
رؤذنامة

دةَلَيت:  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ئاسايش  ناوخؤو  ليذنةى  ئةندامَيكى 
»دةبَيت هَيزة ئةمنييةكانى هةرَيم لة بةرامبةر سةقامطيريى بارودؤخى ئةمنيى 
ثاداشت بكرَين، نةك ستةميان لَيبكرَيتء مووضةيان كةمبَيت، هةروةها ئاماذة 
بؤ ئةوة دةكات؛ حكومةتَيك غةدر لة هَيزة ضةكدارةكانى بكات، ئيتر ضؤن ئةو 
فةلسةفةيةكى  مةنتقء  ئةمة  حكومةتةكةيان،  خاكء  بؤ  دَلسؤزدةبن  هَيزانة 

زؤر هةَلةية، ضونكة حكومةت تواناى هةية مووضةكانيان زؤر زياتر بكات«.
ناعةدالةتى لة دةرماَلةى هَيزةكانى ثؤليسء ئاسايشء هَيزة ضةكدارةكانى 
هةرَيم لةطةأل هاوتاكانيان لة عَيراق هةية، لة عَيراقدا دةرماَلةى خواردن بة 
بإى )210( هةزار دينار دةدرَيت بة هةموو هَيزةضةكدارةكان، بةآلم لة هةرَيم 

نادرَيت.
سةبارةت بة هةوَلةكانى فراكسيؤنى طؤإان بؤ نةهَيشتى ئةو ناعةدالةتيية، 
لة  تائَيستاش  نةريمان عةبدوَلآل رايطةياند: »فراكسيؤنى طؤإان  ثةرلةمانتار 
هَيزةكانى  مووضةى  يةكخستنى  ناعةدالةتييةو  ئةو  نةهَيشتنى  بؤ  هةوَلداية 
ناوخؤى هةرَيم لةطةأل هاوتاكانيان لة حكومةتى عَيراق و ئةو كاتةى بودجةى 
ئةمساأل هاتة ثةرلةمان داوامانكرد ئةو ناعةدالةتيية ضاكبكرَيتةوةو يةكسانيى 
دواتر  بةآلم  رازيبوون،  دةسةآلت  ليستى  ئةندامانى  لةسةرةتاوة  هةبَيت، 

ثاشطةزبوونةوة«. 
لةوبارةيةوة ضاوثَيكةوتنَيك لة ل)8(دا بخوَينةرةوة.

بةهادين يوسف

ثَيشووي  ئةنجومةني  سةرؤكي  جَيطري 
نةينةوا وردةكاريي بةهةدةردانء  ثارَيزطاي 
 )5( س��ةرؤكء  لةاليةن  ث��ارة  ئيختيالسي 
بؤ رؤذنامة  ئةنجومةنةكة  ثَيشووي  ئةندامي 
ئاشكرادةكاتء رايدةطةيةنَيت: زياتر لة )67( 
بةهةدةر  ئةو كةسانةوة  لةاليةن  دينار  مليار 

)يةكَيتيء  بة  سةر  سةرجةميان  كة  دراوة، 
برايةتي  ليستي  ئةندامي  ب��وونء  ثارتي( 

نةينةوا بوون.
دةستةي  س��ةرؤك��ي  عطَيلي،  رةحيم 
)العالم(ي  رؤذنامةي  بة  عَيراقي،  نةزاهةي 
تاوانةكاني عَيراق  عَيراقي رايطةياند: دادطاي 
سةثاندووة  زيندانيي  ساأل   )124( حوكمي 
ئةنجومةني  ئةندامي  ثَينج  سةرؤكء  بةسةر 

تؤمةتي  بة  نةينةوا  ثارَيزطاي  ثَيشووي 
بةهةدةرداني ساماني وآلتء كةمتةرخةميي 
طةورة لة ئةنجامداني كارةكانء زيانطةياندن 
سةرؤكي  لةنَيوياندا  طشتييء  ساماني  بة 
دةركراوةو  دذى  لة  حوكم   )6( ئةنجومةن 
دةكرَيتء  زيندانيي  ساأل   )13( بةهؤيةوة 
بةثَيي  هةريةكةو  ديكةش  ئةندامةكاني 
ساغبووةتةوة  بةسةرياندا  تؤمةتانةي  ئةو 

جَيطري  بةشير،  محةمةد  حوكمدراون. 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  ثَيشووي  سةرؤكي 
رؤذنامةي  بة  تايبةتدا  لَيدوانَيكي  لة  نةينةوا، 
ئةندامانةي  ئ��ةو  »س���ةرؤكء  راطةياند: 
لةناوياندا  كة  ثارَيزطا،  ئةنجومةني  ثَيشووي 
ذنء   )3( داراي���يء  ليذنةي  س��ةرؤك��ي 
ئةندامَيكي ديكة هةن، كة ئيختيالسي ثارةيان 
بة  داون  سزاي  نةزاهة  دةستةي  كردووةء 

تؤمةتي )اهمال شديد في الواجب في الوظيفة(
دةستطيركراوة،  ئةنجومةنةكة  سةرؤكي  ء 
بةآلم سةرؤكي ليذنةي دارايي هةآلتووة بؤ 
ئيمزاكردني  تاوانةكانيان  بةشَيكي  دةرةوةو 
كؤمثانياي  سآ  لةطةأل  ب��ووة  طرَيبةست 

كورديء ضةند كؤمثانيايةكي وةهميي«.

بؤ ل2

رؤذنامة 

كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ  هةوَلةكان 
ب��ةردةوام��ةء  ط���ؤإان  نانبإاوةكانى 
رَيكخةرى فراكسيؤنى طؤإانء حكومةتى 
هةرَيم بؤ كَيشةى نانبإاوةكانيش جةخت 
كَيشةى  ضارةسةرى  بة  دةكاتةوة؛  لةوة 
نانبإاوةكان سةلمَينرا كة سزاى سياسيى 

لة كوردستان بوونى هةبووة.

 ثةيام ئةحمةد، رَيكخةرى فراكسيؤنى 
كَيشةى  بؤ  هةرَيم  حكومةتى  ط��ؤإانء 
هةوَلةكانى  بة  ثَييوابوو؛  نانبإاوةكان 
سةرؤكى هةرَيمء فةرمانةكةى سةرؤكى 
حكومةت بؤ طةإاندنةوةى ئةو كةسانةى 
لةسةر بيإوراى سياسيى سزاى سياسيى 
باآلى  بةرثرسانى  دانثَيدانانَيكى  دراون، 
لة  سياسيى  س��زاى  بةبوونى  هةرَيمة 

كوردستان، كة ثَيشتر نكوَلييان لَيدةكرد.

جةختي  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارة  ئ���ةو 
ب��ةدواوة  لةئَيستا  كة  ل��ةوةش��ك��ردةوة، 
بوونى  كوردستان  لة  سياسيى  سزاى 
نابَيتء ئةمةش لةاليةن سةرؤكى هةرَيمء 
لةسةر  جةختى  حكومةتةوة  سةرؤكى 
لة  ئ��ازادة  كةس  هةموو  ك��راوةت��ةوةء 

بيروإاى سياسيى خؤى.

بؤ ل2
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مةدةني  كؤمةَلطةى  رَيكخراوى   )30( لة  زياتر 
كةمثةينَيك بؤ كةمكردنةوةى مووضةى خانةنشينيى 
فراكسيؤنى  سةرؤكى  سازدةكةنء  ثةرلةمانتاران 
كةمكردنةوةية  ئةو  »ثَيويستة  دةَلَيت:  طؤإانيش 
سةرؤكى  لة  بطرَيتةوة،  تايبةتةكان  ثلة  سةرجةم 

هةرَيمةوة تا بةإَيوةبةرة طشتييةكان«.
ليذنةى باآلى كةمثةينى كةمكردنةوةى مووضةى 

كؤنطرةيةكى  لة  ثةرلةمانتاران  خانةنشينيى 
سازيانكرد،  يةكشةممة  رؤذى  كة  رؤذنامةوانيدا، 
روءنكردةوةو  ئامانجةكةيان  كةمثةينء  كارى 
ئةوةيان خستةإوو، كة دةيانةوَيت لة كةمكردنةوةى 
بؤ  كار  ثةرلةمانتارانةوة  خانةنشينيى  مووضةى 
تايبةتةكان  ثلة  كةمكردنةوةى مووضةى سةرجةم 

بكةن.

لة ل3 دا راثؤرتَيك بآلوكراوةتةوة.

ثشتيوان سةعدوَلآل

ليستى هاوثةيمانيى كوردستان تانةكانى 
خؤى لة ثارَيزطاى كةركوك كشاندةوة، كة 
لة بارةى ئةنجامى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
كؤمسيؤنى  ثَيشكةشى  عَيراق  نوَينةرانى 

باآلي هةَلبذاردنةكاني كردبوو.

