمان  ثَيتواية  رؤذنامة: 
لة ثةرلةمانى كوردستان لةسةر بودجةى 
هةرَيم كرابَيت، كة لة ثةرلةمانى عَيراق 

كراوة؟
ليذنةى  لة  ثرسيارة  ئةو  دةبَيت   *
بكرَيت،  كوردستان  ثةرلةمانى  دارايى 
هةموو  ئ��ةو  ثَيدةضَيت  وةك��و  ب��ةآلم 
بةغدا  ثةرلةمانى  لة  كة  كَيشمةكَيشةى 
ثةرلةمانى  لة  دةكرَيت،  بودجة  لةسةر 
ئةمساأل  ب��ةآلم  ن��ةك��راوة،  كوردستان 
وتووَيذَيك  نيمضة  كة  رةخسا  بارَيك 

بكرَيت.
لة  هاوثةيمانيى  ليستى  رؤذنامة: 
ئةوةى  بانطةشةى  بةغدا  ثةرلةمانى 
دةكات،  شةإ  بودجة  لةسةر  كة  دةكرد 
لة  ش���ةإة  ئ��ةو  ئةنجامدانى  ب���ةآلم 
ثةكخستنى  بة  كوردستان  هةرَيمى 
وَينةكة  ئايا  لةقةَلةمدةدرا،  بودجة 

بةوشَيوةيةية؟
لة  ئَيمة  هةية،  جياواز  شتى  دوو   *
رءوى  لة  كورد  ئةوةماندا  هةوَلى  بةغدا 
هةرَيمى  لة  نةكات،  زي��ان  داراي��ي��ةوة 
نيية،  ئةوة  كارى  ثةرلةمان  كوردستان 
بةَلكو دةبَيت ضاودَيربَيت بةسةر ضؤنَيتى 
مافى  ثةرلةمان  ثارةكةوة،  خةرجكردنى 
ئؤثؤزسيؤنيش  با  خؤيةتى،  رةواى 
نةبَيت موناقةشةى بودجة بكات، ضونكة 
لةسةر  ضاودَيرة  ثةرلةمان  ياسا  بةثَيى 

خؤشيةتى  مافى  دارايىء  خةرجكردنى 
لَيثَيضينةوةى  بكاتء  وةزير  بانطهَيشتى 
لةطةَلدا بكات، ئةطةر وةزارةتَيك ثارةكةى 
بةفيإؤ داوة يان طةندةَليى تَيداية، دةتوانن 
داواى  كة  وةربطرنةوة،  لَي  متمانةى 
نيية دذى  شةفافيةت بكةيت ماناى ئةوة 
دةتةوَيت حكومةتةكة  بةَلكو  حكومةتيت، 
ثَيشمواية  ببةيت،  راستدا  رَيطايةكى  بة 
كةس رَيطرنةبووة لة دواخستنى بودجة، 
بةآلم نةبوءنى شةفافيةت وايكردووة كة 

خةَلك بَلَيت بةوشَيوةية قبوَلى ناكةم.
لةكاتى  ئةوةية،  ديكة  جياوازييةكى 
هاتنى  بودجة يان هةر ثرؤذةياسايةكدا 
خوَيندنةوةى  سآ  عَيراق  ثةرلةمانى  بؤ 
بؤ دةكرَيت، خوَيندنةوةى يةكةمى بؤ ئةو 
شَيوةيةية كة لة حكومةتةوة هاتووة، لةو 
ئايا  كاتةدا بواردةدرَيت بة ثةرلةمان كة 
قايلن بة بةردةوامبوون لة خوَيندنةوةى 
ئةطةر  رةتيدةكةنةوة،  يان  بودجةكة 
الرى نةبوءبَيت ثاش سآ بؤ ضوار رؤذ 
خوَيندنةوةى دووةمى بؤ كراوةء ليذنةى 
ثَيشكةشدةكاتء  خؤى  راثؤرتى  تايبةت 
هةية  ثةرلةمانتارَيكيش  هةموو  بؤ 
ثرؤذةياساية  ئةو  مادةكانى  تاووتوَيى 
داواى  لَيبطرَيتء  رةخ��ن��ةى  بكاتء 
ضاككردنى بكات، خوَيندنةوةى سَييةميش 
دواى ضوار رؤذ لة خوَيندنةوةى دووةم 
راثؤرت  دوا  تايبةت  ليذنةى  دةكرَيتء 

دةستكاريى  ثَيشنيازى  دةخوَينَيتةوةء 
جياوازييةكة  دةخوَيندرَيتةوة،  ياساكة 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كة  لةوةداية، 
يةكةم  خوَيندنةوةى  قؤناغةو  دوو  بة 
دةنطى  خوَيندنةوةش  دووةم  دةكرَيتء 
كة  لَيرةداية  هةَلةكة  دةدرَي��ت،  لةسةر 

دةبَيت سآ خوَيندنةوةى بؤ بكرَيت.
وةهميى  ث��رؤذةى  بوءنى  رؤذنامة: 
بؤ  ثارة  يان  بودجةكةدا،  لة  حيزبيى 
لة  دانراوةتةوة،  تةواوكراو  ث��رؤذةى  
ئةمانة  ئابوءرييةوة  لؤذيكى  رءوى 

قبوَلكراوة؟
خ��ؤي��ةت��ى  م��اف��ى  ث��ةرل��ةم��ان   *
رةتيبكاتةوة، ديوانى ضاودَيرى داراييش 

دةبَيت لَيثَيضينةوة بكات.
رؤذنامة: لَيثَيضينةوة لةطةأل كآ بكات؟ 

ئةوةى كة بودجةكةى داناوة؟
ن��ةخ��َي��ر، دةب��َي��ت وةزارةت��ةك��ة   *
ئةطةر  بكرَيت،  لةطةأل  لَيثَيضينةوةى 
دووب��ارة  تةواوبوءبَيتء  ثرؤذةيةك 
ماناى  خةرجكرابَيتةوة،  بؤ  ث��ارةى 
دةبَيت  بَيت،  وةهمييش  ئةطةر  ضيية؟ 
لَيثَيضينةوةى  بانطهَيشتء  وةزارةتة  ئةو 
دادط��ا  رووب���ةإووى  بكرَيتء  لةطةأل 

بكرَيتةوة.
غيابى  لة  هةرَيم  ب��ةآلم  رؤذن��ام��ة: 

ضاودَيرييةكى دارايى ئةكتيظداية؟
دةبَيت  داراي��ى  ضادَيرى  ديوانى   *
بنوءسَيت  خ��ؤى  ساآلنةى  راث��ؤرت��ى 
دةربارةى ئةو  بودجةيةى خةرجكراوةء 
بيداتة  خ��ةَل��كء  بؤ  بكات  ئاشكراي 
خؤيةتى  مافى  ثةرلةمانيش  ثةرلةمان، 
بكاتء  داراي��ى  ضاودَيرى  بانطهَيشتى 
بة  بةرامبةر  ثةيوةنديدار  وةزي��رى 
ديوانى ضاودَيريى وةآلمى خؤى هةبَيت، 
ئةطةر وةآلمةكان موقنيع نةبوو، ئةوكات 
متمانةى  خؤيةتى  مافى  ثةرلةمان 
لة  ئَيمة  ضؤن  وةك  لَيوةربطيرَيتةوة، 
بازرطانيى  وةزيرى  لة  متمانةمان  بةغدا 

وةرطرتةوة.
بؤ  بودجة  طةإاندنةوةى  رؤذنامة: 
بةهؤى  ثةرلةمانةوة  لةاليةن  حكومةت 

بوءنى كَيشة تيايدا هَيَلى سوورة؟
هَيَلى  ئةسَلةن  سوءرة!،  هَيَلى  بؤ   *
سثيية، ئةطةر نةطةإَيتةوة هَيَلى سوءرة، 
ثةرلةمان بؤى هةية بودجة كةمبكاتةوةء 
دةنطى لةسةر بداتء حكومةتيش ثابةندة 
حكومةتى  ئةمساأل  بكاتةوة،  كةمي 
دووج��ار  ثاريش  دووج���ارء  عَيراقى 

داوايكرد بودجةمان بؤ طةإاندةوة.
هةماهةنطى  نةبوءنى  رؤذن��ام��ة: 
لة  نيية،  كَيشة  وةزارةتةكاندا  لةنَيوان 
دارايى  وةزارةت��ى  هةرَيمدا  بودجةى 
ئاطادارى  كة  ب��ةوةدا  ئاماذةى  هةرَيم 
سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتى  داهاتى 

نين؟
هةموو  دةب��َي��ت  ناكرَيت،  ئ��ةوة   *

وةزارةتَيك كة داهاتى هةبَيت بينَيرَيتةوة 
ب��ؤ خ��ةزَي��ن��ةى ه��ةرَي��م، ب���ةوةش كة 
بؤ   داهاتَيك  دةبَيتة  خةرجنةكراوة 
بَلَييت؛  واية  ئةوة  وةك  ئةوة  بودجة، 
بةشى خؤم بؤ خؤمء هى تؤش دةخؤم، 
لة  ئاطاى  دارايى  دةبَيت وةزارةتى  ضؤن 
داهاتى وةزارةتى سامانة سروشتييةكان 
باشترين  نةوت  كة  لةكاتَيكدا  نةبَيت، 

سةرضاوةى داهاتة لة كوردستان.
لة  خيتامى  حساباتى  رؤذن��ام��ة: 
طرَييةك،  بووةتة  كوردستان  ثةرلةمانى 
بودجة  حساباتة  ئةو  بةبآ  دةكرَيت 

تاوءتوَيبكرَيت؟
باوكت  كة  ئةوةية  وةك  نةخَير،   *
خةرج  ثارةكةت  تؤ  كة  دةداتآ،  ثارةت 
بداتآ؟  ديكةت  ث��ارةى  بؤ  نةكردبَيت 
لَيكرد، دةبَيت  ئةى ثارةكةى ديكةت ضى 
نةفةقاتى  بكرَيت،  لةطةأل  حساباتى 
تةشغيلى كَيشةى نيية، ضونكة تؤ ناتوانين 
بةآلم  نةدةيت،  فةرمانبةران  موءضةى 
هةزار  دوو  دةَلَيت  وةزارةتَيك  كاتَيك 
فةرمانبةرم هةية، دةبَيت بوءنيان هةبَيت، 
ساَلى دووةم كة رَيذةى فةرمانبةرةكان 
دةبَيت  بَيت،  زي��اد   )%20( رَي��ذةى  بة 
ه��ؤك��ارى زي��ادب��وون��ةك��ة ب��زان��رَي��ت، 
وةزارةتةكان  موحاسةبةى  دةتوانيت 
كة  وةبةرهَيناندا،  خةرجى  لة  بكةيت 
كردووة؟  خةرجي  بوارَيكدا  لةضى  ئايا 
ضين؟  هؤكارةكانى  نا؟  يان  تةواوبووة 
بيطةإَينَيتةوة  وةزارةت��ةك��ةش  دةبَيت 
بؤ  داه��ات  بة  ببَيتةوة  حكومةتء  بؤ 
حكومةت، ناكرَيت لة طيرفانتدا دايبنَييت.

بكةيت  بةرواردَيك  ئةطةر  رؤذنامة: 
هةرَيمء  ب��ودج��ةى  رَي���ذةى  لةنَيوان 
هةرَيمدا،  لة  تاكةكةس  داهاتى  تَيكإاى 

جياوازييةكى زؤر نابينرَيت؟
داهاتى  زيادبوءنى  بَيتء  ئةطةر   *
مووضةى  زي��ادك��ردن��ى  ل��ةس��ةر  ت��اك 
ضونكة  كارةساتة،  ئةمة  بَيت،  فةرمانبةر 
بيكةيتة  وةريدةطريت  كة  ثارةيةى  ئةو 
مشةخؤرت  ن��ةت��ةوةي��ةك��ى  م��وءض��ة 
 )%25-%18( لة  نيية  دنيادا  لة  دةبَيت، 
زي��ات��ر ل��ة ب��ودج��ة ب��ؤ م��وءض��ةخ��ؤر 
لة  ئةوةشمان  كوردستان  لة  بَيت، 
زياترة،   )%25( لة  زي��ادةء  دنيادا  ضاو 
تاكو  بةرزنابَيتةوة  تاكةكةس  داهاتى 
كشتوكاَليىء  بوارى  بة  نةدرَيت  بايةخ 
ثيشةسازيى، نرخى شتومةكيش لةنَيوان 
موءضةى  كة  )2006ء2008(دا،  ساَلى 
زياديكردووةو  زؤر  زيادكرا،  فةرمانبةر 
رةواى  كةى  دروستبووة،  هةآلوسان 
لةنَيوان هةولَيرء موسَلدا كيلؤيةك  هةقة 
هةبَيت،  جياوازيى  هةزار  ثَينج  طؤشت 
بكرَيتة  كوردستان  هةرَيمى  دةتوانرا 
لةبرى  ثارةية  ئ��ةو  ئةطةر  بةهةشت 
ئةوةى بكرَيتة موءضة بكرايةتة ثرؤذةى 

وةبةرهَينانةوة.

17 ئــابــووري
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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لة هةريَمى كوردستان، 
ثةسةندكردنى بودجة دةكةويَتة 
مانطى حوزةيرانةوة، كة دةبَيت 

لةو مانطةدا طةآللَةكردنى ميزانيية 
تازةببيَتةوة، ئةطةر بيانوءيان 

دواكةوتنى بودجة بووبَيت 
لةبةغدا، ئةوة ثاساو نيية

د. ئيسماعيل شكور:
دةبَيت ضاودَيري دارايي لَيكؤلَينةوة لة ثرؤذة وةهميةكاندا بكات

د. ئيسماعيل شكور
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راثؤرتى: ئةلةند مةحوى

كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
ذوورى  بؤ  كارئاسانيى  زؤرت��ري��ن 
بازرطانىء ثيشةسازيى سلَيمانى دةكات، 
بة  خ��ؤى  ذوورة  ئ��ةم  كة  كاتَيكدا  لة 
سةرضاوةى  ضةندين  دةزانَيتء  ئةهليى 
رووةشةوة  لةم  هةن،  طةورةى  دارايى 
DBXى  ثَيشانطاى  هةرَيم،  حكومةتى 
بازرطانيى  ذوورى  لةسةر  نَيودةوَلةتيى 
لة سوودى يةك  تاثؤكردووةء  سلَيمانى 
مليؤن دؤالرى قةرزيش خؤشبووة كة لة 

بانكَيكى حكوميى وةريانطرتووة.
ئةندامى  ع��ةل��ى،  ح��ةم��ة  ك��ةم��ال 
ذوورى  ك��ارط��َي��إي��ى  ئةنجومةنى 
بازرطانيىء ثيشةسازيى سلَيمانى جةخت 
لةوة دةكاتةوة، كة شارةوانيى سلَيمانى، 
نَيودةوَلةتى  DBXى  ثَيشانطاى  زةوى 
لةسةر ذوورى بازرطانيىء ثيشةسازيى 
بةقةرزيش  تؤماركردووةء  سلَيمانى 

هؤَلةكانيان لةسةر دروستكردووة.
نَيودةوَلةتيى  DBXى  ثَيشانطاى 
)6كم  تاسَلوجة  ناوضةى  دةكةوَيتة 
سلَيمانى(يةوةء  خؤرئاواى  باكووري 
ذوورى  لةاليةن  )2005(دا  ساَلى  لة 
عَيراقى  ثيشةسازيى  بازرطانيىء 
ذوورى  دروستكراوةء  ئةمريكييةوة 

بة  سلَيمانيش  ثيشةسازيى  بازرطانيىء 
لة  كة  دؤالري��ى  مليؤن  يةك  قةرزَيكى 
ئةو  وةريانطرتووة،  حكوميى  بانكَيكى 

ثإؤذة طةورةيةيان كإيوةتةوة.

سةرضاوةيةك لة ذوورى بازرطانيىء 
رؤذنامةى  بؤ  سلَيماني  ثيشةسازيى 
عيماد  كة  ك��ات��ةدا  »ل��ةو  ئاشكراكرد 
ئةحمةد، جَيطرى سةرؤك وةزيران بووة، 

لَيكردووة  داوايان  بازرطانيى  ذوورى 
سوودى  لة  ق��ةرزةء  لةو  حكومةت  كة 
دةضَيتة  )10%(ى  كة  قةرزةكة خؤشبَيت، 
سةر قةرزة حكومييةكة، لةبةرامبةريشدا 

عيماد ئةحمةد، بةَلَينى ثَيداون لة قؤناغى 
قؤناغى  لة  س��وودةك��ةء  لة  يةكةمدا 

دووةميشدا لة قةرزةكة خؤشبن«.
رةتيدةكاتةوة  عةلى  حةمة  كةمال 
ق��ةرزة  ل��ةو  هةرَيمى  حكومةتى  كة 
حكومييةكة  بانكة  لة  كة  خؤشبووبَيت 
نايشارَيتةوة  ب��ةآلم  وةريانطرتووة، 
ئةو  ك��ردووة،  حكومةت  لة  داواي��ان  كة 
مليؤنة دؤالرةيان بة قةرز نةدةنآ، بةآلم 
وةزارةتى دارايى رةزامةند نةبووة، بؤية 

بووةتة قةرز لةسةريان.
كارطَيإيى  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى 
ثيشةسازيى  بازرطانيىء  ذوورى 
ق���ةرزة،  »ئ���ةو  وتيشى  سلَيمانى، 
ئةوةى  لةجياتى  كةمةء  سوودةكةى 
)4%(سوود  سةر،  بضَيتة  )10%(سوودى 

لة ئَيمة وةردةطيرَيت«.
ثيشةسازيى  بازرطانيىء  ذوورى 
دارايى  سةرضاوةى  كؤمةَلَيك  سلَيمانى 
طةورةى هةيةء لةوانة، ئةو كؤمثانيايانةى 
DBXى  ثَيشانطاى  لة  كاآلكانيان  كة 
لةبةرامبةردا  نمايشدةكةن،  نَيودةوَلةتيى 
ب��دةن��ة ذوورى  ث��ارة  ب��إَي��ك  دةب��َي��ت 
جطة  سلَيمانى،  ثيشةسازيى  بازرطانيىء 
ماديى  سوودى  ذوورة  ئةم  كة  لةوةى 
دةيان  كة  وةردةطرَيت،  ئةندامةكانى  لة 
هةزار ئةندامى هةيةء لة دةستطَيإَيكةوة 
تا بزنسمانَيك كراون بة ئةندامى ذوورى 

بازرطانيىء ثيشةسازيى سلَيمانى.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

13و  هةولَير  لة  لةمساَلداء  بإيارة 
نَيودةوَلةتيى  ثَيشانطاى   3 سلَيمانى  لة 
ثَييواية،  ئابووريش  بكرَينةوة. شارةزايةكى 
نَيودةوَلةتييانة  ثَيشانطا  ئةو  كردنةوةى 
لةوةى  زياتر  هةية  سياسييان  روويةكى 

ئابووريى بن.
ثارَيزطاكانى  لة  )2005(ةوة  لةساَلى 
)30( ل��ة  زي��ات��ر  ك��وردس��ت��ان،  هةرَيمى 

كراونةتةوةو  نَيودةوَلةتيى  ثَيشانطاى 
ذمارةيةكى  )2010(دا  لةمساَلدا  بإياريشة 
ديكة ثَيشانطاى نَيودةوَلةتيى بكرَينةوة. لةو 
وآلتانى  كةلوثةلى  بةرهةمء  ثَيشانطايانةدا 
كوردستانء  دةهَينرَينة  بيانيى  دراوسآء 

دةفرؤشرَينةوة. نمايشدةكرَينء 
سةرثةرشتيارى  عةلى،  حةمة  كةمال 
بازرطانيى  ذوورى  لة  ثَيشانطاكان  ليذنةى 
بةثَيى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سلَيمانى، 
ئةو طرَيبةستانةى كة تا ئَيستا كردوومانن، 
لةسلَيمانى  )3(ثَيشانطا  لةمساَلدا  بإيارة 
ضةند  كردنةوةى  لة  قسةمان  بكرَينةوة، 
تا  بةآلم  كردووة،  ديكةيش  ثَيشانطايةكى 

ئَيستا طرَيبةستمان لةطةأل نةكردوون.
سةرؤكى  ئةحمةد،  عةبدوَلآل  هاوكات، 
ثَيشانطاى  سةرثةرشتيارى  ليذنةى 
رايطةياند:  هةولَيريش  نَيودةوَلةتيى 
ثَيشانطاى   )27( راب���ردوودا  لةساآلنى 
كراونةتةوةو  لةهةولَير  نَيودةوَلةتيى 
ثَيشانطا   )3( ئةمساَليشدا  لةسةرةتاى 
طرَيبةستانةش  ئةو  بةثَيى  كراونةتةوةو 
 )10( ئةمساأل  تا كؤتايى  بإيارة  كة كراون، 

ثَيشانطاى ديكة بكرَينةوة.
ه��ةرض��ةن��دة ح��ك��وم��ةت��ى ه��ةرَي��م��ى 
دةدات  طرنطى  كة  وادةنوَينَيت،  كوردستان 
بة كردنةوةى ئةو ثَيشانطا نَيودةوَلةتييانةو 
لة  ذم��ارةي��ةك  ك��ردن��ةوةي��ان��دا  لةكاتى 
بةرثرسانى حكوميى ئامادةى دةبنء ئاماذة 
بةوةدةكةن كة كردنةوةى ئةو ثَيشانطايانة، 
كاريطةريى باشيان دةبَيت بؤ بنيادنانةوةى 
ئامَيرى  بةدةستخستنى  ل��ة  ه��ةرَي��م 
رَيطاوبانء  دروستكردنى  جؤراوجؤرء 
كةلوثةلء  ثيشةسازيىء  كةرةستةى 
كةرةستةى  ناوماَلدا، بةآلم ئةم بؤضوونةى 
بةرثرسان لةجَيي خؤيدا نييةو ثَيشانطاكان 
نابَيت  ئةوتؤيان  كاريطةرييةكى  هيض 
كة  بةوثَييةي  هةرَيم،  بنيادنانةوةى  لةسةر 

نمايشكردنى  بة  تايبةتن  ثَيشانطايانة  ئةو 
دةرةوة  وآلتانى  كارطةكانى  بةرهةمى 
كة  جؤراوجؤر  كارطةى  نمايشكردنى  نةك 
كارطةية  بة  ثَيويستى  زؤرتر  كوردستان 
دةرةوة،  لة  ئامادةكراو  كةرةستةى  نةك 
ضونكة بةبآ كردنةوةى ئةو ثَيشانطايانةش 
هةية  ئةوةيان  دةرفةتى  هةرَيم  بازرطانانى 
دةرةوة  بةرهةمةكانى  كاآلو  جؤرة  هةموو 
بةردةست  بيانخةنة  هةرَيمء  ناو  بهَيننة 
بؤضوونةى  ئ��ةو  كاتَيك  ب��ةك��ارب��ةران. 
دةبَيت  خؤي  لةجَيي  دروستء  بةرثرسان 
هَينانى  مايةي  ببنة  ثَيشانطايانة  ئةو  كة 

كارطةو ئامَيري نوآ بؤ هةرَيم.
ش��ارةزاى  سماقةيى،  ئةنوةر  ئةيوب 
بؤ  ئةوةى  زانكؤ،  مامؤستاى  ئابووريىء 
رؤذنامة روونكردةوة؛ كة ئةو ثَيشانطايانة 
روويةكى سياسييان هةية بةرلةوةى رووى 

»ل��ةإووى  وتيشى:  هةبَيت،  ئابوورييان 
ئةو  لةكردنةوةى  كوردستان  ئابوورييةوة 
ضونكة  نابَيت،   سوودمةند  ثَيشانطايانة 
طرانترنء  ب��ازاإ  لة  زؤر  كاآلكان  نرخى 
كؤمثانيا  ئةو  طيرفانى  دةضَيتة  سوودةكةى 
بةو  هَيناوة،  كةلوثةلةكانيان  كة  بيانييانةوة 
وآلتانى  دةضَيتة  ثارةكةمان  هؤيةشةوة 
هةوَلى  لةناوخؤدا  ئةوةى  لةبرى  دةرةوة، 

زؤركردنى بدرَيت«.
هةر  ك��ردن��ةوةى  لةكاتى  س��اآلن��ةو 
لةثارَيزطاكانى  نَيودةوَلةتيدا  ثَيشانطايةكى 
هةرَيم، خةَلكَيكى زؤر روو لةو ثَيشانطايانة 
دةكةن بةمةبةستى كإينى كةلوثةلى وآلتانى 
تَيبينى  ئ��ةوةى  بةآلم  بيانيى،  دراوس��آء 
كةلوثةلةكان  نرخى  كة  ئةوةية  دةكرَيت 
نينء  جياواز  هَيندة  بازاإةكاندا  لةضاو 
لةهةندَيك حاَلةتيشدا كةلوثةلى ثَيشانطاكان 

طرانترن.
بةو هؤيةشةوةء بة بإواى ئةو شارةزا 
طواستنةوةى  نرخى  طرانيى  ئابووريية، 
ك��ةل��وث��ةل��ةك��انء ك��رَي��ى م��ان��ةوةي��ان 
شوَينةى  ب��ةو  ك��رَي��دان  لةكوردستانء 
هؤكارن  لَيدةكرَيتةوة،  ثَيشانطاكةى  كة 
ثَيشانطاكان  كةلوثةلى  نرخى  كة  بؤئةوةى 

طرانتربن لة بازاإ.
لة  نايةكسانيى  دي��ك��ةوة،  لةاليةكى 
لةثارَيزطاكانى  ثَيشانطاكان  كردنةوةى 
ه���ةرَي���م، ب��ةه��ةم��ان��ش��َي��وة ه��ؤك��ارى 
س���وودم���ةن���دن���ةب���وون���ى س��ةرج��ةم 
لةو  كوردستانة  شاروشارؤضكةكانى 
باسى  حكوميى  بةرثرسانى  كة  سوودةى 
لة  لةمساَلدا  كة  بةشَيوةيةك  لَيوةدةكةن، 
هةولَير ضوار ئةوةندةى سلَيمانى ثَيشانطاى 

نَيودةوَلةتيى دةكرَيتةوة.

بة  حةمةعةلى  كةمال  بارةيةشةوة،  لةو 
نَيودةوَلةتيى  »ثَيشانطاى  وت  رؤذنامةى 
دةكات،  ثشتطيرى  ئةو  حكومييةو  هةولَير 
سلَيمانى  نَيودةوَلةتيى  ثَيشانطاى  بةآلم 
سةر  بازرطانيىء  ذوورى  بة  تايبةتة 
بؤية  ثيشةيية،  رَيكخراوَيكى  بةكةرتى 
ك��اروب��ارى  رَيكخستنى  ك��ردن��ةوةىء 
ئةمة  ئاسانترة،  هةولَير  ثَيشانطاكانى 
بازرطانيى  ذوورى  لة  ئَيمة  لةوةى  جطة 

نامانةوَيت كارةكانمان زؤرءبؤر بن«.
ثَييوابوو،  سماقةيى  ئةيوب  ب��ةآلم 
تةنيا  نَيودةوَلةتييةكان  ثَيشانطا  ثَيويستة 
نةكرَينةوة،  ثارَيزطاكان  ناو  لةثايتةختء 
ناحيةكانء  قةزاو  بؤ  بطوازرَينةوة  بةَلكو 
زؤر  ئةطةرضى  هةيانة،  كة  سوودةى  ئةو 
هةموو  بؤ  ثَيوستة  ب��ةآلم  بَيت،  كةميش 

خةَلكى كوردستان بَيت.

حكومةتى هةرَيم، لة سوودى قةرزَيكى يةك مليؤن دؤالرييان خؤشدةبَيت

ثَيشانطاى DBXى نَيودةولَةتيى، لةسةر ذوورى بازرطانيى سلَيمانى تاثؤدةكرَيت

كردنةوةى ثَيشانطاى نَيودةولَةتيي، كاريطةريي نيية لةسةر ذَيرخانى ئابووري

ثَيشانطاى DBXى نَيودةوَلةتيي لة سلَيمانى

كؤمثانيا ناوخؤييء بيانييةكان روو لة ثَيشانطاى نَيودةوَلةتى هةولَير دةكةن



بةدواداضوون

شارا عةبدوإلةحمان

)70( ضوارشةممة،  سبةينآ  بإيارة 
ث��ةن��اب��ةرى دي��ك��ةى ك��ورد ل��ة وآلت��ى 
فإؤكةخانةى  بطةإَينرَينةوة  بةريتانياوة 
سكرتَيرى  سلَيمانىء  نَيودةوَلةتيى 
ديثؤرتكراوةكانيش  ثةنابةرة  دةستةى 
ئاماذة بةوةدةكات؛ سةردانةكةى وةفدى 
وآلتة  ئةو  بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى 

بَيئةنجام بووة.
س��ي��اس��ةت��ى دي��ث��ؤرت��ك��ردن��ةوةى 
بةريتانياوة  وآلتى  لةاليةن  ثةنابةران 
وآلتة  ئةو  ك��وردى  ثةنابةرانى  بة  دذ 
بإيارة  نَيوةندةشدا  لةو  ب��ةردةوام��ةو 
شةو،  )1(ى  سةعات   )4/7( سبةينآ 
لةو  ك��ورد  دي��ك��ةى  ث��ةن��اب��ةرى   )70(
فإؤكةخانةى  بؤ  بطةإَينرَينةوة  وآلتةوة 
بةمةشةوة  سلَيمانىء  نَيودةوَلةتيى 
ديثؤرتكراوةى  ثةنابةرانى  ذم��ارةى 
عَيراق دةبَيتة )4570(كةس، كة )95%(يان 

كوردى سآ ثارَيزطاكةى كوردستانن.

دةستةى  سكرتَيرى  عةبدوَلآل،  ئامانج 
كوردستان،  ديثؤرتكراوةكانى  ثةنابةرة 
ناردنةوةى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
كوردستان،  بؤ  ثةنابةران  بةردةوامى 
ثةيماننامةو  ئةو  كة  دةطةيةنَيت  ئةوة 
هةرَيمء  حكومةتى  كة  رَيكةوتننامانةى 
كردوويانن،  وآلتانة  ئةو  لةطةأل  بةغدا 
الى  نيطةرانيى  ئ��ةم��ةش  راس��ت��نء 
ئةوروثى  وآلتانى  كوردى  ثةنابةرانى 
ئاماذة  بةشَيوةيةك  دروستكردووة، 
بةوةدةكةن، كة حكومةتى هةرَيم بةتةنط 
خؤيةوة  تاكةكانى  طوزةرانى  ذي��انء 

نيية.
راب���ردوودا،  مانطى  لةناوةإاستى 
ثَيكهاتبوو  كة  ثةرلةمان  وةفدَيكى 
ل��ة س����ةرؤكء ن��وَي��ن��ةرى س��ةرج��ةم 
بةريتانيا  ض��وون��ة  فراكسيؤنةكان، 
لة  رَيطرتن  بؤ  ه��ةوَل��دان  بةمةبةستى 
لةو  كورد  ثةنابةرانى  بةزؤرناردنةوةى 
لةهةمان  بةآلم  كوردستان،  بؤ  وآلتةوة 
)250(ثةنابةرى  ئةواندا،  ضوونى  كاتى 

كوردستان  رةوانةى  لةبةريتانياوة  كورد 
وةفدةكةى  هاتنةوةى  لةدواى  كرانةوةو 
ثةنابةران  ناردنةوةى  ثةرلةمانيشةوة، 

هةر بةردةوامة.
وةفدةكةى  ئةندامى  رةزا،  سةرطوأل 
ثةرلةمانى كوردستان بؤ وآلتى بةريتانيا، 
»لةهةموو  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  بة 
بةرثرسانى  لةطةأل  كؤبوونةوةكانمان 
كة  ك��ردووة  لةوة  باسمان  وآلت��ةدا  ئةو 
دذى  كوردستان  ثةرلةمانى  وةك  ئَيمة 
كوردينء  ثةنابةرانى  بةزؤرناردنةوةى 
ئةو  بؤ  ياسايى  رَيطةضارةيةكى  ثَيويستة 
حكومةتى  بةآلم  بدؤزرَيتةوة،  حاَلةتة 
رَيكةوتننامانة  بةو  ئاماذةى  بةريتانيا 
كرد كة لةطةأل حكومةتى عَيراق كردوونى 
ثةنابةران،  ن��اردن��ةوةى  بة  سةبارةت 
بةشَيوةيةك كة ناتوانن ئةو رَيكةوتننامانة 
بةو  هةَلبوةشَيننةوةء  ك��ورد  لةبةر 
رَيكةوتننامانة  ئةو  هةتا  هؤيةشةوة 
سياسةتى  لةسةر  بةريتانيا  لةئارادابن، 

ناردنةوةى ثةنابةران بةردةوام دةبَيت«.

