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هيض  كة  رايطةياند،  مستةفا  نةوشيروان 
فشارَيك كار لةسةر هةَلوَيستى سياسيمان 
ناكاتء فراكسيؤنى طؤإانيش لة ثةرلةمانى 
سةرسةختي  داكؤكيكارَيكي  دةبَيتة  عَيراق، 

مافة نةتةوةييةكاني كورد.
ضاوثَيكةوتنَيكى  لة  مستةفا  نةوشيروان 
)KNN(دا  كةناَلى  رووبةإووى  بةرنامةى 
كة ئةمشةو ثةخشدةكرَيت، ئاماذة بؤ ئةوة 
توانيويةتى  طؤإان  بزووتنةوةى  دةكات؛ 
ثَيطةيةكي  رابردوودا  هةَلبذاردنى  دوو  لة 
كوردستانء  ثةرلةماني  لةناو  بةهَيز 
دةَلَيت:  لةوإووةوة  دابمةزرَينَيت.  عَيراقدا 
عَيراقيدا  ثةرلةماني  خولةي  لةم  بَيطومان 
دةبن  فراكسيؤنةكةمان،  نوَينةرةكانمانء 
مافة  سةرسةختي  داكؤكيكارَيكي  بة 

نةتةوةييةكاني كورد.
لةسةر  سووربوونيشيان  بة  سةبارةت 
دذايةتيكردنى طةندةَلييء طؤإينى سيستمى 
بةرطريكردن  وآلتء  ب��ةإَي��وةب��ردن��ى 
لةمافةكانى خةَلكى كوردستانء اليةنطرانى 
دةَل��َي��ت:  مستةفا  ن��ةوش��ي��روان  ط���ؤإان، 
كيميايي  بؤردووماني  سةردةمَيك  »ئَيمة 
بطؤإَيتء  هةَلوَيستةكانمان  نةيتوانيوة 
بؤ  س��ةر  لةبةرئةوة  بكات،  بَيدةنطمان 
كة  دانانةوَينين  سياسيي  فشارَيكي  هيض 
اليةنطرةكاني  دؤستء  مافي  لة  بةرطريي 

خؤمان بكةين«.

سياسةتانةي  ئةو  )7/25(ةوة،  دواي  لة 
كة لةاليةن اليةنى دةسةآلتةوة رووبةإووى 
بزووتنةوةى طؤإان بووةتةوة طةيشتووةتة 
سياسيي«،  سزاي  »توندوتيذييء  ئاستى 
نةوشيروان مستةفا لةوبارةيةوة وتى: »لةم 
ئاست  دوو  لةسةر  دةتوانين  هةَلبذاردنةدا 
بةرامبةر  بكةين  دياري  ئةوةي  بؤ  بإوانين 
ئاستي  يةكَيكيان  ك��ردووة،  ضيان  بةئَيمة 
سايكؤلؤذيي  جةنطَيكي  كة  راطةياندنة، 
بة  بةرامبةر  خةستيان  توندوتيذو  زؤر 
بةكارهَينا،  راطةياندندا  دةزطاكاني  لة  ئَيمة 
دةتوانين بَلَيين كة جةنطَيكي زؤر توند دذي 
ثسثؤإي  كة  ثَيشمواية،  من  بةإَيكرا،  ئَيمة 
لةو  ئةوةي  بؤ  هَينابوو  بَيطانةيان  بيانييء 
جةنطة سايكؤلؤذييةدا هاوكارييان بكةن«. 

واقيعيش،  ئ��ةرزي  »لةسةر  وتيشي: 
ئةوةي ثَيي دةوترَيت »ئيرهابي حكومةتي«، 
كراوة  ثَييان  ه��اتء  لةدةستيان  ئ��ةوةي 
حكومةتييان  ئيرهابي  شَيوةكان  بةهةموو 
اليةنطرةكاني  دؤس���تء  ب��ة  ب��ةرام��ب��ةر 
كة  ل���ةوةي  ه��ةر  ب��ةك��اره��َي��ن��اوة،  ئَيمة 
لةشوَينَيكةوة  دةرك���ردووةو  خةَلكيان 
ديكة  شوَينَيكي  بؤ  طواستوويانةتةوة 
هةَلبطرَيت  لةكارةكةي  دةست  بؤئةوةي 
يان هةإةشةيان لَيكردووة، هةر لةوةي كة 
هةر  كردووة،  لةكةسوكاري  هةإةشةيان 
ئيغرائاتيان كردووة،  لةوةي كة هةندَيكجار 
»طفت  ثَييانوتووة  كؤن  كوردي  كة  ئةوةي 
هةإةشةو  لةاليةكةوة  وات��ة  ط��ةف«،  و 

لةاليةكةوة بةَلَين.
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ئامؤزاى  مَيذوونووسء  بارزانى  ئةيوب 
دةسةآلتدارانى  لة  رةخنة  هةرَيم،  سةرؤكى 
هةرَيم دةطرَيت، كة خةَلكى كوردستان لةذَير 
لة  ضَيذ  ئَيستادا  دةس��ةآلت��داران��ى  سايةى 

ديموكراسى نابينن.
ئةيوب  رؤذنامةدا،  ضاوثَيكةوتنَيكى  لة 
ب��ارزان��ى، ب��اس ل���ةوةدةك���ات، ك��ة رقء 
كؤمةَلطة  ضينةكانى  زؤربةى  لةالى  توإةيى 
كؤبوونةوة  لة  توإةييةش  ئةو  دروستبووةو 
ئةو  دةرك��ةوت،  طؤإاندا  ليستى  ل��ةدةورى 
كؤمةَلطةى  زيندوويى  بةَلطةى  دياردةيةش 
طةلَيك  كة  ئةوةى  بؤ  ئاماذةيةكة  كوردييةء 

هةية تةسليمى رذَيمء سيستمَيكى دواكةوتوو 
ئيرادةى نةطرَيت، هةروةها  لة  نابَيت، كة رَيز 
دةَلَيت: بارى » طؤإان«ء توإةيى جةماوةريى 
ئاماذةيةكى روونة بؤ ئيرادةيةكى جةماوةريى 
هيواو  لة  كة  حوكمَيك،  لة  رزطاربوون  بؤ 
ئةو  دووركةوتبَيتةوة،  طةلةكةى  ئامانجةكانى 
دةَلَيت: ثَيموانيية كة هةرَيمى كوردستان لةذَير 
ئةم دةسةآلتةى ئَيستادا ضَيذى ديموكراسىء 

دادثةروةريى كؤمةآليةتى بكات.
بة  سةبارةت  بارزانى،  ئةيوب  هةروةها 
لةناوضةى  سياسيى  فرةيى  ئازاديىء  كةميى 
بادينان وتى: »ناوضةى بادينان بة ناوضةيةكى 
اليةنى  دةرةوةى  هَيزةكانى  بؤ  موحةإةمة 

 دةقى ضاوثَيكةوتنةكة لة ل)5( دايةدةسةآلت لة قةَلةم دةدرَيت«.

شارا عةبدوإلةحمان

ئةندامَيكى مةكتةبى سياسيى ثارتى ئاماذة 
بؤ ئةوة دةكات، كة تا ئَيستا ثَيدانى كورسيية 
قةرةبووةكةى ليستى هاوثةيمانيى بة د.فوئاد 

مةعسوم يةكاليينةبووةتةوة.
عارف تةيفور، ئةندامى مةكتةبى سياسيى 
ثارتى ديموكراتى كوردستان، بة رؤذنامةى 
لةطةأل  مامةَلة  ياسا  بةثَيى  ئةطةر  راطةياند: 
كورسيية قةرةبووةكةى ليستى هاوثةيمانيى 
دةكةوَيت،  ثارتى  بةر  كورسيية  ئةو  بكرَيت، 
دةنطَيكى  خانةقين  لة  كانديدَيكمان  ضونكة 
كة  واية  نييةتمان  نا  ئةطةر  هَيناوة،  زؤرى 

بدرَيت بة د.فوئاد مةعسوم، كانديدى يةكَيتى.
ثارتى  سياسيى  مةكتةبى  ئةندامةكةى 
ثارتى  يةكَيتىء  ئةطةر  بةوةشكرد،  ئاماذةى 
كورسيية  ئةو  كة  ئةوةى  لةسةر  رَيكبكةون 
ديكةى  اليةنةكانى  كانديدى  بدةنة  قةرةبووة 
هاوثةيمانيى، »ئةوا بؤ هةَلبذاردنةكانى ديكة 
هاوثةيمانَيتيكردنء  بؤ  لَيدةكةن  قازانجى 
لةسةر تَيكإاى ئةو مةسةالنة لةطفتوطؤداينء 
لةسةر هيضكام لةو ثَيشنيازانة نةطةيشتووينةتة 

ئةنجام«.
سةبارةت بة دانانةوةى د. فوئاد مةعسوم 
بة سةرؤكى ليستى هاوثةيمانيى كوردستان، 
عارف تةيفور وتى: »ثَيويستة لة دابةشكارى 

ثؤستةكاندا دادطةريى هةبَيت، ضونكة هةموو 
)32(كورسى  ثارتى  كة  دةزان��َي��ت  الي��ةك 
ليستى هاوثةيمانيى كوردستانداء  لة  هَيناوة 
ناو  بؤ  نةكردووة  دابةشكاريمان  ئَيستا  تا 
با  عَيراقدا،  لةثةرلةمانى  ليستةكة  خودى 
دةبَيت،  ضؤن  اليةنةكان  بارودؤخى  بزانين 
سةرؤكى  ئةوسا  بةردةكةوَيت،  ضى  كآ 
دةبَيتةوة،  يةكاليى  هاوثةيمانيى  ليستى 
هاوثةيمانيش  ليستى  سةرؤكى  ضونكة 
ثؤستَيكةو وةك جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمان، 
دةكرَيت،  لةطةَلدا  مامةَلةى  وةزيرَيك  يان 
لةبةرئةوة ئةو مةسةلةية دوادةكةوَيت، بةآلم 

وتةبَيذى ليستةكة لة ثارتى دةبَيت«. 
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ديوانى ضاودَيرى دارايى 
هةولَير »سةرثَيضييةكى« 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
ئاشكرا دةكات

رَيكخةرى فراكسيؤنى طؤإان و حكومةتى هةرَيم: 

نـانبإينء سـزاى سياسيـى بةردةوامـة

لَيثَيضينةوة لة خوَيندكارة خؤثيشاندةرةكان دةكرَيت  

وتةبَيذى »عَيراقيية« بؤ               : 
هيوادارين ئامانجى هاوثةيمانيى 
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نةوشيروان مستةفا: 
هيض فشارَيك كار لة هةلَوَيستمان ناكات

ئةيوب بارزانى: جطة لة ثارتى، بادينان 
ناوضةيةكى موحةأةمةية بؤ اليةنةكانى ديكة

عارف تةيفور: 
كورسيية قةرةبووةكةمان يةكاليينةكردووةتةوة
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حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
 )218( لة  زياتر  ئةمساأل  بؤ  هةرَيم 
بؤ  دينارى  مليؤن   )778( مليارء 
تةرخانكردءوة،  وةزيران  ئةنجومةنى 
بؤ  ثار  ساَلى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمةش 
 )175( مليارء   )156( وةزارةت،   )28(

مليؤن دينارى بؤ تةرخانكرابوو.
خةمَلَينراوةى  بودجة  ئةو  بةثَيى 
رةوان��ةى  وةزي��ران  ئةنجومةنى  كة 
ثةرلةمانى كردووة، ئاماذة بةوةكراوة، 
تا )2009/6/30(،  )45( مليارء )306( 

مليؤن دينار سةرفكراوة.
سةرهةنط فةرةج، ئةندامى ليذنةى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  نةزاهة 
ئ��ةط��ةر ئةو  روون��ي��ك��ردةوة، ك��ة 
سةرةتاى  مانطى   )6( خةرجييةى 
حكومةتى هةرَيم دوو ئةوةندة بكةين 
مليارء   )90( دةكاتة  ساَلةكة،  بؤ 
)65(مليارء  واتة  دينار،  مليؤن   )612(
)563( مليؤن دينار لة بودجةى ساَلى 
كة  وةزيران،  ئةنجومةنى  رابردووى 
ماوةتةوة،  بووة،  وةزارةت   )28( بؤ 
ئ��ةو بإةى  ب��ةوةش��ك��رد؛  ئ��ام��اذةى 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  بؤ  ئةمساأل 
ئةوةى كةمبكرَيتةوة،  لة برى  دانراوة 
)130( مليار دينارى لة ساَلى رابردوو 

ئةو  لةطةأل  هاوكاتة  ئةمةش  زياترة، 
هةية،  بودجةكةدا  لة  كةموكوءإييةى 
كارثَيكردن  بودجةى  جطةلةوةى 
)%31( وةبةرهَينان  بودجةى  )69%(ء 

ى بودجةى ساَلى )2010(ة.
ناإازيى  كة  طؤإانيش  فراكسيؤنى 
بوون بةرامبةر بة تةرخانكردنى ئةو بإة 
بودجة زؤرانة بؤ سةرؤكايةتييةكانى 
ئةنجومةنى  ناوياندا  لة  ه��ةرَي��مء 
روونكردنةوةيةكدا  لة  وةزي���ران، 
ئةنجومةنى  بودجةى  داوايانكردووة 
بةجؤرَيك  كةمبكرَيتةوة،  وةزي��ران 
بطونجَيت،  تةرشيقدا  دروشمى  لةطةأل 
كاتَيك  بةوثَييةى  بةثَيضةوانةوة،  نةك 
شةشةمدا  كابينةى  لة  وةزارةت   )9(
بودجةى  كةضى  ك��ةم��ك��راوةت��ةوة، 
 )130( بإى  بة  وةزيران  ئةنجومةنى 

مليار دينار زياديكردووة.
 تةرخانكردنى )218( مليارء )778( 
مليؤن دينار بؤ ئةنجومةنى وةزيرانى 
كة  لةكاتَيكداية،  هةرَيم  حكومةتى 
ثارَيزطا،   )3( بؤ  وةزيران  ئةنجومةنى 
فةرمانبةرى   )731( ه���ةزارء   )2(
بةراوردبكرَيت  ئةطةر  ئةمةش  هةية، 
حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى  بة 
 )2( ثارَيزطا،   )15( بؤ  كة  عَيراق، 
هةيةء  فةرمانبةرى   )523( ه��ةزارء 
وةك بودجةكةش )100( مليارء )778( 

مليؤن  دينارى بؤ تةرخانكراوة.
سَلَيمان،  بيالل  ل��ةم��ب��ارةي��ةوة 
لة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى 
رؤذنامةى  بة  كؤمةأل،  فراكسيؤنى 
بودجة  ئةو  تةرخانكردنى  راطةياند: 
وةزي���ران   ئةنجومةنى  ب��ؤ  زؤرة 
طةندةَليية«،  شةرعيةتكردنى  »ب��ة 
ئةنجومةنى  نيية  ماناى  هيض  ضونكة 
ثارَيزطا   )3( بؤ  هةرَيم  وةزي��ران��ى 
ديناربَيت،  مليار   )218( بة  ثَيويستى 
كوردستان  داهاتى  هةموو  لةكاتَيكدا 
)348,679,000(مليار دينارة، كة ئةطةر 
رَيذةى )17%(كةى هةرَيم لة بودجةى 
عَيراق نةنَيردرا يان كةمكرايةوة، ضؤن 
وةزارةت��ةك��ان  خةرجيى  بتوانرَيت 

دابينبكرَيت«. 
بة وتةى ئةو ثةرلةمانتارة طومان 
هةرَيم  داهاتةى  ئةو  رَيذةى  لة  هةية 
طومانيش   ئاشكرايانكردووةء  كة 
بؤ هةرسآ  بودجة زؤرةى  لةو  هةية 
ئةمة  كة  دان��راوة،  سةرؤكايةتييةكة 
طةندةَليى،  بة  شةرعييةتدانة  بؤخؤى 
ثةرلةمان  نيية  رَيطةيةك  هيض  ضونكة 
ثارانة  ئةو  خةرجكردنى  ضاودَيريى 
خيتامى  حساباتى  لةبةرئةوةى  بكات، 
راثؤرتةكانى  ثةرلةمانء  نانَيردرَيتة 
ديوانى ضاودَيريش دةشاردرَينةوة لة 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان. 
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لةاليةن  بودجة  ثةسةندكردنى  ل��ةدواى 
دةكرَيتةوةو  دامةزراندن  هةرَيمةوة،  سةرؤكى 
ئةمساَليش  بؤ  وةزارةتةكان،  ثَيويستى  بةثَيى 
دابمةزرَينرَينء  كةس  هةزار   )9547( بإيارواية 
ئ��ةول��ةوي��ةت��ي��ش ب��ؤ دةرض���وءان���ى زان��ك��ؤء 

ثةيمانطاكان دةبَيت.
ثةرلةمان  سةرؤكى  راطةياندنى  راوَيذكارى 
هةفتةيةدا  ئةم  كؤتايى  لة  كة  ئاشكرايكرد، 
بودجة  ثرؤذةياساى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
تا  دةك��ات،  هةرَيم  سةرؤكايةتى  رةوان���ةى 
يان  بكات  لةسةر  ئيمزاى  رؤذدا   )10( لةماوةى 

رةتيبكاتةوة.
بودجةش  ياساى  ثةسةندكردنى  ل��ةدواى 
لة  دامةزراندن  هةرَيمةوة،  سةرؤكى  لةاليةن 

حكومةتى هةرَيم دةستثَيدةكات. 
ياساى  سكرتَيرى  ق��ةرةداغ��ى،  محةمةد 
بة  هةرَيم،  حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
رؤذنامةى راطةياند: دواى ثةسةندكردنى بودجة 
كوردستانةوةء  هةرَيمى  سةرؤكى  لةاليةن 
طةإانةوةى بؤ حكومةت، دةست بة دامةزراندن 
وةزارةت��ةك��انء  ثَيويستيى  بةثَيى  دةكرَيت 

بةتايبةت دةرضوءانى زانكؤء ثةيمانطاكان.
ئةنجومةنى  ياسايى  سكرتَيرى  وتةى  بة 
دةبَيت،  جياواز  ئةمساأل  دامةزراندنى  وةزيران، 
ضونكة هةر لة سةرةتاى ئامادةكردنى بودجةوة 
بة  وةزارةتةكةيان  ثَيويستيى  وةزارةت��ةك��ان 
كار  ئ��ةوة  بةثَيى  دياريكردووةء  فةرمانبةر 

لةسةر دامةزراندنةكان دةكرَيت.
)2010(ى  بودجةى  ثرؤذةياساى  بةثَيى 
 )9(  ،)2010( بؤ ساَلى  هةرَيم  هةرَيم، حكومةتى 

بةجؤرَيك  دادةمةزرَينَيت،  كةس   )547( هةزارء 
حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  كةسء   )73( هةرَيم، 
دادوةريى  ئةنجومةنى  كةسء   )28( كوردستان 
داواى  كة  وةزارةت��ةك��ان��ي��ش  ك��ةس،   )250(
لة:  بريتين  كردووة  فةرمانبةريان  دامةزراندنى 
وةزارةتى  تةندروستى )1100( كةس، وةزارةتى 
 )912( زانستى  توَيذينةوةى  باآلو  خوَيندنى 
كةس،   )1500( ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  ك��ةس، 
 )332( ئابوءريى  كاروبارى  دارايىء  وةزارةتى 
وةزارةت��ى  كةس،   )130( داد  وةزارت��ى  كةس، 
دةستةى  كةس،    )60( بازرطانى  ثيشةسازيىء 
وةزارةتى  كةس،   )55( كوردستان  وةبةرهَينانى 
)105( ثالندانان  وةزارةتى  )250( كةس،  كارةبا 

كةس، وةزارةتى سامانة سرووشتييةكان )150( 
كةس،  وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة )150( كةس، 
 )170( ئايينى  كاروبارى  ئةوقافء  وةزارةت��ى 
كةس، وةزارةتى شةهيدانء ئةنفال )120( كةس، 
 )300( كؤمةآليةتى  كاروبارى  كارو  وةزارةتى 
كةس،   )250( رؤشنبيريى  وةزارةت��ى  كةس، 
كةس،   )200( طةياندن  طواستنةوةء  وةزارةتى 
  )750( طةشتوطوزار  شارةوانىء  وةزارةت��ى 
كةس، وةزارةتى ناوخؤ )922( كةس، ئاسايشى 
سلَيمانى )300( كةسء ئاسايشى هةولَير )1190( 

كةس، وةزارةتى كشتوكاأل )250( كةس. 
بإةكةى   )2010( ساَلى  بؤ  هةرَيم  بودجةى 
)11( ترليؤنء )433( مليارء )176( مليؤن دينارةء 
طفتوطؤيةكى  دانيشتنء   )10( لة  زياتر  ثاش 
)13( رؤذي  ئؤثؤزسيؤن،  ناإةزايى  بةردةوامء 

بةَلَيء  دةنطى   )72( دةنطى  بة  مانطة  ئةم  ى 
ثةرلةمان  لة  ثرؤذةياساكة  دذ،  دةنطى   )32(

ثةسةندكرا. 

هةولَير: ئاوارة حةميد

ه��ةن��اردةك��ردن��ى ن��ةوت��ى ه��ةرَي��م ب��ؤ ئ��َي��ران 
سةرضاوة  وزةو  ثيشةسازيىء  ليذنةى  بةردةوامةو 
سرووشتييةكانيش لة ثةرلةمانى كوردستان بَيئاطاية لة 
داهاتى ئةو نةوتةي هةرَيم كة بة بةردةواميي رةوانةي 

دةرةوة دةكرَيت.
يةكَيك لة خاوةن تانكةرةكان، كة نةوت لة سنوءرى 
رؤذنامةى  بة  ئَيران  بؤ  دةطوازَيتةوة  باشماخةوة 
ب�ةدةر-  )س�ي�ان�زة  ثش�ووي  بةهؤى  راطةياند: 
ئَيران سستيى  ن�ةورؤز(ةوة هةناردةكردنى نةوت بؤ 
تَيكةوتبوو، بؤية لة ئَيستادا لة زؤر شوَينةوة نةوت بؤ 
لةو  تانكةر    )400( نزيكةى  دةضَيتء رؤذانة  باشماخ 

مةرزةوة دةطوازرَيتةوة بؤ ئَيران.
وتيشي: »لة ناوضةي كانى مانطا لة ثشت ثَينجوَين 
بةهؤي  مةرزةكةو  تاوةكو  ريزيانبةستوءة  تانكةر  
نزيكةي  نةوت،  باركردنء طواستنةوةي  لة  ثةلةكردن 

)2000( هةزار تانكةر نةوت لة مةرزةكة وةستاون. 

كاري  قةيوان  ئؤيلء  عَيراق  كؤمثانياى  هةردوو 
لةء  دةك��ةن  ن��ةوت  ن��اردن��ةدةرةوةي  طواستنةوةو 

دةروازة سنوءرييةوة.
عةبدوَلآل مةال نورى، ئةندامى ليذنةى ثيشةسازيىء 
ثةرلةمانى  سرووشتييةكانى  س��ةرض��اوة  وزةو 
ليذنةكةيان  راطةياند:  رؤذنامةي  بة  كوردستان، 
ئاطاداري ئةوة نيية كة ناردنةدةرةوةي نةوت لة هةرَيمى 
ئةنجامدةدرَيت،  ياسايةك  ض  بة  ضؤنء  كوردستان 
ئةو  لةثشتى  كة  كَين  ئةوانة  دةفرؤشرَيت؟،  كآ  بة 

ثرؤسةيةوةن؟.
ل��ةوةك��ردةوة،  جةختي  ن��ورى  م��ةال  عةبدوَلآل 
ناردنةدةرةوةكة بةشَيوةيةكي ناياساييةو جَيى طومانة، 
نةوتييةكانى  كَيَلطة  لة  نةوت  لة  زؤر  بإَيكى  رؤذانة 
بة  بضوءكةكان  ثاآلوطة  دةبرَيتة  كوردستان  هةرَيمى 
بازاإةوة،  دةخرَيتة  ثاآلوتني  دواي  ئةوةى  بيانوءى 
كةضى ئةو نةوتة رةشةى كة لة كَيَلطةكان دةردةضَيت 
بازاإةكانى  لة  كة  سثييةية  نةوتة  ئةو  هَيندةي  ضةند 

كوردستان هةية«. 

ذمــارة )578( 
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بؤضي ئةنجومةنى وةزيران )130( مليار 
دينارى بؤ بودجةكةى زيادكردووة؟

نزيكةى )10(هةزار كةس دادةمةزرَين

رؤذانة زياتر لة )400( تانكةر نةوتى هةرَيم رةوانةي ئَيران دةكرَيت

بةرهةم خاليد

سكرتَيرى حيزبي زةحمةتكَيشان، ئاشكرايكرد؛ 
كاركردنى  ش��َي��وازى  طؤإينى  ب��إي��ارى  ك��ة 

حيزبةكةيان داوة بؤ حيزبَيكى مةدةنى.
قادر عةزيز، سكرتَيرى حيزبي زةحمةتكَيشانى 
لَيدوانَيكدا بة رؤذنامةى راطةياند:  لة  كوردستان، 
خؤإَيكخستنةوةء  مةبةستى  بة  حيزبةكةيان 
ضاكسازيي لة شَيوازي كاردا، بإياريانداوة كؤمةَلَيك 
بيانطؤإنء  يان  كةمبكةنةوة،  بارةطاكانيان  لة 
زؤر  ثاسةواني  طةورةو  بارةطاى  »بوونى  وتى: 
دروستكردووةو  هاوآلتييان  الى  زؤرى  بَيزاريى 
ناطونجَيت، هةروةها خةرجييةكى  ئَيستادا  لةطةأل 
زيندانيكردنى  لة  دةوَيتء جؤرَيكيشة  زؤريشيان 
كاديرانى حيزب لةناو ئةو بارةطايانةدا، بةوةش لة 

جةماوةر دووردةكةونةوة«.
بؤ  هه وَلَيك  »وه ك  وتيشي:  عةزيز،  ق��ادر 
خؤإَيكخستنةوةء  حيزبه كةمانء  به هَيزكردني  
ن��اردن��ي ك��ادي��ره ك��ان ب��ؤ ن��او ج��ه م��اوه رء 
شَيوازء  بإيارماندا  خةرجيي،  كةمكردنةوةى 
حيزبَيكى  بؤ  بطؤإين  كاركردنمان  ميكانيزمى 
بارةطاكانى  جَيطةى  ئؤفيس  بةجؤرَيك  مةدةني، 
كؤبوونةوة سووديان  بؤ  تةنيا  بطرَيتةوةو  ئَيستا 

لَيوةربطيرَيت«.

قادر عةزيز 
حيزبةكةى دةطؤأَيت



ئازاد ضاالك

ئةنداماني  زؤري��ن��ةي  هةَلبإيني  دةس��ت  بة 
ئؤثؤزسيؤن،  دةنطنةدانى  كوردستانء  ثةرلةمانى 

بودجة تَيثةإَيندرا.
زؤرو  هَيندة  ب��ودج��ة  كةموكوإييةكانى 
خاَلدا   )23( لة  تةنيا  ناكرَيت  كة  مةترسيدارن 
لةالثةإة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  كة  كؤبكرَينةوة، 
ثَيداوةو  ئاماذةي  رؤذنامةيةدا  ئةم  )14و15(ي 
مةسةلةية  ئةم  ئةوة  ثاش  ئيتر  روونيكردووةتةوة، 
ليستى  ئةنداماني  بيردةضَيتةوةء  ثَيدَيتء  كؤتايي 
زؤرينةش بةشانازييةوة بةسةركةوتن بؤ خؤيانء 
سةرؤكايةتي  حكومةتء  بؤ  حيزبةكانيانء  بؤ 

هةرَيمي حيساب بكةن.
لَيرةدا تةنيا دوو تَيبين�ى دةخةمةإوو، يةكةميان 
بؤ ليستى طؤإانء ئؤثؤزسيؤنة بةطشتيى، ئةويش 
ئؤثؤزسيؤن  ليستةكانى  ئةنداماني  كة  ئةوةية 
دةنطدان  لةثرؤسةى  نةبووناية  بةشدار  دةبواية 
هؤَل�ى  هةَلوَيست  بةيةك  هةموويان  بودجةو  بة 
ليستى  ه��ةر  با  بةجَيبهَيشتايةء  ثةرلةمانيان 
دةسةآلت خؤى بةو »ئةركة مَيذوويية« هةستايةو 
دةركةوت  كة  بةتايبةتيش  بداية،  بودجة  بؤ  دةنطى 
زؤرينة دةيةوَيت بةهةرضي شَيوةيةك بَيت بودجة 
نةدان  دةنط  لةدةنطدانء  بةشداربوون  تَيثةإَينَيت، 
بةخشى  لةشةرعيةتى  جؤرَيك  ثةرلةمان  لةهؤَل�ى 
دةرةوة  ضوونة  بايكؤتكردنء  بةآلم  بةثرؤسةكة، 
لةهؤَل�ى ثةرلةمان، ئةوا بةرثرسيارَيتى تَيثةإاندنى 

بودجةى تةنيا دةخستة ئةستؤى ليستى دةسةآلت.
داواك��ارى  كوردستانيىء  ليستى  دووةميان 
طشتيىء وةزارةتي دادء لةسةروو هةمووشيانةوة 
جةناب�ى سةرؤكي هةرَيم، دةبَيت ضؤن رازي بن بؤ 
خؤيانء بؤ مَيذوو بودجةيةكى لةو جؤرة تَيثةإَينَيتء 
ثةسةندبكرَيت؟ كَي دةتوانَيت بودجةيةك بةو هةموو 
خةَلكء  كؤمةآلنى  بةبةرضاوي  كةموكورتييةو 
شاردنةوةي  بؤ  ط��ةورةي  بةشَيكي  كة  ميدياكان 
بةشَيكي  بةرنامةيىء  بَي  هى  بةشَيكي  طةندةَليةو 
بةرثرسانى  وةزيرو  لَينةزانيى  ئاطايىء  بَي  ديكةي 

هةرَيمة بةو شَيوةيةو بةزؤرينة ثةسةندبكرَيت؟
ئةطةر ئةم بودجةية بةم هةموو كةموكورتييةوة 
ئةم  وآلتَيكى  هةر  ثةرلةمانى  بةردةمى  بخرايةتة 

دنياية ضي روويدةدا؟
لةو  بإطة  يةك  عَيراقيش  لةثةرلةمانى  ئةطةر 
)23( خاَلة باسكراية، نة ليذنةي دارايىء نة ليذنةى 
نةزاهةو نة هيض ليذنةيةكي ديكةي ثةرلةمان رازى 
لةثةرلةمان  جؤرة  لةو  بودجةيةكي  نةدةبوون 

بمَينَيتةوةو نةطةإَيتةوة بؤ ئةنجومةني وةزيران.
كام  وةزي��رو  كام  كوتلةو  كام  حيزبء  كام 
ديكة  جارَيكى  دةهات  روويان  وةزارى  كابينةى 
ثاش ثَيشكةشكردنى بودجةيةكي لةو جؤرة بضنةوة 
هاوآلتييان  حكومةتء  كارى  خؤيانء  ذوورةكانى 
خةَلك  بةرثرسي  بةنوَينةرو  خؤيان  بةإَيوةبةرنء 

بزانن؟
لةم وآلتة ثةرلةمان نيية، ضونكة ئةطةر ثةرلةمان 
هةبوواية دةبواية ليستى دةسةآلت ثَيش ليستةكانى 

ديكة بهاتايةتة جوابء هةَلوَيستيان وةرطرتاية.
لةم وآلتة حكومةت نيية، ضونكة ئةطةر حكومةت 
هةبوواية دةبا رَيزى لةو متمانةية بطرتاية كة خةَلكء 
ثةرلةمان ثَييانى بةخشيوةو ئةمين بووناية لةسةر 

سةروةتء سامانى طشتيى.
طشتيى  داواك��اري  ق��ةزاو  ئيرادةى  وآلتة  لةم 
لةو  بإطةيةك  هةر  بؤ  دةبوواية  دةنا  خنكَينراوة، 
طةندةَلكاران  ت��ؤإَي  بودجة  كةموكورتييانةي 
بدراناية بة دادطاو سزاي خؤيان وةرطرتاية، ئةوةي 
هةرَيمة  سةرؤكي  بةرثرسيارَيتى  بيَلَيم  ماوة  كة 
نةكردنىء  ئيمزا  بودجةو  ياساي  لةطةإاندنةوةي 

ثاراستني سةروةتء ساماني طشتيى.
كة  هةرَيم  سةرؤكايةتي  لةديوانى  داواك��ارم 
تَيبينييةكانى  بودجةو  كةموكورتييةكانى  هةموو 
فراكسيؤنى طؤإانء ئؤثؤزسيؤن بةطشتيى، لةطةأل 
سةرؤكي  بةردةستى  بطةيةننة  بودجة  ياساي 
هةرَيمء دةستبةجآ دةستبكرَيت بةدانانى ليذنةيةكى 
هةردوو  لةنوَينةرانى  ثَيكهاتبَيت  كة  لَيكؤَلينةوة 
ديوانى ضاودَيرى دارايي طشتيى سلَيمانىء هةولَيرو 
داواكاري طشتيىء وةزارةتى دادء ليذنةي داراييء 
نوَينةرَيكي  هةر  كوردستانء  ثةرلةمانى  نةزاهةي 

ديكة كة اليان ثةسةند بَيت.
كارةساتَيكي  شَيوةية،  بةو  بودجة  تَيثةإاندنى 
شةهيدو  خوَينى  بةسةر  ثَينانة  طةورةيةو  ئَيجطار 
ثشتكردنة  هاوآلتييانء  ماندووبوونى  رةن��جء 
قوربانيدانى  خةباتء  دوورودرَي��ذي  لةمَيذووي 
ئةم  كة  طةندةَل�ى  بةسيستمى  درَيذةدانة  كوردو 

هةرَيمةى طرتووةتةوة.

رؤذنامة

ه��ةرض��ةن��دة س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��مء 
حكومةت بةَلَينى ضارةسةركردنى كَيشةى 
رَيكخةرى  بةآلم  داوة،  نانبإاوةكانيان 
هةرَيم  حكومةتى  طؤإانء  فراكسيؤنى 
جةختدةكاتةوة،  نانبإاوةكان  كَيشةى  بؤ 
ئةو  بةردةوامةو  دةركردن  نانبإينء  كة 

بةَلَينانة وةك ثَيويست جَيبةجَيناكرَين.
ثةيام ئةحمةد، رَيكخةرى فراكسيؤنى 
مةسةلةى  بؤ  هةرَيم  حكومةتى  طؤإانء 
لة  هةية  »طلةييمان  وتى:  نانبإاوةكان 
ضؤنَيتى بةإَيوةضوونى كارى طةإانةوةى 
ئ��ةو ك��ةس��ان��ةى ب��ةه��ؤى ب��ي��روإاى 
ضونكة  ن��ان��ب��إاوك��راون،  سياسييةوة 
دان  دةدةنء  بإيارَيك  ئ��ةوان  كاتَيك 
بةَلَينى  دةدةنَينء  نانبإاواندا  بوونى  بة 
دةدةن،  كَيشةكةيان  ضارةسةركردنى 
بَيت،  طشتطير  ضارةسةرة  ئةو  ثَيويستة 
ئَيمة هةستدةكةين ئةم كارة وةك ثَيويست 
تَيداية،  »موماتةَلةيةكى«  بةإَيوةناضَيتء 
ضارةسةرى  بةَلَينى  لةوكاتةى  ضونكة 
لة  ث��َي��دراوة  نانبإاوةكانمان  كَيشةى 
كةضى  دةسةآلتةوة،  ئاستى  بةرزترين 
دةيان كةس هةن بة تايبةت مامؤستاكان، 
كة لةسةر ئةوةى دةنطيان داوة بة طؤإان 
نةطةإَينراونةتةوة،  تائَيستا  دةركراونء 
ثَيشمةرطة  وةزارةت���ى  لة  ه��ةروةه��ا 
لة  نةطةإَينراونةتةوة،  هةن  خةَلكانَيك 
ئَيجطار  ذمارةيةكى  ناوخؤ  وةزارةت��ى 
طواستراونةتةوة  دةرك����راونء  زؤر 
لة  ط��ؤإانء  بة  ب��وون  ئ��ةوةى  لةسةر 

بةردةواميى  بة  ئاسايش  هَيزةكانى 
شوَينةكانيان  لة  دةطوَيزرَيتةوةء  خةَلك 

الدةبرَين.
بةَلَينةكانى  بإيارء  جَيبةجَينةكردنى 
ح��ك��وم��ةتء س��ةرؤك��اي��ةت��ى ه��ةرَي��م، 
هةندَيك  لة  ئاستةى  ئةو  طةيشتووةتة 
وتةى  بة  كَيشةى شةخسيى،  ببَيتة  جَيطة 
طؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
بةإَيوةبةرى قوتابخانة هةن دةَلَين: »تا من 
بطةإَينةوة!«،  ئةوانة  نايةَلم  بةإَيوةبةربم 
كةموكوإييةكة،  بؤخؤى  ئةمةش  كة 
ضونكة كاتَيك سةرؤكى هةرَيمء سةرؤكى 

سزاية  ئةو  نةهَيشتنى  بإيارى  حكومةت 
خ��وارةوة  لة  دةك��رَي��ت  ض��ؤن  دةدةن، 
جَيبةجَي نةكرَيت؟! »هةربؤية طومانمان لة 

جدييةتى بإيارةكة هةية«.
لةم كاتةدا كة فراكسيؤنى طؤإان لةطةأل 
سةرؤكى هةرَيمء سةرؤكى حكومةت لة 
دانوستاندان بؤ طةإاندنةوةى نانبإاوةكانء 
نةمانى سزاى سياسيى، بةآلم رَيكخةرى 
فراكسيؤنى طؤإانء حكومةتى هةرَيم بؤ 
راستييةى  ئةو  نانبإاوةكان،  مةسةلةى 
رؤذى  دوو  ت��ا  ك��ة  دووث��ات��ك��ردةوة، 
دةركراونء  هةن  خةَلكانَيك  رابردووش 

طواستراونةتةوة، خةَلكمان هةية لة )7/25(
طواستراوةتةوة،  جار   )7( ئَيستا  تا  ةوة، 
كة  ئةوةبَيت،  رةنطة هؤكارةكةى  ئةمةش 
هيض نووسراوَيك نيية، كة طرةنتى بَيت بؤ 
نانبإاوكردنى  سياسيىء  سزاى  نةمانى 
سةرؤكى  بةَلَينةكانى  ئَيمة  بةآلم  خةَلك، 
هةند  بة  حكومةتمان  سةرؤكى  هةرَيمء 
دي��ارة وةك خؤى  ب��ةآلم  وةرط��رت��ووة، 

جَيبةجَي ناكرَيت.
خستةإوو،  ئةوةشى  ئةحمةد،  ثةيام 
طؤإاندا  فراكسيؤنى  طوشارى  لةذَير  كة 
كةسانةى  ئةو  كة  ك��ردووة،  ئةوةمان 
دةطةإَينةوة بخرَينةوة شوَينةكانى خؤيان 
ء  خزمةت  ثلةء  مووضةء  هةمان  بة 
قةرةبووى ئةو ماوةيةشيان بؤ بكرَيتةوة، 
كة نانبإاوكراون، بةآلم تائَيستا ئةو بإطةى 
قةرةبووة جَيبةجَي نةكراوة، سةبارةت بةو 
ثاساوى  بة  نانبإاوكراون  كة  كةسانةش، 
لة  حيزبينء  م��ووض��ةخ��ؤرى  ئ��ةوةى 
راستيدا كاديرى حيزبيىء مووضةخؤرى 
ثةرلةمانى  ئةندامةكةى  بوون،  حكومةت 
ك��وردس��ت��ان وت��ى: »ل��ةب��ةرئ��ةوةى لة 
ثةسةندكراوة،  مادةية  ئةو  ثةرلةمان 
لةاليةن  حيزب  كاديرانى  مووضةى  كة 
ئةو  ثَيويستة  ئَيستا  بدرَيت،  حكومةتةوة 
طؤإان  بة  دةنطدانيان  لةسةر  كةسانةى 
كردووة،  كاريان  حيزب  لة  دةرك��راونء 
بوونء  حكومةت  مووضةخؤرى  بةآلم 
فةرمانبةرى حكومةتيان  ناونيشانى  ثلةء 
بطةإَينةوة  ئةوانةش  دةبَيت  هةبووة، 
وةزارةتانةى  لةو  خؤيان  سةركارةكانى 
لَيى دامةزراونء مووضةيان لَيوةردةطرت، 

ئةمةش بةم نزيكانة ضارةسةر دةكةين«.

رؤذنامة

كؤمارى  س��ةرؤك  تاَلةبانى،  ج��ةالل 
لةطةأل  ضاوثَيكةوتنَيكى  ل��ة  ع��َي��راق، 
رايطةياندبوو:  ئةلعةرةبييةدا  تةلةفزيؤنى 
هاوثةيمانيى  حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ 
كوردستان دةضَيتةثاَل ئيئتيالفى نيشتمانيى 
ثاش  ياسا  دةوَلةتى  ئيئتيالفى  عَيراقء 

يةكطرتنةوةيان. 
ضةندين  تاَلةبانى  ل��َي��دوان��ةى  ئ��ةو 
اليةنةكورديية  الى  ث��ةرض��ةك��ردارى 
براوةكاني هةَلبذاردنء اليةنة عَيراقييةكان 
دوودَلى  طومانء  لة  دروستكردء جؤرَيك 
الى  بةتايبةتى  طؤإةثانةكةوة  ناو  هَيناية 
ضةندين  كة  براوةكان،  كورديية  اليةنة 
طوتارى  يةكخستنى  بؤ  كؤبوونةوةيان 
هةرَيم  سةرؤكى  لةطةأل  لةبةغدا  كوردى 

طرَيدابوو. 

ئةسمةر حسَين، ثةرلةمانتارى ثَيشووي 
ئةنجومةني  لة  ئيسالميى  يةكطرتووى 
نوَينةراني عَيراق لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامةي 
ئةو  ك��ردووة:  بةوة  ئاماذةى  ئةلزةمان 
لَيدوانةى تاَلةبانى، طوزارشت لة بؤضوونى 
هاوثةيمانيى كوردستان دةكاتء بؤضوونى 
طؤإان  كؤمةألء  ئيسالميىء  يةكطرتووى 
نيية، ئةوةشى روونكردووةتةوة، كة ئةوان 
ئامادةن طفتوطؤ لةطةأل ئةلعَيراقييةء هةموو 
ئةو ئيئتيالفانةدا بكةن كة بةرذةوةندييةكانى 

كورد بثارَيزن.
بؤ  ناإاستةوخؤش  وةآلمَيكى  وةكو 
تاَلةبانى، د. مةحمود عوسمان كة كانديدَيكى 
دةرضووى ليستى هاوثةيمانيى كوردستانة 
لة  ع��َي��راق،  نوَينةراني  ئةنجومةني  بؤ 
لَيدوانَيكدا بؤ ئةلزةمان وتوويةتى: ثَيويستة 
بؤ  فراكسيؤن  طةورةترين  ئةلعَيراقييةى 

ثَيكهَينانى حكومةت رابسثَيردرَيت.

نووسينطةى  جياوازانة  كاردانةوة  ئةو 
س����ةرؤك ك��ؤم��ارى ن��اض��ارك��رد كة 
كة  بدات  بارةيةوة  لةو  روونكردنةوةيةك 
كؤمار،  سةرؤك  وتةكانى  هاتووة:  تَييدا 
لَيكدراونةتةوة،  هةَلة  بة  يان  شَيوَينراون، 
نايةوَيت  كوردستان  هاوثةيمانيى  ضونكة 
ئيئتيالفى  ياساء  دةوَلةتى  لةطةأل  بةتةنيا 
بةَلكو  بكات،  هاوثةيمانَيتى  نيشتمانيدا 
لةطةأل  هاوثةيمانيى  ئ��ارةزووم��ةن��دة 
وةح�دةى  ت�ةواف�وقء  )ئةلعَيراقيية، 

ع�َي�راق(يش بكات.
كانديدى  كيانى،  د.محةمةد  هاوكات 
سةركةوتووى ليستى طؤإان بؤ ئةنجومةني 
هةمان  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  عَيراق  نوَينةراني 
لَيدوانةى  »ئةو  رايطةياندووة:  رؤذنامة 
بؤ  راشكاوانةية  ثَيشَيلكارييةكى  تاَلةبانى، 
لةسةر  اليةنةكان  كة  رَيككةوتنةى  ئةو 
داواكارى بارزانى، وةفدَيكى دانوستانكارى 

لةطةأل  طفتوطؤكردن  بؤ  يةكطرتوويان 
كيانى  ثَيكهَيناوة«.  ديكةدا  ئيئتيالفةكانى 
ئةوةشى وتووة كة »لَيدوانةكةى تاَلةبانى، 
لةطةأل  ت��اك��إةوان��ةي��ةو  هةَلوَيستَيكى 
ديكةدا  كوردستانييةكانى  فراكسيؤنة 

رَيككةوتنى لةسةر نةكراوة«.
ك��ان��دي��دةك��ةى ط����ؤإان، ئ��ةوةش��ى 
ببنة  ئ���ةوان  ك��ة  رةت���ك���ردووةت���ةوة، 
كوردستانء  هاوثةيمانيى  دواكةوتةى 
روونيكردووةتةوة، كة ئةوان لةسةر بنةماى 
رَيككةوتوون  ئةوة  لةسةر  خاَلَيك  ضةند 
لةضوارضَيوةى  هاوبةش  وةفدَيكى  كة 
بةرذةوةندييةكانى كورددا بؤ طفتوطؤكردن 
دروستبكةن،  اليةنةكاندا  هةموو  لةطةأل 
ئةو  ثَيشَيلكاريى  تاَلةبانى  لَيدوانةى  »ئةو 
وةفدَيكى  ثَيكهَينانى  بؤ  كة  مةرجانةية 
يةكطرتوو لةسةرى رَيككةوتووينء دةبَيتة 
هؤكارَيك بؤ ثةرتبوونى ريزةكانى كورد«.

رؤذنامة

كؤمسيؤنى  روونكردنةوةيةكدا  لة 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  ب��اآلى 
دادوةرى  دةستةى  بإيارَيكى  رايطةياند: 
هةَلبذاردنيان ثَيطةيشتووة سةبارةت بة 
دةنطةكانى  هةذماركردنةوةى  دووبارة 
سةرجةم ناوةندةكانى دةنطدانى سنوورى 
ثارَيزطاى بةغدا، جطة لةو ناوةندانةى كة 
دةنطةكانيان رةتكراونةتةوة، كة هةردوو 
هةَلبذاردنى  تايبةتى  طشتييء  دةنطدانى 

)2010/3/7( دةطرَيتةوة.
هةَلبذاردنةكان   باآلى  كؤمسيؤنى 
ئاماذةى بةوةشداوة: كة بؤ جَيبةجَيكردنى 
دادوةرى  دةس��ت��ةى  ب��إي��ارةى  ئ��ةو 
بؤ  كاردةكات  كؤمسيؤن  هةَلبذاردن، 
ثَيويستييةكان  سةرجةم  فةراهةمكردنى 

جياكردنةوةى  هةذمارو  دووب��ارة  بؤ 
ناوةندةكانى  سةرجةم  دةنطةكانى 
دةنطدانى سنوورى ثارَيزطاى بةغداو بةم 
نزيكانةش رَيوشوَينةكانى جَيبةجَيكردنى 

رؤذنامةئةو ثرؤسةية رادةطةيةنرَيت.

يةكةمى  مانطى  س��َي  ل��ةم��اوةى 
رووداوى  بة  هاوآلتى   )60( ئةمساَلدا 
ل��ةدةس��ت��داوةو  طيانيان  هاتوضؤ 
زيادبوونى  هاتوضؤش  بةرثرسانى 
رووداوةكان بؤ خراثيي رَيطاوبانةكانء 
ثابةندنةبوونى شؤفَيران بة رَينماييةكان 

دةطةإَيننةوة.
بةإَيوةبةرَيتى  ئامارَيكى  بةثَيى 
لة  سلَيمانى  ثارَيزطاى  هاتوضؤى 
شوبات،  يةكةم،  )كانوونى  مانطةكانى 
ئازار(ى ئةمساَلدا لة سنوورى ثارَيزطاى 

رووداوى  بة  هاوآلتى   )60( سلَيمانى 
هاتوضؤ طيانيان لةدةستداوة، لةكاتَيكدا 
لة سَي مانطى يةكةمى ساَلى رابردوودا 

)42( كةس طيانيان لةدةستداوة.
بةرثرسى  ب��ةخ��ت��ي��ار،  م���والزم 
هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتى  راطةياندنى 
رؤذنامةى  بة  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
هاتوضؤ  رووداوةك��ان��ى  راط��ةي��ان��د: 
سةرةكيى  هؤكارى  زياديانكردووةو 
دةطةإَيتةوة بؤ خَيرايىء ثابةندنةبوونى 
شؤفَيرةكان بة رَينماييةكانى هاتوضؤوة، 
رَيطةوبانةكان  خراثيى  جطةلةوةش 
رووداوةك��ان��ى  زيادبوونى  هؤكارى 

هاتوضؤن.
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رَيكخةرى فراكسيؤنى طؤأانء حكومةتى هةرَيم: 

نـانـبـأيـنء سـزاى سـيـاسـيـى بـةردةوامـة

لَيدوانةكةى تالَةبانى، كَيشة دةنيَتةوة

كؤمسيؤن دةنطةكانى بةغدا 
دةذمَيريَتةوة

»خراثي رَيطاوبان هؤكارَيكة«

لة سَي مانطدا )60( هاوآلتى 
طيانيان لةدةستداوة

بودجةو
 بةرثرسياريَتي 

سةرؤك

ثةيام ئةحمةد
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سازدانى سيروان رةشيد

)2 - 1(
ئةيوب بارزانى مَيذوونووس 

كة ئامؤزاى سةرؤكى هةرَيمى 
كوردستانة. لةم ضاوثَيكةوتنة 

تايبةتةى رؤذنامةدا 
بيروبؤضوونى خؤى سةبارةت 

بةكؤمةَلَيك ثرسى هةنووكةيى 
لةسةر ئاستى كوردستان و عَيراق 

دةردةبإَيت.

رؤذنامة: نزيكةى ساَلَيكة لة كوردستان 
طؤإاوة،  هةرَيمةكة  سياسيى  ثَيكهاتةى 

ئَيوة ضؤن دةإواننة ئةو طؤإانكاريية؟
هةرَيمى  سياسيى  ثَيكهاتةى  راستة   *
ئةو  نيشانةكانى  ط���ؤإاوةء  كوردستان 
لة  بةهَيز  بةشَيوةيةكى  طؤإانكارييةش 
دةركةوت،  رابردوودا  ئازارى  هةَلبذاردنى 
ئيرادةى  بةسةر  دووحيزبةكة  هةذموونى 
كوردستاندا بؤ ماوةى نزيكةى بيست ساألء 
خراث بةكارهَينانى دةسةآلتء قؤرغكردنء 
الى  لة  تووإةيى  رقء  بةطةندةَليكردنى، 
دروستكردء  كؤمةَلطة  ضينةكانى  زؤربةى 
دةورى  لة  كؤبوونةوة  لة  توإةييةش  ئةو 
دياردةيةش  ئةو  دةركةوت،  طؤإان  ليستى 
كوردييةء  كؤمةَلطةى  زيندوويى  بةَلطةى 
هةية  طةلَيك  كة  ئ��ةوةى  بؤ  ئاماذةيةكة 
دواكةوتوو  سيستمَيكى  رذَيمء  تةسليمى 
نابَيت كة رَيز لة ئيرادةى نةطرَيت، ئاماذةية 
بؤ ئةوةش كة بةرطريي لة مافةكانى دةكات.

رؤذنامة: يةكَيك لة دةرئةنجامةكانى 
دوو هةَلبذاردنى رابردوو )7/25(ء )3/7( 
طؤإينى هاوسةنطيى هَيزة لةنَيوان )ثارتىء 
رَيكةوتنة  كاَلبوونةوةى  يةكَيتى(ء 
ستراتيذييةكةى نَيوانيانة، ثَيتانواية ئةم 
ثرؤسةى  بةرذةوةنديى  لة  طؤإانكاريية 
خةَلكى  هةرَيمء  بةديموكراتيزةكردنى 

كوردستانة؟
رَيكةوتنَيك  هةر  ئيمزاكردنى  لةثاش   *
اليةنى  دوو  ضؤن  كة  دةمَينَيتةوة  ئ��ةوة 
رَيكةوتنةكةدا  لةطةأل  مامةَلة  رَيكةوتنةكة 
دةكةنء هةر اليةنَيك هةوَلى جَيبةجَيكردنى 
هَيندَيكى  تا  كة  بةشَيوةيةك،  دةدات 
لةم  بَينَيتةدى،  بةرذةوةندييةكانى  زؤر 
ك(  د  )ث  سةركردايةتى  ب��ارةي��ةش��ةوة 
هةستيان بةمة كرد، كة بَيئاطانء تائَيستاش 
زؤرب��ةى  لة  ك(  ن.  )ى.  سةركردايةتى 
شَيوازى  سياسييةكانيء  هةَلسةنطاندنة 
مامةَلةكردنيان لةطةأل ئةو سةركردايةتييةى 
)ث. د.ك(، كة ضاودَيرييان دةكةن، هةَلةيان 
كردووةء تَيطةيشتنَيكى واقيعيانة نةبووة بؤ 
سرووشتى سةركردايةتى ثارتى، هةر بؤية 
بةدةست نةبوونيى ستراتيذييةتَيكى روونةوة 
دةناَلَيننء ثَيويستة ئَيستا بة رؤَلَيكى طرنطى 
كةمتر لة هةرَيمى كوردستانء عَيراقدا قايل 
رَيكةوتننامة  تَيبينيية  جَيطةى  ئةوةى  بن، 
تاريكداو  لة  كة  رَيكةوتنَيكة  ستراتيذييةكة، 
لةنَيو بيرؤكةى كردنى هةموو شتَيك لةثَيناو 
بةهايةك  بةهةر  بووة  لةدةسةآلتدا  مانةوة 
بَيت، لة بةرذةوةنديى طةلى كوردستانة، كة 
ئةو هةَلسوكةوتانة تَيثةإَينَيت، كة نةهامةتى 
بؤ طةلى كورد هَيناء رذَيمةى كة هةذموونى 
تؤقاندنء  ساختةكاريىء  لةإَيطةى  خؤى 
رَيزى  طةلةكةى  بكات،  دةستةبةر  نانبإين 
طؤإان«ء   « بارى  كة  ثَيمواية:  لَيناطرَيت، 
روونة  ئاماذةيةكى  جةماوةريى  توإةيى 
رزطاربوون  بؤ  ئيرادةيةكى جةماوةريى  بؤ 
ئامانجةكانى  هيواو  لة  كة  حوكمَيك،  لة 
كة  ثَيموانيية  كةوتبَيتةوة،  دوور  طةلةكةى 
لةذَير ئةم دةسةآلتةى  هةرَيمى كوردستان 
دادثةروةريى  ديموكراسىء  ئَيستادا ضَيذى 
وزة  طرنطة  بؤية  ب��ك��ات،  كؤمةآليةتى 
فراوانترين  بة  كؤبكرَينةوة  جةماوةرييةكان 

شَيوة بؤ خزمةتى طؤإانى ديموكراسى.
لةوآلتَيكدا  ئةطةر  ئايا  رؤذنامة: 
تائاستَيك  ه��ةَل��ب��ذاردنء  ث��رؤس��ةى 
بوونى  بةرقةراربَيت،  سياسيى  كَيبإكَيى 
دوو  لةنَيوان  ستراتيذيى  رَيكةوتنى 

ثارتدا بؤ مؤنؤثؤَلكردنى كايةى سياسيىء 
دةسةآلت  دابةشكردنى  بؤ  ئابووريىء 
ئامادةنين  هَيزة  دوو  ئةم  يان  ثَيويستة، 
راستةقينةو  ملمالنَييةكى  بؤ  مل 

ديموكراسيةت بدةن؟
ئةم  وةآلم��دان��ةوةى  لة  ثَيويستة   *
باطراوندى  سرووشتء  لة  ثرسيارةوة 
تؤمارة  ئَيستاء  سياسيى  سةركردايةتى 
جَيطةى  ئ��ةوةى  تَيبطةين،  سياسييةكةى 
نيية، ئةوةية كة تةنانةت هةَلبذاردن  طومان 
بةخؤوة  زؤرى  ساختةكاريى  ثارتيدا  لةناو 
بينى لة بارودؤخَيكدا، كة هيض ثَيويستييةك 
ئةطةر  ئ��ةى  ن��ةب��وو،  ساختةكاريى  ب��ؤ 
ثرؤسةى  بضَيتة  راستةقينة  ركابةرَيكى 
رَي��ذةو  دةتوانيت  ضؤن  هةَلبذاردنةوة، 
كة  بكةيت،  ثَيشبينى  هيستيرياية  ئةو  ثلةى 
بةتايبةت،  دةطرَيتةوة  سةركردايةتييةكةى 
سةدا  لة  بؤماوةيى  سةركردايةتييةكى  كة 
ناوةإؤكدا  لة  بؤماوةييةش  ئةو  بَيتء  سةد 
ناتةباية لةطةأل مةبدةئى لَيهاتوويىء ئازاديى 
لة  ساختةكاريى  لة  ئامانج  دياريكردن، 
سةرؤكى  كة  لةوةى  بريتيية؛  حيزبدا  ناو 
لَيي،  نزيكن  كة  هةية،  كةسانَيكى  حيزب 
طوَيإايةَلنء  يان  ثةسةندن،  بةاليةوة  يان 
لةإَيطةى ساختةكاريشةوة لةخؤى نزيكيان 
داياندةثؤشَيت،  ئيمتيازات  بة  دةكاتةوةو 
لةكاتَيكدا كة كةسانَيكى ديكة لة حيزبةكةيدا 
لة ثؤستةكان دووردةخاتةوة، كة شياوترنء 
زياترة،  سياسييةكانيان  ثةيوةنديية  تواناى 
عاتيفةى  لةسةر  هةموويان  ئةمانةش 
سةركردايةتى  جَيطيركردنى  كةسيىء 
رَيكةوتنة  بة  سةبارةت  بونيادنراون،  ئَيستا 
هاوسةرطيريى  لةإاستيدا  ستراتيذييةكةش 
بةرذةوةنديي كةسيىء خَيزانييةء ثةيوةنديى 
كوردستانةوة  هةرَيمى  ديموكراسيةتى  بة 
رَيكةوتنة  لةو  ئامانج  بةثَيضةوانةوة  نيية، 
دةسةآلتى  هةذموونكردنى  ب��ةردةوام��ى 
سياسيية، كة ئةوةش بؤخؤى بةرذةوةنديى 
دةطرَيت،  لةخؤ  دارايى  بارى  بازرطانيىء 
ثَيمواية؛  من  خَيزانيى،  دةوَلةمةندكردنى  بؤ 
تَيبطةيةنرَيت،  خةَلك  لة  راستيى  طرنطة 
ديموكراسى  ذيانى  لة  ئومَيدَيكي  هيض  تا 
راستةقينة بونياد نةنَيت، لةذَير سايةى ئةو 
ثالن  هةيةء  ئَيستا  كة  سةركردايةتييةى، 

لةسةر ئةم بنةماية بكَيشَيت. 
رابردوودا  رؤذى  لة ضةند  رؤذنامة: 
يةكَيتييةوة،  ثارتىء  راطةياندنةكانى  لة 
بيستراء  لةنَيوانيان  سياسيى  ناكؤكيى 
طةيشتة ئةو حاَلةتةى ثارتى بة تونديى 

بةتايبةت  بطرَيت،  يةكَيتى  لة  رةخنة 
د.ب��ةره��ةم  كة  حكومةت،  ئ��ةداى  لة 
داهاتووى  ئايا  دةك��ات،  سةرؤكايةتى 
ضؤن  ه��َي��زة  دوو  ئ��ةو  ثةيوةنديى 

دةبينيت؟ 
ثَيداوة سةركردايةتى  ئاماذةت  وةك   *
سرووشتى  تَيطةيشتنى  ل��ة  يةكَيتى 
ثارتيدا كةموكورتييان هةية،  سةركردايةتى 
راستييةكى روونء ئاشكرا لة شةستةكانى 
سةدةى رابردووة هةية، كة ئةويش ئةوةية؛ 
هةرطيز  ئاغاش  ئاغايةء  حيزبى  سةرؤكى 
سازش لةسةر ئاغايةتييةكةى خؤى ناكات، 
ضونكة موَلكى ئةوةء طةمةى ديموكراسيش 
ئةطةر لة بةرذةوةنديى نةبَيت، يان كةناَلةكانى 
دةيإووخَينَيتء  دابخرَيت،  لَي  ساختةكاريى 
سةرثشككردنء رَيطةثَيدراويى نةنووسراوء 
وَيران  شتَيك  هةموو  كة  هةية،  متمانةدار 
ثَينةدرَيت،  سةركردايةتى  ئةطةر  دةكرَيت 
هةر بؤية بوونى لة ثؤستى سةركردايةتيدا، 
سةرؤكى  يان  بَيت،  حيزب  سةرؤكى  جا 
ئاغاييةوة  رؤحيةتى  بة  ثؤستة  ئةو  هةرَيم 
لةسةرى  س��ازش��ك��ردن  وةردةط���رَي���تء 
هةَلبذاردنء  ثؤستةش  ئةو  ئةستةمةء 
بإيارةكانى ثةرلةمان كارى تَيناكات، ئةطةر 
لةدةرةوةى  يان  مابَيتةوة،  حكومةتدا  لةناو 
سةرجةم  لؤذيكى  بةثَيى  نييةء  طرنط  بَيت 
دةسةآلتة رَيطة ثَيدراوةكان مامةَلة دةكاتء 
بةربآلو  ئاغايى  كةلتوورى  سايةى  لة 
كةسَيك  هيض  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 
ئاغاو  ثَيطةى  لة  بةرزتر  ثَيطةى  ناتوانَيت 
رؤذنامةى  بؤية  هةبَيت،  نزيكةكانى  كةسة 
حيزبيى كار دةكات بؤ وةبيرهَينانةوةى ئةو 
كةسانةى، كة ئةم كةلتوورء الساييكردنةوة 
بةوهيوايةى  لةبيركردووةء  ثيرؤزةيان 

د.بةرهةم ساَلح لةمة تَيطةيشتبَيت.
توانى  طؤإان  بزووتنةوةى  رؤذنامة: 
لةمَيذووى حوكمإانيى هةرَيمدا، واقيعى 
)ئؤپؤزسيؤنبوون(،  بةرهةَلستكاريى 
بةإَيزتان  ئةوةندةى  ئايا  بضةسثَينَيت، 
دةكةن،  سياسييةكة  دؤخة  ضاودَيريى 
كاريطةريى  توانيويةتى  ئؤثؤزسيؤن 
هةبَيت لةسةر طؤإينى سيستمى سياسيىء 

ئةداى ئيداريى دةسةآلتدارانى هةرَيم؟
بةدةست  سةركةوتن  توانى  طؤإان   *
سياسيى  نةخشةى  طؤإينى  لة  بهَينَيت، 
كوردستان، كة قورساييةكةى لة ناوضةكانى 
لةبةرضاوطرتنى  بة  بةآلم  بوو،  سلَيمانيدا 
بةرفراوانى  ساختةكاريى  حاَلةتةكانى 
ئةستةمة  ده��ؤك،  هةولَيرء  ناوضةكانى 

ثَيكبهَينرَيت  راستةقينة  رووئيايةكى 
ثَيشوازيكردنى  ئاستى  بة  س��ةب��ارةت 
ناوضةكانى  سنوورى  ل��ةدةرةوةى  طؤإان 
سلَيمانى، من دَلنيام لةوة زياترة، كة ئامارة 
بةآلم  كردووةتةوة،  بآلويان  رةسمييةكان 
بزووتنةوةى  ثَيويستة  بارةكاندا  هةموو  لة 
طؤإان فراوان بكرَيت تا هةموو ناوضةكانى 
سةبارةت  بطرَيتةوة،  كوردستان  هةرَيمى 
بَيطومان  طؤإانيش،  كاريطةرييةكانى  بة 
لةسةر  ه��ةب��ووة  ئيجابيى  كاريطةريى 
ضاالكيى ثةرلةمانء بةشَيوةيةكى كةمتريش 
هَيشتا  ب��ةآلم  حكومةت،  ئ��ةداى  لةسةر 
طؤإانداء  لةبةردةم  درَي��ذة  دوورو  رَيطة 
ئاطايىء  بة  ثَيويستى  خَيراش  سةركةوتنى 
سياسيى  مينى  لة  خؤالدانة  باشء  ثالنى 
ضَينراو لةسةر رَيطةى خةباتى ديموكراسى، 
لةسةر  طؤإانيش  كاريطةريى  بة  سةبارةت 
سيستمى سياسيى ئيدارةى ئَيستا، ثَيمواية: 
ئيدارةى ئَيستا لة ناوةإؤكى بوونيدا هَيزى 
ناكات،  قبووأل  ئؤثؤزسيؤن  ديموكراسىء 
سياسيدا،  بوارى  لة  بكات  ركةبةرايةتى  كة 
دوورخةرةوةيةو  ناوةإؤكيدا  لة  ضونكة 
بةَلكو  ناديموكراسيية،  فيكريشدا  ئةداو  لة 
هةوَلى  ثَيشبينييةكان  زؤرينةى  بةثَيى 
طَيزةر  طؤضانء  سياسةتى  بةكارهَينانى 
دةدات، بؤ رَيطرتن لة طةشةكردنى طؤإانء 
كوردستاندا،  كؤمةَلطةى  لة  ثَيشكةوتنى 
لة  سياسيية  ذيانى  سرووشتى  ئةمة  بةآلم 
كؤمةَلطة نوَيكانى ئَيمةى نائاشنا بة طةمةى 
ديموكراسىء ئةوةى طرنطة كاركردنة لةنَيو 
جةماوةرو طردكردنةوةيان بؤ بةهَيزكردنى 
كؤمةَلطةيةكى  ب��ةرةو  ط��ؤإانء  شةثؤلى 
ئةركةكان  مافء  لة  بةئاطا  ديموكراسى 