جةعفةر ئيمينكى، رَيطةثَيدراوى ليستى 
لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستاني  هاوثةيمانيى 
كوردستان  هاوثةيمانيى  رايطةياندووة؛ 
دةنطةكانى خؤى لة موسألء كةركوك كردة 

قوربانيىء تانةكانى خؤى كشاندةوة.
كانديدي  ع��وس��م��ان،  د.م��ةح��م��ود 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  دةرضووي 

رؤذنامةى  بة  هاوثةيمانيي  ليستي  لة 
تانةكان،  لة  ثاشطةزبوونةوة  راطةياند: 
تةنازولةء ئةوةش كارَيكى هةَلةو خراثةو 

نةدةبوو تانةكانيان بكشاندايةتةوة.
وت��ي��ش��ى: »ب���ة ب��ؤض��وون��ى من 
فشاردا  لةذَير  تانةكان  كشاندنةوةى 
ئةمريكاو  لةئَيستادا  ضونكة  ب��ووة، 

اليةنةكانى  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
ئةنجامةكانى  قبووَلكردنى  لةطةأل  ديكة 

هةَلبذاردنن«.
عةزيز،  ئةحمةد  بإواى  بة  هةروةك 
كةركوك،  لة  رؤذنامةنووس  نووسةرء 
هاوثةيمانيى  ليستى  ب��إي��ارةى  ئ��ةو 
هةَلوَيستء  ل��ة  ثاشطةزبوونةوةية 

بانطةشةيان  ثَيشووتر  كة  مةبدةئةكانى 
بؤ دةكردو هةروةك دذى هةَلوَيستةكانى 
دةضَيتة  ثاشطةزبوونةوةية  »ئةم  خؤيانة، 
خانةى ئةو تةنازوالتانةى كة لة رابردوودا 
كةركوك  خةَلكى  كةركوكء  بة  بةرامبةر 
زؤر  دةبوواية  لةكاتَيكدا  كردوويانة، 

سووربووناية لةسةر داواكارييةكةيان«.
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لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

سةردار عةزيز: 

لةناو )طؤإان(دا الوان 

وةك سةرباز مامةَلةيان 

لةطةأل دةكرَيت

كاوة عةبدوَلآل: 
سنوورَيك بؤ ثارَيزطار دادةنَيين

هؤكارةكانى ثشت سةردانةكةى بارزانى بؤ توركيا 

لَيثرسراوى مةَلبةندى سلَيمانى يةكَيتى، 
كارى حكومةت ئةنجامدةدات
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حكومةت غةدر لة ئاسايشء ثؤليس دةكات

»سةر بة يةكيَتيء ثارتين«
سةرؤكء )5( ئةندامي ئةنجومةني ثارَيزطاى موسأل )124( ساأل حوكمدران

بةرثرسة باآلكانى هةرَيم دانيان بة سزاى سياسييدا نا

كةمثةينى كةمكردنةوةى مووضةى 
ثةرلةمانتاران هةنطاوَيكى بأى

ليستى هاوثةيمانيى لة كةركوك تةنازولى كرد 

فؤتؤ: ئةلةند مةحوى هَيزَيكى ئاسايش لةكاتى مةشقدا 



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

بةسةر  م��ان��ط   )6( ن��زي��ك��ةى 
ن��ةزاه��ةى  ليذنةى  ثَيكهَينانى 
تَيثةإيوة،  كوردستاندا  ثةرلةمانى 
بةآلم تائَيستا ئةو ليذنةية نةيتوانيوة 
هةَلسَيت،  خ��ؤى  ك��ارةك��ان��ى  ب��ة 
ب��ةدواداض��وونء  لة  بريتيية  كة 
ل��َي��ك��ؤَل��ي��ن��ةوةي دؤس��ي��ةك��ان��ي 
فراكسيؤني  ئه ندامَيكى  طةندةَليي، 
له   يه كَيك  ثَييواية؛  گؤإانيش 
كَيشه ي  سه ره كييه كاني  هؤكاره  
كارانة بوءني ليژنه ي نه زاهه ، ئه وه يه  
ده سةآلته وه   فراكسيؤني  له اليه ن 
سه رؤكايه تي ده كرَيت، ئه وانيش هيچ 
به رچاوإؤشنييه كيان  ئيراده يه كء 
كاره كاني  به ره وپَيشبردني  بؤ  نييه  

ليژنه  كه.
ليژنه ى ده ستپاكيى )نه زاهه ( وةك 
هةميشةييةكانى  ليذنة  لة  يةكَيك 
ثةرلةمانى كوردستان بؤ يةكةمجار 
ثَيكهَينرا،  ثةرلةماندا  خولةي  لةم 
طةندةَلييء  ط��ذداض��وون��ةوةى  بؤ 
بةدواداضوونى راثؤرتةكانى ديوانى 
تائَيستا  بةآلم  داراي��ي،  ضاودَيرى 
كارةكانى ئةو ليذنةية وةك ثَيويست 

نينء بة سستى بةإَيوةدةضن.
ئةندامى  عوسمان،  ع��ه دن��ان 
دةكات،  لةوة  باس  نةزاهة،  ليذنةى 
به   په رله مان  نه زاهه ي  ليژنه ي  كة 
ده بَيتء  دياريكراو  تواناكاني  ته نيا 
ئه گه ر  بَيت،  ئةكتيڤ  ناتوانَيت 
دارايي  چاودَيري  وه كو  ده زگايه كي 
راپؤرتي  نه بَيتء  ليژنه يه   به و  سه ر 
»هه روه ها  ئه نجامبدات،  بؤ  تايبه تي 
پَيويستيش ده كات ده سته ي نه زاهه ء 
به هه مانشَيوه   گشتيي  داواك��اري 
په رله مان  نه زاهه ي  ليژنه ي  به   سه ر 

بَيت«.
نه زاهه ي  ليژنه ي  ئه ندامه كه ي 
پ��ه رل��ه م��ان��ي ك��وردس��ت��ان وت��ي: 
به   ده ستمان  ئَيمه   مانگَيكه   »چه ند 
كاره كانمان كردوءه ، له و ماوه يه شدا 
ئاماده كردءوه ،  چه ند دؤسيه يه كمان 
داواش���م���ان ل��ه  س��ه رؤك��اي��ه ت��ي 
ئ��ه وه ي  بؤ  ك���ردءوه ،  په رله مان 
چاودَيري  ديواني  راپؤرته كاني 
دارايي راده ستي ليژنه كه مان بكرَيت، 
له   ديوانه كه   هةردوو  ئه وه ي  پاش 
يه كده خرَيته وه،   سلَيماني  هه ولَيرو 
كوردستان  له   نه زاهه   ده سته ي 

دروستبكرَيت«.
سابير،  د.رةفيق  بةرامبةردا  لة 
س��ةرؤك��ى ل��ي��ذن��ةى ن��ةزاه��ة لة 
هؤكارى  كوردستان،  ثةرلةمانى 

بؤ  ليذنةكةى  كارةكانى  سستيى 
ليذنةكةيان  كة  دةطةإَينَيتةوة،  ئةوة 
تازةيةو لة سةرةتاى كارةكانيدايةء 
ثةرلةمانى  رابردووشدا  لةماوةى 
طفتوطؤكردنى  سةرقاَلي  كوردستان 
وَيإاي  بووة،  بودجة  ثرؤذةياساى 
نةطةيشتنى  ه��ؤك��اران��ةش،  ئ��ةو 
ديوانى  ه���ةردوو  راثؤرتةكانى 
هؤكارَيكى  بة  داراي��ي  ضاودَيرى 
ك��ارةك��ان��ى  سستيى  س��ةرةك��ي 
ليذنةكةيان لةقةَلةمداء وتي: »تائَيستا 
ئةو  راثؤرتةكانى  لة  يةكَيك  هيض 
بةدةستنةطةيشتوءة  ديوانانةمان 
بكةين،  بؤ  ب��ةداواداض��وون��ى  هةتا 
نةمانتوانيوة  ثَيويست  وةك  بؤية 
خؤمان  رؤَلى  بة  دةستبةكاربينء 
سةرؤكايةتى  رَيطةى  لة  هةَلسينء 
ثةرلةمانةوة داواى ئةو راثؤرتانةمان 
كة  ثَييانوتووين  ب��ةآلم  ك��ردووة، 
هةردوو  يةكطرتنةوةى  ضاوةإَيى 
ديوانةكةن بؤ ئةوةى راثؤرتةكانيان 

بنَيرنة ثةرلةمان«.
عوسمان  عه دنان  لةبةرامبةردا 
به إَيوةچووني  سستيى  بة  هؤكاري 
په رله ماني  له   ليژنه كه يان  كاره كاني 

عه قَليه تي  الوازي��ي  بؤ  كوردستان 
له   گ��ه ن��ده َل��ي��ي  دژاي��ه ت��ي��ك��ردن��ي 
كوردستاندا دةطةإَينَيتةوة، به وپَييه ي 
حيزبييه ء  كوردستاندا  له   ده سةآلت 
موحاسه سه ي  بنه ماي  ل��ه س��ه ر 
تواناي  »بؤيه   دام��ه زراوه ،  حيزبيي 
لَيپَيچينه وه و  چ��اودَي��ري��ك��ردنء 
ل����ه ك����ارالدانء ل��ه ك��ارخ��س��ت��نء 
هيچ  زيندانيكردني  دادگاييكردنء 

نييه« . په رپرسَيكي 
بؤ  ئاماذة  سابير  د.رةفيق  بةآلم 
نةطةيشتنى  ئةوة دةكات؛ سةرةإاى 
ضاودَيرى،  ديوانى  راثؤرتةكانى 
تايبةت  ياساي  نةبوونى  بةهؤى 
هيض  لة  لَيثَيضينةوة  ناتوانرَيت 
ل��ةب��ةرئ��ةوةى  بكرَيت،  كةسَيك 
ياسايةك  كوردستان  لة  تائَيستا 
ليذنةو  هةر  بة  بدات  رَيطة  كة  نيية 
دةزطايةك لَيثَيضينةوة لة سةروةتء 
وتيشي:  بكات،  بةرثرسان  سامانى 
بكرَيت  ئ��ةوة  بؤ  ك��ار  »ثَيويستة 
ياسايةك لة ثةرلةمانةوة دةربكرَيت، 
ليذنةكةيان دةستكراوة بكات بؤ  كة 
سامانى  سةروةتء  لة  لَيثَيضينةوة 

هةر كةسَيك كة بيةوَيت«.