طفتوطؤكردن  بةهةوَلى  سةبارةت 
ئةو  لةسةر  عَيراق  حكومةتى  لةطةأل 
رَيكةوتننامانةى لةطةأل بةريتانيا كردوونى 
بؤ ناردنةوةى ثةنابةران، سةرطوأل رةزا، 
سةرؤكى  هاتنةوةمان،  »ل��ةدواى  وتى 
بةوةكرد  ئاماذةى  ثةرلةمانى كوردستان 
تايبةت دةكةين  ثةرلةمان  دانيشتنَيكى  كة 
بةو ثرسةو هةَلوَيستى ياسايىء سياسيى 
بةآلم  دةردةبإين،  بارةيةوة  لةو  خؤمان 
بةو  نةكراوة«،  دانيشتنة  ئةو  تائَيستا 
ثةنابةرة  دةستةى  سكرتَيرى  هؤيةشةوة 
سةردانةكةى  ثَييوابوو؛  ديثؤرتكراوةكان 
بَيئةنجام  بةريتانيا  بؤ  ثةرلةمان  وةفدى 

بووة.
سياسةتى  كة  )2005(ةوة  لةساَلى 
لةاليةن  ثةنابةران  ب��ةزؤرن��اردن��ةوةى 
دةستيثَيكردووة،  ئةوروثاوة  وآلتانى 
تةنيا لةماوةى بانطةشةى هةَلبذاردنةكانى 
ئةو  عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
هؤيةشةوة  بةو  راطيراوةء  سياسةتة 
لةو  سياسى  كارتى  وةك  ثةنابةران 

بةكارهَينران. هةَلبذاردنةدا 
)3/7(ء  »تا  وتى:  عةبدوَلآل،  ئامانج 
عَيراق  هةَلبذاردنةكانى  بةإَيوةضوونى 
ناردنةوةى ثةنابةر راطيراء ئةمةش وةك 
ثةنابةريان  كة  بوو   سياسى  كارتَيكى 
بةكارهَينا، بةآلم هةر دواى هةَلبذاردنةكةو 
كة ئيشيان بةثةنابةران نةما، دةستيانكرد 

بةناردنةوةى ثةنابةران«.
بةثَيى ئةو ئامارانةى كة لةبةردةستى 
عَيراقدان،  ثةنابةرانى  فيدراسيؤنى 
لةئَيستادا )40-50(هةزار ثةنابةرى عَيراق 
ناردنةوةياندان  هةإةشةى  لةبةردةم 
)2005(ةوة  لةساَلى  وآلتةكةيانء  بؤ 
عَيراق  رةوانةى  )4500(ثةنابةر  لة  زياتر 
كراونةتةوة، كة )95%(يان كوردنء زياتر 
لةنيوةشيان بَيكارن، يان بارى طوزةرانيان 
خراثة، ئةمة جطةلةوةى ضةند كةسَيكيان 
بوون،  دةروون��ي��ى  نةخؤشى  تووشى 
)10( نزيكةى  ئَيستا  تا  كة  بةشَيوةيةك 

بردووةتة  ثةنايان  ثةنابةرانة  لةو  كةس 
بةر خؤكوشتن.

سازدانى: نوءسينطةى هةولَير

ثةرلةمانتار، كاروان ساَلح، 
ئةندامى ليذنةى ناوخؤء ئاسايش لة 

ثةرلةمانى كوردستان، جةخت لةسةر 
ئةوة دةكاتةوة، كة ثةرلةمان شةش 

مانطى بؤ يةكخستنةوةى دةزطاكانى 
ئاسايش دياريكردووة، دان بةوةشدا 

دةنَيت، كة يةكخستنةوةى ئاسايشةكان 
كارَيكى ئاسان نيية. ناوبراو ثَييواية؛ 

ئةطةرضى هَيزةكانى ئاسايش تاإادةيةك 
ئةمنييةتيان ثاراستووة، بةآلم لةاليةن 

خةَلكيشةوة وةك دةزطاى تؤقَينةر 
تةماشادةكرَين.

ثةرلةمان  ثاسةوانةكانى  رؤذن��ام��ة: 
بَيينة  رؤذنامةنووس  وةك  نةداين  رَيطةيان 
ناو باَلةخانةى ثةرلةمانةوة، بةثاساوى ئةوةى 
رةزامةنديى  ثةرلةمان  ئةمنيى  بةرثرسى 
مةترسيى  ئايا  نيشاننةداوة،  هاتنمان  لةسةر 
ئةمنيى لةئارادا هةية يان هؤكارَيكى ديكة؟

نيية،  مةترسيى  ئةمنييةوة  رووى  لة   *
لةوة  ترسيان  ثةرلةمان  بةشَيكى  بةَلكو 
لةاليةن  ثةرلةمان  ناو  زانيارييةكانى  هةية 
رؤذنامةنووسانةوة بؤ خةَلك بطوازرَينةوة، 
دةيانةوَيت دوور لة ضاوى رؤذنامةنووسء 
بكرَيتء  شت  زؤر  لةسةر  طفتوطؤ  خةَلك 
زؤر شت بةبآ ئاطاداريى خةَلك تَيثةإَينرَيت، 
كة ئَيمة سةدلةسةد دذى ئةو بيركردنةوةء 

هةَلسوكةوتكردنةين.
وةك  ئَيستا  لة  بةر  ماوةيةك  رؤذنامة: 
ليذنةى ناوخؤء ئاسايش لة ثةرلةمان سةردانى 
كوردستانتان  هةرَيمى  ناوضةيةكى  ضةند 

كردووة، ئامانج لةو سةردانانة ضى بوون؟
* راستة بةرلةوةى ثرسى بودجة بطاتة 
ناوضةمان  كؤمةَلَيك  سةردانى  ثةرلةمان، 
بةإَيوةبةرى  لة  ذمارةيةك  لةطةأل  كردووة، 
بةإَيوةبةرَيتييةكانى  قايمقامء  ناحيةء 
ئاسايشةكانى  هاتوضؤء  طشتيىء  ثؤليسى 
كؤبووينةوة،  هتد   ... بةردةإةشء  ئاكرآء 
ب���رادةران���ى دي��ك��ةش��م��ان س��ةردان��ى 
بةهؤى  بةآلم  ديكةيان كردووة،  ناوضةكانى 
لة  ب��ودج��ةوة  ث���رؤذةى  طفتوطؤكردنى 
دةكرَيت  بةآلم  وةستاين،  سةردانةكانمان 
بكةينةوة.  بةسةردانةكانمان  دةست  دواتر 
ئةوة  لةسةر  ب��ةدواداض��وون  ويستمان 
ناوضةكان  ئاسايشى  ثؤليسء  ئايا  بكةين 
ئايا  خؤياندان؟  بةرثرسيارَيتى  ئاست  لة 
بةطشتيى  كوردستان  هةرَيمى  ئاسايشى 
ثارَيزراوة؟ ئةوانةى تائَيستا بةرثرسيارَيتى 
خةَلكى  ط��رت��ووة،  لةئةستؤ  ئةمنييان 
ئةفسةرة  هةر  يان  ش��ارةزان  ئةكاديمىء 
ثرسانةء  ئةو  جارانن؟  نةخوَيندةوارةكانى 
ضةند ثرسَيكى ديكة ئامانجى سةردانةكانمان 

بوون.

زيندانء  س��ةردان��ى  ئَيوة  رؤذن��ام��ة: 
بةندينخانةكانى ئةو ناوضانةتان كرد؟

ليذنةى  ك��ردي��ان،  ئَيمة  ب��رادةران��ى   *
ك��ردووة،  زيندانةكانى  سةردانى  ناوخؤ 
بةدواداضوونيان لةسةر رةوشى تةندروستى 
زيندانةكانء  ثاكوخاوَينى  زيندانييةكانء 
لةطةأل  ب��ةرث��رس��ةك��ان  هةَلسوكةوتى 
زيندانييةكان كردووة، ئَيستاش بةردةوامين 
هةية  ئةوةمان  نيازى  ثرسةء  ئةو  لةسةر 
سةردانى  م��رؤظ  مافى  ليذنةى  لةطةأل 
طرتووخانةكان بكةين بؤ ئةوةى بزانين لةو 

طرتووخانانةدا مافى مرؤظ ثارَيزراوة.
سةردانانةدا  لةو  بةطشتيى  رؤذنامة: 

ضيتان بؤ دةركةوت؟
ناوضةى  دةضينة  كاتَيك  نايشارمةوة   *
ذَير دةسةآلتى ثارتى، هةستدةكةين تةواوى 
ئاسايشء  ثؤليسء  بة  ئةمنييةكان  دةزطا 
ثارتييان  هةيمةنةى  ديكةش  دةزطاكانى 
دامةزراوةكانى  بةهةمانشَيوة  بةسةرةوةية، 
ذَير دةسةآلتى يةكَيتى هةيمةنةى يةكَيتييان 
دذى  سةدلةسةد  ئَيمة  كة  بةسةرةوةية، 
ئاسايش  دةم��ان��ةوَي��ت  حاَلةتةينء  ئ��ةو 
نةك  بَيت،  هاوآلتييان  هةموو  ئاسايشى 
بارودؤخَيك  دياريكراو.  اليةنَيكى  ئاسايشى 
ثؤليسَيك  تةنانةت  ئةطةر  كة  دروستبووة 
بيةوَيت دابمةزرَيت، دةبَيت تةزكيةى ثارتىء 
بةتةواوى  حيزب  وات��ة  هةبَيت،  يةكَيتى 
دةستى خستووةتة ناو ئةو دامةزراوانةوةء 

دامةزراندن لةسةر بنةماى تةزكييةية، بةآلم 
ئَيمة دةمانةوَيت دامةزراندنء بةرثرسيارَيتى 
لَيهاتوويى  ش��ارةزاي��ىء  بنةماى  لةسةر 
بَيت، دةبَيت كارَيك بكرَيت كة خةَلك دةزطا 
بزانَيت،  خؤى  هى  بة  بةتايبةت  ئةمنييةكان 

نةك ترسى لةو دةزطايانة هةبَيت.
رؤذنامة: كةواتة خةَلك ترسيان لة دةزطا 

ئةمنييةكان هةية؟
لة زؤر شوَين خةَلك وةك  بةداخةوة   *
تةماشاى  تؤقَينةر  داثَلؤسَينةرء  دةزطاى 
دةزطا ئةمنييةكان دةكةن، ئَيستا سةرةتايةكى 
ئةو  دةبَيت  كة  فةرزكردووة،  خؤى  باشتر 
دةربهَينرَيتء  حيزب  دةستى  لة  دةزطايانة 
ثؤليسء  كارمةندانى  طوزةرانى  ذي��انء 

ئاسايشء ثَيشمةرطةش باشتربكرَيت.
هةرَيمى  لة  ئ��ةوةدا  لةطةأل  رؤذنامة: 

كوردستان دوو دةزطاى ئاسايش هةية؟
* ئةوة راستييةكة، كة دةزطاى ئاسايشى 
سلَيمانى لةاليةن يةكَيتىء دةزطاى ئاسايشى 
ثارتييةوة  لةاليةن  دهؤكيش  هةولَيرء 
كؤنترؤَلكراوة، لةبةرئةوة دةبَيت بةزووترين 
ه��ةردوو  يةكخستنى  بؤ  ياسايةك  ك��ات 
لةثاأل  ثةسةندبكرَيتء  ئاسايش  دةزط��اى 
راهَينانةوة  مةشقء  رَيطةى  لة  ئةوةشدا 
ثةرة بة تواناى كارمةندانى ئاسايش بدرَيت، 
بؤئةوةى بة باشترين شَيوة بتوانن خزمةت 
دةزطاى  دوو  بوونى  لةراستيشدا  بكةن، 
دوو  راستةقينةى  مؤركَيكى  ئاسايش 

ئيدارةيية.
ئاسايشةكانى  مةرجةعيةتى  رؤذنامة: 

هةولَيرء سلَيمانى كامةية؟
* هيضكام لةو دةزطايانةى ئاسايش نة سةر 
بة وةزارةتى ناوخؤ نة سةر بة ئةنجومةنى 
وةزيران نين. دةبَيت ئةو مةسةلةية بة ياسا 
رَيكبخرَيتء مةرجةعيةتَيك بؤ ئةو دةزطاية 

دياريبكرَيت.
سةرةتاى  لة  شةشةم  كابينةى  رؤذنامة: 
دةستبةكاربوونيةوة هيض هةنطاوَيكى كردةيى 

ناوة بؤ يةكخستنةوةى هَيزةكانى ئاسايش؟
م��اوةى  لة  داوة  بةَلَينى  حكومةت   *
ئاسايش  دةزط��اى  ه��ةردوو  مانطدا  سآ 
بودجةى  ث��رؤذةى  لة  بةآلم  يةكبخاتةوة، 
هةرَيمى كوردستاندا، كة لةاليةن ئةنجومةنى 
كراوة،  ثةرلةمان  ئاراستةى  وةزيرانةوة 
بة  سلَيمانى  هةولَيرء  ئاسايشى  بودجةى 
لة  ئاسايشةكان  كةواتة  دياريكراوة،  جيا 
رووى بودجةشةوة جياوازن، لةطةأل ئةوةدا 
ثةرلةمان ماوةيةكى كاتيى بؤ يةكخستنةوةى 
شةش  كة  دياريكردووة،  ئاسايش  هةردوو 
مانط دةبَيت، واتة ثَيويستة لةماوةى شةش 

مانطدا ئاسايشةكان يةكبطرنةوة.
بةَلَينيداوة  خؤى  حكومةت  رؤذنامة: 
لةماوةى سآ مانطدا ئاسايشةكان يةكبخاتةوة، 
بؤ  مانطةى  سآ  ئةو  ثةرلةمان  بؤضى  بةآلم 

شةش مانط درَيذكردووةتةوة؟
دةزطاية  دوو  ئةو  ثَييوانيية  ثةرلةمان   *

بتوانرَيت لةماوةى سآ مانطدا يةكبخرَينةوة، 
مانطى  شةش  زةمةنى  سةقفَيكى  لةبةرئةوة 
كَيشةء  زؤر  بةإاستى  دي��اري��ك��ردووة، 
يةكخستنةوةى  ل��ةب��ةردةوام  بةربةست 
لة  لةبةرئةوةى  هةية،  دةزطاكة  ه��ةردوو 
سةر  دةزطاكان  لة  هةريةك  سةرَيكةوة 
دةزطاية  دوو  ئةو  ثاشان  حيزبَيكن،  بة 
حيزبى  اليةنطرانى  ئةندامء  ئازاردانى  لة 
كةسيشيان  نةكردووة،  درَيغييان  بةرامبةر 
كارةكة  لةبةرئةوة  بن،  بَياليةن  نةيانتوانيوة 
يةكطرتنةوةى  بةآلم  نيية،  ئاسان  ئةوةندة 
هةر  نييةء  حةتمى  كارَيكى  دةزطاكانيش 

دةبَيت بكرَيت.
هَيزةكانى  ئَيوة  بؤضوونى  بة  رؤذنامة: 
هاوآلتييانى  ئةمنيةتى  توانيويانة  ئاسايش 

كوردستان بثارَيزن؟
بةآلم  ثاراستوويانة،  ت��اإادةي��ةك   *
ئةمنيةتى  ثاراستنى  لةطةأل  نةضَيت،  لةبيرت 
ئ��ازاردانء  لة  جؤرَيك  هاوآلتييانيشدا، 

هةبووة،  هاوآلتييانيش  ئةشكةنجةدانى 
لةبةرئةوةية خةَلك وةك جؤرَيك لة دةزطاى 
ئاسايش  دةزطاكانى  تةماشاى  تؤقَينةر 

دةكات.
رؤذنامة: ئةطةر ئةمنييةت ثارَيزراوبَيت، 
بؤضى هةر ماَلة بةرثرسَيك ثاسةوانى هةية، 
حكومييةكان  حيزبىء  بةرثرسة  بؤضى 
مةفرةزةى ثاسةوانى تايبةتيان بةدواوةية؟ 

خةَلكى  كؤمةَلَيك  ناوخؤ  ش��ةإى   *
دووضارى ئةوة كردووة، كة نةتوانن ئَيستا 

بةبآ ثاسةوان بَينة دةرةوة.
لةماوةى  هاوآلتييةك  هيض  رؤذن��ام��ة: 
رابردوودا سكاآلى لةسةر ئاسايش ثَيشكةش 

بة ليذنةكةتان كردووة؟
خةَلكء  لةاليةن  هةم  هةبووة،  سكاآل   *
كة  ئاسايشةوة،  كارمةندانى  لةاليةن  هةم 
مووضةء  دةك��ةن  ئ��ةوة  داواى  بةتايبةت 
ئيمتيازاتةكانيان وةك كارمةندانى شارةكانى 
باشوورء ناوةإاستى عَيراق بةرزبكرَيتةوة.
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)70( ثةنابةرى ديكة، دةنَيردريَنةوة بؤ هةرَيمى كوردستان

كاروان سالَح، ئةندامى ليذنةى ئاسايشء ناوخؤى ثةرلةمان:

خةَلك وةك دةزطاى تؤقيَنةر تةماشاى دةزطاكانى ئاسايش دةكات

كاتَيك دةضينة ناوضةى 
ذيَر دةسةآلتى ثارتى، 

هةستدةكةين تةواوى 
دةزطا ئةمنييةكان بة 

ثؤليسء ئاسايشء 
دةزطاكانى ديكةش 

هةيمةنةى ثارتييان 
بةسةرةوةية، 

بةهةمانشَيوة 
دامةزراوةكانى ذيَر 

دةسةآلتى يةكيَتى 
هةيمةنةى يةكيَتييان 

بةسةرةوةية

كاروان ساَلح



سازدانى: سةنطةر جةمال

د.تاهير هةورامى، وةزيرى تةندروستى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، لة 

ديدارَيكى رؤذنامةدا ئاماذة بة كؤنيى 
سيستمى تةندروستى كوردستانء عَيراق 
دةكاتء دةَلَيت: »هى سةردةمى دةوَلةتى 

عوسمانيية«، هةروةك جةخت لة ثَيويستى 
ضاكسازيىء طؤإانكاريى دةكاتةوة لة 

سيستمةكةداو ئةوةش دةخاتةإوو، كة 
لة هةوَلدان بؤ ئةنجامدانى ضاكسازيىء 
طؤإانكاريى تَييدا، »بةآلم ثَيويستمان بة 

كاديرو ثَيداويستى زياترة«.

لة  هةرَيم  تةندروستى  سيستمى  رؤذنامة: 
ض ئاستَيكداية، ئايا وةك ئةوةية، كة بةشَيكى 

ثسثؤإان ثَييانواية سيستمَيكى ئَيكسثايةرة؟
دةوَل��ةت��ى  ه��ى  ك��ؤن��ةء  سيستمةكة   *
عوسمانيية، يةكَيكة لةو سيستمة زؤركؤنانةى 
دةوَلةتى  بة  لةوكاتةدا  كة   ،)18( س��ةدةى 
ئةو  نةخؤشةكة،  ثياوة  وتووة  عوسمانييان 
ئَيجطار  بةآلم  هةبووة،  سيستمة  ئةم  زةمانة 

بةسةر نةضووة.
هةمانة  ئَيمة  شتانةى  ئ��ةو  بةثَيى 
ثَيداويستى  كةلوثةلء  بيناو  كةميى  وةك 
كارمةندء  ضةندايةتى  ضؤنيةتىء  ثزيشكيىء 
ئةوةى  لةوة  جطة  هةمانة،  ثزيشكانةى  ئةو 
حاَلةتى  نيية  ئَيستادا  سيستمةكةى  لة 
فرياطوزاريية، ئةوةى ئَيستا هةية سيستمَيكى 
زؤر دواكةوتووةو سةرقاَلى ئةوةين بةباشى 
بانكى دوةلى هةية، كة  بيطؤإين. مينحةيةكى 
كارةكةمان  )يونؤثس(ةوة  رَيكخراوى  لةإَيى 
بؤ دةكاتء )33( تةوةرى ثةيوةنديى لةنَيوان 
دادةنَيت،  كوردستاندا  ئَيستاى  ثارَيزطاكانى 
ثزيشكء   )900( نزيكةى  راهَينانى  لةطةأل 
وا  كاديرى  ضونكة  تةندروستى،  كارمةندى 
ثَيشكةوتوومان نيية بؤ ئةو سيستمة، هةروةها 
هَينانى  لةطةأل  رادةهَينن،  ئيسعاف  شؤفَيرى 
ئيسعاف،  ثَيشكةوتووى  ئؤتؤمبَيلى   )12(
)95%(ي��ان  كة  هةية،  ئَيستا  كة  ئةوةى  نةك 
طواستنةوةى  بؤ  داخراو  ثيكابَيكى  لة  بريتين 
نةخؤش، سةرجةم ئةو كارانةى رَيكخراوةكة 
بة بإى نزيكةى )18( مليؤن دؤالرةو ئَيستا لة 

وتووَيذداين بؤئةوةى بؤمان بكةن.
نزيكانة  لةم  سيستمةكة  ناتوانين  ئَيمة 
بطؤإين، بةآلم ضةند بنكةيةك دادةمةزرَينرَين 
لة كوردستاندا، وةك ئةوةى ئَيستا لة دهؤك 
كارى تَيدا دةكرَيت، ئةو بنكانة سةرثةرشتيى 
كة  دةك���ةن،  خ��َي��زان  ه��ةزار   )2( لة  زياتر 
منداَلبوونء  ذنانء  طشتيىء  ثزيشكةكانى 
ثَيشكةوتوو،  تاقيطةى  س��ؤن��ةرء  ددانء 
سيستمى(  )فايل  ثَيشكةوتووى  سيستمَيكى 
ديكة،  ثَيداويستى  هةندَيك  لةطةأل  دةبَيت  تَيدا 
بكات،  ناوضةية  ئةو  فؤَلدةرى  بتوانَيت  كة 
بنكةى  هةولَيريش  سلَيمانىء  لة  هةوَلدةدةين 
بؤ  دةستثَيكَيك  وةك  دابنَيين،  شَيوةية  لةو 
ضونكة  سيستمةكة،  لةسةرخؤى  طؤإينى 
سيستمةكة  سةرجةمى  يةكسةر  ناتوانرَيت 

بطؤإين، ئَيستا ئَيمة سةرقاَلى ئةوةين.
هةندَيك  ثَيشتريش  ك��ارة  ل��ةو  جطة 
ضاكسازيى كراون، هةرضةندة ئةوانةى كراون 
ئَيمةش  ب��ةآلم  نةبوون،  ريشةيى  طؤإانى 
زيادكردنى  تةندروستىء  بنكةى  بةهةندَيك 
ثزيشك هةوَلمانداوة تاإادةيةك بةرةو ثَيشى 

ببةين.
كورتخايةنء  ك��ارى  بةنيازين  ئَيمة 
درَيذخايةن بكةين بؤ ضاكسازيى لة سيستمةكة، 
ئَيستا هةندَيك ضاكسازيى دةكةين، لةطةأل دوو 
كؤمثانياى تايبةتمةندى ثسثؤإى فةرةنسىء 
بةوان  راوَيذ  ئَيستا  كاردةكةينء  ئةمريكى 
ثَيشووةوة  كابينةى  لة  كؤمثانياكان  دةكةين، 
كاريان لةسةر كراوةء ديراسةى دؤخةكةمان 
بؤ دةكةنء ثَيمانإادةطةيةنن، كة ضؤنةو دةبَيت 

ضى بكةين.
رؤذنامة: ئةطةر لة مةركةزةوة طؤإانكاريى 
ئةوةى  نةكرَيت،  سيستمةكةدا  لة  ريشةيى 
لةسةر  ئَيوة  راى  ناثَيكَيت،  ئامانجةكة  ئَيوةش 

ئةوة ضيية؟
* ئةو قسةية تةواوةء ئامانجةكة ناثَيكَيت، 
ض��ارةس��ةرى  بنكةى  دوو  ئَيمة  ضونكة 
بودجةكةء  ك��ة  ه��ةي��ة،  شَيرثةنجةمان 
ئةو  نةخؤشةكانى  هةموو  بؤ  دةرمانةكانيش 
ناوضةكانى  خةَلكى  بةشَيكيان  كة  بنكانةية، 

ضارةسةر  تَيدا  باشووريان  ن��اوةإاس��تء 
خزمةتطوزارييةوة،  بةهةمان  دةك��رَي��ت، 
كةواتة طؤإينى سيستمةكة ثةيوةستة بةوةى 
لة  دَلنيايى  كؤمثانياى  تةندروستىء  بنكةى 
لةطةأل  ثَيشتر  من  دابنرَيت،  عَيراق  هةموو 
عَيراق قسةم كردووةو  تةندروستى  وةزيرى 
ئةوانيش سةرقاأل دةبن، بؤئةوةى بزانن ضؤن 

سيستمةكة بطؤإنء بيطونجَينن.
طةورةترين  رابردوودا  لةماوةى  رؤذنامة: 
بنكةى  ن��ةب��وون��ى  ط��ون��دةك��ان  طلةيى 
كة  ئةوانةش  بةشَيكى  نةخؤشخانةبوونء 
بةهؤكارَيكى  ئ��ةوةش  داخ��راون،  هةبوون 
ضؤَلبووني طوندةكان دادةنرَيت، قسةت لةسةر 
بووذاندنةوةى  بؤ  دةكةن  ضي  ضييةء  ئةوة 

تةندروستى لة طوندو ناحيةو قةزاكان؟
* يةكَيك لة هؤكارةكانى دةستكارينةكردنى 
نةبوونى  ريشةيى،  بةشَيوةى  سيستمةكة 
ضاكسازييةكة،  بؤ  ثزيشكة  و  تةواو  كاديرى 
بة  سلَيمانى  ثارَيزطاى  هةموو  لة  ئَيمة 
بَيهؤشكردنمان  ثزيشكى   )26( كؤيةشةوة 

هةية، كة نازانين لةكوآ دايانبنَيين.
كاتَيك من وةزير نةبووم، هةوَلماندا )70( 
سةرؤكى سستةر )ثةرستار( بَينين بؤئةوةى 
بةآلم  بَلَين،  كوردستان  كاديرى  بة  وان��ة 
طرفتةكة  كةواتة  نةبوون،  قايل  وآلتةكةيان 

ئةوةية، كة كاديرمان نيية.
هةية  ثالن  جيهاندا  هةموو  لة  لةوة  جطة 
لة طوندةكاندا، ضونكة  تةندروستى  بنكةى  بؤ 
هةية،  كةلوثةل  بودجةو  كاديرو  بة  ثَيويستى 
من دةمةوَيت بَلَيم؛ كة كؤمةَلَيك ئامَير كإدراوة 
وةك ثَيويست بةكار نايةن بؤنموونة: ئامَيرى 
هةندَيك  لة  رةنطة  كإيوة  سكانمان  سيتى 
شوَين هةبَيت، كة رؤذى يةكجار بةكارنةيةت، 
لةكاتَيكدا ئَيمة ساآلنة )250( هةزار دؤالر بؤ 
كؤمثانيايةى  بةو  دةدةين  سيانةكردنةوةيان 
ئامَيرانة  ئةو  دةبَيت  كةواتة  لَيمانكإيوة، 
ثالن  بة  لَيوةربطيرَيتء  سووديان  زؤرترين 
نابَيت خزمةتطوزاريى  لةو شوَينانة دابنرَينء 
ثزيشكيىء بنكةكان بةوشَيوةية ثةرتء بآلو 
بكرَينةوة، ضونكة ئةوة بة بةفيإؤدانى ثارةى 
كار  باشترين  بؤية  تةماشادةكرَيت،  دةوَلةت 
لةطةأل  كرد  باسمان  كة  بنكةكان  كة  ئةوةية، 

سيستمى ئَيمرجينسى بخرَيتةطةإ.
رؤذنامة: نةخؤشخانةى )400( قةرةوَيَلةييء 
بوونةتة  شكستنء  نموونةى  سلَيمانى  لة  دأل 

نوكتة الى خةَلك، لةو بارةيةوة ضى دةَلَيى؟
نيية،  دأل  نةخؤشخانةى  لةسةر  قسةم   *
ئةو  راستة،  قةرةوَيَلةييةكةش   )400( بؤ 
لةئةستؤطرتبوو  كارةكةى  كؤمثانيا كؤرييةى 
بةسةرثةرشتى  ئَيستا  بةآلم  جَييهَيشتووة، 
بؤ  ليذنةى  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوة  وةزي���رى 
ثَيكهَينراوةو سةرقاَلى ضارةسةرى كَيشةكةنء 
كؤمثانياى يابانى هَينراوة بؤئةوةى ديراسةى 
بزانن  بكةنء  نةخؤشخانةكة  هةيكةلييةتى 
دابنَيين،  بؤ  ئامَيرةكانى  بيخةنةكارو  دةتوانن 
كؤمثانيايةكى توركيشمان بؤ هةمان مةبةست 
بانطهَيشتكردووة بؤئةوةى بزانرَيت ضؤن كار 

لةسةر ئةو ديزاينة بكةن.
هيض  سلَيمانيدا  ش��ارى  ل��ة  رؤذن��ام��ة: 
نةخؤشخانة  بؤ  تايبةت  نيية  نةخؤشخانةيةك 
دروستكرابَيت، ئةوانةى هةية بيناى فةرمانطة 
حكومييةكان بوون؟ هؤكارى ئةوة ضيية، ئايا 

بةنيازن شتَيك لةو بارةيةوة بكةن؟
* ئةوة هةية كة دةيبينين، نةبوونى ثالن لة 
ساآلنى رابردوو وايكردووة بةوشَيوةية بَيت 
كة باسى دةكةيت، لة ساَلى )1991(ةوة ثالن 
نةبووة، بؤية وايلَيهاتووة، حكومةتى بةغداش 
سلَيمانى  لة  فَيركارى  نةخؤشخانةى  تةنيا 

دروستكردووة.
بةآلم ئَيستا )4( نةخؤشخانة رةزامةندييان 
وةك:  دةكرَيت،  بؤ  ديزاينيان  دةرضووةء  بؤ 
ضارةسةرى  شكانء  دأل،  نةخؤشخانةى 
كة  م��ؤخ،  ضاندنى  مناَلبوونء  سروشتى، 
بةهيواين ئةمساأل بةردى بناغةيان دابنرَيتء 

دةست بة دروستكردنيان بكرَيت.
شوَينيان  نةشياوترين  عيادةكان  رؤذنامة: 
تةندروستيش  مرؤظى  زؤرَيكيان  هةيةء 
ثزيشكيى  كؤمةَلطةى  هةوَلنادةن  نايانطاتآ، 

دروستبكةن بةثَيى ستانداردة جيهانييةكان؟
* ئَيستا كؤمةَلطةى ثزيشكيى لة ضوارباخ 
هةيةو ضةند بينايةكى تازة لة دروستكردندان، 
ش��ارةوان��ى  رَينماييةكانى  ب��ةث��َي��ى  ك��ة 
ت��اإادةي��ةك  طرفتةكان  دروستدةكرَينء 
ثزيشكيش  كةمترين  دةك��ةن،  ض��ارةس��ةر 
عيادةكانيان لة بينا كؤنةكاندا ماوة، بةآلم دةبَيت 
هةوَلبدرَيت  ثزيشكانةوة  سةنديكاى  لةإَيى 
كؤمةَلطةى  دروستكردنى  رَيكخستنء  بؤ 