بةإووى فيكرة نوَييةكاندا.
ريزةكانى  لةناو  ماوةيةكة  رؤذنامة: 
ريفؤرمء  بؤ  هةوَلدان  لة  باس  ثارتيدا 
ثارتيدا  لةناو  ئايا  دةكرَيت،  ضاكسازيى 

زةمينةى ضاكسازيى هةية؟
ضاكسازيى  بَيت  مومكين  ثَيموانيية   *
بؤية  بكرَيت،  ثارتيدا  سةركردايةتى  لةناو 
ئاغايةتىء  عةقيَلييةتى  باآلدةستيى  بةهؤى 
كويخايةتى،  ثيرؤزء  ئاغايى  كةلتوورى 
بةهَيز  طوشارى  مومارةسةكردنى  بةآلم 
كاديرة  ث��ارت��ىء  سةركردايةتى  لةناو 
حيزب،  دةرةوةى  حيزبييةكانء  ناوةنديية 
لةوانةية تةنيا طؤإانى رووكةش بَينَيتةدى لة 
عةقَلييةتى داخراوى سةركردايةتى حيزبيى، 
بةآلم دروشمةكانى نوَيبوونةوةو ضاكسازيى 
خوَلكردنة  لَيى  ئامانج  حيزبةوة  ترؤثكى  لة 
ضاوى خةَلكةو لةوة زياترء كةمتر نيية، ئةو 
هةية،  لةمة  بةثَيضةوانةى  راى  كة  كةسةش 
ثَيمواية: خؤى هةَلدةخةَلةتَينَيت، ماوةى )50( 
ضنطى  بةدةست  كوردى  كؤمةَلطةى  ساَلة 
خَيَلةكييةوة دةناَلَينَيت، تائَيستا نةيتوانيوة لَيى 
دةربازبَيت، ئةمةش بةربةرستَيكى جديية لة 
كوردى  كؤمةَلطةى  ثَيشكةوتنى  ب��ةردةم 

بةرةو ذيانى ديموكراسى راستةقينة. 
رؤذنامة: لة دؤخى ئَيستاى كوردستاندا 
طؤإانكاريى  حيزبةوة  لةناو  دةتوانرَيت 
وةك  حيزبَيكى  بؤ  بةتايبةت  بكرَيت، 
سةنتراأل  تةواو  بةهَيزَيكى  كة  ثارتى، 

ناسراوة؟
سَي  لةماوةى  ديارةء  ئةوةى  وةك   *
خاياند،  ساَلى  نزيكةى شةست  كة  قؤناغدا، 
سةكردايةتى ئَيستاى ثارتى توانى عةشيرةت 
بةكاربهَينَيت  حيزبةكةى  كؤنترؤَلكردنى  بؤ 
حكومةت  كؤنترؤَلى  حيزبيشةوة  لةإَيطةى 
سةرؤكى  بووةتة  خَيأل  سةرؤكى  بكات، 
حكومةتى  بووةتة سةرؤكى  دواتر  حيزبء 
كةلتوورى  طواستنةوةى  بةواتاى  هةرَيمء 
ئةمةش  حكومةت،  حيزبء  بؤ  ئاغايى 
بةهاى  بةسةر  دةستطرتن  بةهؤى  مومكينة 
بة  ثةيوةستبوون  كةرامةتء  تَيكؤشانء 
لة  هاونيشتمانيى  ئازاديى  ديموكراسىء 
كؤمةَلطةى كورديدا، جطةلةوة سةركردايةتى 
كةلتوورى بَي دةسةآلتكردنء هةلثةرستيى 
ئةوةى  لةبةر  بآلوكردةوة،  كؤمةَلطةدا  لة 
لة  بؤماوةيى  حيزبى  يةكةمين  وةك  ثارتى 
كةلتوورَيكى  بةندى  كوردستاندا،  هةرَيمى 
لةسةر  ئ��ةن��دام��ةك��ان��ى  دي��اري��ك��راوةو 
ث��ةروةردة  سةرانى  رةه��ا  طوَيإايةَليى 
دةك����ات، س����ةرةإاى ئ��ةو ك��ارةس��ات��ة 
سةركردايةتييةكةى  كة  نةتةوةييانةى، 

هَيناويةتى، سةركردايةتى لة سةروو هةموو 
دياردةى  رةخنةيةكةوةية،  لَيثرسينةوةو 
كرانةوةى سياسيىء خَيرايى خؤطونجاندن 
ناوخؤييةكانء  طؤإانطاريية  ل��ةط��ةأل 
كؤمةَلطة  ثَيويستى  سيفةتَيكى  دةركييةكاندا 
ديموكراسييةكانةء دةرهاويشتةى سيستمة 
داخ��ران  بؤ  كة  نيية،  ستةمكارييةكان 
لةدايكبووة، رذَيمى بةعس بة سةركردايةتى 
لة  ضاكسازيى  ئةستةمى  حسَين،  س��ةدام 
هةإةمى سةركردايةتى حيزبيى ثيشانداين، 
لة  طؤإانكاريى  لةدذى  سةنطةرطرتووة  كة 
بؤية  عةقَلييةتةكةى،  سةركردايةتييةكةىء 
دةسةآلتدار،  خَيزانى  نةوةى  كة  دةبينين 
سةركوتكةرةكانء  ئةمنيية  دةزطا  كؤنترَلى 
دةكات،  هَيزة ضةكدارةكان  ثارةى طشتيىء 

بؤ رَيطرتن لة طؤإانكاريى.
بيروإاكانى  لة  زؤرك��ات  رؤذنامة: 
تا  بةتايبةتىء  بادينان  ناوضةى  ئَيوةوة 
دةسةآلتى  ذَير  ناوضةكانى  ئاستَيكيش 
بؤ  مؤنؤثؤَلكراو  ناوضةى  بة  ثارتى، 
بؤ  بكرَيت  ضى  ئايا  دادةنرَيت،  حيزب 
ئةوةى فرةيى سياسيىء ئازاديى سياسيىء 
رؤذنامةوانيى، كة لة ناوضةكانى ديكةدا 

هةية، ئةو ناوضانةش بطرَيتةوة؟
ناوضةيةكى  بة  بادينان  ناوضةى   *
موحةإةمة بؤ ئةوانى ديكة لة قةَلةم دةدرَيت، 
لةنَيويدا ناوضةى بارزان، سةرةإاى ئةوةى 
ئازاديى  بةدةستهَينانى  بؤ  بارزانييةكان  كة 
ثَيشكةشيان كردووة، بةآلم بةداخةوة ضَيذى 
بَيبةشكراون  لَيى  نةكردء  ئازادييةيان  ئةو 
بةهةمان  سياسيى،  رَيطةضارةى  مافى  لة 
شَيوةش لة بادينان، ئةوة ئيرادةى حيزبيية 
كة ئةطةرةكان لة باديناندا دةسةثَينَيت، نةك 
بادينان،  كضانى  كوإانء  ئازاديى  ئيرادةى 
بةرهةمى كةلتووريى لة باديناندا راطةياندنى 
حيزبى مةركةزيى دروستيكردووة، كة زؤر 
جةماوةر  بيروبؤضوونى  طؤإانكاريىء  لة 
تيا  سةربةرخؤى  كةلتوورَيكى  دةترسَيت، 
سلَيمانيدا  لة  ئةوةى  وةك  ناكرَيت،  بةدى 
بةشَيوةيةكى  لة سلَيمانى  نموونة  بؤ  هةية، 
بةردةوام دوو كةلتوورى هاوتةريب هةبووة، 
كةلتوورَيكى ئازاديى، كة خؤى لة ذمارةيةكى 
بآلوكراوةى  طؤظارء  رؤذنامةو  لة  زؤر 
دةرةوةى هةذموونى حيزب دةبينَيتةوة، كة 
مةعريفةيةكى بةرفراوان بةرهةم دةهَينَيت، 
دووةميشيان كةلتوورى ذَير ركَيفى حيزبى 
يةكَيتىء  حيزبى  كةلتوورى  دةسةآلتدارة، 
مةدةنى  )ئةنتلجنسيا(ى  نةيتوانى  ثارتى 
خؤيةوة،  ركَيفى  ذَي��ر  بخاتة  سةربةخؤ 
لَيرةوة طؤإانطاريى لةو ناوضانة روودةدات، 
بةرهةمهَينانى  لة  هةية  سةربةخؤيى  كة 
هةولَير  هَيندَيكيش  تا  بادينانء  كةلتووردا، 
لةم كةلتوورة بَيبةشكراون، كة دوو ناوضةن 
كاريطةرييان لةسةر دروست دةكرَيت، نةك 
كاريطةريى دروست بكةن، ئةم طؤتبوونةش 
بةرهةمى سياسةتى تؤقاندنء دةمداخستنة 
رةط��ةزى  باديناندا  لة  ن��اوض��ةك��ةدا،  لة 
ئاماذةش  بةندكراوةء  كؤتء  نوَيكةرةوة 
هةية بؤ داواكردنى ئازاديىء سووككردنى 
سرووشتى  دةس��ةآلت��ى  بةندى  ك��ؤتء 
دةرةبةطايةتى، زؤرَيك لة رووداوى طةورة 
بؤ  دزةناكات  بةآلم  روودةدات،  بادينان  لة 
زؤر  داخراوةو  ناوضةيةكى  رؤذنامةكانء 
ثَيويستى بةوةية، كة ناسنامة رةسةنةكةى 
شكاندنى  لةإَيطةى  بةدةستبهَينَيتةوة 
ئازاديى  فيكرى  كة  بةندانةى  كؤتء  ئةو 

زيندانيكردووة.
رؤذنامةوانى ئازاد، شتَيكة كة ناتوانرَيت 
باديناندا  طؤإانكاريى  هةوَلةكانى  لة 
لة  طؤإانكاريى  ضونكة  دةستبةردارببن، 
كةلتوورى  رؤَلى  دةستثَيدةكاتء  فيكرةوة 
ذينطةى  ئاطايى  كة  ئ��ةوةي��ة،  ئ��ازادي��ش 
ئابوورى بضَينَيت،  سياسيىء كؤمةآليةتىء 
دةبينين  روون  دووفاقييةكى  بادينان  لة 
تينووى  جةماوةرى  بةرذةوةنديى  لةنَيوان 
لةء  كة  دةسةآلتدارانةى  ئةو  ئازاديداء 
دةسةآلتةكةيان  سةر  مةترسيى  ئازادييةدا 

دةبينن. 
لَيرةشةوة رؤَلى دةزطاكانى دةسةآلتى 
دياريكردنى  بؤ  دةستوةردةدةن  حيزبيى 
رةوش���ى ب��ةإَي��وةض��وون��ى ه��ةَل��ب��ذاردن 
بةوشَيوةيةى كة سةركردايةتى دةيانةوَيت 

بة ثَيضةوانةى ئيرادةى هاوآلتى بادينى. 

ئةيوب بارزانى: 
خةلَكى كوردستان سةلمانديان تةسليمى رذَيمء سيستمَيكى دواكةوتوو نابن

ئةو ضاكسازيى و نويَبوونةوةيةى لةناو ثارتى 

باسدةكرَيت، ئامانج لَيى خؤلَكردنة ضاوى خةلَكة



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

ط��ؤإانء  ليستةكانى  ل��ة  ه��ةري��ةك 
لة  طومانيان  ك��ؤم��ةأل،  و  يةكطرت�وو 
سةركردةكانى  هةَلسوكةوتى  نيةتء 
بؤ  هةية،  كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى 
له گه أل  دانوستان  گفتوگؤء  ئه نجامداني 
ده ي��ه وَي��ت  كه   ع��ه ره ب��ي،  ليستَيكى  ه��ه ر 
دةكةن  طومان  بگرَيته ده ستء  حكومه ت 
لة  ليذنةيةى  ئ��ةو  بؤ  حسابكردن  بةبَى 
بةذَير  ذَير  دروستبووة،  ليستةبراوةكان 
اليةنة  لةطةأل  ببإَيننةوة  مةسةلةكان 

عةرةبييةكان. 
هةرَيم  ئؤثؤزسيؤنانةى  ليستة  ئةو 
ثشتطيريكردنى  بؤ  تاَلةباني  لَيدوانةكةي 
ياساء  )ده وَله تي  هاوبة شي  فراكسيؤني 
پَيشوه ختء  لَيدوانَيكي  بة  نيشتماني عَيراق( 
ضوار  دانيشتنةكانى  هةَلوَيستء  لة  دوور 
باس  دةزاننء  كوردستان  براوةكةى  ليستة 
دووبارةنةبوونةوةى  بؤ  كة  دةكةن؛  لةوة 
بةَلَينء  بة  كار  »لةمةودوا  حاَلةتانة  ئةو 
وادةء قسةى سةرزارةكيى ناكةينء كار بة 

نووسراو و بةَلطةنامة دةكةين«.
جه الل  رابردوو،   پَينجشه ممةى  رؤذى 
له   عَيراق،  كؤماري  س��ة رؤك  تاَله باني، 
سة رؤكي  جه عفه ري،  ئيبراهيم  پَيشوازيي 
رايگه ياند:  نيشتمانيي،  چاكسازيي  ره وتي 

پشتيوانيي  كوردستان،  هاوپه يمانيي  ليستي 
ئيئتيالفي  دوو  نَيوان  هاوبة شي  ليستي  له  
نيشتمانيي(  چاكسازيي  ياساو  )ده وَله تي 
هاوبة شه   ليسته   ئه و  كانديدي  ده ك��اتء 
سة رؤك  بة ده ستهَيناني  بؤ  ده كات  په سة ند 
حكومه تي  ده ستي  گرتنه   عَيراقء  وه زيراني 

ئاينده ي عَيراق.
كاردانةوةى  تاَلةبانيش  لَيدوانةى  ئةو 
يةكطرتوو  ط��ؤإانء  ليستةكانى  توندي 
هةروةك سةآلحه دين  لَيكةوتةوة،  كؤمةَلي 
سياسيي  مه كته بي  ئه ندامي  بابة كر، 
كوردستانء  ئيسالميي  يه كگرتووي 
ليستي  چوار  هاوبة شي  ليژنه ي  ئه ندامي 
نوَينه راني  ئه نجومه ني  بؤ  كوردستانيي 
بةندَيكي  لة  »هةوَلدةدةين  وتي:  عَيراق، 
هةَلوةشاندنةوةى  لة  باس  رَيكةوتنةكةدا 
هةراليةك  ئةطةر  بكةين،  هاوثةيمانَيتييةكة 
سةربةخؤيانةو بَي طةإانةوة بؤ اليةنةكانى 

ديكة دانوستان ئةنجام بدات«. 
لَيدوانى  بة  سةبارةت  سةآلحةدين، 
ثَيشوةختى تاَلةبانى ئاماذةى بؤ ئةوةكرد، 
هةرَيم  سةرؤكى  بارزانى  مةسعود  كة 
لةطةأل  قسة  شةخسي  بة  ثَيداون  بةَلَينى 

تاَلةبانى بكات، بؤ ئةو مةسةلةية.
ئاماده كراوه كه ي  ره شنووسة   بة پَيي 
كوردستان،  براوةكانى  ليسته   نَيوان 
چؤنَيتي  داواكارييه كانء  ئه وله ويياته كانء 
چوار  هاوبة شي  وه ف��دي  گفتوگؤكردني 

ئه نجومه ني  هه َلبژاردني  براوه كه ي  ليسته  
ئه و  له گه أل  دياريكراوه ،  عَيراق  نوَينه راني 
ئةوةش  پَيكده هَينَيت،  حكومه ت  ليستةى  
سة رؤكي  له اليه ن  په سة ندكردني  پاش 
هه رَيمه وه ، شاندي ليسته  كوردستانييه كان 

ده چَيته  بة غدا بؤ ئةو مةبةستة.
چوار ليسته  كوردييةكة،  له بة ر رؤشنايي 
ره شنووسة كه دا  له   گشتيانه ي  هَيَله   ئه و 
خؤيان  دانوستانه كاني  پَيكراوه   ئاماژه ي 
بإياري  ناتوانن  ب��ةآلم  ده ده ن،  ئه نجام 
كؤبوونه وه كان  ئه نجامي  بده نء  كؤتايي 
پاشان  هه رَيم،  سة رؤكي  بؤ  ده هَيننه وه  
په رله ماني  ب���ة رده م  ده يخاته   ئه ويش 
ئه و  له سة ر  كؤتايي  بإياري  كوردستانء 
رَيككه وتنه ي نَيوان اليه ني كورديء اليه ني 

عه ره بي ده درَيت، بؤ پَيكهَيناني حكومه ت.
سياسيي  مه كته بي  ئ��ه ن��دام��ه ك��ه ي 
له بة ر  بة وه شكرد؛  ئاماژه ي  يه كگرتوو 
ئه وه ي ئيئتيالفه  كوردييه كه  بؤ ماوه ي چوار 
دانيشتنه كاني  له   ده بَيت،  ب��ة رده وام  ساأل 
داهاتوودا په يإه و و پإؤگرامَيك داده إَيژين 
بؤ هاوبة نديي )ئيئتيالف(ه كه ء دابة شكردني 
حكومه تي  له   بة ديهاتووه كان  پؤسته  

داهاتووي عَيراقدا.
هاوبة شي  ره شنووسي  بةطوَيرةى 
ئه نجومه ني  كوردييه كه ي  ليسته   چ��وار 
طؤإان،  )هاوثةيمانيى،  عَيراق  نوَينه راني 
ليستَيك  ه��ه ر  ك��ؤم��ةأل(  ي��ةك��ط��رت��وو، 

ء  ن��او  سة ربة خؤييء  له   پ��ارَي��زگ��اري 
بؤ  ب��ةآلم  ده ك��ات،  ليسته كه ي  سة رؤكي 
خاَله  هاوبة شه كان، سكرتاريه تء شاندَيكي 
لَيدوان  ئه وه ي  بؤ  پَيكده هَينرَيت،  هاوبة ش 
بدات بة ناوي ئيئتيالفه  هاوبة شه كه وه،  پاش 
ئه وه ي هةر ضوار اليةن لةسةرى ثَيكدَينء 
دةبَيتة خاَلى هاوبةشى كوتلة ثَيكهاتووةكة.

ش���ؤإش ح��اج��ي، ه��ه َل��س��وإاوي 
ليژنه ي  ئه ندامي  گ��ؤإانء  بزووتنه وه ي 
هاوبة شي چوار ليسته  كوردستانييه كه ، بة  
)سبة ي( راگه ياند: لَيدواني جه الل تاَله باني، 
هاوبة شي  فراكسيؤني  پشتگيريكردني  بؤ 
نيشتماني  ياساء  )ده وَله تي  ئيئتيالفي  دوو 
له م  بووة و  پَيشوه خت  لَيدوانَيكي  عَيراق( 
له وه ي  جگه   نازانين،  بة پَيويستي  كاته دا 
ده ربإي ويستي ئه و ئيئتيالفه  هاوبة شه  نييه،  

كه  له نَيوان ليسته  براوه كاندا پَيكهاتووه .
بؤ  ه��اوب��ة ش��ه ك��ه   ليژنه   تائَيستا 
اليةنةعَيراقييةكان  لةطةأل  دانوستانةكان 
بإيارَيكيشي  هيچ  ده ستبة كارنه بووه ء 
نه داوه ، كة بةثَيى ثإؤذةكةى نَيوانيان دواي 
گفتوگؤء  ئه نجامي  ده ستبة كاربوونيشي 
بة رده مي  ده هَيننه وه   دانوستاندنه كانيان 
دواتر  كوردستانء  هه رَيمي  سة رؤكي 
بإياري  كوردستانه وه   په رله ماني  له اليه ن 
دانوستانانه   ئه و  ئه نجامي  له سة ر  كؤتايي 

ده درَيت«.
ئه ندامي سة ركردايه تي  زانا رؤستايي، 

ليژنه ي  ئه ندامي  ئيسالمييء  كؤمه َلي 
ليسته   ئيئتيالفي  په يإه وي  ئاماده كاري 
راگه ياند:  رؤذنامةى  بة   كوردييه كان، 
هةرَيم  سةرؤكى  لةطةأل  دانيشتنياندا  له  
له سة ر ره وتي كاروباري   گفتوگؤيان كرد، 
پَيي  تائَيستا  كه   ئه نجامانه ي  ئه و  ليژنه كه ء 
گه يشتوونء وتي: له  كؤبوونه وه كةدا باسي 
له اليه ن  له وَي  لَيره ء  لَيدوانانه  كرا، كه   ئه و 
ده درَيت  جياوازه كانه وه   اليه نه   بة رپرسء 
كوردييه كانه وه ،  ليسته   سة رجه م  بة ناوي 
ئاماژه  بة وه كرا، كه  تا ته واوبووني پإؤژه ي 
بدات  لَيدوان  كه سَيك  هه ر  ئيئتيالفه كه ، 

گوزارشت له  بؤچووني خؤي ده كات.
خسته إوو،  ئ��ه وه ش��ي  رؤس��ت��اي��ي، 
وه ك��و  ئيئتيالفه كه   ئ��ه وك��ات��ه ي  ت��ا  ك��ه  
ده كرَيت،  واژؤ  سياسيي  رَيكه وتنَيكي 
حيزبء  بة رپرسانء  لَيدوانانه ي  ئ��ه و 
اليه نه كان ده يده ن گوزارشت له  بؤچووني 
ده ك��ات،  خؤي  حيزبة كه ي  شةخسييء 
رةسميى  بة  رَيكةوتنةكة  كاتَيكيش  هةر 
دةبَيتء  رةسميى  وتةبَيذَيكي  راطةيةنرا، 
هَيَلة  بة  ثابةندبَيت  اليةك  هةموو  ثَيويستة 
لةو  رَيطرتن  »بؤ  وتيشي:  طشتييةكانييةوة، 
ئيمزا  سياسيي  رَيكةوتنَيكى  حاَلةتانةش 
دةكةين، كة هةموو اليةك دةبَيت ثابةندبن 
بةَلَينء  بة  كار  لةمةودوا  ضونكة  ثَييةوة، 
وادةء قسةى سةرزارةكيى ناكةينء كار بة 

نووسراو و بةَلطةنامة دةكةين«.

راثؤرتى: رَيبين فةتاح

لةطةأل نزيكبوونةوة لة ثَيكهَينانى ثةرلةمانء 
لةنَيوان  طفتوطؤ  عَيراق،  داهاتووى  حكومةتى 
ليستة براوةكانى كورد لة هةرَيمى كوردستاندا 
سياسيىء  ضاودَيرانى  دةستيثَيكردووة. 
ئاراستةى  بة  زياتر  سياسييةكانيش  اليةنة 
هاوثةيمانييةك  دروستكردنى  بةيةكةوةيىء 

لةنَيوان فراكسيؤنة كوردييةكان ئيشدةكةن.
كؤبوونةوةيةك  دانيشتنء  ضةند  ثاش 
لةنَيوان ليستة براوةكان لةطةأل سةرؤكايةتى 
ليستة  خ��ودى  لةنَيوان  لةاليةكء  هةرَيم 
براوةكان خؤياندا لةاليةكى ديكةوة، هةريةك 
يةكطرتووى  ط���ؤإانء  ب��زءوت��ن��ةوةى  لة 
ئيسالميى  كؤمةَلى  كوردستانء  ئيسالميى 
كورد  بةشداريكردنى  ثَييانواية  كوردستان، 
عَيراق  حكومةتى  ثةرلةمانء  نوَيى  خولى  لة 
خولى  لةطةأل  هةية  بنةإةتى  جياوازييةكى 
عَيراق،  حكومةتى  ثةرلةمانء  راب��ردووى 
بةتايبةت لةو خاَلةدا كة ئةوان ثَيداطريى لةسةر 
خولى  ضوارساَلى  لةماوةى  دةك��ةن  ئ��ةوة 
رابردووى ثةرلةمانء حكومةتدا، تةنيا ثارتىء 
يةكَيتى وةك دوو حيزبى سةرةكيى لة هةرَيمى 
كوردستان بإياردةرء ئةَلقةى ثةيوةندييةكانى 

نَيوان عَيراقء هةرَيمى كوردستان بوون.
بةآلم ثاش هةَلبذاردنى خولى نوَيى عَيراق، 
براوةكانى  ليستة  بةرثرسانى  بؤضوونى  بة 
ثارتىء  هاوبةشةكةى  ليستة  دةرةوةى 
هةرَيمى  سياسيى  نةخشةى  ئيتر  يةكَيتى، 
كوردستان طؤإانكاريى تَيكةوتووة، بةتايبةت 
لةوكاتةوة كة هةريةك لة طؤإانء يةكطرتوو و 
كؤمةأل ئامادةنةبوون بةشداريى لة ثَيكهَينانى 
كابينةى شةشةمى حكومةتى هةرَيمدا بكةنء 
ثةرلةمان  لة  ئؤثؤزسيؤن  كوتلةى  وةك سآ 
لة  يةكةمجار  بؤ  وايكرد  ئةمةش  مانةوة، 
بةرةى  دةسةآلتء  بةرةى  راثةإينةوة  ثاش 
ئؤثؤزسيؤن تا ئاستَيكى باش خةتء خاَليان 

دةربكةوَيت.
براوةكانى  ليستة  نَيوان  طفتوطؤكردنى 
عَيراقدا،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة  كورد 
خؤدةطرَيت،  لة  تةوةرَيك  ضةند  بةطشتيى 
بةغدا،  لة  كورد  طوتارى  هةَلوَيستء  وةك 
بةرنامةء شَيوازى ئيشكردنيان، دابةشكردنى 
ميكانيزمى  ثاشان  هةَلبذاردنء  ئيستيحقاقى 
ليستة  لةنَيوان  هاوثةيمانييةك  ثَيكهَينانى 

براوةكاندا.
لةسةر  جةخت  براوةكان  ليستة  تةواوى 
يةكهةَلوَيستيىء يةك طوتارى كورد دةكةنةوة 
لة بةغدا، بةآلم يةك طوتارىء يةكهةَلوَيستيى 
لةسةر ثرسة ضارةنووسسازء نيشتمانييةكان، 
لة  ئيشكردنى هةريةك  لةسةر شَيوازى  نةك 

كوتلةكانى كورد.
براوةكان  ليستة  كة  دةستةواذةيةك 
بةردةوام جةختى لةسةر دةكةنةوة، ثاراستنى 
تايبةتمةندَيتى هةريةك لة كوتلةكانة، ئةمةش 
دةيانةوَيت  كوتلةكان  كة  دةطةيةنَيت،  ئةوة 
ثةرلةماندا  لة  سةربةخؤييان  لة  جؤرَيك 

هةبَيت.
هةَلبذَيردراوى  كانديدى  حاجى،  شؤإش 
هةَلبذاردنة  لة  ليستةكةى  كة  طؤإان،  ليستى 
 )8( توانى  رابردوودا  مانطى  ثةرلةمانييةكةى 
ئةوة  لةسةر  جةخت  بةدةستبهَينَيت،  كورسى 
ثَيكهَينانى  لة  بةشداريكردن  بؤ  كة  دةكاتةوة، 
هاوثةيمانييةك لةنَيوان ليستة براوةكاندا، وةك 
خؤيان  مةرجَيكى  ضةند  طؤإان  بزوءتنةوةى 
هةية، يةكَيك لةو مةرجانة ئةوةية، كة دةيانةوَيت 
لةسةر  بَيت  يةكهةَلوَيست  طوتارء  يةك  كورد 
ثرسة ضارةنووسسازةكان، كة ثةيوةندييان بة 

دواإؤذى كوردء كوردستانةوة هةية.
بةطشتيى هةريةك لة بزوءتنةوةى طؤإانء 
يةكطرتوو و كؤمةأل، ثَييانواية؛ ئةو ئيئتيالفةى 
لةنَيوان فراكسيؤنة كوردييةكان ثَيكدةهَينرَيت، 
بةو  بَيت،  سياسيى  هاوثةيمانَيتييةكى  دةبَيت 

دةرةوةى  لة  هاوثةيمانَيتييةكة  كة  مانايةى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق دةبَيت.

باَلةتةيى، كانديدى هةَلبذَيردراوى  نةجيب 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ  يةكطرتوو  ليستى 
 )4( توانيويةتى  ليستةكةيان  كة  ع��َي��راق، 
دةبَيت  ثَييواية؛  بةدةستبهَينَيت  كورسى 
هةريةك لة كوتلةكان تايبةتمةنديى خؤى لةناو 
ئةو هاوثةيمانَيتييةى  ثارَيزراوبَيتء  ثةرلةمان 
عَيراق  ثةرلةمانى  دةرةوةى  لة  ثَيكدةهَينرَيت، 

بَيت.
ليستةكانى  كة  ثاساوانةى  لةو  يةكَيك 
دةرةوةى ليستة هاوبةشةكةى ثارتىء يةكَيتى، 
دروستكردنى  بؤ  دةك��ةن  لةسةر  ثَيداطريى 
عَيراق،  ثةرلةمانى  دةرةوةى  لة  هاوثةيمانيى 
ياساييةوة  سياسيىء  رووى  لة  كة  ئةوةية 
ئةطةر  ب��ةرذةوةن��دي��ى ك��ورد دةب��َي��ت،  ل��ة 
لة دةرةوةى  بَيتء  هاوثةيمانَيتييةكة سياسيى 

ثةرلةمان بَيت.
دةك��ات؛  بؤ  ئ��ام��اذةى  باَلةتةيى  وةك 
 )14( لة  عَيراق  ثةرلةمانى  ضاوةإواندةكرَيت 
لة  عةرةبىء  كوتلةى   )8( ثَيكبَيت،  كوتلة 
)ضوار  كوردستانيى  كوتلةى   )6( بةرامبةردا 

ليستى براوةء دوو كؤتا(، لةو نَيوةندةدا ئةطةر 
عَيراقدا،  ثةرلةمانى  لة  بَيت  كوتلة  يةك  كورد 
نابَيت،  كورد  قازانجى  لة  هاوكَيشةكة  ئةوكات 
ضونكة )8( كوتلةى عةرةبى بةرامبةر بة يةك 

كوتلةى كوردى دةوةستَيت.
ب��ةردةوام  ثةرلةماندا  دانيشتنةكانى  لة 
بايةخَيكى تايبةت بة سةرؤك كوتلةكان دةدرَيت، 
هةية،  ئيعتيبارَيكى سياسييان  كة  هؤيةوة  بةو 
لةطةأل  ثةرلةمان  سةرؤكى  جاريش  زؤربةى 
ئةطةر  لَيرةدا  كؤدةبَيتةوة،  كوتلةكان  سةرؤك 
ليستةكانى هةرَيمى كوردستان بة شةش كوتلة 
لةناو  زياتريان  قورسايى  دةتوانن  بةشداربن، 

ثةرلةمانى عَيراق هةبَيت.
ط��ؤإان  ب��زوءت��ن��ةوةى  هةَلسوإاوانى 
ئةو  كة  دةكةن  ئةوة  لةسةر  ثَيداطريى  زياتر 
بة  بكرَيت  دروستدةكرَيت،  هاوثةيمانَيتييةى 
مةرجةعَيك بؤ كاربةدةستانى كورد لة بةغدا، 
لةو روءانطةيةوة كة لة ضوارساَلى رابردوودا، 
مةكتةبى  لة  »جطة  وتى:  حاجى  وةك شؤإش 
سياسيى ثارتىء يةكَيتى، ثةرلةمانتارانى كورد 
بةآلم  نةبووة،  مةرجةعَيكيان  هيض  بةغدا  لة 
ضاودَيرييان  ئيئتيالفةوة  لةو  دةمانةوَيت  ئَيمة 

ثةرلةمانتارانء  لةنَيوان  هةماهةنطيى  بكرَيتء 
كاربةدةستةكانى كورد لة بةغدا هةبَيت«.

ناوبراو جةخت لةسةر ئةوةش دةكاتةوة، 
كة يةكَيكى ديكة لةو خاالنةى بؤ بةشداريكردن 
لةسةر  ثَيداطريى  ك���وردى  ئيئتيالفى  ل��ة 
وةزاريىء  ثؤستة  دةبَيت  كة  ئةوةية  دةكةن، 
ديكة  ثؤستةكانى  ت��ةواوى  سيادييةكانء 
بنةماى  لةسةر  حيزبةكانء  بؤ  قؤرغنةكرَين 

ثاكىء بة توانايىء لَيهاتوويى دابةشبكرَين.
هةريةك لة طؤإانء يةكطرتوو و كؤمةأل، 
ثَيداطريى لةسةر ئةوةش دةكةن، كة بإياردان 
لةناو هاوثةيمانيية كوردييةكةدا دةبَيت كؤدةنط 
بَيتء ناكرَيت هيض اليةنَيك بإياربةدةست بَيت، 
بةَلكو ثَيويستة هةموو اليةنة بةشداربووةكانى 
ثرسةكان  لةسةر  بإيار  بةيةكةوة  ئيئتيالف 

بدةن.
نةجيب  حاجىء  ش��ؤإش  لة  هةريةك 
باَلةتةيى ثَييانواية؛ دةبَيت سةرؤكايةتى ئيئتيالفة 
كوردييةكة بةشَيوةيةكى دةوريى بَيت، باَلةتةيى 
دةَلَيت: »لةناو ئيئتيالفةكةدا ضةند ثؤستَيك هةية، 
وةك سةرؤكء جَيطرةكةى، بإياردةرء وتةبَيذ، 

هةموو ئةمانة باشترة بة دةوريى بَيت«.

راثـــــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20 4

ئؤثؤزسيؤن طومانى هةية هاوثةيمانيى ذَيربةذَير كاربكات

فراكسيؤنةكانى هةرَيمى كوردستان ضؤن دةضنة بةغدا؟



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

كوردستاندا  هةرَيمى  لة  دةسةآلت 
ثانتاييةى  ئةو  كةمكردنةوةى  هةوَلى 
ئازاديى رؤذنامةوانى دةدات، كة لةماوةى 
ضةندساَلى رابردوودا رؤذنامةنووسانى 
بةدةستيانهَيناوة،  ئةهليى  سةربةخؤو 
سةنديكاى  ض��اودَي��رانء  لةكاتَيكدا 
رؤذنامةنووسان جةخت لةوة دةكةنةوة 
بةمةبةستى  هةية  هةوأل  هةإةشةو  كة 
كة  ئازادييةى  ئةو  ثاشةكشةثَيكردنى 
لةكاتَيكداية  ئ��ةوةش  بةدةستهاتووة، 
رؤذنامةطةريى  )112(ساَلةى  يادى  كة 

كوردى دةكرَيتةوة.

خؤثيشاندانةكان
زةمينةي ثَيشَيلكاريي

نيسان  )17(ي  شةممة  رؤذي 
بنةإةتي  خوَيندكاراني  خؤثيشانداني 
ذمارةيةك خوَيندنطةي سلَيماني بؤ بةردةم 
بةمةيداني  بوو  سلَيماني،  ث��ةروةردةي 
رؤذنامةنووسانء  دذي  ثَيشَيلكاريي 
ثؤليسي  هَيزةكاني  خؤثيشاندانةكة  لةو 
هَيزةكاني  مةدةنييةكانء  ضاالكيية 
سةر  كردة  هَيرشيان  ئاسايش  ثؤليسء 
)8( رؤذنامةنووسء لةماوةي رابردوودا 
دذي  ثَيشَيلكاريي  زؤرترين  رؤذة  ئةو 

رؤذنامةنووسان ئةنجامدراوة.
سةنتةري  بةياننامةيةكي  بةثَيي 
رؤذنامةنووسان  لة  داكؤكي  بؤ  ميترؤ 
خؤثيشانداني  رووماَلكردني  لةكاتي 
سةر  كراوةتة  هَيرش  خوَيندكاراندا 
لةبةياننامةكةدا  ضةند رؤذنامةنووسَيك، 
كة  داخة  »جَيطةي  بةوةدةكةن:  ئاماذة 
هَيزَيك كاري ثاراستني ضاالكي مةدةني 
رؤذنامةنووسانء  طياني  بكةوَيتة  بَيت، 
ئَيمة  بكاتةسةر،  هَيرشيان  بةوشَيوةية 
إةفتارانة  ئةم  ئيدانةكردني  سةرةإاي 
داوادةك���ةي���ن ك��ة ب��ةزووت��ري��ن كات 

لَيثَيضينةوة لةطةَل ئةو هَيزة بكرَيت«. 

ثَيشَيلى ياسا،
ثاشةكشة بة ئازاديى 

س��ةرن��ووس��ةرى  م��ي��رة،  ئةحمةد 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  ل��ة  لظين،  ط��ؤظ��ارى 
ه��ةوأل  ل��ةب��وون��ى  نكؤَلى  رؤذن��ام��ة، 
ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى  بؤ  ناكات 
»ل��ةدواى  دةَل��َي��ت:  رؤذنامةنووسىء 
بةدؤخَيكى  رؤذنامةطةريى  راثةإينةوة 
نالةباردا تَيدةثةإَيت بةوةى، كة حيزبةكان 
هةستيارةكانى  جومطة  كؤنترؤَلى 
ك���ردووةو  ك��وردي��ي��ان  ميدياى  ن��او 
رؤذنامةنووسى  ئازاديى  نةيانهَيشتووة 
مومارةسة  ض��وارةم  دةسةآلتى  وةك 
)2000(يشةوة  ساَلى  لةدواى  بكرَيتء 
دَيتة  ميديا  لة  ديكة  مؤدَيَلكى  كاتَيك 
كارى  بة  دا  تازةى  طإوتينَيكى  ئاراوة، 
رؤذنامةطةرى، بةآلم بةو واتاية نا وةك 
ئةوةى  بةَلكو  ئةوروثا،  ديكةو  وآلتانى 
هةوألء  بةو  كوردستان  لة  ديومانة 
بووةو  نَيودةوَلةتييانة  نَيوخؤو  فشارة 
هَيشتا زةمينةى ئازاديى رؤذنامةطةريش 

لة كوردستان وةك ثَيويست نيية«.
بوونى  واية،  بإواشى  ميرة  ئةحمةد 
بة  زؤران���ةش  رؤذن��ام��ة  كةناألء  ئ��ةو 
ئاسانيى نةهاتوونةتةدىء »نة بةخشيشى 
طوتارى  ل��ة  بةشَيكة  ن��ة  دةس��ةآلت��ة 
كرانةوةى دةسةآلت،  ديموكراسيبوونء 
قوربانيى  تَيكؤشانء  ه��ةوألء  بةَلكو 
توندوتيذيىء  دواى  كة  ئةهليية  ميدياى 
تيرؤرو ثةنابردنة بةر شةثؤلَيك سكاآلى 
ياسايى نا سروشتىء فشارى رَيكخراوة 

نَيودةوَلةتييةكان هاتووةتةدى«.
بؤ  ميترؤ  سةنتةرى  تؤمارى  بةثَيى 
رؤذنامةنووسان،  لة  داكؤكى  راوَي��ذء 
)50( لة  زياتر  ئةمساَلةوة  لةسةرةتاى 

رؤذنامةنووسان  بة  دذ  ثَيشَيلكاريى 
طرتن،  ل��َي��دان،  ب��ة  ئ��ةن��ج��ام��دراوة 
جؤرةكانى  هةموو  كامَيراء  لَيسةندنى 

ثَيشَيلكارييةوة.
رةح��م��ان غ��ةري��ب، رَي��ك��خ��ةرى 
سةنتةرةكة وتى: »خودى جَيبةجَينةكردنى 
ثَيشَيلكاريية  رؤذنامةنووسان،  ياساى 

بة  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان  ئَيستا  ت��ا  ك��ة 
سزادةدةرَينء  عيراقى  سزادانى  ياساى 
ياساى  لة  ثةرلةمان  دةض��َي��ت  ل��ةوة 
بووبَيتةوة،  ثةشيمان  رؤذنامةنووسى 
ضونكة بةدواداضوونيان نييةو لَيثَيضينةوة 
ياسايةى  ئ��ةو  ك��ة  ل���ةوةى  ناكرَيت 
دةريكردووة جَيبةجآ ناكرَيت، جطة لةوة 
هةموارى  جَيبةجَيكردنء  داواى  ئَيمة 
هةية  تَيبينيمان  دةك��ةي��نء  ياساكة 
لةسةرى، بةآلم خةَلكَيك هةية قةناعةتى 
ثَييانداوينء  سةدةقةيةو  خَيرو  واية، 

دةيانةوَيت لَيمانبسةننةوة«.
محةمةد،  حاميد  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
رؤذنامةنووسانى  سكرتَيرى سةنديكاى 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان، 
ياساى  توانيمان  زؤر  »بةهةوَلَيكى  وتى: 
لة  ئامادةبكةينء  رؤذنامةنووسى 
لة  زؤرَيك  كة  ثةسةندبكرَيت،  ثةرلةمان 
ئازاديى بؤ رؤذنامةنووس  داواو مافء 
تَيداية، بةآلم لَيرةو لةوآ هةوأل هةية بؤ 
من  كة  ثاشةكشةثَيكردنى،  ثَيشَيلكردنء 
ئَيمة  بةآلم  كَين،  سةرضاوةكانى  نازانم 
ثاشةكشة  ئةوةين  دذى  سةنديكا  وةك 
رؤذنامةنووسى  ئازاديى  ث��إؤذةى  بة 
دروستبكرَيت  ئاستةنط  بكرَيتء 
لةبةردةم ئةو ئازادييةداو هةموو رَييةكى 

مةدةنييانة دةطرينةبةر«.
ئةو ثَييواية؛ ئازاديى رؤذنامةنووسي، 
ديموكراسييةتء  بنةماكانى  لة  يةكَيكة 
ئ��ةط��ةر ئ��ةو ئ��ازادي��ي��ة ن��ةب��وو، ئ��ةوا 
ماناى  ئازاديى  فشةيةو  ديموكراسييةت 
نيية، بةآلم وتى: »فيعلةن ئَيمة هةست بةوة 
دةكةين كة رؤذانة ياساى رؤذنامةوانى 
ثَيشَيلدةكرآ، بةتايبةت لة كاتة هةستيارو 
بارةيةشةوة  لةو  طرنطةكانداء  رووداوة 
سيمينارمان  ضةندين  داوةو  ياداشتمان 
كردووة  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  لةطةأل 
بؤ ئةوةى سنوور بؤ ئةو ثَيشَيلكارييانة 
ئازاديى  كة  »راستة  وتيشى:  دابنرَيت«، 
بةآلم  هةية،  ياسا  بة  رؤذنامةنووسى 
هةوَلبدةين  دةبَيت  لةسةرةء  هةإةشةى 

ئةو هةإةشانة نةهَيَلين«.

ثةرلةمان دةرطا دادةخات
كة  لةكاتَيكدان  رةخنانة  وتةو  ئةو 
رؤذنامةنووسان  بةرامبةر  توندوتيذيى 
ثَيويست  وةك  ل��ةوةى  جطة  دةكرَيت، 
زانيارييةكانيشيان  س��ةرض��اوةى 
بة  ثةرلةمان  دةرط��اى  بةدةستناطاتء 

رووياندا دادةخرَيت.
وتى:  ميرة  ئةحمةد  لةوبارةيةوة، 
هةرَيمى  حكومةتى  بارَيكدا  هةموو  »لة 
كوردستان لة ئةرزى واقيعدا طوتارَيكى 
ميديايى  ئ��ازادي��ى  ل��ة  ث��َي��ض��ةوان��ةى 
فةراهةمكردووة وةك ئةوةى ثةرلةمانى 

دةرطاى  )2010(دا  لةساَلى  كوردستان 
هؤَلةكانى لة رؤذنامةنووسان دادةخاتء 
ثَيماندةَلَيت، ئةو دةسةآلتة هَيشتا بإواى 
بةوة نيية كة هةواألء رووداوةكان وةك 
خؤى بطاتة بينةرو بيسةرى كورد، جطة 
سةرضاوةى  ثَيدانى  زةمينةى  ل��ةوةى 
زانيارييةكان واآل نين بؤ رؤذنامةوانان، 
تايبةت  بودجةيةكى  كة  حكومةتيش 
كة  ناكات،  تةرخان  ئةهلى  ميدياى  بؤ 
لةسةر  تا  راستةقينةية  ميديايةكى 
دةي��ان  دَي��ت  بوةستَيت،  خ��ؤى  ثَيى 
سَيبةرو  ميدياى  ب��ؤ  دؤالر  مليؤن 
ثَيشيواية،  ئةو  دةسةآلت خةرجدةكات«، 
تؤمةتى  ئةمنىء  فشارى  دروستكردنى 
كةناَلة  بة  دذ  ب���ةردةوام  ثالنطيإى 

راستةقينةكان دةكرَيت.
ه�����ةروةك رةح���م���ان دةَل���َي���ت: 
ناهةقييةو  ثةرلةمان  »هةَلوَيستةكةى 
ضونكة  لَيى،  نيطةرانين  نييةو  ثاساوى 
زانياريي  سةرضاوةى  تاكة  ثةرلةمان 
ماناى  دةرطايةش  ئةو  داخستنى  بووة، 
بةرتةسككردنةوةى ئةو تؤزة سةرضاوة 
رؤذنامةنووسانء  بة  زانيارييانةى 
هاوآلتى  بؤضى  دةدرَي��ت،  هاوآلتييان 
بؤداوة  دةنطى  نوَينةرةى  ئةو  نةزانَيت 
ئةو  بةآلم  دةَلَيت؟،  ضى  دةك��اتء  ضى 
رَيطريية بؤ ئةوةية كة دةسةآلت هةستى 
لة  رؤذنامةنووسى  كة  ك��ردووة،  بةوة 
لةسةر  زؤرى  كاريطةريى  كوردستان 
كاريطةريية  ئةو  دةيةوَيت  هةيةو  خةَلك 

كةمبكاتةوة«.
قوبالى،  ثةريهان  خؤشيةوة  الى 
ط��ؤإانء  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
ئةندامي ليذنةى رؤشنبيريىء راطةياندن 
ثاشةكشةكردن  بؤ  هةية  »هةوأل  وتى: 
ئَيمة  بةدةستهاتووة،  ئازادييةى  بةو 
ثةرلةمانين  دةرطاكانى  داخستنى  دذى 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان��داو  رووى  ب��ة 
كاتةدا  لةو  روونبووةو  هةَلوَيستيشمان 
بؤية  جَيهَيشت،  ثةرلةمانيشمان  هؤَلى 
ئازاد  ميديا  دةزانين،  بةثَيويستى  ئَيمة 
هاوآلتييان  ميدياشةوة  رَيى  لة  بَيتء 
دانيشتنةكانى  طوزةرانء  بارودؤخء  لة 

ثةرلةمان ئاطاداربن«.
هةية  هةوأل  دَلنياييةوة  »بة  وتيشى: 
حكومةتةوة  دةسةآلتء  ليستى  لةاليةن 
رؤذنامةوانى  ئازاديى  ثانتايى  بؤئةوةى 
سنوورداربكرَيت،  بةرتةسكبكرَيتةوةء 
ئةوةش لةكاتَيكداية كة ئَيستا، جطة لةوةى 
كةناَلَيك  ضةند  هةية،  ئةهلى  ميدياى 
ئؤثؤزسيؤنن«،  اليةنى  بة  كة سةر  هةن 
مافى  ثَيشَيلكردنى  توندوتيذيىء 
ثَيشَيلكردنى  بة  رؤذنامةنووسانيش 
مافى مرؤظ دةزانَيتء وتى: »هةموو ئةو 

كردةوانة ئيدانة دةكةين«.

سةنديكا رؤَلى هةبووة؟
سةنديكاى  بةرثرسانى  هةرضةندة 
بةكارو  ئ��ام��اذة  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
بةشَيكى  بةآلم  دةكةن،  خزمةتةكانيان 
رؤذنامةنووسان رةخنة لة سةنديكاكةيان 
وةك  نةيتوانيوة  ثَييانواية،  دةط��رنء 
بؤ  كاربكات  بكاتء  خزمةت  ثَيويست 
ياساى رؤذنامةنووسىء  جَيبةجَيكردنى 

رَيطريى لة ثَيشَيلكارييةكان.
ح���ام���ي���د، دةَل����َي����ت »رةن���ط���ة 
رؤذنامةنووسَيك سوودمةند نةبووبَيت، 
ناَليم  من  هةية،  رةخنةيةى  ئةو  بؤية 
ئةنجامداوة،  كارَيكمان  ئةركء  هةموو 
نةكردووةو  درَيغيشى  سةنديكا  بةآلم 
ئةو  بناغةى  ئَيمة  هةوَلمانداوةو  زؤر 
رؤذنامةنووسيمان  ثإؤذةياسايةى 
بةياننامةمان  ي��اداش��تء  دان����اوةء 
رؤذنامةنووسان  لة  ثشتطيريى  بؤ 
طرتووةو  ثارَيزةرمان  دةرك���ردووةو 
راثؤرتى  جارَيك  مانط  شةش  هةموو 
تا  ب��آودةك��ةي��ن��ةوةء  ثَيشَيلكاريى 
ئ��ازادي��ى  ل��ة  داكؤكيى  ثَيمانبكرَيت 
لة  جطة  دةك��ةي��ن،  رؤذن��ام��ةن��ووس��ى 
طةإاندنةوةى خزمةتى رؤذنامةنووسىء 
سةنديكاوةو  رَي��ى  لة  زةوى  ثَيدانى 
ثَيويستىء  لةكاتى  داراي��ى  هاوكاريى 
بةردةوام  ئةوة  بؤ  بةَلطةش  نةخؤشى، 
رؤذنامةنووسان دةيانةوَيت ببنة ئةندامء 
ئةوةش دةريدةخات كة جَيى متمانةيانة. 
بةآلم  كراوة،  شتَيك  هةموو  ناَلَيين  ئَيمة 
كة  هةية  ئيرادةيةك  كراوةو  باش  ئيشى 
باشى  ب��ةرةو  واقيعة  ئةو  دةمانةوَيت 

ببةين«.

»ئةطةر بةرثرسي 
سةنديكا بووماية 

دةستم لةكار دةكَيشايةوة«
ئةندامى  »ئةطةر  وتى:  ميرة،  بةآلم 
بووماية  سةنديكا  ب��اآلى  ئةنجومةنى 
لةكار  دةستم  ئَيستادا،  بارودؤخةى  لةو 
بؤ  حورمةتم  لةطةأل  دةك��َي��ش��اي��ةوة، 
ئةوانةى ئَيستا لةوَين، ضونكة سةنديكاى 
نةيتوانيوة  تةنانةت  رؤذنامةنووسان 
ئيستغاللى يادى رؤذنامةنووسى بكاتةوةو 
رؤذنامةنووسان  خزمةتى  يادةدا  لةو 
بؤنةيةكى  يان  ببةخشَيت  بكاتء خةآلت 
دَلخؤش  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان  واب��ك��ات 
ئاستة  لة  تةنانةت  بةشَيوةيةك  بكات، 
رؤَلةى  ئةو  نةيتوانيوة  رؤتينيةكةشيدا 
خؤى ببينَيتء هاوشَيوةى سةنديكاكانى 

ديكة ضاالكى ثَيوستى هةبَيت«.
وتيشى: »سةنديكاى رؤذنامةنووسان، 
وةزيفةيةكى زؤر الوةكى هةبووةو ئةوة 
شةش  داناوةو  داكؤكى  ليذنةى  نةبَيت 
توندوتيذيى  ئامارى  جارَيك  مانط 
بآودةكاتةوة، كة نةيتوانيوة كاريطةريى 
جَيبهَيَلَيت، بةداخةوة سةنديكايةكة بةشَيكة 
ثارتى  هةردوو  سياسيى  ئةدةبياتى  لة 
رؤذنامةنووسى  واقيعى  لة  دةسةآلتء 

ثَيكدَيت بةواتا حيزبييةكةى«.

ناتوانرَيت
ثاشةكشةى ثَيبكرَيت

ب��ةش��َي��ك��ى رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
لةوبإوايةدان كة دةسةآلت هةوَلئةداتء 
ئازاد  ميدياى  بة  ثاشةكشة  دةيةوَيت 

بكات، بةآلم ثَييانوانيية، سةر بطرَيت.
»دةس��ةآلت  دةَلَيت:  ميرة  ئةحمةد 
بطرَيت،  ئةهلى  بةميدياى  بةر  دةيةوَيت 
بةآلم ئةو فشارانةى لةو رووةوة دةكرَين، 
بوونةتة  ميديايانة  ئةو  ضونكة  بَيهودةن، 
قورسايى  خةَلكء  راستةقينةى  ميدياى 
دةرةوةش،  ناوخؤو  لة  هةية  طةورةيان 
بةشَيوةيةك كة ميدياى ئةهلى تةجاوزى 
نوَينةرانى  ئةوة  دةك��ةنء  لؤكاَليبوون 
نَيودةوَلةتييةكان  ئةهلين خةآلتة  ميدياى 
توندوتيذيى  ب��ةدةس��ت��دةه��َي��ن��نء 
جيهانى  دةنطدانةوةى  بةرامبةريشيان 
زانيارييةكانى  سةرضاوةى  دةبَيتء 
تةخشانء  ثارة  ثَيشيواية،  دةرةوةن«، 
حيزبىء  ميدياى  بؤ  دةكرَيت  ثةخشان 
ثاشةكشةثَيكردنى  بؤ  هةية  بةرنامة 
باوةإناكةم  »ب��ةآلم  ئ���ازاد،  ميدياى 

كاريطةريى ئةوتؤء ئةنجامى هةبَيت«.
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ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20

رووماَلكردنى  لةكاتى  مانطةء  ئ��ةم  )17(ى  رؤذى 
خؤثيشاندانى خوَيندكاراندا لةبةردةم بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى 
ثةروةردةى سلَيمانيدا، سوكايةتيى بةضةند رؤذنامةنووسَيك 
كرا، سةربارى ئازارء ئةشكةنجةدانى ضةند رؤذنامةنووسَيكى 
ديكةء رَيطريكردن لةوةى رووماَلى رووداوى خؤثيشاندانةكةى 

بةردةم بةإَيوةبةرَيتيى ناوبراو بكةن.
كة  نابَيت،  جاريش  دوايةمين  نييةء  يةكةمينجار  ئةمة، 
سةربارى  دةدرَي��تء  رؤذنامةنووسان  ثةالمارى  تيايدا 
رووماَلكردنى  لة  لَيدةكرَيت  رَيطرييان  سووكايةتيثَيكردن، 

رووداوَيكدا، بؤ بآوكردنةوةى لةدةزطاكانى راطةياندندا.
لةو  كوردستان  هةرَيمى  ثَيدةضَيت  بةنيطةرانييةوة، 
ياسا  لةثَيشَيلكردنى  ثَيوانةيى  ذم��ارةى  كة  ناوضانةبَيت 
ئَيستادا  رؤذنامةطةريى  ثَيشترء  ضاثةمةنيى  خراثةكانى 
ضاثةمةنيىء  خراثةكانى  ياسا  دةَلَيم:  كة  تؤماركردبَيت، 
بةرامبةر  بَيدةنطبين  نيية  وا  ماناى  ئةمة  رؤذنامةنووسيى، 
ثةيوةنددارن  كة  ياسا خراثانةيش  ئةو  ثَيشَيلكردنى  تةنانةت 
كوردستان،  لةهةرَيمى  ميدياييةوة  كارى  بة«رَيكخستن«ى 

سةربارى تَيبينيى زؤرمان لةسةر ئةم ياسايانة.
)1993(ى  ساَلى  )10(ى  ذم��ارة  ضاثةمةنيى  ياساى 
ئةم  دةركردنى  ساتةوةختى  تا  كة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ياسا تازةيةى رؤذنامةطةريى )كة ياساى ذمارة 35ى ساَلى 
2007ى ثةرلةمانى كوردستانة( لةسنوورى ئيدارةى هةرَيمى 
بةتةنيا  نةك  ياسابووة،  تاكة  ثَيدةكراء  كارى  كوردستاندا، 
لةهةرَيمى كوردستاندا، بةَلكو لةسةر ئاستى ناوضةكةيش كة 
رؤذانة ثَيشَيلكراوةء هيض دةزطايةكى بةرثرسء ثةيوةندداريش 
بثَيضَيتةوة،  ياساية  ئةم  ثَيشَيلكردنى  هؤيةكانى  لة  نةبووة 
دواتريش  طةرمء  شةإى  ساَلى  ضةند  لةماوةى  وةكضؤن 
شةإى ساردى نَيوان يةكَيتىء ثارتيدا، راطةياندنى هةردووالء 
لةسةر  خؤيان  اليةنانةى  لةو  هةندَيك  راطةياندنى  دواتريش 
يةكَيك لةم دوو اليةنة ساغكردةوة، رؤذانة بةندء بإطةكانى 
نؤيةمى  بةندى  )بةتايبةتى  ثَيشَيلدةكرد  ياسايةيان  ئةم 
لةبآوكردنةوةى  رَيطريكردن  بة  ثةيوةندداربوو  كة  ياساكة، 
ئةو  بوون  زؤر  دواتريش  سووكايةتيثَيكردن(ء  ناوزإاندنء 
كرا،  بةرامبةر  ناياساييان  لَيثَيضينةوةى  رؤذنامةنووسانةى 
بَيئةوةى دادوةر بؤ بةندةكانى ئةو ياساية بطةإَيتةوة، هةروةك 
بةهؤى  سةرنووسةرانةى  لةو  بووم  يةكَيك  خؤم  بؤ  ضؤن 
ثابةندنةبوونى دادوةرةوة بةبةندء بإطةكانى ئةم ياساية، )34( 
رؤذ لة طرتووخانةى ئاسايشدا زيندانيكرام، لةكاتَيكدا كَيشةى 

رؤذنامةنووس لةطةأل ثؤليسداية، نةك ئاسايش.
ساَلة  سآ  نزيكةى  )كة  تازةيةيش  ياسا  ئةم  هةَلبةتة 
جَيبةجَيكردنء  حاَلى  جَيبةجَيكردنةوة(،  بوارى  ضووةتة 
دةسةآلتةوة،  لةاليةن  بإطةطانيةوة  بةبةندء  ثابةندبوون 
باشترنييةء  ثَيشتردا  ياساكةى  لةطةأل حاَلى  ئةوتؤى  شتَيكى 
دةكرَيت  كورديدا  ميدياى  لةناو  ئةخالقى  خروقاتى  رؤذانة 
قةدةغةكراون(،   2007 ساَلى  35ى  ذمارة  ياساى  بةثَيى  )كة 
بَيئةوةى لَيثَيضينةوةيان لةسةر بكرَيت، سةربارى ثَيشَيلكردنى 
بةندَيكى ديكةى ئةم ياساية، كة تيايدا ثَيداطريى كراوة لةسةر 
زامنكردنى مافي زانين بؤ هاوآلتييانء زةرورةتى ئامادةبوونء 
رووداوانةدا  ضاالكىء  لةو  رؤذنامةنووسان  بةشداريكردنى 
نابَيت  ضؤن  هةروةك  هةية،  بةثيشةكةيةوة  ثةيوةندييان  كة 
هيض اليةنَيكيش ثَيشَيلي بكات، بةآلم ئةطةر زيادةرؤيى نةبَيت 
بَلَيين رؤذانة، ئةوا هةفتانةء بةبةردةوامى طوَيبيستى طلةيىء 
راطةياندنين،  دةزطاكانى  رؤذنامةنووسانء  توإةبوونى 
ئاسايشء  هَيزةكانى  )بةتايبةتى  دةسةآلت  بةوةى  سةبارةت 
ثؤليس( بةم خاَلةى ياساى ناوبراوةوة ثابةندنابن )كة لةاليةن 
ثَيشَيليدةكةن،  دةرض��ووة(ء  هةَلبذَيردراوةوة  ثةرلةمانى 
بؤ  بةبةدواداضوون  ثةيوةنددار  ديكةى  دةزطاكانى  بَيئةوةى 

جَيبةجَيكردنيان، لَيثَيضينةوة لةم حاَلةتة بكةن.
)17(ى  خؤثيشاندانةكةى  نيطةرانيية،  جَيى  ئ��ةوةى 
ئةوةيش  كة  بطةإَيين،  بةردفرَيدانةكةى  لة  )با  مانطة  ئةم 
ثةيوةنددارة  كة  اليةنةى  ئةو  نةبوو(،  مةدةنييانة  رةفتارَيكى 
بة بابةتى ئةم طؤشةيةمانةوة، ديسانةوة سووكايةتيكردنة بة 
ناوبراوة،  ياساى  ثَيشَيلكردنى  ديسانةوة  رؤذنامةنووسانء 

بَيئةوةى دةسةآلت هةَلوَيستةى لةسةر بكات.
ثةرلةمانء  هةروةها  ئةمإؤ،  حكومةتةى  ئةم  بَيطومان 
جيانةكراونةتةوة،  لةيةكترى  )كة  قةزاييش  دةسةآلتى 
لةيةكترى  ديموكراسيدا  سيستمَيكى  لةهةر  ضؤن  هةروةك 
جيادةكرَينةوة(، بةئةزموونى هةرَيمى كوردستان ناودةبرَين. 
ثَيشَيلكردنةكانى  بؤ  بةدوادانةضوون  بَيدةنطبوونء  هةربؤية، 
ق��ةزاءة،  راث��ةإان��دنء  دةسةآلتةكانى  لةاليةن  ياسايى 
لةبةردةم  ثةرلةمان  شةرمنبوونى  بؤ  روونة  ئاماذةيةكى 
دةيان حاَلةتى لةمجؤرةداء هَيندةى ديكةيش، ئةم »ئةزموونة« 
دةخاتة بةردةم ثرسيارةوةء جارَيكى ديكةيش ئةو ئيديعايانة 
زانينء  مافي  ئازاديى  »زامنى  طواية  كة  ثووضةَلدةكةنةوة 
لةياساى  ضؤن  هةروةك  كراوة،  رؤذنامةنووسيى  ئازاديى 
ئةوة  لةكاتَيكدا،  لةسةركراوةتةوة..«،  جةختى  رؤذنامةطةريدا 
دةسةآلت خؤيةتى، رَيز لةو ياسايةى خؤى ناطرَيتء بةردةوام 

ثَيشَيليدةكات.

دةسةآلتء ياسا

لةيادى )112(سالَةى رؤذنامةطةريى كورديدا؛ 

ئازاديى رؤذنامةوانى لة ثاشةكشةداية



راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

ذم��ارةي��ةك   ،)2010/4/12( رؤذى 
ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤإان ثإؤذةياساى 
هةرَيميان  سةرؤكايةتى  ياساي  هةموارى 
ثَيشكةش بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرد، كة 
سةرؤكى  دةستبةرداربوونى  بة  ئاماذة  تَييدا 
هةرَيم لة ثؤستء ئةركة حيزبييةكانى دةكات، 
زؤربةى فراكسيؤنةكانى ثةرلةمان ثشتطيريى 
سياسيش  ضاودَيرَيكى  دةكةنء  ثإؤذةكة  لة 
ذيانى  طةشةثَيدانى  بؤ  »ثإؤذةكة  دةَلَيت: 

ديموكراسيية«. 