شارا عةبدوإلةحمان

لة  ك��وردس��ت��ان  ئيسالميى  ب��زوءت��ن��ةوةى 
هاوثةيمانَيتيكردن لةطةأل يةكَيتىء ثارتى ثةشيمانةو 
وتةبَيذى حيزبةكةش ئاماذة بةوةدةكات، هةَلةيان كرد 

كة بةبآ مةرج ضوءنةتة نَيو ئةو هاوثةيمانَيتييةوة.
كة  ناوةنديى،  شوراى  راطةيةندراوَيكى  بةثَيى 
بزءوتنةوةى  بآلويانكردووةتةوة،   )5/2( رؤذى 
»ضوءنة  دةكات؛  بةوة  ئاماذة  كوردستان  ئيسالميى 
دةرئةنجامَيكى  كوردستان  هاوثةيمانيى  ليستى  نَيو 
خراثى لَيكةوتووةتةوة، بةشَيوةيةك كة بووةتة مايةى 
شوارى  و  بزوءتنةوة  ئةندامانى  هةموو  نيطةرانيى 
دةكاتء  ئةندامان  لة  لَيبووردن  داواى  ناوةنديمان 

ثشت بةخوا كارى لةو جؤرة دووبارة نابَيتةوة«.
سياسيىء  مةكتةبى  ئةندامى  قةآلدزةيى،  شوان 
رؤذنامةى  بة  ئيسالميى،  بزءوتنةوةى  وتةبَيذى 
سةركردايةتىء  لة  لةسةرةتاوةو  هةر  راطةياند: 
نةبوو  كؤدةنطييةك  حيزبةكةش  خوارةوةى  ئاستى 
بؤ بةشداريكردن لة ليستى هاوثةيمانيى كوردستاندا، 
طفتوطؤكردن  لة  كرا  ثةلة  كة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة 
ثَيكهَينانى  بؤ  دةسةآلتدار  حيزبى  هةردوو  لةطةأل 
هاوثةيمانَيتييةكة، بة بإواى وتةبَيذةكةى بزوءتنةوة، 

كوردستانيدا  هاوثةيمانيى  لة  بةشداريكردنيان 
كاريطةريى هةبوو لةسةر ئةوةى كة جةماوةرةكةيان 

بة سارديى بةثير ثرؤسةى هةَلبذاردنةوة بضن«.
ه�ةَلب�ذاردنى  ل��ة  ئيسالميى  بزووتنةوةى 
بةدةستهَينا،  دةنطى  هةزار   )27( نزيكةى  )7/25(دا 
دةنطى   )7500( نزيكةى   ،)3/7( هةَلبذاردنى  بؤ  بةآلم 

بةدةستهَيناوة.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

كؤمةَلطةى  رَيكخراوى   )30( لة  زياتر 
كةمكردنةوةى  بؤ  كةمثةينَيك  مةدةني 
ثةرلةمانتاران  خانةنشينيى  مووضةى 
فراكسيؤنى  س��ةرؤك��ى  س��ازدةك��ةنء 
ئةو  »ثَيويستة  دةَل��َي��ت:  ط��ؤإان��ي��ش 
تايبةتةكان  ثلة  سةرجةم  كةمكردنةوةية 
تا  هةرَيمةوة  سةرؤكى  لة  بطرَيتةوة، 

بةإَيوةبةرة طشتييةكان«.
ليذنةى باآلى كةمثةينى كةمكردنةوةى 
لة  ثةرلةمانتاران  خانةنشينيى  مووضةى 
رؤذى  كة  رؤذنامةوانيدا،  كؤنطرةيةكى 
كةمثةينء  كارى  سازيانكرد،  يةكشةممة 
ئةوةيان  روءن��ك��ردةوةو  ئامانجةكةيان 
خستةإوو، كة دةيانةوَيت لة كةمكردنةوةى 
ثةرلةمانتارانةوة  خانةنشينيى  مووضةى 
كار بؤ كةمكردنةوةى مووضةى سةرجةم 

ثلة تايبةتةكان بكةن.
باآلى  ليذنةى  ئةندامي  جةمال،  ئارام 
كةمثةينى رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى، 
»سةرةتا  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة 

ضونكة  دةكةين،  ثةرلةمان  لةسةر  كار 
خؤيدا  بةسةر  ئ��ةوة  ثةرلةمان  ئةطةر 
هةموء  بؤ  دةتوانَيت  ئةوا  جَيبةجَيبكات، 
ئةطةر  بةآلم  بكات،  ديكةشى  ثؤستةكانى 
ثةرلةمان  رةنطة  نةبَيت،  بةوشَيوةية 
نةتوانَيت داوا لةوان بكات بة ياسا موءضةى 

خانةنشينييان كةمبَيتةوة«.
يةك  بؤ  كار  كة  لةوةكرد،  باسى  ئةو 
ثَيشتر  دةك���ةنء  دياريكراو  ئامانجى 
سةرجةمى  لةسةر  ك��ار  ويستوءيانة 
سةرؤكايةتى  لة  بكةن،  تايبةتةكان  ثلة 
طشتييةكان،  بةإَيوةبةرة  تا  هةرَيمةوة 
»بةآلم كؤدةنطيى لةسةر ئةوة دروستبوو 
كة لةم قؤناغةدا كار لةسةر ئةندام ثةرلةمان 
بكةين، بؤئةوةى ئةوان دواتر ببنة ثاَلثشتَيك 
ثلة  خانةنشينيى  نةك  ئةوةى  بؤ  ئَيمة  بؤ 
كةمبكرَيتةوة،  موءضةكةشيان  تايبةتةكان، 
هةوَلدةدةين  جَيبةجَيبكرَيت،  ئةمة  ئةطةر 
مووضةى  كةمكردنةوةى  بؤ  دةس��ت 

ثؤستء ثلةكانى ديكةش ببةين«.
ساَلى  )13(ى  ذم��ارة  ياساى  بةثَيى 
)1999( دواى تةواوبوونى خولى ثةرلةمان، 
موءضةكةى  )80%(ى  بة  ثةرلةمانتار 

خانةنشين دةكرَيت، كةمثةينةكةش كار بؤ 
 )%50( خانةنشينيية  ئةو  كة  دةكات  ئةوة 
ئةطةر  ثَييواية؛  جةمال  ئارام  تَيثةإنةكات. 
خولَيكى  ضةند  »دواى  بَيت  بةوشَيوةية 
زؤر  موءضةيةكى  خةَلك  دنيايةك  ديكة، 
وةردةطرَيتء تاإادةيةك طةنج لة ضاالكىء 
ئيشوكار دادةبإَيت«. ئةوةشى خستةإوو، 
داهاتوء  خولةكانى  تةنيا  هةوَلةكةيان  كة 
ثَيشوو  »خولةكانى  بةوثَييةى  دةطرَيتةوة، 

لةدةست دةرضوءةو ياساى خؤيان هةية، 
بةآلم دةمانةوَيت لة ئَيستا بةدواوة ياساكة 
ثَيمانواية سامانء  هةموار بكرَيت، ضونكة 
بةهةدةر  بةوشَيوةية  نةتةوةيى  داهاتى 
دةدرَيتء ئَيمة ئةوة بة فيإؤدان دةزانين«.

فراكسيؤنةكانى  راى  ل��ةب��ارةى 
هيض  »تائَيستا  وتى:  ئارام  ثةرلةمانيشةوة 

فراكسيؤنَيك نةيوتوءة لةطةأل بيرؤكةكةدا 
بة  نةيانوتوءة  هيضكاميشيان  نين، 
بةوة  زياتر  بةآلم  لةطةَليداين،  تةواوةتى 
دةشكَيتةوة كة لةطةَليدانء بة بيرؤكةيةكى 
ئةوةية  ئَيمةش  ئامانجى  دةزان��ن،  باشى 
ئةطةر  بكةن،  قبوءَلى  ثَيبهَينينء  بإوايان 
فراكسيؤن  هةندَيك  ئةوةى  مايةى  بشبَيتة 
دروستبكةن،  رَيطريى  يان  نةيانةوَيت، 
دةكةينء  ئاشكرا  طشتيى  راى  بؤ  ئةوسا 

هةَلوَيستى ديكةشمان دةبَيت«.
محةمةد،  كوَيستان  ديكةوة  لةاليةكى 
سةرؤكى فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى 
رةوا  بة  كةمثةينةكة  داواى  كوردستان، 
روءندةكاتةوة  ئةوةش  بةآلم  دةزانَيت، 
لةمةوبةر  مانط   )6( فراكسيؤنةكةيان  كة 
ثةرلةمان  ثَيشكةشى  ثرؤذةياسايةكيان 

كةمكردنةوةى  بةمةبةستى  ك���ردءوة 
لة  تايبةتةكان،  ثلة  سةرجةم  موءضةى 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  هةرَيمء  سةرؤكى 
ئةندامانى  وةزي��رةك��انء  وةزي����رانء 
طشتييةكانء  بةإَيوةبةرة  تا  ثةرلةمان 
بؤ  يةكةميشى  خوَيندنةوةى  رايطةياند: 
بةرنامةى  بخرَيتة  ضاوةإوانين  كراوةو 
ثةرلةمانةوة.  دانيشتنةكانى  ك��ارى 
ئةندامانى  كة  طرتوءة  بةشَيكيان  »ئةوان 

ثةرلةمانة، بةآلم مةسةلةيةكى وا ثَيويستة 
تايبةتةكان  ثلة  هةموو  طشتطيربَيتء 
ئةو  لةطةَلياندا  دانيشتنم  لة  بطرَيتةوةء 
واية  رامان  ئَيمة  بؤية  ثَيوتن،  تَيبينييةم 
بطرَيتةوة  تايبةتةكان  ثلة  سةرجةمى 
بةإَيوةبةرة  تا  هةرَيمةوة  سةرؤكى  لة 

طشتييةكان«.