ثزيشكيى، كة سةرجةمى ثزيشكة جياوازةكان 
لةم  رامانسثاردوونء  ئَيمةش  بطرَيت،  لةخؤ 
لةو  ديكةمان  كؤبوونةوةيةكى  ماوةيةشدا 

بارةيةوة دةبَيت لة وةزارةت.
نةخؤش  ب��ةردةم  كَيشةيةكى  رؤذنامة: 
ئةنجامى  وردبيننةبوونى  ج��ي��اوازي��ىء 
ثزيشك  بنةماية  ئةو  لةسةر  كة  تاقيطةكانة، 
كارةساتى  رةنطة  دةنووسَيتء  ضارةسةر 
سزاى  ناكةنء  ضاودَيريى  بؤ  لَيبكةوَيتةوة؟ 

كةمتةرخةم نادةن؟ 
ك��ردووةو  طرفتة  بةو  دركمان  ئَيمة   *
كؤنترؤَلى  كوالَيتى  ثإؤذةى  دانانى  خةريكى 
كة  نيية،  ترسناكة  بةوشَيوة  بةآلم  تاقيطةين، 
نةخؤشيى  هةندَيك  ضونكة  دةكةيت،  باسى 
تاقيطة  لة  رَيذةكةى  جياوازدا  كاتى  لة  هةية 

دةطؤإَيت، وةك شةكرة.
لة خراثيى دةرمان  رؤذنامة: زؤركات باس 
بةرز  كوالَيتى  هةوَلنادرَيت  بؤ  دةكرَيت، 

بهَينرَيت؟
هةرزانةو زؤر خراثيشة،  دةرمان زؤر   *
ضونكة هةرزانيى دةرمان واتا خراثيى دةرمان، 
ئةو سيستمة مالييةى تةندةرات، كة لة عَيراق 
هةية دةَلَيت: دةبَيت هةرزانترين شت بكإيت، 

واتة خراثترين شت، بةتايبةت بؤ دةرمان.
بةرهةمى  ماركةنء  كؤمثانيايانةى  ئةو 
باشيان هةية طرانن، بةآلم كؤمثانياكانى ديكة 
هةرزانن، بةآلم كوالَيتيةكةيان باش نيية، جطة 
لةوةش لة نةخؤشخانةكانماندا دةرمانى باش 

هةية.
ئ��ةوةش  لةسةر  كارمان  وةزارةت  لة 
كؤمثانياكانء  خ��اوةن  لةطةأل  ك���ردووةو 
كؤطاكانى دةرمانء سةنديكاى دةرمانسازان 
هةولَير  لة  سوثاسةوة  بة  كؤبووينةتةوة 
كؤطايةكى  ضةند  دةرمانسازان  سةنديكاى 
دةرمانيان داخستووةو دةستيان بة ضاكسازيى 
ثَيمواية؛  من  طرفتانة  ئةو  بؤ  بةآلم  كردووة، 
تاكَيكى  هةموو  تا  ثَيشناكةوَيت  وآلتَيك  هيض 
خةمى  دانةنَيتء  ثؤليس  ئاسايشء  بة  خؤى 

وآلتةكةى نةخوات.
رؤذنامة: لة شوَينَيكدا ئاماذة بةوة دةكةيت، 
هةزار   )14( نزيكةى  بة  ثَيويستى  كوردستان 
ثزيشك هةية، ئةطةر واية بؤ كارَيكى جديى بؤ 

ئةو مةبةستة ناكةن؟
لة  هةية،  ثزيشك  ه��ةزار   )8( ئَيستا   *
لة  ديكةش  )300(ى  ساآلنة  كوردستانء 
زانكؤكان دةردةضن، بؤية ثَيويستمان بةوةية 
بةشَيوةيةكى شَينةيى كاربكةين بؤ ثَيطةياندنى 
سيستمة  لةطةأل  ب��ؤئ��ةوةى  كاديرانة  ئ��ةو 

نوَييةكةش بطونجَيت.
يةكَيكيان:  شتة،  دوو  طرنطة  زؤر  ئةوةى 
خزمةتطوزاريى سةرةتايى ثزيشكيية، ئةوةى 
فرياطوزاريية،  خزمةتطوزاريى  ديكةشيان 
ئةطةر لةماوةى داهاتوودا بتوانين دةستةبةرى 
بكةين )80%(ى كَيشةى تةندروستى كوردستان 

ضارةسةر دةبَيت.
رؤذنامة: ترسى نةخؤشيية ثةتاييةكان ماوة، 
لةم كاتةدا هاوآلتييان خؤيان لةضى بثارَيزن؟ 

نابَيت  بةآلم  نيية،  شتَيك  هيض  ئَيستا   *
ظايرؤسيى  نةخؤشى  كة  بيربضَيت،  ئةوةمان 
كاتةى  لةم  هةية،  مةترسيى  كاتَيك  هةموو 
ئَيستادا ترسى نةخؤشى طرانةتاء سكضوونء 
طةرما  وةرزى  كة  دةبَيت،  زياد  رشانةوة 

بثارَيزنء  خؤيان  هاوآلتييان  ثَيويستة  دَيت، 
ئَيمةش لةطةأل هةمو وةرزَيكداو بؤ رَيطريى لة 
رَيوشوَينى  ثةتايى  نةخؤشى  بآلوبوونةوةى 

ثَيويست دةطرينةبةر.
رؤذنامة: ضةند حاَلةتى ئايدز لة كوردستان 
تؤمار كراوة؟ كرانةوةى سنوورةكانء زؤربوونى 
نةخؤشييةكةى  زيادبوونى  ترسى  سةفةر 

لَيناكرَيت؟ 
كة  تؤماركراوة،  حاَلةت   )70( نزيكةى   *
دةرةوةب��وونء  خةَلكى  زؤريان  ذمارةيةكي 
دوو  م��ردوونء  )2(ي��ان  رؤشتوونةتةوةو 
سَييةك هةن، كة كوردبن تووشبووبن، ئَيستا 
بؤ  ثشكنينيان  دَين  لةدةرةوة  كةسانةى  ئةو 
بؤ  راثؤرتيان  رَيكخراوَيك  بةآلم  دةكرَيت، 
مرؤظ  مافى  لةطةأل  ئةوة  دةَلَين؛  ناردووينء 

ناطونجَيت، ئةوةش راستة.
هؤشياريى  ئاستى  خةَلك  دةبَيت  بؤية 
لةو  بثارَيزَيت  خؤى  كة  بةرزبَيت،  ئةوةندة 
تةنيا  ضونكة  ئايدز،  بةتايبةت  نةخؤشيانة 
لةإَيى سَيكسةوة نيية، بةَلكو ضةند هؤكارَيك 

بؤ طواستنةوةى هةية.
وةزارةت��ى  لةإَيى  حكومةت  رؤذن��ام��ة: 
تةندروستييةوة )6 ( مليؤن دؤالرى خةرجكرد، 
حةبى  كإينى  رَيوشوَينء  طرتنةبةرى  بؤ 
ئايا  بةكارهاتووة،  ضةندى  تائَيستا  فلو،  تامى 
بةكاربهَينرَيت،  داهاتوو  ساآلنى  بؤ  دةتوانرآ 

يان بةفيإؤدةضَيت؟ 
حةبانة  ئةو  بةسةرضوونى  م��اوةى   *
بةشَيكى  )2012ء2016(ي�����ةء  بةشَيكيان 
مقابةلةت  ئةطةر  كاتة  ئةو  بوون،  ئَيكسثايةر 
 )2( ئةطةر  دةك��ةن،  ضى  دةت��ووت  بكردماية 
مليؤن كورد تووشى ئةنفلؤنزاى بةراز بوون، 
هةية  ئةطةر  ثةتاييةو  نةخؤشيية  ئةو  كةواتة 
زوو بآلوبَيتةوة، بؤية وةك ئيحتياتَيك ئةوةمان 

كردووة.
رؤذنامة: بوونى خؤراكى خراثء بةسةرضوو 
لةسةر  مةترسيية  طةورةترين  ئَيستادا  لة 

هاوآلتييان؟ بؤ ناتوانرَيت رَيطريى لَيبكرَيت؟
* ل��ةو ك��ات��ةوة ب��ووم ب��ة وةزي���ر )4( 
اليةنة  وةزارةتء  لةطةأل  كؤبوونةوةمان 
ثةيوةنديدارةكان كردووةء خاَلة سنوورةكانى 
سةيتةرةى  دراوس��آ  وآلتانى  بة  خؤمان 
هةية،  قاضاخضى  هةرضةندة  كراوة،  بةسةردا 

بةآلم بةشَيوةيةكى وا نيية.
خاَلة  طرفتة سةرةكييةكةية  لَيرةدا  ئةوةى 
شارةكانى  هةرَيمء  نَيوان  سنوورييةكانى 
سةرقاَلى  ئَيستا  باشوورةو  ن��اوةإاس��تء 
كة  بكةين،  ثةيإةو  ميكانيزمة  ئةو  ئةوةين 
دةكةين  جَيبةجَيى  دراوسآ  وآلتانى  لةطةأل 
بةثَيى  ناوةوة، هةرضةندة ئةوة  بازطةكانى  لة 
ياسا ناطونجآ، بةآلم بؤ رَيطرتن لةو حاَلةتانة 

ناضارين.
هةزار  سةدان  رابردوو  ساآلنى  رؤذنامة: 
بةوهؤيةوة  بةفيإؤضوو،  هاوآلتييان  دؤالرى 
كة لة بةغداوة دةرمانء ثَيويستيى بؤ هةرَيم 

دةكإدرا، ئةو كَيشةية ماوة؟
* ئَيستا هةر حكومةتى ناوةندى شتةكان 
دةكإَيت، بةآلم هةوَلى ضارةسةرمان داوةو لة 
سةرجةمى ئةو كةلوثةلء ئامَيرو ثَيداويستيية 
ثزيشكيىء دةرمانانةى بؤ عَيراق دةكإدرَيت 

)17%(ةكةى كوردستانمان بؤ دةنَيرن.
لةم زرووفةدا واباشترة بةوشَيوةية بؤمان 
لة  نةهَيَلين  وريابينء  دةبَيت  بةآلم  بنَيرن، 

ناوةندةوة هيض زوَلمَيكمان لَيبكرَيت.
بؤ  طرفتى  بودجة  دواكةوتنى  رؤذنامة: 
بودجةى  بةو  دةتوانن  دروستنةكردوون؟ 

دانراوة ثَيويستييةكان ثإبكةنةوة؟
دةستمانثَيكردووة،  ث��إؤذان��ةى  ئةو   *
بةهؤى ثةسةندنةكردنى بودجةوة نةوةستاوة.

ئابووريي  ذَيرخانى  ديكةش،  ب��ؤئ��ةوةى 
سفرةوة  لةذَير   )1991( ساَلى  لة  كوردستان 
بووة، بؤية ناتوانين بَلَيين بودجةكة بةشدةكات، 
خزمةتطوزاريى  بمانةوَيت  ئةطةر  ضونكة 
بدةيتة  ب��اش  ثزيشكيى  تةندروستيىء 
عَيراق  ميزانييةى  هةموو  كورد،  هاوآلتييانى 
بةشناكات، بةآلم بةو بودجةيةش كة هةية بةو 
سيستمةى كة هةية ثةكمانناكةوَيتء دةتوانين 

دةرمانء ثَيداويستييةكان دابينبكةين، 
دةتوانن  بودجةيةى هةتانة  بةو  رؤذنامة: 

طؤإانكاريىء ضاكسازييةكة بكةن؟
بؤ  باسمكرد  كة  ثإؤذةيةى  دوو  ئةو   *
تةندروستيى،  سيستمى  ضاكسازيى  طؤإينء 
رابردوو  ساَلى  بودجةى  لةسةر  ثارةكةى 

تةرخانكراوة.
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راثؤرتى: رؤذنامة

وةزارةت��ى  طشتيى  ئامارَيكى  بةثَيى 
لةكوردستان،  ئايينى  كاروبارى  ئةوقافء 
)15000( نزيكةى  )4100(م���زط���ةوتء 

زياتريان  نيوة  لة  كة  هةية  كارمةندى 
خزمةتطوزارنء نزيكةى )1500(كارمةنديش 
ناكةن،  دةوام  وةردةط��رنء  مووضة  هةر 
بةرثرسَيكى وةزارةتيش دةَلَيت: »بة سةدان 
ئيمامى  خزمةتطوزارء  يةك  هةن،  مزطةوت 
بةإَيوةى  ناوضةية  ئةو  خةَلكى  نييةء  تَيدا 
لَييان  ئةوقافيش  وةزارةت����ى  دةب���ةنء 

بَيئاطاية«. 
ئةوقافء  كاميل حاجى عةلى، وةزيرى 
رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  ئايينى،  ك��اروب��ارى 
خستةإوو »لة كوردستاندا )4100(مزطةوت 
بآ  )1600(مزطةوتيان  نزيكةى  كة  هةن، 
هةية  مزطةوتيش  وتاربَيذنء  ثَيشنوَيذء 
ضةند خزمةتطوزارَيكى هةيةء مزطةوت هةية 
داواى  هةربؤية  نيية،  خزمةتطوزارى  هيض 
ثإكردنةوةى ئةو بؤشاييةى مزطةوتةكانيان 
لة ئةنجومةنى وةزيران كردووة  بة زانايانى 
ئايينى، بةرنامةيةكيشيان لةبةردةستاداية بؤ 

رَيكخستنةوةى كارى ئةو مزطةوتانة«.
داواى  كة  ئةوقاف  وةزيرى  لةكاتَيكدا 
ئَيستاى  ميالكى  كة  دةك��ات،  دامةزراندن 
)15(ه��ةزار  نزيكةى  ئةوقاف،  وةزارةت��ى 
خزمةتطوزارن،  )8(هةزاريان  كة  كارمةندة، 
مزطةوتيش  بةآلم  زياتريان،  نيوة  لة  واتة 
نيية،  تَيدا  خزمةتطوزارَيكى  هيض  كة  هةية 

)1000-1500(كارمةندى  لةوةى  جطة  ئةمة 
وةزارةت  ناكةنء  دةوام  كة  هةن  وةزارةت 

بةدواداضوونيان بؤ دةكات. 
نيازى  مامؤستا  ب��ةرام��ب��ةردا،  ل��ة 
مزطةوتى  وتاربَيذى  ثَيشنوَيذء  هةورامانى 
طةإةكى كوردسات لة سلَيمانى، لة لَيدوانَيكدا 
بؤ رؤذنامة، وةزارةتى ئةوقافى بة بةرثرس 
زانى لة هةموو كةموكووإييةكانى دامودةزطا 
ئاينييةكانى هةرَيمء وتى: »ئةطةر )15(هةزار 
مزطةوتةكان  بؤضى  ئةى  هةية،  كارمةند 
)8(هةزار  ئةطةر  ثَيشنوَيذن؟   وتاربَيذء  بآ 
مزطةوتةكان  بؤضى  هةية،  خزمةتطوزار 
»بَيطومان  دةطرن؟،  خزمةتطوزار  ثارة  بة 
خزمةتطوزارانة  كارمةندء  ئةو  لةبةرئةوةى 
خزمايةتى  مةحسوبيةتء  بنةماى  لةسةر 
ئ��ةوةى  وةك  ن��اك��ةن،  دةوام  دان���راونء 
»بَيكاران«  وةزارةت��ى  ئةوقاف  وةزارةت��ى 
كارء  دامةزرَيتء  بيةوَيت  هةركةس  بَيتء 

دةوام نةكات، لةوآ دايدةمةزرَينن«.
كوردستان   لة  )4100(مزطةوت  بوونى 
بة  هةية،  دياريكراوى  رووبةرَيكى  كة 
»ذمارةيةكى  ئايينى،  شارةزايانى  وتةى 
لة  يةكَيك  لة  سةرضاوةيةكيش  زؤرة«ء 
ئةوقافةوة،  وةزارةتى  بةإَيوةبةرَيتييةكانى  
دروستكردنى  كة   ل��ةوةك��ردةوة  جةختى 
دواي��ي��دا  س��اَل��ةى  ضةند  ل��ةم  م��زط��ةوت 
ك��ردووةء  زي��ادى  بةرضاو  بةشَيوةيةكى 
ئَيستا  )4100( مزطةوت لة كوردستان هةية 
ذمارة  ئةو  ئيسالميدا  وآلتَيكى  هيض  »لة  كة 
زؤرة لة مزطةوت نيية بةراورد بة رووبةرى 

كوردستان«. 
ئةوة  بؤ  ئ��ام��اذة  س��ةرض��اوةي��ة  ئ��ةو 
نيية  رَيكوثَيكى  ثالنَيكى  »وةزارةت  دةكات؛ 
رؤشنبيريى  مزطةوت،   دروستكردنى  بؤ 
ثَيويستيش لة نَيو خةَلكدا  بؤ دروستكردنى 
مزطةوت نييةء  هةركةسَيك بيةوَيت خَيرَيك 
مزطةوتى  تا  دةك��ات  زةوى  داواى  بكات 
لةسةر دروستبكات«، كة جارى وا هةية )4(

مزطةوت لة طةإةكَيكدا دروستكراون، ئةطةر 
ئةوا  لةوكارانة،  بووبَيت  رَيطر  وةزارةتيش 
بةربةست  بة  دةكرَيت  تؤمةتبار  وةزارةت 
خَيرخوازيىء  ك��ارى  خستةنةبةردةم 

مزطةوت دروستكردن.
ئةوةندة  سةرضاوةية،  ئةو  وتةى  بة 
ناتوانَيت  وةزارةتيش  كة  هةن  مزطةوت 
لة  زؤرك��ات  هةربؤية  بكات،  كؤنترؤَليان 
كَيشةى  ئاطادارى  ميدياكانةوة  رَيطةى 

مزطةوتةكان دةبين.
بةرثرسي  نةقشبةندى  م��ةري��وان 
سةرةإاى  ئةوقاف،  وةزارةتى  راطةياندنى 
ئةو  ذمارةى  زؤرى  لةسةر  جةختكردنةوة 
مزطةوتانة، باسى لة كَيشةيةكى ديكة كردء 
وةزارةت  وةستاوةء  »دام��ةزران��دن  وتى: 
ئةو  بؤ  ثَيويست  كارمةندى  ناتوانَيت 
زؤركات  هةربؤية  بكات،  دابين  مزطةوتانة 
لةبةر  مةالكان هةرخؤيان بةإَيوةى دةبةن، 
ئةوةش كة وةزارةت كارى بؤ نةكردوونء 
ذَير  لة  نةكردوون  دابين  بؤ  كارمةندى 
ئةو  رةنطة  نةماون،   وةزارةتدا  ضاودَيريى 

تايبةتىء  مةبةستى  بؤ  بقؤزرَيتةوة  هةلة 
هةر  بؤ  يان  بازاإ،  دوكانء  دروستكردنى 
لة ضةند  بةكاريبهَينن، وةك  مةرامَيكى ديكة 
مزطةوتةكان   كة  بينرا  راب��ردوودا  ساَلى 
بؤ  هاندان  حيزبيىء  بارةطاى  بووبوونة 

كارى توندإةويى«.
نةقشبةندى روونيشيكردةوة،  هةروةك 
زؤر  ئةوقاف  وةزارةت���ى  »ب��ودج��ةى  كة 
)7(مليار  تةنيا  س��اَل��ى)2010(  بؤ  كةمةء 
وا  ساَلى  لةبةرامبةردا  بؤدانراوةء  دينارى 
يان  شَيخَيك  بؤ  دينار  مليارةها  هةبووة، 
مةاليةك دابينكراوة بؤ دروستكردنى تةكيةء 

مزطةوت«.
هةرَيمى  مزطةوتةكانى  لة  زؤرَي��ك 
هةولَير،  سلَيمانىء  تايبةت  بة  كوردستان 
تةنيشتيانء  لة  دوكانء  بازاإء  ذَيرياندا  لة 
ل��ةس��ةر ئ��ةو زةوي��ي��ةى ب��ؤ م��زط��ةوت 
وةريانطرتووة، بيناء باَلةخانة دروستكراوة، 

كة ئةمة دوورة لة كارى شةرعييةوة.

ئةوة  لةسةر  جةخت  ئاينيش  زانايانى 
يةكَيتيى  ئةوقافء  وةزارةتى  كة  دةكةنةوة، 
»مردوون«،  فتوا  ليذنةى  ئايينىء  زانايانى 
ضونكة ئةطةر بوونيان هةبواية، رَيطة نةدةدرا 

مزطةوت دروستكردن ببَيتة بازرطانيى.
مامؤستا نيازى ثَييواية، كة  »لة ئَيستاداء 
بؤ  دروستكردن  مزطةوت  كوردستان  لة 
ناوبانط  مةبةستى  بؤ  يان  مةبةستة،  دوو 
بازرطانيية«،  مةبةستى  بؤ  يان  ثةيداكردنة، 
لةوبارةيةوة روونكردنةوةى زياتر دةداتء 
رَيطةيان  كة  هةندَيك  كة  لةوةدةكات  باس 
دروستبكةن،  بازاإ  شوَينَيكدا  لة  ثَينادرَيت 
ذَيرةكةى  دروستدةكةنء  مزطةوتَيك  دَين 
شةرعدا  لةطةأل  »ئةمة  كة  ب��ازاإ،  دةكةنة 
يةكَيتيى  كوردستان،  ئةطةر  يةكناطرَيتةوةء 
هةبوواية،  فتواي  باآلى  ليذنةى  زانايانء 
رَيطة نةدةدرا ئةو كارة ناشةرعييانة بةناوى 

مزطةوتةوة ئةنجامبدرَين«.
تؤمةتبار  بةوة  ئةوقافيش  وةزارةت��ى 

دةكرَيت كة بةدواداضوونى بؤ مزطةوتةكان 
وةزارةتيش   راطةياندنى  بةرثرسى  نييةء 
)100( تةنيا  وةزارةت  بةوةدةكات،  ئاماذة 

كة  )4100(م��زط��ةوت،  بؤ  هةية  ثشكنةرى 
بة  ثَييانإاناطةن«.  كةمةء  ذمارةيةكى  »ئةمة 
مامؤستا  بؤضوونةشةوة،  ئةو  ثَيضةوانةى 
دةزطاى  بةإَيوةبةرى  هاوكات  كة  نيازى 
ثَييواية،  رؤذنامةوانييء   بؤ  كؤنترؤَلة 
كاربكةنء  وةزارةت  كارمةندانى  ئةطةر 
يةك  تةنيا  بَيت،   مةبةستيان  ثشكنةرةكان 
ئةطةر وةزارةت  بؤ شارَيك بةسة،  ثشكنةر 
مزطةوتانةى  ئةو  ئةوا  هةبواية،  ثشكنةرى 
ناكةنء  دةوام  هةيةء  )10(خزمةتطوزاريان 
ئ��ةوان  لةبرى  بةكةسَيك  دةدةن  ث��ارة 
مجَيوريى بكات، ئةوا وةزارةت ثَيى دةزانىء 
يةكَيكيان  هةيةء  )3(ئيمامى  مزطةوتةى  ئةو 
بةآلم  دةزانى،  ثَيى  وةزارةت  ناكات،  دةوام 
بة راى ئةو مامؤستاية، كَيشةكة ئةوةية كة 

ثشكنةرةكانيش دةوام ناكةن!.

شاسوار مامة

ث���اش ئ����ةوةى ب��ة ب��إي��ارَي��ك��ى 
وةزيراني  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي 
لة  هةريةكة  كوردستان،  هةرَيمي 
بةختيار حسَين، سةرؤكي شارةوانيي 
رانيةو شَيخ عةلي، سةرؤكي شارةوانيي 
ضوارقوإنة لةسةر كارةكانيان البران، 
كةسَيك بؤ شوَيني سةرؤكي شارةوانيي 
دانةمةزراوةء  كة  دانرا  ضوارقوإنة 
تائَيستا دةستبةكارنةبووة، بةو هؤيةوة 
ضوارقوإنة  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
كارةكانى شارةوانيى ناحيةكة ئةنجامى 

دةدات.
لةو بارةيةوة، مزةفةر مةال عةبدوَلآل، 
ضوارقوإنة  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
»ضةندينجار  راطةياند:  رَوذنامةى  بة 
نوآ  سةرؤكَيكى  داوام��ان��ك��ردووة، 

دابنرَيت،  ضوارقوإنة  شارةوانيى  بؤ 
بةآلم تا ئَيستا كةسَيك بؤ ئةو ثؤستة 

دانةنراوةء هَوكارةكةشى نازانم«.
وتيشى: بةهؤى نةبوونى سةرؤكى 
ش��ارةوان��ي��ي��ةوة ل��ة ض��وارق��وإن��ة، 
ناحية،  بةإَيوةبةرى  كارى  سةرةإاى 
شارةوانيى  سةرؤكايةتى  خ��َوى 
وةكالةت،  بة  دةك��ات  ضوارقوإنةش 
ضوارقوإنة  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
كارى  دوو  بةوةشكرد،  ئ��ام��اذةى 
لةوشَيوةية لةيةككاتدا بؤ ئةو سةختةء 
بةزووترين  كة  خواست  ئومَيديشى 
بؤ شارةوانيى  نوآ  كات، سةرؤكَيكى 

ضوارقوإنة ديارى بكرَيت.
لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكي  بةثَيي 
رانيةوة،  شارةوانيي  سةرؤكايةتي 
سةرؤكي  دوو  ئةو  البردني  هؤكاري 
روون��ن��ةك��راوةت��ةوةء  شارةوانيية 

حيزبييء  تةدةخولي  »بة  ثَييوابوو: 
كةسة  دوو  ئةو  شةخسيي،  ميزاجي 
كة  هةبووة  خةَلكَيك  ضونكة  البراون، 
فةرمانةكةوة  دواي  بة  بةثةلة  زؤر 
شارةواني  دةيانويست  تةنها  بووةء 
نةمَينَيت،  لَي  ئةوكةسانةي  ضؤَلبَيتء 
نووسراوةكاندا  بةدواي  خؤيان  بؤية 

ضوون«.
عةبدوَلآل،  سةمير  لةبةرامبةردا 
طةشتوطوزاري  شارةوانييء  وةزيري 
لة  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتي 
رؤذنامةي  بة  ثَيشووتريدا  لَيدوانَيكى 
راطةياندبوو »فةرمانةكة بة هةماهةنطي 
وةزارةت��ي  وةزي���رانء  ئةنجومةني 
بة  ثةيوةنديي  دةرضووةو  شارةواني 
هةوَلدةدةين  نييةء  حزبييةوة  كاري 
بكةين،  هةرَيم  هةموو  بؤ  حوكمداريي 

نةك بؤ تاكة كةسء حيزبَيك«.

ئةطةر كوردستان، 
يةكيَتيى زانايانء 

ليذنةى باآلى فتواي 
 هةبوواية، 

ريَطة نةدةدرا 
ئةو كارة 

ناشةرعييانة 
بةناوى مزطةوتةوة 

ئةنجامبدريَن

21 بةدواداضوون
nawxo. rozhnama@yahoo.com

بـازرطـانيى بة دروستكـردنى مـزطةوتـةوة دةكـرَيت

هؤشةنط سةروضاوةيى  

رؤشنبيرء  لة  كؤمةَلَيك 
ق���ةآلدزآ،  ش��ارى  طةنجانى 
بةَلطة  كؤكردنةوةى  ل��ةدواى 
شارى  بؤردومانكردنى  لةسةر 
ئةو  وَيرانكردنى  ق���ةآلدزآء 
شارة لةاليةن رذَيمى بةعسةوة، 
دؤسيةيةك  ب��ارةي��ةوة  ل��ةو 
باآلى  دادط���اى  بة  ثَيشكةش 

تاوانةكانى عَيراق دةكةن.
قايمقامى  عةبدوَلآل،  حةسةن 
رؤذنامةى  بة  ثشدةر  ق��ةزاى 
طةنجء  »كؤمةَلَيك  راطةياند: 
رؤشنبيرى شارةكةمان بةناوى 
لةشارى  داكؤكى  )كؤمةَلةى 
بة  هةستاون  ق����ةآلدزآ(وة، 

ك���ؤك���ردن���ةوةى س��ةرج��ةم 
بة  ب��ةَل��ط��ةك��ان س���ةب���ارةت 
تاوانانةى  ئةو  ئةنجامدةرانى 
بة  بةرامبةر  بةعس  رذَيمى 
قةآلدزآو  شارى  هاوآلتييانى 

ثشدةر ئةنجاميداون«.
وتيشى:  عةبدوَلآل  حةسةن 
»ئةم كؤمةَلةية دواى سةردانيان 
شةهيدانى  وةزارةت�����ى  ب��ؤ 
حكومةتى هةرَيمء ئامادةكردنى 
ثارَيزةر بؤ دؤسيةكة، وا بإيارة 
داهاتوو  يةكشةممةى  رؤذى 
دادط��اى  بطةيةننة  دؤسيةكة 

باآلى تاوانةكانى عَيراق«.
ئةم دؤسيةيةى كة كؤمةَلةى 
داك��وك��ى ل��ةش��ارى ق��ةآلدزآ 
ب��اآلى  دادط���اى  ثَيشكةشى 
لة  دةكات،  عَيراقى  تاوانةكانى 

يةكةم:  ثَيكهاتووة،  )3(ب��ةش 
ت��اوان��ةك��ان��ى س���اَل���ى)1974( 
ق��ةدةغ��ةك��راو  ضةكى  ب��ة  ك��ة 
دانيشتووانى  سةر  هَيرشكراية 
)121( زياتر  قةآلدزآء  شارى 
)300( ن��زي��ك��ةى  ش��ةه��ي��دو 

دووةم:  لَيكةوتةوة،  بريندارى 
راثةإينى  س��ةرك��وت��ك��ردن��ى 
)2(شةهيدى  كة  ساَلى)1989(، 
تاوانى  سَييةم:   لَيكةوتةوة، 
شارى  هاوآلتييانى  راطواستنى 

قةآلدزآ بؤ ناوضةكانى ديكة.
ثشدةر  ق��ةزاى  قايمقامى 
داواشى كرد، لةدواى سةثاندنى 
ئةنجامدةرانى  بةسةر  س��زا 
ت��اوان��ةك��ان��دا، ق��ةرةب��ووى 
ق��ةآلدزآ  زيانلَيكةوتووانى 

بكرَيتةوة.