سةرؤكَيك بؤ هةمووان
ئامادةكراوى  ثإؤذةى  مادةى سَييةمي  لة 
سةرؤكايةتى  ياساى  سَييةمى  هةموارى 
ثؤستى  »ن��اك��رَي��ت  ه��ات��ووة:  ه��ةرَي��م��دا 
وةك  كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكايةتيكردنى 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  باآلى  ثؤستَيكى 
ثؤستى  ياخود  ئةرك،  طرتنةدةستى  لةطةأل 
رَيكخستنى  بة  ثةيوةنديكردن  يان  حيزبيى، 
مادةى  بةثَيى  كؤبكرَيتةوة«.  حيزبييةوة 
ضوارةميش، كةسَيكى ثاَلَيوراوى هةَلبذَيردراو 
سةرؤكايةتى  ثؤستى  طرتنةدةستى  بؤ 
لة  دادةنرَيت  دةستلةكاركَيشاوة  بة  هةرَيم 
سةرجةم ئةركء ثؤستة حيزبييةكانى لةكاتى 

سوَيندخواردنييةوة وةك سةرؤكى هةرَيم. 
ناكات  رَيطريى  ثإؤذةياساكة  هاوكاتيش 
يان  ثارتَيك،  لةاليةن  كةسَيك  ثاآلوتنى  لة 
طةآلَلةكردنى  ياخود  سياسيى،  قةوارةيةكى 
دواى  تةنانةت  قةوارةكة  ثارتء  ثشتطيريى 
هةَلبذاردنيشى، دوا مادةى ثإؤذة هةموارةكة 
رؤذى  لة  ياساية  ))ئ��ةو  دةردةخ���ات  ئ��ةوة 
ياخود  حكومةت،  نوَيى  كابينةى  ثَيكهَينانى 
هةَلبذاردنى سةرؤكى نوَيى هةرَيمةوة جَيبةجَي 
دةكرَيت((، لة تةنيشت ئةو مادانةوة ئاماذة بة 
بوونى  بؤ  كراوة  ياسايى  ثاساوى  نةبوونى 
هةبوونى  هةرَيمء  سةرؤكى  جَيطرى  ثؤستى 
جَيطرى  بة  تايبةت  سةربةخؤ(  )ثؤستَيكى 

سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيم.
د.زانا رةئوف، ئةندامى فراكسيؤنى طؤإانء 
ثَيشوويدا  لَيدوانَيكي  لة  ثإؤذةكة  ئامادةكارى 
بؤ رؤذنامةدا ئاماذةى بةوةكردبوو؛ ثإؤذةكة 
سةرؤكايةتى  ثؤستى  بؤ  نواندنة  طةورةيى 
كة  راستييةية،  ئ��ةو  سةلماندني  ه��ةرَي��مء 
لةإووى  بةتةواوةتى  هةرَيم  سةرؤكايةتى 
سةرجةم  نوَينةرى  دةبَيتة  ياساييةوة  فيعلىء 
كوردستانء  هةرَيمى  ثَيكهاتةكانى  هَيزء 
ئةوةكراوة؛  ثَيشنيازى  ثإؤذةيةدا  »لةو  وتى: 
لةإَيى  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى  حوكمةى  ب��ةو 
خةَلكةش  ئةو  هةَلدةبذَيردرَيتء  خةَلكةوة 
بؤئةوةى  نينء  حيزبَيك  بةاليةنء  تةنيا سةر 
هةرَيم  سةرؤكى  كوردستاندا  لة  هاوآلتييان 
لةكاتى  ثَيويستدةكات  بزانن،  خؤيان  بةهى 
ثؤستء  دةستبةردارى  دةستبةكاربوونييةوة 

ئةركة حيزبييةكانى خؤى بَيت«.

لةإووى ياساييةوة،
كارَيكى بةجَيية

فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى  ئازاد،  طؤران 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستانيى 
لةسةر سةرؤكى  قسة  كة  بةوةكرد:  ئاماذةى 
هةرَيم دةكرَيت، مةبةست لة كةس نيية، بةَلكو 
قسة لةسةر ثؤستَيكى طرنطى ثةيوةنديدارة بة 
كوردستان،  هةرَيمى  لة  دةسةآلتداريى  ذيانى 
ياسايىء  ل��ةإووى  ضوارضَيوةيةشدا  لةو 
خؤى  هةرَيم  سةرؤكى  باشترة  واقيعيشةوة 

يةكاليى كردبَيتةوة بؤ كارةكةى.
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةكةى  بإواى  بة 
ليذنةى  ئةندامى  هاوكات  كة  كوردستانيى، 
ياسايى ثةرلةمانيشة: »كاتَيك سةرؤكى هةرَيم 
دووردةبَيت لة ثؤستى حيزبيى، زياتر بةئيشء 
هةَلوَيستء  بإيارء  رادةط���ات،  كارةكانى 
بَياليةنيى  مؤركى  هةرَيمدا  لة  دةسةآلتةكانى 
دةإوانَيتة  تةندروستتر  دياردةبَيت،  ثَيوة 
ئةو  ياساييةوة  ل��ةإووى  وات��ة  ثرسةكان، 

ثإؤذةية كارَيكى بةجَييةء واردة«.
لة  يةكَيتى  ثةرلةمانتارى  ئ��ازاد،  ط��ؤران 
فراكسيؤنى كوردستانيى، وتيشى: »دواى ئةوةى 
بؤضوونى  ياسايى  ليذنةى  دةطاتة  ثإؤذةكة 
ثَيمواية؛  ب��ةآلم  دةدةي��ن،  لةسةر  خؤمانى 
هةَلبذاردنى  دواى  بةتايبةت  بةجَييةء  كارَيكى 

سةرؤك لةاليةن خةَلكةوة هةيمةنةى زياترى 
بؤ ئةو ثؤستة دروستكردووة، بةم هةنطاوةش 
سةربةخؤ  كةسَيكى  وةك  هةرَيم  سةرؤكى 
هةيبةتى  سةركةوتووتردةبَيتء  كارةكانى 

زياتر بؤ ئةو دةزطاية دروست دةبَيت«. 
سةرؤكى  عةبدولعةزيز،  عومةر  هاوكات، 
فراكسيؤنى يةكطرتووى ئيسالميى ثشتطيريى 
كة  دةرب��إى،  ث��إؤذةي��ةك  هةر  بؤ  خؤيانى 
ياساكانى  كةموكورتييةكانى  بةهةمواركردنى 
تَيدابَيت لة  ثَيشوو ثإبكاتةوةء شتَيكى تازةى 

بةرذةوةنديى طشتيدا بَيت.
»دةستبةردابوونى  وت��ى:  لةوبارةيةوة 
لة  هةرَيم  سةرؤكى  هةَلبذَيردراوى  كةسى 
ثؤستى حيزبيى، خاَلَيكى ئاساييةء لةو كؤمةَلة 
دامةزراوةى  لة  ضاوةإَيدةكةين،  كة  خاآلنةى، 
سةرؤكايةتى هةرَيمدا رةنطبداتةوة، بةوثَييةى 
ياساي  لة  لةوشَيوة  مادةيةكى  هةبوونى 
سةرؤكايةتى هةرَيمدا دةبَيتة هؤى كاراتركردنء 
هةرَيم،  سةرؤكايةتى  ثؤستى  طشتطيركردنى 
طشتيىء  بةرذةوةنديى  لة  تةنيا  نةك  ئةمةش 
ذيانى سياسيى هةرَيمة، بةَلكو بؤ كاراكردنى 

ئةو ثؤستةشة«.

شةفافييةتى حوكم 
لةبةردةوامى دةربإينى هةَلوَيستيان لةسةر 
سةرؤكايةتى  ياساى  هةموارى  ث��إؤذةى 
هةرَيم، د.ئةحمةد وةرتى، سةرؤكى فراكسيؤنى 
رايدةطةيةنَيت:  ئيسالميى  ب��زووت��ن��ةوةى 
شةفافييةت،  طشتيىء  بةرذةوةنديى  »لةثَيناو 
كوردستان،  هةرَيمى  لة  حكومداريي  كارى 
سةرؤكايةتى  دام���ةزراوةى  ثَيويستدةكات 
ك��اروب��ارة  ضونكة  بَيت،  بَياليةن  ه��ةرَي��م 
طشتييةكانى خةَلكء اليةنةكان ئةوةندة زؤرة، 

ئةطةر سةرؤك بيةوَيت ئيشوكارةكانى بةثَيى 
ثَيويست رابثةإَينَيت بةدَلنيياييةوة نايثةرذَيتة 
سةر كاروبارة حيزبييةكانى، لَيرةوة هةبوونى 
ثؤستى حيزبيىء ثؤستى سةرؤكايةتى هةرَيم 

لة يةككاتدا ئيشكالييةت دروست دةكات«.
فراكسيؤنى  سةرؤكى  وةرتى،  د.ئةحمةد 
ث��َي��ي��واي��ة؛  ئيسالميى،  ب���زووت���ن���ةوةى 
هةرَيم،  دامودةزطاكانى  بةدامةزراوةييكردنى 
نةك تةنيا لة بةرذةوةنديى خةَلكة بةشَيوةيةكى 
حيزبةكانيشة،  قازانجى  لة  بةَلكو  طشتيى، 
ضونكة ئةوكاتة حيزكانيش لة طلةيىء طازندةى 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتةكانى  تةداخوالتى 
بةشَيكى  لة  ئةنجاميشدا  لة  دةبَيت،  رزطاريان 
كاروبارى  لة  حيزبيى  دةستَيوةردانى  زؤرى 
حكومةتء ئةو ثاشاطةردانييةى دروستبووة، 

رزطارمان دةبَيت.
فراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالميش جةخت لة 
ثَييانواية؛  دةكةنةوةء  ثإؤذةية  ئةو  طرنطيى 
سةرؤكى  ثؤستةكانى  بؤ  بايةخ  جَيى  دةبَيتة 
ثؤستةكانى  ثَيويستدةكات  تةنانةت  هةرَيمء 
لة  دةست  وةزي��ران  ئةنجومةنى  لة  ديكةش 
خؤيان  هةَلطرنء  حيزبييةكانيان  ثؤستة 
يةكاليى بكةنةوة بؤ خزمةتى هاوآلتييان، نةك 

حيزبةكانيان. 
ئارام قادر، سةرؤكى فراكسيؤنى كؤمةَلى 
ئيسالميى، بة رؤذنامةى راطةياند: »يةكَيك لة 
ثإؤذةى  طةإانةوةى  لةسةر  تَيبينييةكانمان 
دةستووري هةرَيم بؤ ثةرلةمانى كوردستان، 
لة  طؤإانطاريى  كؤمةَلَيك  ل��ة  بريتيية؛ 
دةسةآلتةكانى سةرؤكايةتى هةرَيم، ثإؤذةى 
سةرؤكايةتى  حيزبييةتى  دةستةبةرداربوونى 
هةرَيميش جَيطةى بايةخى هةموو ليستةكانء 

خةَلكي كوردستانيشة«.

كؤمةأل  فراكسيؤنى  سةرؤكى  ه��ةروةك 
دةَلَيت:  دةكاتء  فراوانتر  ثإؤذةكة  بازنةى 
»نةك هةر سةرؤكى هةرَيم، ثَيشتر ثَيشنيازَيكم 
كردبوو تةنانةت سةرؤكى ثةرلةمان، سةرؤكى 
حكومةت، ئةندامانى ثةرلةمانء وةزيرةكانيش 
ثؤستى  ثَيويستة  دةستبةكاردةبن،  لةوكاتةوة 
نةمَينَيت، واتة بة يةكجاريى خؤيان  حيزبييان 
بؤ كارة ئيدارييةكان يةكاليى بكةنةوة، ضونكة 
ئةو كةسة لةو ماوةيةدا دةتوانَيت زياتر كارة 
حكومييةكة بكات، ئاسايية دواى كؤتاييهاتن بة 
خولى سرووشتى خؤى دةتوانَيت بطةإَيتةوة 

بؤ كارة حيزبييةكانى«.

دوو طؤشةى جياواز!
سياسيى،  ضاودَيرى  ئةسةسةرد،  فةريد 
ثةرلةمانء  ئَيستاى  نةخشةى  حوكمى  بة 
سرووشتى حوكم لة هةرَيم، طةشبين نيية بة 
ثشتطيريكردنى فراكسيؤنى زؤرينةى ثةرلةمان 
بوونء  بنةإةتدا  لة  هةرضةندة  ثإؤذةكة،  لة 
ئةنجامى ثإؤذةكة وةك يةكَيك لة مةرجةكانى 
هةرَيمدا  لة  ديموكراسى  ذيانى  طةشةثَيدانى 

دةبينَيت.
ثرسة  ئ���ةو  ل��ةس��ةر  ئ��ةس��ةس��ةرد، 
سيستمى  وآلت��ان��ةى  ل��ةو  روونيدةكاتةوة 
كة  ل��ةوةك��راوة،  ضاوثؤشى  ثةرلةمانيية 
سةرؤك وةزير سةرؤكى حيزبَيك بَيت، بةآلم 
لة  دةوَلةتة  سةرؤكى  كة  ديكة،  ثؤستةكةى 
سةرؤكى  ثةرلةمانييةكان  سيستمة  زؤربةى 
دةوَلةت دةتوانَيت وةك سةرؤكى حيزب خؤى 
شَيوة  بةدوو  هةَلبذاردنيشى  بكاتء  كانديد 
دةبَيت: يان لةإَيى ثةرلةمانةوة، يان بةشَيوةى 
هةردوو  لة  خةَلكةوة،  لةاليةن  راستةوخؤ 
حيزبيى  ثؤستى  دةستبةردارى  حاَلةتةكةدا 

ثؤستى  بؤ  دةك��ات  تةرخان  خؤى  دةبَيتء 
سةرؤكى دةوَلةت.

سةرؤكى  جَيطرى  ش��ةه��اب،  دَل��ش��اد 
بةوةكرد؛  ئاماذةى  كوردستانيى  فراكسيؤنى 
زياتر  خةمخؤريىء  لة  ثإؤذةية  ئةو  دةزانن 
ثاراستنى هةيبةتء سةربةخؤيى دةسةآلتةكانى 
هةرَيمةوةية، بةآلم بةهؤى ئةوةى ثإؤذةكةيان 
تةواوى  هةَلوَيستى  ناتوانن  تائَيستا  نةبينيوة، 

فراكسيؤنةكةيانى لةسةر دةرببإن.
ثؤستى  دةستبةرداربوونى  ل��ةب��ارةى 
دَلشاد  هةرَيمةوة،  سةرؤكى  لةاليةن  حيزبيى 
سياسيى،  ئينتيماى  »ثَيموانيية  وتى:  شةهاب، 
بيركردنةوةى سياسيى،  ثةيوةنديى سياسيى، 
تةرةفطيريىء تةرةفنةطيريى اليةنَيكى سياسيى 
واتة  ثلةوة،  نةبوونى  هةبوونء  بة  ثابةندبَيت 
تةنيا ئةو ثإؤذةية ناتوانَيت كةسى هةَلبذَيردراو 
تَييدايةتى،  بيرة سياسيية رزطاربكات، كة  لةو 
سةرؤكايةتى،  هةَلبذاردنى  بؤ  باوة  ئةوةى 
رادةس��ث��َي��ردرَي��نء  حيزبةكان  س��ةرؤك��ى 
زةمانةتى  ئةوةى  سةرؤك  دةبنة  كاتَيكيش 
بةرامبةر  كة  سوَيندةية،  ئةو  بَياليةنيكردنيانة 
دادوةري��ى  دةسةآلتى  ثةرلةمانء  ميللةتء 

خواردوويةتى، نةك شتَيكى ديكة«.
جَيطرى سةرؤكى فراكسيؤنى كوردستانيى، 
لة  ثارتةكةى  سةرؤكى  ثارتييةء  ئةندامى  كة 
كوردستانيشة،  هةرَيمى  سةرؤكى  هةمانكاتدا 
دةَلَيت: »ئةوةندةى سةرؤك بارزانى خةريكى 
ه��ةرَي�م��ة،  سةرؤك�اي�ةت�ى  ئيشوكارى 
)10%(ى كارةكانى بؤ ثارتى دانةناوة، هةروةك 
كاديرى  لة  داواى  كارةكةشيدا  دةستثَيكى  لة 
ثارتى كردووة، كة موراعاتى وةزعى ئةو بكةن، 

ضونكة وةك سةرؤكى هةرَيم مامةَلة دةكات«.

جَيطرةكان، وةك باآلنسى هَيز
لةسةر  ثإؤذةياساكة  هةَلوةستةكردنى 
هةرَيمء  سةرؤكى  جَيطرةكانى  نةهَيشتنى 
بؤضوونى  وةزي��ران،  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
بؤضوونة  ل��َي��دةك��ةوَي��ت��ةوةء  ج��ي��اوازى 
دةدةن  زي��ات��ر  ث��اس��اوى  جياوازةكانيش 

بةدةستةوة.
فراكسيؤنى  لة  ئ��ازاد،  ط��ؤران  ب��إواى  بة 
جَيطرةكانى  هةبوونى  ناكرَيت  كوردستانيى، 
سةرؤكى هةرَيمء حكومةت، بة وآلتَيكى ديكة 
ناوضةيةك  هةر  بةوثَييةى  بكرَيت،  بةراورد 
تايبةتمةنديى خؤى هةية لةشَيوازى رَيكخستنى 
»ئةو  ثؤستةكان  دابةشكردنى  دةس��ةآلتء 
حاَلةتةى ئَيستا هةية بة مؤركى دووئيدارةيى 
ئةمةى  زةروورةتَيك  ثَيمواية؛  بةَلكو  نازانم، 

هَيناوةتة كايةوة«.
سياسيى  ضاودَيرى  ئةسةسةر،  فةريد 
نيشانةى بؤ ئةوةكرد، ئةو بابةتة مةسةلةيةكى 
طةورة نيية، دةكرَيت سةرؤكى هةرَيم جَيطرَيك، 
نةيبَيت،  دةكرَيت  يان ضةند جَيطرَيكى هةبَيت، 
ئةوةش دةكةوَيتة سةر هةلومةرجى وآلتةكةء 

هةَلسةنطاندنى نوخبةى سياسيى. 
واهةستدةكةم  ئَيستا  هةلومةرجةى  »لةم 
سةرؤكى  جَيطرى  بة  ثةيوةنديى  ئ��ةوةى 
بةشَيوةيةكى  كة  هةية،  حكومةتةوة  هةرَيمء 
ثَيكهاتوون:  حيزب  دوو  ل��ة  سةرةكيى 
ثؤستةكان  لةنَيوان  هاوسةنطييةك  بؤئةوةية، 
دؤخ��ى  سةيركردنى  ب��ة  دروستبكرَيت، 
جَيطرةكان  نةبوونى  ثَيمواية؛  كوردستان، 
بة  ثَيويستى  ئةمةش  بةآلم  هةية،  س��وودى 
جَيطر  بوونى  ضونكة  هةية،  هةَلسةنطاندن 
لةهةموو سيستمةكان بؤ باشتر بةإَيوةضوونى 
ثَيويستة  طرنطة،  فيعلةن  ئةطةر  ئيشةكانة، 
هةَلسةنطاندنةكانيش  ئةطةر  بمَينَيتةوة، 
دروستكردنى  هؤى  دةبنة  كة  دةريدةخةن 
لةمثةرء كَيشة، ئةوا مانةوةيان زةروور نيية«.

دَلشاد شةهاب، بوونى جَيطرةكان بة ئاسايى 
دةبينَيتء نموونةى ضةندين وآلتيش دَينَيتةوة، 
جَيطريان  ديكةش  ثؤستةكانى  سةرؤكء  كة 
نيية،  ئاسايى  ئةو  الى  ئ��ةوةى  بةآلم  هةية، 
دوو  بنةماي  لةسةر  ئةو جَيطرانةية  هةبوونى 
راطرتنى  ثةنجاء  بة  ثةنجا  ملمالنَى،  ئيدارةيى، 
تةكليفكردنى  لةبارةى  حيزبيية،  باآلنسى 
كابينةى حكومةتيش،  ثَيكهَينانى  بؤ  دووكةس 
وتي: »نابَيت سةرؤكء جَيطر بةيةكةوة تةكليف 
بكرَين بؤ ثَيكهَينانى حكومةت، ضونكة لةدنيادا 
ئةو  دةكرَيتء  تةكليف  حكومةت  سةرؤكى 
هةموارةى ثَيشتريش بؤ ياساى سةرؤكايةتى 
بكرَيتةوةء  هةموار  دةبَيت  ك��راوة،  هةرَيم 

ضاكبكرَيت«.

ذمــارة )578( 
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مةسعود بارزانى، سةرؤكى هةرَيمى كوردستان

كؤدةنطيي بؤ دةستبةرداربوونى سةرؤكى هةرَيم
لة ثؤستة حيزبييةكةى دروستدةبَيت



راثؤرتى: دلَير عةبدولخالقء 
شارا عةبدوإلةحمان

كؤتايى  لة  ثَيشنيازيكردءوة  حكومةت 
مانطى تشرينى يةكةمى ئةمساَلدا هةَلبذاردنى 
بكرَيت،  هةرَيم  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
بؤ  بإيارَيكى  هيض  فةرميى  بة  تائَيستا  بةآلم 
شارةزايانء  دةرنةكردءوة.  مةبةستة  ئةو 
دواخستنى  ثَييانواية؛  سياسيش  ضاودَيرانى 
ئةو هةَلبذاردنة هةنطاونانة بؤ شكستثَيهَيناني 
ئةو ئةنجومةنانةء هاوكات عةيبةشة بؤ كورد، 
حوكمإانيى  ئةزموءنى  ساأل   )19( دواى  كة 
ترسى لة هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكان 

هةبَيت.

رؤذى هةَلبذاردن ديارينةكراوة
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
)2005(ةوة  ل��ةس��اَل��ى  ك��وردس��ت��ان 
لةطةأل  ثَيويستبوو  ئ��ةن��ج��ام��ن��ةدراوةو 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى عَيراق لة 
)2009/1/31(دا ئةنجامبدراية، بةآلم لة هةرَيم 
هةَلبذاردنة  ئةو  ياسا  نةبوونى  بيانوءى  بة 
ئةنجامنةدرا، بةثَيى بإيارى ذمارة )1(ى ساَلى 
)2009(ى ثةرلةمانى كوردستان، ئةنجومةنى 
ب��ةردةوام  هةرَيم  ثارَيزطاكانى  ئَيستاى 
تاوةكو  ئةركةكانيان  جَيبةجَيكردنى  لة  دةبن 
هةَلبذاردنى داهاتوو، بةمةرجَيك ثَيش كؤتايى 

ساَلى )2009( هةَلبذاردنةكة ئةنجامبدرَيت«.
)4(ى  ذمارة  ياساى  بةثَيى  دواتريش 
قةزاء  ثارَيزطاء  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ناحيةكان، كة هةمان ساأل دةرضوو، مادةيةك 

رةوايى ناديار دةدات بة مانةوةى دةسةآلتى 
ئةنجومةنةكانى ئَيستاء ثاساوى ئةنجامنةدانى 
لة   )3( بإطةى  لة  هةروةك  هةَلبذاردنةكة. 
مادةى )31(دا هاتووة؛ »لة بارَيكدا كة نةتوانرا 
ئةنجومةنةكان  ئةوا  بكرَين،  هةَلبذاردنةكان 
ئةنجومةنة  تا  كاروباريان  بةإَيوةبردنى  لة 

نوَييةكان هةَلدةبذَيردرَين بةردةوام دةبن«. 
بةو هؤيةشةوة تائَيستا ئةو ئةنجومةنانة 
لة كاركردنى خؤيان بةردةوامنء هيض رؤذَيك 

بؤ دوءبارة هةَلبذاردنةوةيان ديارينةكراوة.
جةالل شَيخ كةريم، بريكارى وةزارةتى 
رؤذنامةى  بة  هةرَيم،  حكومةتى  ناوخؤى 
كة  ثَيشنيازيكردءوة  »حكومةت  راطةياند: 
ئةمساَلدا  يةكةمى  تشرينى  مانطى  لةكؤتايى 
هةَلبذاردن بؤ ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى هةرَيم 
بكرَيت، بةآلم تائَيستا فةرمانى بؤ دةرنةضوءة 

تا دةست بة كارةكانى بكرَيت«.
رؤذى  دياريكردنى  ب��ة  س��ةب��ارةت 
بةرثرسى  جةمال،  ئ��ارام  هةَلبذاردنيش، 
ثةيمانطاى كوردى بؤ هةَلبذاردن، بؤ رؤذنامة 
وتى: »لةئَيستادا دواكةوتوءين لة ئةنجامدانى 
ئةو هةَلبذاردنة، نةك قسة لةسةر ئةوةبكةين 
ئَيمة  دياريبكرَيت؟  هةَلبذاردن  رؤذى  كةى 
وةك رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى زؤر 
بةآلم  دةكةين،  مةسةلةية  ئةو  لةسةر  قسة 
بةداخةوة ويستَيكى  بةهَيز نيية بؤ ئةنجامدانى 

ئةو هةَلبذاردنة«.

سةرؤكى حكومةت بةرثرسيارة
م��ادةي  ل��ة   )1( ب�إط��ةى  ب�ةث�َيى 
)2009( ساَلى  )4(ى  ذمارة  ياساى  )31(ى 

ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ى 

بإيارَيكى  بة  هةَلبذاردنةكان  رؤذى  هةرَيم، 
ئةنجومةنى وةزيران بةر لة وادةى ئةنجامدانى 
دياريدةكرَيت،  رؤذ   )60( بة  هةَلبذاردنةكة 
هةرَيم  وةزيرانى  ئةنجومةنى  تائَيستا  بةآلم 
كؤمسيؤنى  دةرنةكردءوةو  بإيارةى  ئةو 
هةَلبذاردنةكانيش ثَييواية كة كاتى دياريكردنى 
رؤذى هةَلبذاردنةكة هاتوءةء لةو رووةشةوة 

ضاوةإَيى ثةيامى حكومةتة.
فةرةج حةيدةرى، سةرؤكى كؤمسيؤنى 
باآلى سةربةخؤى هةَلبذاردنةكانى عَيراق، بة 
ضاوةإَيى  »كؤمسيؤن  راطةياند:  رؤذنامةى 
كاتى  بؤئةوةى  هةرَيمة  حكومةتى  ثةيامى 
ماوةى  هاوكات  بكات،  ديارى  هةَلبذاردنةكة 
)60( رؤذ بؤ هةَلبذاردنةكة كةمةء زةحمةتة 
بؤية  تةواوبكرَين،  كارةكان  ماوةية  بةو 
ثَيويستة سةرؤكى حكومةتى هةرَيم ئَيمة لةو 
ثرؤسةية ئاطاداربكاتةوة بؤئةوةى رَيوشوَينى 

ثَيويست بطرينةبةر«.

زيان بة ثرؤسةى ديموكراتى دةطات
ضاودَيرانى  ياساناسانء  ب��إواى  بة 
سياسى، دواخستنى هةر هةَلبذاردنَيك زيان بة 
ثرؤسةى ديموكراتى لة هةرَيمدا دةطةيةنَيت، 
هةَلبذاردنى  دواخستنى  بةتايبةتيش 
سستى  هةرَيم  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنانةو  ئةو  كاروبارى  نَيو  دةخاتة 

طومان لة دةسةآلتةكانيان ثةيدا دةكات.
د.ئةحمةد وةرتى، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
ثةرلةمانى كوردستان، ثَييواية؛ دواخستنى ئةو 
هةَلبذاردنة ماناى فةرامؤشكردنى دةسةآلتى 
»ئةطةر  ثارَيزطاكانة  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
دةستاودةستكردنى  ثرؤسةى  ئةوا  نةكرَيت 

دةسةآلت دةكةوَيتة ذَير طومانةوةء زيان بة 
ثرؤسةى ديموكراتى هةرَيم دةطات«.

كة  هةية،  ديكة  بؤضوءنَيكى  هاوكات 
هةَلبذاردنةكانةوة  ئةنجامنةدانةوةى  بةهؤى 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  دةسةآلتةكانى 
كاركردندا  لة  ثَينةكراوةو  كارى  خؤى  وةك 

ناكاراييان نواندوءة.
مامؤستاى  كةريم،  رَيبوار  ه��ةروةك 
هةَلبذاردنى  »دواخستنى  وت��ى:  زان��ك��ؤ، 
بة  زيانى  نةك  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
بةَلكو  طةياندءوة،  ديموكراتى  ثرؤسةى 
ئةنجومةنى  لة  جطة  كة  وايكردءوة  كارَيكى 
ثارَيزطاى سلَيمانى، ئةنجومةنةكانى هةولَيرو 
دهؤك زؤر ناكارابنء نةتوانن مومارةسةى 

دةسةآلتةكانى خؤيان بكةن«.
هةربؤية بة بإواى مامؤستاكةى زانكؤى 
سلَيمانى، عةقَليةتى دواخستنى ئةو ثرؤسةية 
طومانى ئةوةى دروستكردءوة كة هةنطاوَيك 
ئةنجومةنى  شكستثَيهَينانى  ئاراستةى  بة 
بؤ  »عةيبةية  وتيشى:  ن��راوة.  ثارَيزطاكان 
ئَيمةى كورد كة دواى ئةزموءنى )19( ساَلى 
رابردوو ترسمان لة هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 

ثارَيزطاكان هةبَيت«. 

هؤكارةكانى دواخستنى 
هةَلبذاردنةكة

هةَلبذاردنى  دواخستنى  هؤكارةكانى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان »سياسيية«ء ترسَيك 
لة ئةنجامدانى ئةو هةَلبذاردنةدا دةبينرَيت، ئةمة 
ئةنجومةنانة خزمةتطوزارينء  ئةو  لةكاتَيكدا 
زياتر كاريان ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريية 

بة خةَلكى.

هةرَيمى  »ل��ة  وت��ى:  كةريم  رَي��ب��وار 
دةسةآلتى  بؤ  تَيطةيشتن  كوردستاندا 
كامأل  تَيطةيشتنَيكى  تائَيستا  المةركةزيةت 
نيية، ثَيم سةيرة كورد كة لة عَيراقدا داواى 
بةآلم  بكات،  الم��ةرك��ةزي��ةت  دةس��ةآلت��ى 
ئةنجومةنى  دةسةآلتى  لةسةر  طومانى 
ئةطةر  هةبَيت،  كوردستان  ثارَيزطاكانى 
كة  بترسَيت  لةوة  ئَيستا  دةسةآلتى سياسى 
دةستاودةست  دةسةآلتةكان  هةَلبذاردن  بة 
ئةطةر  بةآلم  خؤيةتى،  مافى  ئةوا  دةكرَين، 
سلبيى  خاَلَيكى  ئةوا  نةكات،  هةَلبذاردنةكة 
هةرَيمى  ديموكراتى  ثرؤسةى  لة  دةبَيت 
كوردستاندا، ضونكة ئةنجومةنى ثارَيزطاكان 
ئةنجومةنَيكى  ببات  بةإَيوةي  اليةنَيك  هةر 
ثَيشكةشى  خزمةتطوزاريى  خةدةميةو 
خةَلك دةكات، لةبةرئةوة ثَيويست بةو ترسة 

ناكات«.
بوءنى  وةرت��ى،  ئةحمةد  ب��إواى  بة 
هؤكارَيكة  ئيدارةيى  دوو  رةطوإيشةى 
وةك  هةَلبذاردنةكة،  ئةنجامنةدانى  بؤ 
كاريطةريى  دووئيدارةيى  »بوءنى  دةَلَيت: 
ئةو  ئةنجامنةدانى  لةسةر  هةبوءة  خؤى 
دةستَيوةردانى  كاريطةريى  هةَلبذاردنة، 
كارى  حكومةتء  ك��اروب��ارى  لة  حيزب 
ئةنجومةنةكانيش ئامادةيى هةية، جطة لةوةى 
كاركردنى  وايدةبينَيت  كوردى  دةسةآلتى 
ئةو ئةنجومةنانة وةك حكومةتَيكى ناوضةيى 
وادةكات كة دةسةآلتةكانى ئةو ئةنجومةنانة 
هةرَيمدا  حكومةتى  دةسةآلتةكانى  لةطةأل 
نةيانويستوءة  لةبةرئةوةى  تَيكبطيرَيت، 
بة  بدةن  دةسةآلت  بكةنء  هةَلبذاردنة  ئةو 

ئةنجومةنى ثارَيزطاكان«.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ع��َي��راق،  حكوميى  ب��ةرث��رس��ان��ى 
كةمتةرخةم   بة  كؤمار  سةرؤكايةتى 
لة بةرامبةر جَيبةجَيكردنى مادةى  دةزانن 
كؤمار  سةرؤكايةتى  ثَييانواية؛  )140(ء 
يةكاليينةكردنةوةى  بةردةم  لة  رَيطربووة 
بة  هاوكات  ئيداريى،  سنوورى  كَيشةى 
باآلى  ليذنةى  سةرؤكى  جَيطرى  وتةى 
ساَلى  لة   )140( م��ادةى  جَيبةجَيكردنى 
كَيشةى  لةسةر  راثؤرتَيكيان  )2007(دا 
سةرؤكايةتى  داوةتة  ئيداريى  سنوورى 
كؤمار، بةآلم تائَيستا وةآلمنةدراونةتةوة.

نورى  ئَيستا  ثَيش  رؤذَي��ك  ضةند 
عَيراق  وةزي��ران��ى  س���ةرؤك  ماليكى، 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  حكومةت  رايطةياند: 
بةجَيهَيناوةو  خؤى  ئةركى   )140( مادةى 
لةبةردةم  رَيطربووة  تائَيستا  ئ��ةوةى 
ناكؤكييةكانى  مادةية،  ئةو  جَيبةجَيكردنى 
نَيوان ئةندامانى ئةنجومةنى سةرؤكايةتى 

كؤمارة.
وت��ي��ش��ى: »ث��رس��ى ط��َي��إان��ةوةى 
ثارَيزطاكانء  سةر  بؤ  ناوضةدابإاوةكان 
هةر  س��ن��وورى  دةستنيشانكردنى 
سةرؤكايةتى  دةسةآلتى  لة  ثارَيزطايةك 

كؤماردا بووة«.
لة  كؤمار  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى 

)3( ئةندام ثَيكهاتووة، كة بريتين لة 
كؤمار  س��ةرؤك  تاَلةبانى،  )ج��ةالل 
جَيطرى  عةبدولمةهدى،  عادل  )ك��ورد(، 
تاريق  )شيعة(،  كؤمار  سةرؤك  يةكةمى 
س��ةرؤك  دووةم���ى  جَيطرى  هاشمى، 

كؤمار،) سوننة( (.
)58(ي  مادةي  لة  )ب(  بإطةى  بةثَيى 
قؤناغي  بؤ  دةوَلةت  بةإَيوةبردني  ياساي 
باآلى  دةسةآلتى  »ثَيويستة  طواستنةوة 
ثَيويست  رَينمايى  حكومةت  ع��َي��راقء 
مةبةستى  بة  نيشتيمانيى  كؤمةَلةى  بدةنة 
سنوورى  طؤإانكاريي  ضارةسةركردنى 
ثَيويستة  ثَيناوةشدا  ل��ةو  ئ��ي��داري��ى، 

حكومةتء  سةرؤكايةتىء  ئةنجومةنى 
س��ةرج��ةم الي��ةن��ة ث��ةي��وةن��دي��دارةك��ان 
بؤ  بطرنةبةر  ثَيويست  رَيوشوَينى 
هةروةك  كَيشةية«.  ئةو  ضارةسةركردنى 
مادةي )140(ي دةستووري عَيراق تايبةتة 
موسأل،  ديالة،  )كةركوك،  ثارَيزطاكانى  بة 

واست، ئةنبار، سةآلحةدين(.
بةوثَييةى كة ئةنجومةنى سةرؤكايةتى 
كة  دةسةآلتانةى،  لةو  يةكَيكة  كؤمار 
كَيشةى  يةكالييكردنةوةى  دةسةآلتى 
مانطى  ل��ة  ه��ةي��ة،  ئيداريى  س��ن��وورى 
تشرينى دووةمى ساَلى )2007(دا ليذنةى 
 )140( م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  ب��اآلى 
بة  سةبارةت  الثةإةيى   )200( راثؤرتَيكى 
بة  ثَيشكةش  ئيداريى  سنوورى  كَيشةى 
تائَيستا  بةآلم  كرد،  كؤمار  سةرؤكايةتى 
سةرؤكايةتى كؤمار وةآلمى ليذنة باآلكةى 

نةداوةتةوة.
سةرؤكى  جَيطرى  عوسمان،  نةرمين 
م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  ب��اآلى  ليذنةى 
لة  ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة   )140(
م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  ب��اآلى  ليذنةى 
ساَلى  دووةمى  تشرينى  مانطى  لة   )140(
ثَيشكةش  ليذنةكةمان  راثؤرتى  )2007(دا 
بةآلم  ك��رد،  كؤمار  سةرؤكايةتى  بة 

رةسميى  بة  كؤمار  سةرؤكايةتى  تائَيستا 
لة  كَيشةكة  ن��ةداوي��ن��ةت��ةوةو  وةآلم��ى 
قةتيسماوة، هؤكارى  سةرؤكايةتى كؤمار 
سنوورى  كَيشةى  يةكاليينةكردنةوةى 
نةك  بووة،  سياسيى  كَيشةيةكى  ئيداريى 
ضارةسةرنةكردنيشى  تةكنيكىء  كَيشةى 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  نَيوان  ملمالنَيى  بؤ 
دةط��ةإَي��ت��ةوة،  ك��ؤم��ار  سةرؤكايةتى 
رَيطربووة  هاشمى،  تاريق  بةتايبةتيش 

لةبةردةم يةكالييكردنةوةى كَيشةكة.
سةرؤكايةتى  سياسيى  ضاودَيرانى 
ناودةبةن  كةمتةرخةم  بة  عَيراق  كؤمارى 
كَيشةى  يةكالييكردنةوةى  بةرامبةر  لة 

سنوورى ئيداريى ثارَيزطاكان.
سةرؤكى  جَيطرى  تةيفور،  ع��ارف 
)ثَيشوو(،  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ماليكى  قسانةى  ئةو  دةكات؛  بةوة  ئاماذة 
مةسةلةى  ضونكة  راستن،  رادةي��ةك  تا 
لة  ثارَيزطاكان  سنوورى  دةستكاريكردنى 
دةسةآلتى  لة  نييةو  حكومةتدا  دةسةآلتى 

سةرؤكايةتى كؤمارداية.
سةرؤكايةتى  »ئةنجومةنى  وتيشى: 
هةنطاوَيكى  هيض  رووةوة  لةو  كؤمار 
تا  ماليكى  مةسةلةيةدا  ل��ةو  ن��ةن��اوةو 

رادةيةك راستدةكات«.

موعتةسةم  ب���إواى  ب��ة  ه���ةروةك 
سياسيى  ض���اودَي���رى  ن��ةج��م��ةدي��ن، 
كةمتةرخةمانة  كؤمار  سةرؤكايةتى 
م���ام���ةَل���ةى ل���ةط���ةأل م��ةس��ةل��ةى 
ئيداريدا  سنوورى  يةكالييكردنةوةى 
مةبةستة  ئةو  بؤ  هةوَلَيكى  هيض  كردووةو 
كة  كؤمار،  سةرؤك  بةتايبةتيش  نةداوة، 

كوردة.
ئةندامانى  عَيراق،  دةستوورى  بةثَيى 
مافى  كؤمار  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى 
بة  ب��ةآلم  هةية،  ظيتؤيان  بةكارهَينانى 
نوَينةرى  تائَيستا  ضاودَيران  بؤضوونى 
س��ةرؤك  ك��ة  ئةنجومةنة،  ل��ةو  ك��ورد 

مادةى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  كارى  كؤمارة، 
)140( نةكردووة. 

نةجمةدين،  موعتةسةم  ه��ةروةك   
وتى: »سةرؤك كؤمارى عَيراق لة ماوةى 
كارى  جديى  بة  راب��ردوودا  ساَلى  ضةند 
سنوورى  كَيشةى  يةكالييكردنةوةى  بؤ 
ئيداريى نةكردووةو سوودى لةو دةسةآلتة 
وةرنةطرتووة، كة هةيبووةء لة بةرامبةردا 
لةبةر دَلى برا عةرةبةكان بَي دةنطبووة لة 
ثَيويستبوو  كاتَيكدا  لة  كَيشةكة،  ئاستى 
سةرؤك كؤمار بةوثَييةى كة كوردة زؤر 
ئةو  ضارةسةركردنى  هةوَلى  جديى  بة 

كَيشةيةى بداية«.
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حكومةتى هةرَيم لة دياريكردنى رؤذى هةلَبذاردنةكة بَيدةنطة

»هةنطاوَيك بؤ شكستثَيهيَنانى هةلَبذاردنى ثارَيزطاكان نراوة«

سَى سالَة )140( ضاوةِرَيي سةرؤكايةتي كؤمارة
عارف تةيفور: قسةكانى ماليكى لةسةر كةمتةرخةمى سةرؤكايةتى كؤمار راستن

ئةنجومةنى سةرؤكايةتى كؤمار
وةآلمَيك لة نووسينطةى راطةياندنى ثارَيزطارى كةركوكةوة

)10( الثةإة  لة  رؤذنامةداو  هةفتةنامةى  )2010/4/13(ى  رؤذى  )577(ى  ذمارة  لة 
ئةندامى  عاسى،  سامى  عةبدوَلآل  وتةى  كة  راثؤرتَيكدا،  لةضوارضَيوةى  مانشَيتء  بة  دا 
كوتلةى عةرةبى لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك وةرطيراوة، ناوبراو باس لةوة دةكات، 
ثارَيزطاى كةركوك  دينارى  مليار   )40( بإى  )2009(دا  بودجةى ساَلى  لةضوارضَيوةى  كة 
كةركوك  ثارَيزطاى  راطةياندنى  نووسينطةى  وةك  بةغدا،  خةزَينةى  بؤ  طةإَينراوةتةوة 
بة  ئةم روونكردنةوةية سةبارةت  راستبكةينةوةو  هةَلةية  زانياريية  ئةو  بةثَيويستمانزانى 
بإى بودجةى ساَلى )2009(ى ثارَيزطاى كةركوكء ضؤنيةتى خةرجكردنى بؤ خوَينةران 

روونبكةينةوة.
لَيدوانة  ئةو  بةغداو  نةطةإَينراوةتةوة  بودجة  دينارى  يةك  )2009(دا  ساَلى  لة   *

سةرلةبةرى ناإاستة.
* كؤى بودجةى ساَلى )2009( بإةكةى )117( مليارو )300( مليؤن دينارةء لةو بإة 
دةمَينَيتةوة،  بإة  لةو  ئةوةشى  خةرجكراوةو  ثإؤذةكاندا  لة  دينارى   )108,627,136,134(

بةثَيى ياساو رَينمايي لةبوارى بةدواداضوونء ضاودَيريى ثإؤذةكاندا خةرجكراوة.
تةواوكراونء  ثإؤذةيان   )294( ثإؤذةنء   )402(  ،)2009( ساَلى  ثإؤذةكانى  كؤى   *
دةكَيشن  درَيذة  ساَلَيك  لة  زياتر  ماوةى  بؤ  ستراتيذينء  ثإؤذةى  كة  ثإؤذةيان،   )108(
ثَيويستةوة  زةوى  نةبوونى  بةهؤى  كة  ثإؤذانةشى  ئةو  بةردةوامةء  تياياندا  كاركردن 

نةخراونةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة ذمارةيان )3( ثإؤذةية.
بة  ثةيوةنديى  بودجة  روويةكةوة  هيض  لة  كة  دةَلَيين؛  بةخوَينةران  ئةوة  كؤتاييدا  لة 
وردةكاريى خةرجكردنى  ئاطادارى  بةهيض جؤرَيك  ئةو  نييةو  عاسييةوة  عةبدوَلآل سامى 
نيية، تاكو بةبَي زانياريى قسةى لةسةر بكات، بةثَيضةوانةوة ئةوة كارى ئيدارةى ثارَيزطاى 
كةركوكةو لة وةرطرتنى زانيارييةكى وةهادا دةبوو رؤذنامة ثةيوةنديى بكرداية بة بةشى 

ثالنء بةدواداضوونى ثارَيزطاى كةركوكةوة.
 لةطةأل رَيزدا 
 نووسينةطةى راطةياندنى ثارَيزطاى كةركوك
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ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير »سةرثَيضييةكى« 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئاشكرادةكات

بؤ بةردةم داواكارى طشتيى لة هةرَيمى كوردستان
لةثَيناو ثاراستنى سةروةتء سامانى طشتيى و سةروةرى ياساو بةرةوثَيشضوونى ديموكراسى و ئاماذة بة راثؤرتةكانى ثَيشترمان، كة لة رؤذنامة لة ذمارة 574 و ضاوثَيكةوتنى كةمال كةركوكى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان لة ذمارة 
576 و وةاَلمى سةرؤكى ديوانى ضاودَيرى سلَيمانى ذمارة 577 و راثؤرتَيك لةطةَل وةاَلمى ديوانى ضاودَيرى دارايى لةهةولَير، كة لةم ذمارةية واتة 578دا باَلودةبَيتةوة دؤسيةى شاردنةوةى كارى هةردوو ديوانى ضاودَيرى دارايى 

دةخةينة روو بؤ لَيكؤَلينةوة و بةدواداضوون.

رؤذنامة 
ناوخؤى  ثةيإةوى  ياساء  ثاَلثشتى  بآ 
داواى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  ثةرلةمان، 
دةكةنء  ثةرلةمان  ياساكانى  بة  كارنةكردن 
دةزطاكان بة ناشةرعيى وةسفدةكةن، سةرؤكى 
ئةمة  ثَييواية؛  ثةرلةمانيش  يةكةمى  خولى 
طةورةترين  كة  ياساية،  زةقى  ثَيشَيلكردنَيكى 
دةسةآلتى ياسادانان دةيكاتء ليذنةى نةزاهةى 
ثةرلةمانء داواكارى طشتيش لةم هةَلوَيستةى 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان بَيدةنطن.
 

ديوانى ضاودَيريى هةولَير 
راستييةكان ئاشكرا دةكات 

روءنكردنةوةيةكى  دوءةمي  خاَلى  لة    
هةولَير،  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  رةسميى 
)2010/4/13( لة  ناردووة  رؤذنامةى  بؤ  كة 

ياسايى  ليذنةى  نوءسراوةى  ئةو  وةآلمى  دا 
ئةرسةالن  ئيمزاى  كة  دةدات��ةوة،  ثةرلةمان 
بايز، جَيطرى سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستانى 
دارايى  ضاودَيرى  دةزطاى  هةردوو  ثَيوةيةء 
ناوزةند  ناشةرعيى  بة  سلَيمانى  هةولَيرء 
كردووة و تيايدا هاتووة؛ »دواى ئةوةى ياساى 
ثةرلةمانى  لة   )2008( ساَلى  )2(ى  ذم��ارة 
كوردستان دةرضووة، شاندَيكى سةرؤكايةتى 
كة  ثَيشوو(،  )خولى  كوردستان  ثةرلةمانى 
سكرتَيرى  ثةرلةمان،  سةرؤكى  لة  ثَيكهاتبوو 
ضةند  ياسايىء  ليذنةى  سةرؤكى  ثةرلةمانء 
ئَيمةيان  سةردانى  ديكة  ثةرلةمانَيكى  ئةندام 
كردو ثَييان راطةياندين كة كار بةم ياسا نوَيية 
نةكةينء راثؤرتةكانى خؤمانيان بؤ   نةنَيرينء 
هةردوو  تاوةكو  بكةين  كؤنةكة  ياسا  بة  كار 

دةزطا يةكدةطرنةوة«.
بةثَيى ئةم نوءسراوة رةسمييةى ديوانى 
سةرؤكايةتى  بَيت،  هةولَير  دارايى  ضاودَيرى 
ثةرلةمان لة خولى ثَيشووى ثةرلةماندا خؤيان 
كاركردن بة ياساكانى ثةرلةمان رادةطرن، كة 
طةاَلَلةيى  ئيسماعيل  ثَيداوة،  دةنطيان  خؤيان 
ثَييواية؛   طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
»نازانرَيت بةثَيى ض ياساء بإيارَيك سةرؤكى 
كوردستان  لة  تةشريعى  دةزط��اى  باآلترين 
ئةو بإيارةى داوة؟، ضونكة هةروا ئاسان نيية 
لةكاتَيكدا  شةفةيى،  بة  رابطيبرَيت  ياسايةك 
كاتَيكى  دانيشتنء  ضةندين  بة  ياساية  ئةو 
دةردةض��َي��تء  تا  دةب��ات  ثةرلةمان  زؤرى 
لة  دواتر سةرؤكى هةرَيم ثةسةندى دةكاتء 
رؤذنامةى وةقائيعى رةسميى بآلودةكرَيتةوةء 
كةضى  ثَيبكرَيت،  كارى  دةبَيت  رؤذةوة  لةو 
سةرؤكى ثةرلةمانء سكرتَيرء سةرؤكى ليذنة 

ياساييةكةى داواى كارثَينةكردنى دةكةن«.

ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَيريش 
بة بةرثرس دةزانرَيت

بإيارةى  ئةو  لةسةر  جياواز  بؤضوونى 
ثَيشوو  خولى  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى 
ناميق،  جةوهةر  بةوتةى  دروستدةبَيتء 
سةرؤكى خولى يةكةمى ثةرلةمانى كوردستان 
»ئةم هةَلسوكةوتةى سةرؤكايةتى طةورةترين 
هةر  نةك  كوردستان  لة  تةشريعى  دةزطاى 
بة  »ئيستيهتارَيكيشة«  بةَلكو  »ثَيشَيلكاريى«، 
ياساء سةروةتء سامانى خةَلك، لةبةرئةوةى 
بؤ  بانطةشة  ل��ةالي��ةك  دةت��وان��ي��ن  ض��ؤن 
بكةين  هةرَيم  دامودةزطاكانى  بةدامةزراوةيى 
كاتَيك طةورةترين دةزطاى نةهَيشتنى طةندةَليى 

خؤى طةندةأل بَيتء ناشةرعيى بَيت«. 
ه���ةروةك دي��وان��ى ض��اودَي��رى داراي��ى 
لة  دةزان��رَي��ت  ب��ةرث��رس  ب��ة  هةولَيريش 

ثَيشَيلكردنى ياسا.
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى  ئازاد،  طؤران 
كوردستانى لة ليذنةى ياسايى، جةختى لةسةر 
ياسا  ثةرلةمان  سةرؤكى  كة  كردةوة،  ئةوة 
دةرناكات، كؤى ئةندامانى ثةرلةمان دةسةآلتى 
كة  هةربؤية  هةية،  ياسايان  دةرك��ردن��ى 
ياسايةكيش رابطيرَيت، ئةوا دةبَيت بةزؤرينةى 

دةنطى )111( ئةندامةكةى ثةرلةمان بَيت.
بة بإواى ئةو ثةرلةمانتارةى فراكسيؤنى 

كوردستانيى، »ئةو بيانوءةى ديوانى ضاودَيرى 
دارايى هةولَير راست نييةء ديوانيش  بةرثرسة، 
بة  كاركردن  شةفةيى  بة  نةدةبوو  ضونكة 
ياسايةك رابطرَيت كة ثةرلةمان دةريكردوءةء 
سةرؤكى ثةرلةمان ثةسةنديكردووة، هةربؤية 
ديوانى ضاودَيرى دارايى هةولَير ناتوانن بَلَين 
لةسةر داواى ثةرلةمان كاركردن بة ياساكةيان 
راطرتووة، ضونكة ثةرلةمان تةنيا )3-4( كةس 

نين، ثةرلةمان  كؤي ئةندامان دةطرَيتةوة«. 
  

كآ ئةو دةسةآلتةى داوةتة 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان

لةبةر ئةوةى لة دةسةاَلتةكانى سةرؤكء 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  سكرتَيرى  جَيطرو 
دةسةاَلتى  ثةرلةماندا  ناوخؤى  ثةيرةوى  لة 
هةمانكاتدا  لة  دياريكراوة،  سةرؤكايةتى 
رابردوو  خولى  لة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ئَيستاشدا دةسةاَلتَيكى زؤريان داوةتة خؤيان   
ثةرلةمانى  خولى  يةكةم  هةربؤية سةرؤكى   ،
بةوةدا،  ئاماذةى  لَيدوانةكةيدا  لة  كوردستان 
ياسا  نة  نيية  بؤى  ثةرلةمان  سةرؤكى  كة  
هةموارى  نة  رابطرَيتء  ياسا  نة  دةربكاتء 
بكات، ئةطةر ثةرلةمانى كوردستان بإيارَيكى 
دةرنةكردبَيتء دةسةآلتى دابَيتة سةرؤكايةتى 
كة  بكةن،  ياساكانةوة  بة  مامةَلة  ثةرلةمان 
نازانرَيت  ئةوا  كرابَيت،  وا  كارى  ثَيناضَيت 
سةرؤكايةتى  داوةت��ة  دةسةآلتةى  ئةو  كآ 
ثةرلةمان، لة خولى رابردوودا ياسا رادةطرنء 
لةم خولةدا شةرعيةتء ناشةرعيةتى دةزطاكان 
دياريدةكةن، كة هيض دةقَيكى ياسايى نيية ئةو 

دةسةآلتةيان ثَيببةخشَيت«.

ثةرلةمانتاران 
ئامادةى رووبةإووبوونةوةن

رةخنة  داراييش  ليذنةى  ثةرلةمانتارانى 
لةو دةسةآلتة دةطرن كة سةرؤكايةتى داويةتى 
ثةرلةماندا،  جياجياكانى  خولة  لة  بةخؤى 
ليذنةى  سةرؤكى  جَيطرى  ئةحمةد،  خورشيد 
كوردستانى،  فراكسيؤنى  لة  ثةرلةمان  دارايى 
هيض  كة   خستةإوو،  رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى 
ثاساوَيكى ياسايى نيية    رَيطة بة سةرؤكء 
سكرتَيرء سةرؤكى ليذنةى ياسايى ثةرلةمان 
بكةن،  ياسايةك  بة  كارنةكردن  داواى  بدات، 
جةختيشى  دةرضووبَيت،  ثةرلةمان  لة  كة 
كردةوة، كة ئةطةر ئةمجؤرة بابةتة لة دانيشتنى 
ثةرلةماندا طفتوطؤى لةبارةوة بكرَيت، ئةوا بة 

تونديى ناإةزايى بةرامبةر دةردةبإَيت«. 
طؤإان  ثَييانواية،  سياسيي  ضاودَيرانى 
ئةو  كاتَيك  هةية  ثةرلةمانتاران  هةَلوَيستي  لة 
بابةتانة بخرَينة طفتوطؤوة لة هؤَلى ثةرلةمان، 
كة بؤضوءنى حيزبء فراكسيؤن خؤى زاَلبكات 
بةسةر بؤضوءنى سةربةخؤى ثةرلةمانتاراندا.

»عةدنان موفتى بةرثرسة«
 ضاودَيرانى ئابووريى ثَييانواية ئةوجؤرة 
كارانة دذيةكن لةطةأل ئةو هةوآلنةى لة ئارادان 
بؤ كاراكردنى ديوانى ضاودَيرى دارايى، ضونكة 
وةك ثةرلةمانتارانيش دوءثاتيدةكةنةوة دةبَيت 
بةدواداضوءنء  كة  بنرَيت  راستييةدا  بةو  دان 
ضؤنَيتى  حكومةتء  كارةكانى  لة  لَيثَيضينةوة 
ثةرلةمان  بة  تةنيا  بة  بودجة  خةرجكردنى 
دةتوانن  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  ناكرَيتء 
دةرخستنى  لة  هةبَيت  ك��اراي��ان  رؤَلَيكى 
بنء  ثةرلةمان  ه��اوك��ارى  راستييةكانء 
ثةرلةمان لةبةر رؤشنايى راثؤرتةكانى ئةوان 
كاربكات، ئةم راستييةش وةك لة راثؤرتةكانى 
ثَيكراوة كة ئةو  ثَيشترى »رؤذنامة« ئاماذةى 
ذمارة  ياساى  دةرضوونى  لةدواى  ثارانةى 
راثؤرتةكانى  لةإَيطةى   )2008( ساَلى  )2(ى 
سلَيمانييةوة  داراي���ي  ض��اودَي��رى  دي��وان��ى 
طةإَينراونةتةوة بؤ خةزَينةى دةوَلةت، بريتيية 
)27(مليارء  تةنيا  دينار   )27980144139( لة 
)139(دينار،  )144(ه���ةزارء  )980(مليؤنء 
بإي  ماوةيةدا  لةو  هةر  كة  لةوةى  ئةمة جطة 
)12(مليارء  تةنيا  دينار   )12585659244(
)585(مليؤنء )659(هةزارء )244(دينار قةرزء 

ضةندين  جطةلةوةى  وةرطيراونةتةوة،  ثَيشينة 
بةرزةكانيشةوة  ثلة  بة  فةرمانبةران  لة  كةس 
لةسةر طةندةَليى دراون بة دادطا بةبَي طوَيدانة 

ثلةوثايةى وةزيفييء حيزبييان. 
ليذنةى  ئةندامى  طةآلَلةيى،  ئيسماعيل 
فراكسيؤنى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى  دارايى 
ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  طؤإان، 
بةوةدا؛ »تةنيا دةزطايةك كة ضاودَيريى ضؤنَيتى 
ضاودَيرى  ديوانى  بكات،  بودجة  خةرجكردنى 
دارايية، هةربؤية  بةرزكردنةوةى راثؤرتةكانى 
كة  زةرورةتَيكة  لةسةريان  كاركردن  ديوانء 

نابَيت فةرامؤشبكرَيت«. 
فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو  بة وتةى 
طؤإان لةطةأل ئةوةى كة راثؤرتةكانى ديوانى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لة  دارايى  ضاودَيرى 
ب��ةردةم  نةخراونةتة  دةش��اردرَي��ن��ةوةء 
ثةرلةمان،  نةزاهةى  ليذنةى  ثةرلةمانتارانء 
داواش لة ديوانةكةى ديكة دةكرَيت هةر ياساى 
راثؤرت  بةوثَييةش  جَيبةجَينةكاتء  ثةرلةمان 
تاوانة  »ئةمة  كة  ناكات،  ثةرلةمان  رةوان��ةى 
عةدنان موفتى ئةنجاميداوةء ناكرَيت هةروا بة 
ئاسانيى تَيثةإبَيت، ضونكة هيض دةقَيكى ياسايى 

نيية ئةو رَيطةيةى ثَيبدات«.

تةنيا داوا لة ديوانى ضاودَيرى 
هةولَير كراوة

دةبَيت  ثَييانواية؛  ئابوءريى  شارةزايانى 
سةرؤكى  سكرتَيرء  ثةرلةمان  سةرؤكى 
ليذنةى ياسايى وةآلمى ئةو ثرسيارة بدةنةوة، 
ضاودَيرى  ديوانى  لة  داوايان  تةنيا  بؤضى  كة 
ياساي ذمارة  بة  دارايى هةولَير كردووة كار 
لة  داواي���ان  نةكاتء   )2008( ساَلى  )2(ى 
ديوانى ضاودَيرى دارايى سلَيمانى نةكردووة، 
ئيسماعيل طةاَلَلةيى  لةوبارةيةوة وتى: »رةنطة 
نةوةك  بَيت،  و حيزبى   هؤكارةكةى سياسى 
راثؤرتةكانى ديوان رةوانةى ثةرلةمان بكرَين. 

ئةطةر ئةو ديوانة راثؤرتيان هةبَيت«.
ضونكة  طومانة،  جَيطاى  »ئةمة  وتيشي: 
تائَيستا يةك راثؤرتيان ديارنييةء ئاشكرانيية 
كة يةك بةرثرس لةبةر رؤشنايى راثؤرتةكانى 
ثارانةش  ئةو  بإى  دادط��او  درابَيتة  ئ��ةوان 
بؤ  طةإَينراونةتةوة   كة  ئاشكرانةكراون 
ديوانى  ب��وارةش��دا  ل��ةم  طشتىء  بودجةى 
كارامةتر  كاراو  سلَيمانى  دارايى  ضاودَيرى 
ئةو  بةشَيكى  بةرضاوو  دَينة  راثؤرتةكانيان 
خةَلك  بةرضاوى  كةوتوونةتة  راثؤرتانةش 
داراي��ى  ض��اودَي��رى  ديوانى  ب��ةداخ��ةوة  كة 
نةداوة  ئةم مةسةلةية  لةقةرةى  هةولَير خؤى 
راثؤرتانةى  ئةو  ئاشكرانةكردنى  بةهؤى  و 
لة  ثةراوَيزخراوة  داواكارى طشتيى  ديوانيش، 
هةرَيم  لة  طةندةَلييانةى  ئةو  بةدواداضوونى 
هةنء بةوهؤيةشةوة ئةوانيش بة كةمتةرخةم 
ئةمة  خةَلكء  كؤمةاَلنى  ثَيشضاوى  دَينة 

ناهةقيةكة بةرامبةر ئةوانيش ئةنجامدراوة«. 

داواكارى طشتيى داواى 
روونكردنةوة لة ليذنةى نةزاهة 

دةكات
داواكارانى  لة  ذمارةيةك  سةرداني  لة 
ثةرلةمانى  ن��ةزاه��ةى  ليذنةى  بؤ  طشتيى 
كوردستان، داواى روونكردنةوةيان لة ليذنةى 
نةزاهة كردووة دةربارةى ئةو هةلسوكةوتةى 
و  راب��ردوو  خولى  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى 
خولةدا،  لةم  ثةرلةمانيش  سةرؤكى  جَيطرى 
ثةرلةمانى  ئةندامَيكى  بةوتةى  كة  بةتايبةت 
كوردستان لة ليذنةى ياسايى داواكارى طشتيى 
نزيكةى )75( داواى ياساييان بةرزكردووةتةوة 
بة ثشتبةستن بة راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيرى 
دارايى، كة ئةطةر ئةو ديوانة وةك سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان دةَلَيت: »ناشةرعيى بن، ئةوا دةبَيت 
ئةو داوا ياساييانةش رابطيرَيت، ضونكة دادطا 

راثؤرتةكانى ديوان بة هةند وةرناطرَيت«.
داواك���ارى  هةَلويستى  بة  س��ةب��ارةت 
طشتيش   حاكم هيوا فاريق، سةرؤكى دةستةى 
تؤمارى داد بة مافى طشتيى، بؤ رؤذنامة وتى: 
نةزاهةى  ليذنةى  وةآلمى  »ئةوان ضاوةإوانى 

ثةرلةمانن تا هةَلويستى 
لةوبارةيةوة  خؤيان 

دياريبكةن«. 
بةرامبةريشدا  لة 
بؤضوءنى جةوهةر  بة 
هةرضةندة  ناميق، 
درةنطة بؤ هاتنة جوابى 
دةس��ت��ةى داواك���ارى 
طشتيى، بةآلم ئَيستاش 
لةبةردةستداية  كات 
تؤماربكرَيتء  داوا  تا 
دةسةآلتى  سنوءرى 
س���ةرؤك���اي���ةت���ى 
ثةرلةمان دياريبكرَيت، 
دةبوو  »بةداخةوة  كة 
ل��ي��ذن��ةى ن��ةزاه��ةى 
ث��ةرل��ةم��ان ب���ةر لة 
بةم  طشتيى  داواكارى 
هةَلبستايةء  كارانة 
لة  ل��َي��ث��َي��ض��ي��ن��ةوةى 

راثؤرتةكانى  داواى  بكردايةء  سةرؤكايةتى 
نازانرَيت  بةآلم  بكرداية،  ضاودَيريشى  ديوانى 
ئةو ليذنةية بؤ وا بَيدةنطة؟، كة هيض بيانوءيةك 

نيية بؤ بَيهةَلوَيستييان«.

ليذنةى نةزاهة هةَلوَيستى دةبَيت؟   
هةَلوَيستةى  ئ��ةو  ب��وون��ى  ل��ةط��ةَل 
ياساو  راطرتنى  بة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ضاودَيرى،  ديوانى  راثؤرتةكانى  شاردنةوةى 
بةاَلم ليذنةى  نةزاهة لة بةرامبةر ئةو مةسةالنة، 
خةَلك  ميدياكانةوة  رَيطةى  لة  روونيى  بة  كة 

ثَيى ئاشنا بووة.
سةرؤكى  سابير،  د.رةفيق  لةوبارةيةوة 
ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمان، بؤ رؤذنامة ئةوةى 
خستةإوو، كة وةك ليذنةى نةزاهة ئاطادارى 
هةموو ئةو مةسةالنةنء تائَيستا بوار نةبوءة 
لةطةأل سةرؤكايةتى ثةرلةمان باسى بكةنء لة 
دةكةن،  لةسةر  طفتوطؤى  دةرفةتدا  نزيكترين 
ئةطةر ئةو مةسةلةيةش بخرَيتة طفتوطؤوة لة 

ثةرلةمان، ئةوا بَيطومان  هةَلوَيستيان دةبَيت.
وتيشى:  ن��ةزاه��ة  ليذنةى  س��ةرؤك��ى 
ثةرلةمان  ياسايةكى  بة  كاركردن  »راطرتنى 
خولى  لة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لةاليةن 
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  ناوبردنى  رابردوو 
خولى  ياسايى  ليذنةى  لةاليةن  ناشةرعيى  بة 
ئَيستاى ثةرلةمان، ئاذاوةيةكة ثةرلةمان لةنَيو 
دةزطا حكومييةكاندا دةينَيتةوة، كة ئةوة كارى 
هةن  طةندةَلكار  دةيان  ضونكة  نيية،  ثةرلةمان 
لةبةر رؤشنايى راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيرى 

دادطا لَيثَيضينةوةيان لَيدةكات«.
ثَييوابوو؛  ناميق  جةوهةر  لةبةرامبةردا، 
ليذنةى  دةب��وو  طشتيى  داواك��ارى  لة  »ب��ةر 
ئةو  هةبوايةء  هةَلوَيستى  ثةرلةمان  نةزاهةى 
دؤسيانة ئامادةبكاتء سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
ناضاربكات وةآلمى هةبَيت، ضونكة ئةوة ئةركى 
ئةوا  نةدرايةوة،  وةآلمى  ئةطةر  ليذنةكةيانة، 

راطةياندنةكانةوة  دادطاء  رَيطةى  لة  دةتوانَيت 
ئةمةش  ئةطةر  بوروءذَينَيت،  دؤسيانة  ئةو 
نةبَيت لة رَيطةى دةستةى نةزاهةى حكومةتى 
دةستةى  مافى  كة  بيوروءذَينن،  فيدراَلةوة 
نةزاهةى عَيراقة تةدةخول بكاتء بةدواى ئةو 
بةَلطانةى لةسةر سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةنء 
ئةو راثؤرتانةى ديوانى ضاودَيرى دارايى بَينة 
وةآلم، كة ئةطةر ئةو دوو دةزطاية ناشةرعيش 
بن، ئةوا با راثؤرتةكانيان   بخرَينةإوو، ضونكة 
سةرؤكايةتى وةريطرتوونء ئةوةى بيانةوَيت 
مليؤن  دةيان  بة  ك��ردوونء  لةسةر  كاريان 
دينار بؤ ئةم دوو دةزطاية لة  ثارةى ميللةت 

خةرجكراوة«.
لةم  كة  ض��اودَي��ران  بؤضوونى  بةثَيي 
ئَيستادا  لة  خستوويانةتةإوو،  راث��ؤرت��ةدا 
موفتى،  ع��ةدن��ان  ل��ة  ه��ةري��ةك  ثَيويستة 
ثةرلةمانء  راب���ردووى  خولى  س��ةرؤك��ى 
ثةرلةمانء  سكرتَيرى  ئةحمةد،  فرسةت 
شيروان حةيدةرى، سةرؤكى ليذنةى ياسايى 
جَيطرى  لةطةأل  ثةرلةمان،  راب��ردووى  خولى 
ليذنةى  ثةرلةمانء  ئَيستاى  خولى  سةرؤكى 
ئةو  كة  هةبَيت،  روونكردنةوةيان  ياسايى 
لةكوَيوة  خؤيان  بة  داوي��ان��ة  دةس��ةآلت��ةى 
سةرضاوةى طرتووة، ديوانى ضاودَيرى دارايى 
ضؤن  كة  هةبَيت  روونكردنةوةى  هةولَيريش 
رادةطرن  ياسايةك  بة  كاركردن  شةفةيى  بة 
هةرَيم  دةريكردووةء سةرؤكى  ثةرلةمان  كة 
ثةسةنديكردووةء د.كةمال كةركوكى سةرؤكى 
ثةرلةمانيش وةآلمى هةبَيت بؤ شاردنةوةى ئةو 
راثؤرتانةى ديوانى ضاودَيرى دارايى سلَيمانى، 
جةوهةر ناميق جةختى لةسةركردةوة، راستة 
حيزبييةء  ثؤستى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
حيزبايةتى رَيطرة لة دةرخستنى راستييةكان، 
داواكارى  دةستةى  ئةركى  دةبَيتة  ئةوة  بةآلم 
بَيدةنط  كارة  لةم  كة  ثةرلةمانتاران  طشتيىء 

نةبن.