ذمــارة )580( 
3هـةواألسَيشةممة 2010/5/4

hewal.rozhnama@yahoo.com

كةمثةينى كةمكردنةوةى مووضةى ثةرلةمانتاران

فراكسيؤنى طؤِران: ثَيويستة ئةو كةمكردنةوةية سةرؤكى هةرَيمء حكومةتيش بطريَتةوة

»سةركردايةتى بزووتنةوة، دانى ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمان ئيفليج بووة
بةهةلَةى ضوونة ناو هاوثةيمانيدا نا«

»دواى ضةند خولَيكى ديكة، دنيايةك خةَلك موءضةيةكى زؤر وةردةطرَيتء 
تاِرادةيةك طةنج لة ضاالكىء ئيشوكار دادةبِرَيت«



ئازاد ضاالك

لةثاش دةرخستنى كةموكورتىء نةهامةتييةكاني 
برينء  لة  بةشَيك  س��ةر  دةستخستنة  بودجةو 
دةس��ةآلت،  وات��ة؛  حكومةت  حيزبء  كةلَينةكانى 
ئؤثؤزسيؤنةوة  لةاليةن  كة  طشتيى  بةشَيوةيةكي 
خرانةإوو، ضةندين ثرسيارى طرنطى الي هاوآلتييان 

ورووذان وةك:
 ئايا دروستبووني حيزبء خةباتء ئامانجةكاني 

بؤ خزمةتكردنى هاوآلتييانة، ياخود ثَيضةوانةكةى؟
دةكرَيت  اليدا  رَيبازة  لةو  حيزب  هاتوو  ئةطةر 
حيزبيبوونياندا  لةثَيناوي  هةر  حيزب  ئةنداماني 
ثاَلثشتى حيزبةكانيان بن بة ضاكء بة خراث بةرطريى 

لَيبكةن؟
كاتَيك مرؤظ بإيار دةدات بةشداربَيت لة كارى 
ض  لةسةر  ثَيشمةرطايةتيدا  سياسييء  حيزبيىء 

بنةمايةك ئةو بإيارة دةداو لةثَيناوى ضى؟
ئةمإؤ  ديكة  ثرسيارى  ضةندين  ثرسيارانةو  ئةم 
باسيان لَيوة دةكرَيتء شكء بةدطومانيى هاوآلتييان 
بؤ  حيزب  ئةنداماني  دَلسؤزيى  حيزبء  لةإؤَل�ى 

نيشتمانء بؤ هاوآلتييان تا دَيت قووَلتر دةبَيتةوة.
ذياني  ئيرادةى خؤي  ويستء  بة  مرؤظ  كاتَيك 
ثإ  تَيكؤشانى  سةختى  رَيطةى  كولةمةرطيىء 
ضةرمةسةري بؤ خؤيء خَيزانةكةى هةَلدةبذَيرَيت، 
ئةطةر  ضونكة  نيية،  ثلةوثاية  ثاداشتء  ضاوةإواني 
ئةوانةى مةبةست بَيت دةبَيت بير لةإَيطةيةكي ديكة 
زةرةر  كةمترين  شَيوةو  بةئاسانترين  كة  بكاتةوة، 

مةبةستي خؤي بثَيكَيت.
بةدي  كوردستان  لة  ئةمإؤ  ئةوةي  بةداخةوة 
دةكرَيت، كة سةرةتاكاني بؤ دواي راثةإينى ساَل�ى 
دزَيوةي  رووة  لةو  شَيوازَيكة  دةطةإَيتةوة،   )1991(
ئةزموونء خةباتء  بةخاوةنى  دةسةآلت، كة خؤى 
دةتوانَيت  ئةو  ثَييواية؛  دةزانَيتء  طةل  قوربانيدانى 
لةجياتى طةل خاوةن بإيارو خاوةني مافء خاوةنى 
خؤى  بةموَلكى  بَيتء  وآلت  سامانى  س��ةروةتء 
تاجء  خاوةن  بنةماَلةكةى  خؤشى  لةدواي  بزانآء 

عةرشةو خةَلكيش كؤيلةو مسكَين.
كةسانة  ئةو  مةبةستمان  لَيرةدا  بةدَلنياييةوة 
دةوَلةمةندكردنء  خؤ  بؤ  راثةإين  دواي  كة  نيية، 
بةحيزبةوة  طرتنةدةستى ثؤستء دةسةآلت خؤيان 
زةمانَيكدا  دةورو  لةهةموو  ئةوانة  ضونكة  لكاند، 
هةنء ثسثؤإو شارةزان! بةَلكو رووي قسةمان لةو 
دةيان  كة  حيزبة،  ثَيشمةرطانةى  كاديرو  بةرثرسء 
ميللةتةكةيان  سةرفرازى  لةثَيناو  تةمةنيان  ساَلى 
ثاداشتء  ضاوةإَيي  لةإؤذانيش  رؤذَيك  بةخشىء 
وةك  نةبوون  ضاوةإوانيش  نةبوونء  ثلةوثاية 
ئةوانةي ثَيش خؤيان سةريان نايةوةو شةهيدبوون، 
طةلةكةشيان  رزطاريى  بَيتةدىء  ئاواتةكانيان  هيواو 
طوزةرى  بيرياندا  بة  خةياأل  خةونء  وةك  زؤرجار 

دةكرد.
لةثةرلةماني كوردستان ضةندين بةرثرسء كاديرو 
كةسايةتى  ضةندين  دةبينين،  حيزب  ثَيشمةرطةى 

ديارو خاوةن ثسثؤإييء بَياليةنيش دةبينين.
س��ةي��ر ل���ةوةداي���ة ك��ات��َي��ك ط��ةن��دةَل��ي�����ىء 
دةخرَيتة  بةخةَلك  دذ  بودجةى  كةموكورتييةكاني 
دةنطدانةوة، ئةو ئةندامانة بة هؤشياريىء ئاطابووني 
بةرز  بودجةيةك  بؤ  دةست  دةبن  ناضار  تةواوةوة 
بكةنةوة، كة شةرعيةت دةبةخشَيت بة تؤإي مافياو 
بيريان  ياساء  ثَيشَيلكردنى  حيزبء  طةندةَلكاراني 
دةيكةن سإينةوةي هةموو  كارةى  ئةو  كة  دةضَيت، 
لةضاَلناني  ثَيشوويانةو  قوربانيدانةي  خةباتء  ئةو 
لةطةأل  كة  سوَيندخواردنةية،  بةَلَينء  ئةو  هةموو 
خؤيانء بؤ ميللةتةكةيان ضةندينجار رايانطةياندووة.

ئةندام  هةموو  ل��ةب��ةردةم  دةرف���ةت  ئةمإؤ 
خؤيانء  تا  رةخساوة،  كوردستان  ثةرلةمانةكاني 
حيزبةكانيان بة ئاراستةيةكي باشدا ببةنء هةوَلبدةن، 
كة ويذدانء بيرو هزرى كوردانةيان بكةن بة حةكةمء 
باشتركردني  بؤ  بقؤزنةوة  ئةم هةلة  ثَيكةوة  هةموو 
بؤ  وآلت،  ثَيشكةوتني  بؤ  هاوآلتييانء  طوزةراني 

سةروةريي ياسا، بؤ برةودان بة ديموكراسي.
ئ��ةم��إؤ ب��ةرذةوةن��دي��ي��ةك��ان��ي دةس���ةآلتء 
دذ  سةنطةرى  دوو  لة  خةَلك  بةرذةوةندييةكاني 
بةيةكن، ئةركي هةمووانة كة ئةو هاوكَيشةية راست 
مافء  ضيتر  نةدةن  حيزبةكان  بة  بوار  بكةنةوةء 
بزاننء  خؤيان  بةثاواني  خةَلك  سامانى  سةروةتء 
كوردستان  ثةرلةماني  دَلسؤزةكاني  ئةندامة  دةبَيت 
بة حيزبيىء نا حيزبييةوة درك بةو ئةركة مَيذوويية 

طةورةية بكةنء بيشيطرنة ئةستؤ. 

 رؤذنامة، ثشتيوان سةعدوَلآل

ليذنةى ياسايى ثةرلةمان، داواى ئةو 
ثةرلةمان  كة  دةكاتةوة  ثإؤذةياسايانة 
يان  كردوونةتةوةء  حكومةتى  رةوانةى 
لة  زياتر  طةإاندوونيةتييةوةء  حكومةت 
ثإؤذةياساى  حكومةت  مانطيشة  شةش 
ثشتطيريى دارايى حيزبء رَيكخراوةكانى 
بةآلم  وةزيران،  ئةنجومةنى  ناردووةتة 
بؤ  ثإؤذةياساكةى  حكومةت  تائَيستا 
ئةندامانى  نةطةإاندووةتةوة،  ثةرلةمان 
ثةرلةمانيش هؤكارةكةى بؤ كةمتةرخةميى 

حكومةت دةطةإَيننةوة.
ثةرلةمانى  ئَيستاى  خ��ول��ى  ل��ة 
)9(ثإؤذةياسا  نزيكةى  كوردستاندا، 
تَيدايةء  داراييان  ثابةندبوونى  كة  هةن 
حكومةتى  رةوان����ةى  ثةرلةمانيش 
رووى  لة  حكومةت  تا  كردوونةتةوة 

داراييةوة تَيبينييةكانى بخاتةإوو.

لةوبارةيةشةوة طؤران ئازاد، ئةندامى 
ليذنةى ياسايى ثةرلةمان، لة لَيدوانَيكدا بؤ 
حكومةت  دةزانَيت  بةثَيويستي  رؤذنامة، 
ثةرلةمان  بؤ  ياساكان  ث��رؤذة  زووت��ر 
ثإؤذةياساى  بةتايبةت  بطةإَينَيتةوة، 
رَيكخستنى بودجةى ثارتة سياسييةكان، 
كة بة وتةى ئةو ثةرلةمانتارة؛ لة ئَيستادا 
ناياسايىء  شَيوةيةكى  بة  حكومةت 
ثارتة  بةسةر  )90(مليارةكة  ناإَيكخراو، 
سياسييةكاندا دابةش دةكات، كة ثَيويستة 
ثةرلةمان  رةوان��ةى  ثإؤذةياساية  ئةو 
بكاتةوة تا بودجةى ئةحزاب بة ياسايايةك 

رَيكبخرَيت.
ياسايى  ليذنةى  مةبةستةش،  ئةو  بؤ 
نووسراوَيكيان  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ئاإاستةى سةرؤكايةتي ثةرلةمان كردووة، 
بؤ طةإاندنةوةى ئةو ثإؤذةياسايانةى كة 

الى حكومةتن بؤ ثةرلةمان.
ثةرلةمانى   )2009/11/19( رؤذي   لة 
بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  كوردستان 

حيزبء  دارايى  ثشتطيريى  ثإؤذةياساى 
رَي��ك��خ��راوةك��ان ك��ردو ه��ةم��ان رؤذ 
ثإؤذةياساكة ئاراستةى حكومةت كراوة، 
بيروإاى  وةرطرتنى  مةبةستى  بة  تةنيا 
حكومةتء بةوثَييةي ثابةندبووني دارايي 

تَيداية.
ليذنةى  ئةندامى  وةرتى،  ئةحمةد  د. 
بة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  ياسايى 
رؤذنامةى راطةياند: ماوةى ضةند مانطَيكة 
ثشتطيريى  ث��إؤذةي��اس��اى  ثةرلةمان 
رةوانةى  رَيكخراوةكانى  حيزبء  دارايى 
حكومةت كردووة بة مةبةستى وةرطرتنى 
حكومةت  تائَيستا  بةآلم  حكومةت،  راى 
بؤ  نةطةإاندووةتةوة  ثإؤذةياساكةى 
ثةرلةمان، ئةوةش بووةتة جَيى نيطةرانيى 
ثةرلةمان، ضونكة دةرضوونى ياسايةك بؤ 
لةطةأل  طرنطةء  زؤر  حيزبةكان  بودجةى 
حيزبةكان  بودجةى  تائَيستا  ئةوةشدا 
بؤ  دواكةوتنيشى  نيية،  ياسا  بةثَيى 

كةمتةرخةميى حكومةت دةطةإَيتةوة.