دؤسيةى قةآلدزآ،
دةدريَتة دادطاى باآلى تاوانةكان

نزيكةى )2(مانطة ضوارقوأنة، 
سةرؤكى شارةوانيى نيية

ذمــارة )576( 
سَيشةممة 2010/4/6

فؤتؤ: دلَير عةبدولخالق



رؤذنامة

رَيكخراوى  راثرسييةكى  بةثَيى 
لَيكؤَلينةوة  راثرسىء  بؤ  ثؤينت 
)57.2%(ى  ستراتيذييةكان، 
ثارَيزطاكانى  لة  ب��ةش��دارب��ووان 
كةركوك،  سلَيمانى،  )هةولَير، 
فرةذنيى  ثاَلثشتيى  موسأل(  دهؤك، 
دةكةنء )47.9%(ى بةشداربووانيش 
ذن  شكؤى  فرةذنيى  ثَييانواية، 

دةشكَينَيت.
حاَلةتَيك  ه��ةر  ف��رةذن��ي��ى 
يةك  لة  ثياوَيك  كة  دةطرَيتةوة 
هةبَيتء  ذنَيكى  لة  زياتر  كاتدا 
ئايندا،  زؤر  لة  رةواي��ة  كارَيكى 
هةندَيك  ل��ة  ئ��ي��س��ام،   وةك��و 
ياساى وآلتانيشدا رَيثَيدراوةء لة 

هةندَيك ياساكانيشدا قةدةغةية.
بؤ  ث��ؤي��ن��ت  رَي���ك���خ���راوى 

راثرسىء لَيكؤَلينةوة 
ستراتيذييةكان، 
ثرسييةكةى  را
ل���������������ة 
نى  كا طا َيز ر ثا
)ه���ةول���َي���ر، 
س��ل��َي��م��ان��ى، 
ك����ةرك����وك، 

ده����ؤك، 
 ) سأل مو

كةس  ه���ةزار  ئ��ةن��ج��ام��داوةء 
تَييداكردووة. بةشدارييان 

57.2%ى  راثرسييةكة   بةثَيى 
لة  ثاَلثشتيى  ب��ةش��دارب��ووان 
لة ثرسيارَيكى  فرةذنيى دةكةنء 
بةشداربووان  )43.1%(ى  ديكةدا 
قةدةغةكردنى  ل��ة  ثاَلثشتيى 
ف��رةذن��ي��ى دةك���ةن، ه��ةروةه��ا 
بةشداربووانيش  )49.3%(ى 
لؤذيكى  كارَيكى  بة  فرةذنيى 

دةزانن.
ل���ة ب��ةش��َي��ك��ى دي��ك��ةى 
)49.7%(ى  راث��رس��ي��ي��ةك��ةدا 
بةشداربووان فرةذنيى بة كارَيكى 
نامرؤظانة نازاننء )41.4%(يشيان 
دةزانن،  نامرؤظانةى  كارَيكى  بة 
هةروةك )47.9%(يشيان ثَييانواية، 

فرةذنيى شكؤى ذن دةشكَينَيت.
)51.5%(ى  ه����ةروةه����ا 
ب��ةش��دارب��ووان��ى 

ثياو  ثَييانوانيية،  راثرسييةكة 
لةنَيوان  بَيت  دادثةروةر  بتوانَيت 
)53.1%(يشيان  ذنَيكداء  لة  زياتر 
ذنَيكى  لة  زياتر  ث��ي��اوةى  ئ��ةو 
نازاننء  بةختةوةرى  بة  هةبَيت 
شوو  ذن��ةى  ئةو  52.7%يشيان 
يان  ذنَيك  كة  بكات  بةثياوَيك 
بةختةوةر  ب��ة  هةية  زي��ات��رى 

نازانن.
رَيكخراوى ثؤينت بؤ راثرسىء 
لة  ستراتيذييةكان  لَيكؤَلينةوة 
راثرسييةكةيانةوة  دةرئةنجامى 
كة  ئةنجامةى  ئةو  طةيشتوونةتة 
ئةم  بةشداربووانى  )39.4%(ى 
دركاندووة  ئةوةيان  راثرسيية، 
فرةذنيى  لة  ثاَلثشتيى  ئةوان  كة 
ناكةن، بةآلم وةكو ديارة، هَيشتا 
الوازةء  ثَيضةوانةية  دةنطة  ئةو 
بةرامبةر  نيية،  ئ��ةوةى  تواناى 

راى باو رابووةستَيت.
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يةكخستنةوةى  بؤ  ثرؤذةياسايةك 
لة  ذن��ان  داَل��دةدان��ى  سةنتةرةكانى 
بخرَينةوة  تا  طةآلَلةدةكرَيت،  كوردستان 

ذَير دةستى حكومةت، سةرضاوةيةك 
لة بةإَيوةبةرَيتى بةدواداضوونى 

ذنانيش  دذى  توندوتيذيى 
كة  ئ��اش��ك��راي��دةك��ات، 

حاَلةى  بةم  حكومةت 
ناتوانَيت  ئَيستاوة 

ه���ةم���وو ئ��ةو 
ش��َي��َل��ت��ةران��ة 

بةإَيوةبةرَيت.   
 )3( ك��وردس��ت��ان��دا  ه��ةرَي��م��ى  ل��ة 
ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى ب��ةدواداض��وءن��ى 
توندوتيذيى دذى ذنان هةن، كة تايبةتن 
وةزارةتى  بة  سةر  ذنانء  داَلدةدانى  بة 
ن����اوخ����ؤن، 

ذنانيش  يةكَيتيى  سلَيمانى  لة  هةروةك 
سةنتةرى  ن��اوى  ب��ة  شَيَلتةرَيكيان 
رَيكخراوى  هةيةء  ئارام  النةى  سايةء 
زياتر  كة  هةية،  شَيَلتةرَيكى  ئاسوءدةش 

لة )10( ساَلة كاردةكةن.
ئةم شَيَلتةرانة بة ياساى رَيكخراوةكان 
ليذنةى  ئَيستاشدا  ل��ة  ك��اردةك��ةنء 
بةرطريى لة مافةكانى ذنان لة ثةرلةمانى 
ثرؤذةياسايةك  بةنيازن  كوردستان 
يةكخستنةوةى  ب��ؤ  ب��ك��ةن  ط��ةآلَل��ة 

شَيَلتةرةكانء رَيكخراوةكانى ذنان.
ئةندامى  ع��ةب��دوَل��آ،  سةميرة  
ليذنةى بةرطريى لة مافةكانى ذنان لة 
لةمبارةيةوة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ئاماذةى بةوةكرد؛ ثَيشتر حكومةت 
ث��رؤذةي��اس��اي��ةك��ى رةوان����ةى 
خاأل   )21( لة  كة  كرد،  ثةرلةمان 
لة  بةرطريى  ليذنةى  ثَيكهاتبوو،  
ثرؤذةيةكيان  ذنانيش  مافةكانى 
طةآلَلة كردبوو، كة لة )31( خاأل 
ثَيكهاتبوو، بةآلم دواتر حكومةت 
ئَيستا  كَيشايةوةء  ثرؤذةكةى 
ديكةش  ثرؤذةيةكى  ضةند 
هةية بؤ ئةو مةبةستة، ئَيمةش 
ض���اوةإوان���ى ث��رؤذةك��ةى 
دواتر  بطةإَيتةوةء  حكومةتين 
دةكرَيتء  طةآلَلة  ثرؤذةيةك 
طفتوطؤ  رَيكخراوةكانيش  لةطةأل 

دةكةين. 
ئ��ةو  بةثَيويستيى  س���ةب���ارةت 
ئةحمةد،  ثةيام  ئَيستادا،  لة  ثرؤذةياساية 
مافةكانى  لة  بةرطريى  ليذنةى  ئةندامى 

ذنان لة ثةرلةمانى كوردستان، ئةوةى بؤ 
ثرؤذةياساية  ئةم  خستةإوو،  رؤذنامة 
بؤ ئةو مةبةستة طةآلَلةدةكرَيت تا بةيةك 
بكرَيتء  ذنان  كَيشةى  تةماشاى  ضاو 
بةدواداضوءنء ضارةسةريان بؤ بكرَيت.

ل��ة ب��ةرام��ب��ةردا خ��ان��م رةح��ي��م، 
ئاسوءدة،  رَيكخراوى  بةإَيوةبةرى 
بؤ  ثرؤذةياساية  ئ��ةو  طةآلَلةكردنى 
شَيَلتةرةكان  ء  رَيكخراو  يةكخستنةوةى 
بة ثَيويست نازانَيتء ثَييواية؛ لةبةرئةوةى  
ياساي  بة  ثَيشوةخت  شَيَلتةرانة  ئةم 
دةكرَيت  دام���ةزراون،  رَيكخراوةكان 
ئةو  ثاراستنى  بؤ  هةبَيت  ياسايةك 
ئيشدةكةنء  شَيَلتةرةكان  لة  كةسانةى 
رَينمايى هةبَيت بؤ ضؤنَيتى مامةَلةكردنى 
ئةو كةسانةى لة شَيَلتةرةكان ئيشدةكةن، 
بكةن،  ذنانة  ئةو  لةطةأل  مامةَلة  كة ضؤن 
ثاسةوانى  لةاليةن حكومةتةوة  هةروةك 
شَيَلتةرةكان  تا  دابينبكرَيت  بؤ  تايبةتيان 

رووبةإووى توندوتيذيى نةبنةوة.
ئةو  ع��ةب��دوَل��آ  ب���ةآلم س��ةم��ي��رة 
باسى  رةت���ك���ردةوةء   ب��ؤض��وءن��ةى 
لةوةكرد؛ لة ئَيستادا رَيكخراوةكانى ذنان 
هةموو  بؤ  بةدواداضوءن  ثَيويست  وةك 
ناكةن،  ي��ةك  وةك  ذن��ان  كَيشةكانى 
هةربؤية ئةو ثرؤذةياساية طةآلَلةدةكرَيت 
كاريطةريى  سياسةت  حيزبايةتىء  تا 
هةندَيك  بةدواداضوءنى  بةسةر  نةبَيت 

كةيسء ثشتطوَيخستنى هةندَيكى ديكة.
هةموو  داوادةك��ةن  ثةرلةمانتاران 
ذنان  داَلدةدانى  بة  تايبةت  سةنتةرةكانى 
لة كوردستان يةكبخرَينةوةء يةك ياساء 

ثةيإةويان هةبَيت، ضونكة بة وتةى ثةيام 
ئةحمةد؛ ئةوةى دةبينرَيت لة ئَيستادا هةر 
كوردستاندا  لة  كة  ذنان  رَيكخراوَيكى 
هةن اليةنَيكء حيزبَيك لة ثشتيةوةيةتىء 
سةيرى  ضاو  بةيةك  ئةمةشةوة  بةهؤى 
ئةو كَيشانة ناكةن كة رووبةإووى ذنان 

دةبَيتةوة.
جَيدةستى  كة  ئاسوودة،  رَيكخراوى 
لة ب��وارى داَل��دةدان��ى ذن��انء  دي��ارة 
سةركةوتوو  بة  تائَيستا  كارةكانيشى 
ثَيويستة  كة  بإوايةدان  لةو  دادةنرَيت، 
ئةو  هاوكاريى  بكرَيت  حكومةت  لة  داوا 
رَيكخراوةكانى  ضونكة  بكات،  شَيَلتةرانة 
كردنةوةى  لة  دةستثَيشخةربوون  ذنان 
ئةو  داَل��دةدان��ى  بة  تايبةت  سةنتةرى 
ذنانةى توندوتيذييان بةرامبةر دةكرَيت، 
كَيشةكانيان،  ضارةسةركردنى  هةروةها 
كردو  لَييان  ض��اوى  حكومةت  دوات��ر 

سةنتةرى كردةوة.
بةرثرس  سةرضاوةيةكى  وتةى  بة 
ل��ة ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى ب��ةدواداض��وءن��ى 
بة  حكومةت  ذن��ان،  دذى  توندوتيذيى 
بكاتةوةء  ط��ةورة  شَيَلتةرَيكى  نيازة 
شَيَلتةرةكانيش  هةموو  ئةطةر  ئةوكات 
ئةوا  حكومةت،  دةستى  ذَير  بخاتةوة 
لةبةرئةوةى  ئَيستادا  لة  بةآلم  دةكرَيت، 
شَيَلتةرةكانى سةر بة حكومةت لة ئاستى 
ثَيويستدا نين بة بةراورد بة شَيَلتةرةكانى 
ئةو  حكومةت  ئةطةر  هةربؤية  ديكة، 
ثرؤذةية جَيبةجَيبكات، نابَيت بةم حاَلةى 
ذَير  بخاتةوة  شَيَلتةرانة  ئةو  ئَيستاوة 

دةستى حكومةت.

راثؤرتى: شاسوار مامة

دةظ����ةرى ث��ش��دةر ك��ة لة 
)5( قةآلدزآء  قةزاى  ناوةندى 

س��ةرةإاى  ثَيكهاتووة،  ناحية 
ذم��ارةى  زؤري��ى  فراوانيىء 
يةك  تةنيا  دانيشتووانةكةى، 
هةيةء  خانمانى  ثزيشكى 
بؤ  كة  دةكةن،  بةوةش  ئاماذة 
نةشتةرطةريى خانمان، زؤرجار 
ببةن  نةخؤشةكان  ثَيويستة 
ديكة،  شارَيكى  يان  رانية  بؤ 
ناتوانَيت  ثزيشك  يةك  ضونكة 
لة  ببينَيت،  نةخؤشةكان  هةموو 
هةمانكاتدا ئةو ثزيشكة خانمةى 
قةآلدزَيية،  نةخؤشخانةى  لة 

كةم دةوام دةكات. 
كة  رةس������وأل،  م������وراد 
لة  شَينَيية  طوندى  دانيشتووى 
رؤذنامةى  بة  ثشدةر،  دةظةرى 
راطةياند: »ضةند هةفتةيةك ثَيش 
ثَيويستى  خَيزانةكةم  ئَيستا، 
منداَلبوون  نةشتةرطةريى  بة 
هةبوو، بةآلم كة نةخؤشةكةمان 
طشتيى  نةخؤشخانةى  بؤ  برد 
ثزيشكَيكى  هيض  ق���ةآلدزآ، 
بؤية  ن��ةب��وو،  ل��َى  خانمانى 

بةناضاريى بردمان بؤ رانية«.
وتيشى:  هاوآلتيية  ئ��ةو 

»زؤرج���ار ب��ةه��ؤى دووري��ى 
خانمة  ط��ي��ان��ى  رَي���ط���اوة، 
دةكةوَيتة  نةخؤشةكانمان 
ئةطةر  بةتايبةت  مةترسييةوة، 
لة قةآلدزآ ثزيشك نةبَيت، هةتا 
زؤرى  كاتى  رانية،  دةيطةيةنينة 

دةوَيت«.
خانمَيكى  كة  عةلى  رووناك 
يةكَيكة  قةآلدزَييةء  دانيشتووى 
ثَيويستى  ك��ةس��ان��ةى  ل���ةو 
هةبووة،  نةشتةرطةريى  بة 
ئامادةنةبوونى  بةهؤى  بةآلم 
رووى  بةناضاريى  ثزيشكةوة، 
بؤ  رانية،  ش��ارى  ك��ردووةت��ة 
»ثَيويستيم  وت��ى  رؤذن��ام��ة 
بؤ  هةبوو  نةشتةرطةريى  بة 
نةخؤشييةكةم،  ض��ارةس��ةرى 
ب���ةآلم ل��ة ن��ةخ��ؤش��خ��ان��ةى 
نةبوو،  لَى  ثزيشكى  ق��ةآلدزآ 
ضووين  هاوسةرةكةم  لةطةأل 
سةردانى  ئةوةى  بؤ  رانية  بؤ 
بكةم،  خانمان  ثزيشكَيكى 
راطةياندين  ثَييان  لةوَيش  بةآلم 
طشتيى  نةخؤشخانةى  ك��ة 
بؤية  نؤذةندةكرَيتةوة،  رانية 
ئةنجام  نةشتةرطةرييةكةمان 

نةدرا«.
د. هَيمن ثيرؤت، بةإَيوةبةرى 
نةخؤشخانةى طشتيى قةآلدزآ، 

كةميى  بةكَيشةى  سةبارةت 
لَيدوانَيكدا  لة  خانمان،  ثزيشكى 
ب��ة رؤذن���ام���ةى راط��ةي��ان��د: 
كَيشةى  تةنيا  بة  »ق���ةآلدزآ 
نةبوونى ثزيشكى خانمانى نيية، 
بوارةكانى  لة  طشتيى  بة  بةَلكو 
كةميى  ك��َي��ش��ةى  دي��ك��ةش��دا 

ثزيشكمان هةية«.
د. هَيمن ئاماذةى بةوةشكرد، 
يةك  لة  قةآلدزَيدا،  مَيذووى  لة 
زي��ات��رى  خ��ان��م��ان  ثزيشكى 
خانمةش  ثزيشكة  ئةو  نةبووة، 
ضةندين  ق��ةآلدزَي��ي��ة،  ل��ة  ك��ة 
ئةنجامداوة،  نةشتةرطةريى 
بةآلم بةهؤى ئةوةى كة خةَلكى 
هةندَيكجار  نيية،  ق���ةآلدزآ 
دةك��اتء  سلَيمانى  سةردانى 
جارَيك  مانطانة،  يان  هةفتانة 

يان ضةند جارَيك لَيرة نابَيت.
نةخؤشخانةى  بةإَيوةبةرى 
ئةوةشى  ق���ةآلدزآ،  طشتيى 
ئاشكرا كرد، كة بةهؤى ئةوةى 
خانمانء  ثزيشكى  ق��ةآلدزآ 
ناضارن  نيية،  بوارةكانى ديكةى 
شارةكانى  لة  ثزيشك  داواى 
بةهؤى  ب��ةآلم  ب��ك��ةن،  ديكة 
دووريي رَيطاوة، هيض ثزيشكَيك 
ديكةوة  شارَيكى  لة  نيية  ئامادة 

بَيت بؤ قةآلدزآء بمَينَيتةوة.

ثرؤذةيةك بؤ يةكخستنةوةى شيَلَتةرةكانى ذنان طةآللَةدةكرَيت

قةآلدزآ، ئةو شارةى
تةنيا يةك ثزيشكى خانمانى هةية

)57.2%(ى بةشداربووانى راثرسييةك، 
ثالَثشتيى فرةذنيى دةكةن

ذمــارة )576( 
سَيشةممة 2010/4/6 بةدواداضوون
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لة  بازرطانى«  مؤَلى  طةورةترين  »لة 
دووك��ان  خ��اوةن   20 لة  زياتر  سلَيمانى 
كةسانةش  لةو  بةشَيك  بَيبةشدةكرَينء 
لةقةرةبووى  مؤَلةكةدا  لة  دووكانيان  كة 
ثَيدراوةتةوة،  دووكانةكانيان  رووخاندنى 
لَيوةرطيراوةء  دؤالري��ان  ه��ةزار   40 بإى 
هاوكارى  وةك  دةَلَيت:  مؤَلةكةش  خاوةنى 

دووكانيان ثَيدراوةتةوة.
بازاإى كاسؤمؤأل  لةناوجةرطةى شارى 
سليَيمانى لة سةر رووبةرى )5( هةزار مةتر 
ضوارطؤشة دروستكراوةء رؤذى يةكشةممة 
سةرؤكى  ساَلح  د.ب��ةره��ةم  لةاليةن   4/4

حكومةتى هةرَيم كرايةوة.
سةرؤكى حكومةت لة وتاري كردنةوةيدا 
كةرتى  »ثَيشكةوتنَيكى  وةك  بازاإةكةى 
تايبةت لة سلَيمانى« وةسفكردء وتى: »حةقى 
شارة  بةم  تايبةتمةندى  لةمةودوا  خؤمانة 

بدةين«.
ثَيكهاتووةء  نهؤم  ثَينج  لة  كاسؤمؤَل 
زياتر لة 500 دووكانى بة رووبةرى جياواز 
خاوةن  لةو  بةشَيك  بةآلم  كراوةتةوة،  تَيدا 
دووكانانةى كة ثَيشتر لةجَيى بازاإة نوَييةكة 

دووكانيان هةبووة بَيبةشكراون.
سالم محةمةد، خاوةنى 8 سةر خَيزانء 

بازاإى  دووكانةكانى  لة  يةكَيك  خاوةنى 
بة  رووخَينراوة(،  مؤَلة  ئةم  بؤ  )كة  بَيكةس 
رؤذنامةى وت: منء زياتر لة 20 دووكاندراي 

تر  لةم بازارة نوَيية بَيبةشكراوين.

بَيكةس  بازارى  دووكانةكانى  خاوةنى 
بةَلَيننامةى  لةاليةن شارةوانيى سلَيمانييةوة 
تايبةت بةوةرطرتنى دووكانةكانيان بؤكراوة.

بازاإى بَيكةس )كة ئَيستا رووخَينراوة( 

كارطَيإيى  ل��ةإَي��ط��ةى   1993 ل��ةس��اَل��ى 
لة  دروستكردنى  مؤَلةتى  خؤجَييةتيةوة، 
ئةركى  لةسةر  وةرطيراوةء  بؤ  شارةوانى 
دواتر  دروستكراوة،  دووكانةكان  خاوةن 
يةكَيكة  سالم  كراوةء  بؤ  فرؤشتنى  كإينء 
10هةزار  بة  1997دا  ساَلى  لة  كة  لةوانةى 
ساَلى  لة  بةآلم  كإيوة،  دووكانَيكى  دؤالر 
بؤ  لَيوةرطيراوةتةوةء  دووكانةكةي   2005

دروستكردنى كاسؤ مؤَل رووخَينراوة.
سالم هؤكارى ثَينةدانةوةى دووكانةكةى 
ثَييانوتووة   ك��ة  ط��ةإان��دةوة  ئ��ةوة  ب��ؤ 
وتى:  ئةو  بةآلم  بضووكة«،  »دووكانةكةى 

»دووكانةكةم 6م درَيذ بووة«.
يةك  تةنها  كاسؤمؤَل  دروستكردنى 
بَيكةس،  بازاإى  بةَلكو  بةرنةكةوت،  بازاإى 
ثَيآلوفرؤشةكان  ب��ة  ك��ة  دووك���ان   39
كة  دووك���ان   20 لة  زياتر  ن��اس��راب��وون، 
بوون،  ديكة  جؤرى  ضَيشتخانةء  وَينةطرء 
لة  جطة  ثَيآلوفرؤشةكة  دووكانة   39 هةر 
بإى  هةريةكةيان  دووكانةكيان  رووخاندنى 
بة  دواتر  لَيوةرطيراءة  دؤالريان  هةزار   40
كاسؤمؤَلدا  لة  دووكانيان  جياواز  رووبةرى 

ثَيدراوةتةوة.
ساَلح  م��ةال  حسَين  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كاسؤمؤَل  خاوةنى 
بةَلطةى  هةبووةء  دووكانيان  ئةوكةسانةى 

ثَيبووة، دووكانةكانمان داونةتةوة  ياساييان 
كة  ديكة  دووكانانةى  ئةو  بةرامبةر،  بةبَى 
زياتر لة  39 دووكان دةبَيت هيض بة َلطةيةكيان 
نةبووة، ئَيمة خؤمان هاوكاريمان كردوونء 
هةزار   40 بإى  داونةتةوةو  دووكانةكانمان 
هةر  بةهاى  كة  وةرطرتوون،  لَي  دؤالرمان 
بازاإةدا 100 هةزار دؤالرة،  لةم  دووكانَيك 
داوة  دووكانةكانمان  زؤربةى  ئَيمة  بةآلم 

بةكرَي.
»لةرَيطاى  ساَلح  مةال  حسَين  وتةى  بة 
ئاشكرادا  زيادكردنَيكي  لة  وةبةرهَينانةوة 
ئةو  نةخشةمان سازكردبوو«  »باشترين  كة 

ثرؤذةيةيان وةرطرتووة.
كاسؤمؤَلداء  دروستكردنى  لةكاتى 
شوَينةوار  ناوضةيةكى  دواوةي��دا  لةبةشى 
كارةكانى  م��اوةي��ةك  ب��ؤ  دؤزراي�����ةوة 
رةخنةى  شوَينةوارناسةكانيش  وةستَينراء 
زؤريان لةوبارةيةوة طرت، بةآلم بة بإيارَيك 
كاركردن تيايدا بةردةوام بوو، وةك سةرؤكى 
حكومةتيش لة وتارةكةى رؤذى يةكشةممةدا 
وتى: »خةَلكانَيك هةبوون جؤرةها ئاستةنطيان 
كارةكة  خؤشبةختانة  بةآلم  دروستكرد،  بؤ 
ئةنجامدرا«. خاوةنةكةشى دةَلَيت، ئةم شوَينة 
كارطَيإى  فةرمانطةى  بووة،  حكومةت  هى 
شوَينَيكى  »هيض  بةآلم  بووة،  تَيدا  خؤجَيى 

ئاسةوارى ثَيوة ديارنةبووة«.

23بـةدواداضــوون
nawxo. rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )576( 
سَيشةممة 2010/4/6

فؤتؤ: سيروان سلَيمانى، رؤذي كردنةوةى كاسؤ مؤأل  

راثؤرتي: دلَير عةبدولخالق

رَيكخراوى  راثؤرتى  ناوةإؤكى  بةثَيى 
ثةرلةمانى  سَييةمى  )ئاسك( خولى  ئةمريكى 
لةسَى  راب���ردوودا،  لةماوةى  كوردستان 
نةبووة،  سةركةوتوو  سةرةكييةكةى  ئةركة 
ثةسةندكردووة،  بودجةى  نة  بةشَيوةيةك 
ثَيويستيش  نة وةك  نة ياسايةك دةركراوةء 
كارةكانى  ب��ةدواداض��وون��ى  ض��اودَي��ري��ىء 

حكومةت كراوة.
هةَلسةنطاندنء  راث��ؤرت��ى  يةكةم  لة 
سَييةمى  خولى  كارةكانى  ضاودَيريكردنى 
ئةمريكى  كؤمةَلةى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ئاماذةكردن  س��ةرةإاى  )ئاسك(،  كورد  بؤ 
بةهؤى  خولة  ئةم  كارابوونى  لة  بةجؤرَيك 
طةرموطوإيى  ئؤثؤزسيؤنء  هةبوونى 
حاَلةتى  دروستبوونى  كؤبوونةوةكانء 
ليستى  لةنَيوان  طرذيى  بةريةككةوتنء 
ئؤثؤزسيؤنةكان،  ليستة  كوردستانيىء 
هةَلوةستةيةكى جديى لةسةر ثةسةندنةكردنى 
خاَلَيكى  ضةند  ك��ردووةء  هةرَيم  بودجةى 
خولة  ئ��ةو  لةسةر  سةرنج  وةك  ديكةش 

ياداشتكراوة، لةوانة:
»ف��راوان��ي��ى دةس��ةآلت��ى س��ةرؤك��ى 
بةشَيوةيةك  ناوخؤ،  ثةيإةوى  لة  ثةرلةمان 
لة  س��ةرؤك  ئةطةر  نيية،  م��ادةي��ةك  هيض 
بؤ  ئةندامان  بة  بدات  ماف  دةرضوو  ثةيإةو 
لَيثرسينةوةء راستكردنةوة، ثةسةندنةكردنى 
كؤى ئةو ثإؤذانةى لةاليةن فراكسيؤنةكانء 
كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  ء  ثَيشوو  خولى 
بةشَيكيان  كة  ثَيشكةشكراون،  مةدةنييةوة 
ثةرلةمان  بؤكراوة.  يةكةميان  خوَيندنةوةى 
بؤ  لَيثرسينةوة  بةدواداضوونء  نةيتوانيوة 
ئةو )5( مليار دؤالرة بكات، وةك بةخششء 
وةرطيراوةء  نةوتييةكانى  طرَيبةستة  داهاتى 
خةرجكراوة؟  كَى  بؤ  لةكوَىء  نازانرَيت 
بةدواداضوونى  ئابووريى  دارايىء  ليذنةى 
بؤ ئةو ثإؤذانة نةكردووة، كة بودجةيان بؤ 
هةردوو  دةخةنةإوو  ئةوةش  دابينكراوة، 
ديوانى ضاودَيرى دارايى لة سلَيمانىء هةولَير 
وايكردووة  ئةمةش  نيية،  شةرعييةتيان 
ضاودَيرييةكى ورد نةبَيت بؤ ديارنةمانى ئةو 

ثارةيةى بؤ ثإؤذةكان تةرخاندةكرَيت«.
ثةرلةمانتارى  بةرزنجى،  د.س��ةب��اح 
ئ��ةوةى  ئيسالميى  كؤمةَلى  فراكسيؤنى 
خستةإوو؛ بؤضوونةكانى راثؤرتةكة بةجَييةء 
ثةرلةمان  لة  زياتريان  ض��اوةإَي��ى  خةَلك 
دةبيندرَيت  الوازييةى  سستيء  ئةو  دةكرد، 
دةطةإَيتةوة بؤ ضةند هؤكارَيك، لةوانة؛ تازةيى 
ئؤثؤزسيؤن،  خاوةن  ثةرلةمانى  ئةزموونى 

زؤرء  رؤتينى  ثةرلةمان،  ناوخؤى  ثةيإةوى 
ديكةوة  لةاليةكى  دروستدةكات،  رَيطريى 
ثةرلةمان  دةيةوَيت  ئةنقةست  بة  دةسةآلت 
رؤَلى خؤى نةطَيإَيتء كارةكانى ئؤثؤزسيؤن 
بضووكدةكةنةوة، جطةلةوةى بةشَيكى زؤرى 
ئةندامانى ثةرلةمانيش ئةندامَيتيى بة بةخشين 

دةزانن.
ثةرلةمانتارى  ع��وس��م��ان،  ع��ةدن��ان 
فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان، 
دةَلَيت: »ثةرلةمان لة ضةند مانطى رابردوودا 
ثةسةند  ياسايةكى  هيض  بووةء  سست  زؤر 
نةكردووة، دواتر بودجةش كراية مةسةلةيةكى 
سياسيى، كة زياتر ثةيوةنديى بة بانطةشةوة 
هةبووة، زؤر بةثةلة رةوانةى ثةرلةمان كرا، 
دةستكةوتى  وةك  بكةوَيتء  فريا  بؤئةوةى 
كوردستانيى  ليستى  ت���ازةء  كابينةى 

سةيربكرَيت«.
بة بإواى ئةندامةكةى فراكسيؤنى طؤإان، 
حيزبى  دوو  نَيوان  ناسةليمي  ثةيوةنديي 
دةسةآلتدار يةكَيكيان دةسةآلتى فيعلى خؤى 
هةذموونى  ديكةش  ئ��ةوى  لةدةستداوةء 
ثةرلةمانء  طواستراوةتةوة  هةية،  زؤرى 
كردووةء  دانيشتنةكان  لةسةر  كاريطةريي 
جؤرَيك لة سةرلَيشَيواوىي دروستكردووة، 
»ثَيشتر زؤر ثةلةثةليان لة تَيثةإاندنى بودجة 
دةكرد، بةآلم مانطَيكة هةَلبذاردن تةواوبووةء 
سةرؤك  جَيطرى  كةضى  نةكراوة،  دانيشتن 

دانيشتنَيكى  داواى  بوو،  ثةلةى  ثَيشتر  كة 
هةبوونى  نيشانةى  ئةمةش  ن��ةك��ردووةء 

ئةجَيندايةكى سياسيية«.
ئةوةى بؤضوونى هةموو فراكسيؤنةكانى 
هةمواركردنةوةى  كؤكة،  لةسةر  ثةرلةمانى 
ذم���ارةى  كةميى  ن��اوخ��ؤي��ة،  ث��ةي��إةوى 
ياسايةك  هيض  دةرنةضوونى  دانيشتنةكانء 
لةماوةى رابردوودا، ئةو رةخنة توندةية رؤذانة 
دةكرَيت،  ثةرلةمان  خولةى  ئةو  ئاراستةى 
هةروةك سةرؤكى فراكسيؤنى بزووتنةوةى 
ثةرلةمان  كورسى   )2( خ��اوةن  ئيسالميى 
دةَلَيت: »بؤ دياريكردنى كاتى كؤبوونةوةكانء 
ثةيإةوى  ثإؤذةياساكان  ثَيشكةشكردنى 
سةرؤكى  لةدةستى  دةسةآلتةكانى  ناوخؤ 
بةشَيوةيةك  كؤكردووةتةوةء  ثةرلةماندا 
ئةندامانى ثةرلةمان نازانن، كةى كؤبوونةوةية! 
نازانين  ناكرَيت  كؤبوونةوة  ئَيستاش  كة 

هؤيةكةى ضيية؟!«.
فراكسيؤنى  وتةبَيذى  بةرامبةردا،  لة 
كوردستانيى خاوةن )59( كورسى، ئاماذةى 
جياوازء  بيروإاى  ئةزموونء  بةوةكرد؛ 
خولة  ئةم  وايكردووة،  ئؤثؤزسيؤن  بوونى 
كةريم،  ئاسؤ  ثَيشوو،  لةخولى  كاراتربَيت 
رايطةياند: »راستة هيض ياسايةك دةرنةضووة، 
خوَيندنةوةى  ثإؤذةياسا  كؤمةَلَيك  بةآلم 
لةناو  راثؤرتةكانيان  كراوةء  بؤ  يةكةميان 
ليذنةكان كؤتاييهاتووةء دواى ثةسةندكردنى 

بودجة يةكة يةكة ئةو ياسايانة خوَيندنةوةى 
لةسةر  بإياريان  دةكرَيتء  بؤ  دووةميان 

دةدرَيت«.
فراكسيؤنى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ةى 
ئةو  ثةسةندنةكردنى  هؤكارى  كوردستانيى، 
ئةوة  بؤ  ثةرلةمانداية،  لة  ثإؤذةياسايانةى 
كاتَيك  ناوخؤ  ثةيإةوى  بةثَيى  طةإاندةوة 
بودجة دةطاتة ثةرلةمان تا ثةسةند نةكرَيت، 
ثإؤذةياسايةكى  هيض  لةسةر  طفتوطؤ  نابَيت 
ثةيإةوى  هةموارى  لةبارةى  بكرَيت.  ديكة 
ناوخؤش وتى: »ثَيويستة ئةو ثةيإةوة لةبةر 
رؤشنايى ئةزموونى ثةرلةمانى كوردستانء 
ئةوكات  دابإَيذرَيتةوة،  دةرةوة  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانتاران بإياردةدةن ضى لَى زياددةكةنء 

ضى لَيكةمدةكةن«.
ثةيإةوى  ثَييواية:  عوسمان،  عةدنان 
داوةء  سةرؤكايةتى  بة  دةسةآلتى  ناوخؤ 
هةر  ضونكة  ثةكخستووة،  ئيشوكارةكانيشى 
كاتَيك سةرؤكايةتى بيةوَيت بؤ بةرذةوةنديى 
نةشيةوَيت  ئةطةر  دةهَينَيتء  بةكارى  خؤى 

ئيشى ثَيناكات. 
لةبارةى ضارةنووسى )5( مليار دؤالرى 
داهاتى طرَيبةستة نةوتييةكانء ئةو رةخنانةى، 
طواية ثةرلةمان نةيتوانيوة ضاودَيريى كارةكانى 
حكومةتء ئةو ثإؤذانةى بكات، كة بودجةيان 
وتى:  عوسمان،  عةدنان  تةرخانكراوة،  بؤ 
»ئؤثؤزسيؤن ضارةنووسى ثارةى طرَيبةستة 

لة  ئَيستاش  ورووذان���دووةء  نةوتييةكانى 
بؤ  راستييةكانين،  ئاشكراكردنى  هةوَلى 
خؤى  داراي��ى  ليذنةى  بةدواداضوونيش 
ثَيويست  بةَلكو  ن��اك��ات،  ب��ةدواداض��وون 
ثَيشوو  ساآلنى  خيتامى  حسابى  واب��وو 
لةبةردةستدابوواية، هةروةك ئةو ليذنةيةش 
دةسةآلتةكان  دابةشكردنى  بة  مةحكومة 
لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة، ئةوانيش تائَيستا 
ناتةواوييةكانء  ثةردةثؤشكردنى  خةمى  لة 
سثيكردنةوةى رووى حكومةتن، نةك هةوَلى 
رةخنةطر  ضاودَيرء  ثةرلةمانَيكى  بدةن  ئةوة 

دروستبكةن«.
كوردستانيى،  فراكسيؤنى  وتةبَيذى 
سامانة  وةزي���رى  ب��ةوةك��رد؛  ئ��ام��اذةى 
ثةرلةمان  دانيشتنى  لة  سرووشتييةكان 
ثةرلةمانتارانى  وةآلم��ى  ئ��ام��ادةب��ووةء 
داوةتةوةء باسى لةوةكردووة؛ ئةو ثارانة بؤ 
ثإؤذةكةء  ناوى  ثإؤذةيةك سةرفكراوةء  ض 
شوَينةكانيشى هَينا، بةآلم ئةم وةآلمانة تاضةند 
جَيى باوةإى ثةرلةمانتاران بووة، ئةوة شتَيكى 
ديكةية. ثةيوةند بة بودجةش وتى: »بودجةكة 
اليةنى باشء خراثى هةية، بةآلم لةبةر هؤى 
سياسيى نةهاتووةتة ثةرلةمان، ضونكة بودجة 
بودجة  ياساى  ثةسةندبكرَيتء  هةردةبَيت 
دةربضَيت، بؤية دةكرَيت لةداهاتوودا ثةرلةمان 
طفتوطؤى بكاتء كةموكورتييةكانى ضارةسةر 

بكرَيتء بخرَيتة خزمةتى خةَلكةوة«.