روونكردنةوة
دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  )سةرؤكى  بابةتى  لة  رؤذنامةكةماندا،  ثَيشووى  ذم��ارةى  لة 
)6و7(دا  الثةإةكانى  لة  كة  دةزانَيت(،  نادروست  بة  كوردستان  ثةرلةمانى  بؤضوونةكانى 

بآلوكراوةتةوة، دوو هةَلة روويداوة. 
يةكةم: لة نوءسراوةكةى ديوانى ضاودَيريدا بةمشَيوةية هاتووة:

)بؤ/ سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان/ نووسينطةى تايبةت
ب/ روونكردنةوة(، بةآلم لةكاتى بآلوكردنةوةدا ئةو سةرةتاية ثةإيوة.

دووةم: لة كؤتايى خاَلى هةشتةمدا دةقى نوءسراوَيك ثةإيوة، كة بةمشَيوةيةية؛ )بؤ نموونة 
دةقي نووسراوى سةرؤكايةتى ثةرلةمان ذمارة )17( لة )2009/11/18( )كة وَينةيةكى هاوثَيضة( 

بةمجؤرة هاتووة(:
بؤ ديوانى ضاودَيري دارايي/سلَيمانى

ب/ ئاطاداركردنةوة
لةسةر فةرمانى بةإَيز سةرؤكى ثةرلةمان 

ئاماذة بة نووسراوتان ذمارة )418( لة )2009/10/27(
ئاطادارمان بكةنةوة لة دوايين لَيكؤَلينةوةء ئةنجام لةسةر راثؤرتء حساباتى كؤتايي   
)بةإَيوةبةرايةتى دابةشكردنى كارةباى سلَيمانى( بؤ ساَلى دارايي كؤتا لة 2009/12/31.

بؤية دواى لَيبوءردن لة خوَينةرانء ديوانى ضاودَيرى دارايي بةإَيز دةكةين.



11دؤسـيـة ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20

hewal.rozhnama@gmail.com

طؤإان  بزووتنةوةى  ئَيستا  تا  رؤذنامة: 
بةشَيوةيةكى ناإَيكخراو )عةفةوى( كار دةكاتء 
ضوارضَيوةيةكى روونء دياريكراوى نيية، بةآلم 
تَيثةإَينَيتء  طرنط  هةَلبذاردنى  دوو  توانى 
واقيعى  هةرَيمدا  حوكمإانى  ئةزموونى  لة 
بضةسثَينَيت،  )ئؤثؤزسيؤن(  بةرهةَلستكاريى 
ئايا ضى بكرَيت بؤ ئةوةى ئةم بزووتنةوةية بة 

شَيوةيةكى مؤدرَين ئؤرطانيزة بكرَيت؟ 
رَيكخراوَيكى  ط��ؤإان  بزووتنةوةى   *
حيزبيى نيية، بةآلم بة شَيوةيةكى نارَيكخراوء 
خاوةنى  راستة  نةكردووة،  كارى  عةفةويش 
رَيكخستنء كؤميتةو شانةى حيزبيى  دةزطاى 
نيية، بةآلم خاوةنى دةستةيةكى سةركردايةتى 
زانيويانة  دةستةية  ئةو  بووة،  ئةزموون  بة 
جةماوةر  رَيكبخةنء  خؤيان  كارةكانى  ضؤن 
هةَلبذاردنى  لة  كؤبكةنةوةء  دةورى خؤيان  لة 
سةركةوتن  عَيراقدا  ه��ةرَي��مء  ثةرلةمانى 
كة  دةسكةوتَيك  طرنطترين  دةستبهَينن.  بة 
ئةزموونى حوكمإانيى  لة  بزووتنةوةى طؤإان 
هةرَيمدا ثَيشيخست، دياردةى بةرهةَلستكاريى 
بوو، ثَيش هةَلبذاردنى مانطى تةمموزى )2009(

ئؤثؤزسيؤنة  ئةو  بةآلم  هةبوو،  ئؤثؤزسيؤن 
بوو،  ثةرلةمان  دةرةوةى  لة  ء  نةبوو  فةرميى 
بزووتنةوةى  ئؤثؤزسيؤندا  دروستبوونى  لة 

طؤإان رؤَلى سةرةكيى بينى.
بزووتنةوةى  دةبَيت  دةضم،  بؤ  واى  من 
شَيوةى  هةَلبذاردنةكان  دواى  لة  ط��ؤإان 
بؤ  بكرَيت  ضى  وةربطرَيت،  سياسى  حيزبَيكى 
حيزبَيكى  شَيوةي  بزووتنةوةية  ئةو  ئةوةى 
ديكةى  حيزبةكانى  وةك  وةربطرَيتء  مؤدرَين 

باشوور نةبَيت.
لة  دةبَيت  حيزبدا،   ناوخؤى  ئاستى  لة   .1
ناوخؤدا السايى  ثةيإةوى  بةرنامةء  داإشتنى 
ثارتىء يةكَيتىء حيزبةكانى ديكةى باشوورى 
كوردستان نةكاتةوةء دةبَيت سكرتَيرى حيزب 
يان سةرؤكى حيزب بؤى نةبَيت هةتا لة ذياندا 
لة  دةبَيت  بمَينَيتةوةء  ثؤستةكةيدا  لة  ماوة 
ثةيإةوى ناوخؤى ئةو حيزبةدا بةندَيك هةبَيت 
حيزب  يةكةمى  بةرثرسى  ثؤستى  ماوةى  كة 
ناوخؤدا  ثةيإةوى  لة  دةبَيت  بكات،  دي��ارى 
دةرفةتى دةستاودةستكردنى دةسةآلت طةرةنتى 
بكرَيتء سياسةتى رؤذانةى ئةو حيزبة لةطةأل 
بةرنامةي حيزبةكة  ثَيوانة طشتييةكانى  بنةماو 
ديموكراتى  ضةمكى  دةبَيت  نةبَيت،  ناكؤك 
ناوةندى، كة ضةمكَيكى لينينيية بؤ رَيكخستنء 
ثَيكراوة،  كارى  حيزب  كارةكانى  بةإَيوةبردنى 
لة ناو حيزبدا بة الوة بنرَيتء كارى ثَينةكرَيت، 
حيزب  سةركردةى  ضةمكة  ئةو  طوَيرةى  بة 
ئةندامء كاديرةء بؤى هةية  نوَينةرى هةزاران 
بةبآ طةإانةوة بؤ حيزب بإيار بداتء كار بكات، 
ضةمكى  ناوةندى،  ديموكراتى  ضةمكى  باتى  لة 
ديموكراتى راستةوخؤ)ديموكراتى راستةقينةى( 
كة  نوَيية  حيزبة  ئةو  دةبَيت  بكرَيت.  ثةيإةو 
بة  دروستدةبَيت،  طؤإانةوة  بزووتنةوةى  لة 
طوَيرةى ثةيإةوى ناوخؤى كار بكاتء مةزاجى 
بنةماو  نةبنة  بةرثرسَيك  ضةند  سكرتَيرء 
ياساى كاركردنى حيزب. لة حيزبةكانى ديكةى 
دةرفةت  كوردستاندا  ناوةإاستء  خؤرهةآلتى 
بة راء بؤضوونى جياواز نادرَيت، هةر كةسَيك 
هةَلة  بة  حيزبى  سياسةتى  طرتبَيتء  رةخنةى 
حيزبةوة  ئةو  سةركردايةتيى  لةاليةن  زانيبَيت 
تؤ  حيزبةى  ئةو  ثةراوَيزخراوة،  لَييدراوةء 
دةتةوَيت لة بزووتنةوةى طؤإان لة دايك ببَيت، 
دةبَيت ئةو كلتوورة ناديموكراتيية تَيثةإَينَيتء 
رادةربإينء  ئازاديى  بؤ  تايبةت  رَيوشوَينى 
قووَلكردنةوةى ثَيوانةكانى سيستمى ديموكراتي 
ناو حيزب دةستبةكاربَيت. لة هةمووى طرنكتر 
ثَيويستة،  نوآ  مؤدَيل  حيزبَيكى  كارى  بؤ  كة 
ئةوةية كة تيؤرء ثيالنطَيإىء موئامةرة بةرامبةر 
بة ئةندامانء كاديرانى حيزب هةَلطيرَيت، وةك 
دذى  كوردستان  ديكةى  حيزبةكانى  ئةوةى 
دةكةنء  بةرثاى  خؤيان  بةرثرسانى  ئةندامء 

لةثشتةوة مليان دةشكَينن. 
حيزبة  ئةو  دةبَيت  كؤمةَلدا،  ئاستى  لة   .2

عةقَليةتى خؤبةطةورةزانينء خةَلك بة بضووك 
بينين تَيثةإبكات، ناكؤكيية رةطةزىء تةمةنىء 
تاكء  نَيوان  لة  رؤشنبيرييةكانى  ضينايةتىء 
بنةماى  لةسةر  ببينَيتء  باش  ثَيكهاتةكان 
سياسةتَيكى  كؤمةآليةتييةكان  جياوازيية 
بؤضوونء  لة  دادث����ةروةرى  هاوسةنطء 
هةَلوَيستء بإيارء ضاالكيدا بةرامبةر بة مافء 
ئازاديى ذنان، مافى منداأل ثيرء ثةككةوتة، مافى 
هةذارء دةوَلةمةند، مافى رؤشنبيرو زاناء داناء 

نةزان نيشانبداتء بة جديى كاريان بؤ بكات.
3. لة سةر ئاستى بةإَيوةبردنى كاروبارى 
كة  ثإؤذة  طرنطترين  بؤضوونى من،  بة  واَلتدا، 
بكات،  بؤ  كارى  نوآ  مؤدَيل  حيزبى  دةبَيت 
نةبوونى  كوردستانة،  هةرَيمى  دةستوورى 
طَيرةو  زؤرينةى  هؤكارى  هةرَيم  دةستوورى 
ئةو  لة هةرَيمى كوردستاندا، دةبَيت  كَيشةكانة 

دذايةتيكردنى  سةر  لة  نوَيية  مؤدَيل  حيزبة 
تَيكؤشانى  بَيت،  بةردةوام  طةندةَليى  دياردةى 
بَيوضان بكات بؤ ئةوةى ثةرلةمانء حكومةتء 
دادوةريى، لة ذَير هةذموونى حيزب رزطاريان 
هةرَيم  ياساكانى  دةستوورء  بةطوَيرةى  بَيتء 
حيزبة  ئةو  دةبَيت  بةإَيوةببةن،  كارةكانيان 
ئةوةى  بؤ  بكات  جديى  كارى  نوَيية  مؤدَيل 
هةردوو ئيدارةى حكومةتى هةرَيم بة تةواوى 
ئاسايشء  ثَيشمةرطةء  هَيزى  يةكبطرنةوةو 
دةزط��اى  ببنة  ه��ةرَي��م  داراي���ى  دةزطاكانى 
ب��ةردةوام  جديى  كارى  ياسايى،  نةتةوةيىء 
بكات بؤ ئةوةى هيض حيزبَيك خاوةنى دةزطاى 
خؤى  ئاسايشى  دارايىء  ثَيشمةرطةء  تايبةتى 
ئةو  خاوةنى  هةرَيم  حكومةتى  تةنيا  نةبَيت،  

دةزطايانة بَيت.
بزووتنةوةى  كة  طرنط  زؤر  خاَلَيكى   .4
باسى  خؤيدا  ئةدةبياتى  نووسينء  لة  طؤإان 
رابردووى  ساآلنى  سياسةتى  ضةقى  دةكاتء 
ب���ووة، رةخ��ن��ةط��رت��ن ب���ووة ل��ة دي���اردةى 
رَيطةى  لة  دةوَلةمةندبوون  بازرطانيكردنء 
سياسةتء دةسةآلتةوة، دةبَيت ئةم سياسةتةى 
بةردةوام بَيت تا ئةو دياردةية كؤتايى ثَيبَينَيتء 
دةرد  هةمان  دووضارى  خؤشى  بَيت  ئاطادار 

نةيةت.
 ئةطةر حيزبةكةى ناو هةناوى بزووتنةوةى 
طؤإان بيةوَيت حيزبَيكى مؤدَيل نوآ بَيت، دةبَيت 
كلتوورى كارى سياسى بةرامبةر بة دةسكةوتى 

ماديى كؤتايى ثَيبهَينَيت.

ئاستى  سةر  لة  حيزبة  ئةو  سياسةتى   .5
عَيراقء كوردستانء ناوضةكةء جيهان، دةبَيت 
عَيراقء  دةستوورى  طوَيرةى  بة  حيزبة  ئةو 
بنةماكانى سيستمى ديموكراتىء بةرذةوةنديية 
باآلكانى طةلى كورد لةطةأل حكومةتى ناوةندى 
بكات،  هةَلسوكةوت  هةبَيتء  ثَيوةندى  عَيراقدا 
لةسةر ئاستى كوردستانيش، دةبَيت ئةو حيزبة 
مؤدَيل نوَيية ثَيوةنديةكى نةتةوةيى هاوضةرخى 
لةطةأل بزاظى رزطاريخوازى ثارضةكانى ديكةى 
كوردستاندا هةبَيتء طةلء بزاظى ئازاديخوازى 
باكوورء خؤرهةآلتء خؤرئاواى كوردستان بة 
دؤستى ستراتيذيى باشوورء ئةزموونى هةرَيم 
ئاستى  لة  بكات.  كار  ئاإاستةية  بةو  بزانَيتء 
وآلتانى ناوضةكةء جيهانيشدا، نابَيت سةركردةو 
بإياربةدةستانى ئةو حيزبة مؤدَيل نوَيية خؤيان 
بةرثرسانى  سةيربكةنء  دواكةوتوو  كةمء  بة 

وآلتانى ديكة بة طةورةء ثَيشكةوتوو ء خاوةنى 
طفتوطؤء  كاتى  لة  نابَيت  سةيربكةن،  ماف 
دةبَيت  بدةن،  دةستةوة  بة  خؤيان  دانوستاندا 
ئةو حيزبة مؤدَيل نوَيية رةوايى دؤزى كورد بة 
طةورةترين بةهاى سياسى بزانَيتء بؤ ثَيوةندى 
نةتةوةيىء  بنةماى  دوذمندا  دؤستء  لةطةأل 

ئينسانىء ئةخالقى رةضاو بكات.
رؤذنامة: ئايا طؤإان تةنيا بؤ وةرضةرخانَيكى 
سياسيى هةرَيم ثَيويست بوو، يان ثَيويستة ئةم 
بةردةواميى  نةفةسةوة  بةهةمان  بزووتنةوةية 
رامياريى  عةقَلى  سيستمء  طؤإينى  هةوَلى  بة 

حوكمإانيى هةرَيم بدات؟
ثَيى خؤى  لةسةر  طؤإانكاريى سياسى   *
طؤإانكاريى  لةهةمانكاتدا  ئةطةر  ناوةستَيت 
سيستمى  تاكء  سياسيى  عةقَليةتى  ئاستى  لة 
نةكرَيت،  ئابووريدا  كؤمةآليةتىء  سياسىء 
سيستمدا  عةقَليةتء  لة  طؤإانكاريى  ئةطةر 
سياسةتدا  لة  كة  طؤإانكارييةى  ئةو  نةكرَيت، 
سنووردار  كاتىء  طؤإانكارييةكى  دةكرَيت، 
طؤإينى  هةيةء  ثاشةكشَيى  ئةطةرى  دةبَيتء 
عةقَليةتى سياسىء سيستمى سياسيى هةرَيمى 
سياسى  طؤإانكاريى  ذَيرخانى  بة  كوردستان 
بةهَيزبَيت،  ذَيرخان  ئةطةر  دةذمَيردرَيت، 
دةكات،  طةشة  دةبَيتء  سةركةوتوو  سةرخان 
بةآلم ئةطةر ذَيرخان الواز بَيت، عةقَلييةتى كؤنء 
طؤإانكاريى  بؤ  ضاأل  كؤن  سياسيى  سيستمى 

سياسيى هةَلدةكةننء دةيكوذنء دةينَيذن.
دي��اردةى  دوو  كوردستاندا  عَيراقء  لة 

حيزبى مؤدَيل نوآء دوو دياردةى سياسيى نوآ 
بةديدةكرَين، يةكةم مؤدَيل رةوتى سةدرييةكانة 
لة باشوورى عَيراقدا، كة لة كارى رَيكخستنء 
ديموكراتى  مؤدَيلى  لة  سوود  هةَلبذاردندا 
راستةوخؤ وةردةطرنء لة كاتى ثَيويستدا ثةنا 
بؤ بؤضوونء دةنطى جةماوةر دةبةن، خاوةن 
ئيرادةى تايبةتى خؤياننء ثؤستء دةسةآلت بة 

اليانةوة سياسةتَيكى ناوةندى نيية.
بزووتنةوةى  هةناوى  لة  حيزبةى  ئةو 
لةو  سوود  دةبَيت  سةرهةَلدةدا،  طؤإانةوة 
عَيراقء  كوردستانء  نوَييانةى  ئةزموونة 
طؤإاوى  عةقَليةتَيكى سياسيى  بة  وةربطرَيتء 
نوَيوة  ط��ؤإاوى  سياسيى  سيستمَيكى  نوآء 
ثؤستمؤدرَينةء  فةلسةفةيةكى  فةرماندةيى  بة 
فرةإةنطيةوة  فرةدةنطىء  ئايديؤلؤذيايةكى 
نوَيخوزاى  طؤإانخوازىء  بزاظى  رَيبةرايةتى 

هةرَيمى كوردستان بكات.
سةركردايةتيى  ئةطةر  من،  بؤضوونى  بة 
طؤإانى  ئ��ي��رادةى  ط���ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
راستةقينةى لة ال طةآلَلة بووبَيت، لة سةردةمى 
عةقَلييةتى  ثووكانةوةى  تةكنؤلؤذياو  زانستء 
خَيَلةكىء فيوداَليدا،  دةتوانَيت لة بوراى عةقَلييةتى 
سياسىء سيستمى سياسيي هةرَيمدا هةندَيط 
طؤإانكاريى بكات، لة هةمانكاتدا سةركردةكانى 
ئةو بزووتنةوةية وةك سةركردةكانى ثارتىء 
يةكَيتى هةَلطرى ناسنامةى ضينايةتىء خَيَلةكىء 
دةرةبةطايةتي نين، هةروةها جةماوةرء ئةندامء 
كاديرى بزووتنةوةى طؤإان لةو كةسانةن كة 
هزرى خَيَلةكىء فيؤداَلى حوكمإانانى هةرَيمى 
كاركردن  ب��ةآلم  رةتدةكةنةوة،  كوردستان 
ثَيويستييةكى  لةبارة،  زةمينة  ئةو  سةر  لة 
دةستلَيبةرنةدراوة بؤ ئةوةى ئةو حيزبة نوَيية 
بتوانَيت عةقَلييةتى سياسىء سيستمى سياسيى 

هةرَيم بطؤإَيت. 
بة بإواى من، ئةطةر ئةو حيزبةى هةناوى 
هةبَيت  ئةوةى  ئيرادةى  طؤإان،  بزووتنةوةى 
ئةمإؤى  سياسيى  سيستمى  عةقَلييةتء  كة 
سةرةتادا  لة  دةبَيت  تَيثةإَينَيت،  كوردستان 

سيستمى  لة  تاكء  لةعةقَلييةتى  طؤإانكاريى 
هةزاران  دةستثَيبكات،  حيزبةكةيدا  رَيكخستنى 
تاكى ديموكراتى ياسايى مرؤظدؤستى بة ئيرادة، 
بة  ديموكراتى  ضاالكى  كراوةى  رَيكخستنَيكى 
طؤإينى  هةوَينى  دةتوانَيت  بةثَيوانة،  بنةماو 
عةقَلييةتى تاكء كؤى هةرَيمى كوردستان بَيت. 
رؤذنامة: ئايا لة كاتى ئؤرطانيزةكردنيدا )لة 
ئةوةى  بؤ  بكرَيت  ضى  بةحيزبيبوونيدا(  كاتى 

نةبَيتة حيزبَيكى ستالينى؟
* لةم سةردةمةدا هةموو جيهان نةفرةت 
ستالينى  حيزبى  دةكات،  ستالينى  حيزبى  لة 
خةباتى  سةردةمى  ديكتاتؤرانةى  دياردةيةكى 
ساردى  شةإى  جيهانىء  جةنطى  ضينايةتىء 
نَيوان دوو جةمسةرى يةكَيتيى سؤظيةتء وآلتة 
يةكطرتووةكانى ئةمريكا بوو، سياسةتى باوى 
ئةمإؤ،  ضينايةتى  ملمالنَيى  شَيوازى  ئةمإؤ، 
زةمينةى  ئةمريكا،  رووسياو  نَيوان  ملمالنَيى 
حيزبى  سةرهةَلدانةوةى  بؤ  ثَيكناهَينن  لةبار 
كوردستانيشدا  هةرَيمى  ئاستى  لة  ستالينى. 
بزاظى  راب����ردوودا  لة  ئ��ةوةى  حوكمى  بة 
ئازاديخوازى طةلى كورد لة بيناى حيزبىء لة 
ثرةنسيثةكانى  لة  خةباتى ضةكداريدا سوودى 
ماركسيزمء لينينيزمء ستالينيزم وةرطرتووةء 
حيزبة  ش��ؤإشء  سةركردةكانى  لة  بإَيك 
رةفتارء  ثَيوانةو  هةندَيك  لة  كوردييةكان، 
ئةو  ب��ةآلم  ب���وون،  ستاليناوى  ك����رداردا 
كلتوورة  هَيندةى  هةرطيز  ستاليناويبوونة 
خؤمان  الى  دةرةبةطايةتييةكةي  خَيَلةكىء 

كاريطةريى لة سةر بيناى حيزبء كارو ضاالكى 
شؤإش نةكردووة، بؤية دةتوانم بَلَيم، بةرثرسة 
بة  هَيندة  طؤإان  بزووتنةوةى  سياسييةكانى 
ستالينيزمدا  كلتوورى  عةقَلييةتء  لة  قووَلى 
نةذياون تا مةترسى زيندووبوونةوةى حيزبى 
ستالينيزم لة دواى ثَيكهَينانى ئةو حيزبة نوَيية 
طةنجانةى  كاديرة  ئةندامء  ئةو  ئ��اراوة.  بَيتة 
دةورى  لة  راب��ردوودا  ساَلى  ضةند  ماوةى  لة 
رؤَلةى  كؤبوونةتةوة،  طؤإان  بزووتنةوةى 
دواى راثةإيننء رؤَلةى دواى هةَلوةشانةوةى 
يةكَيتيى سؤظيةتن، رؤَلةى سةردةمى جيهانى 
كةناَلةكانى  رَيطةى  لة  جةمسةرينء  يةك 
كلتوورى  كاريطةريى  لةذَير  راطةياندنةوةء 
ديموكراتيدا  مرؤظدؤستىء  نوآء  ليبراَلى 
دةذين، لة ساآلنى )2005-2007( ئةو طةنجانة 
دةسةآلتى  دذى  ضاالكييان  ضةندينجار 
نيشانداوة،  كوردستان  هةرَيمى  ناوةندطةرايى 
ضةندة  طؤإانن  سةرةكيى  مادةى  كة  طةنجان 
هةرَيمى  خَيَلةكى  سيستمى  عةقَلييةتء  دذى 
كوردستان دةوةستنةوة، هَيندة زياتريش دذى 
ديكتاتؤرى ستالينيزم  عةقَلييةتى  طةشةكردنى 
دةوةستنةوة، لةكاتَيكدا ئةطةرى دروستبوونى 
حيزبى ستالينيزم هةية، كة بة تيؤرى ثيالنطَيإى 
كةسانَيك هةبن بؤ بةالإَيدا بردنى بزووتنةوةكة 

ئةو كارة ئةنجامبدةن.
ئَيستادا،  لة  ء  رابردوو  لة  ئايا  رؤذنامة: 

هةَلةكانى طؤإان ضى بوون؟
* بة بإواى من، يةكةم هةَلةى بزووتنةوةى 
مَيذوو،  سةر  لة  هةَلةية  تَيطةيشتنى  طؤإان، 
طؤإان مَيذووى باشء خراثيى سةركردةكانى 
فةرامؤشكردووة،  خ��ؤى  بزووتنةوةكةى 
ئةم  كوإى  تةنيا  كة  راطةياند  وا خؤى  طؤإان 
نيية،  راب��ردووةوة  سةر  بة  هةقى  رؤذةي��ةء 
سياسةت،  بؤ  هةَلةبوو  تَيطةيشتنَيكى  ئةمة 
رابردوو  ثَيكهاتةيةك  تاكء  هةر  لةبةرئةوةى 
ء  ئةمإؤو داهاتووى هةية، هةرسَيكيان ثَيكةوة 
كار لة سةر يةك دةكةنء ئةوكات ثَيكهاتةيةك 
ئةمإؤ  بةإَيزانةى  لةو  زؤرَيك  دروستدةكةن، 
دةكةن،   طؤإان  بزووتنةوةى  سةركردايةتيى 
رؤَلى  حةفتاكاندا،  كؤتايى  ناوةإاستء  لة 
شؤإشى  هةَلطيرسانةوةى  لة  سةرةكييان 
راثةإينى  لة  بينىء  كوردستاندا  باشوورى 
طَيإا،  سةرةكييان  رؤَلى  )1991(دا  بةهارى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  هةَلمةتى  لة  كةضى 
ثَيشمةرطةيان  سيفةتى  بوو  خةريك  عَيراقدا، 
لَيوةربطرنةوةء بة ثَيكهاتةيةكى دذى ثَيشمةرطة 
ئَيستاى  كلتوورى  ئةدةبياتء  لة  بيانناسَينن، 
طؤإاندا هةست بة طرنطى تَيكؤشانى سةردةمى 
ثَيش راثةإينى ثَيشمةرطةء طةلى كورد ناكةيت، 
وا هةستدةكةيت طؤإانء شؤإشى نوآ لة دوو 
قؤناغى دابإاوء دذبةيةكدا دةذين. بةوشَيوةية 
سةركردةكانى بزووتنةوةى طؤإان نةيانتوانى 
خؤيان  تَيكؤشانى  طةشةكةى  اليةنة  مَيذووى 

بكةنة ثاَلثشتى تَيكؤشانى ئةمإؤيان.
طؤإان،  بزووتنةوةى  دووةم��ى  هةَلةى 
بزووتنةوةكةية،  ستراتيذى  فةرامؤشكردنى 
لة  دامةزراندنى بزووتنةوةى طؤإان،  لة دواى 
كوردستانء  هةرَيمى  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ستراتيذيى  هةَلةى  ضةندين  طؤإان  عَيراقدا، 
ئةنجامدا، ئةطةر ئةو هةآلنة نةبووناية قةبارةء 
ئَيستا  ل��ةوةى  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  كَيشى 
هةآلنة  لةو  يةك  دةب��وو،  طرانتر  طةورةترء 
لةو  تةنيا  طؤإان  بزووتنةوةى  كة  ئةوةبوو، 
كة  دةستثَيكرد  بةجديى  تَيكؤشانى  شوَينانةدا 
)ى.ن.ك( دةسةآلتداربوو، سنوورى دةسةآلتى 
طؤإانى  بزووتنةوةى  ضاالكى  هَيند  )ث.د.ك( 

بةخؤوة نةدى.
هةَلةيةكى تةكتيكى كة بزووتنةوةى طؤإان 
دووضارى  عَيراقدا  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة 
هات، كاركردن بوو بة ثةرضةكردار، لة هةَلمةتى 
هةَلمةتى  ثَيضةوانةى  بة  عَيراقدا  هةَلبذاردنى 
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستانةوة، 
هةَلبذاردنى  هةَلمةتى  ثةرضةكردا  بة  طؤإان 

بةإَيوةبردء بةرنامةكةى خؤى فةرامؤشكرد.

د. فائيق طولَثى: ئةطةر حيزبةكةى ناو هةناوى بزووتنةوةى طؤأان 
بيةوَيت حيزبَيكى مؤدَيل نوآ بَيت، دةبَيت كلتوورى كارى سياسيى 

بةرامبةر بة دةستكةوتى ماديى كؤتايى ثيَبهيَنَيت

ت ضـــى بـــكـات؟ بزووتنةوةى طؤأان دةبـــــــيـَ

وا هةستدةكةيت طؤِرانء شؤِرشى نوآ لة دوو قؤناغى دابِراوء دذبةيةكدا 
دةذين. بةوشَيوةية سةركردةكانى بزووتنةوةى طؤِران نةيانتوانى مَيذووى اليةنة 

طةشةكةى تَيكؤشانى خؤيان بكةنة ثالَثشتى تَيكؤشانى ئةمِرؤيان
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رؤذنامة: ئايا طؤإان تةنيا بؤ وَيستطةيةكي 
كايةي سياسيء حكومإاني هةرَيم ثَيويست بوو، 
بةهةمانشَيوة  بزووتنةوةية  ئةم  ثَيويستة  يان 
بةردةواميى بةهةوَلي طؤإين لة سيستمء عةقَلي 

سياسيء حكومإانيي بدات؟
* هةموو حيزبء بزووتنةوةء دياردةيةكي 
واقيعَيكي  هةَلقوآلوي  رةنطدانةوةو  سياسي 
ئابووريي  كلتوورييء  كؤمةآليةتي،  سياسي، 
لة  طوزارشت  دياريكراوة،  كؤمةَلطةيةكي 
ئةو  ذينطةي  زةرورةتةكاني  ثَيداويستيء 
كؤمةَلطةية دةكات، بةواتايةكي ديكة لةدايكبووي 
خةمء  داواو  هةَلطري  كؤمةَلطةيةو  ئ��ةو 
ناخؤشييةكاني  خؤشيء  خؤزطةو  ويستء 
هاوآلتييانة، بزووتنةوةي طؤإان رةنطدانةوةي 
زةرورةتي طةشةكردني كؤمةَلطةي كوردييةو 
نيية،  عةفةوي  ضركةساتَيكي  لةدايكبووي 
الشعورييانة  خَيراو  ثةرضةكردارَيكي  ياخود 
نةبوو بةرامبةر ملمالنآء كَيشة ناوخؤييةكاني 
سيستماتيكي  هةوَلَيكي  بةَلكو  كوردستان، 
ريفؤرمكردني  طؤإينء  بؤ  بوو  مؤدَيرنانة 
كؤمةَلطةي  سياسي  ف��ؤرم��ي  م��ؤدَي��لء 

كوردستانء عَيراق. 
ثرؤسةيةكي  ريفؤرم  طؤإانء  ثرؤسةي 
نيية  تايبةت  تةنيا  بة  نييةو  جَيطر  ستاتيكي 
بةَلكو  دياريكراوةوة،  زةمانَيكي  كاتء  بة 
ثرؤسةيةكي دايناميكي طشتطيرء بةردةوامةو 
دةطرَيتةوة.  دؤخةكان  اليةنء  بوارء  هةموو 
عةقَليةتدا  سيستمء  لة  راستةقينة  طؤإاني 
ياساكان،  رووك��ةشء  لة  نةك  روودةدات، 
كَيشةي  عَيراق  كَيشةي هةرَيمي كوردستانء 
ديموكراسي  دةستوورَيكي  ياساء  نةبووني 
سيستمء  نةبووني  كَيشةي  بةَلكو  نيية!، 
بؤية  كاركردنة،  ئاليةتي  ميكانيزمء  ثراكتيكء 
ئةركي بزووتنةوةي طؤإان بريتيية لة هةوَلدان 
بؤ طؤإينء ريفؤرمكردني سيستمي سياسيء 
كوردستان،  هةرَيمى  كؤمةآليةتي  ئابوورييء 
نةك بة تةنيا لة رَيطةي قسةء رةخنةطرتنةوة، 
ثإؤذةء  ثَيشكةشكردني  رَيطةي  لة  بةَلكو 
ئامادةكردني بةديلء ئةلتةرناتيظء بة واقيعي 

جَيبةجَيكردني ثةيامء فةلسةفةء طوتارةكان.
بزووتنةوةي  ريفؤرمةكةي  نابَيت  واتة 
طؤإان تةنيا بة قسةو طوتاري بريقةدارء بانطةشة 
ئةنجاميدةدةن،  حيزب  هةندَيك  وةك  بَيت، 
بةَلكو ثَيويستة ريفؤرمَيكي كردارةكي واقيعي 
بَيتء ثَيش ئةوةي بانطةشةي بؤ بكات خؤي 
ثابةند  ثَيوةي  بكاتء  جَيبةجَيى  واقيعي  بة 
زياتر  ثراكتيزةكردن  ضانسي  ئةوكات  بَيت، 
دةبَيتء هاوآلتييان زياتر متمانةيان ثَيدةبَيت، 
طؤإاني سيستم كارَيكي ئاسانء خَيرا نييةء لة 
نايةتةدي،  قسةيةك  بةضةند  رؤذَيكء  شةوء 
بةَلكو ثرؤسةيةكي درَيذخايةني لةسةرخؤيةء 
جدييء  كاري  بةثشوودرَيذييء  ثَيويستي 
بتوانَيت  تا  هةية  بوَيريي  قوربانيدانء 
دَينة  كة  بَيتةوة  تةحةدييانة  ئةو  رووبةإووي 

بةردةم طؤإانء ريفؤرم.
ئ��ةوةى  ب��ؤ  بكرَيت  ض��ي  رؤذن��ام��ة: 
مؤدَيرن  بةشَيوةيةكي  طؤإان  بزووتنةوةي 

ئؤرطانيزة بكرَيت؟
ئؤرطانيزةكردني  رَيكخستنء  بؤ   *
بنةماء  بة  ثَيويستمان  طؤإان،  بزءوتنةوةي 
سةردةميء  عةقَلي  ئامانجء  ميكانيزمء 
رَيكخستنَيكي  هةموو  بنيادناني  مؤدَيرنانةية، 
نوآ لةو ثرسيارانةوة دةستثَيدةكات، كة ئَيمة 
ضيية؟،  ئامانجمان  دةوَي��تء  ضيمان  كَيين؟ء 
ميكانيزمء ئاليةتي كاركردنمان ضؤنة؟ ئةو بنةما 

كلتوءريء  ئايديؤلؤذيء  فيكريء  سياسيء 
كردءوينةتةوةء  كؤي  كة  ضين،  ئابوورييانة 
يةكيخستوءين؟ ضؤن خزمةتى كؤمةَلطةكةمان 

بكةينء ئامانجة نةتةوةييةكانمان بهَينينةدي؟
ي���ةك���ةم ه���ةن���ط���اوي ط���رن���ط بؤ 
بزووتنةوةي  مؤدَيرنانةي  ئؤرطانيزةكردنَيكي 

دامةزراوةييكردني   بة  لة  بريتيية  ط��ؤإان، 
طؤإان،  بزووتنةوةي   Institutionalism
دامةزراوةيي  هةيكةلَيكي  دروستكردني  واتة 
مافةكان  ئ��ةركء  كة  ن��وآ،  سيستماتيكي 
بنةماي  لةسةر  دادثةروةرانةو  بةشَيوةيةكي 
لَيهاتووييء كارامةيي دابةشبكرَيتء كاريطةرء 
ثةيوةست نةبَيت بة تةنيا كةسَيك ياخود ضةند 
كةسَيكي دياريكراو، واتة بة طؤإينء الضوءني 
س��ةرك��ردة(  ثَيشةواء  )وةك  كةسة  ئ��ةو 

بزووتنةوةكة ثةكي نةكةوَيتء الواز نةبَيت.
ثَيضةوانةي  دذء  دامةزراوةييكردن  بة 
)شخصنة  حيزبة  كةسايةتيكردني  ب��ة 
حيزبةكاني  زؤرب���ةي  ئةمإؤ  كة  احل���زب(، 
هةموو  دةناَلَيننء  بةدةستييةوة  كوردستان 
كةسء  تةنيا  لةدةستي  فرمانةكان  بإيارء 
لة  بةثَيضةوانةوة  دياريكراوداية،  طروثَيكي 
بةثَيي  اليةك  هةموو  بةدامةزراوةييكردندا 
دةكات  بةشداري  خؤي  لَيهاتوويي  ئاستء 
لة دروستكردني بإيارةكانء بةثَيي قةبارةي 
بةرذةوةنديي  بةهاء  دةستكةوتء  خؤي 
ئؤتؤماتيكيء  بةشَيوةيةكي  بةردةكةوَيتء 
سيستميانة كةسي نةشياوء لَينةهاتوو جَيطةي 
هةمان  طؤإان  بزووتنةوةي  نابَيت  نابَيتةوة، 
هةَلة دووبارةبكاتةوةو هةنطاوةكاني حيزبء 
دةسةآلتء  هةموو  بنَيتء  ديكة  طروثةكاني 
طروثَيكي  ك��ةسء  لةدةستي  بإيارةكان 
بزووتنةوةكة  كؤبكرَينةوةو  دياريكرداودا 
بةَلكو  بكات،  كةسَيك  لةضةند  طوزارشت 
ثَيويستة ميكانيزمَيكي شةرعيء ديموكراسيانة 
ئاَلوطؤإي  بإيارء  دروستكردني  بؤ  دابنريت 

ثؤستء دةسةآلتةكان.

ئؤرطانيزةكردني  بؤ  هةنطاو  دووةم 
طؤإيني  لة  بريتيية  ط��ؤإان،  بزوتنةوةي 
واتة   ،)Political Elites( سياسي  نوخبةي 
دةستبذَيرَيكي  ثَيكهَيناني  دروستكردنء 
لَيهاتووييء  سياسي نوآ، كة لةسةر بنةماي 
لةسةر  نةك  بَيت،  ثسثؤإيي  ش��ارةزاي��يء 

بنةماي خةباتي ضةكداريي رابردوو ء ناسينء 
هاوإَييةتي. يةكَيك لة فاكتةرة سةرةكييةكاني 
طؤإان  بزووتنةوةي  رَيذةيي  سةركةوتني 
كوردستانء  ثةرلةماني  هةَلبذاردنةكاني  لة 
نوخبةي  طؤإيني  لة  بريتيبوو  عَيراقدا، 
طةنجء  كؤمةَلَيك  هَينانةثَيشةوةي  سياسيء 

كةسي لَيهاتوو شارةزا بؤ كايةي سياسي.
ئةطةر سةركردايةتي بزووتنةوةي طؤإان 
ثَيكهاتةوةء  ثَيشوء  سةركردةكاني  لةهةمان 
بن،  دةس��ةآلت  بإيارء  خاوةني  ئةوان  هةر 
ئةوا بزووتنةوةي طؤإان جطة لة ئينشيقاقَيكي 
ئةو  رةنطة  نييةء  ديكة  هيضي  حيزبيي 
ناكؤكيي  لةئةنجامي  كة  بكرَيت،  لَيكدانةوةية 
ثلةوثاية  دةس���ةآلتء  لةسةر  شةخسيء 
سياسي  نوخبةيةكي  ثَيويستة  دروستببوون، 
سياسةتمةدارة  بنيادبنرَيتء  شارةزا  طةنجء 
ئامؤذطاريء  رَيطةي  لة  بةئةزموونةكانيش 
بةبآ  بكةن،  هاوكارييان  راوَي��ذةوة  ثرسء 
ئةوةي ثؤستي حيزبيي دياريكراويان هةبَيت.  
ئؤرطانيزةكردنيدا،  لةكاتي  ئايا  رؤذنامة: 
ضي بكرَيت بؤ ئةوةي طؤإان نةبَيتة حيزبَيكي 

ستاليني؟
*  ثَيش هةموو شتَيك ثَيويستة بزووتنةوةي 
طؤإان خؤي بةدووربطرَيت لة هةموو شَيوازة 
)وةك  رَيكخستن  كؤنكرَيتييةكاني  تةقليدييء 
لة  نةتةوةييةكان  يان حيزبة  حيزبة ضةثةكان 
سةرةإاي  كة  شكستخواردووةكان(،  وآلتة 
لةطةأل  كالسيكييةء  كؤني  شَيوازَيكي  ئةوةي 
لةهةمانكاتدا  ناطونجَيت،  سةردةمدا  رؤحي 
م��ةرك��ةزي  ناديموكراسي  ش��َي��وازَي��ك��ي 
ئازادييء  ثةراوَيزَيكي  هيض  ئؤتؤكراسييةء 

سةربةستيء ديموكراسي ناهَيَليتةوةو دواجار 
بنةماَلةء  ياخود  تاكةكةس  ديكتاتؤريةتي 

تةكةتولةكان بةرهةمدةهَينَيت لةناو حيزبدا.
مةبةستة  ئ��ةم  بؤ  رَيطةش  باشترين 
ديموكراسيء  ثإؤطرامَيكي  ثةيإةوو  داناني 
ليبراَليانةية، كة ضةندين رَيوشوَينء ميكانيزمي 
دابةشكردني  بؤ  لةخؤطرتبَيت  كاراي  توندء 
هةموومان  بةشداريكردني  مافةكانء  ئةركء 
بةشَيوازَيكي  ب��إي��اردا  دروستكردني  لة 
ضةند  ثَيويستة  مةبةستةش  ئةم  بؤ  عاديالنة، 

خاَلَيك لةبةرضاو بطيرَيت:-
خوارةوة  لة  بإيار  دروستكردني   -1
بؤ سةرةوة، نةك لةسةرةوة بؤ خوارةوة، واتة 
باشترة هةموو بإيارةكان سةرةتا بةشَيوةي 
خ��وارةوةي  ئاستةكاني  لة  راوَي��ذ  طفتوطؤو 
رَيكخستن دةستثَيبكاتء بةشَيوةي ثَيشنيازء 
ئاستي  لةسةر  ثاشان  ثَيشكةشبكرَيت  ثرؤذة 
ئةنجومةنَيك  لة  دةشَيت  كة  سةركردايةتي، 
ياخود  لَيبدرَيت،  بإياري  ثَيكبَيت  زياتر  يان 
طفتوطؤو  ئةنجومةندا  لة  كة  مةسةالنةي  ئةو 
بإيارى لَيدةدرَيت ثَيشتر بةشَيوةي راثرسيي 
وةرطيرابَيت،  خوارةوة  رَيكخستنةكاني  راي 
لة  بةشداربن  بةهاوبةشي  هةموواليةك  واتة 

ثرؤسةي دروستكردني بإياردا.
2- بةستنةوةي سةرؤك بة ئةنجومةنةوة، 
بةشَيوةيةك سةرؤك نةتوانَيت هيض بإيارَيكي 
وةرطرتني  بةبآ  بدات  سةربةخؤ  يةكاليةنء 

ئةنجومةن  ياخود  ئةنجومةن،  رةزامةنديي 
لةطةأل  لَيثرسينةوة  لَيثَيضينةوةو  بتوانَيت 
بكات،  ديكةدا  بةرثرسَيكي  هةر  يان  سةرؤك 
يةكاليةنة  بإياري  اليةك  هيض  بةشَيوةيةك 

نةداء بةدةرنةبَيت لة ضاودَيرييء سانسؤر.
وةك  ه��ةَل��ب��ذاردن  بة  ثشتبةستن   -3
ثؤستء  دي��اري��ك��ردن��ي  ب��ؤ  ميكانيزمَيك 
كورتي  م��اوةي  دياريكردني  ثلةوثايةكان، 
رَيطةنةدان  ثؤستانةداء  ل��ةو  دياريكراو 
بؤ  يةكجار،  لة  زياتر  بةخؤكانديدكردنةوة 
ئةنجومةني سةركردايةتي  ئةندامَيتيي  نموونة 
تواناي  يةكجار  بَيتء  ضوارساأل  يان  سآ  بؤ 
لة  رَيطا  ئةوةي  بؤ  هةبَيت،  خؤكانديدكردنةوة 

قؤرغكردني دةسةآلتء ثؤستةكان بطرَيت.
كاري  لة  طرنطة  زؤر  ثاداشت  سزاء   -4
دياريكراوي  ئاليةتَيكي  ثَيويستة  رَيكخستندا، 
ثةيإةو  لة  ئةوانةي  سزاداني  بؤ  هةبَيت  ورد 
بة  كة  بكرَيت  ئةوانةش  ثاداشتي  دةردةضنء 
كارةكانيان  دَلسؤزيي  بة  لَيهاتوونء  تواناء 

جَيبةجَيدةكةن.
مادييء  ئيمتيازاتي  كةمكردنةوةي   -5
مةعنةويي ثؤستء دةسةآلتةكان بةشَيوةيةك 
لةطةأل  بهَينَيتةدي  كؤمةآليةتي  عةدالةتَيكي 
ياخود  رَيكخستنةكةدا  ديكةي  ئةنداماني 
ثؤستانة  ئةو  لةسةر  توند  ملمالنَيى  وابكات 

كةمبكاتةوة.
لة  خؤبةدوورطرتن  بؤ  كاركردن   -6
دروستكردني رَيكخستني فراوانء طشتطيري 
ثؤلء  شانةء  دروستكردني  وةك  تةقليديي 
شَيوازة  ئةم  كؤميتة...هتد،  ليذنةو  كةرتء 
لةاليةكةوة شَيوازَيكي  سلبياتي زؤرة، ضونكة 

بؤ  هةوَلَيك  دةبَيتة  ناديموكراسيانةيةء  رةقء 
لةاليةكي  كؤمةَلطة،  تةواوي  حيزبيكردني  بة 
هةتا  بةرهةمدةهَينَيت،  ناعةدالةتيي  ديكةوة 
ذمارةي ئةندامة رَيكخراوة حيزبييةكان زؤربن 
كة  باشترة  بؤية  دةبَيت،  زؤر  ناعةدالةتيش 
بنء  كةم  زؤر  حيزبييةكان  ئةندامة  ذمارةى 

لةضةند هةزارَيك زياتر تَيثةإ نةكةن.
ئَيستا لة وآلتة ديموكراسييةكان ذمارةي 
ئةنداماني حيزبةكان زؤر كةمن، بةآلم اليةنطرو 
دةنطدةرء جةماوةري زؤريان هةية، كة زياتر 
لةكاتي هةَلبذاردنةكاندا دةردةكةون، قورسايي 
نيية  ئةندامةكانيدا  ذمارةي  زؤريي  لة  حيزب 
دواييانةدا  ئةم  هةَلبذاردنةكاني  لة  )وةك 
زؤريي  لة  بةَلكو  بينيمان(،  كوردستان  لة 
ذمارةي اليةنطرو دةنطدةرةكانيةتي كة لةكاتي 

هةَلبذاردندا دةنطي بؤ دةدةن.
بكات  ضي  طؤإان  بزووتنةوةي  رؤذنامة: 
بؤ ئةوةي زؤرترين جةماوةرء اليةنطر بةالي 
جةماوةري  خاوةني  ببَيتة  رابكَيشَيتء  خؤيدا 

بةرفراوان لة سةرتاسةري كوردستاندا؟
كار  ط��ؤإان  بزووتنةوةي  ثَيويستة   *
نةرمةهَيز  طةورةكردني  بةهَيزكردنء  لةسةر 
كاريطةريي  ضونكة  بكات،   )Soft Power(
نةرمةهَيزةوة سةرضاوة  لة  بزووتنةوةية  ئةم 
كلتوءرء  بةهاء  ل��ةو  خ��ؤي  كة  دةط��رَي��ت، 
سياسةتة شةرعيء مرؤظدؤستانة دةبينَيتةوة 
دةكاتء  بؤ  بانطةشةي  ثَييةتيء  باوةإي  كة 
بةمةش  دةك��ات،  ثراكتيزةي  بةكرداريش 
نةك  رادةكَيشَيت،  خؤيدا  بةالي  هاوآلتييان 
بةرذةوةنديي  ياخود  لَييدةترسن  لةبةرئةوةي 
بةَلكو  ه��ةي��ة،  سياسييان  ئ��اب��ووري��يء 
ويستء  لةطةأل  بةهايانة  ئةو  لةبةرئةوةي 
دةطونجَيت.  داواكانيان  قةناعةتء  خواستء 
سةرنجإاكَيشان  هَيزي  لة  بريتيية  نةرمةهَيز 
ئةنجامبدات  بؤ  كارَيكت  بةرامبةرةكةت  كة 
ئةمةش  لَيبكةيت،  ئةوةي  داواي  ئةوةي  بةبآ 
كة   ،)Hard Power( رةقة  هَيزي  ثَيضةوانةي 
ئيغراي  سزاء  هةإةشةء  بة  ثشتدةبةستَيت 
ماديي، كة لةاليةن حيزبء اليةنةكاني ديكةوة 
لة  بةكاردَيتء هاوآلتييان ناضاردةكةن بةدةر 
ئيرادةي خؤيان ملكةض بنء ئينتيمايان بؤ ئةو 

اليةنة هةبَيت.  
لة  كوردستان  هاوآلتيياني  لة  بةشَيك 
ضونكة  طؤإان،  بة  دةنطياندا  هةَلبذاردنةكاندا 
سياسيية  كلتوورة  بةهاو  بة  كاريطةربوون 
طؤإان  واتة  طؤإان،  بزووتنةوةي  نوَييةكاني 
لة رَيطةي نةرمةهَيزةوة جَيى خؤي كردةوةو 
رَيطةي  ل��ة  ن��ةك  ث��ةي��داك��رد،  ج��ةم��اوةري 
ئيغراكردنةوة  سزاء  ناضاركردنء  هةإةشةء 
جيهانطيرييء  سةردةمي  لةم  رةق(.  )هَيزي 
رؤَلي  )نةرمةهَيز(  ديموكراسيدا  كرانةوةى 
هَيزت  نةرمة  هةتا  دةطَيإَيت،  طرنط  طةورةو 
زياتربَيت سةنطء قورساييت طةورةترء زياتر 
دةبَيتء زياتر جةماوةر لةخؤت كؤدةكةيتةوة، 

بةثَيضةوانةشةوة راستة،    
طؤإان  بزووتنةوةي  ثَيويستة  هةروةها 
لة ضوارضَيوةي ثارَيزطاي سلَيماني دةرضَيتء 
بطرَيتةوة،  ديكة  ناوضةكاني  شوَينء  تةواوي 
راب���ردوودا  هةَلبذاردنةكاني  لة  هةَلبةت 
ثارَيزطاكاني  لة  تواني  طؤإان  بزووتنةوةي 
لةئاستي  بةآلم  بةدةستبهَينَيت،  دةنط  ديكة 
ثَيويستدا نةبوو، ئةمةش ثَيويستي بة ستراتيذء 
لة  بتوانَيت  تا  هةية  ب��ةردةوام  جدييء  كاري 
سلَيماني  هاوشَيوةي  ديكةشدا  ناوضةكاني 

بنكةي جةماوةريي بؤ خؤي دروستبكات. 

ئاكؤ حةمة كةريم مامؤستاي زانستة سياسييةكاني زانكؤي سلَيمانى:

ثَيويستة طـؤأان كـار لـةسةر بـةهَيزكــردنى نةرمـةهَيز بكـات

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 رَيكخراوةيى 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؟
مؤدَيرنء  حيزبايةتييةكى  ديموكراسييةتء  بة  خزمةت  كة  مؤدَيرنة،  سياسيى  هَيزَيكى  دروستبوءنى  عَيراقداء  كوردستانء  هةرَيمى  لة  ديموكراسييةتة  سياسيىء  ثرؤسةى  بةرةوثَيشبردنى  ئامانجى  بة  تةوةرة  ئةم  كردنةوةى 

دةستاودةستكردنى دةسةآلت بكات، نةك بةرذةوةنديى تةسكى حيزبيى.                
                                                                                                                                                                                                                       ئامادةكردنى تةوةر: سيروان رةشيد

ت ضـــى بـــكـات؟ بزووتنةوةى طؤأان دةبـــــــيـَ

يةكَيك لة فاكتةرة سةرةكييةكاني سةركةوتني ريَذةيي طؤِران لة هةلَبذاردنةكاندا، 
بريتيبوو لة طؤِريني نوخبةي سياسيء هيَنانةثَيشةوةي كؤمةلََيك طةنجء كةسي لَيهاتوو 

شارةزا بؤ كايةي سياسي
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ذمــارة )578( 
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شاآلو فةتاح

 )32( ثاردا  ساَلى  ئؤكتؤبةرى  )19(ى  لة 
كةس لةذَير ناونيشانى طرووثةكانى ئاشتى 
كوردستان  كرَيكارانى  ثارتى  لةاليةن 
دؤخى  لة  لَيكؤَلينةوة  بةنيازى  )ثةكةكة(وة، 
هةنووكةيى توركياو ضاودَيريكردنى ثإؤذةى 
توركيا  رةوان��ةى  ديموكراسى  كرانةوةى 
كرانةوة، حكومةتى توركيا بإيارى راطرتنى 
كة  دا،  ئاشتييانةى  ئةو طرووثة  طةإانةوةى 
بطةإَينةوة،  قؤناغَيك  ضةند  بة  بةنيازبوون 
فراوانيان  ثَيشوازييةكى  ئةوةى  دواى  هةر 
لةاليةن جةماوةرى كوردى توركياوة لَيكراو 
زؤرى نةمابوو »كَيشةى طةورة« بؤ توركيا 

درووستبكةن.
توركيا،  بةرثرسى  سةرضاوةيةكى 
دةَلَيت:  طةإاوةكان  ضارةنووسى  دةربارةى 
 )25( ماوةى  كة  ثةكةكة،  ئةندامى  »هةشت 
توركيا  دذى  خوَيناوييان  شةإَيكى  ساأل 
كردووة، حوكمدةدرَينء بؤ ماوةى زياتر لة 

)20( ساأل زيندانيى دةكرَين«.
 زياد لة )22( كةسى ديكةش، كة ئاوارةى 
لة  ب��وون  نةتةوةيةكطرتووةكان  كامثى 
لة )15(  ئؤردوطاى مةخمور، حوكمى زياتر 
تؤمةتى  بة  دةرض��ووة  بؤ  زيندانييان  ساأل 
تيرؤريستىء  ثإوثاطةندةى  بآلوكردنةوةى 
ثشتطيريكردنى ثةكةكة، كة لةاليةن توركياو 
بة  نَيودةوَلةتييةوة  كؤمةَلطةى  لة  زؤرَيك 

»طرووثَيكى تيرؤريستى« لةقةَلةمدةدرَيت. 
دةربارةى دةستطيركردنى ئةو نوَينةرانةى 
ثةكةكة، كة بة نيازى ضاودَيريكردنى دؤخى 
رايطةياند:  ئةنكةرة،  هاتبوونةوة  توركيا 
كوردو  مافةكانى  فراوانكردنى  لة  ئةوان  كة 
بةآلم  دةبن،  بةردةوام  هاوآلتييان  ئازاديى 
دةبَيت كؤمةَلَيك ئيجرائات هةية بيطرنة بةر. 
درَيذةدانة  توركياش  هةنطاوةى  ئةم 
دذى  ديكة،  كاردانةوةى  زنجيرةيةك  بة 
نموونة  بؤ  توركيا،  لة  كوردى  سياسةتى 
داخستنى  بإيارى   )2009/12/11( رؤذى 
)دةتةثة( ديموكراتى  كؤمةَلطةى  ثارتى 

لةطةأل  ثةيوةنديى  بوونى  »تاوانى  بة  درا، 
لة  كارى سياسيى  بةمشَيوةيةش  ثةكةكة«ء 
دامةزرَينةرانى ئةم ثارتة بة ئةحمةد توركى 

سةرؤكى ثارتةكةشةوة قةدةغةكرا. 
لةاليةكى ديكةوة ئةوةى دةنطدانةوةيةكى 
توركى  ئةحمةد  ثةالماردانى  طةورةبوو 
بوو،  دةتةثة  ياساغكراوى  ثارتى  سةرؤكى 
ئةحمةد تورك، لة دةرةوةى دادطاو لة شارى 
ئةمةش  برينداركرا،  ثةالماردراء  سامسون 
رؤذنامةوانى  لَيدوانَيكى  ئ��ةوةى  دواى 
لةبةردةم دادطادا ثَيشكةشكرد، ئةو ثياوةى 
كة ثةالمارى ئةحمةد توركى دا، تؤمةتبار بوو 
بة كوشتنى دوو ثياوى ديكة، لةكاتَيكدا تورك 
بةرةو ئؤتؤمبَيلةكةى خؤى دةإؤيشت، ئةم 
كرد،  بريندارى  سةرو  كردة  هَيرشى  ثياوة 
دواتر ئةم ثياوة كة ناوى ئيسماعيل ضةليك 

بوو، لةاليةن ثؤليسى توركياوة دةستطيركرا، 
لة  دةرب���إىء  خ��ؤى  ثةشيمانيى  ضةليك 
دادطادا رايطةياند: هَيرشةكةى بة ئارةزووى 
خؤى ئةنجامداوة، رةجةب تةيب ئةردؤطانى 
بَيزاريي  توركياش،  وةزيرانى  س��ةرؤك 
دةربإىء  رووداوةك��ة  بة  بةرامبةر  خؤى 

هاوسؤزيى بؤ ئةحمةد تورك دةربإى. 
بةرامبةر  كاردانةيةوة  زنجيرة  ئةم 
ياسايىء  )بة  كوردييةكان  ثارتة  سياسييء 
لةسةر  زؤرى  رةخنةيةكى  ناياساييةوة( 
دروس��ت��ك��ردووةو  توركيا  سياسةتى 
سياسةتة  ئ��ةو  ثةيإةوكردنى  هةندَيك 
نموونة  بؤ  هةر  دادةنَين،  »مةترسى«  بة 
ديموكراسى  ئاشتىء  ثارتى  ئةوةى  دواى 
ياساغكراو  دةتةثةى  لةجياتى  )بةدةثة( 
لةم  فةرميى  هةإةشةيةكى  دامةزرَينرا، 

ثةرلةمانى  لةاليةن  سياسييةكانى  ثارتةء 
شاهينى،  عةلى  مَيهمةت  ك��را،  توركياوة 
سةرؤكى ثةرلةمانى توركيا هؤشداريى داية 
دةتةثة،  لةكارخراوى  ثارتى  ثةرلةمانتارانى 
كة ئاطاداربنء »دةرس لة رابردوو وةربطرن« 
لةداهاتوودا رووبةإووى هةمان  ئةوةى  بؤ 
كؤنفرانسَيكى  لة  نةبنةوة،  ض��ارةن��ووس 
رؤذنامةوانييدا لة ثايتةختى توركيا شاهين، 
لة ناوةندى مانطى دوانزةى ساَلى ثاردا وتى: 
»ئةطةر ئةم هاوإَييانة دةيانةوَيت سياسةت 
بكةنء خزمةت بة جةماوةرى توركى بكةن، 
دةبَيت بةكارةكانى رابردووياندا بضنةوة، بؤ 

ئةوةى رابردوو دووبارة نةبَيتةوة«.
ثؤليسى  ئؤثةراسيؤنَيكدا  لة  دوات��رو 
دةستطيركرد،  كةسى  ضةندين  توركيا 
شارةوانييةكى  سةرؤك  ضةند  لةنَيوياندا 

ثارتى  بة  سةر  ثَيشتر  كة  هةبوون  كورد 
»بوونى  تؤمةتى  بة  ئةمةش  بوون،  دةتةثة 
)بى. سايتى  ثةكةكة«،   لةطةأل  ثةيوةنديى 

لة  باسى  راثؤرتَيكدا  لة  بةريتانى  بى.سى( 
سياسيىء  هةَلسوإاوانى  دةستطيركردنى 
رَي��ك��خ��راوةي��ى ك��وردةك��ان ك��ردو وت��ى: 
ئةنجامدراوة،  ثارَيزطا   )11( لة  هَيرشةكة 
يةكةميان،  ياساغكراو،  ثارتى  دوو  لةدذى 

ثةكةكةو دووةميان، دةتةثة.
خؤى  ويستى  ئةنكةرة  ه��ةرض��ةن��دة 
زياد  كورد  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ 
بةآلم  دةردةخ���ات،  زياتر  كاتَيك  هةر  لة 
ساَلى  كؤتايى  رووداوةك��ان��ى  زنجيرةى 
ثارو سةرةتاى ئةمساأل رةخنةيةكى زؤرى 
رووبةإووى ئةو وآلتة كردووةتةوة، ئَيستا 
رةخنةى  توركيادا  دةرةوةى  ناوخؤو  لة 
لة  نيية  كة جديى  دةطيرَيت،  توركيا  لة  ئةوة 
ثرؤسةى كرانةوةى ديموكراسيداو راثؤرتى 
بارودؤخى  لةسةر  ئةوروثاش  ثةرلةمانى 
لة  رةخنةى  )2009(دا  ساَلى  لة  توركيا 
توركيا  خةَلكى  لةطةأل  مامةَلةكردن  ضؤنَيتى 

طرت. 
ئةمة جطةلةوةى ثَينجشةممة )8(ى ئازارى 
ناسراوى  سياسةتمةدارى  خانمة  ئةمساأل، 
كورد )لةيال زانا( بة تؤمةتى »بآلوكردنةوةى 
سآ  ماوةى  بؤ  تيرؤريستى«  ثإوثاطةندةى 
بؤ  وتارى  تةنيا  لةكاتَيكدا  حوكمدرا،  ساأل 
ثَيشترو  لةيال زانا،  جةماوةر خوَيندبووةوة، 
بؤ ماوةى )10( ساأل حوكمدرابوو، ئةمةش 
بةثَيى  )2008(داء  ساَلى  لة  ئةوةى  دواى 
دوو  لةسةر  توركياء  دذةتيرؤرى  ياساى 
وتار لة دياربةكرو لةبةردةم خؤثيشاندانَيكى 

جةماوةريى كوردةكاندا، حوكمدرا. 
ئةمساَلدا  س��ةرةت��اى  لة  ثَيشتريش 
خستةسةر  فشارى  توركيا  حكومةتى 
حكومةتة ئةوروثييةكان بؤ فشار خستنةسةر 
ميدياى كوردى لة وآلتانى خؤيان، بةتايبةت 
لةو  دادةن��رَي��نء  ثإؤثةكةكة  بة  ئةوانةى 
كوردى  ثةرلةمانتارى  دوو  نَيوةندةشدا 
كةناَلى  دةستطيركراونء  توركيا  ثَيشووى 

)رؤذ تيظيش( داخرا.
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يةكةم  كة  هةولَيردا  ئوتَيلَيكى  لؤبى  لة 
دبلؤماسى  سياسةتى  ط��ؤإان��ى  شوَينى 
كوردستانى  هةرَيمى  بةرامبةر  توركياية 
عَيراق، ئايدن سةلجةنى كونسولى نوآ باسى 
لة  لَيى كراوة  كة  ثَيشوازيية طةرمة كرد  لةو 
قومَيكى  سةلجةن  ثَيشوودا.  رؤذى  ضةند 
»ثَيموانيية،  وتى،  خواردةوةو  ضاييةكةى  لة 

دبلؤمات لةمة باشترى دةستبكةوَيت«. 
)2007(دا  كؤتايى  لة  ثةيوةندييةكان 
ئةنكةرة  ئةوةى  دواى  بةتايبةت  خراثبوون، 
كرَيكارانى  ثارتى  س��ةر  ك��ردة  هَيرشى 
كوردستان )ثةكةكة( لةضةند ناوضةيةك لةناو 
بؤ  كة  طرووثةى  ئةو  كوردستاندا،  هةرَيمى 
دةجةنطن.  توركيا  كوردةكانى  زياترى  مافى 
هةرَيمى  لةطةأل  توركيا  ثةيوةندييةكانى 
بووة،  نائاسايى  كات  زؤربةى  كوردستان 
ئةمةش لةبةر كةمينة كوردةكةى ناو توركيا، 
بةتايبةت دواى الدانى رذَيمى سةدام حسَين 
لة )2003(دا، ضونكة دواى ئةو ساَلة، هةستى 

نةتةوةيى كوردةكان زياديكرد. 
حكومةتى  توركيا  ئةمدواييانةش،  هةتا 
هةرَيمى بة فةرميىء وةك كيانَيكى سياسيى 
بةرذةوةنديى  لةئَيستادا،  بةآلم  نةدةناسى، 
جيؤثؤلةتيكى  واقيعى  ئابووريىء  هاوبةشى 
عَيراقى دواى ئةمريكا، فشارى خستووةتةوة 
يةكتر  هاوكارى  ئةوةى  بؤ  ال  هةردوو  سةر 
كة  بوو  ئةوكاتة  وةرضةرخان  خاَلى  بكةن. 
ئةمريكا رازيبوو، زانياريى موخابةراتى بداتة 
شيكاروانَيك،  راى  بةثَيى  ئةمةش  توركيا، 
ثةيوةندييةكانى  باشتركردنى  بؤ  رَيطةى 

نَيوان حكومةتى هةرَيمء توركيا خؤشكرد. 
لة  دةي���ةوَي���ت  ئةمريكا  ك��ة  ئَيستا 
هَيزةكانى  ت���ةواوى  )2011(دا  كؤتايى 

ثةيوةنديية  تةواوى  كوردةكان  بكشَينَيتةوة، 
لة  رَيطرتن  بؤ  خؤيان  نَيودةوَلةتييةكانى 
بةكاردةهَينن،  رووبةإووبوونةوةيةك  هةر 
لةطةأل  دبلؤماسى  داراي���ىء  ثةيوةنديى 

توركياش يةكَيكة لةوانة. 
طرووثى  لة  هيَلتةرمان  يوست  راى  بة 
فراوانبوونى  توركيا  نَيودةوَلةتى،  قةيرانى 
»هةإةشة«  بة  لةعَيراقدا  ئَيران  نفوزى 
دةزانَيت. هيَلتةرمان وتى، ئةنكةرة ثةيوةنديي 
خؤى بة حكومةتى هةرَيمةوة وةك مانةوةى 
دةرضوونى  دواى  خؤى  ستراتيذيى  ثَيطةى 
حكومةتى  لةمةش،  جيا  دةبينَيت.  ئةمريكا 
توركيا لةذَير ثارتى دادو طةشةى ئيسالميدا، 
ثةيوةنديي  ئاساييكردنةوةى  سياسةتى 

لةطةأل دراوسَيكاندا تةبةنى دةكات، بؤ ئةوةى 
طواستنةوةى  شوَينى  بكاتة  توركيا  النيكةم 
طازى  خؤرئاوا.  بؤ  خؤرهةآلتةوة  لة  وزة 
طرنط  رؤَلَيكى  كوردستان،  سرووشتيى 
دةبينَيت لة ثإؤذةى هَيَلى )نابوكؤ( كة نةوت 

لة رَيى توركياوة بؤ ئةوروثا دةطوازَيتةوة. 
ببينة  ئةوةية  »ئامانجمان  وتى،  سةلجةن 
تةوةرى طواستنةوةى هَيَلةكانى وزة، ديدطاى 
ئابووريى سةرؤك وةزيرانمان، رةخساندنى 
كة  دَيت  رؤذَيك  يةكطرتووةء  ئابوورييةكى 
لةنَيوان  ناكةين  سنوور  بوونى  بة  هةست 

توركياو عَيراقدا«. 
لةئَيستادا توركيا ئامادةطييةكى بةرضاوى 
كوردستانداء  هةرَيمى  لة  هةية  ئابووريى 

لةاليةن  هةرَيم  فرؤشراوةكانى  )80%(ى 
قادر،  ئ��اراس  دةكرَين.  ه��اوردة  توركياوة 
دةَلَي�ت،  هةولَير  لة  ئابووريى  شيكاروانى 
لة  ناويان  كة  بيانييةكان  كؤمثانيا  )55%(ى 
لة  ئةمانةش  توركين.  تؤماركردووة،  هةرَيم 
بيناكردنةوةدا بةشدارييان  ضةندين ثإؤذةى 
فإؤكةخانةو  دوو  رَيطاء  وةكو  ك��ردووة، 

ئةكاديميايةكى ثؤليس. 
ئينَيرجى  طةنةل  كؤمثانياى  ثار،  ساَلى 
نةوت  هاوردةكردنى  بة  دةستيكرد  توركي، 
لةئَيستادا  هةرضةندة  تةقتةقةوة،  كَيَلطةى  لة 
بوونى  بةهؤى  راوةستاوة  هةناردةكردن 
بةغدادا  هةرَيمء  حكومةتى  لةنَيوان  كَيشةوة 
نةوتييةكان.  طرَيبةستة  ياساييبوونى  لةسةر 

تةنيا سةرضاوة سرووشتيية دةوَلةمةندةكةى 
هةرَيم سةرنجى توركياى رانةكَيشاوة، بةَلكو 
ثةيوةنديية  بةرثرسى  مستةفاى  فةالح  وةك 
وتى:  ه��ةرَي��م  حكومةتى  دةرةكييةكانى 
عَيراق«،  بؤ  بزنسة  دةروازةي  »كوردستان 
بؤ  بةغدا  بةديلى  بازاإَيكى  وةك  كوردستان 
لة  جَيطةيةك  دةيانةوَيت  وةبةرهَينانةى  ئةو 

عَيراقدا بدؤزنةوة، دةردةخات. 
هةرَيمة  »ئ��ةم  وتيشى،  مستةفا  ف��ةالح 
دةتوانَيت ببَيتة ثردَيكى باش بؤ توركيا تا بَيتة 
هاندةرة  هةرضةندة  عَيراقةوة«.  بازاإى  ناو 
هةرَيمى  لة  وةبةرهَينان  بؤ  ئابوورييةكان 
كوردستاندا زؤر بةهَيزن، بةآلم هَيشتا قورسة 
كة لة كاريطةريى سياسةت دووربخرَينةوة. لة 
ساَلى )2007(دا ذمارةى كؤمثانيا توركييةكان 
 )147( كرانةوة،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  كة 
كؤمثانيا بوون، بةآلم لة ساَلى )2008(دا بوون 
بة )52( كؤمثانيا، بةآلم هةردووال كردنةوةى 
كونسوَلخانةى توركيا لة هةرَيمى كوردستان 
بة طةشةكردنَيكى بةرضاو لة ثةيوةندييةكاندا 

دةبيننء طةشبينن بةوة. 
ضارةسةرى  بؤ  ديموكراسى  كرانةوةى 
ئاَلؤز  توركيا  كوردةكانى  ناوخؤيى  كَيشةى 
سياسيى  ثارتَيكى  بانطكردنى  بةهؤى  بووة 
هةرضةندة  دادط��اوة.  لةاليةن  كوردييةوة 
ناو  دَينة  هَيشتا  توركييةكان،  كؤمثانيا 
سوثاى  نَيوان  ش��ةإى  ب��ةآلم  هةرَيمةوة، 
لةوبارةيةوة،  نوَيبووةتةوة.  ثةكةكة  توركياو 
سياسيى  مةكتةبى  سةرؤكى  عةلى،  هادى 
وتى:  هةرَيم  ئيسالميى  ثارتى  سةرةكيترين 
)لة  سوثا  بةكارهَينانى  بيرؤكةى  »ئَيستا 
هةرَيمى كوردستاندا( الوازو الوازتر دةبَيت، 

بةآلم شتةكان هةميشة ثَيضةوانة دةبنةوة«. 