ئه ندامي   ره ئ��وف،  د.زان��ا  هاوكات 
كوردستان  په رله ماني   ياسايى  ليذنةى 
ياساي   »بةثَيى  ب��ةوةدةك��ات؛  ئاماذة 
دينار  مليار   )90( بإي   حكومه ت  بودجه  
پ��ارتء  پشتگيريي   بؤ  ته رخانده كات 
رَيكخراوه كان،  بَيئه وه ي  هيچ پَيوه رَيكي  له  
به رده ستدا بَيت ئه و پاره يه  دابه ش بكات«.

دواكةوتني طةإانةوةي ثإؤذة ياساكان 
ثةرلةمانتاراني  حكومةتةوة  لةاليةن 
طةياندووةتة ئةو بإوايةي كة هةماهةنطي 
ئاستي  لة  ثةرلةمان  حكومةتء  نَيوان 

ثَيويستدا نيية.
 د. زانا رةئوف، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
ئاماذة بةوةدةكات، ثَيويستة هةماهةنطيى 
لة نَيوان حكومةتء ثةرلةماندا لة ئاستَيكى 
باشتردا بَيت، تا ثإؤذةياساكان ئةوةندة لة 
حكومةت نةمَيننةوةء ثَيويستة حكومةتيش 
ثةرلةمان  ثإؤذانةى  ئةو  وةآلمى  زوو 
تَيداية،  داراييان  ثابةندبوونى  كة  بداتةوة 

نةك دوايان بخات.

هةستيار قادر 

رَيزلَينانى  موءضةى  مانطة  ضوار 
سلَيمانى  نوءسةرانى  هونةرمةندء 
لةنَيوان  كَيشةية  ئ��ةو  ن���ةدراوةء 
داراي��ىء  رؤشنبيريىء  وةزارةت���ى 
يةكاليي  وةزي��ران��دا  ئةنجومةنى 

نةبووةتةوة.
دووةم��ى  كانوونى  مانطى  ل��ة   
 )98( رَيزلَينانى  موءضةى  ئةمساَلةوة 
سنوءرى  هونةرمةندى  نوءرسةرء 
ئةمة  ن��ةدراوة،  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
زؤرب��ةى  ثَيشتر  كة  لةكاتَيكداية 
ئةم موءضةية دةيانطرَيتةوة،  ئةوانةى 
هةبووةو  خانةنشينييان  موءضةى 

دةستبةردارى بوون.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  مستةفا،  دل��َي��ر 
سلَيمانى،  رَيزلَينانى  بةإَيوةبةرَيتيى 
ئةو  ثشتإاستكردنةوةى  وَي���إاى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  زانياريية، 

وةزارةتى  ئاراستةى  »نوءسراومان 
ك���ردووة  داراي����ى  رؤشنبيريىء 
تائَيستا  بةآلم  كَيشةية،  بةو  سةبارةت 

وةآلم نةدراوينةتةوة«.
رَينمايى ثَيدانى موءضةى رَيزلَينانى 
سلَيمانى  هونةرمةندانى  نوءسةرء 
بة  لةوآ  هةولَيردا،  لةطةأل  جياوازة 
خةرجدةكرَيتء  جياواز  رَينماييةكى 
هةموو شةش مانط جارَيك موءضةكة 

دةدرَيت.
د.ك����اوة م��ةح��م��ود، وةزي���رى 
بة  هةرَيم،  حكومةتى  رؤشنبيريى 
رؤذنامةى راطةياند: »ئةو كَيشةيةمان 
خستووةتة بةردةم وةزارةتى دارايىء 
ئةو  نةدانى  وةزي��ران،  ئةنجومةنى 
كَيشةى  بة  ثةيوةنديى  موءضةيةش 
رَيزلَينانةوة  مةفهومى  هونةريىء 
دةكةين  ئةوة  بؤ  كار  ئَيستاش  هةيةو 
كة رَينمايى ثَيدانى موءضةى رَيزلَينان 

لة سلَيمانى و هةولَير يةكبخةين«.

رؤذنامة

بةهؤى كةمتةرخةميىء طةندةَليى 
سةرفكردنى  لة  بَيثالنيى  ئيداريىء 
بودجة لةاليةن ئيدارةى كةركوكةوة، 
بودجةى  لة  دينار  مليار   )40( بإى 
ك��ةرك��وك  )2009(ى  س���اَل���ى 
لةكاتَيكداية  ئةمة  سةرفنةكراوة، 
ث��إؤذةى  ذم��ارةي��ةك  تائَيستاش 
بوارى  نةخراونةتة  رابردوو  ساَلى 

جَيبةجَيكردنةوة.
س��ةرؤك��ى  خةليل،  ئيبراهيم 
لة  داراي���ى  ئ��اب��وورىء  ليذنةى 
كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجوومةنى 
»بةثَيى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
لة  ثإؤذةكان  جَيبةجَيكردنى  رَيذةى 
كةركوك  رةوانةى  بودجة  بةغداوة 
دةكرَيتء لة ساَلى )2009(دا رَيذةى 
كةركوك  ثإؤذةكانى  جَيبةجَيكردنى 
لة  لةبةرئةوة   )%100( نةطةيشتة 

بإى  كةركوك  )2009(ى  بودجةى 
)40( مليار دينار نةهاتة شارةكة«.

وتيشى: »هؤكارى لةدةستضوونى 
بؤ  دةطةإَيتةوة  ثارةية  بإة  ئةو 
ئيداريى،  بَيثالنى  كةمتةرخةميىء 
ناردنى  دواكةوتنى  جطةلةوةش 
زؤرى  رَينمايي  بوونى  بودجةكةء 
ثالندانان  داراي����ىء  وةزارةت����ى 

كاريطةرييان هةية«. 
)2009(ى  س��اَل��ى  ب��ودج��ةى 
 )117( ب��إى  كةركوك  ثارَيزطاى 
دي��ن��ارة،  مليؤن   )300( مليارو 
 ،)2009( ساَلى  ثإؤذةكانى  كؤى 
ثإؤذةيان   )294( ثإؤذةنء   )402(
ثإؤذةيان،   )108( ت��ةواوك��راونء 
كاركردن  ستراتيذينء  ثإؤذةى  كة 
جطةلةوةش  ب��ةردةوام��ةء  تياياندا 
بةهؤى  ثإؤذةيةك  ضةند  تائَيستا 
ثَيويستةوة  زةوى  ن��ةب��وون��ى 
نةخراونةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
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ثرؤذة ياساكان الي ئةنجومةني وةزيران 
طيريان خواردووة

ضوار مانطة موءضةى 
رَيزليَنان نةدراوة

كةركوك )40( مليار دينار 
لةدةستدةدات

لةنَيوان دلَسؤزيى 
بؤ حيزبء 

نويَنةرايةتي 
طةلدا!

بةرثرسة باآلكانى هةرَيم...

طؤإانء  بزووتنةوةى  هةوَلةكانى 
ثةرلةمان  لة  طؤإانيش  فراكسيؤنى 
نانبإاوةكان  كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ 
دوَينَى  ئ��ةوةى  دواى  ب��ةردةوام��ةو 
دادطايى  ئةفسةرةكة   )19( بوو  بإيار 
فراكسيؤنى  رَيكخةرى  بةآلم  بكرَين، 
مةسةلةى  بؤ  هةرَيم  طؤإانء حكومةتى 
كةيسى  كة  لةوةكرد،  باسى  نانبإاوةكان 
)19( ئةفسةرةكة وةك خؤى ماوةتةوةء 
بةآلم  ن��ةك��راوة،  ض��ارةس��ةر  تائَيستا 
دادطاييكردنةكةيان بؤ ماوةى يةك مانط 
لةو  بتوانرَيت  هيوايةى  بةو  دواخراوة، 
ماوةيةدا كَيشةكةيان ضارةسةر بكرَيتء 

بنبإبكرَيت.
سةبارةت بة كَيشةى ئةو بةإَيوةبةرة 
الدرابوونء  ثؤستةكانيان  لة  طشتيانةى 
ك��راب��وون��ةوة ب��ة م��ام��ؤس��ت��ا، ي��ان 
سنوورى  لة  جؤرَيك  بة  دةركرابوون، 