مانةوةى بودجة، دةرنةكردنى ياسا، نةبوونى ضاودَيريكردن
ضى بة ثةرلةمان دةلََين...؟

زياتر لة 20 خاوةن دووكان لة بازاأى كاسؤ مؤأل بيَبةش دةكرَين

فؤتؤ: رؤذنامة دانيشتنَيكى ثةرلةمانى كوردستان    



ئؤتيزمة،  جيهانيى  رؤذى  رؤذى)4/2( 
لة  بةتايبةت  كوردستانء  هةرَيمى  لة  بةآلم 
سلَيمانى، بةهؤى ئةوةى رؤذى)4/2( ثشوو 
يادة دواخرا بؤ رؤذى)4/3(ء لةو  بوو، ئةو 
لة  فَيستيظاَلَيكيان  نَيرطز  سةنتةرى  رؤذةدا 

هؤَلى ثَيشةوا رَيكخست.
نيطةرانيى  جَيطةى  رؤذةدا  لةو  ئةوةى 
نةخؤشةكانى  كةسوكارى  لة  زؤر  بةشَيكى 
ئؤتيزم بوو، ئةوةبوو كة وةزيرى تةندروستى 
تةنيا )5(دةقيقة كاتى خؤى بؤ ئةو نةخؤشانة 

نةخؤشانةء  ئةو  لةكاتَيكدا  تةرخانكرد، 
كةسوكارةكانيان بةدةست كؤمةَلَيك كَيشةى 
دةرفةتَيكدا  بةدواى  دةيانناآلندء  زؤرةوة 
بةرثرسانى  بةردةستى  بيخةنة  تا  دةطةإان 
وةزيرى  كة  ل��ةوةى  جطة  ئةوة  حكوميى، 
بةالى  نةهات  هةر  كؤمةآليةتى  كاروبارى 

ئةو فَيستيظاَلةء نةخؤشةكانى ئؤتيزمدا.
لة  دةستخؤشى  ل��َي��رةدا  دةم��ةوَي��ت 
لة  بكةم  ئؤتيزم  سةنتةرى  كارمةندانى 
سلَيمانى، كة بة راستى خةمخؤرنء بةتةنط 

ئؤتيزميان  نةخؤشيى  كة  منداآلنةوةن  ئةو 
ثَيويستة  ماونةتةوة،  سةنتةرة  لةو  هةيةء 
لةم رووةوة رَيزيان لَيبنرَيتء دةرماَلةشيان 
هةر  دةمةوَيت،  بةآلم  تةرخانبكرَيت،  بؤ 
سةبارةت بةم نةخؤشييةء بةتةنطةوةهاتنى 
خاَلَيك  ضةند  ل��ةب��ارةي��ةوة،  حكومةت 

بخةمةإوو:
سلَيمانى  لة  ئؤتيزم  سةنتةرى  بيناى   •
بضووكةء  زؤر  خراثدايةء  رةوشَيكى  لة 
ضارةسةركردنء  بؤ  نيية  شياو  راستى  بة 

بة  توشوبوو  منداآلنى  ثةروةردةكردنى 
حكومةت  ثَيويستة  ئؤتيزمء  نةخؤشيى 

بينايةكى نوَيى بؤ دروستبكات.
شارةزا  تايبةتمةندء  ستافى  ثَيويستة   •
ئؤتيزم  منداآلنى  ث��ةروةردةك��ردن��ى  بؤ 
ضةندين  ئَيستادا  لة  ضونكة  دابمةزرَينرَين، 
نةخؤشييةوة  ئةم  لةبارةى  كة  هةن  كةس 
هةية،  شارةزاييان  بينيوةء  تايبةتيان  خولى 

بةآلم ناهَينرَين بؤ ئةم سةنتةرة.
دنيادا،  ثَيشكةوتووةكانى  وآلت��ة  لة   •

ض��ارةس��ةر  ل��ة  ئؤتيزم  نةخؤشةكانى 
تةمةنى  لة  وايانلَيدةكرَيت  نزيكدةكرَينةوةء 
بؤية  ببنةوة،  خةَلك  بة  تَيكةأل  )15(ساَليدا 
ثَيشكةوتووى  سيستمى  هةمان  ثَيويستة 
تايبةت بة ثةروةردةكردنى منداآلنى ئؤتيزم 
كارى  كوردستانء  هةرَيمى  بهَينرَيتة 

ثَيبكرَيت.

باوكى منداَلَيكى تووشبوو بة 
نةخؤشيى ئؤتيزم

شاسوار مامة

ناحيةى  دانيشتوءى  هاوآلتييانى 
ذاراوة بةهؤى كةميى خزمةتطوزارييةوة 
ئاماذة  دةردةب��إنء  خؤيان  نيطةرانيى 
ثةراوَيزخراوةء  ناحيةكةيان  بةوةدةكةن؛ 
رَيطاوبانء  خراثيى  طرفتةكانى  بةهؤى 
نةبوءنى ئاوةإؤء كارةباء سوءتةمةنىء 
ثإؤذة سةرنةكةوتووةكانةوة، بةسةختيى 

ذيان دةطوزةرَينن.
هاوآلتييةكى  رةس���وأل،  ح��ةس��ةن 
دةَلَيت:  رؤذنامة  بؤ  ذاراوةي��ةء  خةَلكى 
ث��إؤذةك��ان  زؤرةء  »ك��ةم��وك��وءإي��ى 
طةإةكى  نموءنة  بؤ  كراون،  بةسةقةتى 
ئ��ازادي��ى زَي��راب��ى ب��ؤ ك���راوة، ب��ةآلم 

خراثبووة«.
بةوةشكرد؛  ئاماذةى  هاوآلتيية  ئةو 
نةبوءنى  ناحيةكةيان  سةرةكيى  كَيشةى 
شةقامةكان  رَيطاوبانةء  خراثيى  كارةباء 

كؤنكرَيتء قير نةكراون.
ق��ةزاء  خةَلكى  ل��ة  زؤر  بةشَيكى 
بةهؤى  كوردستان  هةرَيمى  ناحيةكانى 
روودةكةنة  خزمةتطوزارييةوة  نةبوونى 
ناحيةكان  ق��ةزاء  شارةكانء  ناوةندى 
دةَلَين؛  خؤيان  وةك  ضونكة  ضؤَلدةكةن، 
تةنيا  حيزبيى  حكوميىء  بةرثرسانى 

بةَلَينيان ثَيدةدةنء جَيبةجَيى ناكةن.
ئةحمةد حةسةن، هاوآلتييةكى ديكةى 
دةكات،  لةوة  باس  ذاراوةي��ةء  ناحيةى 
خزمةتطوزارييان  داواى  ضةندينجار  »كة 
داواكارييةكانيان  ب��ةآلم  ك����ردووة، 

ثشتطوَيخراون«.
وتيشى:  رؤذنامة  بؤ  هاوآلتيية  ئةو 
لة  ليتةداين  ق��وإء  لةناو  زستاندا  »لة 
هةية  ثإؤذةش  تةثوتؤز،  لةناو  هاوينيش 
هةر  بةآلم  جَيبةجَيدةكرَيت،  ضةندجارَيك 
طرنطى  زؤر  ضونكة  شكستدَينَيتةوة، 

ثَينادةن«.

مةمةند،  دَل��ش��اد  ل��ةب��ةرام��ب��ةردا 
ذاراوة،  ناحيةى  شارةوانيى  سةرؤكى 
هؤكارى  رؤذن��ام��ة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة 
دةطةإَينَيتةوة  خزمةتطوزاريى  نةبوءنى 
راشيدةطةيةنَيت؛  بودجةء  نةبوونى  بؤ 
ساَلى  ب��ودج��ةى  ثةسةندكردنى  ب��ة 
نةبوءنى  كَيشةى  هةوَلدةدةن   ،)2010(

خزمةتطوزاريى ضارةسةربكةن.
دَلشاد مةمةند، وتيشى: »سةبارةت بة 
ئاوةإؤ  كؤنكرَيتء  شؤستةء  ء  قيرتاو 
)2010( لةساَلى  هةية  بةرنامةماندا  لة 

دةرخستةمان  ئةنجامبدةينء  ثإؤذة  دا 
ئامادةكردووة«.

دةظةرى  دةكةوَيتة  ذاراوة  ناحيةى 
ثشدةرء ذمارةى دانيشتوءانةكةى نزيكةى 
نةبوءنى  بةهؤى  كةسةء  ه��ةزار   )10(
نيطةرانن  هاوآلتييان  خزمةتطوزارييةوة 
لة حكومةتء داوادةكةن بةزووترين كات 

كَيشةكانيان بؤ ضارةسةربكرَيت.

رؤذنامة
م������اوةى ض���ةن���د رؤذَي���ك���ة 
هاوردةى  ئاوارةو  قةرةبووكردنةوةى 
راط��ي��راوةو  ناوضةجَيناكؤكةكان 
باآلى  ليذنةى  بةرثرسانى  بةوتةى 
دواى  تا   )140( مادةى  جَيبةجَيكردنى 
ثَيكهَينانى حكومةت دةستناكرَيتةوة بة 
تائَيستاش  هاوكات  قةرةبووكردنةوة، 
 )140( م��ادةى  ئةمساَلى  ب��ودج��ةى 

نةخراوةتة بةردةست ليذنة باآلكة.
كاكةإةش سديق، بةرثرسى ئؤفيسى 
لة  رايطةياند:   )140( مادةى  كةركوكى 
راطيراوةو  قةرةبووكردنةوة  ئَيستادا 
عَيراق  حكومةتى  ثَيكهَينانى  دواى  تا 
قةرةبووكردنةوة،  بة  دةستناكرَيتةوة 
جطةلةوةش تائَيستا بودجةى ئةمساَلى 
مادةى )140(، كة )172( مليؤن دؤالرة، 
نةطةيشتووةتة دةست ليذنة باآلكة، كة 
دروستكردوين،  بؤ  كَيشةى  ئةويش 
ضونكة لة كةركوكء خانةقينء شةنطار 
تائَيستاش  كة  م��اوة،  زؤر  خةَلكَيكى 

ضاوةإوانى قةرةبووكردنةوةن.
راب���ردوودا  مانطى  كؤتايى  ل��ة 
س��ةرب��ةخ��ؤى  ب���اآلى  كؤمسيؤنى 
هةَلبذاردنى  ئةنجامى  هةَلبذاردنةكان 
عَيراقى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  )3/7(ى 
كاتةوة  ل��ةو  هةرضةند  راط��ةي��ان��دء 
ثَيكهَينانى  هةوَلى  لة  براوةكان  ليستة 
بةآلم  حكومةتدان،  نوَيى  كابينةيةكى 
مانطَيكى  ضةند  حكومةت  ثَيكهَينانى 

ديكة دةخايةنَيت.
 )140( مادةى  ئؤفيسى  بةرثرسى 
كة  بةوةدةكات؛  ئاماذة  كةركوك،  لة 
حكومةتنء  ثَيكهَينانى  ضاوةإوانى 
بة  دةستدةكرَيتةوة  كاتة  ئةو  دواى 

قةرةبووكردنةوة.
راب��ردوودا  ساَلى  سَي  م��اوةى  لة 
مليارو   741( بإى  عَيراق  حكومةتى 
سةرفكردووة  دينارى  مليؤن   )420
ب��ؤ ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةى ئ���اوارةو 
لةطةأل  ناوضةجَيناكؤكةكان،  لة  هاوردة 
مليارء   653( بإى  داواى  ئةوةشدا 
بؤ  كراوة  ديكة  دينارى  مليؤن   )250

قةرةبووكردنةوة.
ليذنةى  راث��ؤرت��ى  دوا  بةثَيى 
جَيبةجَيكردنى  باآلى  ليذنةى  دارايى 
تا  )2007وة  ساَلى  لة   )140( مادةى 
ثارَيزطاى  سَي  هةر  لة   )2009/11/30
ئ��اوارةو  نةينةوا(  ديالة،  )كةركوك، 
 )420 مليارو   741( بإى  بة  ه��اوردة 
قةرةبووكراونةتةوة،  دينار  مليؤن 
مليارء   653( بإى  داواى  ه��ةروةك 
تائَيستا  ك��راوةو  دينار  مليؤن   )250
 )63158( بةوثَيية  سةرفنةكراوة، 
مامةَلة قةرةبووكراونةتةوةء )56323( 

مامةَلة قةرةبوو نةكراونةتةوة.
كاكةإةش سديق، باسى لةوةشكرد، 
ك��ةرك��وكء  ئؤفيسةكانى  ل��ة  جطة 
ئؤفيسى  ض��وار  شةنطار  خانةقينء 
ب��اش��وورى  ن��اوةإاس��تء  ل��ة  ديكة 
بودجةى  لةكاتَيكدا  دةكرَينةوة،  عَيراق 
بةراورد  بة   )140( مادةى  ئةمساَلى 
كةمكراوةتةوة،  راب��ردوو  ساَلى  بة 
دا  زؤرم��ان  هةوَلى  ئَيمة  هةرضةند 

كةمنةكرَيتةوة.

ئةحمةد حةمة ساَلح

داه��ات��ى  ن��ةم��ان��ى  وات���ة  بَيكاريى 
هةذاريبوونة،  لة  روو  ثاشان  تاكةكةس، 
خَيزانة هةذارء كةمدةرامةتةكان داهاتيان 
بةشى ثَيداويستى رؤذانةيان ناكات، ئةم 
راستةوخؤى  ثةيوةنديى  بارودؤخةش 
دابةشكردنى  لة  هةية  نايةكسانييةوة  بة 
بةرامبةر سةروةتء  لة  تاكةكان  داهاتى 
نايةكسانيية  ئةمجؤرة  نيشتمان،  سامانى 
لة  دوور  ء  دزَي��و  دي���اردةى  ضةندين 
دَينَيتة  مرؤظايةتى  بةرزى  ثَيوةرةكانى 
سواَلكردنء  دياردةى   ( لة  هةر  بوون، 
منداآلنء...هتد(.  بة  كاركردن  دياردةى 
لةبةر نةبوونى ئامار ناتوانرَيت بة ذمارة 
خراونةتة  منداأل  ضةند  كة  دياربكرَيت، 
سيستمى  دياردةيةكى  كاركردن،  بةر 
ه��ةذارء  خَيزانة  كة  سةرمايةداريية، 
دابينكردنى  لةثَيناو  كةمدةرامةتةكان 
ناضاريى  ب��ة  رؤذان���ةي���ان  ب��ذَي��وي��ى 
كاركردن،  بةردةم  دةخةنة  منداآلكانيان 
بةثَيى  منداآلن  بة  كاركردن  كة  لةكاتَيكدا 
مافةكانى  لة  نَيودةوَلةتييةكان  )بةَلطةنامة 
منداآلنء مافى مرؤظء بإطةى تايبةت لة 

ياساكانى كاركردن(  قةدةغةكراوة.
ضاالكييةكانى  ك���ارو  ه��ةروةه��ا 
منداآلنء  بة  تايبةت  رَيكخراوةكانى 
فَيركردنى  ث���ةروةردةء  ثةيامةكانى 
وةزارةت������ى ث�������ةروةردةو الي��ةن��ة 
بة  م��رؤظء  مافى  ثةيوةنديدارةكانى 
شةوانيش نووسراوةكانى سةر شاشةى 
منداآلن  بة  كاركردن  كة  (ةك��ان،   TV(
قةدةغةدةكةن، بةآلم ئةم ثةيامانة تةريب 
هةذارء  خَيزانة  خةمى  لةطةأل  نةبوون 
بة  منداَلةكانيان  كة  كةمدةرامةتةكان، 
ئيشكردن،  ب��ةردةم  نةخةنة  ناضاريى 
ذمارةيةكى كةم نينء رؤذانةء وةرزانةش 
كة  منداآلنةى  ئ��ةو  زي��ادب��وون��دان،  لة 
لةنَيوان )7-18( ساَلةو رؤذانة  تةمةنيان 
)ثاكةتء  فرؤشيارى  لة  هةر  كاردةكةن 
عةالطةو  ضلورةو  ضةرةساتء  جطةرةو 
كرَيكارء  حةماألء  بؤياخضىء  )CD(ء 
دةستطَيإيىء  كارى  عةرةبانةبةدةستء 
لة  ئاسنطةرو  فيتةرو  الى  شاطرديى 
نادىء ضايخانةء دوكانء طةرماوةكانء 

...هتد(.
زؤرى  بةشَيكى  بةآلم  هةموو،  ناَلَيين 
ئَيستاداء  لة  كاردةكةن  منداآلنةى  ئةو 
الدان  توندوتيذيىء  تووشى  ئايندةدا 
مرؤظايةتىء  بةرزةكانى  ث��َي��وةرة  لة 
فَيرى  دةبنةوةء  ئايينى  كؤمةآليةتىء 
منداآلنةى  ئةو  دةبن،  خراث  شتطةلَيكى 

بةهؤى  طشتييةكان  شوَينة  ب��ازاإو  لة 
رووب��ةإووى  كاردةكةن  نةبوونييةوة 
لة  هةر  دةبنةوة،  دةروونيى  ئازاردانى 
هةإةشةى  طؤشةطيركردن،  )ترساندن، 
جنَيودان،  جةستةيى، سوءكايةتيثَيكردن، 
منداآلنة  ئةم  لَيدانءضةوسانةوةء...هتد(، 
ئةركى  لة  بةشَيك  نةبوونى  لةبةر  كة 
كةوتووةتة  خَيزانيان  بةخَيوكردنى 
سةرشان، كاتَيك خؤيان بةراورد دةكةن 
ئةوان ضؤن  كة  هاوتةمةنةكانيان،  لةطةأل 
نييةء  بةكاركردن  ثَيويستيان  دةذينء 
جيهانى  خؤشييةكانى  زَيإينء  ساتة  لة 
دوور  ضؤن  ئةميش  دةذي��نء  منداَليدا 
ثَيويستبوون  نةبوونىء  لةبةر  نازء  لة 
دوورة  ضةندة  ذيانى  ك��ارك��ردن  بة 
زَيإينةكانى  وةنةوشةيىء  خةونة  لة 
بيركردنةوةية  ئ��ةم  منداَليى،  دنياى 
وآلتةكةم  بةشمةينةتةكانى  منداَلة  الى 
رؤحىء  ئازاردانى  بؤ  هؤكارَيك  دةبَيتة 
ئ��ازاردان��ى  جةستةيى،  دةروون��ي��ىء 
دةروونيى شَيوازى هةَلسوكةوتَيكة منداأل 
نييةء  )خؤشةويست  كة  دةبينَيت،  خؤى 
دَيتء  مَيشكيدا  لة  ديكة  وشةى  ضةندين 
دابإانء  سةرجةمياندا  لة  كة  دةضَيت، 
روءخسارء  خةمباربوون  نامؤبوونء 
لةم  بةشَيك  دادةط��رَي��ت،  دةروون��ي��ان 
هؤكارَيك  دةبَيتة  نةبوونيى  منداآلنةش 
بدةنء  خوَيندن  بة  درَي��ذة  نةتوانن  كة 
خوَيندن  لة  خوَيندندا  كةم  قؤناغَيكى  لة 
بةآلم  هةموو،  ناَلَيين  دووبارة  دادةبإَين، 
طةورةش  كة  بةشَيكيان  بةدَلنياييةوة 
ء  شَيواو  كةسايةتييةكى  خاوةنى  دةبَيت 
كةسَيكى زيانبةخش دةبَيت بؤ كؤمةَلطة.

بةتايبةت  ه���ةم���ووانء  ئ��ةرك��ى 
رَيكخراوةكانى تايبةت بة منداآلنة، كة بة 
حكومةتء اليةنة ثةيوةنديدارةكان بَلَيين 
كَيشةية  ئةم  قةدةغةية،  وشةى  تةنيا 
ب��ةدواى  ثَيويستة  ضارةسةرناكاتء 
راستييةكاندا  ض��ارةس��ةرة  ه��ؤك��ارو 
ثرسيار  كاريطةرترين  كة  بطةإَيين، 
منداآلنة  ئ��ةو  ب��ؤ  بثرسين،  ئ��ةوةي��ة 
ضؤنة؟  خَيزانةكانيان  ذيانى  كاردةكةن؟ 
منداَلةو  ئ��ةو  خةتاى  بةدَلنياييةوة 
خانةوةدادة هةذارو كةمدةرامةتةكانيانى  
باوكء  هةموو  كة  ئاشكراية  نيية،  تَيدا 
دايكَيك منداَلةكانى خؤيان خؤشدةوَيتء 
جوانيى  جيهانى  ل��ة  ح���ةزدةك���ةن 
كةسَيكى  ئايندةشدا  لة  بذينء  منداَليدا 
سوودمةندء كةسايةتييةكى سةركةوتوو 
ء نموءنةيى بن بؤ كؤمةَلطة، لةنَيو ئَيمةى 
دايك  )باوكء  كة  وتراوة  دةمَيكة  كوردا 
خؤيان  لة  منداَلةكانيان  هيواخوازن 
باشتر بن(، ئةى كة ئةمة سؤزى باوكء 
منداَلةكانيان  دةدةن  رَيطة  بؤ  بَيت،  دايك 
ئاشكراية  وةآلم��ةك��ةى  ك��ارب��ك��ةن، 
كةمدةرامةتى(ية،  بَيكاريىء  )هةذاريىء 
ثةيوةنديدارةكانء  حكوميية  دامودةزطا 
منداآلن  بة  تايبةت  رَيكخراوةكانى 
كار  نابَيت  منداأل  داوادةك��ةن  ب��ةردةوام 
لة  هةر  دياردةيةش  ئةو  بةآلم  بكات، 
ئةو  كة  لةبةرئةوةى  بةردةواميداية، 
منداآلنة كار نةكةن ضةندين ماأل بذَيويى 
ثةيامى  دةب��َي��ت،  خراثتر  رؤذان��ةي��ان 
لةطةأل  قةدةغةية،  منداأل  بة  كاركردن 
ئ��ةوةى ئ���ازارى رؤح��ىء دةروون��ي��ى 
ئةوة  بةقةد  دةدات،  هةذارةكان  خَيزانة 
ضارةسةرى  لة  بير  كة  نابَيت  كاريطةر 

ريشةيى ئةم طرفتة بكرَيتةوة.

لة سلَيمانى، ضؤن يادى رؤذى نةخؤشيى ئؤتيزم كرايةوة؟

ذاراوة، بة هاوينى تةثوتؤزء 
زستانى قوأ دةناسريَتةوة

قةرةبووكردنةوة رادةطيرَيت

بَيكاريىء هةذاريى، هؤكارى 
ثةرةسةندنى كارثَيكردنى منداآلنة 
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ئةو ثرؤذانةي كة لة ذاراوة كراون جَيطةى رةزامةندى نين



ئةَلمانيا: جةمال نةبةز

ئةنجامةكاني هةَلبذاردني ثارلةماني عَيراق، 
كوردييةكان  حيزبة  وةك  وادةرن��ةض��وون 
ضاوةإوانياندةكرد.  ثاش ئةو شكستةي، كة 
روويدا،  ديالةدا  و  كةركووك  لة  بةتايبةتي 
»هاوثةيمانيي  اليةنطراني  لة  طةلَيك  ئَيستة 
كوردستان« ئؤباَلةكةي دةنَين بة مل ئةوةدا 
كة كؤمةَلة و رَيكخراوة راميارييةكاني كورد، 
وةك تاكة دةستةيةك نةضوونة هةَلبذاردنةوة.  
كة  دةبَيذن،  ئاشكراتر  ه��ةن،  هَيندَيكيش 
و  طؤإان«  »بزووتنةوةي  خؤجياكردنةوةي 
»هاوثةيمانيي  لة  طضطة«،  »كؤمةَلَيكي  ضةند 
كورد  كة  ئةوةي  هؤي  بة  بوو  كوردستان«، 
لةدةستبضَي.   ثارلةماني  كورسي   10 تا   7
هةرضةندة ئةم ذمارة و تؤمةتةش راست نين، 
بةاَلم با وادابنَيين كة راستن و بَلَيين، ئةطةر وا 
نةبوواية، ئةوا ذمارةي كورسييةكاني كورد، 
شةستوهةفت،  بة  دةبوو  ثةنجاوهةفتةوة  لة 
تةنانةت، با لةبةر خاتري وان بيكةين بة هةفتا 
كورسي.  بةاَلم هةفتا كورسي هَيشتا زؤرينة 
كورسيي    325 ضاو  لة  كةمينةية  و  نيية 
ذمارةي  ماناي  دَيمؤكراسيش  ثارلةماندا، 
دةنطةكانة.  جا لةبةر ئةوةى، كورد لة عَيراقدا 
بة ذمارة كةمينةية، ئةوا هيض كاتَيك بة دةنط 
ثارلةماني  لة  نايباتةوة.  خؤ دةستةي كورد 
ثَيشوودا، بةإَيذة الواز نةبوو.  بَيجطة لةوةش، 
سةرؤكظةذيران  جَيطري  و  سةرؤككؤمار 
و ظةذيري دةرةوة و ضةند ظةذيرَيكي ديش 
يةك  تاكة  ئةوةشدا،  لةطةَل  ب��وون،  كورد 
جَيبةجَينةكرا،  كورد  بنةإةتيي  داخوازيي 
)نَيوضة  ه��ةرَي��م  س��ن��ووري  كَيشةي  ن��ة 
نة  ثَيشمةرطة،  كَيشةي  نة  داطيركراوةكان(، 
كَيشةي نةوت و طاز، نة كَيشةي بودجة، نة..، 
نة..، نة… باشة، ئةودةمة كورد، خوا نةيبإَي، 
يةك بوون، ئةدي ئؤباَلي ئةو سةرنةكةوتنانة 

بة ئةستؤي كَي بوو؟
لةسةركردنةوةي  نة  لَيرةدا،  مةبةستم 
توانج  و  سةركؤنةكردن  نة  و،  اليةكة  هيض 
مةبةستم  بةَلكو  دي،  اليةكي  هيض  لة  طرتنة 
و  راس��ت  بؤضوونَيكي  خستنةبةرضاوي 
كورددا  رامياريي  لة  مخابن،  كة  ذيربَيذانةية 
دةبوو  بةديبكراباية،  ئةطةر  خؤ  بةديناكرَي.  
كة  ئ��ةوةي  ئةستؤي  بخراية  ئؤباَلةكةي 
كاتَيك ئةمريكا لة نيساني 2003 دا ثةالماري 
رذَيمي سةددامي دا و لةبنةإةتةوة هةرةسي 
بوارَيكي  ب��ةوة،  هَيناو  عَيراق  دةوَلةتي  بة 
لةبةردةم رامياراني كورددا كرايةوة،  فراوان 
كورديية  حيزبة  دوو  كاربةدةستةكاني  ئةوة 
كة  بوون،  يةكَيتي(  و  )ثارتي  سةرةكييةكة 
هاوكَيشة )معادلة( ي ضارةسةركردني دؤزي 
كورديان، هةر لةيةكةمين هةنطاوةوة، بةهةَلة 
دانا.  كورت و كرمانجي، نةضوون بَلَين، »بابة 
ئَيمة كورد و كوردستانيين و بةزؤر كراوين 
بة عَيراقي و، ئةنفال و طةلكوذي كراوة لَيمان 
نامانةوَي  و،  لَيماندراوة  و، بةضةكي كيميايي 
بضينةوة ذَير ركَيفي ئةم دةوَلةتة، خؤ ئةطةر 
هةر ناضارماندةكةن ببينةوة بة عَيراقي، ئةوا 
دةبَي مةرجةكانمان بة واذؤ و بة ثةيمان و بة 
طةرةنتيي نَيونةتةوةيي ثةسةند بكرَين«.  لةباتي 
ئةوةش،  ثَيش  حيزبحيزبَينةو  كةوتنة  ئةوة، 
شةإي »براكوذي« و ثاراستني بةرذةوةنديي 
بنةماَلةيي و ثشتكردنة نَيوضة داطيركراوةكان 
كؤمةَلطةيةكي  بة  هةرَيم  خةَلكي  كردني  و 
مشةخؤر.   خؤري  مووضة  بةرهةمنةهَينةري 
خزمةت  خستة  خؤيان  ك��ات��دا،  لةهةمان 
و  هةلومةرج،  بَي  ئةمريكاوة،  ئامانجةكاني 
عَيراق،  دةوَلةتي  دروستكردنةوةي  كةوتنة 
بة خؤي و حكوومةت و لةشكر و ثؤليس و 
نالةبارة،  كارة  ئةم  مةترسيي  دةسةاَلتةوة.  
ثَيش  سةركردةكان،  هؤشياركردنةوةي  بؤ 
ثةالماري ئةمريكا و رؤذي ثةالماردان و ثاش 
ئةوةش، ضةند جار و ضةند جار خستومةتة 

بةرضاويان، بةاَلم بَي كةَلك بوو.
هاوكَيشةيةكي  مرؤظ  كة  ديارة  ئةوجا 
ماتماتيكي هةر لة يةكةمين هةنطاوةوة بة هةَلة 
هةنطاوي  دواي  هةنطاوةكاني  هةموو  دانا، 
ئةوا  بن،  راست  خؤشياندا  لة  ئةطةر  يةكةم، 
لة  تؤ  كة  هةرواية،  رامياريش  هةَلةن.   هةر 
هةنطاوةكاني  هةَلةتكرد،  هةنطاوةوة  يةكةم 
ئةوة، هةر هةَلة دةردةضن.   ثَيبةثَيي  ديكةش، 
دي  جارةكي  لةسةرةتاوة،  دةبَي  ئةوة  لةبةر 
لة  ئةو دةرفةتةي كة  بةاَلم  دةستثَيبكةيتةوة، 
2003/4/10 دا هةتبوو، تَيثةإي و ناطةإَيتةوة 

بؤت.