* لة فاينانشياأل تايمزى بةريتانييةوة 
وةرطيراوة.

ئةردؤطان دلَنةوايى ئةحمةد تورك دةداتةوة
ئاشتييةكةى ئؤجةالنيش قؤلَبةست دةكرَيت

توركيا، هةرَيم دةكاتة ثَيطةى ستراتيذى خؤي لة عَيراق

ئةحمةد تورك لةثاش هَيرشكردنةسةرى

ئيبراهيم خةليل، دةروازةيةك بؤ هاتنة ناوةوةى توركيا
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شيعةكان طةلةكؤمةكَى لة ليستى 
عَيراقيية دةكةنء لة بازنةى ثَيكهَينانى 

حكومةت دةيكةنة دةرةوةو لة 
بةرامبةريشدا عَيراقيية هةإةشةى 

ثاشةكشَي لة ثرؤسةى سياسيى دةكاتء 
ثةرلةمانتارَيكى كورديش ئاماذة بةوة 

دةكات، كة بوونى »عَيراقيية« بة 
ئؤثؤزسيؤن دةرئةنجامى باشى بؤ كورد 

نابَيت.

طةلةكؤمةكَي لة عَيراقيية دةكرَيت 
 بةثشتبةستن بة روونكردنةوةى دادطاى 
فيدراَلى عَيراقيى، كة مافى بة كوتلةى زؤرينةى 
ثةرلةمانى داوة حكومةت ثَيكبهَينَيت لةماوةى 
ليستى  ه��ةردوو  راب���ردوودا  رؤذى  ضةند 
دةوَلةتى ياساى خاوةن )89( كورسىء ليستى 
كورسى   )70( خ��اوةن  نيشتمانى  ئيئتالفى 
طةيشتن  بؤ  ضإكردووةتةوة  هةوَلةكانيان 
كوتلةى  يةك  ثَيكهَينانى  بؤ  رَيكةوتنَيك  بة 
ثةرلةمانى تا بتوانن حكومةت ثَيكبهَينن، وَيإاى 
زؤرينةى  كة  س��ةدر،  رةوت��ى  تَيبينييةكانى 
نيشتمانى  ئيئتالفى  ليستى  كورسييةكانى 
ضةند  وةزي��رانء  س��ةرؤك  ثؤستى  هةية، 
بةربةست  بوونةتة  تائَيستا  ديكةى  ثرسَيكى 
هاوثةيمانَيتييةداء  ئةو  راطةياندنى  لةبةردةم 
بةثَيى راثؤرتة هةواَلَيكى رؤذنامةى حةياتي 
ضاثى لةندةن، ليستى دةوَلةتى ياسا، كة نورى 
ماليكى سةرؤكايةتى دةكات ضةند مةرجَيكى 
ئيئتيالفى  ليستى  لةطةأل  يةكطرتنيان  بؤ  هةية 
وةزيران  دةبَيت سةرؤك  لةوانة:  نيشتمانيدا، 
بؤ حيزبى دةعوة بَيت، ئةطةر لةسةر دووبارة 
رَيكنةكةوتن  ماليكى  كانديدكردنةوةى 
وةليد  يان  عةبادى،  حةيدةر  بة  دةيطؤإن 
ثاَلَيوراوةش  دوو  ئةو  لةسةر  ئةطةر  حلي، 
رَيكنةكةون ليستى دةوَلةتى ياسا بةناضاريى 
جةعفةرى  ئيبراهيم  ثاآلوتنى  ثشتيطريى 
سةرؤكى رةوتى ضاكسازيى نيشتمانى دةكات 
بؤ وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك وةزيران، كة 

لة  نيشتمانيدايةء  ئيئتيالفى  ليستى  لةنَيو 
راثرسييةكةى رةوتى سةدردا بؤ وةرطرتنى 
ئةو ثؤستة ثلةى يةكةمى بةدةستهَينا، حيزبى 
دةعوة رَينادات ثرسى وةرطرتنى ئةو ثؤستة 
لة ئيرادةى ئةو حيزبة بضَيتةدةرةوة، بةوثَييةى 
لةبةرامبةردا ئةنجومةنى باآلى ئيسالميى، كة 
ليستى  سةرةكييةكانى  ثَيكهَينةرة  لة  يةكَيكة 
بةيان  عةبدولمةهدىء  ع��ادل  ئيئتيالف، 
هاوكات  ثاآلوتووة،  ثؤستة  ئةو  بؤ  جةبرى 
كارنامةى  لةسةر  تَيبينيى  ئيئتيالفيش  ليستى 
ناوخؤى  ثةيإةوى  و  داهاتوو  حكومةتى 
طرنطةكانى  مةرجة  وةزي��رانء  ئةنجومةنى 
وةزيرةكانى  وةزي��رانء  سةرؤك  كةسَيتى 

حكومةتى داهاتوو هةية.
رةشيد  حةميد  لةوضوارضَيوةيةشدا 
موعللة، وتةبَيذى ئةنجومةنى باآلى ئيسالميى 
ئيئتيالفى  ليستى  »ه���ةردوو  رايطةياند: 
رَيكةوتوون  ياسا،  دةوَلةتى  نيشتمانىء 
هاوبةش  ليذنةيةكى  ثَيكهَينانى  لةسةر 
وةزيرانى  س��ةرؤك  دةستنيشانكردنى  بؤ 

داهاتووى عَيراق«. 

عَيراقيية ياخى دةبَيت
ه��ةردوو  لَيكنزيكبوونةوةى  دةنطؤى 
دةوَلةتى  نيشتمانىء  ئيئتيالفى  ليستى 
سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى  ضانسى  ياسا 
وةزيرانى بؤ ليستى عَيراقيية بَيهَيزكردووةو 
ثَيكهاتة  عَيراقييةو  ليستى  كة  هَيندَيك،  بة 
هةإةشةئامَيز  ل��َي��دوان��ى  سوننةكانى 
هةنطاوةى  ئةو  سةرطرتنى  بة  بةرامبةر 
دةطاتة  تا  كة  بةكاردةهَينن،  شيعةكان 
ئاستى كشاندنةوةى لة ثرؤسةى سياسيىء 
طةإاندنةوةى عَيراق بؤ سةردةمى كؤمةَلةى 
زؤرب��ةى  نوَينةرى  تيايدا  كة  نيشتمانى، 
بوونيان  سياسيدا  ثرؤسةى  لة  سوننةكان 
نةبوو و بة ديوَيكى ديكةشدا عَيراقيية نايةوَيت 
بضَيت،  تةوافوق  بةرةى  ليستى  دةردى  بة 
عَيراقيدا  حكومةتى  ثَيشى  كابينةى  لة  كة 
كشايةوةو بة دووركةوتنةوة لة دةسةآلتيش 

زؤرينةى كورسييةكانى دؤإاند.
عَيراقيية  ليستى  ضوارضَيوةيةشدا  لةو   
هةردوو  هةوَلى  رايطةياند:  بةياننامةكةدا  لة 
حكومةت  ثَيكهَينانى  بؤ  شيعةكة  ليستة 

لَيدانى مافى هةَلبذاردنى ليستى عَيراقييةيةو 
بةإوويدا دةوةستن، تا ئاستى ثاشةكشَيكردن 

لة ثرؤسةى سياسيى عَيراق. 
ليستى  رةخنةكانى  هةإةشةو  ثةنجةى   
شيعةكة  ليستة  ه���ةردوو  بؤ  عَيراقيية 
بةوةوة  ياسا  دةوَلةتى  ليستى  بةتايبةت 
كإينى  تؤمةتى  ئاستى  طةيشتة  نةوةستاو 
ئةندامانيانء لةبةياننامةيةكى ديكةيدا ليستى 
هةندَيك  كة  كراوة،  بةوة  ئاماذة  عَيراقيية 
دةوَلةتى  ليستى  ثَيكهَينةرةكانى  اليةنة  لة 
ليستى  ئةندامانى  ئيغراكردنى  هةوَلى  ياسا 
ليستى  هةوآلنةى  ئةو  دةدةنء  عَيراقيية 
ئةو  هَيناوةء  شكستى  ياساش  دةوَلةتى 
بةرامبةر  بَيإَيزيية  هةَلسوكةوتانةش  جؤرة 

بة ثةيوةستبوون بة بةهاى ديموكراتييةوة.
 هاوكات بةإاى ئةندامَيكى هةَلبذَيردراوى 
يةكطرتنى  كوردستان،  هاوثةيمانيى  ليستى 
ليستى  وادةك���ات  شيعةكة،  ليستة  دوو 

عَيراقيية كاردانةوةى سلبيى هةبَيت.
د.م��ةح��م��ود ع��وس��م��ان، ئ��ةن��دام��ى 
هاوثةيمانيى  ليستى  ه��ةَل��ب��ذَي��ردراوى 

»ئةطةر  بة رؤذنامةى راطةياند:  كوردستان، 
يةك  ببنة  يةكبطرنء  ئيئتيالفةكة  هةردوو 
لةوان  وةزي��ران  سةرؤك  دةتوانن  ليست، 
هاوثةيمانيى  تةنيا  ئةطةر  ب��ةآلم  بَيت، 
ليستى  ئةطةر  كوتلة،  يةك  نابنة  ثَيكبهَينن، 
ل��ةوب��ارةي��ةوة  بكات  هةست  عَيراقيية 
نةكرا،  جَيبةجَي  دةستوور  لَيكراوة،  غةدرى 
هةبَيتء  تونديان  ك��اردان��ةوةى  مومكينة 

دةرئةنجامةكةى باش نةبَيت«.

 ئؤثؤزسيؤنَيكى مةترسيدار 
 ل���ةب���ارى ث��َي��ك��ه��َي��ن��ان��ى ك��وت��ل��ةى 
شيعةكةء  ليستة  دوو  لةنَيوان  هاوبةش 
لة  عَيراقيية  ليستى  دوورخستنةوةى 
ثَيكهاتةى حكومةت، يان قايلنةبوونى ليستى 
لةبرى  حكومةت  بةشداريى  بة  عَيراقيية 
سةرؤكايةتيكردنى حكومةتةكة، ئةطةرةكانى 
بةردةم ليستى عَيراقيية بضووك دةبنةوة بؤ 
ئؤثؤزسيؤنبوونء بة بإواى د. مةحموديش، 
ئةطةرزؤرة  عَيراقدا،  ئَيستاى  واقيعى  لة 

حكومةت ئؤثؤزسيؤن سةركوت بكات.
شيعةو  لةنَيوان  ئؤثؤزسيؤنبوون 
ثةيوةندييء  عَيراقدا  ثةرلةمانى  لة  سوننةدا 
كورد  لةسةر  راستةوخؤى  كاريطةريى 
دةبَيتء ضاودَيران لةو باوةإةدان، كة بوونى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى شيعة لة ئؤثؤزسيؤنى سوننة 
عوسمانيش،  د.مةحمود  باشترةو  كورد  بؤ 
ئةو بيرؤكةية ثشتإاست دةكاتةوةء ثَييواية؛ 
كارَيكى  سوننةكان  ئؤثؤزسيؤنى  بة  بوون 
»كورد  دةَلَيت:  لةوبارةيةوة  نييةو  باش 
هةية،  كَيشةى  دوو  عَيراقيية  ليستى  لةطةأل 
سياسةتى  ئامادةبن  عَيراقيية  ليستى  ئةطةر 
كَيشةكان  بيانةوَيت  ب��ط��ؤإنء  خؤيان 
دةتوانن  زياتر  ئةوان  بطؤإن،  كورد  لةطةأل 
ليستى  كة  بةتايبةت  بكةن،  ضارةسةرى 
عَيراقيية لة ناوضةكانى )140(دا باآلدةستنء 
ئةطةر نةشيانةوَيت بيكةن دةتوانن كَيشةى 
زؤرمان بؤ دروستبكةنء هةقة كورديش لةو 
نَيوةندةدا نةبَيتة اليةنء اليةنطريى اليةنَيكى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  كار  نةكاتء  دياريكراو 

دةستوور بكات«.

هةستيار قادر

وتةبَيذى ليستى عَيراقيية، جةخت 
نابن  قايل  كة  دةكاتةوة،  ئةوة  لةسةر 
بة  س��ةب��ارةت  ئؤثؤزسيؤنء  ببنة 
حكومةتيش  ثَيكهَينانى  ئةطةرةكانى 
شيعةكةوة،  ليستة  هةردوو  لةاليةن 
دةَلَيت: »زؤر ئةطةرمان لةبةردةمداية، 
ثإؤسةى  لة  كشانةوةية  دواينيان 

سياسيى عَيراق«.
سةرؤك  ثؤستى  بة  سةبارةت   
دةمةلوجى،  مةيسون  كؤماريش، 
ئاماذة  عَيراقيية،  ليستى  وتةبَيذى 
بةو  طرنطى  ك��ة  دةك����ات،  ب���ةوة 
فةخريية«ء  »ضونكة  نادةن،  ثؤستة 
دةردةبإَيت  خؤشى  سةرسوإمانى 
هاوثةيمانيى  ليستى  سووربوونى  لة 
ثؤستةو  ئ��ةو  وةرطرتنى  لةسةر 
ليستى  خواستى  »هيوادارم  دةَلَيت: 
سةرؤك  ثؤستى  لة  هاوثةيمانيى 
كَيشةى  ط��ةوةرت��رب��َي��تء  ك��ؤم��ار 

عَيراقيش لةو ثؤستة طرنطترة«.
مشتومإةكانى  سةروبةندى  لة 
لةاليةك  كة  حكومةتدا  ثَيكهَينانى 
خؤى  مافى  بة  عَيراقيية  ليستى 
ثَيكبهَينَيت،  حكومةت  دةزان��َي��ت 
)91( كؤكردنةوةى  بة  بةوثَييةى 

كوتلةكانى  يةكةمى  ثلةى  لة  كورسى 
لةاليةكى  دَي��تء  نوَيدا  ثةرلةمانى 

ئيئتيالفى  ليستى  هةردوو  ديكةشةوة 
وةك  ياسا  دةوَل��ةت��ى  نيشتمانىء 
نوَينةرى شيعةكان نايانةوَيت سازش 
لةسةر دةسةآلتى سياسيى بكةنء لة 
ثؤستى  سَييةم،  جارى  بؤ  هةوَلدان 
بَيت.  خؤيان  بؤ  وةزي��ران  سةرؤك 
مةيسون دةمةلوجى، وتةبَيذى ليستى 
لة  ليستةكةى  بَيئاطايى  عَيراقيية، 
لةاليةن  كة  دةردةبإَيت  كودةتايةك 
دوو ليستة شيعةكةوة لة دذى ليستى 
عَيراقيية بكرَيت بؤ دوورخستنةوةيان 
حكومةت  ثَيكهَينانى  ثرسى  ل��ة 
بة  ثةرلةمانء  كوتلةى  يةكةم  وةك 
رؤذنامةى راطةياند: »ئَيمة زانياريمان 
دوو  ئةو  رَيككةوتنى  بة  سةبارةت 
دةستوور،  بةثَيى  بةآلم  نيية،  ليستة 
كة  خؤيةتى  مافى  عَيراقيية  ليستى 
حكومةت ثَيكبهَينَيت وةك طةورةترين 
لة  رةخنةشى  ثةرلةمان«ء  كوتلةى 
بؤ  طرت  شيعةكة  ليستة  دوو  هةوَلى 
ليستى  لةبرى  حكومةت  ثَيكهَينانى 
اليةنانةى  »ئةو  رايطةياند:  عَيراقييةو 
ث��إؤذة  خ��اوةن  دةي��ان��ةوَي��ت  ديكة 

نيشتمانييةكان دوووربخةوة«.
ليستة شيعةكة  سووربوونى دوو 
لة ثَيكهَينانى حكومةت، ضةندين ئةطةر 
بؤ  عَيراقيية  ليستى  بةردةم  دةخاتة 
دؤسيةيةدا،  ئةو  لةطةأل  مامةَلةكردن 
جةخت  عَيراقيية  ليستى  وتةبَيذى 
قايلنابن  كة  دةكاتةوة،  ئةوة  لةسةر 
حكومةت  ئؤثؤزسيؤنى  بكرَينة 

ئةطةرةكانى  سةبارةت  لةثةرلةمانداء 
بَيبةشكردنيان  لةبارى  بةردةميشيان 
دةمةلوجى  حكومةتدا،  ثَيكهَينانى  لة 
ثَيشة  لة  ئةطةرمان  »ضةندين  دةَلَيت: 
بؤ مامةَلةكردن لةطةأل ئةو كَيشةيةداو 
دوا  سياسيى،  ثإؤسةى  لة  كشانةوة 

ئةطةرة كة ثةناى بؤ دةبةين«.
كؤماريش،  ثؤستى سةرؤكايةتيى 
كة  ديكة  طرَييانةى  ل��ةو  يةكَيكة 
نَيوان  هاوثةيمانيى  هاوسةنطيى 
كوردستانء  هاوثةيمانيى  ليستى 
ليستة شيعةكانء عَيراقيية دةطؤإَيت، 
هاشمى،  تاريق  ثَيشتر  بةوثَييةى 
بةشَيوةى  عَيراقيية  ليستى  ئةندامى 
راستةوخؤو ناإاستةوخؤ بانطةشةى 
ثؤستةى  ئةو  بةدةستهَينانى  هةوَلى 
عةرةبى  كةسايةتييةكى  وةك  دةدا 
دةمةلوجى  ه��ةرض��ةن��دة  سوننة، 
وةك  ئَيستا  تا  كة  ب��ةوةدا،  ئاماذةى 
ئةو  بؤ  كةسيان  عَيراقيية  ليستى 
كة  بةوثَييةى  نةثاآلوتووة،  ثؤستة 
كؤمار  ئ��ةوان��ةوة س��ةرؤك  ب��ةالى 
لةسةر  جةختى  فةخرييةء  ثؤستَيكى 
لة  عَيراق  »كَيشةى  ك��ردةوة  ئ��ةوة 

ثؤستى سةرؤك كؤمار طةورةترة«. 
عَيراقيية،  ليستى  وت��ةب��َي��ذى   
كورديش  سووربوونى  لة  رةخنةى 
طرت، بؤ وةرطرتنى ئةو ثؤستةء وتى: 
»هيوادارم، خواستء ئامانجى ليستى 
ثؤستى  لة  بَيت  زياتر  هاوثةيمانيى 

سةرؤك كؤمار«.

عَيراقيي
ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20 12hewal.rozhnama@gmail.com

»عَيراقيية« لة شيعةكان ياخى دةبَيت

» ئؤثؤزسيؤنبوونى سوننة، زيان بة كورد دةطةيةنَيت«

»هيوادارم، ئامانجى هاوثةيمانيى لة ثؤستى سةرؤك كؤمار طةورةتر بَيت«

: »نابينة ئؤثؤزسيؤن« وتةبَيذى ليستى عَيراقيية بؤ    

مةيسون دةمةلوجى



ئةم  هةرضةندة  ضاودَيريى.  ديوانى  هةردوو 
لةسةر  ياسايى  ثَيشنيازةش وةك مادةيةكى 
داواى فراكسيؤنى طؤإان خراية دةنطدانةوة، 
هةردوو  لةاليةن  هةمواركردنى  دواى  بةآلم 
بةشَيوةيةكى  داراييةوة  ياسايىء  ليذنةى 
ناإؤشن دةنطى لةسةر درا، ضونكة لة كاتَيكدا 
هةموو  يةكطرتنةوةى  طؤإان  فراكسيؤنى 
ثَيشمةرجى  وةك  دامودةزطايانةى  ئةو 
سةرفكردنى بودجةكانيان ثَيشنيازكرد، بةآلم 
لة مادة ثَيشنيازكراوة هةمواركراوةكةدا تةنيا 
نةك  كرا،  بودجة  يةكخستنةوةى  لة  باس 

يةكخستنةوةى ئيدارة.
بةثَيى  وةزارةت��ةك��ان  ث���إؤذةى   .13
هيض  وات��ة  بَيت،  وةزارةت��ةك��ان  ثسثؤإيى 
خؤى  ثسثؤإيى  دةرةوةى  لة  وةزارةتَيك 
هيض ثإؤذةيةك ئةنجامنةداء هيض ثإؤذةيةك 

ثَيشنياز نةكات.
ث��إؤذةى  لة  ع��ةدال��ةت  راطرتنى   .14
ناوضة جياوازةكاندا  ناحيةء  ثارَيزطاء قةزاو 

بةطوَيرةى دوو ثَيوةر:

- ذمارةى دانيشتووان.
- ئةولةويةتى ناوضة زةرةرمةندةكان.

ئةم ثَيشنيازةى فراكسيؤنى طؤإان خراية 
دةنطدانةوةء ثةسةندكرا.

هةرسآ  ميزانييةى  دياريكردنى   .15
بةشَيوةيةكى  هةرَيم  سةرؤكايةتييةكةى 
رؤشن، بةجؤرَيك سةرؤكى ديوانى هةر سآ 
سةرؤكايةتييةكة ئامادة بن بؤ وردكردنةوةء 

شيكردنةوةى.
بودجةى  سةربةخؤيى  ثاراستنى   .16
رَيكخراوة  ياسا  بة  كة  دادوةريى  دةسةآلتى 
دةسةآلتى  ثَيطةى  بةهَيزكردنى  لةثَيناو 

دادوةريىء دةسةآلتى ياسادا. 
17. دياريكردنى بإى بودجةى تةرخانكراو 
بؤ ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان بة رَيذةى )17%(كة 

لة ناوةند وةردةطيرَيت.
18. دياريكردنى بودجةى »ثةيوةندييةكانء 
نووسينطةكانى حكومةتى هةرَيم لة دةرةوةى 
خشتةء  دؤكيؤمَينتء  لةطةأل  هاوثَيض  وآلت« 

داتاى ثَيويستدا. 

بؤ  كة  طوذمانةى  ئةو  خةمآلندنى   .19
سةنديكاء رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى 
بة بودجةيةكى  سةرفدةكرَين، جياكردنةوةى 
تايبةت كة دةستةيةكى سةربةخؤى سةر بة 

ثةرلةمان ضاودَيرى بكات.
لةنَيوان  رابطيردرَيت  هاوسةنطى   .20
ثإؤذة ثَيشنيازكراوةكان )المقترح من الدائرة(ء 
ثةسندكراوةى وةزارةتةكانء دامودةزطاكانى 

حكومةت.
طوذمة  ئةو  هةموو  تةرخانكردنى   .21
ثارانةى كة لة خاَلةكانى )1-11( طلدةدرَينةوة 

بؤ:
كةرتى  خزمةتى  كة  ثإؤذانةى  ئةو   -
بةرهةمَينان دةكةنء كوردستان لة هةرَيمَيكى 

بةرخؤرةوة دةكةنة هةرَيمَيكى بةرهةمهَين.
- ثإؤذة خزمةتطوزارييةكان بةتايبةتى لة 
طةإةطة هةذارنشينةكانء طوندء شارؤضكةء 
طةشةكردنَيكى  لةثَيناو  ئؤردوطاكاندا، 

ئاسؤييدا.
- بةرزكردنةوةى مووضة نزمةكان وةك 
لة  مووضة  هةمواركردنى  ثإؤذةياساى  لة 

خاَلى )6(دا هاتووة.
فةرمانبةران  مووضةى  هاوتاكردنى   -
ثَيشنيازةى  ئةم  سلَيمانيدا.  هةولَيرء  لةنَيوان 
دةنطدانةوة،  خراية  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 

ثةسةندكرا.
طةنجانء  بؤ  كار  هةلى  دؤزينةوةى   -
بَيكاران بة هةردوو رةطةزةكةوة لة هةرسآ 

كةرتى تايبةتء طشتىء تَيكةآلودا.
كةسوكارى  مووضةى  زيادكردنى   -
كيمياباران،  ئةنفالء  قوربانييانى  شةهيدان، 
كةمئةندامانء خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان. 
ثَيشنيازة  ئةم  داوايكرد،  طؤإان  فراكسيؤنى 
مووضةى  زيادكردنى  بؤ  دةنطدانةوة  بخرَيتة 
ئةنفالء  قوربانييانى  شةهيدان،  كةسوكارى 
كيمياباران، كةمئةندامانء خاوةن ثَيداويستيية 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتيى  بةآلم  تايبةتةكان، 

رةتيكردةوة بخرَيتة دةنطدانةوة.
)4(ى  ذم��ارة  ياساى  جَيبةجَيكردنى   -
)2006(ى ئيتحادى بؤ هاوتاكردنى مووضةى 
وانةى  بة  كوردستان  سياسيى  زيندانييانى 
ئةم  داوايكرد  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  عَيراق. 
بخرَيتة  ياسايى  مادةيةكى  وةك  ثَيشنيازة 
سةرؤكايةتيى  اليةن  لة  بةآلم  دةنطدانةوة، 
ليستى  ئةندامانى  لة  ذمارةيةك  ثةرلةمانء 

كوردستانييةوة رةتكرايةوة. 
- زي��ادك��ردن��ى م��ووض��ةء دةرم��اَل��ةى 

ضةكدارةكانء  هَيزة  ئاسايش،  ثَيشمةرطة، 
ثؤليسء هَيزةكانى ناوخؤء هاوتاكردنيان بة 
مووضةى ئةوانةى بةغدا. ئةم ثَيشنيازة لةسةر 
داواى فراكسيؤنى طؤإان خراية دةنطدانةوة، 
بةآلم تةنيا هاوتاكردنى مووضة ثةسةند كراء 

هاوتاكردنى دةرماَلة نةخراية دةنطدانةوة.
سزاى  حيزبىء  سيماى  نةهَيشتنى   -
مةرجى  )وةك  ه��َي��زان��ةدا  ل��ةو  حيزبيى 
بودجةى  لة  حيزب  بودجةى  جياكردنةوةى 
حكومةت(، هاوكات لةطةأل قةرةبووكردنةوةى 
سياسى  سزاى  كة  كةسانةى  ئةو  هةموو 
سةربازء  ث��ل��ةدارء  ئةفسةرء  لة  دراون 
مووضةخؤرةكانى سةر بة وةزارةتى ناوخؤ، 
ئاسايشء  ئةركان،  فةرماندةيى،  ثَيشمةرطة، 
ثاسةوانى سنوور، كة ذمارةيان زياتر )1500( 
بودجةى  لة  بإاويان  مووضةى  كؤى  كةسة، 
)480( )5(مليارء  دةوروب���ةرى  بة  طشتى 

فراكسيؤنى  دةكرَيت.  مةزةندة  دينار  مليؤن 
طَيإانةوةى  ثَيشنيازى  داواي��ك��رد،  ط��ؤإان 
مووضةى ئةو فةرمانبةرانةى كة وةك سزاى 
سياسى مووضةيان بإاوة بخرَيتة دةنطدانةوة، 
بةكؤى  ياسايى  مادةيةكى  وةك  ثَيشنيازةكة 

دةنط ثةسةندكرا. 
هةموو  بؤ  بةردةوام  بيمةى  بإينةوةى   -
درَيذخايةن  نةخؤشى  تووشى  كة  ئةوانةى 
كؤمةآليةتى  قةيرانى  دووضارى  يان  بوون، 
بوونةتةوة، هةروةها مووضةى خانةنشينى بؤ 
هةموو ئةو كرَيكارء شؤفَيرء بةهةمهَينانةى 
ضوونةتة تةمةنةوة، يان لةكاتى كاردا تووشى 

قةيرانى تةندروستى هاتوون.
ثإؤذةكانى  ب��ودج��ةى  زيادكردنى   -
ثإؤذة  بةبآ  دابإاوةكان،  ناوضة  كةركوكء 
ث��إؤذة  ل��ة  بةشَيك  وةك  حيزبييةكان، 
واتة  هةرَيم.  ئاستى  لةسةر  نيشتمانييةكان 
ئةو  ثشتيوانيى  سندوقى  بةنيشتمانيكردنى 
فراكسيؤنى طؤإان  ثَيشنيازةى  ئةم  ناوضانة. 

ثةسةندكرا.
دةضَيتة  كة  زيادكردنة  ئةو  هةموو    .22
بودجة  ثةسةندكردنى  دواى  مووضة  سةر 
لةسةرةتاى ساَلى )2010(وة ئةذمار بكرَيتء 
وةك  ثَيشنيازة  ئةم  بدرَيت.  يةكةوة  بةسةر 
دارايىء  وةزارةت��ى  هاوبةشى  ثَيشنيازَيكى 

فراكسيؤنى طؤإان ثةسةندكرا.
23. فراكسيؤنى طؤإان داوايكرد، بودجةى 
ئةو  بةثَيى  كات  زووترين  بة  خةمَلَينراو 
خاآلنةى سةرةوة هةمواربكرَيتء لة شَيوةى 
كؤمةَلَيك دؤكيؤمَينتى فةرميدا بطةإَينرَيتةوة، 

ثةرلةماندا  حكومةتء  سايتى  لة  هاوكات 
بآلوبكرَيتةوة، كة بريتين لة:

- ليستى تةواوى »ميزانيةى مينحةء ثارة 
طلدراوةكان« وةك لة خاَلى )3(دا هاتووة.

ث���إؤذة  ه���ةم���وارك���راوى  ليستى   -
ناوى  )وات���ة:  وردي��ى  بة  ب��ةردةوام��ةك��ان 
شوَينى  ث��إؤذةك��ة،  ثَيناسةى  ث��إؤذةك��ة، 
ثإؤذةكة، كاتى ثإؤذةكة كةى دةستثَيدةكاتء 

كةى تةواودةبَيت(.
ث���إؤذة  ه���ةم���وارك���راوى  ليستى   -
ناوى  )وات��ة:  ورديى  بة  ثَيشنيازكراوةكان 
شوَينى  ث��إؤذةك��ة،  ثَيناسةى  ث��إؤذةك��ة، 
ثإؤذةكة، كاتى ثإؤذةكة كةى دةستثَيدةكاتء 

كةى تةواو دةبَيت(.
- ليستى هةمواركراوى ئيرادات، ميالكات، 
هةموو  جاريةء  ميزانيةى  وردةكارييةكانى 
بودجةى  بة  تايبةت  ديكةى  وردةكارييةكانى 

خةمَلَينراو.
حيسابى  )2008(ء  خيتامى  حيسابى   -

خيتامى نيوةى يةكةمى)2009(.
- راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيريى هةردوو 

ئيدارةى سلَيمانىء هةولَير.
ئةو  ه��ةم��وو  م��وراج��ةع��ةء  ميزانى   -
تبرعات،  )منح،  كة دةريدةخةن  بةَلطةنامانةى 
اعانات، مصروفات أخرى لة 2008ء 2009(دا 

ضؤن سةرفكراون.
- ليستى سيستمى مووضةى هةرَيم وةك 

لة خاَلى دةيةمدا هاتووة.
كؤى  ك��ة  ئ���ةوةى  دواى  س��ةرةن��ج��ام، 
وردي��ى  ب��ة  سةرنجانة  ثَيشنيازء  ئ��ةم 
طؤإانةوة  فراكسيؤنى  ئةندامانى  لةاليةن 
خرانةإوو، هةر لةسةر ئةو بنةمايةش داواى 
بةآلم  حكومةت،  بؤ  كرا  بودجة  ناردنةوةى 
ئةوةى  ثاش  بودجةء  هَيشتنةوةى  ثاش 
سةرؤكايةتيى ثةرلةمانء زؤرينةى ئةندامانى 
هةرة  بةشى  كة  نةبوون  رازى  ثةرلةمان 
زؤرى ثَيشنيازةكانى فراكسيؤنى طؤإان وةك 
ثإؤذةياساكةدا  لة  ياسايى  مادةى  كؤمةَلَيك 
جَيطير بكرَين، فراكسيؤنى طؤإان بإيارى دا 
ثإؤذةياساى بودجةى خةمَلَينراو رةتبكاتةوة، 
بة  بودجةية،  ئةو  ثةسةندكردنى  ئؤباَلى  تا 
هةموو ئةو كةلَينء ناإؤشنىء ناعةدالةتييةوة، 

لة ئةستؤ نةطرَيت.

فراكسيؤنى طؤإان
لة ثةرلةمانى كوردستان
هةولَير       15/ 4/ 2010

15 ئــابــووري
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20

سازدانى: رؤذنامة

يةكَيتيى  س��ةرؤك��ى  ج��َي��ط��رى 
خاوةنكارانى كوردستان/ لقى سلَيمانى 
هؤشدارى دةدات، كة لة ئَيستادا سلَيمانى 
تَيدةثةإَيتء  بَيكاريدا  ئةزمةيةكى  بة 
هؤكارى ئةم بَيكارييةش دةطةإَينَيتةوة 
بؤ دواكةوتنى ثةسةندكردنى بودجةى 
)2010(ى هةرَيمء فةشةلهَينانى كةرتى 

ثيشةسازيى لة هةرَيمى كوردستان.
سةرؤكى  جَيطرى  محةمةد،  سوارة 
لقى  يةكَيتيى خاوةنكارانى كوردستان/ 
بةهؤى  دةكات؛  بةوة  ئاماذة  سلَيمانى، 
بودجةى  ثةسةندكردنى  دواكةوتنى 
كوردستانةوة  هةرَيمى  )2010(ى 
كؤمثانياء  ل��ة  زؤر  ذم��ارةي��ةك��ى 
بةَلَيندةرء وةستاء كرَيكار لة سلَيمانيدا 

بَيكاربوون.
قسةكانى،  ثشتإاستكردنةوةى  بؤ 
سوارة محةمةد باس لةوة دةكات، كة لة 
ئَيستادا ئةو دياردةية دروستبووةتةوة 
دوكانةكاندا  كارطةء  بة  خةَلك  كة 
ئةم  كاتَيكدا  لة  ك��ار،  بؤ  دةط��ةإَي��ن 
كؤتايى  )1995(ةوة  لة ساَلى  دياردةية 

ثَيهاتبوو.
يةكَيتيى  س��ةرؤك��ى  ج��َي��ط��رى 
هؤكارَيكى  سلَيمانى،  خاوةنكارانى 
بؤ  دةطَيإَيتةوة  بَيكاريية  ئةم  ديكةى 
ثيشةسازيى  كةرتى  فةشةلهَينانى 
دةَل��َي��ت:  ك��وردس��ت��انء  هةرَيمى  لة 
تيانةماوة،  ئيشى  بازاإ  كارطةكانء 
لَيرة  ك��ة  ك��اآلي��ان��ةى  ئ��ةو  ضونكة 
دروستدةكرَين، بةنيوةى تَيضووةكةيان 
لة دةرةوة هاوردة دةكرَينء دةهَينرَينة 
كوردستان، جطة لةوةى كوالَيتييةكةيان 

لةوةى ئَيرة باشترة.
س�����وارة م��ح��ةم��ةد ئ����ةوةش 
حكومةت  ئةطةر  كة  رووندةكاتةوة 
بةخاوةن  بدات  درَيذخايةن  قةرزى 
البةرَيت،  لةسةر  باجيان  كارطةكانء 
دةكةونةوة  كارطةكان  تر  جارَيكى 
كار  ئةطةر  كارطةيةكيش  هةر  كارء 
سلَيمانى  لة  دابينبكات  )5(خَيزان  بؤ 
)50( ئةوكاتة  هةية،  )5000(كارطة  كة 

كاريان  سلَيمانى  لة  ك��ةس  ه��ةزار 
دةستدةكةوَيت.

ئةو خاوةنكارة باس لةوةش دةكات 
كؤمثانياكان  لة  زؤرَي��ك  ئَيستا  كة 

بؤ  بةكاردةهَينن  بيانى  كرَيكارى 
ثإؤذةكانيانء بةم هؤيةشةوة بةشَيك 
بَيكاربوون،  خؤماَلى  كرَيكارى  لة 
ئيشكةرنين،  خؤماَلى  كرَيكارى  ضونكة 
ضونكة  بيانييةكان،  كرَيكارة  وةك 
كرَيكارى  حكومةت  حيزبةكانء 
خؤماَلييان فَيرى مووضة كردووة، نةك 

كار.
ئةم  محةمةد،  س��وارة  ب��إواى  بة 
ثارَيزطاكانى  لة  بَيكاريية  ئةزمةى 
دي��ك��ةى ه��ةرَي��م��ي��ش ه��ةي��ة، ب��ةآلم 
بإواى  بة  ضونكة  كةمتر،  بةإَيذةيةكى 
هةية،  زياتر  ثإؤذةى  هةولَير  لة  ئةو، 

بةراورد بة سلَيمانى.
لة  بازرطانيى  كةرتى  ئةطةرضى 
بةرةءثَيشضوونى  كوردستان  هةرَيمى 
س��وارة  ب��ةآلم  بينيوة،  ب��ةخ��ؤي��ةوة 
كشتوكاأل  كةرتى  ثَييواية،  محةمةد 
كةرتى  ثاشان  يةكةمء  رَي��ذةى  بة 
دةبنة  دووةم،  رَيذةى  بة  ثيشةسازيى 
جطة  بَيكاريى،  كةمبوونةوةى  هؤى 
كةرتى  بتوانَيت  بودجة  ئةطةر  لةوةش 
ئةوكاتةش  ببووذَينَيتةوة،  تايبةت 

كةمدةبَيتةوة. بَيكاريى 

جَيطرى سةرؤكى يةكيَتيى خاوةنكاران:

سلَيمانى بة ئةزمةيةكى بَيكاريدا تَيدةثةأَيت

بـؤضى بودجــــــةمان ثةسةند نةكرد؟
راثؤرتى فراكسيؤنى طؤأان ســـــــةبارةت بـة بودجـةى خةملَيَنـراوى )2010(

سوارة محةمةد، جَيطري سةرؤكي يةكَيتي خاوةنكارانى كوردستان/ لقي سلَيمانى

فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن دةنطيان بؤ بودجةى 2010ى هةرَيم نةدا



لةناو  دوورءدرَي��ذ  طفتوطؤيةكى  دواى 
دانيشتنى  ضةندين  كة  ثةرلةماندا،  هؤَلى 
دةيان  هَيناء  بةدواى خؤيدا  لةدوايةكى  يةك 
ئ��ةوةى  دواى  كَيشا،  درَي���ذةى  سةعات 
ثةرلةمانتارانى فراكسيؤنى طؤإان هاودةنط 
ديكةى  ذمارةيةكى  ئؤثؤزسيؤنء  لةطةأل 
ئةندامانى ثةرلةمان توانييان ضةندين كةلَينء 
ساَلى  خةمَلَينراوى  بودجةى  كةموكورتى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  )2010(ى 
بكةنء  ئاشكرا  كوردستان  طشتيى  راى  بؤ 
بإَيك هةمواركاريى ئيجابى لة ثإؤذةياساى 
ئةوةشدا  لةطةأل  ئةنجامبدةن.  ب��ودج��ةدا 
فراكسيؤنى طؤإان بإيارى دا، ثإؤذةياساى 
بودجةى خةمَلَينراو ثةسةند نةكات. هؤكارى 
ئةو هةَلوَيستةى فراكسيؤنى طؤإان لة ضةند 

خاَلَيكدا ضإدةبَيتةوة كة طرنطترينيان:
 )2010( خةمَلَينراوى  ب��ودج��ةى   -

بودجةيةكى ناإؤشنء نازانستيية.
- ضةندين كةلَينء الدانى دارايى تَيداية.

- خزمةت ناكات بة عةدالةتى كؤمةآليةتىء 
ذَيرخانى  بنيادنانى  م��رؤي��ىء  طةشةى 

ئابووريى.
- نةيتوانيوة بودجةى حيزب لة بودجةى 

حكومةت جيابكاتةوة.
وةه��م��ى  ث������إؤذةى  ض��ةن��دي��ن   -

دووبارةبووةتةوةء ناإؤشنى تَيداية.
وةك  ض  دؤالر،  مليؤنةها  ضارةنووسى   -
ميزانيةى  وةك  ض  مينحة،  وةك  ض  داه��ات، 
ماديى..  غةيرة  شمةكى  وةك  ض  م��دةوةر، 
ديار نييةء وةآلمى رؤشن دةربارةيان ضنط 

نةكةوتوون. 
رؤشن  ستراتيذيى  ثالنَيكى  هيض   -
ئابووريىء  ثَيشخستنى  بؤ  لةخؤناطرَيت 
كةمكردنةوةى  بةرهةمهَينانء  كةرتى 

دياردةى بَيكاريىء بةرخؤريى.
بة  خةمَلَينراو  بودجةى  لةكاتَيكدا   -
كاتى خؤيدا  لة  دواكةوتووةء  مانط  ضةندين 
نةطةيشتووةتة ثةرلةمان، كةضى دؤكيؤمَينتء 
بودجةكةدا  لةطةأل  ثَيويست  بةَلطةنامةى 

نةنَيردراوة.
داراي��ىء  ليذنةى  راثؤرتى  هاوكات   -
ئابووريى ثةرلةمان نةيتوانيوة تيشك بخاتة 
كةموكورتييانةو  ناإؤشنىء  ئ��ةو  س��ةر 
بؤ  طونجاويان  رَيطةضارةى  نةيتوانيوة 

بدؤزَيتةوة.
لةناو  بةإَيزةكانيش  وةزيرة  وةآلمى   -
هاودذيى  ناتةواوبوونء  ثةرلةماندا  هؤَلى 

وةزيرةكان  هةبوو،  قسةكانياندا  لةنَيوان 
ثرسيارةكانى  زؤرى  بةشَيكى  وةآلم��ى 

ئةندامانى ثةرلةمانيان نةدايةوة.
هةموو  ئةو سةرنجانةء  لةبةر رؤشنايى 
لةناوةوةء  كة  طرنطانةى  زانياريية  ئةو 
هاوآلتيى  ضةندين  لةاليةن  وآلت،  دةرةوةى 
دَلسؤزء ضةندين ثسثؤإى بوارى ئابووريىء 
ثَيمان طةيشتن،  بودجةسازيى بةسوثاسةوة 
ئةوةى  كوردستان  خةَلكى  بةرذةوةنديى 
ئ��ةوةى  وةك  بودجةية  ئ��ةم  كة  خواست 
فراكسيؤنى  نةكرَيت.  ثةسةند  هةية  ئَيستا 
بؤ  نةبوو  ثَيشوةختى  حوكمَيكى  ط��ؤإان 
رةتكردنةوةى بودجة، زؤر بة رؤشنى داواى 
كؤمةَلَيك هةمواركاريى )تعديالت(ى كرد كة 

بريتيبوون لة: 
دةروازةكانى  هةموو  كةمكردنةوةى   .1
مصروفات  هاوكارى،  تبرعات،  )بةخشين، 
لة  بَيجطة  وةزارةتةكان  هةموو  لة  أخرى( 
كارء  تةندروستىء  وةزارةت���ى  ه��ةردوو 
ب��ةب��إى)%90(،  كؤمةآليةتى  ك��اروب��ارى 
هةروةها هةر سآ سةرؤكايةتييةكةى هةرَيم 
فراكسيؤنى  ثَيشنيازةى  ئةم  بةبإى)%50(. 
تةنيا  ب��ةآلم  دةن��ط��دان��ةوة،  خراية  ط��ؤإان 
هاوكاريى  بةخشينء  )5%(ى  كةمكردنةوةى 
ثةسةند كرا. ثاشان لةسةر داواى فراكسيؤنى 
بةخشينةكان  طلدراوةى  )5%(ثارةى  طؤإان 
كة نزيكةى )20(مليار دينار بوو تةرخانكرا بؤ 

كةركوكء ناوضة دابإاوةكان.
2. هةَلطرتنى هةموو ئةو ثإؤذانةى كة:

بؤ  يان  ب��وون  تةرخانكرا  حيزب  بؤ   -
حيزب  لة  نزيك  رَيكخراوةكانى  سةنتةرء 

طلدرابوونةوة.
يان  دووبارةبوون  كة  ثإؤذانةى  ئةو   -

بةإوونى ديارينةكرابوون.
- ئةو ثإؤذانةى كة ثَيشتر تةواوبوونء 

سةرلةنوآ ثارةيان بؤ تةرخانكرابووةوة.
لة  كة  وةهمييةكان  ث��إؤذة  هةموو   -

بنةإةتدا بوونيان نةبوو.
بودجةى  كة  ثإؤذانةى  ئةو  هةموو   -

طشتييان خستبووة خزمةتى كةرتى تايبةت.
طؤإان  فراكسيؤنى  ديكةى  داوايةكى   .3
هاوثَيض  ميزانيةيةكى  ناردنى  لة  بريتيبوو 
ث��ارة  مينحةكانء  »ميزانيةى  ب��ةن��اوى 
)6( لة  زياتر  ضارةنووسى  كة  طلدراوةكان«، 

مليارء )400(مليؤن دؤالرى تَيدا دياريبكرَيت 
سةبارةت بةو ثارةء ثإؤذة جؤراءجؤرانةى 
ثارةى  ن��ةوتء  طرَيبةستةكانى  لةثاى  كة 

طلدراوةى بةرنامةى نةوت بةرامبةر خؤراك 
بةسةر  ضييان  كوردستانةوة،  هاتوونةتة 
ثارَيزراون؟  خةزينةيةكدا  ض  لة  هاتووة؟ 
سةرفكراون؟  ضؤن  سةرفكراون؟  كةى 
ئايندةدا  ثالنى  لة  ضؤن  ماوةتةوةء  ضةندى 
زانياريية  هةموو  لةطةأل  خةرجدةكرَيت؟ 
ثَيويستةكان لةو بارةيةوة بة خشتةء ذمارةء 

داتاى ثَيويستةوة. 
4. ئاشكراكردنى ثارةى طةإاوة )الميزانية 
المدورة(ى هةموو وةزارةتة تازةكانء هةموو 

وةزارةتة هةَلوةشاوةكان.
5. خةمآلندنى ئةو طوذمةيةى كة لة )يةك 
دؤالر بؤ هةر بةرميلَيك(ى كَيَلطة نةوتييةكانى 
بةرهةمدةهَينرَينء  هةرَيم  ثارَيزطاكانى 

تؤماركردنيان لة ليستى داهاتدا.
6. هاوكات لةطةأل ثةسةندكردنى بودجةدا، 
ثإؤذةياساى هةمواركردنى سيستمى مووضة 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كة  هةرَيمدا،  لة 
يةكةمى  رؤذى)23/ 2/ 2010( خوَيندنةوةى 

بؤ كرا ثةسةندبكرَيت.
خةمَلَينراوى  ليستى  ثَيداضوونةوةى   .7
ئيراداتى سةرجةم وةزارةتء دامةزراوةكانى 
داهاتةكانيان  بإى  كة  بةشَيوةيةك،  هةرَيم 
بة  هاوتابَيتء  كارياندا  سروشتى  لةطةأل 
بةراورد لةطةأل ساآلنى ثَيشوو لؤجيكيى بَيت 
نةك كةمتر، لةطةأل ئاشكراكردنى ضارةنووسى 
داهاتى ئةو نةوتةى كة بة ثاآلوطةى ياسايىء 
ناياساييدا تَيدةثةإنء لة خاَلة سنورييةكانةوة 
دةفرؤشرَين، هةروةها داهاتى باجء رسوماتى 
 ،110( مادةكانى  بةثَيى  كة  ئيرادةى  ئةو 
بةشَيكن  عيراق  دةستوورى  115(ى   ،114
داهاتى هةردوو  هةرَيم، هةروةها  داهاتى  لة 

فإؤكةخانةى هةولَيرء سلَيمانى.
ئةو  ض��ارةن��ووس��ى  دي��اري��ك��ردن��ى   .8
سةدان مليار دينارةى كة لةنَيوان وةزارةتى 
كارةبادا  وةزارةتى  سامانة سروشتييةكانء 

ديارنةماوة.
ئةنجومةنى  بودجةى  كةمكردنةوةى   .9
وةزيران بةجؤرَيك لةطةأل دروشمى تةرشيقدا 
بطونجَيت نةك بةثَيضةوانةوة، ضونكة لةكاتَيكدا 
كةضى  هةَلوةشاونةتةوة،  وةزارةت   )9(
زياتر  بةبإى  وةزيران  ئةنجومةنى  بودجةى 
لة )130(مليار زياديكردووة. زياتر لة )218(

مليار دانراوة بؤ ئةنجومةنى وةزيران، كةضى 
)28( بة  يةكةمى)2009(  مانطى  شةش  لة 
وةزارةتةوة كةمتر لة )46(مليار سةرفكراوة.

مووضةء  سيستمى  روونكردنةوةى   .10

دةرماَلة بةشَيوةيةكى روون كة هةموو داتاء 
ذمارةكان لةخؤبطرَيت سةبارةت بة:

ثلةكانيانةوة  هةموو  بة  فةرمانبةران   -
بةإَيوةبةرى  بؤ  ئاساييةوة  فةرمانبةرى  )لة 
هةموو  لة  تايبةتةكان(  ثلة  خاوةن  طشتيىء 

وةزارةتء دامودةزطاكانى حكومةتدا.
- خانةنشينان )لة خانةنشينى ئاساييةوة 

بؤ ئةوانةى بةثلةى تايبةت خانةنشينكراون(.
كة  فةرمانبةرانةى  مووضةخؤرء  ئةو   -
مووضةى حكومةت وةردةطرنء دةوام ناكةن 

)وةك كاديرة حيزبييةكان بؤ نموونة(.
هةموو  فةرمانى  هةَلوةشاندنةوةى   .11
ئةندامى  كة  وةهمييانةى  مووضةخؤرة  ئةو 
حيزبنء لة حكومةت مووضة وةردةطرن، واتة 
ناونيشانى وةزيفييان ثَيبةخشراوة بآ ئةوةى 
دةوام بكةن. فراكسيؤنى طؤإان لةم داوايةدا 
ئةوةى رةضاوكرد كة ئةو مووضانة بوونةتة 
بةشَيك لة مافى وةرطيراو )حقوق مكتسبة( بؤ 
ئةو كاديرانةى حيزب، بؤية بؤ ئةوةى خؤيانء 
ئابووريى  قةيرانى  تووشى  خَيزانةكانيان 

مووضةكانيان  كة  ك��رد  ثَيشنيازى  نةبن 
كة  حيزبةكانيان،  بودجةى  سةر  بضَيتة 
ثإؤذةياساكةدا  لة  رؤشن  شَيوةيةكى  بة 
فراكسيؤنى  هاوكات  بدرَيت.  لةسةر  بإيارى 
طوذمة  ئةو  هةموو  كرد،  ثَيشنيازى  طؤإان 
حكومةتةوة  لةاليةن  كة  ببإدرَين  ثارانة 
دةسةآلتدارةكان  حيزبة  راطةياندنى  بؤ 
تةرخانكراون. هةرضةندة ئةم دوو ثَيشنيازة 
بودجةدا  طفتوطؤكانى  رؤذى  دوايةمين  لة 
فراكسيؤنى طؤإان وةك دوو  داواى  لةسةر 
دةنطدانةوة،  خرانة  بودجة  ياساى  مادةى 
بةدةستنةهَيناو  ثَيويستيان  دةنطى  بةآلم 
سةرةنجام ثةرلةمان شةرعيةتى بةخشى بة 
خزمةتى  بؤ  طشتيى  بودجةى  بةكارهَينانى 

حيزبة دةسةآلتدارةكان. 
ئةو  هةموو  بودجةى  يةكخستنى   .12
وةزارةتء دةمودةزطايانةى كة سيماى دوو 
هةردوو  بةتايبةتى  ديارة،  ثَيوة  ئيدارةييان 
وةزارةتى دارايى )داش سين(ء دارايى )داش 
هةولَير،  سلَيمانىء  ئاسايشى  هةردوو  ه�(، 
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وةزارةتى نةوتى عَيراق، بإياردةدات 
لة  عةرةبَيك  ضةند  دامةزراندنى  بة 
هةروةك  باكوورء  نةوتى  كؤمثانياى 
ئامَيرَيكى  ضةند  طواستنةوةى  بإيارى 
بؤ  كةركوكةوة  لة  نةوت  بيرهةَلكةندنى 
ثسثؤإانى  ضاودَيرانء  دةدات،  بةسرة 
بة مةترسيى  ئةو هةنطاوانة  ئابووريش 
وةزارةت��ى  ثَييانواية:  وةسفدةكةنء 
رذَيمى  سياسةتةكانى  هةمان  نةوت 

ثَيشوو ثةيإةو دةكات. 
نةوتى  وةزارةتى  بإيارَيكى  بةثَيى 
كؤمثانياى  ئاراستةى  كة  ع��َي��راق، 
داوادةكات  كردووة،  باكوورى  نةوتى 
لة  عةرةب   )150( ناوبراو  كؤمثانياى 
هةروةك  دابمةزرَينَيت،  كؤمثانياكة 
ضةند  ب��إي��اردةدات  نةوت  وةزارةت��ى 
لة  ن��ةوت  بيرهةَلكةندنى  ئامَيرَيكى 
كَيَلطةكانى  بؤ  بطوازَيتةوة  كةركوكةوة 

نةوت لة باشوورى عَيراق.
ليذنةى  سةرؤكى  فايةق،  رَيبوار 
لة  كانزاكان،  ثيشةسازيىء  ن��ةوتء 
بة  كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
نةوت  وةزارةتى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ثَيشووى  رذَيمى  هةمان سياسةتةكانى 
ثرسكردن  بةبَي  ثةيإةودةكاتء  عَيراق 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  بةثارَيزطارء 

كؤمثانياكة  لة  فةرمانبةر  كةركوك 
لة  بإيارةكان  هةموو  دادةمةزرَينَيتء 
جطةلةوةش  دةردةضَيت،  مةركةزةوة 
هةنطاوةكانى وةزارةتى نةوت هؤكارى 
الوازكردنء ثووكانةوةى كةرتى نةوتى 

كةركوكة. 
لة ساَلى )2005(دا، وةزارةتى نةوت 
لة  نةوتى  بيرهةَلكةندنى  ئامَيرى  دوو 
كَيَلطةكانى  بؤ  طواستةوة  كةركوكةوة 
طةإاندنةوةيان،  مةرجى  بة  بةسرة، 
 )12( بإياربوو  هةرضةند  هةروةها 
ن��ةوت  بيرى  هةَلكةندنى  ئامَيرى 
رةوانةى كةركوك بكرَيت، بةآلم تائَيستا 

جطةلةوةش  جَيبةجَينةكراوة،  بإيارةكة 
ماوةيةك بةر لةئَيستا وةزارةتى ناوبراو 
ئامَيرى  دوو  طواستنةوةى  بة  بإياريدا 
كةركوكةوة  لة  طةورة  بيرهةَلكةندنى 
بوارى  ثسثؤإانى  هاوكات  بةسرة،  بؤ 
ئةو  طواستنةوةى  ثَييانواية:  ئابووريى 
كةرتى  ذَيرخانى  بةتاآلنبردنى  ئامَيرانة 

نةوتة لة شارى كةركوك.
د.بايةزيد حةسةن، ثسثؤإى بوارى 
هةَلبذَيردراوى  ئةندامى  ئابووريىء 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق رايطةياند: 
بإياردراوة بة طواستنةوةى دوو ئامَيرى 
كةركوكةوة  لة  طةورة  بيرهةَلكةندنى 

جؤرةكانى  باشترين  لة  كة  بةسرة،  بؤ 
ثرؤسةى  نةوتة،  بيرهةَلكةندنى  ئامَيرى 
طرانبةهاكانى  ئامَيرة  طواستنةوةى 
نةوت لة شارى كةركوكةوة بؤ بةسرة، 
ساآلنَيكة  نةوتةوة  وةزارةتى  لةاليةن 

بةردةوامة.
باكوور، كة زياتر  نةوتى  كؤمثانياى 
كارمةندى  فةرمانبةرو  هةزار   )12( لة 
كؤمثانياكة  ك��وردى  رَي��ذةى  هةية، 
دادةن��رَي��تء   )%20( ل��ة  كةمتر  ب��ة 
 )%70( زياتر  بة  عةرةبةكان  رَي��ذةى 
لة  رَي��ذةى ع��ةرةب  بةآلم  دادةن��رَي��ت، 
دوابإيارى  بةثَيى  بةرزبوونةوةدايةو 

فةرمانبةرى   )150( نةوت  وةزارةت��ى 
عةرةب دادةمةزرَينرَين. 

ئةحمةد عةسكةرى، ئةندامى ليذنةى 
ئةنجومةنى  لة  بنيادنان  ثإؤذةكانء 
رايطةياند:  ك��ةرك��وك،  ث��ارَي��زط��اى 
باكوور  نةوتى  كؤمثانياى  بةرثرسانى 
دةهَينن  خةَلك  كةركوك  دةرةوةى  لة 
كوردة،  دذى  ئةوةش  دامةزراندن،  بؤ 
رَيذةيةكى  ثَيشتر  ئاشكراية  ضونكة 
نةوتى  كؤمثانياى  لة  كورد  كةمى  زؤر 
لةبةرئةوة  كاريانكردووة،  باكوور 
شَيوةيةكى  بة  دام��ةزران��دن  دةبَيت 
دادثةروةرانةبَيت لةنَيوان نةتةوةكانداء 
كةسانةى  ئةو  ثَيويستة  هةمانكاتدا  لة 
كةركوك  دانيشتووى  دادةمةزرَينرَين 

بن. 
نةوتى  كؤمثانياى  »ئةطةر  وتيشى: 
بةردةوام  كارانةى  ئةم  لةسةر  باكوور 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  وةكو  ئَيمة  بَيت، 
هةَلوَيستمان  دةردةبإينء  ناإةزايى 

دةبَيت. 
س�اَل�ى  بودجةى  ياساى  بةثَيى 
بةرميلَيك  هةر  بؤ  عَيراق  )2010(ى 
ئ��ةو  ب��ؤ  دؤالر   )1( ب��إى  ن���ةوت، 
ثارَيزطايةى نةوتى لَي بةرهةمدةهَينرَيت 
كةركوك  لةئَيستادا  تةرخاندةكرَيت. 
)700( هةزار بةرميل نةوت لة رؤذَيكدا 

بةرهةمدةهَينَيت.