 )10( سلَيمانى،  مةَلبةندى  ث��ةروةردةى 
كةس،   )16( دوكان  ثةروةردةى  كةسء 
كةس،   )10( سةيدسادق  ث��ةروةردةى 
 )2( دةربةنديخان  ك��ةسء   )3( ك��ةالر 
فراكسيؤنى  رَيكخةرى  بؤئةمةش  كةس، 
مةسةلةى  بؤ  هةرَيم  طؤإانء حكومةتى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  نانبإاوةكان 
ثَيداون،  بةَلَينى  ث��ةروةردة  وةزي��رى 
فةرمان  داهاتوودا  رؤذى  ضةند  لة  كة 
دةردةكرَيت بؤ سةرجةم ثةروةردةكان، 
بةإَيوةبةرانةى  ئةو  طةإاندنةوةى  بؤ 
سزاى  جياواز  بيروبؤضوونى  لةسةر 
بةناوى  فةرمانةكةش  دراون،  سياسيى 
كة  دةبَيت،  مامؤستايانةوة  ئةو  سيانى 
قوتابخانةكاندا  لة  ئيدارييةكانيان  ثؤستة 
ل��َي��س��ةن��دراوةت��ةوةء ك��راون��ةت��ةوة بة 
م��ام��ؤس��ت��اء ط��واس��ت��راون��ةت��ةوة بؤ 

قوتابخانةيةكى ديكة.
وةزارةتى  نانبإاوةكانى  دةرب��ارةى 
ثَيشمةرطة بةتايبةت فةرماندةييةكان، كة 

ذمارةيان )715( كةسةء سزاى سياسيى 
ئةحمةد، جةختى كردةوة،  ثةيام  دراون، 
كة دوَينَى جةعفةر شَيخ مستةفا، وةزيرى 
بؤ  طةإاندنةوةى  فةرمانى  ثَيشمةرطة 
ثَيشمةرطةكانى  ئةوانيش  دةركردوون، 
س��ةرؤك��اي��ةت��ى ئ���ةرك���انء ل��ي��واى 
كؤمارء  سةرؤك  ليواى  سكرتاريةتء 
فةرماندةيى  ثَيشمةرطةء  فةرماندةيى 
كؤليذى  فةوجةكانء  فةلةكء  طشتيىء 
ئةركانء ضةندينى ديكةى تَيدايةء دةست 

بة طةإاندنةوةيان دةكرَيت.

سةرؤكء )5( ئةندامي 
ئةنجوومةني ثارَيزطاي...

ئ��ام��اذةي ب��ةوةش��ك��رد؛ »ل��ةط��ةأل 
ئةنجومةني  كارةكانيان،  ئاشكرابووني 
ثَيشووى ثارَيزطا ليذنةيةكي سآ كةسيي 
لةسةريان ثَيكهَيناوةو خؤي لَيثَيضينةوةى 
ليذنةي  دابوويانة  ك��ردوونء  لةطةَلدا 

نةزاهة، ئةو ثارةيةشي كة ديارنيية طومان 
لةسةري هةيةء نزيكةي )67( مليار دينار 
لةخةرجكردنيدا،  كراوة  موبالةغة  بووة، 
بؤ نموونة لة كإيني ذمارةيةك تراكتؤر 
بؤ سنوءري موسأل هةر دانةي  بة )75( 
لة  ئةوكاتة  لةكاتَيكدا  كرإدراون،  مليؤن 
موسأل بة )25( مليؤن بووةء جياوازييةكي 
كإيني  لة  هةبووة  نرخةكانياندا  لة  زؤر 
ثزيشكيء  شارةوانيء  ثَيداويستييةكاني 

ثَيداويستييةكاني ديكةدا كة كإدراون«.
عَيراقء  ئازاديي  ثرؤسةي  دواي 
ئةنجومةني  هةَلبذاردني  يةكةم  لة 
ليستي   ،)2005( لةساَلي  ثارَيزطاكاندا 
كورسي   )41( كؤي  لة  نةينةوا  برايةتي 
ب��ردةوةو  كورسي   )31( ثارَيزطاكة، 
سةرؤكي  جَيطرةكانيء  ثارَيزطارو 
ئةنجومةنء زؤرينةي سةرؤكي ليذنةكان 
هةَلبذاردنةوةي  تا  ب��وون،  ليستة  لةو 
ساَلي  سةرةتاي  لة  نوآ  ئةنجومةني 

.)2009(
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سازدانى هةستيار قادر

سةبارةت بة وردةكاريى 
كَيشةكانى نَيوان ئةنجومةنى 

ثارَيزطاى سلَيمانىء ثارَيزطارى 
نوَيى دةستبةكاربوو، رؤذنامة 

ئةم ضاوثَيكةوتنةى لةطةأل كاوة 
عةبدوَلآلى سةرؤكى ئةنجومةنى 

ثارَيزطاى سلَيمانى، سازداوة.

وةك  ئ��َي��س��ت��ادا  ل��ة  رؤذن���ام���ة: 
ياسايةك  ض  بة  ثارَيزطا،  ئةنجومةنى 

كاردةكةن؟
برَيمةر  )71(ى  ياساى  بةثَيى  ئَيمة   *
هةرَيمى  لة  ياساية  ئةم  هةَلبذَيردراوينء 
ك��وردس��ت��ان��دا ه��ةَل��ن��ةوةش��اوةت��ةوة، 
بةثَيى  ضاالكييةكانمان  كارء  لةبةرئةوة 
لة هةندَيك  ئةو ياساية بةردةوامة، بةآلم 
هةرَيمدا،  حكومةتى  دامةزراوةكانى  لة 
 )1969( س��اَل��ى  )159(ى  ي��اس��اى  ب��ة 
نيية  ثةيوةست  ئةوة  كة  كاردةكرَيت، 
ياسايةكةى  بةثَيى  تائَيستا  ئَيمةوةء  بة 
ثارَيزطارء  جَيطرى  ثارَيزطارء  برَيمةر، 
سةرؤكى ئةنجومةنمان هةَلبذاردووةو لة 
كورد  سياسيى  عَيراقيشدا سةركردايةتي 
ياساى  كردووةء  تةبةنى  ياسايةى  ئةم 
ثةرلةمانى  )2009(ى  ساَلي  )3(ى  ذمارة 
نيية،  ئَيستا  ئةنجومةنى  بؤ  كوردستانيش 
كارى  داهاتوو  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  بؤ 

ثَيدةكرَيت.
راب���ردوو،  هةفتةى  رؤذن��ام��ة: 
س��اَل��ى  )3(ى  ذم��ارة  كؤبوونةوةى 
كؤبوونةوةيةدا  لةو  كردء  )2010(تان 
جؤرَيك لة تةقينةوة روويدا لة نَيوان 
لةطةأل  ثارَيزطا  ئةنجومةنى  وةك  ئَيوة 
ئةو  كرؤكى  سلَيمانيدا،  ثارَيزطارى 

كَيشانة ضي بوون؟
ئَيمةو  لةنَيوان  تةقينةوة  ثَيمواية،   *
ن��ةداوة،  رووي  سلَيمانيدا  ثارَيزطارى 
كارةكانى  طةشى  رووى  هةندَيك  ئَيمة 
ئةنجومةنى ثارَيزطاء ثارَيزطارمان هَيناية 
ثَيويستمان  ئَيمة  طفتوطؤ،  سةرمَيزى 
ثارَيزطارداو  لةطةأل  نيية  تةقينةوة  بة 
لَيكطةيشتنء  ديالؤطء  بة  ثَيويستمان 
ثارَيزطار  دةبَيت  هةية،  ياسا  ضةسثاندنى 
ناو  بَيتة  بريمةر  )71(ى  ياساى  بةثَيى 
لةبةر  ئَيمة  بةآلم  ثارَيزطاوة،  ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى سلَيمانىء  بؤ  خؤشةويستيمان 
هَيرؤخاندا  بةإَيز  لةطةأل  هةماهةنطى  بة 
دانمان بةخؤماندا طرتء ئةو بَيياساييةمان 
دةوامى  هاتء  ثارَيزطار  ثشتطوَيخستء 
ثَيبدةين،  دةنطى  ئَيمة  ئةوةى  بةبآ  كردء 
لةلةطةَليدا  ئَيمة  بكات،  ئةطةر هاوكاريمان 
نةكات،  هاوكاريمان  ئةطةر  كاردةكةينء 
ئاشكرا  بة  كةموكورتييةكانى  هةموو 
ب��اس��دةك��ةي��نء ل��ة ك��ؤب��وون��ةوةك��ان��دا 
كردووة  ثةراوَيزخستنةمان  ئةو  باسى 
بة  بةرامبةر  سلَيمانى  ثارَيزطارى  كة 
ئَيمة  دةكات.  ثيادةى  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 
دةمانةوَيت  كة  بةوةى  دةكةن  تؤمةتبار 

ئَيمة  هةَلبوةشَينينةوة،  ليستى)109( 
ثارَيزطاى  بؤ  خؤشةويستيمان  لةبةر 
كؤبووينةوةء  ليستى)109(دا  لة  سلَيمانى 
قبووَلمان كرد كة ثارَيزطاى سلَيمانى بَيت، 
دامةزراندنةكةى  فةرمانى  لةبةرئةوةى 
سةروةختى  لة  وت��م��ان،  دةرض��وب��وو، 
هةَلبذاردنداية، با هيض كَيشةيةك دروست 
نةبَيت، بةآلم ئَيستا ثارَيزطارَيك بَيتء )39(

)20( ئةنجومةن كة هةريةكةيان  ئةندامى 
بخاتء  ثشتطوَيى  هَيناوة،  دةنطي  هةزار 
ثةراوَيزبخات،  المةركةزيى  سيستمى 
ثَيمواية، ئةطةر ئَيمةش بَيدةنط بين، هةقة 

خةَلكى شارى سلَيمانى بَيدةنط نةبن.
ئةو  بَلَي،  ثَيمان  وردتر  رؤذنامة: 