ئَيستة با بَيينة سةر بارودؤخي ئةوإؤ:
عَيراق،  رامياريي  طةمةي  طؤإةثاني 
جؤرَيكي  دواي��ي،  هةَلبذاردنةي  ئةم  ثاش 
بةسةرهاتووة، كة ضةند اليةنَيكي دذ بةيةك 
كةوتوونةتة ثارلةمانةوة، بةاَلم هيض اليةنَيك 
زؤربةيةتيي نيية و ناتوانَي بةتةنَي حكوومةت 
دةست.  خؤ  بطرَيتة  دةسةاَلت  و  دروستبكا 
نموونة،  بؤ  رَيكبكةون،  اليةنيش  دوو  ئةطةر 
عةلالوي  يان  حةكيم،  و  ماليكي  ليستةي 
زؤر  حكوومةتَيكي  دةبَيتة  ئةوا  حةكيم،  و 
بَيهَيز و بة كشانةوةي ضةند ثارلةمانتارَيكي 
هةرةسدةهَينَي.   حكوومةتةكةيان  لَييان،  كةم 
دةب��َي.   ك��ورد  بة  ثَيويستييان  لةبةرئةوة، 
زؤر  حةكيم،  و  ماليكي  لةوةي  بَيجطة  ئةمة 
ب��ارةوة،  ئةو  ذَير  بضنة  بةتةنَي  زةحمةتة 
»حكوومةتي  تؤمةتي  دةم��ة،  ئةو  ضونكة 
ئةوةش  ئةستؤيان،  دةخرَيتة  شيعةطةري« 
سةدر،  موقتةدا  و  ماليكي  كة  بزانين،  دةبَي 
دةك��ةن.   عةلالوي  ب��ةرةي  لة  دان��ةك��رؤذَي 
هةَلبذاردنةكاندا  ئةنجامي  بة  دان  ماليكي 
دةَلَي  عةلالوي  دةكات.   هةإةشةش  و  نانَي 
»دةبَي ماليكي خؤي بدابةدةستةوة و واز لة 
دةسةاَلت بهَينَي«، موقتةدا سةدر، كة جاران 
دةيطوت  و،  بوو  فيدرالي  سيستةمي  دذي 
بَي  سةنتراليستي  دةوَلةتَيكي  عَيراق  دةبَي 
ئَيستا  »عةرةبي«ية،  كةركووك  دةيطوت  و، 
هةَلبذاردنةكان  ئةنجامي  »ئةطةر  دةفةرموَي 
دارودةستةي  و  بةإَيزي  بةرذةوةنديي  بة 
عَيراق  لة  عَيراق  باشووري  ئةوا  نةبَي،  وي 
ج��اران  راستييةكةي،  »ج��ي��ادةك��ات��ةوة«.  
وامدةزاني كة هةر بةندة »ئينفيسالي«م، بةاَلم 
واديارة، جةنابي موقتةداش »رةسمةن« بووة 
بة »هاوبير«م.  ئةمريكاي، لة رامياريدا كؤَلةوار 
و، لة كورد نةبَي، لة هةموواليةك زللة لَيدرا 
و ضةمؤَلة خواردوو، شان بةشاني بةريتانيا 
فةرمانإةواكاني  بنةماَلة  و  ترك  رذَيمي  و 
سعوود و ئةسةد و موبارةك و بةعسييةكان، 
عةلالويش،  دةك��ا.   عةلالوي  ثشتطيريي 
لة  هةر  ئةوةتة  دةب��َي،  كورد  بة  ثَيويستي 
ئَيستةوة دةبَيذَي كة سةرداني كاك مةسعوود 
و  كردووة  تاَلةباني  جةالل  مام  و  بارزاني 
»هاوثةيمانيي  لةطةَل  ناكؤكي«يةكي  »هيض 
بؤ  هةستثَينةكردووة.   ك��وردس��ت��ان« 
هَيوركردنةوةي كورديش، دةفةرموَي »رَينادا 
بة سةددامييةكان بَينةوة سةركار، بةاَلم ئةو 
بةعسييانةي سةددامي نةبوون، مافي خؤيانة 
ئةوةية،  خااَلنةي  ئةمةش  ثَيشَي«،  بَينةوة 
يةكَيك بَي و حيزبي نازي لة هيتلةر جيابكاتةوة.  
شاياني باسة، دوكتؤر مةحموود سؤراني و 
لةمةوبةر،  ماوةيةك  تاَلةبانيش،  جةالل  مام 
هةر ئةو بيروإايةيان بةرامبةر بةعسييةكان 
لة  بةعسييةكانيان  ئةوانيش  واتة،  هةبوو، 
هةر  ديارة،  جيادةكردةوة.   سةددامييةكان 
بوو  »فةلسةفةيةش«  ئةم  بنضينةي  لةسةر 
كة مام جةالل، وةفيق سامةإايي كردبوو بة 
بَيذم،  ئةوةش  ثَيويستة  خؤي.   راوَيذكاري 
دوو  هةردووكيان  عةلالويش،  و  وةفيقيش 
ئةندامي طةورةي حيزبي بةعس بوون، بةاَلم 
لةسةر ناكؤكيي تايبةتيي خؤيان، لة سةددام 
جيابوونةوة، نةك لة حيزبي بةعس و بيري 
بةعسَيتي.  عةلالوي، كة جاران وةك ماليكي، 
بةجَيبهَيَلن،  عَيراق  ئةمريكاييةكان  دةيويست 
دةيةوَي  ماليكييةوة،  ثَيضةوانةي  بة  ئَيستة، 
و  ئةمريكا  نَيوان  زَيرةظانيي  ثةيماننامةي 
عَيراق بة جؤرَيك هةموار بكرَي، كة ئةمريكا 
و  عةلالوي  وات��ة  عَيراق،  دةستةبةرببَي 
ضؤنكة  بثارَيزَي،  هاوإَيي،  بةعسييةكاني 
ثاش  »عَيراق  دةفةرمووَي  بةئاشكرا  ئةوةتة 
خؤي  ناتوانَي  ئةمريكاييةكان،  رؤيشتني 
دةبَي  كورد  كة  دي��ارة  بةمةدا  بثارَيزَي«، 
ضاوةإواني »بةرةي يةكطرتووي« ئةمريكا و 
بةعسييةكان بكةن.  لة رامياريدا هيض شتَيك 

نةبوو نةكراو نيية.
و  ئةمريكا  ب��ةث��َي��ض��ةوان��ةي  ئ��َي��ران، 
و،  عةلالوي  دذي  هاودةستةكانييةوة، 
و،  س��ةدرة  موقتةدا  و  ماليكي  ثشتيواني 
عةممار  حيزبةكةي  كة  دةدا  هةوَليش  زؤر 
لةطةَل  كوردستانيش  هاوثةيمانيي  و  حةكيم 
بة  دذ  رَيكبخا  س��ةدر  موقتةدا  و  ماليكي 
بانطَيشتنةي مام  ئةمةريكا و عةلالوي.  ئةم 
جةالل بؤ تاران، بؤ ثَيكةوة »نؤشطيانكردني 
وثةسنداني  نةورؤز  ئاهةنطي  ضلؤكةباب«ي 
مام جةالل لة اليةن كاربةدةستاني ئَيرانةوة، 

سةرؤككؤماريتي  بؤ  كةس  باشترين  وةك 
ئةطةرنا،  ئامانجة.   ئةو  بؤ  هةوَلَيكة  عَيراق، 
و  ن��ةورؤز  دذي  ئيسالمي،  ئَيراني  رذَيمي 
بؤنة  ئةو  هةموو  و،  س��ؤرة  ضوارشةممة 
نائاينييانةية كة ثَيوةندييان بةكوردةوة هةية، 
ئةطةرضي نةورؤز، كة تاكة بؤنةيةكي طشتيي 
هةزاران ساَلةي كوردبوو، لة ناهؤشياري و 
دةستةو ستانيي كاربةدةستاني كوردةوة، كرا 
بة جَيذني ترك و فارس و عةرةب و ئةفغاني 

و تاجيك و، بةرطي كورديي لةبةر داكةندرا.
ماليكيء،  لةطةَل  ض  ك��ورد،  ئاشكراية، 
تاقيكردنةوةيةكي  ع��ةل��الوي،  ل��ةط��ةَل  ض 
دوورودرَيذي زؤر تاَل و ناخؤشي هةية و، 
دةسةاَلتياندا  لةكاتي  هةردووكيان  دةزانَي 
دةستيبةدةستييان  سةرؤكظةذير،  وةك 
ثَيكردو، يةك دإكيان لة ثَيي كورد دةرنةهَينا.  
لة  تاقيكرابَيتةوة،  كة  بابةتَيك  تاقيكردنةوةي 
طةمذةيةتي بةوالوة، شتَيكي دي نيية.  لةبةر 
دووان��ة،  ئةم  لةطةَل  تَيهةَلضوونةوة  ئةوة 
دي  شتَيكي  ب��ةوالوة  خؤهةَلخةَلةتاندن  لة 
و،  كوردةكان  ثارلةمانتارة  خؤ  ئَيي،  نيية.  
حةكيم،  عةممار  بة  سةر  ثارلةمانتارةكاني 
كة ئةو بةتةنَي دذي بيري فيدراليزم نيية و، 
هَيندةي ئةواني دي دذ بة كورد نيية، ناتوانن 
ثَيكةوة حكوومةت دروستبكةن.  لةبةر ئةوة، 
كورد  بؤ  كة  رَييةك  تاكة  من،  بيروإاي  بة 
حكوومةتي  لة  كورد  كة  ئةوةية  مابَيتةوة 
بةشَيوةي  بةَلكو،  نةكا.   بةشداري  عَيراقدا 
خؤي  هةَلوَيستي  ثارلةماندا،  لة  »ضاودَير« 
و  هةرجارة  جياجياكانةوة،  بابةتة  لةبارةي 
دةستنيشانبكا.   كورد  بةرذةوةنديي  بةثَيي 
ناتوانَي  دةستةيةك  هيض  دةبينيين،  ئةودةمة 
خؤ  دةست،  بطرَيتة  عَيراق  فةرمانإةوايي 
ئةطةر طرتيية دةست، ئةوا تةمةني مانةوةي 
لةسةركار درَيذ نابَي.  ضؤنكة بةرذةوةنديي 
ضاويانبإيوةتة  كة  دةرةكييانةي  اليةنة  ئةو 
تركيا و  بةريتانيا و  ئةمريكا و  عَيراق، وةك 
عةلالوي  اليةنطري  سوورياي  و  سعوود 
مةترسييةكي  بة  ماليكي  سعوودييةكان  كة 
ئَيران،  بةرذةوةنديي  لةطةَل  دادةنَين،  طةورة 
سةدر  موقتةدا  و  ماليكي  اليةنطريي  كة 
ضاوةإوانيي  و،  لةيةك  دوورن  زؤر  دةكا، 
بةيةكدادانيش دةكرَي لَييان.  كورد نابَي خؤي 
بكا بة اليةنَيكي ئةم شةإة. بةشدارينة كردني 
كورد  بؤ  زؤر  رَيزَيكي  حكوومةتدا  لة  كورد 

ثةيدادةكات.
دَيتة  كة  باسانةي  لةو  يةكَيك  دي��ارة، 
هةمواركردني  ث��ارل��ةم��ان،  ل��ة  ثَيشةوة 
ئةو  دةرةوةي  هَينانة  بؤ  دةبَي،  دةستوور 
بإطانةي كة طواية بؤ بةرذةوةنديي كوردن.  
لةمةوال  »ئَيمةي كورد،  بَيذَي  دةتوانَي  كورد 
خؤمان بة ثَيوةندي دةستوور و مادةي )140( 
نازانين.  ضؤنكة بةبةَلطة ئيسثات بوو، كة لة 
اليةك  هيض  ئَيستا،  تا  بةوالوة  خؤي  كورد 
نةبووة،  دةستوور  بةجَيهَيناني  دةستةبةري 
ئةطةرنا تا ئَيستة كَيشةي كةركووك و خاكة 
دةبوونةوة.   يةكاليي  ديكة  داطيركراوةكاني 
دةستوورة  ئةو  تةواوي  لة  ئَيمة  ئةوة  لةبةر 
دةكشَيينةوة و كةركووك و مووسَل و ضةند 
سةالحةدين  و  كووت  و  ديالة  نَيوضةيةكي 

خاكي  لة  جيانةكراوةن  بةشَيكي  عةمارة  و 
طةلَيكيش  هيض  و،  كوردستان  داطيركراوي 
و  دةنطدان  بخاتة  خؤي  خاكي  رازينابَي 
طوشاري  لةذَير  كاتة  ئةو  ئَيمة  هةإاجةوة.  
و،  ئةوةمانكرد  خؤمان  دَلثاكي  و  ئةمريكا 
دةبَيذن  ئَيستةش  نةطرت،  رَيزتان  ئَيوةش 
هةر  ئَيمةش  الي  دةوا  بةسةرضووة.  كاتي 
كاتي بةسةرضووة و ئةو شوَينانة كوردستانن 
بتانةوَي و نةتانةوَي. ئةوةتا ماليكي دةبَيذَي، 
بكةن،   140 م��ادةي  باسي  ك��ورد  ئةطةر 
لةحكوومةت دوور دةخرَينةوة«. كاتي خؤي 
رَيزي  كة  دةبَي  طةلَيك  بؤ  دةستوور  طوتم 

دةستوور بطرَي.
زؤر  منةوة،  ب��ةالي  هةنطاوَيكة،  ئةمة 
بةجةرطانة و ثإسووتة، ضؤنكة، كَي دةتوانَي 
بَيذَي، ئةطةر رؤذَيك دةنط وةرطيرا لةسةر 
و  ساختةكارَيتي  داطيركراوانة،  خاكة  ئةو 
ترساندن  و  بةرتيل  و  تةلةكةبازي  و  فَيَل 
بة  دةنطدان  ثرؤسةي  كة  واناكةن،  كارَيكي 
وةك  نةبَي  ك��وردةوة  سووتي  ثَيضةوانةي 
بة  كةركووك  كة  دوايي،  هةَلبذاردنةي  ئةم 
دياريي درا بة عةلالوي و نيوةي دةنطدةراني 
بة  دذ  إبإينَيك  بيزاريدة  وةك  كورديش 
دةنطدان،  بؤ  نةضوون  كوردييةكان،  حيزبة 
ئةو دةمة ناتوانين قسةبكةين، ضؤنكة، دةَلَين 
ئةو  دؤإاندووتانة«،  و  دَيمؤكراتيية  »ئةوة 
دَيمؤكراتييةي كة ئةوان هيض كاتَيك، باوةإيان 

ثَي نةبووة و نيية.
ئةو  إاستي  بة  ثايةشة،  و  ثلة  هةرضي 
كورد  ناهَينن  هَيندة  تةشريفاتييانة،  ثلةوثاية 
سنطي خؤي بكوتَي بؤيان.  ضؤنكة كَيشةي 
نةك  خاكة،  كَيشةي  لةبنةإةتةوة،  ك��ورد 
لة  ثارة  و  ثلةوثاية  دةستكةوتني  كَيشةي 
دةوَلةتَيكدا كة دةوَلةتي كورد نةبَي. كة كورد 
هيض  دةمة  ئةو  نةطةإا،   ئةوانةدا  دواي  بة 
كورد  ئَيوةي  ئةرَي  بَيذَي:  ناتوانَي  كةسَيك 
ضيتان دةوَي لةوة زَيتر؟ ئةوةتا سةرؤككؤمار 
و فيسارة وةذَير و فيسارة ظةذير لة خؤتانة، 

ئَيدي بؤضي تَيرناخؤن؟ 
روو  ناتوانَي  ئةمريكاش  دةم��ة،  ئ��ةو 
سةر  بخاتة  طوشار  دي  ضي  هةَلماَلراوانة، 
كورد و كورديش ئامادة نابَي و روونايطرَي، 
بةرذةوةنديي  و  داخوازييةكان  بؤ  سةر 
بةاَلم  شؤإبكا،  كوردستان  داطيركةراني 
دةبَي شان بةشاني ئةم هةَلوَيستة بوَيرانةية، 
ماندوونةناسانة  و  ف��راوان  ضاالكييةكي 
بؤ  و،  نةتةوةيي  ئاشتييةكي  بؤ  بخرَيتةكار، 
بةهَيزكردني ذَيرخاني ئابووريي كوردستان، 
بة نَيوضة داطيركراوةكانيشةوة، بؤ هَينانةكايةي 
بةر  و،  تةكنيكي  و  كشتوكاَلي  ثيشةسازيي 
لةهةموو شتَيك، ئاواكردنةوةي طوندةكان و 
رَيكخستني هَيزة ضةكدارةكان لة لةشكرَيكي 
و،  دا  كوردستاني  ناحيزبي  سةربةخؤي 
نَيوضةيةكي  بة  كوردستان  هةرَيمي  كردني 
هةموو  ثَيش  و،  دَيمؤكراسي  دامةزراوةيي 
شتَيك »دادوةرييةكي سةربةخؤ« بَيتة كايةوة، 
ئةمةش كاتَيك لةكردن دَي كة رةطي طةندةَلي 
و دةسةاَلتي حيزبي و بنةماَلةيي و كةَلةطايي 
ضينايةتي و ذندوذمني، لةبنةوة هةَلطَيشرابَي.  
ئةو حةلة دةتوانين بَي لةإوودامان، بكةوينة 
دةمةدةمَي لةطةَل بةرةي نةياران و بة بةَلَينة 
درؤكاني تةفرة نةخؤين.  ثَيشينان طوتوويانة 
بَي  يان  دةيبا،  زؤردار  يان  جيهانة،  »ئةم 
زؤردارةكة  كاتَيك  هيض  ئَيمة  دةيخوا«،  ئار 
نةبووين و، ناشمانةوَي ببين، لَي لة سادةدَليي 
بووين،  زؤردار  ثَيخوستي  هةر  خؤمانةوة، 
دةبا لةمةوال، رَيي دووةميان »رَيي بَي ئاري« 
ناشييانة  شكؤيي  و  شةرم  و،  بةر  بطرينة 
لةخؤمان الدةين، بةَلكو لةإَيي »بَي ئاري«يةوة 

شتَيكمان دةستكةوَي.
هيوام واية، ئةزمووني ذياني بندةستي و 
بةدرَيذايي هةزاران  نةياران  تةَلةكةي  فَيَل و 
سااَلن، هيض نةبَي، ئةوةي فَيري مة كردبَي، كة 
راستي و دروستي و دَلثاكي، لةطةَل كةساني 
ناإاست و درؤزن و دَلطةمار، وةك ناإاستي 
و درؤ و دَلطةماريية، لةطةَل كةساني راست 
كوردستاني  ئةوي  دَلثاك.   و  دروس��ت  و 
بةئازايةتيي رؤستةمانة داطير نةكردبَي، بؤي 
بَي  رؤستةمانة  ئازايةتيي  ضاوةإواني  نيية 
كوردي  دةلةسة،  و  درؤ  بة  ئةوي  لةكورد، 
طوَيبيستي  نيية  ئ��ةوةي  مافي  خاثاندبَي، 

راستيي بَي لةكورد.
بةرلين 2010/3/31
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لةتيف مستةفا

كةركوك، لةكلكى طةإايةوة
طةإايةوة،  لةكلكى  كةركوك  ئةمجارة 
ئازاييةكةشى  دةستماندةضوو،  لة  ئةطةرنا 
ب��رادةرة  بؤ  بةَلكو  ناطةإَيتةوة،  ئَيمة  بؤ 
ثةسةندكردنى  لةكاتى  كة  عةرةبةكانمان 
ثَييان  زؤر  عَيراقدا،  هةَلبذاردنةكانى  ياساى 
لةسةر ئةوة داطرتء دةقَيكيشيان لة ياساكةدا 
دةرئةنجامةكانى  نابَيت  كة  جَيطيركرد، 
عَيراق  ثةرلةمانى  ئةمجارةى  هةَلبذاردنى 
ببَيتة بنةمايةك بؤ هةر ريفراندؤمَيك لةسةر 
ثَييانوابوو،  ضونكة  كةركوك،  ضارةنووسى 
دَلنياشبوون كة ذمارةى كورد زؤر زؤرترة 
لة ذمارةى ثَيكهاتةكانى ديكةء ئةطةر بكرَيتة 
دةطةإَيتةوة  كةركوك  ريفراندؤم،  بنةماى 
دةرئةنجامى  بةآلم  كوردستان،  هةرَيمى  بؤ 
راستة  ثَيضةوانةبوون.  رَيك  هةَلبذاردنةكان 
هاوثةيمانيىء عَيراقيية يةكى شةش كورسييان 
دةنطةوة  ذمارةى  رووى  لة  بةآلم  هَيناوة، 
بةم  هَيناوةء  دةنطةكانى  زؤرينةى  عَيراقيية 
كة  نةبواية  ياسايية  دةقة  ئةو  ئةطةر  ثَييةش 
خؤيان جَيطيريان كرد لة ياساكةدا، ئَيستا بؤيان 
بكةن  هةَلبذاردنة  ئةم  دةرئةنجامى  هةبوو 
ضارةنووسى  لةسةر  ريفراندؤم  بنضينةى  بة 
بردبوويانةوةء  بةدَلنياييةوة  كةركوكء 
كةركوكمان بؤ هةتا هةتاية لةدةستضووبوو، 
دةستوورى  لة  م��ادةى)140(  كة  بةتايبةتى 
هةر  بؤ  دةنطدةرانى  زؤرينةى  تةنيا  عَيراقدا 
ريفراندؤمَيك داناوة، واتة تةنيا زؤرينة بةسة 
لةبةرئةوةى  كةركوك،  لةسةر  ريفراندؤم  بؤ 
زؤرينةيان  ديكة  اليةنةكانى  يان  عَيراقيية 
كةركوكيان  دَلنياييةوة  بة  كةواتة  هَيناوة، 
بردبووةوة، بؤية بة راستى شايةنى سوثاسن 
لةسةر ئةو دةقة ياساييةى كة بة خَير بؤ ئَيمة 

طةإايةوة.

هؤكارةكةى كآ بوو؟
ئؤثؤزسيؤنء  اليةنى  ه��ةردوو  دي��ارة 
كة  بةوةى  دةكةن  تاوانبار  يةكتر  دةسةآلت 
نةتوانراوة بة يةك ليست دابةزنء لة ئةنجامدا 
نزيكةى)60(هةزار دةنطى كورد بةفيإؤضووة، 

بةتايبةتى هى ليستةكانى ئؤثؤزسيؤن. ئةطةر تا 
رادةيةك ئةمة راستبَيتء دةبواية لةوناوضانة 
بيرمان لة فؤرمَيكى ديكة بكردايةتةوة، بةآلم 
دةنطدةرى  )110(هةزار  نزيكةى  جطةلةوةش 
كورد لة كةركوك نةضوون بؤ دةنطدان، باشة 
ئةوانةى كة نةضوون بؤ دةنطدان هؤكارةكةى 
دةخرَيتة  )60(ه��ةزارة  ئةو  ئةطةر  بوو؟،  كآ 
)110( بةدَلنياييةوة  ئةوا  ئؤثؤزسيؤن،  ملى 

واتة  دةس���ةآلت،  ملى  دةضَيتة  ه��ةزارةك��ة 
بووبَيت،  هةَلة  جارَيك  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر 
دةسةآلت دووجار هةَلةبووة، ضونكة تا ئَيستا 
موَلكى  بة  وآلتة  ئةم  دةسةآلت،  حيزبى  دوو 
بة  دةسةآلت  دةزان��نء  خؤيان  قؤرغكراوى 
تا  سةيردةكةنء  نامؤ  بوونةوةرَيكى  ضاوى 
ئَيستاش دةنطدةرانى ليستةكانى ئؤثؤزسيؤن 

تووشى سزاى جؤراءجؤر دةبنةوة.
بؤ  نةضوون  كة  ه��ةزارةى   )110( ئةو 
دةنطدان، بة دَلنياييةوة لة دةسةآلت ناإازيين، 
ضونكة هةستدةكةن ضةندين ساَلة ئةم دةسةآلتة 
ثةراوَيزى خستوونء هيضيان بؤ ناكات، واتة 
لة دةسةآلت ثإن، لةوانةية هةبَيت بَلَيت ئةى بؤ 
نةضوون دةنطبدةن بة ئؤثؤزسيؤن؟ بةكورتى 
لةبةرئةوةى نةيانوَيراوة يان توانايان نةبووة، 
نةيانوَيراوة، ئةطةر بضوونايةو دةنطيان بداية 
تووشى  لةوةى  دةترسان  ئؤثؤزسيؤن،  بة 
بةتايبةتى  توانايان نةبووة،  يان  ببنةوة،  سزا 
ضينة  لة  كةركوك  خةَلكى  زؤرب���ةى  كة 
دوورةدةستة،  شوَينى  لة  يان  هةذارةكانة 
دةسةآلت تةنيا كارئاسانيى بؤ طواستنةوةى 
دةنطدةرى  دَلنيابووة  كة  ك��ردووة  ئةوانة 
رؤذنامةكان  رووث���ةإى  لةسةر  خؤين، 
دةمانخوَيندةوة كة وتراوة؛ تةنيا رَيطة بةوانة 
دةنطدةرى  كة  ببن  ثاسةكان  سوارى  بدةن 
دةنطدةرى  نيوةى  نزيكةى  كةواتة  خؤيانن، 
كورد دةنطيداوة، ئةمة جطة لةوةش كة ئةطةر 
نةبين بة اليةنطرى ئؤثؤزسيؤنء كراسةكةى 
لة  تةنانةت  راستى  بة  بتةكَينين،  هةَلة  لة 
مةسةلةى فرةليستيىء سووتانى دةنطةكانى 
هةر  ثشكَيكى  دةس��ةآلت  ئؤثؤزسيؤنيش، 
بةردةكةوَيت، كة ئةطةر لةوةى ئؤثؤزسيؤن 

زياتر نةبَيت لةويشياندا كةمتر نيية، كة لَيرةدا 
نامةوَيت باسي بكةم.

لة هةر خةسارةتَيك، عةقَلَيك
دةَل��َي��ت،  ت��ورك  كة  بيستوومة  ت��ازة 
دواى  بةآلم  بدةيتآ،  كوردم  عةقَلى  خواية 
كةركوك  لة  ئ��ةوةى  دةَلَيم  خةسارةكةى. 
روويدا، تازة روويدا، ناكرَيت ئَيمة هةر هةَلة 
ئةوةمان  بكردايةو  ئةوةمان  خؤزطة  بكةين، 
مةترسيي  نةهَيَلين  ئةوةية  طرنط  نةكرداية، 

طةورةتر رووبدات.
طةورة  ترسَيكى  راستىء  بة  زؤر  ئَيستا 
ضاوةإَيمانة، ضوارساَلى داهاتوو ضوارساَلى 
زؤر طرنطء هةستيارو ضارةنووسسازة بؤ 
يةكالييكردنةوةى كَيشة هةَلثةسَيردراوةكانى 
هةرَيمء ناوةند، بةتايبةتى كَيشةى كةركوكء 
لةم  ئةطةر  ثَيمواية،  كة  ناوضةدابإاوةكان 
تاهةتاية  نةكةين،  بؤ  ضارةسةرَيكى  خولةدا 

لةدةستمان دةضن.
خؤيان  باشتر  هةم  بةرامبةرةكانمان 
رَيكخستووةتةوة، هةم لة رووى ذمارةشةوة 
روويةكى  لة  هةم  ب��وون،  زياتر  ج��اران  لة 
ديكةشةوة، هةردوو اليةنةكةى بةرامبةرمان 
ضةندين ثاَلثشتيى دةرةكييء هةرَيمايةتييان 
هةيةء لة بةرامبةردا، ئَيمة هةرَيمَيكى بضووكى 
ذمارةشمان  ج��اران��دا  لةضاو  بَيكةسين، 
مةترسيي  رووب���ةإووى  كةمبووةتةوة، 
طةورةو نةيارى طةورةش دةبينةوةء ئةوةى 
دةبَيت  بؤية  خؤمانين،  تةنيا  هةمانبَيت،  كة 
بكةين  توندوتؤأل  زؤر  خؤمان  ناوماَلى 
بؤئةوةى بتوانين رووبةإووى ئةو مةترسيية 
هَيزى  بنضينةى  ثَيمواية،  ببينةوةء  طةورانة 
هةر  خؤيدايةتى،  لةناوخؤى  كيانَيك  هةر 
يةكترى  تةبابنء  ناوخؤدا  لة  ئةطةر  كيانَيك 
ثرةنسيثى  ديموكراسيء  بكةن،  قبووأل 
دةسةآلت  ئاشتييانةى  دةستاودةستكردنى 
دذايةتيى  لَيثرسينةوةو  ثرةنسيثى  هةبَيت، 
طةندةَليى هةبَيت، رَيزطرتنى مافى يةكترو مافى 
مرؤظ هةبَيت، ئةو كيانة ضةند بضووك بَيتء 
دوذمنةكانى ضةند زؤرو طةورة بن، دةتوانَيت 

ثَيضةوانةكةشى  بوةستَيتء  بةرامبةريان  لة 
هةر راستة.