وةزارةتى نةوت ئةركةكانى رذَيمى بةعس لة كةركوك تةواو دةكات

بـؤضى بودجــــــةمان ثةسةند نةكرد؟
راثؤرتى فراكسيؤنى طؤأان ســـــــةبارةت بـة بودجـةى خةملَيَنـراوى )2010(

طرنطترين ئامَيرةكانى بيرهةَلكةندنى كةركوك دةطوازرَيتةوة بؤ بةسرة

فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن دةنطيان بؤ بودجةى 2010ى هةرَيم نةدا



راثؤرتى: شاسوار مامة

كوردستان،  هةرَيمى  فةرهةنطخانةكانى 
حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى  ل��ة  ك��ة 
وةزارةت��ى  لةاليةن  كوردستاندا  هةرَيمى 
ل��ةدواى  دام���ةزران،  الوان��ةوة  وةرزشء 
يةكطرتنةوةى  كابينةى شةشةمء  ثَيكهَينانى 
وةزارةتى وةرزشء الوان لةطةأل وةزارةتى 
داراي��ى  س��ةرض��اوةى  بآ  رؤشنبيريى، 
ماونةتةوةء ثةراوَيزخراون، بةو هؤيةشةوة 

ضاالكييةكانى فةرهةنطخانةكان راطيراون.
دةستةى  ئةندامى  ئةمين،  حةمةد  بةإَيز 
سةرثةرشتيارى فةرهةنطخانةى سةنطةسةر، 
»ثاش  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لةوبارةيةوة 
الوان  وةرزشء  وةزارةت��ى  تَيكةَلكردنى 
بةناو  تةنيا  إؤشنبيريى  وةزارةت��ى  لةطةأل 
رؤشنبيريىء  وةزارةت��ى  سةر  خراوينةتة 
الوانء ضارةنوءسى فةرهةنطخانةكان ديار 

نيية«.
بآ  »فةرهةنطخانةكان  وتيشى:  بةإَيز 
لةدواى  ئَيمة  بةإَيوةناضنء  بودجة  بوءنى 
ثَينةدراوةء  بودجةمان  ثَينجةم  كابينةى 
كرَيى خانوو و ئينتةرنَيتء كارةبا، سةرةإاى 

خؤبةخشيمان، خؤمان سةرفمان كردووة«.
ف���ةره���ةن���ط���خ���ان���ةك���ان ب��ةه��ؤى 
كابينةى  ل��ةالي��ةن  ثةراوَيزخستنيان 
ش��ةش��ةم��ةوة ن��ي��ط��ةران��نء داوادةك����ةن 
ضارةنوءسى فةرهةنطخانةكان دياريبكرَيتء 
بودجةى تايبةتيان بؤ تةرخانبكرَيت، ئاماذة 
خؤبةخشيى  س��ةرةإاى  دةك��ةن؛  ب��ةوةش 

خؤيان  ئةركى  لةسةر  تائَيستا  الوةك��ان، 
ب��ةإَي��وةب��ردووة،  فةرهةنطخانةكانيان 
هؤشداريش دةدةنة وةزارةتى رؤشنبيريىء 
وةآلم��ى  ك��ات  بةزووترين  ئةطةر  الوان 
هةَلوَيست  نةدرَيتةوة،  داخوازييةكانيان 

وةردةطرن.
هةر لةبارةى ئةم طرفتةوة عةلى حسَين، 
بة  ق���ةآلدزآ،  فةرهةنطخانةى  ئةندامى 
وةرزشء  »وةزارةتى  راطةياند:  رؤذنامةى 
هاوكاريى  ثَينجةم  كابينةى  لة  الوان 
دةستبةكاربوءنى  دواى  بةآلم  كردءوين، 
يارمةتييةكمان  هيض  شةشةم  كابينةى 
نةدراوة لة رووى داراييةوة، هةرضةندة ئَيمة 
بةآلم  بةإَيوةبردووة،  تائَيستا  كارةكانمان 
لةمةودوا ناتوانين بةوشَيوةية بةردةوامبين، 
ئةطةر حكومةت يارمةتيمان نةدات هةَلوَيست 

وةردةطرين«.
لةسةردةمى كابينةى ثَينجةمدا يةكَيك لةو 
وةزارةتانةى رووبةإووى زؤرترين رةخنة 
بوو،  الوان  وةرزشء  وةزارةت��ى  بووةوة، 
كردنةوةى  لةسةر  رةخنةكان  بةتايبةتيش 
زؤربةى  لة  كة  بوو  فةرهةنطخانانة  ئةو 
كراونةتةوة،  كوردستاندا  هةرَيمى  قةزاكانى 
شةشةمة  كابينةى  ئةركى  ئَيستادا  لة  بةآلم 
ئةطةر  فةرهةنطخانانة  ئةو  ثَيشخستنى  بة 

ثَيويستن، يان داخستنيان.
دةستةى  ئةندامى  مةحمود،  هيمداد 
رانية،  فةرهةنطخانةى  سةرثةرشتيارى 
ثةراوَيزخستنى  لة  جةختكردنةوة  وَيإاى 
بةوةكرد؛  ئ��ام��اذةى  فةرهةنطخانةكان، 

بةش  ضةندين  لة  فةرهةنطخانةكةيان 
داراي��ى  س��ةرض��اوةى  بةبآ  ثَيكهاتووةء 
بةإَيوةناضن، لةكاتَيكدا لة دةستبةكاربوءنى 
كابينةى شةشةمةوة تائَيستا لةسةر طيرفانى 

خؤمان فةرهةنطخانةمان بةإَيوةبردووة.
ضةندينجار  بةوةشدا؛  ئاماذةى  هيمداد 
بودجة  ثَيدانى  بؤ  كردووة  بةدواداضوونيان 
ثَييانوتراوة  بةآلم  فةرهةنطخانةكان،  بة 
هيمداد  ثةسةندنةكراوة،  طشتيى  بودجةى 
ضاالكييةكانيان  هؤيةوة  بةو  راشيطةياند: 
ئةطةر ضارةسةرى كَيشةكانيان  وةستاونء 

نةكةن، هةَلوَيست وةردةطرن.
مةحمود،  د.ك��اوة  ل��ةوب��ارةي��ةوة  ه��ةر 
حكومةتى  الوانى  رؤشنبيريىء  وةزي��رى 
ه���ةرَي���م، ب��ة رؤذن���ام���ةى راط��ةي��ان��د: 
بخرَينة  فةرهةنطخانةكان  »داوامانكردووة 
سةنتةرء  وةك  ياسايىء  ضوارضَيوةيةكى 
لةطةَلدا  مامةَلةيان  ديكة  رَيكخراوةكانى 
لة  داوام��ان  مةبةستةش  ئةو  بؤ  بكرَيت، 
تةرخان  بؤ  بودجةى  ك��ردووة  حكومةت 

بكات«.
ئاماذةى  الوان  رؤشنبيريىء  وةزيرى 
بةوةشكرد؛ فةرهةنطخانةء سةنتةرةكان هيض 
بةآلم  هةية،  مانايان  يةك  نييةء  جياوازييان 
فةرهةنطخانةكان هى الواننء سةنتةرةكانى 
لة  داواي��ان��ك��ردووة  بؤية  طشتين،  ديكة 
ضوارضَيوةى ياساى سةنتةرةكان مامةَلةيان 
لةطةَلدا بكرَيتء ياساى سةنتةرةكان بةسةر 

ئةوانيشدا ثةيإةوبكرَيت.
سةر  لةئَيستادا  كة  فةرهةنطخانةكان 

كة  الوان��ن،  رؤشنبيريىء  وةزارةت���ى  بة 
 )4( لةطةأل  فةرهةنطخانةية   )32( ذمارةيان 
راديؤى الوان لة شارةكانى رانيةء دهؤكء 

كةركوكء مةخمور، تائَيستا ضارةنوءسيان 
هيض  شةشةم  كابينةى  لة  ديارينةكراوةء 

بودجةيةكيان ثَينةدراوة.

ئاوارة حةميد: هةولَير

تةزكيةى  داواى  دامودةزطاكاندا  لة  تائَيستاش 
ليذنةى  حيزبيى دةكةن بؤ دامةزراندن، ئةندامَيكى 
لة  خؤجَييةكان  ئةنجومةنة  ناوخؤو  ئاسايشء 
بؤ  تةزكية  بة  دامةزراندن  كوردستان،  ثةرلةمانى 

رؤذنامة ثشتإاست دةكاتةوة.
شارؤضكةى  دانيشتوءى  محةمةد،  جةبار   
ثَينج  »م��اوةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  حةرير، 
ئاسايش  دةزط��اى  لة  دامةزراندن  هةوَلى  ساَلة 
كردووة  هةولَيرم  سةردانى  ضةندينجار  دةدةمء 
بؤ ئةو مةبةستة، لة رؤذى يةكشةممة )4/4(، ناوم 
بانطيان  حةرير  ئاسايشى  بنكةى  لة  طةإايةوةء 
تةزكيةى  ط��ةإاوةت��ةوةء  ن��اوت  وتيان  ك��ردمء 

حيزبمان بؤ بَينة.
كاتَيك  بةوةشكرد؛  ئاماذةى  هاوآلتيية  ئةو 
كردووة  كوردستانى  ديموكراتى  ثارتى  سةردانى 
تؤ  ثَييانوتووة  حيزبيى،  تةزكيةى  مةبةستى  بة 
بؤ  تةزكيةت  ناكرَيت  كردووةء  طؤإان  بؤ  كارت 

بكةينء لة ئاسايش دابمةزرَييت.
ئةم داواكارييةى دةزطاى ئاسايش  بؤ تةزكيةى 
)46( ذمارة  ياساى  بةثَيى  كاتَيكداية،  لة  حيزبيى 

ئاسايش  طشتيى  هةيئةيةكى  س��اَل��ى)2004(   ى 
لة  بةآلم  دادةم��ةزرَي��ت،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
كوردستان دوو دةزطاى ئاسايش هةية، ئاسايشى 
ديموكراتى  ثارتى  بة  س��ةر  ده��ؤك  هةولَيرء 
كوردستاننء ئاسايشى سلَيمانيش سةر بة يةكَيتيى 

كوردستانة. نيشتمانيى 
ليذنةى  ئةندامى  ساَلح،  كاروان  لةوبارةيةوة 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  ن��اوخ��ؤ،  ئاسايشء 
كةسَيك  هةر  كة  دةكةين  بةوة  هةست  بةداخةوة 
دامودةزطاكاني  لةسةرجةم  دابمةزرَيت  بيةوَيت 
يةكَيتى  يان  ثارتى،  تةزكيةى  دةبَيت  حكومةتدا، 
دةستى  »حيزب  وتيشي:  دامةزراندن،  بؤ  ثَيبَيت 
بؤ  هةوَلداين  لة  دةزطايانةء  ئةم  ناو  خستووةتة 
لةسةر  بةرثرسيارَيتى  دامةزراندنء  كة  ئةوةى 
لة  دوور  بَيتء  لَيهاتوءيى  شارةزايىء  بنةماى 

تةزكيةو دةستى حيزب بَيت«. 

روونكردنةوة
لة الثةإة )14(ى ذمارة )575(ى رؤذنامةدا، راثؤرتة هةواَلَيكم سةربارةت بة ثإؤذةكانى دةستةى وةبةرهَينانء 

زيادكردنى زةويى زياتر لة هةقى خؤيان، بآلوكردةوة.
زانيارييةكانى ناو راثؤرتة هةواَلةكة، وةك ئاماذةيان بؤ كرا بوو، بة ثشتبةستن بوو بة نامةى بةرثرسَيكى سةر بة 
دةستةى وةبةرهَينان، كة ئاإاستةى سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى وةزيرانى كردووة. لةو نامةيةدا ئةو بةرثرسة، جةخت 
لةاليةن سةرؤكى دةستةى  ناياسايى  بة  ثإؤذةكانى دةستةى وةبةرهَينان  لة  دةكاتةوة كة ذمارةيةك  ئةوة  لةسةر 
وةبةرهَينانةوة زةوييان بؤ زيادكراوةء تةرخانكردنى زةوى بؤ ثإؤذةكانى وةبةرهَينان لةو دةستةيةدا روون نيية 

لةسةر ض بنةمايةك ئةنجام دةدرَيت.
كؤمثانياى  ناوى  بة  ئاماذة  نامةكةدا  لة  ثإؤذانةى  ئةو  دؤسيةى  خستنةإووى  وردترء  بةدواداضوونى  ثاش 
جَيبةجَيكاريان كراوة، دةركةوت كة راستة زةوى بؤ ثإؤذةكان زيادكراوة، بةآلم زيادكردنةكة بة رةزامةنديى وةزارةتى 

شارةوانىء ثاش طؤإانكارى بووة لة يةكة ثَيكهَينةرةكانى ثإؤذةكانء بةطوَيرةى ثَيويستى ئةو ثإؤذانة بووة.
بؤ  ثارَيزراوة،  رؤذنامة  الى  وَينةيةكى  كة  نامةية  ئةو  ناو  زانيارييةكانى  ئةطةرضى  روونيدةكةمةوة،  لَيرةوة 
رؤذنامةنووس ئاسايية وةك بةَلطةيةك بةكاريانبهَينَيت، بةآلم ثاش بةدواداضوونى زياتر لةسةر زانيارييةكان، دةركةوت 
كة ئةو زانيارييانةى لةو نامةيةدا خراونةتةإوو ء ئاإاستةى سةرؤكايةتيى ئةنجومةنى وةزيران كراون، بةمةبةست 
رؤذنامةنووسانة،  ئةخالقىء  ئةركَيكى  وةك  روانطةيةوة  لةو  راستييةوة.  لة  دوورن  هةَلةنء  بَيت،  بَيمةبةست  يان 
ناياسايى زياد كرابن، ضونكة ئةو بةَلطةنامانةى دواتر دةستمكةوتوون،  رةتيدةكةمةوة كة زةوييةكان بةشَيوةيةكى 

دةيسةلمَينن كة زانيارييةكان دروست نين.
رَيبين فةتاح
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سةربِرينى ئاذةَل لة دةرةوةى كوشتارطةء لة سةيرانطاكان بةثَيى ياسا قةدةغةيةء سةرثَيضيكار سزادةدرَيت.
ريَنمايى ظيَتَيرنةرى سلَيمانى

كابينةى شةشةم فةرهةنطخانةكان ثةراوَيزدةخات

تائَيستاش لة دامةزراندندا، داواى 
تةزكيةى حيزبيى دةكرَيت

بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

زيندانيية  ل��ة  داك��ؤك��ي��ى  دةس��ت��ةى 
سياسييةكانى كوردستان ئاماذة بةوةدةكةن؛ 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  لة  دةسةآلت  ليستى 
داواكارييةكانيانى  وةآلم��ى  ثَيويست  وةك 
نةبردووةتةسةر  بةَلَينانةى  ئةو  نةداوةتةوةو 
هاوكات  ثَييانداون،  مانطرتنياندا  لةكاتى  كة 
هةإةشةى مانطرتنيش دةكةن، كة ئةطةر بَيتء 
ئيمتيازاتى زيندانيية  بة زوءترين كات مافء 

سياسييةكان دابيننةكةن.
بودجةى  ثرؤذةياساى   )4/13( رؤذى 
دةنطى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  هةرَيم 
تَييدا  ثةسةندكراو  كوردستانيى  ليستى 
سياسى  زيندانييانى  ساَلةى  سآ  داواكاريى 
ئؤثؤزسيؤنةكانى  اليةنة  كة  فةرامؤشكرا، 
ناو ثةرلةمانى كوردستان ثَيشنيازيانكرد، كة 
مافء ئيمتيازات بؤ زيندانيية سياسييةكان لة 
ثَيشنيازة  ئةو  بةآلم  جَيبكرَيتةوة،  ثرؤذةكةدا 
مافةى  ئةو  دوءب��ارة  دةنطدانةوةو  نةخراية 
زيندانييانى سياسيى، كة سآ ساَلة داوايدةكةن 

ثشتطوَيخرايةوة.
وتةبَيذى  ئةندامء  ثشدةرى،  محةمةد 
زيندانيية  مافى  ل��ة  داكؤكيى  دةس��ت��ةى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  سياسييةكانى 
ثةسةندكردنى  دانيشتنى  لة  راط��ةي��ان��د: 
بودجةدا لة ثةرلةمانى كوردستان هةَلوَيستى 
ئؤثؤزسيؤنمان  دةسةآلتء  اليةنى  هةردوو 
هةَلسةنطاند، كة ئؤثؤزسيؤن لةطةأل ئةوةبوو 
ساَلى  هةمواركراوى  )4(ى  ذمارة  ياساى  كة 
ثرؤذةياساى  لة  عَيراق  ثةرلةمانى  )2006(ى 
بؤ  ئيمتيازات  مافء  جَيبكرَيتةوةو  بودجةدا 

زيندانييانى سياسى بطةإَيتةوة، بةآلم ليستى 
ناكرَيت ئةو  ئاماذةى بةوةكرد، كة  دةسةآلت 
بؤية  بودجةوة،  ثرؤذةياساى  بخرَيتة  ياساية 

دراوة بة ليذنةى ياسايى بؤ طفتوطؤكردن«.
دةستةى  رابردوو  ضوارشةممةى  رؤذى 
سياسييةكان  زيندانيية  مافى  لة  داكؤكيى 
ثةرلةمانيان  سلَيمانى  نوءسينطةى  سةردانى 

ياسايى  ليذنةى  بؤ  ياداشتَيكيان  ك��ردو 
ثةرلةمان بةرزكردةوة بةمةبةستى ثةلةكردن 
هةمواركراوةكةى  ياسا  خوَيندنةوةى  لة 
عَيراق، كة تَييدا سةرجةم مافء ئيمتيازاتةكان 
بؤ زيندانييانى سياسى دابينكراوةو ئةو مافة 
زيندانييانى سياسى هةرَيميشى طرتووةتةوة، 
هةرَيم  حكومةتى  ساَلة  سآ  م��اوةى  بةآلم 
مافانة  لةو  كوردستانى  سياسى  زيندانييانى 

بَيبةشكردوءة.
فراكسيؤنى  ئةندامى  عةلى،  د.جةعفةر 
ئاماذة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان 
ب��ةوةدةك��ات؛ داواي��ان��ك��ردءوة لة ث��رؤذةى 
بودجةى هةرَيمدا مافى مادييش بؤ زيندانييانى 
بةآلم  بطةإَينرَيتةوة،  كوردستان  سياسى 
وةزيرى دارايى وتوءيةتى دةبَيت سةرضاوةى 
بؤية  دابينبكرَيت،  بودجةية  ئةو  بؤ  داراي��ى 
»ثَيمانواية  نةخراوةتةوة دةنطدانةوة، وتيشى: 
وةهمىء  ثرؤذة  سةدان  ئةو  لةبرى  دةكرا 
ثرؤذة  مةشاريعء  دةيان  ئةو  دوءبارةيةء 
حيزبىء كةرتى تايبةتانة هاوكات ئةو ثارةيةى 
كاديرى حيزبيى  راطةياندنى حيزبيىء  بؤ  كة 
زيندانييانى  بؤ  ثارانة  ئةو  تةرخاندةكرَيت، 
ثَيشنيازةكةمان  بةآلم  تةرخانبكراية،  سياسى 
كة  ك��ردةوة،  لةوة  جةختيشى  ثشتطوَيخرا«. 
بةآلم  تَيثةإى،  بودجة  ثرؤذةياساى  راستة 
ئةوان بةردةوام هةوَلدةدةن قةناعةت بةاليةنى 
دةسةآلت بكةن كة زيندانييانى سياسى مافى 
خؤيانة ئةو ثارةية وةربطرن، ضونكة ساآلنى 
ثَيشوء ئةو بإة ثارةية هاتوءة بؤ كوردستانء 

نةدراوة ثَييان.
مرؤظى  مافى  ليذنةى  سةرؤكى  ب��ةآلم 
ليستى  ثةرلةمانتارى  هاوكات  كة  ثةرلةمان، 
ئةستؤى  دةخاتة  خةتاكة  كوردستانيية، 

سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان، هةروةك 
ساالر مةحمود رايطةياند: لةكاتى ثةسةندكردنى 
سياسى  زيندانييانى  لة  داكؤكيمان  بودجةدا 
كردو ثَيداطريش بوءين لةسةرئةوةى كة دةبَيت 
مافةكانى زيندانييانى سياسى دةستةبةربكرَيت، 
بةآلم سةرؤكايةتى ثةرلةمان ئةو مةسةلةيةى 
ديكةدا  ئاقارَيكى  بة  دةنطدانةوةء  نةخستة 
ئَيمة  دةنطدانةوة  بخرايةتة  ئةطةر  رؤيشت، 

دةنطمان ثَيدةدا.
ئةندامةكةى ليستى كوردستانيى ئاماذةى 
مافء  كة  ئةوةدان  لةطةأل  ئةوان  بةوةشكرد؛ 
بةثَيى  سياسيى  زيندانييانى  ئيمتيازاتى 
ياسايةكى تايبةت دةستةبةربكرَيت، هةر هيض 
 )2006( ساَلى  )4(ى  ذم��ارة  ياساى  نةبَيت 
جَيبةجَيبكرَيت،  كوردستانيش  ثةرلةمانى  لة 
وتيشى: »ئةو كارة ثةيوةستة بة رَيوشوَينَيكةوة 
عةمةليى  بة  بودجة  ثةسةندكردنى  دواى  كة 
دةطيرَيتةبةر، هةر بؤية ثرؤذةيةكمان ثَيشكةش 
بة سةرؤكايةتى ثةرلةمان كردءوة، بؤئةوةى 
زيندانييانى  ئيمتيازاتى  مافء  كة  وابكةين 
سياسى كوردستانيش لةوانةى عَيراق كةمتر 

نةبَيت.
لة ثةرلةمانى  هاوكات فراكسيؤنى طؤإان 
لة  )36(ى  ذمارة  بإيارى  ثرؤذة  كوردستان، 
ياساى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  )2009/11/18(دا 
ذمارة )4(ى ساَلى )2006(ى ثةرلةمانى عَيراق 
لةاليةن  بةآلم  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى  داية 
ئاماذة  ثةرلةمانةوة  ناو  كوردستانيى  ليستى 
ثرؤذةياسايةكى  بة  ثَيويستة  كة  بةوةكرا، 
طؤإان  فراكسيؤنى  هةربؤية  بَيت،  تايبةت 
مافةكانى  بؤ  تايبةتى  ثرؤذةياسايةكى 
سةرؤكايةتى  ن��اردة  سياسيى  زيندانييانى 
بةرنامةوة  نةخراية  ئةوةش  بةآلم  ثةرلةمان، 

بؤ طفتوطؤكردن لةسةرى.
بينينى  دواى  ك��ة  ل���ةوةى  جطة  ئةمة 
سةرؤكى  ثةرلةمانتارانء  ضةندجارةى 
ثةرلةمانء سَيجار رَيثَيوانء )9( رؤذ مانطرتن 
ثةرلةمانى  سلَيمانى  نووسينطةى  لةبةردةم 
ليستى  لة  بةَلَين  وةرطرتنى  كوردستانء 
دةسةآلت، كة كار بؤ داواكارييةكانيان بكات، 
بة  سياسييةكان  زيندانيية  كَيشةي  تائَيستا 

بنبةست نةطةيشتوءة.
هةربؤية رؤذى )4/14( دةستةى داكؤكيى 
بةياننامةيةكيان  سياسيى  زيندانييانى  لة 
بؤ سآ  »ئةوة  هاتوءة؛  تَييدا  كة  بآلوكردةوة، 
ساأل دةضَيت كة تائَيستا خوَيندنةوةى يةكةم بؤ 
ياساى ذمارة )4(ى ثةرلةمانى عَيراق نةكراوة، 
ئةمة دواى ضةندين بةَلَينى زارةكيى، هةربؤية 
ئةو  بؤ  خوَيندنةوة  لة  ثةلة  كة  داوادةكةين 

ياساية بكرَيتء وةك خؤى جَيبةجَيبكرَيت«.
داكؤكيى  دةستةى  وتةبَيذةكةى  هةروةك 
لة زيندانيية سياسييةكان وتى: »هةرضةندة لة 
بةَلَينى  كوردستانيى  ليستى  مانطرتنةكةماندا 
كاركردن بؤ جَيبةجَيكردنى داواكارييةكانمانى 
مانطرتنةكةمان  هؤيةشةوة  بةو  هةر  ثَيداينء 
شكاند، بةآلم  بينيمان وةك ثَيويست وةآلمى 
بةَلَينانةى  ئةو  نةداينةوةو  داواكارييةكانيان 
بةداخةوة  كة  نةيانبردةسةر،  ثَييانداين  كة 
بةردةستياندابوو  لة  كة  ماوةيةى  لةو  دةبوو 
بكرداية،  ياساية  ئ��ةو  بؤ  خوَيندنةوةيان 
ياسايةيان  ئةو  ساَلة  سآ  لة  ثتر  ضونكة 
بؤ  خوَيندنةوةيان  تائَيستا  لةبةردةستدايةء 
نزيكترين  لة  ئةطةر  لةبةرئةوة  نةكردءوة، 
ماوةدا ئةو داواكارييةمان جَيبةجَينةكرَيت، ئةوا 
سةرتاسةرىء  مانطرتنى  بة  دةستدةكةينةوة 
ئةمجارة بةَلَينة زارةكييةكان كارمان تَيناكات«.

راثؤرتى: ئاوارة حةميد،
سؤكار عةبدوآل، شكار موعتةسةم

شاري  ئامادة يية كاني  خوَيندكاراني 
 )4/18( رؤذى  لة بة ياني  سة ر  سلَيماني، 
داواي  بة خؤثيشاندانة كة يانداو  درَيذة يان 
لة  كة   هاوإَيكانيان  ك��رد،  ئازادكردني 
ثَيشترياندا،  رؤذى  خؤثيشاندانةكةى 
لة الية ن  خوَيندكاريان   )50( نزيكةى 
كة وتنة وة ي  بةهؤي  ثؤليسة وة   هَيزة كاني 

توندوتيذيية وة  لَيي دة ستطيركرابوون.
رذانة  رؤذى)4/17(  خوَيندكارانة  ئةم 
سةر شةقامةكانء داواي هة َلوة شاندنة وة ي 
دة كرد  ثة روة ردةيان   وة زارة تي  بإيارَيكي 
 10( ثؤلي   نمرة كاني   بإيارة،   ئة و  بة ثَيي   كة  
و 11 و  12( بؤ خوَيندكاران ئة ذماردة كرَيت 
لة  وة رطرتنيان لة  زانكؤء ثة يمانطاكان، بةو 
هؤيةشةوة توندوتيذيى روويداء شووشةى 
سلَيمانى  ث����ةروةردةى  ثةنجةرةكانى 

شكَينران.
بةإَيوةبةرى  مستةفا،  شَيخ  حسَين 
طشتيى ثةروةردةى سلَيمانى، بة رؤذنامةى 
داواى  خوَيندكارانة  ئةو  »ئةوةى  راطةياند: 
بإيارى  نوَيدايةو  سيستمى  لة  دةك��ةن 
بإيارى  ثةرلةمانء  وةزيرانء  ئةنجومةنى 
بإيارى  دةبَيت  كة  ثةروةردةيية،  كؤنطرةى 
هةَلبوةشَيتةوةء  كؤنطرةدا  لة  كؤنطرة 

هةمووشى لة بةرذةوةنديى خوَيندكارانة«.
داواي���ةش،  ل��ةو  ثشتطيريى  بؤ  ه��ةر 
ك��ةالرء  ئامادةييةكانى  خوَيندكارانى 
خؤثيشاندانيان  هةولَير  قةآلدزآء  رانيةء 
بةإَيوةبةرَيتيى  ب���ةردةم  رذان��ة  ك��ردء 

بةشَيك  بةآلم  ناوضةكانيان،  ث��ةروةردةى 
بَيدةسةآلتيى  بةإَيوةبةرَيتييانة  ل��ةو 
نوَيى  سيستمى  طؤإينى  لةبةردةم  خؤيان 

ثةروةردةدا دووثاتكردةوة.
خوَيندكارة  خؤثيشاندانةى  ئ��ةم 
بةسةر  هات  )2(رؤذ  دواى  ئامادةييةكان 
زانستة   كؤلَيذي   خوَيندكاراني   مانطرتنى 
وة ك  سلَيمانيدا،   زانكؤي   رامياريية كاني  
ديارينة كردني   لة بة رامبة ر  ناإة زايية ك 
لةو  بؤيانء  طونجاو  ثيشة يي   ناونيشاني  
ضوارضَيوةيةشدا رؤذى)4/14( خوَيندكاراني  
سة رؤكاية تيي   بة ردة م  ضوونة   كؤلَيذة   ئة و 
سة رة كييان  شة قامي   سلَيماني ء  زانكؤي  

داخست.
رؤذى)4/18(   ديكةيشةوة  لةاليةكى 
خويندكارانى كؤلَيذى ياساء راميارى، بةشى 
سلَيمانىء  هةولَيرء  زانكؤكانى  راميارى  
بةيانيانء  بةشى  ضةمضةماأل  كؤليذى 
ئَيواران بؤ هةمان مةبةست خؤثيشاندانيان 

بؤ بةردةم  ئةنجومةنى وةزيران ئةنجامدا.
بارزان محةمةد، يةكَيك لةخؤثيشاندةران 
لةم  »مةبةست  راطةياند  رؤذن��ام��ةى  بة 
ناونيشانى  طؤإينى  خؤثيشاندانةمان 
تَيبينةر  ياريدةدةرى  بة  كة  دةرضوونمانة 
دادةم��ةزرَي��ي��ن، ب��ؤي��ة داواك���اري���ن كة 
خوَيندنةكةمان  شايستةى  دامةزراندنمان 

بَيتء بة توَيذةرى سياسى دابمةزرَيين«.
ئةم  ثةروةردةيى،  ثسثؤإانى  بةبإواى 
كؤمةَلَيك  دةرئةنجامى  خؤثيشاندانانة 
كةموكووإيية لة سيستمى نوَيى ثةروةردةداء 
ثَيدةضَيت خؤثيشاندانةكان فراوانتريش ببن، 
بةآلم بةرثرسانى ثةروةردةيى جةخت لةوة 
سيستمى  ئَيستادا  لة  ناتوانن  كة  دةكةنةوة 
كؤنطرةى  لة  ضونكة  بطؤإن،  ث��ةروةردة 

ثةروةردةييدا بإيارى لةسةر دراوة.
بةإَيوةبةرى  ن��ورى،  كةمال  مامؤستا 
ثةروةردةى مةَلبةندى سلَيمانى بة رؤذنامةى 
راطةياند: »بةو خوَيندكارانةمان راطةياند كة 
ئَيستا  تا  نيية،  ث��ةروةردة  بإيارَيكى  ئةمة 
بيطؤإين، بةَلكو ئةمة سيستمة، ئةم سيستمة 
ئَيمة ناطؤإَيت، بةَلكو دةبَيت بضَيتةوة بؤ  بة 

ئةنجومةنى وةزيرانء ثةرلةمان«.
نيطةرانيى  جَيطةى  ئَيستادا  لة  ئةوةى 
خ��وَي��ن��دك��ارة خ��ؤث��ي��ش��ان��دةرةك��ان��ى 
لةسةر  ك��ة  ئ��ةوةي��ة  ئ��ام��ادةي��ي��ةك��ان��ة، 
خؤثيشاندانةكاندا  لة  بةشداريكردنيان 
رووبةإووى  بةإَيوةبةرةكانيانةوة  لةاليةن 

سزا دةبنةوةء كةسوكاريان بانطدةكرَيت.
دواناوةندى  خوَيندكارَيكى  لةمبارةيةوة، 
»رؤذَي���ك  ئاشكرايكرد  ك��ض��ان  ذي��ن��ى 
ئامادةييةكان  خؤثيشاندانةكةى  دواى 
سلَيمانى،  ث�����ةروةردةى  ب����ةردةم  ب��ؤ 
طؤإةثانى  لة  خوَيندنطة  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
وَيإاى  كؤيكردوينةتةوةء  خوَيندنطةكةدا 
لةو  بةشداريكردن  لة  سةرزةنشتكردنمان 
رؤذى  بؤ  لَيكردووين  داواى  خؤثيشاندانة، 

دواتر كةسوكارمان بَيت بؤ قوتابخانة«.
ئ���ةو خ��وَي��ن��دك��ارة وت��ي��ش��ى: »ئ��ةو 
ئةو  ب��ةش��داري��ى  خ��وَي��ن��دك��اران��ةى ك��ة 
خؤثيشاندانةيان كردووة، ناويان لة تؤمارى 

سةرثَيضى خوَيندنطةدا تؤماركراوة«.
بةآلم وةك خوَيندكاران خؤيان ئاماذةى 
ثَيدةكةن، لة ئَيستادا وازيان لة  تاقيكردنة وة و 
هَيناوةء  خوَيندن  هؤَلة كاني   ناو  ضوونة  
جةخت دة كة نة وة  كة  تة نانة ت ئة طة ر ئة مساأل 
لة   دةست  ئة وا  دة رنة ضن،  خوَيندنيش  لة  

داواكاريية كانيان هة َلناطرن.
ل��ة  ب��ة رام��ب��ة ر ئ��ة و داواك��اري��ي��ة ي  

سة رؤكي   قادر،  د.س��ة ردار  خوَيندكاراندا، 
زانكؤي   لة   رامياريية كان  زانستة   بة شي  
»كَيشة ي   راطة ياند:  رؤذنامةى   بة   سلَيماني  
طونجاو  ثيشة يي   ناونيشانَيكي   دياريكردني  
لة   رامياريية كان  زانستة   خوَيندكاراني   بؤ 
بووني   كوردستاندا  زانكؤكاني   ت��ة واوي  
ئة و  كة   لة وة ي   كردة وة   جةختيشي  هة يةء 
مافي   خوَيندكاران  رة وانء  داواكارييانة  
خؤيانة  داواي  ناونيشانَيكي  ثيشة يي  طونجاو 

بكة ن.
ئة م  بة وة شكرد؛  ئاماذة ي   د.س��ة ردار 
كَيشة ية  بة ر لة  )18(مانط ثَيش ئَيستا لة الية ن 
هة رسآ بة شي  زانستة  رامياريية كاني  زانكؤي  
سةآلحة دينةوة  ضة مضة ماألء  سلَيماني ء 
ب��ة رزك��راوة ت��ة وة  بؤ وة زارة ت��ي  داراي��يء 

داواكاريية   ئة و  شَيوة   بة هة مان  ئة مساَليش 
وة زارة تي   وة آلمي   بة آلم  بة رزكراوة تة وة،  
دارايي  وة ك ثَيويست نة بووةء بة شَيوة ية كي  
سلبيي  وةآلمي  ئة و داواكاريية يان داوة تة وة.

ك����ةذاوة ت��ةه��ا، ي��ةك��َي��ك ب���وو ل��ةو 
خوَيندكارانةى كؤلَيذى زانستة راميارييةكانى  
بةخؤثيشاندان  كة  سةآلحةدين،  زانكؤى 
سةرؤكايةتيى  ب����ةردةم  ض��ووب��وون��ة 
هةرَيمى  حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
بةوةكرد؛  ئاماذةى  هةولَير،  لة  كوردستان 
جؤرَيك  بةهيض  خوَيندكاران  وةكو  ئةوان 
بوارة  ئةو  ضونكة  نابن،  رازى  بإيارة  بةو 
لَيهاتوويى  زانستء  لةطةأل   بةهيض جؤرَيك 
بؤية  ناطونجَيت،  بةشةدا  ئةم  خوَيندكارانى 

هاتوون بؤ بةردةم ئةنجومةنى وةزيران.
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كِرينى طؤشتى بَى مؤر دةبيَتة هؤى نةخؤشكةوتنى خَيزانةكةت، تكاية دوور بكةرةوة لة كِرينى.
ريَنمايى ظيَتَيرنةرى سلَيمانى

زيندانيية سياسييةكان هةأةشةى مانطرتن دةكةن

»ليستى كوردستانيى بةلَيَنةكةى نةبردةسةر«

خؤثيشاندانى خويَندكاران، ثةرةدةسيَنَيت

ليَثَيضينةوة لة خويَندكارة خؤثيشاندةرةكان دةكرَيت

ذمــارة )578( 
سَيشةممة 2010/4/20 بةدواداضوون

nawxo.rozhnama@yahoo.com



ئاوارة حةميد: هةولَير

سةرؤكى  لة  داوا  ئاينيى،  مامؤستايانى 
هةرَيم دةكةن كة سنوورَيك بؤ تةشهيركردن 
كة  دابنرَيت،  ئيسالم  ثيرؤزى  ئايينى  بة 
حيزبييةكانء  راطةياندنة  دةزط��ا  لةاليةن 
نووسةرةوة  هةندَيك  حيزبىء  بةرثرسانى 
كة  بةوةشدةكةن  ئاماذة  ئةنجامدةدرَيتء 
سستة  زؤر  لةكوردستان  طشتيى  داواكارى 

بةرامبةر هَيرشكردنة سةر ئيسالم.
لة وتارى هةينى رابردووى مزطةوتةكانى 
شارى هةولَيردا، وتارخوَينانى مزطةوتةكان، 
وتارى هةفتةيان تةرخانكردبوو بة باسكردن 

دةكرَينة  كوردستان  لة  كة  هَيرشانةى  لةو 
وتارخوَينان  ئيسالمء  ثيرؤزى  ئايينى  سةر 
كرد  تةشهيركردنانة  هَيرشء  لةو  باسيان 
هةردوو  راطةياندنةكانى  دةزطا  اليةن  لة  كة 
ئايينى  سةر  دةكرَينة  دةسةآلتةوة  حيزبى 

ئيسالم.
هةولَير،  لةشارى  ئايينى  مامؤستايانى 
ثلةبةرزى  بةرثرسَيكى  وتةيةى  لةو  باسيان 
لة  كة  كرد  دةسةآلت  حيزبةكانى  لة  يةكَيك 
كؤبوونةوةيةكدا وتبووى »نازانم خةَلك ضى 
خوداش  كردوومانة،  ئَيمة  ئةوةى  دةوَيت، 
ئةوةندةى ئَيمةى بؤ ئةم خةَلكة نةكردووة«. 
لةو  ثرسياريان  ئاييني،  مامؤستايانى 

بةرثرسة كرد، كة ضيتان بؤ خةَلك كردووة 
تاوةكو داواى خودايةتى بكةن.

هةولَير،  شارى  لة  هةينى  وتارخوَينانى 
ئةم  ئةطةر  كة  ب��ةوةى  هؤشداريشياندا 
ئيسالمء  ئايينى  بةرامبةر  تةشهيركردنانة 
مسوَلمانان  دةبَيت  ئةوا  بن،  بةردةوام  خودا 
ناإةزايى دةرببإن بةوةى  دةنطيان هةبَيتء 
سةرؤكى  لة  داوا  بؤية  دَيت،  لةدةستيان  كة 
هةرَيم دةكةين كة بةئةركى سةرشانى خؤى 
بة  تةشهيركردن  بؤ  سنوورَيك  هةَلسَيتء 

ئايينى ثيرؤزى ئيسالمء خودا دابنَيت.
روناكبيرى  نووسةرء  راب��ةر،  ش��وان 
ئيسالميى لة لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة رايطةياند: 

»سةرؤكايةتيى هةرَيمء حكومةتء ثةرلةمان 
سةر  دةكرَينة  هَيرشانةى  لةو  بةرثرسيارن 
ئايينى ثيرؤزى ئيسالمء خودا، بةداخةوة لة 
مسوَلمانةء  خةَلكى  زؤرينةى  كة  هةرَيمَيكدا 
الفى  بةردةوام  هةرَيمة  ئةم  سةركردةكانى  
واية،  ئةطةر  مسوَلمانين،  كة  لَيدةدةن  ئةوة 
هةرَيمة  لةم  رؤذان��ة  دةدةن  رَيطة  ضؤن 
مسوَلمانةدا هَيرش بكرَيتة سةر مسوَلمانان. 
بة  قسة  ب��آوك��راوةي��ةك،  كاتَيك  بؤضى 
بةرثرسَيكى ئةوان دةَلَيت قسة دةكةن، بةآلم 
لةسةر خوداء ئايينى ئيسالمء تةشهيركردن 
قسة  كؤمةَلطة،  زؤرينةى  بيروباوةإى  بة 
تةنيا  مسوَلمانان  نادةن  رَيطةش  ناكةنء 

بةرطريى لة خؤيان بكةن؟«.
باسى  ئيسالم،  روون��اك��ب��ي��رةى  ئ��ةو 
ثَيشَيلكاريى  ضةندينجار  كة  لةوةشكرد، 
بةرامبةر ئايينء ثيرؤزييةكانى كراوة، بةآلم 
ئةركى  بة  طشتيى  داواك��ارى  ب��ةداخ��ةوة، 
ئةواندا  بةسةر  ياسا  هةَلنةساوةء  خؤى 

نةضةسثاوة. 
ثَيويستة  لةوةكرد:  باسى  رابةر  شوان 
ئ��ةم  ب��ؤ  س��ن��وورَي��ك  زووة  ه��ةرض��ى 
ياساو  اليةن  لة  دابنرَيتء  تةشهيركردنة 
كةسء  ئةو  لةطةأل  لَيثَيضينةوة  ثةرلةمانةوة 
هيض  ثَيضةوانةوة،  بة  بكرَيتء  بآوكراوانةدا 

مانايةك بؤ ئيسالمَيتييةكةمان نامَينَيتةوة.

بةدواداضوون
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ه��ةَل��واس��ي��ن��ى وَي���ن���ةى س��ةرؤك��ى  
فراوان  بةشَيوةيةكى  حيزبةكان  حكومةتء 
بةرضاو  حكومةتدا  دامودةزطاكانى  لة 
لة  ياسايى  ليذنةى  ئةندامَيكى  دةكةوَيتء 
رايدةطةيةنَيت،  كوردستانيش  ثةرلةمانى 
هةَلواسينى  ياسايةكةوة،  نةبوونى  بةهؤى 

هةر وَينةيةك ناياسايية.
بارزانىء  مةالمستةفا  وَينةى  لةئَيستادا 
ثارتى  س��ةرؤك��ى  ب��ارزان��ى،  مةسعود 
هةرَيم،  سةرؤكى  كوردستانء  ديموكراتى 
عَيراقء  كؤمارى  سةرؤك  تاَلةبانى  جةالل 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  طشتيى  سكرتَيرى 
سةرؤكى  بارزانى،  نَيضيرظان  كوردستان، 
ثَينجةمء  كابينةى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
لة  بةرثرسان  ديكةى  وَي��ن��ةى  ضةندين 
دامودةزطاكانى حكومةتى هةرَيمء ثةرلةمانى 

كوردستان هةَلواسراون.
ساَلى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 

كؤمارء  سةرؤك  وَينةى  بةبِرياك   2006
بةسةر  كوردستانى  هةرَيمى  سةرؤكى 
فةرمانطةكاندا طشتاند، بةآلم بةهؤى ئةوةى 
سةركردةكانى  وَينةى  سياسيةكان  اليةنة 
دام���ةزراوةء  هةندَيك  بةسةر  خؤيانيان 
فةرمانطةدا سةثاند، ثةرلةمانتاران بةثَيويستى 
دةزانن كة ثةرلةمان خؤى ياسايةك بؤ ئةو 

كَيشةية دةربكات.  
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
هيض  كوردستان  لة  ئَيستا  تا  راطةياند: 
وَينانةى  ئةو  هةَلواسينى  بؤ  نيية  ياسايةك 
دةسةآلتى  سيستمى  بة  ثةيوةندييان  كة 
بة  ثةيوةنديى  ي��ا  ه��ةي��ة،  سياسييةوة 
ئةو  هةَلواسينى  بؤية  هةية،   حيزبةكانةوة 

وَينانة ناياسيية«.
لة  ياسايى  ليذنةى  ئ��ةن��دام��ةى  ئ��ةو 
اليةنى  ثَييواية؛  كوردستان،  ثةرلةمانى 
حيزبى زاَلة لة هةواسينى وَينةكانداء بةثَيى 
تَيإوانينى حيزب بؤ بينينى ئةو سةركردة يان 

دةزانن،  خؤيانى  بةسةرؤكى  كة  كةسة  ئةو 
وَينةكة هةَلدةواسن.

بةسةر  مانط   )5( م��اوةى  هةرضةندة 
تائَيستا  بةآلم  تَيثةإيوة،  كابينةى شةشةمدا 
لة  ثَينجةم  كابينةى  س��ةرؤك��ى  وَي��ن��ةى 
دامودةزطاكانى حكومةتدا لة سنوورى ثارتى 
لَينةكراوةتةوةء  كوردستان  ديموكراتى 
وَينةكان بةهةَلواسراويى ماونةتةوةء وَينةى 
شةشةم  كابينةى  سةرؤكى  ساَلح،  بةرهةم 

هةَلنةواسراوة.
ياسايى  ليذنةى  لة  محةمةد  ك��اردؤ 
درَي���ذةى  ل��ة  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانى 
بة  سةبارةت  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانةكةيدا 
كابينةى  سةرؤكى  وَينةى  لَينةكردنةوةى 
ثَينجةم، رايدةطةيةنَيت: بة هؤى ئةوةى ئةو 
لةدامودةزطانى  كة  خةَلكانةى  كارمةندء 
حيزب  هةيمةنةى  ثابةندء  زياتر  حكومةتن، 
كةسة  دةبينيت،  بؤية  زاَل��ة،  بةسةرياندا 
تا  ياساشةوة  س��ةرووى  لة  حيزبييةكان 

بإيارى حيزبى ثَينةبَيت، وَينةكة النابات.

نووسينطةى هةولَير

بَيبةشكراون،  زةوى  لة  ئايينى  مامؤستاى  دةيان 
حكومةتى  ثَيشووى  كابينةى  بةبِريارَيكى  ئةطةرضى 
بةسةر  نيشتةجَيبوون  زةوى  كوردستانةوة  هةرَيمى 
بةإَيوةبةرى  دابةشكرا،  ئايينيدا  مامؤستايانى 
لةسةر  جةخت  ئةوقافيش  وةزارةت��ى  راطةياندنى 
زةوييان  مامؤستاكان  لة  ذمارةيةك  دةكاتةوة  ئةوة 
نةبوونى  بةهؤى  ديكة  ئةوانى  بةآلم  وةرطرتووة، 

مةرجة ياساييةكانةوة وةرياننةطرتووة.
لة نامةيةكدا كة بةناوى مامؤستايانى ئايينى هةرَيمى 
ثةرلةمانتارانى  ثةرلةمانء  ئاراستةى  كوردستانةوة 
ئةطةرضى  كة  كراوة،  بةوة  ئاماذة  كراوة،  كوردستان 
هةرَيمدا  حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى  لةسةردةمى 
وةزيران  ئةنجومةنى  سةرؤكى  تايبةتى  بإيارَيكى  بة 
دابةشكراوة،  ئايينيدا  مامؤستايانى  بةسةر  زةوى 
ئايينييةكانى  مامؤستا  ت��ةواوى  بإيارة  ئةو  بةآلم 
نةطرتووةتةوةء ذمارةيةكى زؤريان بَيبةشكراون. هةر 
لةو نامةيةدا كة وَينةيةكى دةست رؤذنامة كةوتووة، 
دةكةنةوة،  ئةوة  لةسةر  جةخت  ئايينييةكان  مامؤستا 
كة ذمارةيةك لة خةَلك بةناوى مامؤستاى ئايينييةوة 

زةوييان وةرطرتووة، كة ثَيشنوَيذء وتارخوَين نين.
بةثَيى نووسراوَيكى وةزارةتى ئةوقافء كاروبارى 
 )1831( ذمارة  بة  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  ئايينى 
عةدنان  ئيمزاى  ناوو  كة   ،)2006/5/4( رَيكةوتى  لة 
ئةوقافى  وةزارةتى  ثَيشووى  وةزيرى  نةقشبةندى، 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  ئاراستةى  بةسةرةوةيةء 
ئةو  لةطةأل  هاوثَيض  هاتووة؛  تَييدا  كراوة،  وةزي��ران 
ئايينى  مامؤستايانى  بةناوى  ليستَيك  نوءسراوةدا 
دةكةين،  رةوانة  ئةوقاف  وةزارةتى  ميالكى  بة  سةر 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  مينحةى  زةوى  تائَيستا  كة 
وةزيرانيان وةرنةطرتووة، كة ذمارةيان )61( مامؤستا 
رةزامةنديى  داواكراوة  نووسراوةدا  لةو  هةر  دةبَيت، 

مامؤستايانة  ئةو  بؤ  زةوى  تةرخانكردنى  لةسةر 
تائَيستا  رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى  بةآلم  بدرَيت، 

ئةو ثارضة زةوييانة تةرخاننةكراون.
يةكَيك لةو مامؤستا ئايينييانةى ناوى لة ليستةكةدا 
هاتووة بؤ رؤذنامة جةختى لةسةر ئةوة كردةوة، كة 
مامؤستايانى  بةسةر  زةوى  دابةشكردنى  ئةطةرضى 
مافَيكى  كؤمةَلطة  ديكةى  توَيذةكانى  ضينء  ئايينىء 
رةواى هةموو كةسَيكة، بةآلم لة هةرَيمى كوردستان 
ئةو  تَيكةَلكراوة،  حكومةت  حيزبء  لةبةرئةوةى 
فةرامؤشء  ب��ةردةوام  نين،  حيزبيى  مامؤستايانةى 
نةيويست  كة  مامؤستاية  ئةو  ثةراوَيزدةخرَين. 
ئةوةشكرد؛  بؤ  ئاماذةى  بكرَيت،  ئاشكرا  ناوةكةى 
ضةندينجار سةردانى وةزارةتى ئةوقافء ئةنجومةنء 
اليةنة ثةيوةنديدارةكانيان كردووة، بةآلم وةآلمَيكيان 

ضنط نةكةوتووة.
راطةياندنى  بةإَيوةبةرى  نةقشبةندى،  مةريوان 
رؤذنامة  بؤ  ئايينى،  كاروبارى  ئةوقافء  وةزارةتى 
جةختى لةسةر ئةوة كردةوة، كة لة كابينةى ثَيشووى 
حكومةتى هةرَيمدا ذمارةيةك لة مامؤستايانى ئايينى 
مامؤستا  وةك  كرد  ئةوقاف  وةزارةت��ى  لة  داواي��ان 
وةزارةت��ى  ثَيبدرَيت،  زةوييان  ديكة  ئايينييةكانى 
كردووة  وةزي��ران  ئةنجومةنى  لة  داواى  ئةوقافيش 
بة  مامؤستايانة،  ئةو  بؤ  زةوى  تةرخانكردنى  بؤ 
ئةرَينى  وةزيران  ئةنجومةنى  وةآلمى  ناوبراو  وتةى 
كة ساآلنى خزمةتء  ئةوةى  مةرجى  بة  بةآلم  بووة، 
بطيرَيت،  لةبةرضاو  مامؤستاكان  وةزيفى  ناونيشانى 
لةبةرئةوة ذمارةيةك لة مامؤستا ئايينييةكان زةوييان 
خزمةتيان  ساآلنى  كة  ئةوانةى  بةآلم  وةرطرتووة، 
شياوى  وةزيفييان  ناونيشانى  تةواونةكردووةء 
ثَينةدراوة،  زةوييان  نةكردووة،  زةوى  وةرطرتنى 
وةزارةتى  وةك  »ئَيمة  وتيشى:  نةقشبةندى  هةروةك 
دةكةين  مامؤستايةك  هةر  لة  ثشتطيريى  ئةوقاف 
بؤ  زةوى  هةوَلدةدةين  وةرنةطرتووةء  زةوى  كة 

تةرخانبكرَيت«.
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ت���ا ئ��َي��س��ت��ا ئ����ةو ب��إي��ارة 
ساَل  دوو  كة  جَيبةجَينةكراوة 
وةزارةت��ى  يةك  هةر  لةمةوثَيش 
بازرطانيى  وةزارةت���ى  ن��اوخ��ؤء 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
ب��ةم��ةب��ةس��ت��ى ق��ةدةغ��ةك��ردن��ى 
تةقةمةنيى  بةكارهَينانى  فرؤشتنء 

دةريانكرد.
ليذنةى  راثؤرتَيكى  لةسةر 
ك����اروب����ارى ت��ةن��دروس��ت��ىء 
كؤمةآليةتيى ثةرلةمانى كوردستان، 
ئاإاستةى  ئَيستا  ثَيش  كة دووساأل 
ثةيوةنديدارةكانى  وةزارةت����ة 
ك��ردووة،  هةرَيميان  حكومةتى 
بؤ  هةرَيم  وةزارةت��ى  لة  هةريةك 
ك��اروب��ارى ن��اوخ��ؤء وةزارةت���ى 
تايبةت،  بإيارى  دوو  بة  بازرطانى 
منداآلنيان  تةقةمةنيى  يارييةكانى 
قةدةغةكردووة، بةآلم تا ئَيستا ئةو 

بإيارة جَيبةجَينةكراوة.
ك��ةري��م س��ن��ج��ارى، وةزي��رى 
لة  ناوخؤ  ك��اروب��ارى  بؤ  هةرَيم 
ذمارة  بة  تايبةتدا  نووسراوَيكى 
)7858( لة رَيكةوتى )2008/6/9(، كة 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتيى  ئاإاستةى 
بةوة  فةرمان  ك��ردووة،  ثؤليسى 
تةقةمةنيى  مادةكانى  كة  دةك��ات، 
جؤرةكانييةوة  بةهةموو  منداآلن 
بةسةردا  دةستى  قةدةغةبكرَيتء 

بطيرَيت.
لة نووسراوَيكى ديكةدا، بة ذمارة 
 )2008/6/16( رَيكةوتى  لة   )3461(

كة ئيمزاى محةمةد رةئوفى وةزيرى 
بةسةرةوةيةء  بازرطانى  ثَيشووى 
داراي��ى/  وةزارةت���ى  ئاإاستةى 
بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى داهات كراوة، 
ئاماذة بةوة كراوة، كة بةكارهَينانى 
منداآلن  تةقةمةنيى  يارييةكانى 
ضةندين  روودان��ى  هؤى  بووةتة 
ئاستى  طةيشتووةتة  كارةساتء 
جةستةء  لة  بةشَيك  دةستدانى  لة 
يارييانة  جؤرة  ئةو  لةهةمانكاتدا 
لةو  دةكةن.  توندوتيذيى  فَير  منداأل 
بازرطانيى  وةزارةتى  روانطةيةوة، 
هاتنى  قةدةغةكردنى  بة  بإياريداوة 
تةقةمةنيى  يارييةكى  جؤرة  هةموو 
يارييانةى  ئةو  بةتايبةت  منداآلن، 
ك��ة ب��ري��ن��دارك��ةرن، ي��ان ج��ؤرة 
باروتَيكيان تَيدايةء لةطةأل ئةوةشدا 
قةدةغةكردنى هاتنى ئةو شيرةمةنى 
يان ضكلَيتانةى كة لة شَيوةى ضةك، 

يان جطةرةدا دروستكراون.
ئ����ةط����ةرض����ى دووس������األ 
ب��ةس��ةر ب��إي��ارةك��ةى ه��ةر دوو 
بةآلم  تَيثةإدةبَيت،  وةزارةت���دا 
رؤذنامةدا  بةدواداضوونَيكى  لة 
ئَيستا  ت��ا  ك��ة  دةرك����ةوت����ووة 
منداآلن،  تةقةمةنيى  يارييةكانى 
سوثةرماركَيتةكانى  ب��ازاإء  لة 
ئاشكرا  بة  كوردستاندا  هةرَيمى 

دةفرؤشرَين.
تةلعةت،  عةبدولخالق  عةميد 
بة  هةولَير  ثؤليسى  بةإَيوةبةرى 
يارييةكانى  راطةياند:  رؤذنامةى 
لة  تةنيا  م��ن��داآلن،  تةقةمةنيى 
قةدةغةدةكرَين،  جةذندا  رؤذان��ى 
ناوبراو،  وتةى  بة  كة  بةوهؤيةوة 
ئةو يارييانة تةنيا لة رؤذانى جةذندا 
رؤذةكانى  لة  بةكاردةهَينرَينء 

ديكةدا بةكارناهَينرَين.
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هةلَواسينى ويَنةي بةرثرسان
لة فةرمانطةكانى هةرَيمدا، »ناياسايية«

دةيان مامؤستاى ئايينى
لة ثَيدانى زةوى بيَبةشدةكرَين

دوو سالَة كار بة بأيارَيكى
وةزارةتى ناوخؤء بازرطانى ناكرَيت

داوا لة سةرؤكى هةرَيم دةكرَيت، سنوورَيك بؤ هَيرشكردنة سةر ئايينى ئيسالم دابنَيت

لة فةرمانطةكانداا وَينةى سةركردةكان هةَلدةواسرَين



راثؤرتى: شاسوار مامة

بؤ  )19(خ���ان���وو  ساَلَيكة  ن��زي��ك��ةى 
حكومييةكانء  فةرمانطة  فةرمانبةرانى 
ناحيةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  ب��ؤ  )1(خ��ان��وو 
ضوارقوإنة لةاليةن دةستةى وةبةرهَينانةوة 
دروستكراونء دواتريش دابةشكراون، بةآلم 
ثةنجةرةى  ماونةتةوةء  بةضؤَليى  ئَيستا  تا 
ئةو  شكاونء  سةرجةميان  خانووةكان، 
لَى دروستكراوة،  طةإةكةى خانووةكانيشى 

بةبآ خزمةتطوزاريى ماوةتةوة.
بةإَيوةبةرى  عةبدوَلآل،  مةال  موزةفةر 

بؤ  لةلَيدوانَيكدا  ض��وارق��وإن��ة،  ناحيةى 
رؤذنامةى روونكردةوة، كة هةر خانووَيك 
دان���راوة،  فةرمانطةيةك  بةرثرسى  بؤ 
نةضوونةتة  فةرمانطةكان  بةرثرسى  بةآلم 
ضةندين  بةوةشدا،  ئاماذةى  خانوةكانةوةء 
طرفت لة خانووةكاندا هةية، بؤية بةرثرسى 

فةرمانطةكان نةضوونةتة ناو ئةو خانوانة.
ضوارقوإنة،  ناحيةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
خزمةتطوزاريى  بةرنامةداية  »لة  وتيشى: 
ثَيشكةش بةو ناوضةية بكةن كة خانووةكانى 
خانووةكان  ضونكة  دروس��ت��ك��راوة،  ل��َى 

ثَيويستيان بةسياجء سيانةكردنةوة هةية«.

موزةفةر مةال عةبدوَلآل، وتيشى: »خانوو 
لةو بةرثرسى فةرمانطانة دةسةنرَيتةوة كة 
ناضنة ناو خانووةكان، ضونكة ئةو خانووانة 

بؤ هةميشة نابنة هى كةس«. 
بةضؤَليى مانةوةى خانووى فةرمانبةرانى 
ئَيستا  تا  لةكاتَيكداية،  ضوارقوإنة  ناحيةى 
كرَيدانء  خانووى  لة  فةرمانبةر  ضةندين 
فةرمانةطةكان  بةرثرسى  هاوكات زؤرينةى 
نيشتةجَيبوونيان  شوَينى  نةبوونى  كَيشةى 
لةجياتى  فةرمانبةران  خانووى  بةآلم  نيية، 
بدرَين بة فةرمانبةرانى ئاسايىء بَي خانوو، 
دابةشدةكرَين بةسةر بةرثرسانداء ئةوةش 

نيطةرانيى فةرمانبةرانى لَى كةوتووةتةوة.
كة  ضوارقوإنة  ناحيةى  فةرمانبةرَيكى 
بهَينرَيت، بؤ رؤذنامة وتى:  نةيويست ناوى 
ثَيكهَيناوةء  هاوسةريم  ذيانى  ساَلة  »ضوار 
نيطةرانم  زؤر  كرَيدام،  لةخانووى  ئَيستا  تا 
بةرثرسان  بؤ  خانوو  حكومةت  كة  لةوةى 
بؤ  ئ���ةوةى  لةجياتى  دروس��ت��دةك��ات 

فةرمانبةرانى دروستبكات«.
عةبدوَلآل،  مةال  موزةفةر  خؤشيةوة  الى 
بنةإةتدا  لة  كة  دةك��ات��ةوة  ل��ةوة  جةخت 
فةرمانطةكان  بةرثرسى  بؤ  خانووانة  ئةو 
لةوانةى  يةكَيك  ئةطةر  دروس��ت��ك��راون، 

فةرمانطة  بةرثرسى  ث��َي��دراوة  خانووى 
وةردةطيرَيتةوة،  لَى  خانووةكةى  نةمَينَيت، 
هةربؤيةش ناكرَيت بياندةين بة فةرمانبةران، 
ئةطةر  ئ��ازادة،  فةرمانطة  بةرثرسى  بةآلم 
لة  فةرمانبةرَيك  بة  ب��دات  خانووةكةى 

فةرمانطةكةيدا.
ناحيةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  وت���ةى  ب��ة 
زؤرةء  طرفتيان  خانووةكان  ضوارقوإنة، 
خؤيان  فةرمانطةكان  بةرثرسى  ناكرَيت 
ثارة لة ضارةسةركردنى طرفتى خانووةكان 
ماوةيةكى  بؤ  ئ��ةوان  ضونكة  سةرفبكةن، 

كاتيى لةو خانووانةدا دةمَيننةوة.

سازدانى: رَيبين فةتاح
نووسينطةى هةولَير

فةرهاد عةونى، نةقيبى سةنديكاى 
رؤذنامةنووسانى كوردستان، باس 

لةوة دةكات كة تا ئَيستا لة هةندَيك 
لة دادطاكانى كوردستاندا ياساى 

رؤذنامةطةريى كارى ثَيناكرَيتء هةندَيك 
كةموكورتيش لة ياساكةدا هةية.

لةم ديدارةى رؤذنامةدا، فةرهاد عةونى 
جةختيش لةسةر ئةوة دةكاتةوة، ئةو 

رؤذنامةنووسانةى كة زةوييان وةرطرتووةء 
ثَيشتر سودمةندبوون، زةوييةكةيان 

لةسةر تاثؤ ناكرَيتء لةبةرامبةر فَيألء 
ساختةكاريشياندا، رةنطة لة ئةندامَيتيى 

سةنديكا دووربخرَينةوة.