ثةراوَيزخستنة، لة ض روويةكةوةية؟
سلَيمانى  ث��ارَي��زط��ارى  ب��ةإَي��ز   *
ثَيكهَيناوةء  ليذنةى  هةندَيك  بةوةكالةت، 
ئةندامانى ئةنجومةنى لةو ليذنانةدا داناوة، 
ئةنجومةنى  بة  ثرسَيك  ئ��ةوةى  بةبآ 
ئةندامانة  ئةو  لةكاتَيكدا  بكات،  ثارَيزطا 
فةرمانبةرن،  نة  ثارَيزطان،  ديوانى  لة  نة 
ثارَيزطانء  ئةنجومةنى  ئةندامى  ئةوانة 
ثَيويستة لة رَيى ئةنجومةنةكةو سةرؤكى 
بكات  ئةنداممان  داواى  ئةنجومةنةكةوة 
جطةلةوةش  بَيت،  ليذنةيةك  هةر  بؤ 
ضةندين نامةو نووسراومان بؤ ثارَيزطار 
يان  نةداوينةتةوة،  وةآلم��ى  ن��اردووةء 
سكرتَيرةكةى  دابَيتةوة،  وةآلمى  ئةطةر 
نيية،  رةسميى  سيفةتَيكى  هيض  ك��ة 
نامةيةك  ناكرَيت  داوةت���ةوة،  وةآلم��ى 
سلَيمانى،  ث��ارَي��زط��ارى  ب��ؤ  بنووسم 
من  كة  بداتةوة  وةآلم��م  سكرتَيرةكةى 
ئاإاستةى ثارَيزطارم كردبَيت، ئةوةى كة 
ثةراوَيزخستنى  بضوككردنةوةء  دةيبينين 
بة  هةمووشيمان  ثارَيزطايةء  ئةنجومةنى 
دؤكيؤمَينتء بةَلطةنامة لةالية، سادةترين 
ساَلى  ضةند  لة  ئَيمة  راستة  نمونة، 
رابردوودا رَيكنةكةوتين لةسةر لؤطؤيةك 
ثارَيزطار  بةآلم  سلَيمانى،  ثارَيزطاى  بؤ 
هاتووة، بانطةوازى بؤ لؤطؤيةك كردووة 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  ياساى  لة  كة 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  دةبَي�ت  هةريَميشدا، 
ثارَيزطارى  رةوانةى  هةَلبذَيرَيتء  لؤطؤ 
بةآلم  بكات،  تةسديقى  بؤئةوةى  بكات 
سكرتَيرةكةيةوة  رَيطةى  لة  ثارَيزطا 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  لؤطؤى  بؤ  بانطةواز 
كة  ه��ةن  ديكةش  زؤرش��ت��ى  دةك���اتء 
ثةراوَيزخستنةوة،  ضوارضَيوةى  دةضنة 
لةوانة، ناوزةدكردنى ئةنجومةنى ثارَيزطا 
مامةَلة  وا  ثارَيزطار،  لة  بةشَيك  وةك 
ئةوةى  وةك  دةكات،  ئةنجومةندا  لةطةأل 
ناوخؤ،  يان  ئامَيرسازيى،  لة  بةشَيكبين 

يان هةر بةشَيكى ديكة.
راب���ردوو،  هةفتةى  رؤذن��ام��ة: 
ئةمإؤى  كؤبوونةوةى  لة  بإيارتاندا 
لَيثرسينةوة  ثارَيزطادا،  ئةنجومةنى 
بكةن،  وةك��ال��ةت  بة  ثارَيزطار  لة 
لةو  ئايا  بؤضيية؟  بانطكردنة  ئةو 

كؤبوونةوةيةدا ئامادة دةبَيت؟
زؤر  كَيشة  دروستبوونى  لةوانةية   *
بة  قورسةو  كثكردنى  بةآلم  بَيت،  ئاسان 
ئةنجومةنى  دةبَيت،  ديالؤط  لَيكطةيشتنء 
كة  ئةندامانى  زؤرينةى  راى  بة  ثارَيزطا 
ثارَيزطارى  ئيمزاكراوة،  بةَلطةنامةوة  بة 
راو  بزانين  ب��ك��ةنء  بانط  سلَيمانى 
ثةراوَيزخستنى  لةسةر  ضيية  بؤضوونى 
كة  ئةمةى  ئايا  ثارَيزطاء  ئةنجومةنى 
دةيكات  كة  ئةمةى  ئايا  ياسايية؟  دةيكات 
بؤ  ئايا  ثشتةوةية؟  لة  سياسيى  دةستى 
ئةمةى كة دةيكات ثشتى بة هيض ياسايةك 
بةستووة؟ ئةطةر ئةو دةسةآلتى لةسةروو 

كة  كوردييةوةية  سياسيى  دةسةآلتى 
ياساى  بة  هةَلبذاردووة  ئةنجومةنَيكى 
)71(ى برَيمةرء دةسةآلتى لة دةسةآلتى 
ذمارة  ياساى  كة  طةورةترة  ثةرلةمان 
ئةنجومةنى  بؤ  )2008(ى  ساَلي  )3(ى 
ثارَيزطار  كة  ئَيستا  داناوة؟  ثارَيزطاكان 
)39(ئةندامى  كؤى  سيستمَيكء  دَي��ت 
ثاساوةكانى  ثشتطوَيدةخات،  ئةنجومةن 

ضين؟ سةبارةت بةوةش كة ئامادة دةبَيت 
خؤيةتىء  الى  ثرسيارة  ئةو  نا،  يان 
بؤ  ضونكة  ئامادةبَيت،  ه��ي��وادارم  من 
رةوينةوةى ئةو تؤمةتانةية كة ئاإاستةى 
هةروةها  دةكرَيتء  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 

بؤ ديالؤطيشة لةنَيوانماندا.
كة  كَيشانةى  لةو  يةكَيك  رؤذنامة: 
ئَيستا قسةى لةبارةوة دةكرَيت، دانانى 
ثارَيزطار  كة  ثارَيزطارة،  جَيطرى  دوو 
ئةوكارةى  ئَيوة  بؤ  طةإانةوة  بةبآ 

كردووة، ئةوة ضؤن دةبينن؟
بؤ  ديكةية  ناياساييةكى  ئةمةش   *
ثارَيزطاو  ئةنجومةنى  ثةراوَيزخستنى 
هةرَيمى  ل��ة  الم��ةرك��ةزي��ى  سيستمى 
بةبآ  مةركةزييةت  بة  كة  كوردستاندا 
بإوات،  ناوخؤشدا  وةزارةتى  بة  ئةوةى 
تازةكردنةوةى  ئةمة  بكةيت،  كارة  ئةو 
هةرَيمى  ل��ة  ئيدارةيية  دوو  برينى 
بة  ب��ةره��ةم  د.  ك��اك  ك��وردس��ت��ان��دا، 
ياريدةدةرى  جَيطرء  نهَينى،  فةرمانَيكى 
دادةنَيتء  ثارَيزطار الدةباتء دوو جَيطر 

وةزيرى ناوخؤ ئاطاى لَي نيية!.
سةرؤكى  بةرهةم،  د.  رؤذن��ام��ة: 
ياساكان  لةسةر  زانيارى  حكومةتةو 
بةر  بردووةتة  ثةناى  ضؤن  هةية، 
ض  بة  ثشتى  ج��ؤرةء  ل��ةو  كارَيكى 

ياسايةك بةستووة؟
* ئةوان ثشت بة ياساى )159(ى ساَلى 
ياساى  بةداخةوة  كة  دةبةستن،   )1969(
كاربكةن،  ياسايانة  بةو  ئةطةر  بةعسةء 
لة  بةعسةء  ياساكانى  كؤثييةكى  ئةوا 
هةرَيمى كوردستان جَيبةجَييدةكةن. ضؤن 
كارى  ياساية  بةو  حكومةتيش  سةرؤكى 
كؤنطرةيةكى  لة  ثَيويستة  ئةوا  كردووة! 

رؤذنامةوانيدا لة خؤى بثرسرَيت.
رؤذنامة: سةرؤكى حكومةت، هةمان 
ئةو دةسةآلتانةى كة ثَيشتر ثارَيزطارى 
بة  داوَيتييةوة  هةيبووة،  سلَيمانى 

ثارَيزطارى نوآ؟
* بةثَيى بةَلطةنامةيةك كة لة ثارَيزطاى 
بةَلَي،  الية،  كؤثييةكم  منيش  سلَيمانييةو 
ثَيشووى  سلَيمانى  ئيدارةى  دةسةآلتى 
زيندووكردنةوةى  ب��ةداخ��ةوة،  هةيةو 
داوَيتيية  ك��ة  دووئ��ي��دارةي��ي��ة  برينى 
وةزيرى  بةإَيز  سلَيمانىء  ثارَيزطارى 
ئةو  كة  داوةت��ةوة  وةآلمَيكى  ناوخؤش 
لةطةأل  نةطونجاوةو  سةالحيةتثَيدانة 

ياسادا ناطونجَيت.
رؤذنامة: ئةطةر ئةم كَيشانة هةرواء 
ئَيوة  هةَلوَيستى  مانةوة،  بةمشَيوةية 
وةك ئةنجومةنى ثارَيزطا ضى دةبَيت؟

هةَلوَيستى  ئَيمة،  هةَلوَيستى   *
ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
كؤبوونةوةكاندا  لة  ئَيمة  سلَيمانيية، 
ئةندامَيكى  هةموو  شةفافينء  زؤر 
كة  دةدات  ئةوة  شايةتى  ئةنجومةنيش 
زؤر بة ئازادانة قسةكراوة، ئةم كَيشانةى 
هيض  لةطةأل  نين  شةخسى  كَيشةى  ئَيمة، 
نةبوونى  لةطةأل  كَيشةن  كةسَيكداو 
ياساييكردنى  بَي  كَيشةى  سيستمدا، 
كة  ئةوةية  مةترسى  طةورةترين  وآلتن، 
بةرثرسةكانت  دابنَييتء  ياسايةك  تؤ 
ئةو ياساية ثَيشَيل بكةن، لةبةرئةوة ئَيمة 

سلَيمانى،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  وةك 
رَيطاى ياساييمان هةية، ئةو رَيطا ياسايية 
سةرؤكى  س��ةرةت��ادا  لة  دةطرينةبةر، 
هةرَيمى كوردستان كة سةرؤكى هةموو 
هةرَيمةو هةَلبذَيرراوةو ثاشان ثةرلةمانى 
هةموو  ن��وَي��ن��ةران��ى  ك��ة  ك��وردس��ت��ان 
ضينءتوَيذء بيروباوةإة جياوازةكانيشى 
تَيداية، ثاشان سةرؤكى حكومةتى هةرَيم 