ئؤثؤزسيؤنَيك  كوردستان  لة  ئَيستا 
هةيةن جوَلةيةكى باشى خستووةتة ثإؤسةى 
كوردستانى  خةَلكى  دَل��ى  سياسييةوةء 
بةآلم  خؤشكردووةتةوة،  ئةزموونة  بةم 
ضاوى  بة  ئؤثؤزسيؤنة  ئ��ةم  ب��ةداخ��ةوة 
تا  دةكرَيتء  دذايةتى  سةيردةكرَيتء  نامؤ 
وةك  وآلت  دةسةآلت،  حيزبةكانى  ئَيستاش 
تاثؤء قؤرغكراوى خؤيان دةزاننء ئامادة نين 
دان بةو واقيعةدا بنَين كة لة قازانجى هةرَيمء 
خؤشيانداية، هةروةها لةم دوو هةَلبذاردنةى 
كة  رووي��دا  ناخؤش  شتى  ضةندين  دواييدا 

درزى قوَلى لة نَيوانياندا دروستكردووة.
ثتةوكردنى  رَيكخستنةوةء  مةبةستى  بة 
ماَلى كوردى، ئؤثؤزسيؤن دةستثَيشخةرييةكى 
يةكةم  كردء  ضاوةإواننةكراوى  مَيذوويى 
اليةن بوو، داواى يةكهةَلوَيستيى كردء نةك 
نيشاندا  ئامادةييشى  بةَلكو  ئ��ةوةش،  هةر 
ئيئتيالفيش  بةستنى)هاوبةندى(  ئاستى  تا 
بإوات لةطةأل اليةنةكانى ديكةء لةوةش زياتر 
كانديدكردنةوةى  لةسةر  نيشاندا  ئامادةيى 
س��ةرؤك  ثؤستى  بؤ  ج��ةالل  م��ام  ب��ةإَي��ز، 
تةنيا  بضووك،  داوايةكى  بةرامبةر  كؤمار 
البردنى  بارودؤخةكانء  ئاساييكردنةوةى 
سزاى سياسيى كة ئةمة هيض نيية لةضاو ئةو 
هةموو مةترسىء نةيارانةى كة ضاوةإَيمانن، 
ئؤثؤزسيؤن  ثةرؤشى  لة  هةمووى  ئةمةش 
تؤمةتبار  ب��ؤئ��ةوةى  يةكإيزيى  بؤ  ب��وو 
تَيكداوة.  يةكإيزيى  ئةو  كة  بةوةى  نةكرَيت 
دةسةآلتداية،  ساحةى  لة  تؤثةكة  ئَيستا 
نةك  داواكاريية  ئةو  بةثير  بةجديى  ئةطةر 
مافى  كة  نةيةت  ئاساييةدا  بةَلكو  بضووك، 
خؤشيةتى، ئةوكات ئؤثؤزسيؤن ضؤن بإوات 
بؤ بةغدا، كةس طلةيى لَى ناكات، ئةوكاتيش 
ئةستؤ،  دةكةوَيتة  بةرثرسيارَيتيى  ئةوةى 
لةوانةشة  كة  ئؤثؤزسيؤن  نةك  دةسةآلتة 
خراثتر  كةركوك  لةوةى  دةرئةنجامةكةشى 
هيوادارم  مَيذووييةء  هةلَيكى  رووب��دات، 

كةسمان نةبينة هؤى لةدةستدانى.

بَيستون فايةق 

ئةنجامى  دةركةوتنى  دواى 
كةمبوءنةوةى  هةَلبذاردنةكانء 
كورد  كورسييةكانى  رَي���ذةى 
لةنَيو  دابإَينراوةكان،  ناوضة  لة 
اليةنء ثارتة كوردييةكانى بةشدار 
بة  اليةنَيك  ضةند  هةَلبذاردندا،  لة 
كةمبوءنةوةى  بةرثرسيارى 
لةو  كورد  كورسييةكانى  رَيذةى 
بةوةى  قةَلةمدةدرَين،  لة  ناوضانة 
يةك  ضوارضَيوةى  نةهاتوءنةتة 
زؤرجاريش  كوردييةوةء  ليستى 
بؤ مةبةست ذمارةو داتاى هةَلةو 
طوَيى  بة  دةدرَي���ت  ثَيضةوانة 
هاوآلتييانداء دةوترَيت فرةليستيى 
لةدةستدانى  سةرةكيى  هؤكارى 
ثةرلةمانةو  كورسييةكى  ضةند 
بة  ئؤثؤزسيؤنةكانيش  اليةنة 
رءوداوة  ئ��ةو  بةرثرسيارى 
بَيئةوةى  دةك��رَي��ن،  تؤمةتبار 
ئ���اوإَي���ك ل���ةو ي��اس��اي��ان��ةى 
كؤمسيؤن بدرَيتةوة، كة لة خولى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ثَيشوءى 
هؤكارى  ثةسةندكرانء  عَيراقدا 

رَيذةى  كةمبوءنةوةى  سةرةكيى 
فةوتانى  كوردء  كورسييةكانى 
ضةند  كورد  راستة  دةنطةكانن. 
هةَلبذاردنى  لة  كورسييةكى 
ئةمجارةى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
بةآلم  ض��وءة،  لةكيس  عَيراقدا 
لةدةستدانى  ب��ةرث��رس��ى  ك��آ 
دةنطةكانء كةمبوءنةوةى رَيذةى 
كورسييةكانة؟ سيستمء ياساكانى 
فرةليستيى؟،  يان  كؤمسيؤن، 
ئةطةر هةموو قةوارة كوردييةكان 
بةشداربوءناية  ليست  يةك  بة 
بةم  كورد  كورسييةكانى  كؤى 
 )57( كة  دةبوو،  ئَيستا  رَيذةيةى 

كورسيية يان زيادي دةكرد؟ 
كة  ئةنجامانةى  ئةو  بةثَيى 
لة  راي��ط��ةي��ان��دوءة  كؤمسيؤن 
ثارَيزطاى بةغدا، بة هةموو ليستة 
دةطيان   )27246( كوردييةكان 
يةك  ناكاتة  كة  بةدةستهَيناوة، 

كورسى،
ه���ةروةه���ا ل��ة ث��ارَي��زط��اى 
ليستى  س��ةآلح��ةدي��ن��ي��ش 
ه��اوث��ةي��م��ان��ي��ى ك��وردس��ت��ان 
ليستى  دةن����طء   )22676(
ليستى  دةن��طء   )2654( ط��ؤإان 
بةرذةوةنديى نةتةوةكان )1989( 
كؤى  كة  بةدةستهَيناوة،  دةنطى 
ناكاتة  ليستةكة  هةرسآ  دةنطى 
كورسييةك، لة ثارَيزطاى ديالةش، 
كورسييةكةى  ي��ةك  ل��ة  جطة 
هاوثةيمانيى كوردستان، )12058( 
دةنطى هةموو ليستة كوردييةكان 
فةوتاوة، كة ناكاتة نيو كورسيش، 
 )69000( كةركوك  ثارَيزطاى  لة 
كوردييةكان  ليستة  دةن��ط��ى 
 )21( لةبةرامبةردا  ف��ةوت��اوة، 

ع���ةرةبء  ق����ةوارةى  ليستء 
كةركوك  ثارَيزطاى  توركمانى 
ف��ةوت��اوة،  دةنطيان   )69900(
فةوتانى  رَي���ذةى  بةمةش  كة 
ديكة  اليةنةكانى  دةنطةكانى 
كوردييةكانة،  اليةنة  لة  زياتر 
لة  جطة  نةينةواش  ثارَيزطاى  لة 
هاوثةيمانيى  كورسييةكةى   )8(
دةنطانةى  ئةو  كؤى  كوردستان، 
ناكاتة  ف���ةوت���اوة  ك��ة  ك���ورد 
كؤى  كة  بةشَيوةك  كورسييةك، 
كة  هاوثةيمانيى  دةنطانةى  ئةو 
ليستةكانى  دةنطى  ماوةتةوةء 
يةكطرتووى  كؤمةألء  ط��ؤإانء 
ئيسالميى دةكاتة )17658( دةنط، 
ناكاتة  شَيوةيةك  بةهيض  ئةمةش 

كورسييةك.
بةهؤى  ئاشكراشة  وةك 
سيستمى  ث���ةي���إةوك���ردن���ى 
هةَلبذاردنةدا  لةم  فرةبازنةيى 
سةر  ناضَيتة  ثارَيزطايةك  دةنطى 
ثارَيزطايةكى ديكةو ئةو دةنطانةى 
كورسييةك  دةنطى  ناكاتة  كة 

دةفةوتَين.
فةوتانى  باسى  كاتَيك  كةواتة 
كةمبوءنةوةى  ك��وردو  دةنطى 
كورد  كورسييةكانى  ذم��ارةى 
دةكرَيت لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
عَيراق، حةق واية ياساو رَيساكانى 
ك��ؤم��س��ي��ؤن��ى ه��ةَل��ب��ذاردنء 
سيستمى  ث���ةي���إةوك���ردن���ى 
كة  روءنبكرَيتةوة،  فرةبازنةيى 
سةرةكيى  هؤكارى  ياسايانة  ئةو 
نةك  دةن��ط��ةك��ان��ن،  ف��ةوت��ان��ى 
ضةند  بةشداريى  فرةليستيىء 
لة ناوضة  ليستَيكى جياى كوردى 

دابإَينراوةكان.

رؤذنامة

لةسةر  راثؤرتَيكى  ئةوةى رؤذنامةكةمان  دواى 
بة  ضى  )حيزب  ناونيشانى  بة  هةرَيم  زانكؤكانى 
كردووة(  زانكؤكان  بة  ضى  مامؤستا  مامؤستاء 
بآلوكردةوة، زانكؤى دهؤك نوءسراوَيكى بة ناوى 
)راستظةكرن( ئاراستةى رؤذنامةكةمان كردووة، كة 

شايانى لةسةر وةستانة. 
ئةو نوءسراوة ثَيش هةمووشتَيك ذمارةو رؤذى 
بةسةرةوة  بةرثرسَيكى  هيض  ئيمزاى  دةرضوونء 
كة  نوءسراوة،  كَلَيشةيةك  لةسةر  راستة  نيية، 
بؤئةوةى  بةآلم  بةسةرةوةية،  زانكؤكةى  لؤطؤى 
بكرَيت  تةماشاى  باوةإثَيكراو  نوءسراوَيكى  وةك 
دةبوو مؤرء ئيمزاء مَيذووى دةرضوونى بةسةرةوة 

بواية.
نوءسراوةكة بةناوى راستكردنةوةوة ئاراستةى 
ديارينةكردووة،  خاَلَيكى  هيض  بةآلم  كراوة،  ئَيمة 
رؤذنامةنوءسةكةمان  رؤذن��ام��ةك��ةم��انء  كة 
راستكردبَيتينةوة،  بؤى  تَيداكردبَيتء  هةَلةى 
لةبارةى  رستةيةكى  ضةند  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو 
طيانى  لة  دوور  ئَيمة  طواية  كة  نوءسيوة،  ئةوةوة 
لةسةر  ناإاستمان  زانياريى  رؤذنامةوانيى  مؤراَلى 
ئةوةى  لةراستيدا  بآلوكردووةتةوة،  زانكؤكةيان 
لةسةر زانكؤى دهؤك بآلومانكردووةتةوة لة زارى 
قسةكاني  كة  وةرطيراوة،  زانكؤكةوة  مامؤستايةكى 

بة دةنط المان ثارَيزراوة. 
لةسةر  راثؤرتةكةماندا  لة  ئَيمة  ئةوةى  طةلؤ، 
ديكة  زانكؤكانى  ت���ةواوى  ده���ؤكء  زان��ك��ؤى 
لَيبكات،  نكؤَلييان  ناتوانَيت  كةس  باسمانكردووة، 
كآ هةية نةزانَيت دةستوةردانى حيزب لة زانكؤكان 
خوَيندنى  لة  خوَيندكاران  وةرطرتنى  بةردةوامة، 
لةبةرئةوةى كوإى حيزبء  بة نمرةى نزمةوة  باآل 
هةية  كآ  يان  بةرضاوة،  دياردةيةكى  بةرثرسةكانة 
راطرء  زانكؤ،  سةرؤكى  دانانى  مةسةلةى  نةزانَيت 

بة  زانستىء  بنةماى  لة  دوورة  بةشةكان  سةرؤك 
بإيارى حيزبة، زؤرَيك لةو بةرثرسانةى زانكؤ بؤ 
ساآلنَيكى دوورودرَيذ لة ثؤستةكانياندا ماونةتةوة.

باشة باسكردنى ئةو كةموكووإييانة بؤ دوورة 
زانكؤى  وةك  رؤذنامةوانيى،  مؤراَلى  بنةماكانى  لة 
دةكات؟  تؤمةتبار  ثآ  ئَيمةى  رؤذنامةكةى  دهؤك 
سكاآل  دادطا  لة  داوة  بإيارى  بنةماية  ئةو  لةسةر 
لةسةر رؤذنامةكةء ئةو رؤذنامةنوءسة تؤماربكات، 

كة راثؤرتةكةى ئامادةكردووة. 
قةآلى  بة  خؤى  كة  زانكؤيةك  داخة  جَيطةى 
رؤذنامةطةريى  مؤراَلى  لة  وا  دةزانآ  مةعريفةت 
سةناكردن  وةسفء  تةنيا  دةبَيت  كة  طةيشتبَيت، 
ئةو  ئيتر  طرت،  رةخنةى  رؤذنامةيةك  ئةطةر  بَيت، 

رؤذنامةية بآ مؤراَلةء دةبَيت دادطايى بكرَيت.

بةأَيزان، ئوسامة نوجَيفىء هاوأَيكانى... سوثاس

كآ بةرثرسة لة فةوتانى دةنطةكان؟
ياساكانى كؤمسيؤن يان فرةليستيى كورديى؟

لةبةرئةوةى »ب رةنطةكَي نةباش باسَي 
زانكؤيآ هاتية كرن« سةرؤكايةتى 

زانكؤى دهؤك بةنيازة ثةنا بؤ ياسا ببات

بة مةبةستى 

ريَكخستنةوةء 

ثتةوكردنى مالَى 

كوردى، ئؤثؤزسيؤن 

دةستثَيشخةرييةكى 

مَيذوويى 

ضاوةِرواننةكراوى 

كرد

ذمــارة )576( بـؤضــوون
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مةهدى ئةبوبةكر

لةبارةى  باشم  شتى  ضةندين  ئَيستا  تا  بةندة، 
كةسايةتيى نَيضيرظان بارزاني، سةرؤكى ثَيشووى 
بةآلم  بيستووة،  كوردستانةوة  هةرَيمى  حكومةتى 
دةوترَين  ثياوة  ئةو  دةرب��ارةى  ئةوانةى  نازانم 
ضةندى راستةء ضةندى ناإاستن؟، ضونكة لة دوو 
بترازَيت،  رؤذنامةنووسان  طشتيى  كؤبوونةوةى 
هةرطيز بةإَيز بارزانيم لة نزيكةوة نةبينيوة. ئةوةى 
طومانم لَيى نيية ئةوةية كة بارزانى ميانةيةكى زؤر 
باشى لةطةأل رؤذنامةنووساندا هةية، ضونكة زؤرَيك 
لة هاوكارة رؤذنامةنووسةكانم ضةندينجار ئةوةيان 
باسيشدةكرَيت،  وةك  دووثاتكردوومةتةوةء  بؤ 
تةلةفؤنى شةخسيى لةطةأل هةندَيكيشياندا هةيةء لة 
دانيشتنةكانيشدا لةطةأل رؤذنامةنووسان، بَيئةندازة 
رَيزيان لَيدةطرَيت، وةك برادةرَيكم بؤى طَيإامةوة، 
ئيحراج  ئامادةبووةكان  كة  زؤرة،  هَيندة  رَيزةكةى 

دةكات.
ئةوةى سةرنجى راكَيشام، تا ئةم بابةتة لةسةر 
نَيضيرظان بارزانى بنووسم، ئةو ثةيوةنديية خؤشةى 
نيية  قسةكردن  يان  رؤذنامةنووساندا،  لةطةأل  نيية 
لةسةر ئةدائى لة كابينةى ثَيشووى حكومةتدا، بةَلكو 
ئةوةى هانيدام ئةو قسانةى بوون كة لة )ذمارةى 
ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  رؤذنامة(دا  رؤذنامةى  575ى 

دوورودرَيذدا كردبوونى.
بارزانى لةو ضاوثَيكةوتنةدا، نموونةى سياسييةكى 
جياوازى ناو دةسةآلتى ثيشانداوة، نموونةيةكى زؤر 
بإياربةدةستةكانى دةسةآلت.  لة سياسيية  جياواز 
بيركردنةوةيةكى جياواز لة بيركردنةوةى دةسةآلت 
يةكطرتنةوةى  وآلت،  بةإَيوةبردنى  بة  سةبارةت 

ح��ك��وم��ةت، ئ��اس��اي��شء ه��َي��زةض��ةك��دارةك��ان، 
هةمووشيان  لة  بةغدا.  لةطةأل  ثةيوةندييةكان 
لة  طرنطترء كاريطةرتر، سةبارةت بة ئؤثؤزسيؤن 

كوردستانء مةسةلةى نانبإاوةكان بوو. 
ثَيضءثةنا  بةبآ  بةجورئةتةوةء  زؤر  بارزانى، 
ئةوةى  كردووة،  قسةى  مةسةالنةوة  ئةو  لةبارةى 
بة  سةبارةت  وتويةتى.  هةية  ثَيى  ب��إواى  خؤى 
دوو ئيدارةيى بة راشكاوانة دةَلَيت: »دوو ئيدارةيى 
هةر ماوة، بةآلم هةنطاو هةية بؤ ئةوةى ئةو دوو 
ئيدارةيية نةمَينَيت.« ئةوثةإى ئازايةتى لةو قسةيةدا 
بةديدةكرَيت، ضونكة لةاليةك داننانة بة واقيعةكةداء 
لة اليةكيش رةخنةطرتنة لة خودى خؤيشى، كة تا 
شةش مانطَيك لةمةوبةر سةرؤكى حكومةتى هةرَيم 
بوو. ئةوةش ماناى ئةوةية كة بارزانى لةضوارضَيوةى 
بيركردنةوةى سياسيى خؤيدا لةوةش ناثرينطَيتةوة 

كة رةخنة لة ئةدائى خؤيشى بطرَيت.
ضةكدارةكانيشةوة،  هَيزة  ئاسايشء  لةبارةى 
هَيزى  نةمانتوانيوة  ب��ةداخ��ةوة   .....« دةَل��َي��ت: 
يةكبخةين.....«  هةرَيم  لة  ئاسايش  ثَيشمةرطةو 
ئةوةش دانثَيدانانَيكى ئازايانةية لةاليةن بةرثرسَيكى 
ثايةبةرزةوة كة خودى حيزبةكةى خاوةنى هَيزى 
ثَيشمةرطةء ئاسايشة، لةطةأل ئةوةشدا بةشدارَيكى 

كاريطةرى حكومةتة.
ب��ارزان��ى،  نَيضيرظان  ضاوثَيكةوتنةدا،  ل��ةو 
لةناو  ئؤثؤزسيؤنء  لةبارةى  نوَيى  بؤضوونَيكى 
طؤإانةوة  بزووتنةوةى  لةبارةى  ئؤثؤزسيؤنيشدا 
بؤضوونانةى  ئ��ةو  لةوانةية  خستووةتةإوو. 
رووبةإووى رةخنةشى بكةنةوة لةاليةن حيزبةكةى 
بكات،  تووإة  نيشتمانيش  يةكَيتيى  خؤشيةوةء 
بارزانى بؤضوونةكانى خؤى لةضوارضَيوةى  بةآلم 
بةرذةوةنديى  كة  خستووةتةإوو،  قةناعةتَيكدا 

هةموو هةرَيمى كوردستانى تَيداية. 
بةإَيزة،  ئةو  كة  رووندةكاتةوة  ئةوة  ئةوةش 
ئاسؤي بيركردنةوةى زؤر فراوانترء جياوازترة لة 
بيركردنةوةى بةرثرسة باآلكانى ديكةى دةسةآلت، 
ضونكة بارزانى لةوة تَيطةيشتووة كة ئؤثؤزسيؤن 
ثَيضةوانةى  بؤضوونةش  ئةو  ثَيويستة،  هةرَيم  بؤ 
لةبةرخاترى  ك��ة  دةس��ةآلت��ة،  ب��ي��رك��ردن��ةوةى 
لةسةر  ئؤثؤزسيؤن  دةيةوَيت  بةرذةوةنديى خؤى 
بَيشكة سةربإَيت، بةآلم بارزانى بَيطوَيدانة ئةوةى 
لة  دةسةآلت  ئؤثؤزسيؤن  دواإؤذدا  لة  رةنطة  كة 
من   ......« دةَلَيت:  وةربطرَيت  ئةويش  حيزبةكةى 
كة  تةندروستة  زؤر  دياردةيةكى  ئةوة  ثَيمواية؛ 
ضاودَيريى  ئةوةى  بؤ  هةبَيت،  ئؤثؤزسيؤنَيكمان 

دةسةآلت بكات......«.
كَيشةى  ب���ةدواوة،   )7/25( هةَلبذاردنى  لة 
لة  طرنط  زؤر  مةسةلةيةكى  وةكو  نانبإاوةكان 
بةتايبةتى  دةسةآلت،  بةآلم  سةريهةَلدا،  هةرَيمدا 
يةكَيتى ئةوةى رةتكردووةتةوة، نانى كةسى بإيبَيت، 
مةسةلةيةكى  وةك  هةم  بارزانى،  بةإَيز  بةآلم 
ويذدانيى  مةسةلةيةكى  وةك  ه��ةم  سياسيى، 
ئةمة  ئَيمة،  بؤضوونى  بة   .....« دةَلَيت:  لةوبارةيةوة 
نانبإينء  بةتايبةتى  ناإةواية،  ئَيجطار  كارَيكى 
شتَيكة  كة  منداأل،  ماألء  رؤذان��ةى  قوتى  بإينى 
نابَيت لة هةرَيمى كوردستاندا رووبداتء ثَيويستة 

ضارةسةرَيكى جديى بؤ بكرَيت.......«.
لةبارةى  بارزانى  راشكاوانةى  قسةكردنى 
بارزانى  كة  لةكاتَيكدا  طؤإانيشةوة،  بزووتنةوةى 
خاوةن  سياسييةكى  ثارتىء  ناو  دووةمى  كةسى 
بؤضوونة  ئةو  هةرَيمة،  بإياربةدةستى  ثَيطةء 
بيركردنةوةى  دةيةوَيت  كة  ثشتإاستدةكاتةوة 
بطؤإَيت،  بزووتنةوةية  بةو  سةبارةت  دةسةآلت 
وةك  بزووتنةوةية  ئةو  ئةطةر  دةزانَيت  ضونكة 
ئةوا  نةكرَيت،  لةطةَلدا  هةَلسوكةوتى  هةية  ئةوةى 
بارزانى  دةبَيتةوة.  ئاَلؤزى  دووضارى  كوردستان 
بزووتنةوةيةكى  ناكرَيت  كة  طةيشتووة  ل��ةوة 
سياسيى بةرفراوانى وةك طؤإان، ناديدة بطيرَيتء 
نةكرَيت،  بؤ  حيسابى  سياسييةكاندا  هاوكَيشة  لة 
بؤية بَيطوَيدانة ئةوةى كآ ثَييخؤشةء كآ نيطةرانء 
كآ تووإة دةكات، زؤر بةسانايى دةَلَيت: »..... ئةو 
دةبَيت  رووي��داوة،  كوردستان  لة  طؤإانكارييةى 
لةناو  هَيزَيكة  هَيزة  ئةم  وةريبطرَين،  سروشتى  بة 
ثةرلةمانى كوردستاندا وجودى هةيةء خاوةنى )25(

كورسييةء لةناو ثةرلةمانى عَيراقيش )8( كورسيى 
هةية.......«.  

ضاوثَيكةوتنةدا  لةو  بارزانى،  نَيضيرظان  ئةوةى 
ضونكة  وةستانة،  لةسةر  شايانى  وتوويةتى؛ 
دةسةآلتةوة  خودى  لةناو  نوَيية  دنيابينييةكى 
بؤ  نوَيية  بيركردنةوةيةكى  جؤرة  سةريهةَلداوة. 
ثَيضةوانةى  بة  وآلت،  بةإَيوةبردنى  سياسةتء 
بيركردنةوة تةقليدييةكةى دةسةآلتةوة، كة دةيةوَيت 

هةموو شتَيك ثاوانى خؤى بَيت.
لة  بارزانى  بةإَيز  بؤضوونانةى  ئةو  ئةطةر 
طؤإةثانةكةدا  لةسةر  سةداى  رةنطء  داهاتوودا 
ئةوا  سياسييةوة،  كردارى  بوارى  بضَيتة  هةبَيتء 
سياسييانةى  ثَيكةوةذيانى  بؤ  فراوان  ئاسؤيةكى 
اليةنةكانء طةشةى هةمةاليةنة ضاوةإوانى هةرَيم 

دةكات.

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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ثاراستنى ذينطة،نَيضيرظان بارزانى واى وت
يان ثاراستنى حيزب؟!

يةحيا عومةر رَيشاوى

دَلتةزَينانةى  ديمةنة  خؤم ئ��ةو  ب��ةض��اوى 
لةناخةوة  بينيمء  كوردستاندا  سةيرانطةكانى  لة 

ذينطةيي( )هؤشياريى  تاضةندَيك  كة  راستييةن  ئةو  دةرخ��ةرى  ئازارياندام، 
لة  زؤر  بةشَيكى  الى  هاوآلتيبوون(  )هةستى  نيشتمان(ء  )خؤشويستنى  ء 
نيشتمانة  ئةم  هاوآلتييةكى  خانةوادةء  كاتَيك  دواوةية.  لةدواى  هاونيشمانييانمان 
زوالألء  كانييةكى  ثةنا  سةوزء  ثانتاييةكى  دةطةيةننة  خؤيان  سةفا،  طةشتء  بؤ 
ثاش كةيفكردنء تَيربوونء ضإينى طؤرانيىء هةَلثةركآء شاييكردن، بَيباكانة ئةو 
ذينطة خوداييء سيحراويية ضَلكنء قَيزةون دةكةنء وةك ثاَلةوانَيكء بةبةرضاو 
ضؤن  ئيدى  بةجَيدةهَيَلن،  خؤراكةكانيان  ثاشماوةى  نوَيوة،  نةوةى  منداَلةكانء 
دَلسؤزء  خاكةكةيان  بؤ  بةثةرؤشء  نيشتمانةكةيان  بؤ  لَيدةكةيت  ضاوةإوانييان 

خؤبةختكةر بن!
داخةكة بؤ ئةوةية، هةر خودى ئةم كةسة )بةإَيزة( رةنطة لةهةَلبذاردنةكانى 
)3/7(دا بانطةشةكارء بستآ زمانى درَيذ بووبَيتء الفي ئازاديىء ديموكراسييةتء 
يةكسانيى لَيدابَيت، خودى ئةم هاوآلتيية )ئةطةر دروست بَيت، ثَيي بَلَيين هاوآلتى( 
رةنطة جةنطى دةستةويةخةى لةطةأل ركابةرةكانى كردبَيتء لةكؤإء مةجليسيشدا 
شيكةرةوةيةكى سياسيي دةرةجة يةك بووبَيت؟! رةنطة لةهةموو كةس زياتر باسي 
طةندةَليىء طشت دؤسية سياسييةكانى  بودجةء  نيشتمانء  وةتةنييةتء سامانى 
ديكةى كردبَيت، بةآلم هةر ثاش هةفتةيةكء بؤ خاترى خؤشيء حةوانةوةى خؤى، 
كاتييةكانى  ضَيذة  قوربانيى  دةكاتة  بةهةشتيية  خاكة  ئةم  كانييةكانى  سةوزاييء 

خؤى.
ناشارستانيية  دياردة  لةم  ئةسةفء خةمةوة  بة  هةقة هةموومان  راستى  بة 
بدوَيينء لةناخةوة ئةوانة ببوغزَينين كة رةنطة بة كؤَلَيك بإوانامةء طيرفانى ثإء 
ناتوانن  كةضى  دةركةون،  بؤنةكاندا  لةكؤإء  سياسييةوة  شارةزايي  دونيايةك 
ثارَيزطارى لةم ذينطة ثاكء ئةفسوناويية بكةنء دَلسؤزييةكانيان لةجَيطةى خؤيدا 
هةَلبذاردنيان  هاوارى  شةقامةكانء  سةر  دةهاتنة  ئةوانةى  مةطةر  بكةن.  خةرج 
دةكرد، هةر ئةم )بةإَيزانة( نين كة ثاش هةفتةيةك خؤيان طةياندة سةيرانطةكان، 
ء  ئاو  خاكء  بَيشةرمانة  بَيإةحمانةء  كة  نين  نيشتمانة  ئةم  هاوآلتى  هةر  مةطةر 
ذينطةمان لَى ناشيرين دةكةن، خؤ كةس ناتوانَيت طةشتيارانى ئَيرانى تؤمةتبار بكات، 
ضونكة ئةوان هةم ذمارةيان كةمء هةم فةرهةنطى ثاراستنى ذينطةء سةيرانطةكان 
الى تاكى ئَيرانى لة ئاستَيكى باآلدايةء كةسيش ناتوانَيت ثَيمان بسةلمَينَيت، ئةمانة 
لة ئةستَيرة، يان وآلتَيكى ديكةوة هاتوونء فةرهةنطي ثاراستنى ذينطةييان نزمة! 
ئةوة هةر خودى خؤمانين، ئةم )تاوانانة( ئةنجامدةدةينء ثَيويستة رةخنةى توند 

ئاإاستةى خؤمان بكةين. 
من دةَلَيم، هةق واية كة اليةنة سياسييةكانى كوردستانء حكومةتى هةرَيم، 
ئةم ضةند مانطةى ثَيش سةرقاَلبوون بة هةَلبذاردنةكانى ثارَيزطاكان تةرخان بكةن 
بؤ بآلوكردنةوةى هؤشياريىء ورياكردنةوةى هاوآلتييانء ئةندامانى اليةنةكانء 
ئاسةوارى  ترسناكىء  لة  بةطشتيى،  قوتابييانء خةَلكى  فةرمانطةكانء  كارمةندى 
خراثي ئةم خووة ناشارستانيية، جَيي خؤيةتى كة كؤميتةء ناوضةكان، مةَلبةندء 
لة  بةخةستىء  ثةيمانطةكان،  زانكؤء  فةرمانطةء  مةكتةبةكان،  ليذنةء  لقةكان، 
هةَلمةتَيكدا لةسةر ئةم بابةتة هةستيارة بدوَينء بودجةيةكى تايبةت بؤ ريكالمكردنء 

ثإؤذةى هؤشياركردنةوةى تاك لة ثاراستنى ذينطةء نيشتمانةكةى بخةينة طةإ.
كةضى  حيزبييء سياسيي،  تا سةرئَيسقان  كة  هاوآلتييةك  لة  بكةم  من ضى 
ثلةى ثةرؤشيي بؤ نيشتمانء خاكء ئاوةكةى لة خوار سفرةوة بَيت، ضى بكةم لة 
هاوآلتييةك، بيست ساَلة كؤبوونةوةى حيزبيي ثَيدةكرَيتء بابةتى سياسييء فيكريى 
بةطوَيدا دةدرَيت، كةضى قوتووة بيبسى لة ثةنجةرةى ئؤتؤمبَيلةكةيةوة ئاوديودةكاتء 
بؤية  هةر  نةكراوة،  فَير  دةوروبةرى  ذينطةى  ثاراستنى  ثاكإاطرتنء  بَيي  ئةلفء 
هةَلمةتَيكى  بؤ  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  حيزبء  حكومةتء  بؤ  داواكارييةكة  ئةمة 
نيشتمانيى بةمةبةستى بآلوكردنةوةى هؤشياريى ذينطةييء طةإاندنةوةى بةهاء 

جوانيى بؤ سةيرانطاكانمان. تؤ بَلَيي، كةسَيك هةبَيت، بةدةممانةوة بَيت؟! تؤ بَلَيي! 
yreshawy@yahoo.com

ئاگاداري ده رفه تي کار

فه رمانگه که مان له  شاري سلَيماني پَيويستي به  کارمه ند هه يه  له م بوارانه ي خواره وه دا. 
1 کارمه ند 1. به رپرسي ئؤفيس       
2 کارمه ند 2. کارگَيإي و دارايي       

18 کارمه ند       Data Entry  3. تؤمارکار
1 کارمه ند 4. سه رپه رشتياري تؤمارکار      
4 کارمه ند 5. دابه شکاري ناسنامه        
1 کارمه ند 6. واده  دانه ر        
2 کارمه ند 7. پرسگه         
2 کارمه ند 8. ووردبيني زانياري       
1 کارمه ند  Assistant Technical Supervisor9. ي. سه رپه رشتياري ته کنيکي

مه رجه کان:
1. پَيشکه شکار پَيويسته  الني که م بإوانامه ي به کالؤريؤسي هه بَيت له  بواري په يوه دندداردا، ته نها بؤ تؤمارکار 

نه بَيت که  ده کرَيت خاوه ني بإوانامه ي ديبلؤم بَيت له  زانستي کؤمپيوته ردا. 
2. خاوه ني 2 ساَل ئه زموون بَيت له  بواري په يوه ندداردا. به رپرسي ئؤفيس پَيويسته  خاوه ني 5 ساَل ئه زموون 

بَيت له  بواري به إَيوه بردندا.  
3. تواناي به کارهَيناني کؤمپيوته ري له  ئاستَيكي به رزدا بَيت. بؤ هه ريه ك له  پؤسته کاني کارگَيإي و دارايي 

له گه َل واده دانه ر به کارهَيناني excel  له  ئاستَيکي به رزدا مه رجه . 
4. تواناي چاپکردن به  زماني کوردي له  ئاستَيکي به رزدا بَيت. 