رؤذنامة: لةثاأل ئةوةدا كة رؤذنامةنووسان 
ثَيشَيلدةكرَيت،  مافةكانيان  ل��ةوآ  لَيرةء 
بةرنامةيةكى  ض  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 

هةية بؤ داكؤكَيكردن لة رؤذنامةنووسان؟
* زؤربةى كاتةكانمان تةرخانكردووة بؤ 
داكؤكيكردن لة رؤذنامةنووسانء ضةسثاندنى 
كوردستاندا.  لة  رؤذنامةنووسى  ئازاديى 
تايبةتمان  ليذنةيةكى  مةبةستةش،  ئةو  بؤ 
)12(ئةندامى  كؤى  لة  كة  دروستكردووة 
ئةندامةكان  لة  ثَينج  سةنديكاء  ئةنجومةنى 
ليذنةى  بةناوى  دةكةن،  ليذنةيةدا  لةو  كار 
داكؤكيكردن لة ئازادييةكانى رؤذنامةنووسانء 
هةر شةش مانط جارَيك راثؤرتَيك لةوبارةيةوة 
جَيطةى  راثؤرتةكانيشمان  بآلودةكةينةوة. 
طرنطيثَيدانى ناوةندةكانى ثةيوةنديدارء تايبةت 
فيدراسيؤنى  بةتايبةت  رؤذنامةنووسانة،  بة 
جارى  بؤ  نَيودةوَلةتىء  رؤذنامةنووسانى 
ئةمريكا،  دةرةوةى  وةزارةت��ى  دووةميشة 
راثؤرتةكانيان  فةرميى  بة  لَيدةكات،  داوامان 
بؤ  ئاماذةى  ئةوانيش  ئ��ةوةى  بؤ  ثَيبدةين 
رؤذنامةنووسان،  سةنديكاى  وةك  بكةن. 
ئةطةر  ك��ة  ئ��ةوةي��ن  رؤذان���ة س��ةرق��اَل��ى 
دروستببَيت،  بؤ  كَيشةى  رؤذنامةنووسَيك 
ضارةسةرى بكةين، بةآلم تَيكةَلبوونَيك هةية، 
كَيشةى  لةسةر  رؤذنامةنووس  هةندَيكجار 
جيا لة رؤذنامةنووسى تووشى كَيشة دةبَيتء 
رؤذنامةنووسان  سةنديكاى  دةبَيت  ثَييواية، 
ئيش  تةنيا  سةنديكا  بةآلم  لَيبكات،  داكؤكى 
كة  دةك��ات  رؤذنامةنووسانة  ئةو  لةسةر 
تووشى  رؤذنامةنووسييةوة  كارى  بةهؤى 

كَيشة دةبن.
دادطاكانى  لة  زؤرجار  ئَيستا  تا  رؤذنامة: 
رؤذنامةطةريى  ياساى  بة  كار  كوردستاندا 
دةخرَيتة  عَيراقى  سزادانى  ياساى  ناكرَيتء 
ثَيشةوة. بةدواداضوونتان لةسةر ئةو مةسةلةية 

كردووة؟ 
ياساى  ب��ة  )100%(ك����ار  ئَيستا  ت��ا   *
دادطاكانى  لة  ن��ةك��راوة  رؤذنامةطةريى 
هةية:  هؤكارى  دوو  ئةمةش  كوردستانداء 
بة  ئَيستا  تا  دادطاكان  لة  هةندَيك  يةكةميان: 
رةسميى مامةَلة لةطةأل ياساى رؤذنامةطةريى 
دةقى  ئَيستا  تا  دادطاكان  لة  هةندَيك  ناكةنء 
ياساى رؤذنامةطةرييان بؤ نةضووة. ئةطةر بة 
رةسميى ياساكةيان بةدةست نةطات، ناتوانن 
بةستنى  سةرةإاى  بةداخةوة  ثَيبكةن،  كارى 
سمينار لةوبارةيةوة لةسةر ئاستى بةرز، بةآلم 
كارى ثَيناكةن، داواكارين لة رَيطةى وةزارةتى 
وةزارةت��ى  دادوةرىء  ئةنجومةنى  دادء 

بكرَيت،  دةزطاكانيان  بؤ  طشتاندن  ناوخؤوة 
لة  ياساكة  ضونكة  ياساية،  بةو  كاركردن  بؤ 
ثةرلةمان دةرضووةء قابيلى رةتكردنةوةى نيية. 
خودى  لة  كةموكووإيى  هةندَيك  دووةميان: 
ياساى رؤذنامةطةريدا هةية. ئَيمة كاتى خؤى 
لة ذَير فشارى رؤذنامةنووساندا، بإطةيةكى 
تايبةت بة ئادابى طشتيمان لة ياساكةدا البرد، 
بةآلم ئةطةر رؤذنامةنووسَيك لة ئادابى طشتيى 
البدات، لةبةرئةوةى لة ياساى رؤذنامةطةريدا 
ئادابى طشتيى جَيطةى نةكراوةتةوة، لةبةرئةوة 
دادوةر بؤى هةية بةثَيى ياسايةكى ديكة مامةَلة 
ئايندةدا  لة  بكات.  رؤذنامةنووسةكةدا  لةطةأل 
كةموكووإييانة  ئةو  كة  دةكةينةوة  لةوة  بير 
رؤذنامةطةريى  ياساى  بكةينء  ضارةسةر 

هةمواربكةينةوة.
سةنديكاى  ل��ة  رةخ��ن��ة  رؤذن���ام���ة: 
رؤذنامةنووسان دةطيرَيت بةوةى كة سةنديكاى 
سةنديكاى  نةك  حيزبييةكانة،  رؤذنامةنووسة 

هةموو رؤذنامةنووسان؟
* لة ياساى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى 
هيض  لةبةردةم  لةمثةرَيك  هيض  كوردستاندا 
بنةماى  لةسةر  نيية،  رؤذنامةنووسَيكدا 
ئايينىء...  نةتةوةيى،  سياسى،  بيروباوةإى 
هةموو  لةبةردةم  سةنديكاش  دةرطاى  هتد، 
رَيذةى  ئةطةر  كراوةية.  رؤذنامةنووساندا 
باوةإناكةم  لةبةرضاوبطرين،  دانيشتووان 
هيض سةنديكايةك لة خؤرهةآلتى ناوةإاستدا 
ئةوةندةى سةنديكاكةى ئَيمة ئةندامى هةبَيت. 
لةناو هةموو ئةندامةكانيدا، رؤذنامةنووسانى 
رؤذنامةنووسانى  حيزبةكان،  بة  س��ةر 
بة  س��ةر  رؤذنامةنووسانى  سةربةخؤ، 
ئاينة جياوازةكانى كوردستان هةن.  نةتةوةء 
سةنديكايةك لة كةالرء خانةقينةوة تا دةطاتة 
موسَليشةوة،  كةركوكء  بة  سنجار،  زمارء 
ئةندامى هةبَيت، بَيطومان بةشَيكيان حيزبىء 
لة  بةشَيكيان  دةب��ن،  سةربةخؤ  بةشَيكيان 
نةتةوةى كوردء بةشَيكيان سةر بة نةتةوةكانى 
ع���ةرةبء ت��ورك��م��انء ك��ل��دء ئ��اش��وورء 
سةنديكاى  راستيدا  لة  دةبن.  ديكة  ئاينةكانى 
سنوورى  ه��ةر  ن��ةك  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان، 
شاروشارؤضكةكانى  سنوورى  حيزبايةتىء 
سنوورى  بةَلكو  ب��ةزان��دووة،  كوردستانى 
دةستكردى هةر ضوار ثارضةكةى كوردستانى 
لة  ئةنداممان  بةدةيان  ضونكة  طرتووةتةوة، 
ئةوروثاش  كوردستانء  ديكةى  ثارضةكانى 

هةية. 
رةخنةيةتان  ئةو  بؤضى  كةواتة  رؤذنامة: 

لَيدةطيرَيت؟

داوا  رؤذنامةوة،  رؤذنامةى  رَيطاى  لة   *
دةكةم  رؤذنامةنووسانة  ئةو  سةرجةم  لة 
لَيدةدةن،  سةنديكا  حيزبيبوونى  قةوانى  كة 
سةنديكا  حيزبيبوونى  لةسةر  نموونة  يةك 
ئَيمة  وةربطرم.  هةَلوَيست  من  تا  بهَيننةوة، 
دةكةينةوة،  ئةوة  لةسةر  جةخت  هةميشة 
نيية  بةشَيك  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
بةآلم  كوردستان،  سياسيى  دةسةآلتى  لة 
جطة  كوردستان.  ئةزموونى  لة  بةشَيكة 
لة سةنديكا  ئَيستا  تا  راثؤرتانةى  ئةو  لةوةى 
رووب��ةإووى  هةموويان  بآلوكراونةتةوة، 
ئاشكراشة  كراونةتةوة،  سياسى  دةسةآلتى 
كام اليةن دةسةآلتى سياسى ثَيكهَيناوة. ئةطةر 
ئةم  خاترى  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
اليةنء ئةو اليةنء حكومةت بطرن، نابَيت ئةو 
راثؤرتانة بآلوبكاتةوة كة زؤرجار دةزطاكانى 
حكومةت بريندار دةكةن. بةكورتى، سةنديكاى 
رؤذنامةنووسان، سةنديكايةكى سةربةخؤيةء 
رؤذنامةنووسَيك  هةر  بؤ  واآلية  دةرط��اش 
ئةطةر بيسةلمَينَيت بؤ يةكجاريش سةنديكاى 
سياسى  اليةنَيكى  بؤ  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
لةسةر  هةَلوةستةى  ئَيمة  دايشكاندووة، 

دةكةينء هةَلوَيستيش وةردةطرين.
بؤ  ئاماذةى  خاآلنةى  لةو  يةكَيك  رؤذنامة: 
سةنديكاى  ئةنجومةنى  كة  ئةوةية  دةكرَيت، 
حيزبى  تةوافوقى  بة  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 

دياريكراوة؟ 
* تؤ ناوى تةوافوقى حيزبى لَيمةنآ. ئَيمة 
ئازادةوة  سةربةخؤو  كؤنفرانسى  رَيطةى  لة 
لةكؤنطرةى  هةَلدةبذَيرين.  كؤنطرة  نوَينةرانى 
رَيطةى  لة  رؤذنامةنووسةكان  ثَيشووشدا 
دياريكرابوون.  راطةياندنةوة  دةزطاكانى 
كؤنطرةش طةورةترين دةسةآلتة، ئةطةر زياتر 
لة )400( رؤذنامةنووس لة كؤنطرة ئامادة بنء 
دادوةر سةرثةرشتى بكات، ئةندامانى كؤنطرة 
بإياربدةن لةسةر بنةماى تاكةكةس يان ليست 

لةكؤى  هةَلبذَيردرَيت،  سةنديكا  ئةنجومةنى 
)450( رؤذنامةنووس، )430( رؤذنامةنووس 
لةطةأل ئةوة بن كة ليست ثَيكبهَينرَيت، ئيتر بؤ 
كارةكانى  كة  سةنديكايةك  حيزبيية.  كارةكة 
حيزبةكانيش  حيزبيية.  بؤضى  سةربةخؤبن، 
اليةنطرييان  سةنديكا  نيية  بةوة  ثَيويستيان 
اليةنطرى  سةنديكا  ئةطةر  ضونكة  بكات، 
يةك  لةماوةى  كرد،  سياسى  اليةنَيكى  هةر 
دروستدةكرَين،  ديكة  سةنديكاى  دة  ساَلدا، 
سةربةخؤ  سةنديكايةكى  لةبةرئةوةى  بةآلم 
لَيبدات،  تةعنى  دةتوانَيت  كةس  كةم  هةية، 
بَيبنةمانء  ل��َي��ي��دراون،  تةعنانةش  ئ��ةو 
هةر  كةسَيكء  هةر  بة  بةرامبةر  ئامادةشم 
تةلةفيزيؤنى  مونازةرةى  رؤذنامةنووسَيك 

بكةم لةسةر ئةو مةسةلةية.
رؤذنامة: بةردةوام رةخنةى ئةوة دةطيرَيت 
كة سةنديكاى رؤذنامةنووسان، هةندَيك كةسى 

كردووة بة ئةندام كة رؤذنامةنووس نةبوون؟
هةندَيك  ك��ة  رةت��ن��اك��ةم��ةوة  ئ���ةوة   *
ئةندامانى  وةرط��رت��ن��ى  ل��ة  كةموكورتى 
بةآلم  هةية،  رؤذنامةنووساندا  سةنديكاى 
ثَيشتر دةزطاكانى راطةياندن بةرثرسيارن لةو 
كةموكورتييانة، ضونكة دةزطاكانى راطةياندن 
نووسراو بؤ ئةو كةسانة دةكةن كة دةيانةوَيت 
ببنة ئةندام لة سةنديكا، دةزطاكانى راطةياندن 
سةنديكايان  رةوانةى  دةكةنء  ثشتطيرييان 
دةكةن، بةآلم ديسان ئَيمة ئةوة رةتناكةينةوة 
ئةندام  بوونةتة  ناهةق  بة  كةس  هةندَيك  كة 
كوردستان.  رؤذنامةنووسانى  سةنديكاى  لة 
وةرةقةيةكمان  كؤنطرةيةدا  ل��ةو  ئَيمة 
شَيوازى  ضارةسةركردنى  بؤ  بةدةستةوةية 
ب��ةدواداض��وون  سةنديكاء  لة  ئةندامبوون 
لةسةر ئةو حاَلةتانةى كة هةن. بيريشمان لةوة 
لةئةندامَيتى  ناونيشان  هةندَيك  كردووةتةوة، 
رةشبكةينةوة.  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
بؤ نموونة، ئةطةر خاوةن ئيمتياز سةد لة سةد 

بة  نايكةين  نةبَيت،  كارا  رؤذنامةنووسَيكى 
ئةندام.

ذمارةيةك  لةوةدةكرَيت كة  باس  رؤذنامة: 
لةو رؤذنامةنووسانةى لة ضةند رؤذي رابردوودا 
سودمةندبوون،  ثَيشتر  وةرطرتووة،  زةوييان 

ئَيوة بةدواداضوونتان لةسةر نةكردووة؟
* ئةمة جارى سَييةمة، زةوى لة حكومةت 
رؤذنامةنووساندا  بةسةر  وةردةط��ري��نء 
)189( س��اَل��ى)2005(وة  لة  دابةشدةكرَيت. 

ئةنجومةنى  لة  ن��اوي��ان  رؤذن��ام��ةن��ووس 
وةزيران هةبوو، كاتى داواكردنيان لة زةوى 
تا  ساَلةوة  لةو  بةآلم  نةبوون،  سوودمةند 
لةو  رؤذنامةنووس  دةيان  بة  رةنطة  ئَيستا، 
سوودمةندبووبن.  رؤذنامةنووسة   )189(
سةنديكاى  وةك��و  ئَيمة  س��ةرةت��اوة  ل��ة 
شَيوةيةك  هيض  ب��ة  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
دووجار  رؤذنامةنووسَيك  ناكةين،  قبوَلى 
سوودمةند بَيت، ضونكة مافى كةسَيكى ديكة 
دةخوات. ثاشان ياسايةك هةية لة وةزارةتى 
رَيطةنادات  شَيوةيةك  هيض  بة  كة  شارةوانى 
جطة  بَيت.  سوودمةند  دووج��ار  كةسَيك 
يان  خؤى  رؤذنامةنووسَيك  ئةطةر  لةوةى 
خَيزانةكةى سوودمةند بووبن، بةهةمانشَيوة 
لةطةأل  ئَيمة  نابَيت.  ديكة سوودمةند  جارَيكى 
ئةوةى  بؤ  رَيككةوتين  شارةوانى  وةزارةتى 
لةبةرئةوة  نةمَينَيت،  كةموكورتييةك  هيض 
لَيرةوة نووسراو دةكرَيت، بؤ ئةوةى بزانرَيت 
لة سلَيمانىء دهؤكء هةولَير سوودمةند نيية، 
دةكرَيتء  تاثؤ  لةسةر  زةوييةكةى  ئةوكات 
رؤذنامةنووسَيك  ئةطةر  بةثَيضةوانةشةوة، 
ثَيشتر سوودمةند بووبَيتء فَيألء ساختةكاريى 
كردبَيت، مامةَلةيةكى ياسايى لةطةأل دةكةينء 
بكةين، ضونكة  قةيدى  تةرقين  نيية  دووريش 
بكات،  درؤء ساختةكاريى  رؤذنامةنووسَيك 
سةنديكاى  لة  ئةندام  بة  ببَيت  نيية  مومكين 

رؤذنامةنووسانى كوردستان.
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خانوو لةو بةرثرسانة دةسةنريَتةوة كة نةضوونةتة ناوى

نةقيبى سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان: 

ياساى رؤذنامةطةريى نةطةيشتووةتة هةندَيك لة دادطاكان

هةندَيك كةموكورتى 
لة وةرطرتنى 

ئةندامانى سةنديكاى 
رؤذنامةنووساندا هةية، 
بةآلم ثَيشتر دةزطاكانى 
راطةياندن بةرثرسيارن 

لةو كةموكورتييانة

باوةِرناكةم هيض سةنديكايةك لة خؤرهةآلتى ناوةِراستدا 
ئةوةندةى سةنديكاكةى ئَيمة ئةندامى هةبَيت



كوآ
ثايتةختي عَيراقة؟

هةندرَين شَيخ راغب

كوردستان  لة  خؤت،  بةرضاوي  بهَينة 
سةرداني  يةكَيكيان  هةر  براوةكان  ليستة 
بةرنامةيةكء  بكاتء  دراوس��آ  وآلتَيكي 
ليستةء  هةر  بهَينَيتةوة؟  تايبةت  ئةجَيندايةكي 
وآلتَيكي  هةواي  بة  دانيشَيتء  خؤي  لةماَلي 
دةرةوة قسة بكات؟ ئةو كاتة بهَينة بةرضاوي 
خؤت، ضي بةسةر هةولَيري قوإ بةسةر دَيت؟ 
شتة؟  هةمان  خَيرلةخؤنةديو  بةغداي  ئَيستا 
شتَيكي  بةغدا  ئَيستا  بَلَيم،  ئةطةر  نيم،  هةَلة 
فةقيرة بةالي  ئةوةية كة  باشي ماوة، ئةويش 
هةموو  سياسةتي  سةيرة  ناضَيت؟  سياسةتدا 
بة  ثةيوةستة  ناوضةكة  دةوَلةتاني  دنياء 
دةسةآلتدارَيتيي  سياسيء  سيستمي  بةغداء 
ئةو وآلتةوة!، كةضي بةغدا هيض سياسةتي تَيدا 
ناكرَيت؟ ئاخر خؤ هيضي بةدةست نيية، ئةطةر 
شتَيكيش بَلَيت، ئةوا لة واشنتؤنةوة، لة تارانةوة، 
لة ئةنقةرةوة، لة ريازةوة، لة قاهيرةوة، تةنانةت 
لة مؤزةمبيقء سؤماألء ثيرؤء ليتوانياشةوة، 
بكات؟  قسة  نيية  بؤي  دةدرَيتةوةء  وةآلمي 
بؤي  وةرب��دات،  سياسةت  لة  دةم  نيية  بؤي 
لةوةتةي  سةيربكة،  تؤ  ب��دات.  بإيار  نيية 
عَيراق  ثةرلةماني  هةَلبذاردني  ئاكامةكاني 
ليستةكانء  بووة،  ضؤأل  بةغدا  راطةيةنراوة، 
سعوديةء  لة  هةموويان  سةركردةكان  هَيزء 
ئَيرانء توركياء ميسر دَينء دةضن.. بة راستي 
ئَيستا نازاني عَيراق لة كوَيوة بةإَيوةدةبرَيت، 
واشنتؤنةوة؟  ت��ارانء  لة  يان  ري��ازةوة،  لة 
ئ���ةوان ع��َي��راق ب��ةإَي��وةدةب��ةنء ك��وردي 
داروبةرد  بَلَيت،  شتَيك  ناوَيرَيت،  فةقيريش 
دةكةن،  تاوانباري  هاتوهاوارء  دةكةنة  لَيي 
مةترسييةوة.  دةخاتة  عَيراق  يةكثارضةيي  كة 
عَيراق  يةكثارضةيي  لة  هةبَيت  قسة  بَلَييت،  تؤ 
هيضي  عَيراقَيك  ئاخر  بَيماناتر؟  بَيتامترء 
ضؤَلوهؤأل  ثايتةختةكةي  نةبَيتء  بةدةست 
لة  بإيارةكاني  ناكرَيتء  لَي  بووةء سياسةتي 
دةوروبةرء وآلتانةوة بؤ دةردةضن، تؤ بَلَييت، 
بَيت.  لةكوَيوة  يةكثارضةييةكةي  سةروةرييء 
كورد  كورديش،  ماَلوَيراني  نةطبةتيء  بؤ 
ئةم  طرنطةكاني  ثاية  ثؤستء  بإيوةتة  ضاوي 
بؤضيية  ثؤستَيكت  كورد،  ئةي  ئاخر  وآلتة، 
لةوآلتَيكدا كة دةوَلةتاني ديكة رازي بن، ئةطةر 

بَيتء وةريبطري؟
عةرةبةكاني دةوروبةر كة هيض خؤشيان 
لة ئامادةطي ئَيران ناية لة عَيراق، ورطي خؤيان 
طوشار  ئَيران  بووني  دذي  ئةوةندةي  دإاند، 
راستي  بة  عَيراقييةكانء  هَيزة  سةر  بخةنة 
هاإيوة.  عَيراقيان  ثَيكهاتةكاني  هَيزةكانء 
بة  ضإ  سَيبةرَيكي  وةكو  ئَيران  لةوالشةوة 
ثَيكهاتةكاني  هَيزء  ب��ةدواي  رؤذ  بة  شةوء 
هةناسةكاني  لةهةموو  ئاطاي  عَيراقةوةيةء 
ماأل  خاوةني  بة  خؤي  ئةنقةرةش  بةغداية، 
دةزانَيتء قسةي زؤر لةخؤي طةورةتر دةكات 
لةسةر عَيراقء ثَيكهاتةكاني ناو عَيراق. ئةوان 
شانء  لة  ئةوة  خؤي  عَيراق  ضونكة  حةقيانة، 

شةوكةتي دةوةشَيتةوة. 
تةقينةوة  دةنطي  خوَينء  بؤني  لةكاتَيكدا 
بةهَيزةكان شةقامةكاني بةغداي طرتووةتةوة، 
داطيركردووة،  ماَلةكاني  دَلةراوكآ  ترسء 
كةضي هَيزةكان خةمي ئةوةيانة كام ثؤستء 
عَيراق  خةمي  بةدةستبهَينن،  ئيمتيازة  كام 
نيية،  دةرةوة  لة  هَيندة  لةناوةوةية  هَيندةي 
هةتاوةكو عَيراقييةكان نةطةنة ئةو قةناعةتةي 
لةناوةوة  برينةكانءناكؤكييةكان  دةبَيت  كة 
لةوة  عَيراق  وةزعي  ئةوا  ضارةسةربكرَين، 
باشتر نابَيت. ئةو دةوَلةتةي هةميشة ثشت بة 
كَيشةي  بَيطرفتء  هةرطيز  ببةستَيت  دةرةوة 
عَيراقة.  نموونةش  نابَيت،  ق��وأل  ط��ةورةء 
طرفتةكاني عَيراق لةدةرةوة ضارةسةر ناكرَين، 
رؤذب��ةإؤذ  بينيمان  )2003(ةوة  لة  ضونكة 
لةسةرةء  مةترسي  عَيراق  رةوش��ي  ضؤن 
لةبةغداوة  كَيشةكان  كةواتة  نةبووة.  جَيطير 
ضارةسةر دةكرَين، نةوةكو لةشوَينَيكي ديكة، 
عَيراق  بَلَيين،  كة  نيية  ئةوة  ماناي  بة  ئةمةش 
دةرطاكاني خؤي دابخاتء وآلتَيك بَيت بةسةر 
ئةوة  مؤدَيلي  ئةمإؤ  نةخَير،  دابخرَيت،  خؤيدا 
دابخرَيت،  خؤيدا  بةسةر  وآلتَيك  كة  نةماوة 
كة  ك��ارةس��ات��ة،  عَيراقيش  ئ���ةوةي  ب��ةآلم 
ئاوخواردنةوةكةشي بة بإياري خؤي نةبَيت. 
ئةجَينداي  لةبةردةم  كورديش  ئَيمةي  دةبَيت 
جياوازدا زؤر بةئاطا بين، نةوةكو خودي بةغدا 

بؤ ئَيمة بكةنة تةَلةيةكي دانراو؟.
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ساَلح ذاذَلةيي

لَيرةو لةوَي لةميانةي طفتوطؤو  زؤرجار 
مَيذوو  كة  دةكرَيت  لةوة  باس  قسةكردندا 
باسي  كة  دةبَيتةوة،  دووبارة  ديكة  جارَيكي 
مَيذوو دةكةين بةماناي باسكردنة لة رابردوو، 
بةماناي هةموو شةإء رووداو و بةسةرهاتي 

كة لة رابردوودا روويانداوة.
رابردوو  بةماناي  مَيذوو  ئةطةر  كةواتة 
دووب��ارة  ديكة  جارَيكي  واية  ماناي  بَيت، 
دواوة  ب��ةرةو  مَيذوو  ضونكة  نابَيتةوة، 
ناطةإَيتةوةء هةميشة بةرةو ثَيشةوة دةإوات، 
رووداوي  رَيكدةكةوَيت  دةطونجآء  بةآلم 
هاوشَيوةي  وةكو  ئَيمةدا  لةسةردةمي  تازة 
رووداوةكاني رابردوو رووبداتةوةء دووبارة 

ببَيتةوة.
بؤ ئةوةي بةشَيوةي وردترو قووَلتر لةمة 
َيبطةين، باشتر واية سةرنجى ئةوة بدةن كة 
لةخوارةوة باسي دةكةمء رووني دةكةمةوة.

لة رؤذي شةممة رَيكةوتي  )2010/4/10( 
عَيراق  كؤماري  مام جةالل سةرؤكي  بةإَيز 
لةيادي س�ى ساَلةي شةهيدكردني فةخامةتي 
خوشكةكةي  سةدرو  باقر  محةمةد  سةيد 
وتارَيكي  ديكتاتؤر،  سةدامي  بةدةستي 
لة  زؤر  ذمارةيةكي  لةبةردةم  ثَيشكةشكرد 
حكومةتدا،  بةرثرساني  ناودارو  كةسايةتيي 
لة وتارةكةيدا باسي طرنطيى رؤَلي شةهيدي 
ئازاديي  بةديهَيناني  لةثَيناوي  كرد  ناوبراوي 
بؤ طةالني عَيراقء شةهيدكردنيشي بةدةستي  
دذ  بةتاوانَيكي  دارودةستةكةي  س��ةدامء 
بةمرؤظايةتىء كةموَينة باسكرد لة مَيذووي 

عَيراقدا.
تاوانةكاني  باسي  قسةكانيدا  درَيذةي  لة 
سةدامي كرد دذي هةموو ثَيكهاتة نةتةوةييء 
بةإَيز  عَيراق،  طةلي  مةزهةبييةكاني  ديينىء 
هةميشة  ديكتاتؤر  سةدامي  دةَلَيت؛  تاَلةباني 
دذي ئازاديىء ديموكراسيء بيروإاي جياواز 
وةستا  لةبةرامبةريدا  هةركةسَيك  بووةو 

بَيتةوة، رووبةإووي ئةشكةنجةو زيندانيىء 
بةكةسدا  ب��ةزةي��ي  ب��ووةت��ةوةو  كوشتن 

نةهاتووةتةوةو زوَلمى زؤري كردووة.
دواجار دةَلَيت، سةدام ئةوةندة كةسَيكي 
بَي وةفاو دَلةقء زاَلم بووة تةنانةت دةستي 
لةوانةش نةثاراستووة كة تا دوَينَي كةساني 

دَلسؤزو هاوإَيي خةباتء تَيكؤشاني بوون.
ئةوةي لَيرةدا دةمةوَيت ئاماذةي بؤ بكةم 
تاَلةباني  بةإَيز  ئةوةي  لةطةأل  كة  ئةوةية، 
سةدامي بةكةسَيكي ديكتاتؤر زانيوة لةسةر 
ديموكراتىء  ئ��ازادي��ىء  دذي  كة  ئ��ةوةي 
بيروإاي جياواز بووة، ئَيستا بةإَيز تاَلةبانيء 
شَيوةيةك  بةهةموو  حيزبةكةي  بةرثرساني 
دذايةتيي هةَلسوإاواني بزووتنةوةي طؤإان 
تةنياو  دةدةن،  سياسييان  سزاي  دةكةنء 

تةنيا لةبةرئةوةي بيروإاي جياوازيان هةية.
)2009/7/25( هةَلبذاردني  ل��ةدواي 

سةر  كة  ئةوانةي  هةموو   )2010/3/7( و 
رووب���ةإووي  ط��ؤإان��ن،  بةبزووتنةوةي 
دةرك�����ردنء ن��ان��ب��إي��نء ط��واس��ت��ن��ةوةو 
ثلةو  دابةزاندني  مووضةو  كةمكردنةوةي 
زيندانيي  س���زادانء  سوكايةتيثَيكردنء 
تيرؤري  طةيشتووةتة  كار  تا  دةب��ن��ةوةو 

سياسيي.
كةواتة بةإَيز تاَلةباني  سياسةتَيكي دوو 
فاقة ثةيإةو دةكاتء لةبةغدا بووةتة كؤترى 

ئاشتىء لةكوردستان شةإي لَيدةبارَيت.
كة  هةية  طرنط  زؤر  خاَلَيكي  لَيرةدا 
دةمةوَيت باسي بكةم ئةويش ئةوةية، لةطةأل 
ئةوةي كة سةدام حسَين ضةند دَلةقء قين 
لةدألء زؤرداربووة بةرامبةر  بة نةيارةكاني، 
بةآلم باوةإى وابووة كة بإينى رزقى خةَلك 

خراثترة لةسةربإينيان.
تةنانةت  سةدام  دةَلَيت؛  تاَلةباني  بةإَيز 
تا  كة  نةثاراستووة  كةسانةش  لةو  دةستي 
دوَينَي دؤستء هاوإَيي خةباتء تَيكؤشاني 
راثؤرتةكةي  تةنيا  ئةمةشيان  بؤ  ب��وون، 

ثلينيؤم وةبيردَينينةوةو هيضي ديكة ناَلَيين.
بؤ   )1976( س��اَل��ي  ل��ة  ك��ة  ئ��ةوان��ةي 

 )1975( دواي شكستةكةي ساَلي  يةكةمجار 
خةباتى  ديكة  جارَيكي  ثَيشمةرطةو  بوونة 
بوونة  دةستثَيكردةوة،  ثَيشمةرطانةيان 
خؤيانء  بؤ  سةروةريي  شانازيىء  خاوةني 

بؤ طةلةكةيان.
هةبوو  ك��ةس  ك��ةم   )1976( ساَلي  لة 
بتوانَيت  ئةو تاجى سةروةريية بكاتة سةري 
موذدةي دةستثَيكردنةوةي شؤإش بداتةوة 
بةطةلةكةي، هةر لةبةر ئةوة بوو كاتَيك  كة 
هةرَيمي  حكومةتي  نةماو  بةعس  دةسةآلتي 
كوردستان دروست بوو، يةكَيتي نيشتمانيي 
ئةو  بؤ  تايبةتي  مووضةيةكي  كوردستان 
بؤ   )1976( ساَلي  كة  بإييةوة  ثَيشمةرطانة 

يةكةمجار بوونة ثَيشمةرطة.
هةورامىء  هادى  مام  هةية  كةس  كةم 
ئةوانة  نةناسَيتء  طةرمياني  شوكر  عادل 
حةقى  )1976(ن،  ساَل�ي  شؤإشطَيإي  دوو 
خؤيانة شانازيي بةخؤيانةوة بكةنء ئَيمةش 

شانازييان ثَيوة بكةين.
كَي هةية عادل شوكر طةرمياني نةناسَيت 
كة لةهةر بستَيكي طةرمياندا نةبةردييةكي تَيدا 
بةدةيان  راوناوة،  دوذمنى  تؤماركردووةو 
لة  بةثَيشمةرطةكانييةوة  بةخؤيىء  جار 
قوآليي طةرميانةوة ضوونة سةركردايةتي لة 
زةَل�آء لةسةرطةَلو بؤ ثاراستني بارةطاكاني 

سةركردايةتى.
ئازادكردني  لةسةر  شةِري  شوكر  عادل 
نةوتي  ئَيستا  ك��ة  ك���ردووة  خاكة  ئ��ةو 
كةسيش  ء  دةفرؤشرَيت  ء  لَيدةردةهَينرَيت 

نازانَيت ثارةكةي ضي لَيدةكرَيت.
ئَيستا مام هادىء عادل شوكر طةرمياني 
لةبري ثاداشت، لةسةر بيروبؤضووني جياواز 
ساَلي  بةوةي  دةبإن  مووضةكةيان  هةموو 

)1976( كة تايبةتة بؤ ئةوان.
ديارة بةهانةي مووضة بإينةكةيان ئةوةية 
حيزبةوة  لةاليةن  مووضةكةيان  كةئةمانة 
دراوة نةك حكومةت، طريمان ئةم مووضةية 
حيزب ثَيي داون، بةآلم ئةوةي لةبري ساَلي 
خةباتء  رةنجى  وةريانطرتووة،   )1976(
ماناي  مووضةية  ئةو  بإيني  تَيكؤشانيانة، 
موَلكى  كة  خةباتةكةشيانة  لَيسةندنةوةي 

خؤشيانة.
لةكةساني  خةبات  هةية  بؤي  كةس  ئايا 
مووضةكةشيان  ئةطةر  بسةنَيتةوة؟  ديكة 

خؤيانة،  حةقي  هةر  ئةوة  دابن،  ثَيي  حيزب 
كة  كوردستانة  خةَلكي  ثارةي  ئةوة  ضونكة 
ثارةي  دةش��ارن��ةوةو  بودجةكة  بةئاشكرا 

نةوتيش بةشي هةمووانة.
ئةمة ناحةقييةكي طةورةية، بةآلم لةوةش 
ناحةقيي طةورةتر ئةوةية كة دواي ئةو هةموو 
مام  منداَلى  ماألء  مووضةي  خةبات  ساَلةي 
هادىء عادل شوكر طةرميانيء دةياني ديكة 

دةبإن، تةنيا لةسةر بيروباوةإي جياواز.
طةرميان  دةظةري  لة  ئةو موستةشارةي 
عادل  بةخوَينى  دةكردو  ثَيشمةرطةي  راوة 
شوكرء ثَيشمةرطةكاني تينوو بوو و خةَلكي 
مووضةي  ئَيستا  دةكرد،  ئةنفال  طةرمياني 
ئةو  دةَلَيم  ئةوة  تةنيا  وةردةطرَيت،  وةزير 
كةسةي بةم شَيوةية مامةَلة لةطةَل هاوآلتييان 

دةكات لة ض ئاستَيكي مرؤظايةتيداية؟
لة ساَلي )1988( عودةي كوإة طةورةي 
قاتةكةي  باوكم  دةَلَيت،  ديكتاتؤر  سةدامي 
نةدةهات  ل��ةإووي  ببوو  كؤن  زؤر  بةري 
قاتي  نةبوو  ثارةشي  خةَلكةوةو  ناو  بضَيتة 

تازة بكإَيت.
ئَيمةش تةنيا ئةو دةغيلةيةمان   هةبوو كة 
تَيدةكرد بؤ رؤذي  رؤذانة هةندَيك ثارةمان 
شكاندو  دةغيلةكةمان  بةناضاريي  رةش، 
بةثارةكةي ناوي قاتَيكي تازةمان بؤ  باوكمان 

كإي.
لَيدوانَيكيدا  لة  تاَلةبانيش  خانمى  بةإَيز 
دةَلَيت؛ ئَيمة هيضمان نييةو كة مردين دةبَيت 
شارةواني مةسرةفى  قةبرهةَلكةندنء كفنمان 
سةدان  رؤذان��ة  لةكاتَيكدا  ئةستؤ،  بطرَيتة 
تانكةر نةوتي خاو ئاوديوي ئَيران دةكرَيتء 

داهاتةكان ناضنة بودجةى هةرَيمةوة.
راستىء  لةسةر  نيية  قسةيةكم  من 
دروستيي ئةم قسانةي سةرةوةو با هاوآلتي 
خؤي وةآلمي خؤي بداتةوة، بةَلكو من مةبةستم 
دووبارةبوونةوةي  سةرةوة  ئةمةي  ئةوةية 
مَيذوو نيية، ضونكة كارةكتةرةكان جياوازنء 
ئةمة  ب��ةآلم  س��ةردةم��ةك��ةي ج��ي��اوازة، 

هاوشَيوةي دووبارةبوونةوةي مَيذووة.
ل��ةوةوة  س��ةرك��ردان��ةش  ئ��ةو  قسةي 
سةرضاوة دةطرَيت كةميللةتةكةيان بةطةمذةو 
بؤ  حسابيان  مرؤظ  وةكو  دةزاننء  نةزان 
ئةوةيان  جورئةتي  هةرطيز  دةن��ا  ناكةن، 

نةدةكرد ئاوا سوكايةتيي بةعةقَليان بكةن.

مةهدى ئةبوبةكر

لةوةتةى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
بالؤرةيةكى  دةسةآلت  كؤتاييهاتووة،  عَيراق 
دةمء  طرتووةتة  ئؤثؤزسيؤن  دذى  لة  نوَيى 
وةك قةميسةكةى عوسمان بة هةموو اليةكدا 

دةيطَيإَيت. 
دةنطى  ه��ةزاران  طواية  ئةوةى  بالؤرةى 
ئةطةر  فةوتاوة،  فرةليستييةوة  بةهؤى  كورد 
فرةليستى نةبواية، ئةوا كورد ضةند كورسييةكى 
فرةطوتاريى  فرةليستيىء  زياددةكرد،  ديكةى 

كورسييةكانى كوردى كةمكردةوة.
ئةو بالؤرةيةى دةسةآلت وةكو ئةوة واية 
ضونكة  بطريت،  بَيذنط  بة  راستييةكان  بةرى 
كورد  كورسييةكانى  كةمبوونةوةى  راستى 
بة فرةطوتارييةوة  بة فرةليستيىء  ثةيوةنديى 
هؤكارى  كؤمةَلَيك  بة  ثةيوةنديى  بةَلكو  نيية، 
كؤنء نوَيوة هةية، كة هةموويان دةسةآلتء 
لَيى  دةس���ةآلت���دارةك���ان  حيزبة  خ���ودى 

بةرثرسيارن. 
يةكَيك لة هؤكارة ديارةكان كة راستةوخؤ 
ك��اري��ط��ةري��ى خ��راث��ى ل��ةس��ةر رَي���إةوى 
رووداوةكان كردء بووة هؤى كةمبوونةوةى 
ياساى  خودى  كورد،  كورسييةكانى  ذمارةى 

هةَلبذاردنةكان بوو. 
كاتَيك بؤ يةكةمجار ئةنجومةنى نوَينةران 
ذمارةى  هةمواركرد،  هةَلبذاردنى  ياساى 
كوردستان  هةرَيمى  بؤ  كورسييانةى  ئةو 
ئةوكات  بوو،  كورسيى   )37( دياريكرابوو 
ئةو  ك��وردس��ت��ان  هاوثةيمانيى  ليستى 
شةو  رؤذء  ضةندين  ثةسةندكرد،  ياسايةى 

يةكَيتى  ميدياى  بةتايبةتى  دةسةآلت  ميدياى 
مةزن«  »دةستكةوتى  وةكو  ياسايةى  ئةو 

وةسفكرد.
ئةوكات  ئؤثؤزسيؤن  بةثَيضةوانةوة   
ياساكةى رةتكردةوةء راي طشتيى كوردستانى 
لة مةترسيى ئةو ياساية ئاطاداركردةوة، كةضى 
بة  ئؤثؤزسيؤنيان  رةخنانةى  ئةو  دةسةآلت 
سوءربوون  دادةنا،  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى 

لةسةر ئةوةى ياساكة ياسايةكى فرة باشة.
سةرؤك  وةك  جةالل  مام  ياساية  ئةو   
ئةو  ك��رد،  لةسةر  ئيمزاى  عَيراق  كؤمارى 
سةرقاَلى خؤئامادةكردن بوو بؤ ئةو سةفةرةى 
بؤ  ثرؤتؤكؤَلَيك  ضةند  ئيمزاكردنى  بؤ  كة 
كاتَيكيش ثرسياريان  ئةنجامى دةدا،  فةرةنسا 
لة تاَلةبانى كرد، بؤضى ياساكةى ئيمزا كردووة 
وتى: »ئاخر دةكرَيت من ياسايةك ئيمزا نةكةم 
بؤ  دةنطيان  ثةرلةمان  لة  كوردةكان  نايبة  كة 

داوة؟« 
بةو وةآلمة تاَلةبانى ويستى لَيثرسراوَيتييةكة 
بخاتة ئةستؤى ثةرلةمانتارة كوردةكانء خؤى 
نوَينةرو  وةك  ئةو  كة  بدزَيتةوة،  ئةركة  لةو 
لة  كورد  بةرذةوةندييةكانى  ثاراستنى  زامنى 
دانيشتووة،  بؤى  سةرؤكايةتى  ئةنجومةنى 
لة  رَيطة  دانراوة  ئةوة  بؤ  بيرى ضووة  لة  يان 
دةرضوونى ئةو ياساء بإيارانة بطرَيت بة هةَلة 
لة  كورد  ثةرلةمانتارانى  بةسةر  زؤر  بة  يان 

ئةنجومةنى نوَينةراندا تَيدةثةإَيت. 
نوَينةرى  وةكو  هاشمى،  تاريق  دواتر    
سوننةكان لة ئةنجومةنى سةرؤكايةتى كؤمار، 
ياساكةى رةتكردةوة، ئةوةش دةرفةتى ئةوةى 
رةخساند لة ضوارضَيوةى سازانء رَيككةوتنى 
هةرَيمى  بؤ  ديكة  كورسيى  ضوار  سياسيدا 
ذمارةى  ئةطةرنا  زيادبكرَيت،  كوردستان 
هةية  كة  ئَيستا  لةوةى  كورد  كورسييةكانى 

كةمتر دةبوو. 
ناإاستةوخؤى  دي��ك��ةى  هؤكارَيكى 
ئةدائى  كورد،  كورسييةكانى  كةمبوونةوةى 
بةتايبةتى  بةغدا،  لة  بووة  كورد  لَيثرسراوانى 
ئةوانةى ثلةو ثؤستى بةرزيان لة حكومةتةكانى 
عةالوى، جةعفةرىء ماليكيدا هةبووة. بزانين 

ضؤن؟
ئةو  بةراوردَيكى  نموءنة  وةك  ئةطةر 
نورى  ع��ةالوىء  ئةياد  كة  بكةين  دةنطانة 
ماليكى لةم هةَلبذاردنةدا بةدةستيان هَينا، ئةو 

لَيثرسراوة  كة   دةردةكةوَيت  بؤ  راستييةمان 
تا  نةيانتوانيوة كارَيك بكةن  لةوآ  كوردةكان 

رووى كورد الى عَيراقييةكان سوور بكةن.
مانط   )9( تةنيا  ماوةى  بؤ  عةالوى  ئةياد 
وةرط��رت،  كاتى  حكومةتى  سةرؤكايةتى 
لةماوةى ئةو )9( مانطةدا توانى بةجؤرَيك كار 
لة عَيراقييةكان بكات، كة دواتر ئاه بؤ سةردةمى 
حكومةتةكةى ئةو هةَلبكَيشن. عةالوى ئةو ماوة 
كورتةى كردة دةستمايةى سياسيى بؤ خؤىء 
توانى لةم هةَلبذاردنةدا بةكاريبهَينَيتةوةء ببَيتة 

براوةى يةكةمى هةَلبذاردنةكان.
ئةطةر  ئةى  بكرَيت،  ثرسيارَيك  لةوانةية 
بؤضى  بوو،  خؤشةويست  ئةوةندة  عةالوى 
نةيتوانى لة هةَلبذاردنى )2005(دا دةنطى زؤر 
بةدةستبهَينَيت؟ رةنطة ئةو ثرسيارة لة رووى 
تيؤرييةوة ثرسيارَيكى طونجاو بَيت، بةآلم لة 
رووى كردةييةوة دةبَيت ئةوة بزانين ئةوكات 
جةمسةرطيريية تاييفييةكان هَيندة بةهَيز بوو، 
تاييفةكةى  بةرذةوةنديى  ئةوةندةى  دةنطدةر 
كآ  نةبوو  طرنط  الى  ئةوةندة  بوو،  طرنط  ال 

ذيانء طوزةرانى باش دةكات. 
شيعةية،  مةزهةب  بة  ع��ةالوى  راستة 
بة  دةنطيان  ئَيستا  ئةوانةى  زؤرينةى  بةآلم 
ئةوكات  سوننةن،  دةنطدةرى  داوة،  عةالوى 
ئةو دةنطدةرانة بايكؤتى هةَلبذاردنيان كردبوو،  
ع��ةالوى،  بةهةمانشَيوةى  ماليكيش  ن��ورى 
سةرةإاى ئةوةى بةشَيكى زؤرى حيزبةكةى 
ئيبراهيم  وةكو  كةسايةتييةكى  هةَلوةرى، 
جةعفةريشى لَي جيابووةوةء بةجيا لة حيزبء 
اليةنةكانى ديكةى شيعة بةشداريى هةَلبذاردنى 
كرد، كةضى توانيى كارى ضوارساَلى دةسةآلتي 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لة  هةم  كارء  بخاتة 
ثارَيزطاكانء هةم لةم هةَلبذاردنةدا ذمارةيةكى 

زؤر كورسى بةدةستبهَينَيت.
بةإَيزانةى  ئةو  دةردةك��ةوَي��ت،  لَيرةوة 
لةماوةى شةش ساَلى رابردوودا وةك نوَينةرى 
تا  نةكردووة  كارَيكيان  بوون،  بةغدا  لة  كورد 
بتوانن بةهؤيةوة ضةند كورسييةك لةدةرةوةى 
مسؤطةر  كورد  بؤ  كوردنشينةكان  ناوضة 

بكةن. 
حكومةتةكةى  سةردةمى  لة  تةماشاكةن 
عةالوى، د.بةرهةم جَيطرى سةرؤك وةزيران 
بوو، د.رؤذ نورى شاوةيس جَيطرى سةرؤكى 
كؤمار بوو، هؤشيار زَيبارى وةزيرى دةرةوة 

كؤمةَلةى  سةرؤكى  مةعسوم،  د.فوئاد  بوو، 
نيشتمانيى عَيراق بوو، جطة لة ضةند وةزيرَيكى 

ضةند وةزارةتَيكى ديكة.
مام  جةعفةريدا،  حكومةتةكةى  دةمى  لة 
جَيطرى  د.رؤذ  بوو،  كؤمار  سةرؤك  جةالل 
عارف  بوو،  وةزيران  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى  جَيطرى  تةيفور 
ثالندانان  وةزيرى  د.بةرهةم  بوو،  نيشتمانيى 
لة  ك��ورد  ديكةى  وةزي���رى  ضةندين  ب��وو، 

كابينةكةى جةعفةريدا هةبوون.
لة سةردةمى كابينةكةى نورى ماليكيدا، مام 
جَيطرى  د.بةرهةم  كؤمارة،  سةرؤكى  جةالل 
ئَيستا  بوو  وةزي��ران  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
تةيفور  عارف  طرتووةتةوة،  جَيطةى  د.رؤذ 
نوَينةرانة،  ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى 
هؤشيار زَيبارى وةزيرى دةرةوةية، ضةندين 

وةزيرى ديكة لة كابينةكةدا هةية.   
شةش  ئةم  لةماوةى  بةإَيزانة  ئةم  ئايا 
هةبَيت  رؤَليان  نةيانتوانى  بؤضى  ساَلةدا 
لةوةى ضةند كورسييةك لةدةرةوةى هةرَيمى 
مسؤطةر  كورد  بؤ  كةركوك  كوردستانء 
بكةن؟ بؤضى نةيانتوانى نةك دةنطى عةرةبء 
بةغداش  كوردةكانى  دةنطى  بةَلكو  توركمان، 
دةزانين  هةمووان  بكةن؟  مسؤطةر  بؤخؤيان 
لة بةغدا كوردَيكى زؤر هةية، يةكَيتىء ثارتى 
دةبةخشنةوة،  بةغدا  لة  زؤر  موءضةيةكى 
بةآلم كاتَيك سةيرى ئةو دةنطانة دةكةين كة 
ليستى هاوثةيمانيى لة بةغدا هَيناويةتى، بؤمان 
لَيثرسراوة  ئةو  كوردةكانيش  رووندةبَيتةوة 
بةغدا بوون،  لة  نيية كة  قبوأل  كوردانةيان ثآ 
كورد  دةنطةكانى  رَي��ذةى  سةيرى  ئةطةر 
بكةين،  سةالحةدينيش  ديالةء  نةينةوا،  لة 
كوردةكانى  رووندةبَيتةوة  بؤمان  ديسان 
لَيثرسراوانى  ئةدائى  بةهؤى  ناوضانةش  ئةو 
هاوثةيمانيىء  ليستى  بة  دةنطيان  كوردةوة 
تةنانةت ليستة كوردييةكانى ديكةش نةداوةء 

بة ئاطرى ئةوانةوة سوتَينراون.
لة  تةشةر  تانةو  ئةوةى  لةبرى  دةسةآلت 
فةوتَينةرى كورسى  بة  بطرَيتء  ئؤثؤزسيؤن 
لة  ئ��ةوة  ثرسيارى  با  بكات،  تؤمةتبارى 
نةيانتوانيوة  بؤضى  بكات،  خؤى  نوَينةرةكانى 
هَيندة متمانة الى خةَلكى عَيراق دروستبكةن، 
ناوضة  دةرةوةى  لة  كورسييةكيان  ضةند  كة 

كوردنشينةكان ثآ رةوا ببينَيت؟.

ئايا مَيذوو دووبارة دةبيَتةوة؟

دةسةآلت كورسى فةوتاند، يان ئؤثؤزسيؤن؟

بـؤضــوون
birura.rozhnama@gmail.com



ئاوارة حةميد: هةولَير

دواى )22(ساأل لة 
كيميابارانكردنى دؤَلى باَلةييان، 

تا ئَيستا بةركةوتووانى ناوضةكة 
لة ضاوةإوانى ضارةسةردا مةرط 

رووبةإوويان دةبَيتةوةء بةم 
هؤيةشةوة )46(برينداريان 

طيانيان لةدةستداوةء قوربانييانى 
ئةم ناوضةيةش داوادةكةن، 

جياوازى لةنَيوان ناوضة 
كيميابارانكراوةكاندا نةكرَيت.

ل��ة ب�������ةروارى)1987/4/16(دا 
بةدةستى  خؤشناوةتى  ناوضةى 
رذَيمى بةعس كيمياباران كراء ساَلى 
كة  كرايةوة،  دووب��ارة  )1988(ي��ش 
باليسانء  طوندةكانى  لة  يةك  هةر 
شَيخ وةسانء كانى بةردء تووتمةء 
دؤَلى  وةرآء  قاسماوةء  خةتآء 

مةلةكانى طرتووةتةوة.
رابية محةمةد، دانيشتووى طوندى 
تووتمة، كة بةهؤى ضةكى كيمياييةوة 
خؤشى  شةهيدبووةء  هاوسةرةكةى 
ط��ازةك��ةوة  كاريطةريى  ب��ةه��ؤى 
تووشى هةناسة تةنطى بووة، تواناى 
قسةكردنى ئاسايى نةبوو، لة خانووة 
بؤ  تووتمة  لةطوندى  قوإينةكةيدا 
طيانى  »هاوسةرةكةم  وتى:  رؤذنامة 
تا  برينداربووم،  منيش  لةدةستداو 
ضارةسةرى  بة  ب���ةردةوام  ئَيستا 
تواناى  راطرتووةء  خؤم  ثزيشكى 

كارم نييةء نابَيت هةتاو لَيمدا«.
ضةكى  ب��ةرك��ةوت��ووةى  ئ��ةو 
ثيشاندا  خؤشى  نيطةرانيى  كيميايى، 
مووضةيةكى  هيض  ئَيستا  تا  بةوةى 
ثزيشكيى  ضارةسةرى  دةبَيت  نييةء 

لةسةر طيرفانى خؤى بكرَيت.
حةيدةر عةبدوآل، سةرنووسةرى 
طؤظارى راز، كة طؤظاريكى ساآلنةيةء 
ناوضةكةدا  كيميابارانى  ساَليادى  لة 
دةردةضَيت، هاوكات بةركةوتوويةكى 
ضةكى كيميايية، ثَييواية كة دواى )22(

ثَيويست  وةكو  كارةساتة  لةو  ساأل 
خزمةتى ناوضةكة نةكراوة.

س��ةرن��ووس��ةرى ط��ؤظ��ارى راز 

بةنيطةرانييةوة باس لةوة دةكات، كة 
هةموو ساَلَيك لةيادى ئةو كارةساتةدا 
ي��ادةك��ة  رؤتينى  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى 
دةكرَيتةوةء ضةند بةرثرسَيك ئامادة 
بةآلم  دةدةن،  بةَلَينَيك  ضةند  دةبنء 
بةَلَينةكان ناضنة بوارى ثراكتيكييةوة.

لةنَيوان  ب��ةراوردَي��ك  حةيدةر 
ن��اوض��ةى خ��ؤش��ن��اوةت��ىء ش��ارى 
»ئةطةر  دةَلَيت:  دةكاتء  هةَلةبجةدا 
تةماشاى هةَلةبجة بكةين وةك قةزاو 
طوند،  وةك  باليسان  وةسانء  شَيخ 
دةبينين رَيذةى شةهيدانء بريندارانى 
زؤر زياترة لة هةَلةبجةء ثَيشى واية، 
قةبارةى  وةك  كارةساتةكة  دواى 

خؤى تةماشا نةكراوة«.
لة  كة  وةبيرهَينانةوةية  جَيطةى 
ناوضةى  كيميابارانكردنى  كارةساتى 
خؤشناوةتيدا، كة بةضةند قؤناغَيكء لة 
ضةند كاتَيكى جياوازدا ئةنجامدراوة، لة 
طوندى شَيخ وةسانان )156(شةهيدء 
)239(بريندار، لة باليسان )29(شةهيدء 
)87(بريندارء لة طوندى وةرآ كة لة 
)35( كرا  كيمياباران  )1988/5/15(دا 
شةهيدء لة قاسماوة )6(شةهيدء )21(

بريندارء لة طوندى خةتآ )7(شةهيدء 
)14( مةلةكان  دؤَلى  لة  )7(بريندارء 

شةهيديان لَيكةوتووةتةوة.
فاتيمة محةمةد كة بةركةوتوويةكى 
لةسةرةتاى  وةرَيية،  طوندى  كيميايي 
»زؤر  وتى:  رؤذنامة  بؤ  قسةكانيدا 

بؤ  هيضيان  طرتينء  وَينةيان  جاريتر 
كةوتة  فاتيمة  ثاشان  نةكردووين«. 
»كوا  وتى:  كارةساتةكةو  طَيإانةوةى 
خزمةتطوزاريى، تةماشاى ئةم طوندة 
بكة، كوا خوَيندنطة، كوا نةخؤشخانة، 
ك��وا رَي��ط��ةوب��انء ئ��اوءئ��اوةإؤ؟، 
ئَيستاش طوندةكةمان لة ساَلى)1988( 

دةضَيت«.
دواى )22(ساأل لة كيميابارانكردنى 
ناوضةكة، هَيدى هَيدى بةركةوتووانى 
رَييان  مةرط  ناوضةكة  كيميابارانى 
)46( ماوةيةشدا  لةم  ثَيدةطرَيتء 

قوربانيى طيانيان لةدةستداوة.
بةرثرسى  خ��ؤش��ن��او،  سابير 
رَي���ك���خ���راوى ك��ي��م��ي��اب��ارانء 
باليسانء  ئ��ةن��ف��ال��ك��راوةك��ان��ى 
ثَيشتريدا  لَيدوانَيكى  لة  دةوروبةرى، 
بؤ رؤذنامة وتى: »بارى تةندروستيى 
خراثةء  ب��ري��ن��داران  رَي��ذةي��ةك��ى 
روويانةوة  بةرةو  مةرط  رؤذبةإؤذ 
ديت، تةنيا ئةوانةى كة بة كاريطةريى 
ضارةسةرنةكردنيان  ضةكةكةو 
طيانيان لةدةستداوة )46(بةركةوتووى 

ناوضةكةية«.
رازيش  طؤظارى  سةرنووسةرى 
حكومةت  ضيتر  كة  دةك���ات،  داوا 
جياوازى نةكات لةنَيوان بةركةوتووانى 
ناوضةكةء شوَينةكانى ديكةداء وةك 
يةكةم شوَينى كيميابارانكراو سةيرى 

ناوضةى خؤشناوةتى بكرَيت.

ذمــارة )578( 
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سازدانى: هةنطاو هاشم

ضاثوك عومةر، قايمقامى قةزاى 
كؤية رايدةطةيةنَيت: قةزاى كؤية 

قوربانيى يةكةمى داوة بةهؤى دوو 
ئيدارةييةوةء تا ئَيستاش كاريطةريى 

دووئيدارةيى بةسةرةوة ماوة، هةروةها 
رؤتينات هةية لة كاروبارةكانداو ئةطةر 
تونَيلى هةيبةت سوَلتانيش تةواوبواية، 

رَيإةوى كؤية باشتر دةبوو، هاوكات 
ئاماذة بةوةش دةكات؛ ئاسانة كؤية 

بكرَيت بة شوَينَيكى طةشتياريى، بةآلم 
نةكراوة. 

بؤ  لةئَيستادا  بودجةيةى  ئةو  رؤذنامة: 
كؤية تةرخانكراوة، تا ضةند دةتوانَيت كارو 

ثإؤذةكان بةإَيوةببات؟
* دةربارةى قايمقاميةتى كؤية، تةنيا بإي 
جاران  نةسرية،  وةكو  هةية  مليؤنمان   )3(
بةردةستى  دةهاتةوة  ثإؤذةكان  )3%(ى 
نةماوة،  ئةمة  لةئَيستادا  ب��ةآلم  قايمقام، 
كؤنكرَيتمان  كؤية  لة  لةئَيستاشدا  بؤية 
ئةمةش  نيية،  قيرتاو  شةقاممان  نييةو 
دادةنرَيت،  ئَيمة  كَيشةى  بةطةورةترين 
كَيشةمان  باَلةخانةوة  رووى  لة  هةروةها 
شارة  لةنَيوان  دةكرَيت  جياوازيش  هةيةء 
ئَيستاش  تا  بضوكةكاندا،  طةورةكانء شارة 
ثَيوةديارةء  دووئيدارةيي  كاريطةريى  كؤية 

لةئَيستادا  لةكاروبارةكاندا،  هةية  رؤتينات 
ثاشكةوتووة  ب��واردا  لةزؤر  كؤية  شارى 
كؤية  راثةإيندا،  ثَيش  لةساآلنى  بؤنموونة 
باَلةخانةكانى  بووةو  بازرطانيى  شوَينَيكى 
لةئاستى باَلةخانةكانى بةغدادا بوون، بةآلم 
نةماوةء  بازرطانييةدا  بازنة  لةم  ئةمإؤ 

رَيطاوبانى  نةبوونى  بةهؤى  ئةمةش 
هةيبةت  تونَيلةكةى  ئةطةر  ثَيويستةوةيةء 
سوَلتان تةواو بواية، كؤيةى دةهَيناوة سةر 
بكرَيت  رَيإةوى خؤى، زؤرئاسانيشة كؤية 
بة شارَيكى طةشتوطوزاريى، بةآلم نةكراوة 

لةطةأل ئةوةى تَيضوونى كةمى دةوَيت.

رؤذنامة: هؤكار ضيية كة ضةندين ثإؤذة 
ضةند  م��اوةى  بؤ  كة  كؤية  لةشارى  هةن 
دةبواية  لةكاتَيكدا  دةستيانثَيكراوة،  ساَلَيكة 
ئَيستا  تا  بةآلم  تاواوبووناية،  كارةكانيان 

تةواو نةبوون؟
بةشَيكى  كؤية،  شارى  ثإؤذةكانى   *
ئَيستا  ثَيش  ضةندساَلَيك  دةبوو  زؤري��ان 
هةن  هؤكارَيك  ضةند  بةآلم  تةواوبكراناية، 
لة هؤكارةكان،  بؤ تةواونةكردكيان، يةكَيك 
رَينماييمان  ثَيشتر  كة  دووئيدارةيية، 
لةئَيستادا  بةآلم  دةهات،  بؤ  لةسلَيمانييةوة 
بؤ  رَينماييمان  هةولَيرةوة  ثارَيزطاى  لة 
داوة  يةكةمى  قوربانيى  كؤية  بؤية  دَيت، 
كؤية  ضونكة  ئيدارةييةوة،  دوو  بةهؤى 
سةر بةثارَيزطاى هةولَيرةو لة سلَيمانييةوة 
بودجةو رَينمايي بؤ دةهات، يةكَيكى ديكةش 
خودى  ثإؤذةكان،  شكستى  لةهؤكارةكانى 
بةَلَيندةرى ثإؤذةكان بوون، كة نةيانتوانيوة 

ثإؤذةكان ئةنجامبدةنء بةجَييانهَيشتوون.
رؤذنامة: ماوةى سآ ساَلة بإيارى تَيكدانى 
ناوشارى  خانووةكانى  دوكانء  لة  بةشَيك 
فراوانكردنى  مةبةستى  بة  دراوة  كؤية 
بإيارة  ئةم  تائَيستا  بةآلم  شةقامةكةى، 

جَيبةجَينةكراوة، هؤكارةكةى ضيية؟
بؤية  بإيارة وةستاوة،  ئةم  لةئَيستادا   *
ئةو  موَلكةكان  بةخاوةنى  دةدةي��ن  رَيطة 
بكةنةوة.  نؤذةنى  هةيانة  كة  موَلكانةى 
ئةوة  بؤ  ثإؤذيةش  ئةم  وةستانى  هؤكارى 

دروستكردنى  تَيكدانء  كة  دةطةإَيتةوة 
لةسةرةتادا  دةويست،  زؤرى  تَيضوونى 
دواتر  هةَلسا،  كارة  بةم  سلَيمانى  ئيدارةى 
هةروةها  هةولَير،  ئيدارةى  بؤ  طوازرايةوة 
ساأل  دوو  ماوةى  بَلَيم،  ئةوةش  دةمةوَيت 
سلَيمانييةوة  ئ��ي��دارةى  لةاليةن  بودجة 
بودجةى  لةئَيستاشدا  كؤية،  بؤ  نةهاتبوو 
ث��ارَي��زط��اى ه��ةول��َي��ر ك��ةم��ب��ووةت��ةوة، 
هةية،  ئَيستا  بودجةيةى  ئةو  بةشَيوةيةك 
ثَيشتر  بودجةيةى  ئةو  )25%(ى  ن�اط�ات�ة 
ئةم  راطيراوة،  بةناضاريى  بؤية  هةبوو، 
شوَينةش هةردةبَيت تَيكبدرَيت كة دةكةوَيتة 
ضونكة  ك��ؤي��ةوة،  ش��ارى  ن��اوةإاس��ت��ى 

شةقامَيكى سةرةكيية.
ناحيةى  كة  ئ��ةوةى  لةطةأل  رؤذن��ام��ة: 
طةشتياريى،  بؤ  طونجاوة  شوَينَيكى  تةقتةق 
لَي  طةشتياريى  ث��إؤذةى  ئَيستا  تا  بةآلم 

نةكراوة، بؤضى؟
شوَينة  لة  يةكَيكة  تةقتةق  ناحيةى   *
زؤر  دةتوانرَيت  كؤيةء  قةزاى  طرنطةكانى 
يةكَيكة  بودجة  بةآلم  لَيبكرَيت،  ث��إؤذةى 
بتوانرَيت  ئةوةى  بؤ  طرنطةكان  لةهؤكارة 
نةبوونى  داوتر  بكرَيتء  لةسةر  ثإؤذةى 
ريطاوبان بؤ ئاسانكاريى بؤ ئةوةى ثإؤذةى 
كؤيةو  خةَلكى  ئينجا  ئةنجامبدرَيتء  تَيدا 
لَيمان  شَيوةيةك  بةهيض  سةرمايةدارانى 
ثإؤذةيان  بتوانين  ئةوةى  بؤ  ثَيش  نايةنة 

بدةينة دةستء رَيككةوين لةطةَليان.

إاثؤرتى:
ثشتيوان سةعدوَلآل

شارةزايانى كةيسي تاوانى 
ئةنفالء كةسوكارى قوربانييانى 

ئةنفال بةدادطايينةطةياندنى 
سةرؤك جاشء ئةو كةسانةى 

بةشدارييان لة ئةنفالداكردووة 
بة طةورةترين سوكايةتى 

بةرامبةر كةسوكارى قوربانييانء 
بضووكردنةوةى كارةساتةكة 

وةسفدةكةن، هاوكات داَلدةدانى 
ئةو تؤمةتبارانة بة شةرمةزاريى 

بؤ دةسةآلتدارانى كوردستان 
ناودةبةن. 

ه��َي��م��ن ك��ام��ي��ل، ي��ةك��َي��ك لة 
ئةنفالء  قوربانييانى  كةسوكارى 
بة  ئةنفال  مةسةلةى  لة  ش��ارةزا 
طةورةترين  راطةياند:  رؤذنامةى 
قوربانييانى  بةرامبةر  بَيإَيزيى 
بة  قوربانييان  كةسوكارى  ئةنفالء 
سةرؤك  جاشء  دادطايينةطةياندنى 
سةرؤك  كوردستاندا  لة  جاشةكانة، 
ثةراوَيزنةخراونء  نةك  جاشةكان 
حيزبة  بةَلكو  شةرمةزارنةكراون، 
باآلدةستةكان ثشتطيريان كردوونء 
كةسانى  بة  بوون  داَلدةيانداونء 
هةندَيكيشيان  ثلةوثايةء  خ��اوةن 
خؤيانةوة  راب��ردووى  بة  شانازيى 
دةكةن، بةرذوةنديى حيزبيى وايكرد 
جاشةكان  س��ةرؤك  نةتوانين  كة 
لة كوردستاندا  دادطا، ضونكة  بدةينة 
س��ةروةرة،  حيزب  ياسا  ب��رى  لة 
زةمينةى  نةك  هةرَيميش  حكومةتى 
نةإةخساندووة بؤ بةدادطاييطةياندنى 
سةرؤك جاشةكان، بةَلكو بة جؤرَيك 
لة جؤرةكان ضاوثؤشيى لَيكردوونء 
حيزبييةكان  س��ةرك��ردة  تةنانةت 

ثاكانةيان بؤ كردوون.
ئةركى  »لةكاتَيكدا  وتيشى: 
ه��ةرَي��م  حكومةتى  س��ةرش��ان��ى 
بإةخسَينَيت  زةمينة  ك��ة  ب��وو 
س��ةرؤك  بةدادطاييطةياندنى  بؤ 
ج���اش���ةك���انء ك���ؤك���ردن���ةوةى 

بةَلطةنامةكان«.