5. شاره زايي زؤر باشي زماني ئينگليزي بؤ پؤستي سه رپه شتياري ته کنيکي مه رجه .
6. پَيويسته  دامه زراو نه بَيت له اليه ن حکومه ته وه  به فه رمي.

تَيبيني:
1. تکايه  C.V �ي )به  هاوپَيچ( بنَيره  بؤ ئيمه يلي vacancy.slemany@gmail.com و دَلنيابه  له  داناني ژماره  

ته له فؤن له  ناو C.V �يه که تدا. 
2. هه ر که سَيك ئه و مه رجانه ي الي سه ره وه ي تَيدا نه بَيت داواکارييه که ي پشتگوَي ده خرَيت.

3. دوابه روار بؤ وه رگرتني داواکاريي کار 2010/04/18 يه . 
4. دامه زراندن به شَيوه ي گرَيبه ست ده بَيت. 

5. داواکار پَيويسته  له  تاقيکردنه وه  و چاوپَيکه وتني تايبه ت سه رکه وتووبَيت پاشان وه رده گيرَيت.



هيوا جةمال

نيية،  لَيثرسينةوة  بكرَيت،  كارَيك  »هةر 
كةس نازانَيت ضؤن ثإؤذةكان جَيبةجَيدةكرَين، 
لة  كَيشة  كؤنةبووةتةوة،  ثةرلةمان  مانطَيكة 
ضؤنَيتيى  لةسةر  هةية  ثارتيدا  يةكَيتىء  نَيوان 

بةإَيوةبردنى حكومةت«.
لة  تاكسى  شؤفَيرى  عةبدوَلآلى  كةمال 
سلَيمانى، لةسةر بَيزارييةكانى بةردةوامبوو لة 
قسةكردنء بة رؤذنامةى وت »بَيزارم... بَيزارم 
لةم هةموو غةدرةى لةم خةَلكة دةكرَيت...، كةى 
ئةمة حاَلة كة ئَيمة هةمانة، ثاشاطةردانيية، كةس 
نازانَيت ضؤن وآلت دةإوات بةإَيوة«، تا زياتر 
طوَيت لة كةمال بطرتاية، قسةكانى زياتر توندتر 

دةبوون.
كةمالدا  قسةكانى  لة  ثاشاطةردانيى  وشةى 
مةبةستةش  ئ��ةو  بؤ  راك��َي��ش��امء  سةرنجى 
كرد،  كورديم  فةرهةنطَيكى  ضةند  سةردانى 
لة  بنووسم،  دروستى  بة  ماناكةى  بؤئةوةى 
مةحةمةدى  شَيخ  )خاأل(ى  فةرهةنطى  هةردوو 
خاأل )الثةإة 63(ء فةرهةنطى )كوردستان(ى طيو 
موكريانى  )الثةإة142( ماناكةى بةم شَيوةيةية: 
ط��ةورةء  نةمانى  بةهؤى  شوَينَيك  شَيوانى 

سةرؤكةوة.
ئ��ةط��ةر ل��ة م��ان��ا راس��ت��ةوخ��ؤك��ةي��دا، 
ثادشا  كة  كاتةبَيت  ئةو  بؤ  ثاشاطةردانيى 
دةمرَيت،  يان  نامَينَيت،  وآلت  لة  سةرؤك  يان 
ياخود بةهةر هؤكارَيك بَيت وآلت بةبآ طةورة 
بمَينَيتةوة، ئةوا لة ثةروةردطار بةزياد بَيت، لة 
وآلتى خؤمانء هةرَيمى كوردستان، سةرؤكء 
زؤرييانةوة  لة  بةآلم  زؤرن،  زؤر  طةورةكان 
كآ  نازانرَيت  روويداوة، ضونكة  ثاشاطةردانيى 

لةكآ دةثرسَيتةوة.

كآ لة ثةرلةمان دةثرسَيتةوة؟
وةرزيى  ثشووى  مانط  دوو  ئةوةى  دواى 
)خولى طرَيدانى يةكةم( ئةم خولةيان بوو، ماوةى 
تةواو  كوردستان  ثةرلةمانى  ثشووى  مانطَيكة 
سةرةتاى  لة  كؤبوونةوةيان  يةك  تةنيا  بووةء 
مانطى رابردوودا بؤ دةستثَيكردنةوة، ئةنجامداء 
تا ئَيستا دانيشتنيان بؤ هيض مةبةستَيك ئةنجام 

نةداوة.
كوردستان  ثةرلةمانى  كؤنةبوونةوةى 
لة  ثإؤذةياسا  هةستيارترين  لةكاتَيكداية، 
ثةيوةنديى  كة  طيريخواردووة  ثةرلةمان 
كوردستانةوة  تاكَيكى  بةهةموو  راستةوخؤى 

هةية.
لةماوةى  كة  بودجة  ثإؤذةياساى  لة  جطة 
كةموكورتييةءة  لة  كؤمةَلَيك  بة  ثَيشوودا 
رةوانةى ثةرلةمان كرا، زياتر لة ضوار مانطة  لة 
ثةرلةمانةء بةهؤى ئةو كةموكورتيية زؤرانةوة 
كَيشةى  تَينةثةإيوةء  ثةرلةمان  لة  ئَيستا  تا 
لةاليةكء  خةَلك  دةس���ةآلتء  بؤ  ط��ةورةى 
خؤيانداء  نَيو  لة  دةس��ةآلت��دارةك��ان  حيزبة 
ديكةوة  لةاليةكى  ئؤثؤزسيؤنيش  دةسةآلتء 

دروستكردووة.
لة  بودجة  ثإؤذةياساى  كة  نةماوة  زؤرى 
ماوةيةكى  ضونكة  مرداربكرَيتةوة،  ثةرلةمان 
ئةوةندة زؤرة دةستاودةست دةكاتء نةتوانراوة 
بكرَين،  ضارةسةر  كةموكووإييانة  هةموو  ئةو 
طةإاندنةوةى  بؤ  هةية  ثَيشنياز  ضةندين  بؤية 
قةَلب  ماَلى  دةَلَيت،  كورد  )وةك  حكومةت  بؤ 

دةطةإَيتةوة بؤ ساحَيبى(.
جطة لةمانة، لة خولى ثَيشوودا زياتر لة )40(

ثةرلةمان  خولةى  ئةم  بؤ  هةبوون  ثإؤذةياسا 
)خولى سَييةم( ماونةتةوةء تا ئَيستا كةس هةر 
باسى نةكردوون، جا ئيتر نازانرَيت ئةم خولةى 
دةكات؟،  رابردوو  بة خولى  ئيعتراف  ثةرلةمان 
دةسةآلتة  ئةم  ديكةى  كارَيكى  هةر  وةك  يان 
سةيروسةمةرةيةى ئَيمة كة تازةكان هاتن، ئيتر 
خؤيان لةسةرةتاوة دةستثَيدةكةنةوةء كارةكانى 

ثَيش خؤيان دةسإنةوةء بإوايان ثَييان نيية.
ئَيستاش لةم خولةدا، زياتر لة )50(ثإؤذةياسا 
ثةرلةمانتارَيكى  وتةى  بة  ثَيشكةشكراونء 
)37( طؤإان  فراكسيؤنى  تةنيا  ئؤثؤزسيؤنيش، 

ئةوة  خةوَينراوة،  ثةرلةمان  لة  ثإؤذةياسايان 
جطة لة ثإؤذةياساكانى فراكسيؤنةكانى ديكة.

ك��آ ب��ةرث��رس��ة ل��ة دواك��ةوت��ن��ى ئ��ةم 
دةتوانَيت  ضؤن  ثةرلةمان  ثإؤذةياسايانة؟ 
ثةيوةنديى  كة  دوابخات  شَيوةية  بةو  كارةكان 

خةَلكى  طوزةرانى  ذيانء  بة  راستةوخؤيان 
لةو  كارةية  ض  ئؤثؤزسيؤن  هةية؟،  ديكةوة 
كول  ضةقؤى  بة  خةريكة  كة  ثةرلةمانةدا 
لة  كآ  دةكرَينةوة؟  م��ردار  ثإؤذةياساكان 
نوَينةرانى  دةكرَيت  دةثرسَيتةوة؟  ثةرلةمان 
خةَلكى  خوَينى  مةترسىء  بةدةنطء  كة  خةَلك 
ئاوا  ئَيستا  ثةرلةمان،  ضوونةتة  كوردستان 

خةَلكةكةى خؤيان ثشتطوَيبخةن؟
ناوخؤى  ثةيإةوى  م���ادةى)6(ى  بةثَيى 
سةرؤك  بإطةى)1(،  كوردستان،  ثةرلةمانى 
بؤيان  ئةنجومةن  ئةندامانى  ضواريةكى  يان 
ئةنجومةن  نائاسايى  كؤبوونةوةى  داواى  هةية 

بكةن...
لةسةر  دةَلَيت:  مادة  هةمان  بإطةى)2(ى 
داواى سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيران، سةرؤك 
بؤى هةية لةكاتى ثَيويستيدا داواى كؤبوونةوةى 

نائاسايى ثةرلةمان بكات.
سةرؤكى  مادةية،  ئةم  بإطةكانى  بةثَيى 
سةرؤكى  يان  ئةندامان،  ضواريةكى  ثةرلةمان، 
حكومةت دةتوانن داواى كؤبوونةوةى نائاسايى 

ثةرلةمان بكةن.
نائاسايى  كؤبوونةوةى  باسى  مادةية  ئةم 
طرَيدانى  خولى  كاتى  ئَيستا  خؤ  بةآلم  دةكات، 

دوومةء دةبَيت ئاسايى كؤبوونةوةكان بكرَين.
ثةيإةوى  م��ادةي��ةى  ئ��ةم  بةثَيى  ئةطةر 
ثلةبةنديى  بةثَيى  بَيت،  ثةرلةمان  ناوخؤى 
)سةرؤكى ثةرلةمان، ثةرلةمانتارةكان، سةرؤكى 
كؤنةبوونةوةى  لة  كةمتةرخةمن  حكومةت( 
دواكةوتنى  لة  بةرثرسيارن  ئةوان  ثةرلةمانء 

كؤبوونةوةكان.

ئايا كآ لة سةرؤكى ثةرلةمان 
دةثرسَيتةوة سةبارةت بة دواكةوتنى 

كؤبوونةوةكان؟ 
ثَيدةضَيت سةرؤكى ثةرلةمان بة ثشتبةستن بة 
مادةى)17(ى ثةيإةوى ناوخؤ، ئةو ثَيشَيلكاريية 
بكاتء كؤبوونةوة ئةنجام نةدات، ضونكة بةثَيى 
فراوانى  دةسةآلتَيكى  س��ةرؤك  مادةية،  ئةو 
ئيجرائاتةكانى  بإيارء  زؤرب��ةى  كة  ثَيدراوة 
لةدةستدا بَيت، بةآلم هيض  مادةيةك نيية كة ماف 
بدات بة ئةندامانى ثةرلةمان داواى لَيثرسينةوةى 
ناوخؤش  ثةيإةوى  لة  سةرؤك  ئةطةر  بكةن 

دةربضَيت.
ئايا كآ لة ئةندامانى ثةرلةمان دةثرسَيتةوة 
طرنطةكان  ثرسة  بؤ  كؤبوونةوةيان  داواى  بؤ 
نةكردووة؟ لةناو ثةرلةمانتارانيشدا ئؤثؤزسيؤن 

)طؤإان، يةكطرتوو، كؤمةأل( كة نةك ضواريةك، 
بةَلكو سَييةكى ثةرلةمان ثَيكدةهَينن، ئايا داواى 
نةيانكردووة،  ئةطةر  كردووةو  كؤبوونةوةيان 

كآ لةمان دةثرسَيتةوة؟
داواى  ح��ك��وم��ةت  س��ةرؤك��ى  ب��ؤ  ئ��اي��ا 
ئةو  لةسةر  تةنانةت  نةكردووة  كؤبوونةوةى 
بودجةيةش كة خؤى ناردوويةتى بؤ ثةرلةمان، 

كآ لةو دةثرسَيتةوة؟

حكومةت بةرةودواوة دةإوات
نَيطةتيظ  سةرةتاوة  لة  تَيإوانينانةى  ئةو 
شةشةمى  كابينةى  سةرؤكى  بةرامبةر  بوون 
حكومةت، رةشبينى نةبوون بةرامبةرى، ضونكة 
دةستبةكاربوونى،  لة  مانط  شةش  ل��ةدواى 

سةرةتاى ئةو خاَلة نَيطةتيظانة دةركةوتوون.
سةرؤكى كابينةى شةشةم كة زؤرتر بةوة 
ناسراوة، بةَلَينةكانى ئَيجطار لة كارة عةمةلييةكانى 
زؤرترن، لةماوةى ئةو شةش مانطةى رابردوودا 
لةوكاتةوة  سةلماندووةء  عةمةلى  بة  ئةمةى 
خةَلكى  بة  بةَلَينى  دةيان  دةستبةكاربووة،  كة 
كوردستان داوة، بةآلم تا ئَيستا خةَلك بةرهةمى 

بةَلَينةكانى نةبينيوة.
بؤ  حكومةت  سةرؤكى  ثاساوى  رةنطة 
ثةسةندنةكردنى  بةَلَينةكانى،  بةجَينةطةياندنى 
بودجة بَيت، بةآلم ناكرَيت سةرؤك نةيزانيبَيت 
دةإوات،  دةردة  بةو  خةمَلَينراوةكةى  بودجة 
زؤري  1.كةموكووإيي  دةي��زان��ى:  ضونكة 
تَيدايةء ثَيويستى بة كاتى زؤر هةية، 2.ناكرَيت 
بودجةكة  نةمدةزانى  بَلَيت  حكومةت  سةرؤكى 
بةو دةردة دةضَيت، ضونكة ئةو نةزانينة، زؤرتر 
لةسةرى دةكةوَيتء دةيسةلمَينَيت كة بة راستى 

حكومةتةكةى تووشى شةلةل بووة.
دةنطةكانى  كؤكردنةوةى  بؤ  دةبواية   .3
نةداية،  بةَلَينةى  هةموو  ئةو  حيزبةكةى،  بؤ 
»ضوار  بؤ  دةَلَين  خؤيان  وةك  ئ��ةو،  ضونكة 
ساَل« سةرؤكةء دواى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
نوَينةران، هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانيش 
بةإَيوةية،  ئةوة هةر وةك ئَيستا ئاشكرا دةبوو 

كة بةَلَينةكان نابنة واقيع.

سةرؤكى حكومةت، كرَيضيية
لةماوةى شةش مانطى رابردوودا،  سةرؤكى 
نةيتوانيوة وةك سةرؤكى حكومةتى  حكومةت 
دةسةآلتدارَيتى  كوردستان  هةرَيمى  هةموو 
خؤى بسةثَينَيتء تةنيا وةك سةرؤكى حكومةتى 
دةسةآلتى  دةركةوتووةء  طةرميان  سلَيمانىء 

نةبووة بةسةر بةشة زةردةكةى هةرَيمةكةيدا، 
تةنانةت تا ئَيستا سةرؤك نةيتوانيوة بضَيتة هؤَلى 
ثَيشوو،  وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتي 
كة  ئةوةى  بؤ  سةرةتايية  ئاماذةيةكى  ئةوةش 

سةرؤك خاوةنماأل نييةء تا ئَيستاش كرَيضيية.
مةكتةبى  طوآلنى  طؤظارى  راثؤرتةكةى 
ناوةندى راطةياندنى ثارتى، ئاماذةيةكى ترسناكة 
حكومةت  سةرؤكى  كةمتةرخةميى  لةسةر 
لةو  سةرنةكةوتنى  حوكمإانييةوةء  لةبارةى 
طرتووةتةدةست،  حوكمى  جَلةوى  كة  ماوةيةدا 
ثارتى،  بيروإاى  ناوةوةى  ديوى  راثؤرتة  ئةو 
بة  سةبارةت  دةردةخ��ات  دةسةآلتى  شةريكة 
دراوةت��ةوة  بةضاودا  ئةوةشى  حوكمإانيىء 
دواوة  بةرةو  ثَينجةمى  كابينةى  كارةكانى  كة 

بردووة. 
يةكَيتى  حكومةتةكةى  لة  ثارتى  ئَيستا 
لَيدةطرَيت،  بةجديى رةخنةى  تةقةء  كةوتووةتة 
كة  دةستثَيكردووة  روانطةيةوة  لةو  ئةمةشى 
نوَينةراندا دةركةوت  ئةنجومةنى  لةهةَلبذاردنى 
كة ثَيدانى حكومةت بة يةكَيتى بةثَيى ئيستيحقاقى 
خؤى نييةء لةوبإوايةشداية، سةرؤكى حكومةت 
هةستانةوةى  بةرذةوةنديى  بؤ  كارةكانى 
كابينةى  كارةكانى  دةكرَيت  حيزبةكةيةتىء 

ثَيشوو ئيفليج بكات.
بةثَيى  حكومةت  ث��َي��دان��ى  ه��ةرض��ةن��دة 
رَيككةوتنَيكة كة ناوى ستراتيذيي لَينراوة، بةآلم 
يةكيطرتووةء  بةرذةوةنديدا  لةطةأل  سياسةت 

هةركاتَيك رَيككةوتنَيكى خؤى هةية.

سةرؤكى حكومةت، لةسةر ضى 
بانطهَيشتى ثةرلةمان بكرَيت؟

سةرؤكى  ثَيويستن  كة  هؤيانةى  ئ��ةو 
بةكورتى  بكرَيت،  بانطهَيشت  لةسةر  حكومةتى 

بريتين لة:
 )2010( خةمَلَينراوى  بودجةى  ناردنى   .1
بؤ ثةرلةمان بة كةموكورتييةوة، لَيثرسينةوةى 
ب��ةو هةموو  ب��ؤض��ى  ك��ة  ئ���ةوةى  ل��ةس��ةر 

كةموكورتييةوة نَيردراوة؟
ساَلى  سآ  خيتامى  حيسابى  نةناردنى   .2
دةبَيت  بؤية  حكومةتةوة،  لةاليةن  راب��ردوو 
لَيثرسينةوةى لةطةَلدا بكرَيت، كة بؤضى تا ئَيستا 

ئةو حيسابة نةكراوة؟
3. كؤمةَلَيك بةَلَينيداوةء بةردى بناغةى دوو 
ثةسةند  بودجةكةى  بَيئةوةى  داناوة،  زانكؤى 
لَيى بثرسرَيتةوة  بانطبكرَيتء  كرابَيت، دةكرَيت 

كة لةسةر ض بنضينةيةك ئةم كارانةى كردووة؟

هؤشيار عةبدوَلآل

نةك  طؤإانخوازن،  ئةوانةي  نين  كةم 
فريشتة  بة  هةَلسوإاوةكاني  لةبةرئةوةي 
طؤإان  بة  دةن��ط  طؤإانخوازنء  دةزان��ن 
بةرثرسيارَيتي  دةزان��ن  ضونكة  دةدةن، 
هَيزي  لَيدةكات  ئةوةيان  داواي  مَيذءويي 
سَييةم )سَيوي سَييةم( دروستبكةنء ضيتر 
نيية  دوءري��ش  نةكرَيت،  ثاوان  دةس��ةآلت 
ئةو  هَيزي سَييةم هةر  دواي دروستكردني 
هَيزي  دروستكردني  هةوَلي  لة  دةنطانة 
واتة  ديموكراسييةت  ئاخر  بن،  ديكةشدا 

جياوازيي، واتة فرةيي...
ئايديؤلؤذيايةكي  خ��اوةن��ي  ط���ؤإان 
تةَلقيندةر نيية، ئةوةي بيةوَيت ئةو بارودؤخة 
دروستبوءني  ئاراستةي  بة  سياسيية 
ضةمكانةي  ئةو  سةركةوتني  ئؤثؤزسيؤنء 
بطؤإَيت،  كؤمةَلطة،  خستوويةتية  طؤإان 

طؤإان  سةرخستني  طؤإانخوازة،  طؤإانةء 
طؤإيني  ليستَيكء  سةرخستني  تةنيا 
ج��ةوه��ةردا  ل��ة  بةَلكو  نيية،  دةس���ةآلت 
كة  ضةمكانةية  ئةو  ثرؤذةي  سةرخستني 
طؤإان بة جورئةتةوة خستية سةر طؤإةثاني 
سياسييء بةردةم راي طشتيي، طؤإانخوازان 
بوون بة جديي دذايةتي طةندةَلييان تةنيا بة 
ثشتيواني سايتَيكء رؤذنامةيةك راطةياندء 
وايانكرد  ب��اسء  قسةء  بابةتي  كرديانة 
ثَيويستة  بَلَين:  طةندةَلةكانيش  سوثةر 
طةندةَلييء  باسي  لة  نةمَينَيت..!  طةندةَليي 
ئةو دةردة،  هةوَلةكاني طؤإاندا بؤ دذايةتي 
با باسَيكي خؤشتان بؤ بطَيإمةوة، لة يةكَيك 
نةوشيروان  بةرنامةكاني)رووبةإوو(دا  لة 
كؤمةَلي  كَيشةي  زؤر  باسي  مستةفا 
طةندةَليي  وتي  لةناوياندا  كرد،  كوردةواريي 
لة هةرَيمدا وةك خؤَلباريني لَيهاتوءة بةخؤت 
نازانيتء ناشتةوَيت، بةآلم ناضاري هةَليمذيت، 
حيزبيء  باآلي  لَيثرسراوَيكي  بةياني  بؤ 
طةندةَليدا  لة  دةستَيكي  سوكة  كة  ئيداريي، 
طؤإاني  هةَلسوإاوةكاني  لة  يةكَيك  هةية، 
كاك  ئةمشةوي  قسةكاني  وتبوءي  بينيبوو، 
نةوشيروان زؤر بةهَيزبوون قسةي جواني 
ثرسيبوءي  طؤإان  هةَلسوإاوةكةي  كرد، 
وةك ضي؟، لَيثرسراوةكة وتبوءي بةتايبةت 
خؤَلبارين  وةك  طةندةَليي  وتي  كة  ئةوةي 
تومةز  هةَليدةمذَيت،  كةس  هةموو  واية 
وايزانيوة ئةو بؤضوءنةي كاك نةوشيروان 

ئةستؤثاكيي بؤ دةكات..!
ب���ة ط����ةإان����ةوة ب���ؤ ف��ةل��س��ةف��ةي 
ثشتيوانيية  ديسان  طؤإان،  ثشتيوانيكردني 

جياكردنةوةي  هاوآلتيبوءنء  مافي  لة 
بودجةء  شةفافيةتي  حكومةتء  لة  حيزب 
لة  دوءر  دي��م��وك��راس��ي  دةس��ةآلت��َي��ك��ي 
كؤمةآليةتيء  عةدالةتي  ثاوانخوازييء 
ئاشتيانةي  ئاَلوطؤإي  لة  ثشتيوانيكردن 
طريمانةي  ضةمكانة  ئةم  هةموو  دةسةآلت، 
بةَلكو  طؤإان،  تةنيا  بة  نةك  سةركةوتني 
ئؤثؤزسيؤنن،  دروستبوءني  سةركةوتنء 
ب��ةروارد  طةورةية  غةدرَيكي  ئةوة  ئيدي 
طؤإانخوازَيك  حيزبيء  كاديرَيكي  لةنَيوان 
بكرَيت، ضونكة دووةميان هَيندةي مةبةستي 
بَيت،  نوَيبوءنةوةدا  لة  سياسةت  ئةوةية 
ئةوةندة مةبةستي بةرذةوةنديي بةرتةسكي 

كةسيء حيزبيي نيية.
كةواتة ئةوةي حةزبكات ئةو ضةمكانةي 
سةركةوتوءبن،  باسكران  ل��ةس��ةرةوة 
دةنطيشي  طؤإانخوازة،  نةبَيت  طؤإانيش 
كةواتة  طؤإانة،  هةر  نةدابَيت  ط��ؤإان  بة 
ثَيناسةء  بة  نة  شوناسةء  بة  نة  ط��ؤإان 
طؤإانبوون  طؤإان،  دةبَيتة  ناونوءسكردن 
بةرلةوةي ئينتيماي سةر كاغةز بَيت، مةيلي 
كة  مرؤظةكانة،  فيكري  ناو  هؤشيارانةي 
دةشطوترَيت طؤإان ماَلي هةموءانة، ئةو ماَلة 
ماَلَيكة بؤ جَيبةجَيكردني هةموو ئةو دواكاريية 
نةبَيت  رَيكخراوبوءن  بة  كة  سياسييةي 
رؤذنامةكان  وشةي  كاغةزء  لةسةر  تةنيا 
دروست نابَيت، ئَيستا تَيكإاي طؤإانخوازان 
جياوازي  بآ  ماَلةن  ئ��ةو  ه��ةَل��س��وإاوي 
ئاستةكان، تا ئةوكاتةي طؤإان هةوَلَيك بَيت 
لة  بةرهةمبَينَيت  نوآ  مؤدَيلَيكي  ئةوةي  بؤ 
كاري سياسيي، رَيكخراوةيي، طؤإانخوازان 

لة هةموو ئاستء ضينء توَيذةكان زؤرنء 
هةركاتيش  دةزانن،  خؤيان  هي  بة  ماَلةكة 
بةرذةوةنديي  كةسَيكء  ضةند  ماَلي  بة  بوو 
ضةند طرووثَيك بوو، عاقيبةتي خَير نابَيتء 
تا  ط��ؤإان  قسة،  دَيينة  لَيي  هةموومان 
ئامرازي خزمةتي خةَلك بَيت هي هةموءانة، 
حيزبةكاني  ئَيستا  ئةوةي  وةك  هةركاتيش 
بة  بوو  لَي  خؤي  طؤإانيش  دةيكةن  ديكة 
ئامانج، ئةوكاتة ماَلي هةموءان نييةء زوءش 

دَلؤثة لَييدةدات.
رابردووم  وتاري  بؤ  كؤمَينتانةي  لةو 
نوءسيويانة،  دؤستَيك  ضةند  ه��ات��وءة، 
دةنطيان  ناطريتء  ط��ؤإان  لة  رةخنة  بؤ 
لة  ناكةيت؟!  بةوة  ئيعتراف  كةميكردءوةء 
رابردوو  هةَلبذاردني  دةَلَيم  من  راستيدا 
راطةياندنء  كاري  ناو  لة  ك��ردةوة  بة  من 
خؤزطة  ب���ووم،  ط���ؤإان  ث��إوث��اط��ةن��دةي 
ئةو  ناديموكراتيبووني  رادةي  هةموءان 
ط��ؤإانء  لةسةر  كة  دةزان��ي  فشارةيان 
جياوازيية  باسةكة  ب��ووة،  طؤإانخوازان 
دةنطي  بؤضوءنَيك  بؤضوءن،  دوو  لةنَيوان 
ئةو  س��ةرب��اري  كورسيية،  هةشت  ئ��ةو 
دةزانَيتء  سةركةوتن  بة  فشارة  هةموو 
ئيرادةيةكي  دروستبوءني  سةرةتاي  بة 
فشارة  هةموو  ئةو  بةرطةي  كة  دةزانَيت 
دةطرَيت، بؤضوءنَيكيش دةَلَيت بةرامبةريش 
دةنطي زؤر هَيناوة، بةآلم ناَلَيت ئةم دةنطانة 
تةزويرَيكي  ض  بةرهةمي  حةرامنء  ضةند 

بةربآلون.
جوانييةكاني  ل��ة  ي��ةك��َي��ك  ط���ؤإان 
هةَلسوإاوة  وةك  كةس  رةخنةلةخؤطرتنةء 

خةريكي  ط��ؤإان  بةرضاوةكاني  دي��ارء 
راإانين  نيطةرانء  نينء  رةخنةلةخؤطرتن 
بزءوتنةوةية ضةند  ئةم  لةوةي سةركةوتني 
ئازاديي  ديموكراسيء  خةَلكء  ئايندةي  بؤ 
طرنطةء خوانةخواستة شكستيشي ضةندساأل 
هَيزَيكي  ئومَيدي  تا  دةوَي��ت  ضاوةإوانيي 
تيايدا  كة  ئومَيدَيك  سةردةربَينَيت،  نوآ 
وشةء  تةنيا  ديموكراتييةت  هةبَيتء  فرةيي 
بؤضوءني ناو بَيذةء وتاري بؤنةكان نةبَيت، 
تةنيا كاتَيك داواي بوءني ئؤثؤزسيؤن نةكةن 
كة وجودي نيية، ئةوكاتةي دَيتة بوون بتوانن 
هةَلنةكةنن،  بؤ  طؤإي  نةزاننء  دوذمني  بة 
خؤشة،  قسة  بة  ديموكراسيبوون  خؤ  ئاخر 

بةآلم خؤيان وتةني )كردار شةرتة(!.
قسة  بة  سةركردةيةكي  جارَيكيان 
دةخوَينَيتةوةء  خةَلك  بؤ  وتار  ديموكراتي 
ديموكراتين،  وآلتَيكي  ئَيمة  هاواردةكات؛ 
سؤشيال  ئَيمة  ثَيشكةوتوءخوازين،  ئَيمة 
دَيتة  لَيي  هاوآلتييةك  ديموكراتين، 
كوا  س��ةرؤك  جةنابي  دةَل��َي��ت؛  دةن��طء 
وةآلم��ي  س��ةرؤك  ديموكراتييةكةتان؟! 
لة  ب��ةردةوام��دةب��َي��ت  ديسان  ن��ادات��ةوةء 
ئَيمة  ديموكراتين،  ئَيمة  دروشمةكاني.. 
هةية؟!  ب��ي��رءإا  ئ��ازادي��ي  بة  ب��اوةإم��ان 
دَيتة  لَيي  ديكة  هاوآلتييةكي  ئةمجارةيان 
كوا  ديموكراتييةكةتان؟  كوا  دةَلَيت؛  دةنطء 
ثَيشكةوتوءخوازيتان؟  كوا  ئازادييةكةتان؟ 
كوا  وت��ي  ثَيي  ئَيستا  ث��ي��اوةي  ئ��ةو  ك��وا 
ديموكراتييةكةتان بؤ لة تةنيشتمةوة نةما؟!!!

hoshyarabdulah@yahoo.com
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birura.rozhnama@gmail.com

ثاشاطةردانيى
ثةرلةمان خةلَوةتطاية... حكومةت لة ثاشةكشةداية...

كآ طؤأانة، طؤأان هي كيَية؟
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