عَيراق  تاوانةكانى  باآلى  دادطاى 
ثرؤسةكانى   )2007/6/24( ل��ة 
رةسمى  بة  ك��وردى  طةلى  ئةنفالى 
لة  هةروةك  ناساندء  جينؤسايد  بة 
»دانانى  هاتووة:  دادطاكةدا  بإيارى 
ثرؤسةكانى  قةسابخانةكانى  تاوانى 
كؤمةَلكوذيى  تاوانى  بة  ئةنفال 
بة  دذ  ت��اوان��ى  بة  )جينؤسايد(ء 
دةرهةق  جةنط  تاوانى  مرؤظايةتىء 
ئةم  كوردء  نةتةوةى  رؤَلةكانى  بة 
تؤمةتبارانة تاوانباركران بة حوكمى 
لةسَيدارةدان. )عةلى حةسةن مةجيد، 
رةشيد  حسَين  هاشم،  سوَلتان 
دورى،  عةبدولعةزيز  سابر  تكريتى، 

فةرحان موتَلةط(. 
ط��ةورة  دادطاييكردنى  دواى 
ئةنفال،  ثرؤسةى  ئةنجامدةرانى 
عَيراق  تاوانةكانى  ب��اآلى  دادط��اى 
ذم��ارةي��ةك  ن��اوى  ل��ة  ليستَيكى 
جاشء  بةشَيكيان  كة  تؤمةتبار، 
ئاراستةى  كوردن  جاشى  سةرؤك 
بؤ  ك��رد  اليةنةثةيوةنديدارةكان 
دادط��ا.  ب��ةردةم  بؤ  راثَيضكردنيان 
باآلى  دادطاى  )3(ى  بإيارى  بةثَيى 
»ك��ردن��ةوةى  ع��َي��راق،  تاوانةكانى 
بة  دةره��ةق  سةربةخؤ  دؤزَي��ك��ى 
كاتى  لة  كة  ديكة  تؤمةتبارى   )423(
لَيكؤَلينةوةء دادطاييكردندا ناوةكانيان 

هاتبوو«.
دواى سَي ساَل لة داواكارييةكةى 
عَيراق  تاوانةكانى  ب��اآلى  دادط��اى 
تائَيستا سةرؤك جاشء ئةو كةسء 
ئةنفالدا  لة  بةشدارييان  اليةنانةى 
دادطا،  بةردةم  نةبراونةتة  كردووة 
لةسةر  سلبيى  كاريطةريى  ئةوةش 

طةورةيى تاوانةكة دروستدةكات.
دةبَيت  كاميل،  هَيمن  بإواى  بة 
ئةوانة  بةسزاطةياندنى  ه��ةوَل��ى 
راستةوخؤو  بةشداريى  كة  بدةين 
كردووة،  ئةنفالدا  لة  ناإاستةخؤيان 
جاش،  جاش،  )س��ةرؤك  بؤنموونة 
سةربازييانةى  ب��ةرث��رس��ة  ئ��ةو 
ك���ورد ك��ة ل��ة س��وث��اى ع��َي��راق��دا 
ئةنفالى  تةنيا حيزبى بةعس  بوون(  
ئةنفال  بةداخةوة  نةكرد،  ك��وردى 

كؤكراوةتةوة،  كةسَيكدا  ضةند  لة 
خؤ  ط��ةورةي��ةو  هةَلةيةكى  ئةمة 
كةم  بة  ك��وردةء  بضووكزانينى  بة 
قوربانييةكانمانة،  سةيركردنى 
دةبَيت موستةشارةكان بدرَينة دادطا 
نةوةكانى  بؤ  ثةند  ببنة  بؤئةوةى 
كةس  ديكة  جارَيكى  تا  داه��ات��وو 
ميللةتةكةى  لة  خيانةت  نةتوانَيت 

بكات. 
مةحمود،  س���االر  ه����ةروةك 
لة  مرؤظ  مافى  ليذنةى  سةرؤكى 
ش��ارةزا  كوردستانء  ثةرلةمانى 
رؤذنامةى  بة  ئةنفال  مةسةلةى  لة 
راطةياند: دةبَيت سةرؤك جاشةكانء 
بةشداريي  اليةنانةى  كةسء  ئةو 
دادطاو  بدرَينة  ك��ردووة  ئةنفاليان 
كوردستاندا  لة  بكرَين،  دادطايى 
بة  سياسى  هَيزَيكى  هيض  رةوانيية 
لةو  بَيت ضاوثؤشيى  ثاساوَيك  هةر 

كةسانة بكات.
سةرؤك  بةدادطايينةطةياندنى 
كوردةكانء  موستةشارة  جاشء 
حيزبة  ل��ةالي��ةن  داَل���دةدان���ي���ان 
ثَيشَيلكردنى  باآلدةستةكانةوة 
بةردةوامى  ئازارَيكى  مرؤظةو  مافى 

كةسوكارى قوربانييانى ئةنفالة.
زؤرجار   « وتى:  مةحمود  ساالر 
طةورة  لة  كةسَيك  ضةند  دةبينم  كة 
تاوانبارةكانى ئةنفال لة ناو كؤمةَلطةى 
دةإؤنء  دَي���نء  ئ��ةن��ف��ال��ك��راودا 
ئيعتيباريان  بةشَيوةيةك  تائَيستاش 
سةدان  دةهةذَينَيت،  جةستةم  هةية، 
هةزار خةَلكى كورد بة زيلء مةكينة 
باشوورى  بيابانةكانى  بؤ  دةب��ران 
ئةنفال  وَينةكانى  نابَيت  ع��َي��راق، 
ئ��ازارى  كة  ئ��ةوةى  لةبيربكةين، 
دةدات  قوربانييةكان  كةسوكارى 
ئةوةية كة تائَيستا مةلةفى تاوانبارانى 
داخ���راوةو  ئةنفال  راستةقينةى 
دادطايينةكراون،  بةدادطايينةطةياندنى 
ئةو تاوانبارانة ثَيشَيلكردنى مافةكانى 
قوربانييانة،  كةسوكارى  مرؤظء 
خؤيان  جاشةكان  سةرؤك  دةبوو 
داواى  دادطاو  بةردةم  بضوونايةتة 
لَيبووردنيان لة طةلى كورد بكرداية«.

ضاثوك عومةر، قايمقامى كؤية

قايمقامي كؤية: هَيشتا كاريطةريي دووئيدارةيي لةسةر كؤية ماوة

بةركةوتووانى
كيميابارانى خؤشناوةتى، 

ضاوةأوانى ضارةسةركردنن

»دادطايينةكردنى
سةرؤك جاشةكان، بَيأَيزيية 

بةرامبةر قوربانييانى ئةنفال«

بةدواداضوون



د.محةمةد ئةمين عةلى عومةر *

2-2
ئايا كورد ساماني مرؤيي هةية؟!.

بة راي زؤر لة شارةزاياني كؤمةَلناسيء 
جيهان   ميللةتاني  هةموو   جيهان  سياسيي 
مرؤيي  سامانَيكي  ببنة  ئةوةن  شايستةي 
ثرؤسةيةكي  جَيبةجَيكردني  لةإَيي  بةنرخ 
بةستراوةتةوة  كة  كؤمةآليةتي،  زانستيي 
بة هزرو فيكري ئةو دةسةآلتة سياسييةي 
وةك  كورديش  بةَلَي  بةإَيوةدةبات،  وآلت 
دةكرَيت  جيهان  كؤمةَلطةيةكي  هةموو 
بكرَيت بة سامانَيكي مرؤيي بةنرخ، ئةطةر 
دةسةآلتي سياسي ئارةزوومةندبَيت، بةآلم 
راوبؤضووني  ئةوة  نا  يان  سامانة  ئَيستا 
دةس��ةآلت��ي  كاتَيك  ل��ةس��ةرة،  زؤري 
سياسيي كوردي تووشي طرفتء شكست 
ئؤباَلي  دةخاتة  هؤكان  هةموو  دةبَيتةوة 
نةزانء  كةمتةرخةمء  بة  ك��وردء  تاكي 
خؤيان  خودي  دةباتء  ناويان  نةشارةزا 
ئةخالقيء  ئيلتيزاماتَيكي  هةموو  لة 
وةك  بةدووردةطرن،  نةتةوةيي  ثيشةييء 
تَيدانةبَيتء  ئةماني  تاوانَيكي  هيض  ئةوةي 
الوازك��ردن��ي  ه��ؤي  نةبوءنةتة  ئةمان 
بة ورديي  ئةطةر  ساماني مرؤيي كوردي، 
مةوزوعيانة  بة  بارودؤخةكةو  بإوانينة 
دةردةك��ةوَي��ت  بؤمان  هةَليبسةنطَينين، 
ض  )بةآلم  مرؤيية،  ساماني  خاوةني  كورد 
باري  سةيري  ئةطةر  مرؤييةك(  سامانة 
بؤمان  بكةين  كورد  تاكي  خوَيندةواريي 
نةخوَيندةواريي  رَي��ذةي  دةردةك��ةوَي��ت 
لةناو كورددا كةمترة لةو وآلتانةي جيهاني 
كارامةو  مرؤيي  ساماني  كة  سَييةم،  

هةية. ثرؤفيشناَليان 
تةنانةت  ب��ؤخ��ؤمء  م��ن  هةرضةند   
ئامارَيكي  هيض  ثةيوةنديدارةكانيش  اليةنة 
بابةتة،  ئةم  لةسةر  نيية  باوةإثَيكراومان 
ساماني  خاوةني  كورد  من  راي  بة  بةآلم 
ثةيمانطاء  زانكؤء  دةرض��ووي  مرؤيية، 
ثيشة  خ��اوةن  تةكنيكييةكانء  دةستة 
بةثَيي  مرؤيين،  ساماني  جياجياكان 
توانستي  طةشةثَيداني  زانستيي  بنةماي 
مرؤيين،  ساماني  ئةوانة  بَيت  مرؤيي 
بابةتَيكي  ئةوة  نا  يان  ثرؤفيشناَلن  بةآلم 
طةشةثَيداني  بةرنامةكاني  لةإَيي  ديكةية 
تواناي ساماني مرؤييةوة دةكرَيت، لةبري 
خامة  مرؤيية  سامانة  ئةو  سةقةتكردني 
ئةطةر  سياسييةوة،  دةسةآلتي  لةاليةن 
دةتوانين  بدةين  توانستةكانيان  بة  طةشة 
جيهاني  مةعايري  بكةينء  ثرؤفيشناَلي 
بةسةرياندا بسةثَينين، كة لة بةرذةوةنديي 

هاوآلتيء دةسةآلتي سياسيشداية.
ثاراستني  ثَيشكةوتوءةكاندا  وآلتة  لة 
رووي  ه��ةردوو  لة  مرؤييةكة  سامانة 
لة  طشتييةوة  ئاسايشي  تةندروستيء 
طرنطترة،  ثرؤفيشناَلكردني  طةشةثَيدانء 
دنيا  مؤدَيرنةكاني  ديموكراتء  دةسةآلتة 
ضؤن هةوَلي ثاراستني سيستمي سياسيء 
سروشتيء  سامانة  نةتةوةييء  ئاسايشي 
داراييةكان دةدةن، زياتر هةوَلي ثاراستني 
ساماني  )ئةوان  دةدةن  مرؤييةكة  سامانة 
سامانةكاني  لة  بةنرخترة  بةالوة  مرؤييان 
ئاسايشي  ثاراستني  بة  ئ��ةوةش  ديكة(، 
ثَيويستييةكاني  دابينكردني  كؤمةآليةتيء 
خزمةتطوزاريي  ثَيشكةشكردني  ذيانء 
تةواو بؤ طشت كؤمةَلطة بةبآ جياوازي لة 
كاتَيك  خؤيةوة،  مرؤييةكة  سامانة  رَيطاي 
ئاستةي  ئةو  دةطاتة  سياسي  دةسةآلتي 
بكاتةوةء  خؤي  ئاسايشي  ئةمنء  لة  بير 
بثارَيزَيت،  خ��ؤي  بةرذةوةندييةكاني 
مرؤييةكة  سامانة  ئةمنءئاسايشي  لةبري 
دةرةوةي  دةخاتة  هاوآلتي  )هاوآلتي(، 
بةها  مرؤظء  سةرةكييةكةوة،  هاوكَيشة 
مرؤظايةتييةكان لة هاوكَيشةكة دةردةضنء 
خؤي  مةرجةعييةتي  سياسيي  دةسةآلتي 

)ساماني  كؤمةَلة  تاكي  كة  دةدؤإَينَيت 
عةدالةتة  ئ��ةو  لةئةنجامدا  م��رؤي��ي��ة(، 

كؤمةآليةتييةي كة ئامانجة، نايةتةدي.
لةضاو  ه��ةذارة  وآلتَيكي  هيندستان 
وآلتة بيانيية خؤرئاواييةكان، بةآلم بةهؤي 
ثرؤفيشناَلةوة  مرؤيي  سامانَيكي  بووني 
بنَيرَيتة  مرؤيية  سامانة  ئةو  توانيويةتي 
توانايان  دةرةوةي وآلت بؤ كاركردن، كة 
جيهانييةكان  مرؤيية  سامانة  تواناي  لة 
بةثَيي  هةمانكاتدا  ل��ة  نيية،  كةمتر 
مرؤييةكةي  سامانة  زانستيي  ثرؤذةيةكي 
طةشةي  ثَيشخستووةو  وآلتي  ناوةوةي 
سيستمي  ئ��ةوةي  لةطةأل  ث��َي��ك��ردووة، 
جياواز  زؤر  حكومةتةكةي  كارطَيإيي 
دواكةوتووةكان،  وآلتة  سيستمي  لة  نيية 
لة  زؤر  جيهانطيريي  ثَيشكةوتني  لةطةأل 
بيريان  جيهان  خؤرئاواييةكاني  كؤمثانيا 
بؤ  بطوَيزنةوة  كارةكانيان  كردةوة  لةوة 
ئةو وآلتانةي كة داهاتي تاك تيايدا كةمةو 
راثةإاندني  بؤ  هةية  مرؤييان  ساماني 
ب��ةدواي  ط��ةإان  لةثَيناو  كارةكانيان 
ئابووريدا،  ب��ةرذةوةن��دي��ي  )قازانجدا( 
نَيودةوَلةتييانة  كؤمثانيا  ئةم  بؤية  هةر 
روودةكةنة ئةو شوَينانةي ساماني مرؤيي 
هةلي  لةهةمانكاتدا  لَييةء  ثرؤفيشناَلي 
دةبنة  دروستدةكةنء  هاوآلتييان  بؤ  كار 

سامانَيك بؤ وآلت.
مرؤييةكةمان  سامانة  بمانةوَيت  ئةطةر 
بة  ثَيويستمان  بكةين،  كاراي  ثَيشبخةينء 

دوو بةرنامةي كار هةية. 
ثةروةردةكردني  دروستكردنء   -1
رَيطةي  لة  ثرؤفيشناأل  مرؤيي  سامانَيكي 
دةستة  ثةيمانطاو  زانكؤو  كاراكردني 
تةكنيكييةكان، بةجؤرَيك كؤمثانيا جيهانيية 
كارةكانيان  تَيبكةنء  روومان  طةورةكان 

بطوَيزنةوة بؤ  وآلتةكةمان.
مرؤييةكة  س��ام��ان��ة  ن��اردن��ي   -2
ثَيشخستنء  ب��ؤ  وآلت  دةرةوةي  ب��ؤ 
جياجياكاني  بوارة  لةهةموو  كاراكردني 
بةرنامةيةكي  بة  ذيانء ثرؤفيشناَلكردنيان 

داإَيذإاو.
واقيع  دةبَيتة  كاتَيك  بةرنامةيةش  ئةم 

ئةطةر: 
كارطَيإيي  بةرنامةيةكي  بتوانين   -1
لة  دروس��ت��ب��ك��ةي��ن  وا  ه��اوض��ةرخ��ي 
كؤمثانيا  ثَيداويستي  ب��ي��رك��ردن��ةوةو 
رَيكي  سيستمَيك  بة  بطاتء  طةورةكان 

بخةينء ثراكتيزةي  بكةين.
ثرؤفيشناأل  كؤمةَلطة  بتوانين   -2
بةتايبةتي  بيانيي  زم��ان��ي  ب��ة  بكةين 
لة  دووثاتكردنةوة  ئينطليزي،  زماني 
عةالقاتي  زانستي  كؤمثيوتةرو  زانستي 
ثةيوةندييةكان  ثتةوكردني  بؤ  نَيودةوَلةتي 
بةشَيوةيةكي زانستي دوور لة سازشكردن 
سامانة  سةرةكييةكاني  طشتييء  مافة  لة 

مرؤييةكة.
بةحيزبيبووني  لة  دوءركةوتنةوة    -3
لة  حكومةت  )جياكردنةوةي  كؤمةَلطة 
حيزبيي  هةيمةنةي  نةهَيشتني  حيزبء 
كؤمةَلطةوة(،  دةزطا حكومييةكانء  بةسةر 
ثةرةثَيدانء  حكومةت  ئ��ةوةي  بةماناي 
ئةستؤي  بطرَيتة  ثيشةكان  لة  رَيزطرتن 
خؤيء هةوَلبدات بؤ دروستكردني ساماني 
ثاراستني  بة  باش(  )كاديري  باش  مرؤيي 
رةوشتة ثيشةييةكان لة هةموو بوارةكاني 
نَيودةوَلةتيي  مةعايري  بةثَيي  ذي��ان 
طشت  بؤ  ثيشةيي  كةرامةتي  )طةإانةوةي 
طشتييء  سَيكتةري  هةردوو  لة  ثيشةكان 

تايبةت(. 
خاَلة  سآ  ئةم  توانيمان  ئَيمة  ئةطةر 
خاوةني  بة  ببين  دةتوانين  جَيبةجَيبكةين، 
لة  ثرؤفيشناألء  م��رؤي��ي  سامانَيكي 
تةنانةت  ثَيببةستين،  ثشتي  داهاتوودا 
بةنرختر  سروشتييةكانمان  سامانة  لة 
تةنيا  كارةش  ئةم  نةوتيشةوة،  بة  دةبَيت 
هزرو  خ��اوةن  سياسي  دةسةآلتَيكي  بة 
بةإاستي  كة  دةكرَيت،  هاوضةرخ  فيكري 
بَيتء  دَلسؤز  نيشتمانيي  دةسةآلتَيكي 
كةرتي  جيابكاتةوةء  حيزب  لة  حكومةت 
بةشَيوةيةكي  طةشةثَيبدات  تايبةتيش 
سياسي  دةسةآلتي  بةمةرجَيك  ياسايي 
كةرتي  دةبَيت  نةكات!،  بازرطانيي  خؤي 
لة  هةبَيت  باشي  دةورَي��ك��ي  تايبةت 
سامانة  ئةو  ثةروةردةكردني  بنيادنانء 
تايبةتة  دةزط���ا  شانبةشاني  مرؤيية 
بة  بةستراوةتةوة  ئةمةش  حكومييةكان، 
سياسييةوة،  دةسةآلتي  فيكري  ه��زرو 

دةسةآلتة  ثيرؤزترين  بةرزترينء  كة 
بكاتةوة  ئ��اوةدان  وآلت  بيةوَيت  ئةطةر 
تاكةكةسيء  ب��ةرذةوةن��دي��ي  لة  دوءر 
سياسي  دةسةآلتي  ثَيويستة  حيزبايةتي، 
تايبةت،  كةرتي  بة  بدات  زياتر  طرنطييةكي 
هاوآلتييان  كة  هاوبةش،  تايبةتي  بةآلم 
هةبَيت  بؤيان  ضينةكانيانةوة  هةموو  بة 
تايبةتي  كةرتي  نةك  بكةن،  بةشداريي 
سياسي  كةسانَيكي  ضةند  كة  تايبةتمةند!، 
موقةدةسةكان!  حيزبة  يان  موقةدةس! 
هةموو  وآلتء  ئابووريي  خاوةني   دةبنة 
بة  ق��ؤرغ��دةك��ةن  بازرطانييةك  ج��ؤرة 
كؤتاييدا  لة  حيزبةكةيانةوة،  خؤيانء 
خاوةني  دةبَيتة  دةسةآلتدارة  حيزبة  ئةو 
تايبةتي  بازرطاني  كؤمثانياي  سةدةها 
طشتييةكةش  كةرتة  لةئةنجامدا  طةندةأل!، 
ياسا  بة  ناإاستةوخؤء  شَيوةيةكي  بة 
ركَيفي  ذَير  دةخةنة  سةيروسةمةرةكانيان 
دةخةنة  دةوَلةت  بةروبوومي  خؤيانةوةء 
سةر سةرمايةي تاكةكةسة موقةدةسةكاني 
تا  ياساوةن،  لةسةرو  هةردةم  كة  حيزب، 
موقةدةسء  كةسة  ئاستةي  ئةو  دةطاتة 
خؤشيان  خودي  موقةدةسةكان  حيزبة 
طةندةَلكارانء  لة  بن  بةربةست  ناتوانن 
دةست  لةذَير  جَلةوةكةشيان  هةندَيكجار 
هةبَيت  نيةتيشيان  ئةطةر  دةردةض��َي��ت، 
بكةن؟!،  سةرزارةكي  ضاكسازيي  تؤزَيك 
نييةء  سوءدَيكى  هيض  بشكرَيت  ئةطةر  كة 
ناتوانن بيكةن، ئةوكاتة بؤيان دةردةكةوَيت 
طةورة  نيشتمانيي  بإياري  خاوةني  كة 
طةندةَلطارانيان  لة  سوثايةك  ضونكة  نين، 
هةَلدَير  بةرةو  ءآلتيان  دروستكردووةء 
باوة،  خؤماندا  وآلتي  لة  وةك  ب��ردووة، 
لةهةمانكاتدا ميللةتيش خاوةني هيض نييةء 
كؤمثانياي  بووةتة  سياسي  دةسةآلتي 
ئابوورييء كار بؤ بةرذةوةنديي خؤيانء 
يةكةم  زةرةرمةندي  دةكةن،  حيزبةكانيان 
)سامانة  كة  ئاسايية،  هاوآلتي  ميللةتء 
نةكرَين  تؤمةتباريش  ئةطةر  مرؤيييةكةية( 
نيشتمانييةكانء  بةها  لة  رَيزنةطرتن  بة 
بة  ب��ةرام��ب��ةر  ن��ةك��رَي��ن  تةخوينيش 
خَيري  ئ��ةوا  ط��ةل،  بةرذةوةندييةكاني 
دةسةآلتة  ئةو  مةمنووني  دةبَيت  دةوَيتء 
طةياندووةتة  ميللةتي  كة  بن  موقةدةسة 

ئةم رؤذة.
هةموومان  دةبَيت  هةية  راستييةك 
بيزانين )ميللةتي دةوَلةمةند ئةو ميللةتة نيية 
كة لةسةر بةحرَيك نةوت بذي، بةَلكو ئةو 
ثرؤفيشناَلي  مرؤيي  ساماني  كة  ميللةتةية 
هةبَيت، ساماني مرؤيي موقةدةسي هةبَيت، 
نةك حيزبء كةسايةتي حيزبي موقةدةس، 
عةقألء  كة  ميللةتةية  ئةو  ديكة  بةمانايةكي 

هزرو فيكري ئازاد بَيت(. 
ئةو كؤمةَلطةيةي سامانة مرؤييةي كة لة 
هةموو روءيةكةوة ثرؤفيشناَلة، لة رووي 
تةندروستيء  رؤشنبيرييء  فيكرء  هزرو 
دةسةآلتَيكي  نايةَلَيت  سياسييةوة، 
لةئةنجامدا  كة  ببات،  بةإَيوةى  مؤنؤكرات 
لةدةستبداتء  ديموكراسييةت  ئازادييء 
ديكتاتؤرييةتء  ب���ةرةو  بطةإَيتةوة 
بةَلكو  م��وق��ةدةس،  حيزبيي  دةسةآلتي 
بةثَيي  هاوآلتيبوون  بنةماي  لةسةر 
سياسي،  دادث���ةروةري���ي،  ياسايةكي 
دةسةآلتَيكي  كؤمةآليةتي  ئابووريي، 
ئازاديي  كة  قبوءَلدةكات،  تةكنؤكرات 
ياسا  بة  بثارَيزَيتء  هاوآلتي  ديموكراسي 
دةوَلةت بةإَيوةببات بآ جياوازي رةطةزء 

دينء هتد...
ئةوةي جَيي داخة رؤذ نيية طةنجةكانمان، 
مرؤيي  ساماني  ثشتي  بإبإةي  بة  كة 
ئايندةي وآلتن بة كؤمةأل كؤض نةكةن بةرةو 
ئةمة  ناديار،  ئايندةيةكي  بةرةو  هةندةران، 
مرؤيي  ساماني  بة  طةورة  هةرة  زيانَيكي 
اليةني  ئةوةشدا  لةطةأل  دةطةيةنَيت،  كورد 
هيض  سياسي(  )دةسةآلتي  ثةيوةنديدار 
ضارةسةركردني  بؤ  نيية  كاردانةوةيةكي 
كَيشةكانء رَيطرتن لة كؤضكردني طةنجان 
ئةو  ط��ةإان��دن��ةوةي  بؤ  ه��ةوَل��دان  ي��ان 
دةرةوةي  ثرؤفيشناَلةي  مرؤيية  سامانة 
سوودلَيوةرطرتن  بةمةبةستي  كوردستان 
مرؤييةكةي  سامانة  ثرؤفيشناَلكردني  بؤ 

ئايندة.     
ئايا  ثَيشةوة،  دَيتة  ثرسيارَيك  لَيرةدا 
طرنطة  ب��ةالي��ةوة  ك���وردي   دةس��ةآلت��ي 
بثارَيزَيتء  نرخةكةي  بة  مرؤيية  سامانة 
رزطاري بكات لة ضوونةدةرةوةي وآلتء 
دةربةدةربوون بةرةو ئايندةيةكي ناديار؟.

سياسي  دةسةآلتي  بؤ  وةآلم��ة  ئةم 
نزيكدا  ئايندةيةكي  لة  بةَلكو  بةجَيدةهَيَلم، 
بكاتء  كَيشانة  ئةم  ضارةسةري  بتوانَيت 
ئاوإَيك لة سامانة مرؤييةكةمان بداتةوة، 
ثرؤفيشناألء  مرؤيي  ساماني  ضونكة 
نةتةوةيي  ئاسايشي  لة  بةشَيكة  كارامة 

هةر ميللةتَيك.

كةواتة، كةي ساماني مرؤيي 
دةبَيتة بةشَيك لة ئاسايشي 

نةتةوةيي؟
ئاسايشي  لة  بةشَيك  دةبَيتة  كاتَيك 
ببَيتة  مرؤيية  سامانة  ئةو  كة  نةتةوةيي، 
بةشَيك لة ذياني سياسي ئةو كؤمةَلطةية، 
بؤ  بكات  ب��ةدواداض��وون  لَيثرسينةوةو 
سامانة  ئةو  واتة  حكومةت،  كارةكاني 
ناعةدالةتيء  راستطؤبَيتء  مرؤيية 
قبوأل  طةندةَليي  دزَي��وي��يء  دي���اردةي 
لةذَير  تةنانةت  كةسَيك،  هيض  لة  نةكات 
نةتةوةيشةوة،  ئاسايشي  ثاراستني  ناوي 
هيض  راستي  لة  جطة  مرؤييةكة  سامانة 
دةسةآلتة  لة  تةنانةت  ن��ةك��ات،  قبوأل 
باقء  شيعاراتي  بة  واتة  سياسييةكةش، 
لَيثَيضينةوة   هةَلنةخةَلةتَيت،  كةس  بريقي 
جياوازي  بةبآ  بكات  كةس  هةموو  لة 
كاتَيك  سياسيشةوة،  دةس��ةآلت��ي  ب��ة 
ئاسايي  هاوآلتي  بةرذةوةندييةكاني 
دةكةوَيتة مةترسييةوة، واتة كاتَيك دةبَيتة 
بةشَيك لة ئاسايشي نةتةوةيي، كة سامانة 
بَيت،  ئازا  ئازادء  مرؤظي  مرؤيييةكةمان 
بة  بةدووربَيت  ئَيستا   ئيزدواجيةتةي  لةم 
سثيء  بَلَيت  سثي  بة  رةشء  بَلَيت  رةش 
وتنء  لة  نةكات  قبوأل  خؤَلةمَيشي  رةنطي 

هةَلوَيستي راستيدا.
لة  يةكَيكة  هيندستان  ئةوةي  لةطةأل 
وآلتة هةذارةكاني دنيا، ئةطةر بةراوردَيك 
بكرَيت لةطةأل وآلتاني ديكةي دنيادا ياساي 
إَيكخستني حكوميء كارطَيإيي لةطةأل ئةو 
ئَيمة زؤر جياواز  كارطَيإييةي  حكومةتء 
نايابء  مرؤيية  سامانة  بة  بةآلم  نيية، 
دنياي  هةموو  بةهرةمةندةكةي  زيرةكء 

داطيركردووةء بازاإي كؤنترؤَلكردووة. 
طةشةثَيدانء  لةبري  كوردي  دةسةآلتي 
مرؤييء  ساماني  تواناي  ثَيشخستني 
رَيزي  )ثرؤفيشيناَلكردني(،  كاراكردني 
تةمةألء  نةهَيشتووة،  مرؤييةكةي  سامانة 
سةيري  ئ��ةط��ةر  ك����ردووة،  ط��ةن��دةَل��ي 
بةإَيوةبةرَيتيي خانةنشينء وةزارةتةكانء 
هةرَيم   حكومةتي  وةزيراني  ئةنجومةني 
لة  زياتر  دةردةك��ةوَي��ت  بؤمان  بكةين، 
حكومةتي  بة  دةوروبةر  وآلتاني  هةموو 
عيراقي فيدراَليشةوة  شارةزاو راوَيذكارو 
بةرزي  ثؤستي  طشتييء  بةإَيوةبةري 
سةيروسةمةرةمان  جياوازو  جياواز  
نينء  ثرؤفيشناأل  زؤري���ان  كة  هةية، 

نين  تايبةت  بةرزي  بإوانامةي  خاوةني 
ثؤستانة  ئةو  شاياني  تايبةتمةندييةء  بةو 
نين، دووبارة دَيمةوة سةر ئةو باسة، كة 
سامانة  خؤمان  بةدةستي  خؤمان  ئَيمة 
ثؤستي  بة  هةَلدةخةَلةتَينين  مرؤييةكةمان 
بريقء باق، وةك لةوةي طةشةيان ثَيبدةينء 
ثَيشيانبخةين، لة هةموو بوارةكاني ذياندا 
لةوانةية  بةرةو دواوةء هةَلدَير دةيانبةين 
هةندَيكي لة نةزاني خؤمانةوة بَيت!، بةآلم 
بإوايةي  ئةو  طةيشتوومةتة  خؤم  من 
دةس��ةآلتء  زيرةكيي  زؤرزان��يء  لة  كة 
بةرثرسةكانمانةوة بَيت!، ئةوان نايانةوَيت 
هزرو  مرؤيي  ساماني  وات��ة  هاوآلتي، 
هةر  ئةوةي  بؤ  بَيت  ئازا  ئازادو  فيكري 
دةسةآلتي  ب��نء  ف��ةرم��ان��إةوا  خ��ؤي��ان  
ساماني  ئةوان  لةدةستنةضَيت،  سياسييان 
ناإاستطؤيان  ن��ةزانء  الوازو  مرؤيي 
با  دةبةنةوة،  طرةوةكة  بةمة  طةرةكةء 
تةنانةت  بَلَيت،  بؤخؤي  هةر  ميللةتيش 
كةمَيك  هةَلبذاردنيشدا  بانطةشةي  لةكاتي 
لةو سامانة دةإَيذن بؤ هاوآلتييانء ضةند 
بةبآ  دةكةن  خانةنشين  كةسَيك  هةزار 
بؤ  بيانطرَيتةوة  ياسايةك  هيض  ئ��ةوةي 
بؤئةوةي  تاكةكان،  فيكري  هزرو  كإيني 
ديموكراسين،  بؤ دةوروبةر بسةلمَينن كة 
رَيز  دةطرن،  دةوربةر  لة  رَيز  ئةوةندةي 
هةموو   بؤ  ئامادةن  ناطرن،  خؤمان  لة 
بةآلم  بكةن،  تةنازول  دنيا  ميللةتاني 
بة  بةَلكو  ناكةن،  هيض  نةك  بؤخؤمان 
دةبةنء  ناومان  نةفامء طةمذةش  نةزانء 

لةسةر ئةو بنةماية مامةَلةمان دةكةن!.
مرؤيية  سامانة  ئةو  هةر  راستيدا  لة 
شةرعيةتي  دروستدةكاتء  دةس��ةآلت 
لة  سياسي  دةس��ةآلت��ي  ب��ةآلم  دةدات���آ، 
بَيت  نةزانيي  لة  سَييةم  جيهاني  وآلتاني 
ثاراستني  بةناوي  زيرةكي  لة  ياخود 
خزمةتكردني  نةتةوةييء  ئاسايشي 
ميللةت لة راستييةكان الدةداتء دةكةوَيتة 
تؤمةتي   بة  بةرامبةر،  فيكري  وَي��زةي 
ئاسايشي  ثاراستني  رَيطاي  لة  تيرؤرو 
دةداتء  بةخؤي  شةرعيةت  طشتيي 
مافةكاني  ثَيشَيلكردني  بة  هةَلدةستَيت 
مرؤظ بة هةموو جؤرةكانيةوة لة تةزوير، 
شَيواندني  فيكريي،  بةرنطاربوونةوةي 
جةستةيي!،  تةسفيةكردني  تا  راستييةكان 
سامانة  كةسايةتي  كاردةكاتة  ئةمةش 
كؤيلةكردني،  تَيكشكاندنء  بة  مرؤيييةكة 
بؤية ئازادو ئازاكردني مرؤظ بةهَيزترين 
ضةكة بؤ بةرةنطاربوونةوةي تَيكشكاندنء 
كة  مرؤيي،  ساماني  كؤياليةتيكردني 
كاراكردنء  بة  ئةمةش  ئاسايية،  هاوآلتي 
مرؤييةكة  سامانة  ثرؤفيشناَلكردني 

دةكرَيت.
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سياسةتينةرمبةرامبةرپارتي

دراوة  ئةوة  رؤشنبيرانةوة  لةاليةن  چةندجارَيک 
گ��ؤإان  هةستدةکرَيت  وا  کة  گ��ؤإان��دا،  بةگوَيي 
بةرامبةر  بةکاردةهَينَيت  دووپَيوةريي  سياسةتَيکي 
يةکَيتيء  بةتايبةتيش  کوردستانء  هَيزةکاني  بة 
يةکَيتي  بةرامبةر  رةقي  سياسةتَيکي  لةاليةک  پارتي. 
نةرميي  بة  ديكةوة  لةاليةکي  بةآلم  گرتووةتةبةر، 

هةَلسوکةوت بةرامبةر بة پارتي دةکات.
پارتي،  بةرامبةر  گؤإان  نةرمبوونَيکي  هةموو 
هةموو نزيکبوونةوةيةکي ژَيربةژَيري گؤإانء پارتي، 
ئةو  سةلماندني  گؤإانء  قورسايي  دابةزيني  واتاي 
لؤکاَليبووندا  لةبازنةي  گؤإان  پَييواية،  کة  گومانةي 
کؤتايي  پارتي  قازانجي  بة  ئةمةش  کة  دةخولَيتةوة، 
دَيت، چونکة پارتي ئةو کات بة ئاساني دةتوانَيت ناوي 
ملمالنآ سياسةييةکةي گؤإان بنَيت لؤکاَليء تةنيا روو 
ئامانجي  بچوکبوونةوةء  دةبَيتة  ئةمةش  يةکَيتيء  لة 
دروستبووني بزووتنةوةکة، چونکة هةم ئَيمةشء هةم 
هةزارةها هةَلسوإاوي ديكةي گؤإان ئةگةر بزانن کة 
ملمالنَيي بزووتنةوةي گؤإان تةنيا بؤ بةإة لةژَير پآ 
يةک  بؤ  ئامادةنين  ئةوا  بةس،  يةکَيتييةء  دةرهَيناني 
هةوَلي  بکةنء  بزووتنةوةية  لةو  پشتگيريي  سةعات 
کَيشة  چونکة  بدةن،  بزووتنةوةية  ئةم  سةرخستني 

سيستمة، نةک شةخسء تاکة اليةنَيک. 
)٣/٧(دا  لة هةَلبژاردني  ئةوةشدا کة گؤإان  لةگةأل 
بةرامبةر بة پارتي زؤر نةرم بوو، پارتيش بةهةمانشَيوة 
دواإؤژةک��ان��ي  لة  )ح��ةس��م(ء  کاتي  تا  ب��وو  ن��ةرم 
تواني  گؤإانء  لَيداني  کةوتة  زيرةکانة  بانگةشةدا، 
وريايانة  زؤر  پارتي  بکات، چونکة  گؤإان  لة  گؤَلَيک 
کةوتة لَيداني گؤإانء تواني لةکاتَيکدا لة گؤإان بدات، 
کة بة دواچرکةکاني گةمةکة دةمژَيردرَيت، هةروةها 
کات يارمةتيدةر نةبَيت بؤ وةآلمي گؤإان، کة ئةمةش 
گؤإان  زياني  بة  پارتيء  قازانجي  بة  دواج��اردا  لة 

کؤتاييهات.
بةرامبةر  گؤإان  نةرمييانةي  لةو  ديكة  يةکَيکي 
هةرَيمي  سةرؤکايةتيي  »ويستي  ناوهَيناني  پارتي، 
فيعليي« بوو لةاليةن نةوشيروان مستةفاوة، لةيةکَيک 
کة  هةَلبژاردنةکاندا،  هةَلمةتي  لةکاتي  وتارةکانيدا  لة 
ئةمةش بووة جَيي سةرسوإماني هةزارةها هاوآلتيء 

رؤشنبير.
مستةفا  نةوشيروان  وتارةکانيدا،  لة  يةکَيک  لة 
ئاماذةي بةوةدا، کة ئةوان واتة بزووتنةوةي گؤإان، 
هةَلبةت  ناوَيت،  کارتؤنييان  هةرَيمي  سةرؤکايةتيي 
ئةم ناوهَينانة هاوپَيچ بوو لةگةأل ناوهَيناني حکومةتي 
هةرَيمء پةرلةمانء هةموو دامودةزگاکاني حکومةتي 

هةرَيمء عَيراقدا.
هةرَيم،  سةرؤکايةتيي  لةناوهَيناني  جگة  هةَلبةت 
ناوي  نةوشيروان  کة  دامودةزگايانةي  ئةو  هةموو 
خؤي  جَيگةي  کرد،  بةفيعليکردنياني  داواي  هَينانء 
بوونء جَيگةي دةستخؤشي لَيکردنة، بةآلم داواکردن 
بؤ بةفيعليکردني دةسةآلتةکاني سةرؤکايةتيي هةرَيم، 
دةستبردن بوو بؤ يةکَيک لة هةستيارترين مةسةلةکان، 
خودي  لةاليةن  ئَيستا  پَيش  مانگَيک  چةند  تا  کة 
بزووتنةوةي گؤإانةوة داواي داماَليني ئةو دةسةآلتة 
زؤرء زةبةالحةي سةرؤکي هةرَيم دةکرا، کةچي بة 
قودرةتي قادر، نةوشيروان مستةفا بة ئاشکرا کةوتة 
بانگةشةکردن بؤ ويستي دةسةآلتي فيعليي سةرؤکي 
هةرَيم!!! جا ئةمة مةگةر نةوشيروانء سةرکردايةتيي 
گؤإان، خؤيان وةآلمي ئةم گؤإانکاريية خَيراية بدةنةوة 
لة بيروبؤچوونةکانياندا، چونکة بةکةس هةزمناکرَيت 
دةسةآلتةکاني  وةک  هةستياري  لةمةسةلةيةکي 
گؤإان  بةزوويي  ئاوةها  هةرَيمدا،  سةرؤکايةتيي 

لةزاري کةسي يةکةمةوة بيروإاي خؤي بگؤإَيت.

کَيشةيميليشياءعةدنانعوسمان
هةَلمةتي  لة  کة  ب��اوة  وا  دون��ي��ادا  لةهةموو 
هةَلبژاردندا، ئةجَيندايةک بؤ هةَلمةتةکة دياريدةکرَيت، 

ئةجَينداي  يان  اليةنةکان،  پَيشوةختي  ئةجَينداي  جا 
کتوپإ، بةآلم بة پرؤفايلکردني هةَلبژاردن لةاليةن هَيزة 
ديموکراسيدا  دونياي  لة  کارَيکة  سياسةييةکانةوة، 

هةزاربارةبووةتةوة.
مافَيکي  وةک  گؤإان،  بةرامبةر  رکابةري  اليةني 
سروشتيي خؤي هاتء ياريگاي جةنگي هةَلبژاردني 
دياريکردء قسةيةکي )کة حةقيقةتَيکي روونء ئاشکرا 
پرؤفايلي  کردة  گؤإانيان  پةرلةمانتارَيکي  ب��وو(  
بيَلَيم،  لَيرةدا  مةبةستمة  کة  ئ��ةوةي  هةَلبژاردن. 
لةسةر  جةنگةي  ئةو  دَلنيام  هةرچةندة  کة  ئةوةية 
مةسةلةي باسکردني پَيشمةرگة بة ميليشيا جةنگَيکي 
کة  بوو  کارَيک  بوو،  قَيزةون  کارَيکي  ناإةوابوو، 
نةگرتبوو،  لةخؤ  بابةتيبووني  راستيء  زةإةي��ةک 
لة زانستي سياسيدا، خةتَيکي رؤشن هةية کة  بةآلم 
لةگةأل  مامةَلةکردن  واتا  پراگماتيزم،  پَييدةوتريت 

واقيعدا، مامةَلةکردنَيکي واقيعييانة.
واقيعدا  لةگةأل  مامةَلةي  گؤإان  دةبواية  لَيرةوة 
بؤ  واقيعييانة  خوَيندنةوةيةکي  وةک  بکردايةء 
کؤمةَلگاي کورديء ئةوکاتءساتةي کة ئةم قسةيةي 
وةک  کرا  پرؤفايل  بة  تيا  گؤإاني  پةرلةمانتارةکةي 
کةرةستةيةکي بانگةشةي هةَلبژاردن، دةبواية گؤإان 
خوَيندنةوةيةکي واقيعييانةي بؤ ئةم بابةتة بکردايةء 
داواي لة عةدنان عوسمان بکرداية کة دةستي لةکار 
بکَيشَيتةوة، هةرچةندة من دةزانم کة عةدنان عوسمان 
لة راستي، بةآلم وةک  شتَيکي ديكةي نةوتووة جگة 
ئةو  خاوکردنةوةي  بؤ  ديموکراتيء  باوي  نةريتَيکي 
دةبواية  دروستبوو،  گؤإان  سةر  بؤ  زؤرةي  فشارة 
عةدنان عوسمان خؤشي هةستي بةو لَيپرسراوَيتيية 
مَيژوويية بکردايةء پةرلةمانتاريي خؤي سإبکرداية، 
بةآلم بةداخةوة نة بزووتنةوةي گؤإان ئةمةي کردء 
کرد،  ئةمةي  عوسمان  عةدنان  ئازيزم  هاوإآء  نة 
چؤن  وةک  ئةوا  بکراية،  کارة  ئةم  بَيتء  ئةگةر  کة 
گؤإان لة رؤژنامةکةياندا، رؤژنامةي رؤژنامة، بوونة 
دةستي  ئازايانة  عومةر  شَيخ  ئاودَير  سةرمةشقء 
کة  دةشيزاني  ئاودَير  چي  ئةگةر  لةکارکَيشايةوة، 
نةريتَيکي  وةک  بةآلم  نةکردووة،  خراپي  کارَيکي 
سةرنووسةريي  لة  کَيشايةوة  دةستي  ديموکراتييانة 
عوسمان  عةدنان  هةمانشَيوة  بة  دةبواية  رؤژنامة، 

دةستي بکَيشايةتةوة.
وازيان  پَيدةچوو  گؤإانيش  نةيارةکاني  ئةوکات 
خؤ  بهَيناية،  ميليشا«ية  »پَيشمةرگةء  بابةتي  لةو 
ئةگةر وازيشيان نةهَيناية، ئةو کات گؤإان بةهانةي 
رستةيةي  ئةو  کةسةي  ئةو  کة  دةبوو،  بةدةستةوة 
خودي  لةسةر  قسةکةي  هَيناوةء  وازي  وت��ووة، 
سياسةتي گؤإان هةژمارنةدةکرا، بةآلم بةداخةوة نة 
بزووتنةوةي گؤإان جورئةتَيکي لةو جؤرةي تيابوو 
پةرلةمانةکاني  ئةندامي  لة  يةکَيک  دةستبةرداري  کة 
ئةو  هةستي  بةإَيزيش  عوسماني  عةدنان  نة  ببَيتء 
لةسةر  کة  تَيدابوو  مَيژژوييةي  بةرپرسيارَيتيية 

خواستي خؤي دةست لةکاربکَيشَيتةوة.

بوونيگؤإانبةنوخبة
يةکَيتيء  تر  بةتايبةتي  ديكة،  سياسييةکاني  هَيزة 
مةکتةب  هةَلبژاردندا،  هةَلمةتي  کاتي  لة  پارتي، 
سياسييةکانيان دةشاردةوةء نةياندةهَيشت بَينة سةر 
بنووسن،  نووسين  رؤژنامةکانيان  لة  تةلةفزيؤن، 
کةسانة  ئةو  نةيدةويست  حيزب  ديكة  بةواتايةکي 
نين،  جةماوةر  ناو  خؤشةويستي  کة  دةرکةون  زؤر 
نموونةش، کةم  نةتؤرَيت،  لَي  دةنگيان  کة  ئةوةي  بؤ 
هةبوو  هَيزةکان  راگةياندني  ناوةندي  لَيپرسراوي  لة 
کة قسة بکات، وتار بنووسَيت، بة شَيوةيةکي بةرچاو 
بةشداريي هةَلمةتي هةَلبژاردن بکات، بؤ؟ لةبةرئةوةي 
کة حيزب دَلنيابوو ئةگةر ئةمانة بانگةشةي هةَلبژاردن 
بکةن، ئةوا حيزب دةدؤإَيت، چونکة ئةمانة کةساني 
ئةمانة  لةکاتَيکدا  نين،  کؤمةَلگة  ناو  خؤشةويستي 
لةسةري  هةميشة  حيزبنء  هةميشةيي  داکؤکيکةري 
پَيچةوانةوة،  بة  گؤإان  کةچي  حيزبن،  س��ةرةوةي 
کةساني بَياليةنء خةمخؤر، کاساني خؤشةويستء 
پاکي وةالوةناء کةوتة هَيناني بةشَيک لةوانةي کة کةم 
لةسةرة،  پرسياريان  نيشانةي  خةَلکدا  لةناو  زؤر  تا 
لةبةر  گؤإان  دةبواية  ئةوا  نةبَيت،  راسستيش  ئةگةر 
هةلومةرجي خؤيء هةَلبژاردنةکان النيکةم ئةمانةي 
گؤإان  نوَينةري  وةک  تةلةفزيؤنء  سةر  نةهَينايةتة 
بةَلکو کانديدة پسپؤإء شارةزاکان  نةداناية،  نيشاني 

بونايةتة دةمإاستي بزووتنةوةکة.

نةبوونيسياسةتءوتارَيکيرؤشنلةسةر
کةرکوک

گؤإانةوة  بةسةر  تةمومژانةي  لةو  ديكة  يةکَيکي 
بةرامبةر  ب��وو  رؤش��ن  وتارَيکي  نةبووني  ب��وو، 
حکومةتي عَيراقء مادة دةستوورييةکاني وةک)١٤٠(، 
کةرکوکء  بةرامبةر  بوو  رؤشن  وتارَيکي  نةبووني 

ناوچة دابإاوةکان.

 ئَيستاشي لةگةَلدا بَيت، کةس نازانَيت بزووتنةوةي 
مادةي)١٤٠(،  بةرامبةر  هةية  سياسةتَيکي  چ  گؤإان 
بةرامبةر بة عةرةبة هاوردةکاني کةرکوک، بةرامبةر 
بة حکومةتي عَيراق، چ جؤرة حکومةتَيکيان پآ باشة لة 
بة غداد، ئةمانة ئةو پرسة چارةنووسسازانةن کة گؤإان 
هةَلبژاردنةکاندا هيچ جؤرة سياسةتَيکي  لة هةَلمةتي 
چ  دةيويست  ئايا گؤإان  بةرامبةريان.  نةبوو  رووني 
بخوَلقَينَيت؟  کةرکوکييةکان  کةرکوکء  بؤ  دونيايةک 
گةإاندنةوةي  بؤ  هةبوو  ميکانيزمَيکي  چ  گؤإان  ئايا 
ناإؤشنييان  ئةمانة  ديكة؟  ناوچةکاني  کةرکوکء 
هاوآلتييةکي  بؤ  خةَلکي،  ل��ةالي  دروستکردبوو 
کةرکوک کة لةسةر خاکي خؤي وةدةرنراوةء ئَيستا 
ژيان  کولةمةرگي  هةزار  بة  کةرکوکدا  ياريگاکةي  لة 
نيشاني  چؤن  تؤ  کة  گرنگة  ئةوة  دةگوزةرَينَيت، 
دةدةيت کة دةتةوَيت مافةکةي بؤ بگةإَينيتةوة، نةک 

قسةي لوغزاويء ناإؤشن.
تاوانباردةکرَين  بةوة  پارتي  يةکَيتيء  چؤن  وةک 
کة سياسةتي ئاگرء ئاسن بةکاردةهَينن لة ناوخؤداء 
کوردستان، سياسةتي  دةرةوةي  بؤ  گوأل  سياسةتي 
گؤإانيش لةو گةمةيةدا هةمان سياسةت بوو، هةروةها 
تةنياء تةنيا تةرکيزکردنة سةر يةکَيتيء پارتي بوو لة 
ناوکةرکوکدا، بةآلم بؤ تةنيا يةکجاريش بَيت، قسةيان 

لةسةر هَيزة عةرةبييةکان، هَيزة ئيقليمييةکان، نةکرد.
وتارَيکي رؤشنيان نةبوو بؤ کةرکوک، بةتايبةتيتر 
ناوچة  ک��ةرک��وکء  بَيت  پَيوة  ئَيستاشي  تا  کة 
هةستي  نةتةوةييء  کَيشمةکَيشي  جَيناکؤکةکان، 
ديكةي  کَيشمةکَيشةکاني  بةسةر  زاَلة  نةتةوايةتي 
ئَيستاش  تا  باشتر.  ژيانَيکي  خؤشگوزةرانيء  وةک 
ئةولةويةت لةالي خةَلکي ناوچة جَيناکؤکةکان نةتةوةء 

سةلماندني خودي نةتةوةيية.
ناسراوء  وةجهي  نةبووني  ديكةوة  لةاليةکي 
ب��ةداخ��ةوة  کة  ک��ةرک��وک،  لة  گ��ؤإان  کاريزماي 
تةنيا  کةرکوک،  لة  گؤإان  کانديدانةي  ئةو  لةهةموو 
کةسَيکي تيانةبوو کة زؤر ناسراو بَيت لةالي خةَلکي 
اليةنةکاني  زؤربةي  کانديدي  لةکاتَيکدا  کةرکوک. 
کاريزماء  خةَلکي  ناسراو،  بةتواناء  خةَلکي  ديكة، 
تةنانةت داکؤکيکةري سةرسةخت بوون لة کةرکوک، 
تاکة  بؤ  کة  دانابوو  کانديدي  هةندَيک  گؤإان  کةچي 
جارَيکيش نة بة وتار،  نة لة تةلةفزيؤنء نة لة راديؤ 
هةروةها  نةدةزانرا،  دونيابينينييان  نةبينرابوونء 
لةناو  مةيدانييةن  کةرکوک  کانديدةکاني  زؤرب��ةي 

ئازارةکاني خةَلکي کةرکوکدا نةژيابوون. 
ئةم هؤکارانة کارَيکي کرد کة گؤإان نةيتواني تاکة 
کةرکوک  بةدةستبهَينَيتء  کةرکوکيش  کورسييةکي 
بووة موفاجةئةي گؤإان، کة دةبَيت بةإاستي گؤإان 
پَيدابنَيت.  داني  بکؤَلَيتةوةء  بة ورديي  لةو مةسةلةية 
گؤإان  )٢٠(کانديدي  لة  زياتر  کة  کارةساتة  ئاخر 
ئايا  کؤبکةنةوة،  گؤإان  بؤ  )٥٠(هةزاردةنگ  نةتوانن 
کانديدي  بؤ  پةيدابکرَيت  ئةوتؤ  کةساني  نةدةتوانرا 
خةَلکي  ئازارةکاني  ئَيشء  لةناو  کة  ک��ةرک��وک، 
سياسةتَيکي  گؤإان  نةدةکرا  يان  ژيابن؟  کةرکوکدا 
لة  نةترساناية  خةَلک  کة  هةبواية  ئةوتؤي  رووني 

چارةنووسيان لةکاتي دةنگدانيان بة گؤإان؟

کؤتايي
وةک کؤتاييةک بؤ ئةم وتارة بة پَيويستي دةزانم 
بزووتنةوةي  دةبَيت  کة  بکةمةوة  دووب��ارة  ئةوة 
)٣/٧(وة  هةَلبژاردنةکاني  لة  باش  وانةيةكى  گؤإان 
وةربگرَيتء نةيةَلَيت ئةو هةآلنةي بةسةردا تَيبپةإَيت 
کة لةم هةَلبژاردنةدا بةسةريدا تَيپةإي. مادام کورسي 
بةدةستهَيناني  لةسةر  گرةوکردن  بووةتة  دةسةآلت 
دةنگي جةماوةر، مادام گؤإان وةرزي يةکةمء دووةمي 
بة سةالمةتي تَيپةإاند، مادام تواني نزيکةي نيو مليؤن 
کاروانةکة  کةواتة  کؤبکاتةوة،  لةدةوري خؤي  دةنگ 
ئةم  کة  دةکات  بةوة  هةست  خةَلک  کةوتووةتةإآء 
هَيزةي ناوي گؤإانة، دةتوانَيت باروگوزةراني وآلت 
بةرةو باشتر بةرَيت، بة هةموو بارَيکدا هاوآلتييانء 
هاونيشتيمانييان دةزانن کة کارواني گؤإانء بووني 
هَيزي جياواز ئةگةر کاري باشةء پإؤژةي بةهَيزکردني 
هةرگيزاو  نةيةت،  بةدوادا  کوردي  تواناکاني  کوردء 
بةدوادانايةت.  ماَلوَيرانکاري  خراپء  کاري  هةرگيز 
الوازء  هيزَيکي  چةند  بووني  حاَلةتةکاندا،  هةموو  لة 
جياواز باشترة لةبووني تةنيا حيزبَيکي بةهَيزء تاقانة، 
پارتي  يةکَيتيء  گ��ؤإان،  بووني  ديكة  بةمانايةکي 
لةوة  قات  سةد  کةموکورتييةکانيانةوة،  هةموو  بة 
باشترة کة هةريةکَيک لةم هَيزانة بةتةنيا لة ساحةي 
سياسيدا بن بؤ کؤمةَلگةي کوردي. بةهيواي ئةوةي 
کة گؤإانء سةرکردايةتييةکةي بةچاوي بابةتييانةوة 
دةگيرَيتء  لَييان  کة  بإوانن  رةخنانة  ئةو  هةموو  لة 
کاري لةسةر بکةن، نةک وةک هَيزةکاني ديكة بکةونة 

دوورکةوتنةوة لة خةَلکء رةخنةکانيان.

Arei1976@hotmail.com
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گؤأانء هةلَبژاردني)٣/٧(، 
هةنگاوَيک بؤ پَيشةوة، دوو هةنگاو بؤ دواوة

ذمارة ضواري رَيبازي نوَي لة ساَلي 
)١989(، كة ئؤرطاني يةكَيتيي نيشتمانيي 
سةروتارةكةيدا،  لة  كوردستانة، 
ق��ةآلدزَي  يادي  بؤ  تةرخانكراوة  كة 
بةرامبةر  لة  ثشدةر  دةن��ووس��َي��ت: 

رووداوَيكي مَيذوويداية.
بيرةوةري  نيسان  ٢6(ي  و   ٢٤(
ش��ةه��ي��دان��ي ه�����ةردووو ش��اري 
هةَلةبجةن،  قةآلدزَيء  خؤشةويستي 
)١9٧٤(دا  ساَلي  لة  بةعس  رذَيمي  كة 
بة دإندانة ثةالماريدانء هةردووكياني 
كرد بةطؤمي خوَين، لة قةآلدزَي نزيكي 
كردو  شةهيد  كوردي  مرؤظي   )١6٣(
بةسةر  خانووشي   )١٠٠( لة  زياتر 

هاوآلتيياندا تةثاندو لة هةَلةبجةش نزيكي )٧٤( شةهيد«. 
دةكةينةوة،  )١9٧٤(دا  ساَلي  لة  قةآلدزَي  بؤردومانةكةي  يادي  كاتَيك 
ئةو  بةسةر  كة  كارةساتانةي،  يادةوةرييء  ئةو  هةموو  ناو  بؤ  دةضينةوة 
بةثَيي  ناكازاكي  هَيرؤشيماو  دواي  لةكاتَيكدا  ئةمة  »كة  هاتووة  شارةدا 
بإيارنامةي نَيودةوَلةتي لة ساَلي )١9٤9(دا، كة لة )جنَيظ( مؤركرا بإياردرا، 
بةكاربهَينن  قةدةغةكراو  ضةكي  زلهَيزةكان  وآلتة  شَيوةيةك  بةهيض  نابَيت 
»بةآلم رذَيمي بةعس كة خؤي بة خاوةني ئوممةي عةرةبي دةزاني، هةر زوو 
ئةو ثةيماننامة نَيودةوَلةتييةي ثَيشَيل كردو بة بةرضاوي هةموو جيهانةوة 

بةم شَيوة دإندانةية وةآلمي ئةو شارةي دايةوة«.
كارةساتي بؤردوماني قةآلدزَي، كاتذمَير )9/٤٥(ى سةرلةبةياني روويدا، 
لة كاتَيكدا خةَلكي دةضوون بؤ سةر كارو كةسابةتء فةرمانبةران بؤ دةوامي 
رؤذانةيانء قوتابيان بؤ قوتابخانةو خوَيندكاراني زانكؤش خةريكي زانستء 
بةداخةوة  »بةآلم  طةلةكةمان  دوارؤذي  نةوةي  ببنة  تاكو  بوون  زانياريي 
ئةو رؤذة ضوار فإؤكةي رووسي بة فةرماندةيي )سالم سوَلتان عةبدوَلآل 
بةسصؤ(، كة خةَلكي موسألء ئةفسةرَيكي ئةَلقة لةطوَيي رذَيم بوو: بة ثلةي 
شارةيان  ئةو  فإؤكانةشي  ئةو  عَيراقي،  فإؤكةواني  تايبةتي  هَيزي  لة  ليوا 
كةركوكةوة،  فإؤكةخانةي  هةوايي  هَيزي  لة  كرد،  بؤردومان  لةوكاتةدا 
هةَلطري ضةكي قةدةغةكراوي ناثاَلم بوون، دواتر لة كودةتايةكدا رذَيم ئةو 
ئةفسةرةي طوللةباران كرد، كة ئةو شارةي خةَلتاني خوَين كرد« كة ئَيستاشي 
لةطةَلدا بَيت، ئةو بؤمبة ناثاَلمة لة طوندي دارةشمانة لة ماَلي )كاك جةمال( 

هةرماوة.
كارةساتَيكي ئاواطةورة لةوكاتةدا نةتوانرا بطةيةنرَيتة كةناَلةكاني راطةياندنء 
توندوتؤَلةكانء  ثةيوةنديية  نةبووني  بةهؤي  ئةوكاتةش  دةرةوة،  جيهاني 
ثةخشةكاني راطةياندن، كة وجودي نةبوو، تةنيا بَي تةلي حيزبةكان نةبَيت، 
ئةويش لةإَيطةي جيهازةوة دةطةيةنراية شوَيني مةبةستء رذَيمي عَيراقيش 
بؤ  هةبووة  جيهانيدا  عةرةبيء  وآلتاني  لةطةأل  توندوتؤَلي  ثةيوةندييةكي 
كةمتةرخةمييةكيش  »رةنطة  روويدا  رؤذةدا  لةو  ئةوكارةساتةي  كثكردني 
هةبَيت لةاليةن خةَلكي دةظةرةكةوة، كة نةيانتوانيوة بةثَيي ثَيويست طرنطيي 
ثَيبدةن تاكو توَيذينةوةيةكي ئةكاديميء زانستي، اليةنةكاني بةجؤرَيك شي 

بكاتةوة، كة ببَيتة مادةيةكي دؤكؤمَينتاري بؤ طةلةكةمان«.
)٧(ي  رؤذي  لة  بوو  لةندةني  رؤذنامةوانَيكي  كة  هيرست(،  )دَيظيد 
بؤردومانةكةش  »كاتي  دةنووسَيت:  رؤذنامةكةيان  بؤ  راثؤرتَيك  مايسدا 
فةرةنسيش  لؤمؤندي  ثةيامنَيري  هةروةها  خولةك،   )9:٤٥( بة  دياريدةكات 
كة لةوَي ئامادةبووة، لة رؤذي )١9٧٤/٤/٢٥(دا وَينةي كارةساتةكة دةطرَيت، 
)ئةحمةدي  خواَلَيخؤشبوو  منداَلةكةي  قذي  دةكاتةوة  بآلوي  كةرؤذنامةكة 

حاجي سابيري( بةدةستةوةية«.
كوردستانيش،  سياسيي  واقيعَيكي  نةبووةتة  ق��ةآلدزَي  بؤردوماني 
خةريكة  وةرطرتووةو  ناوضةيي  فؤرمَيكي  تةنيا  جيهاني،  عةرةبيء  نةك 
راطةياندنء  كةناَلةكاني  ثَينةداني  بايةخ  لةبيردةضَيتةوة،  كارةساتةش  ئةو 
جَيطةي  بةرثرسانةوة  لةاليةن  كارةساتة  ئةو  يادةوةري  لةبيرضوونةوةي 
طومانة »ئةوةتا كةيسي )هةَلةبجة، ئةنفال، بارزانييةكان، كوردة فةيلييةكان( 
بةضةكي  كارةساتَيك  دةبَيت  بؤ  دايةوة«  دةنطي  جيهاندا  سةرتاسةري  لة 
قةدةغةكراوي ناثاَلم لةدواي هَيرؤشيماو ناكازاكي بةر ئةو شارة كةوتبَيت 
نةبرَيتة دادطاي باآلي تاوانةكاني عَيراقء دادطايي زؤربةي ئةو بةرثرسانةي 

ئةو سةردةمة بكرَيت«.
بؤ دةبَيت زؤربةي كةيسة جيهانييةكان بةتايبةتي كةيسي ئةرمةنييةكانء 
بؤ  نَيودةوَلةتي  كؤمةَلطةي  سةرةكيي  بابةتي  بكرَيتة  جولةكةكان 
كاري  ضةندةها  رَيطةيةشةوة  لةو  مَيذووةكةيانء  زيندووهَيشتنةوةي 
كة  هَيرشانةي  ئةو  بتوانن  تاكو  بدرَيت،  ئةنجام  سياسيان  ديثلؤماتيء 
قةرةبووي  بدرَيتء  تاوانباران  بكرَينء سزاي  كراونةتة سةريان مةحكوم 

زيانلَيكةوتوانيش بكرَيتةوة«.
ساتةوةختةدا  لةو   )١98٢/٤/٢٤(  )١9٧٤/٤/٢٤( راثةريني  كارةساتء 
بووة شوناسَيكي  ناوضةييةوة  لة شوناسَيكي  بطرة  هةبوو،  طرنطيي خؤي 
سةرجةم خةَلكي كوردستان، »بةآلم بةداخةوة ئةو برينء زامةي كة هةية 
تةنيا لةطةأل رةطء ريشةي خةَلكي ئةو دةظةرة تَيكةآلوةء خةريكة لةبيريش 
سؤزو  وةكء  رؤذةدا  لةو  جةماوةرةكةي  ئةوةنةبَيت  تةنيا  دةضنةوة، 

هاوخةمييةك يادي كؤستكةوتوانيان دةكةنةوة«.
زامةكاني  هةَلدةطرَيت،  زؤر  شارة  ئةو  مَيذووي  لةسةر  قسةكردن 
قةآلدزَيء هةَلةبجة دوانةيةكي رةطء ريشة داكوتراوي ئةو سةردةمةن، كة 
بةزيندوويي ماونةتةوة، بةآلم بةداخةوة دةسةآلت زؤر زوو يادةوةرييةكاني 
لَيي  كاتَيكيش  هاتووة،  كوردستانةدا  ئةم  بةسةر  كةضي  دةضَيتةوة،  لةبير 
بوونة سووتوي خةباتء  كة  دةباتةوة،  ئةو جةماوةرة  بؤ  ثةنا  دةقةومَيت 

تَيكؤشان«.
ثَيويستة  تَيثةإدةبَيت،  كارةساتةدا  ئةو  بةسةر  ساأل   )٣6( ئةمساَليش 
ئةنجامداني  خزمةتكردنء  بؤ  بدات  زؤر  هةوَلَيكي  هةرَيم  حكومةتي 
زيانلَيكةوتووان:  قةرةبووكردنةوةي  خزمةتطوزارييء  ثإؤذةي  ضةندين 
ئَيستاكة  كة  ئةوشارة،  خةَلكي  لةطةأل  بنوَينَيت  زؤريش  هةماهةنطييةكي 
ئةو  بةديكؤمَينتكردنى  بؤ  بةَلطةنامةن  ضةندين  كؤكردنةوةي  خةريكي 
كارةساتة، تاكو سةرداني دادطاي باآلي تاوانةكان بكةين، هةر هيض نةبَيت 
ئةم كةيسةش ببَيتة ثةَلةيةكي رةش بة ناوضاواني ئةنجامدةراني ئةو كاتةي 

رذَيم .

بؤمبةكةي قةآلدزَي 
بةكَيدا دةتةقيَتةوة؟ 

رَيبوارمحةمةديوسف
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