حكومةتى  سةرؤكى  بة  خؤى  دةبَيت  كة 
كوردستان  ثارَيزطاكانى  هةموو 

بزانَيت، نةك تةنها خؤى بة سةرؤكى 
سلَيمانى،  ثارَيزطاى  حكومةتى 

سلَيمانى  ل��ة  بةشَيك  ي��ان 
ئاطاداردةكةينةوة،  بزانَيت، 

رَيطايانة  هةموو  ئةم  ئَيمة 
جطة  دةطرينةبةرء 
كة  رَيطايانةى  لةو 
هةن،  هةرَيمدا  لة 

تريشمان  رَي��ط��اى 
ب���ةدةس���ت���ةوةي���ة، 
نامةيةكدا  لة  ئيََمة 

ه��ةم��وو س��ةرؤك��ى 
ثارَيزطاو  ئةنجومةنى 
ث��ارَي��زط��ارةك��ان��ى 
كونسوَلةكانى  عَيراقء 

هةرَيمى كوردستانء 
بيانييةكان  باَليؤزة 
نامة  بة  لةعَيراقدا، 

ئاطاداردةكةينةوة.
رؤذن�����ام�����ة: 

ئةندامانى  ل��ة  يةكَيك 
سلَيمانى،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 

رؤذنامةكاندا  لة  يةكَيك  لة 
ئ��ام��اذةى ب����ةوةداوة، 
كة  بَيإَيزييةى  ئ��ةو 

بة  ب���ةرام���ب���ةر 
ئةنجومةن كراوة، 

ناكةن،  قبووَلى 
كة  ئ���َي���وة 

دةتانةوَيت  خةَلكن،  هةَلبذَيردراوى 
سنوورَيك بؤ ئةمة دابنَين؟

ياساييةوة  رَيطةى  لة  دةمانةوَيت   *
سنوورَيك دابنَيين، ئَيمة كَيشةء ملمالنَيى 
نييةو  كةسَيكدا  هيض  لةطةأل  شةخسيمان 
هةرَيمى  ك���ردووة،  ياسامان  داواى 
كارَيكداية،  ط��َي��ذاوى  لة  كوردستان 
ئةنجومةنى  بؤ  هةَلبذاردن  دةبَيت  يان 
يان  رةتبكاتةوة،  ئَيمة  بكاتء  ثارَيزطاكان 
 )2009( ساَلى  )3(ى  ذمارة  ياساى  بة 
كاتةى  ئ��ةو  تا  دةبَيت  ي��ان  كاربكات، 
هةَلبذاردن دةكرَيتةوة، بة ياسا مامةَلةمان 
لةطةَلدا بكات كة ياساى )71(ى بريمةرة. 
بة  طرذيية  ئةم  ئةطةر  رؤذنامة: 
ئَيوة  بنبةست طةيشت، دوا هةَلوَيستى 
هةية،  دةسةآلتةتان  ئةو  دةبَيت،  ضى 

متمانة لة ثارَيزطار وةربطرنةوة؟
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  وةك  ئَيمة   *
لة  ليستةكانةوة،  هةموو  بة  سلَيمانى 
كاتى هاتنى ثارَيزطاردا دانمان بةخؤماندا 
لةوانةية  كة  دةكةمةوة  دَلنيات  طرتء 
ئةنجومةنى  ئةندامانى  ل��ة  هةندَيك 
هاتنى  كة  لةوةى  بكةن  نكوَلى  ثارَيزطا 
ثارَيزطارى نوآ، ناياسايى نةبووة، بةآلم 
دةزانن  ئةنجومةن  ئةندامانى  زؤربةى 
لةطةأل  نةبووةء  ياسايى  هاتنةكةى  كة 
هاتنيداو وةك خؤشةويستييةك بؤ شارى 
سلَيمانى، بإيارماندا كة هاوكارى بكةينء 
ئةنجومةنى  ليستةكانى  سةرؤكى  لةطةأل 
هاوكاري  كة  لَيكرد  داوام��ان  ثارَيزطادا 
ضةند  ئةم  تا  بكات  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 
مانطةى كة ماومانة بة هَيمنى بيبةينةسةر، 
ئةنجومةنى  ثارَيزطار  كة  لةكاتَيكدا  بةآلم 

ثارَيزطا ثةراوَيزدةخاتء دةستثَيشخةرى 
دانانى  بؤ  حكومةت  سةرؤكى  بؤ  دةكات 
ئةنجومةندا  بة  ئةوةى  بةبآ  جَيطر،  دوو 
ياساو  ضةسثاندنى  بة  ئةمة  تَيبثةإَيت، 
بةداخةوة،  ضارةسةردةكرَيت.  ديالؤط 
تؤمةتء تةشهيرَيكى زؤر بة ئةنجومةنى 
ئةنجومةن  طواية  كة  دةكرَيت،  ثارَيزطا 
راى  تةكةتولء  حيزبايةتىء  بةناوى 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  لة  كار  جياوازةوة 
يةكةم  لة  كة  دَلنياتاندةكةمةوة  دةكاتء 
رؤذى هاتنمانةوة بؤ ئةنجومةنى ثارَيزطا، 
لة  دةتوانن  ناوة،  بةالوة  حيزبايةتيمان 
ليستةكانى ديكةء ئةندامةكانيان بثرسنء 
ئةوةى ئةم ئةنجومةنةى طةورة كردووة، 
ئةندامى  لةطةأل  من  كاتَيك  كة  ئةوةية 
هةست  دادةنيشم،  ديكةدا  اليةنةكانى 
بؤ  بةآلم  دةكةين،  حيزبايةتى  كة  ناكةين 
ناشرينكردن، يان طةورةكردنى ملمالنَيكان 
بَيياساييكردنى  ش��اردن��ةوةى  بؤ  يان 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  لة  بَلَييت  كارةكان، 

حيزبايةتى دةكرَيت، تؤمةتَيكى باتَلة. 
رؤذن���ام���ة: ث��َي��ت��واي��ة، ئ��ةو 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  ثةراوَيزخستنةى 
يان  شةخسيية،  ثارَيزطارةوة،  لةاليةن 

هؤكارى سياسيى لة ثشتةوةية؟
ثةراوَيزخستنمان  بؤ  دةك��رَي��ت   *
لةو  ثرسيارة  ئةو  ثارَيزطارةوة،  لةاليةن 
هيض  بةهرؤز  كاك  ثَيمواية،  من  بكرَيتء 
نييةو  ئَيمةدا  لةطةأل  شةخسى  شتَيكى 
ئَيمةش هيض شتَيكى شةخسيمان لةطةَليدا 
ئةو  لةبرى  دةكرد  حةزمان  ئَيمة  نيية، 
طفتوطؤيةك  بووة،  دروست  كة  هةآليةى 
ثارَيزطاى  دروستكردنى  بؤ  بوواية 

سلَيمانى.

كاوة عةبدولآل: د.بةرهةم بةو دةسةآلتةى داويةتية ثارَيزطار
دووئيدارةيي زيندوو كردووةتةوة

* تةقينةوة لةنَيوان ئَيمةو ثاريَزطارى سلَيمانيدا رووي نةداوة

* ثَيويستمان بة ديالؤطء لَيكطةيشتنء ضةسثاندنى ياسا هةية

سنوورَيك بؤ ثاريَزطار دادةنيَين



رؤذنامة

لة  دينار  مليار  ضةندين  كاتَيكدا  لة 
تايبةتء  كةرتى  بؤ  طشتيى  ب��ودج��ةى 
بودجةى  تةرخاندةكرَيتء  حيزب  خزمةتى 
ضؤن  نازانرَيت  هةرَيمةكان  ثةرةثَيدانى 
لة  بودجةكة  لةهةمانكاتدا  سةرفدةكرَيت، 
ثةرلةمان بة دةنطى زؤرينةى ثةرلةمانتاران، 

جطة لة ئؤثؤزسيؤن ثةسةند دةكرَيت.

بودجةى قوتابخانةيةك بةرامبةر 
بة دروستكردنى )3( زانكؤية 

مليار  ضةندين   )2010( بودجةى  لة 
تةرخانكراوة،  تايبةت  كةرتى  بؤ  دينار 
بَيئةوةى ئةو كةرتة هيض داهاتء سوودَيك 
لةوانة:  بطةيةنَيت،  طشتيى  بودجةى  بة 
تةرخانكردنى بإى )48( مليارء )125( مليؤن 
دينار بؤ قوتابخانةى شوةيفات دانراوة، كة 
لة  دؤالر   )500( هةزارء   )4( بإى  ساآلنة 
كةواتة  وةردةطيرَيت،  خوَيندكارَيك  هةر 

حكومةت بؤ بودجةيان بؤ دابينبكات؟
ث�َي�شنيازكراوةكانى  ث�إؤذة  ل��ة 
)2010(دا هاتووة: دروستكردنى قوتابخانةى 
ثإؤذةكانى  لة  كة  ده��ؤك،  لة  شوةيفات 
دان��راوة  ئابووريدا  داراي��ىء  وةزارةت��ى 
تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى  مليار   )36( بإى 
بودجةى  بة  بةرامبةر  بودجةية  ئةم  كة 
زانكؤى  كة  زانكؤية،   )3( دروستكردنى 
هةَلةبجةء كةالرء رانيةيةء بؤ هةريةكةيان 
)12( مليار دينار تةرخانكراوةء دةكاتة )36( 

ملياردينار.
ئةمة جطة لةوةى ديزاينء دروستكردنى 
بإى  سلَيمانى  لة  شوةيفات  قوتابخانةى 
ثإؤذة  لة  تةرخانكراوةء  بؤ  مليارى   )10(
بودجةى  ه��ات��ووة:  بةردةوامةكانيشدا 
شوةيفاتى  قوتابخانةى  بةكارخستنى 
بؤ  مليؤنى   )251( )21(مليارء  بإى  هةولَير 

تةرخانكراوة، كة لة )2009(دا )625( مليؤنى 
يةك  داواى   )2010( لة  سةرفكراوةء  بؤ 
مليارء )500( مليؤن دينارى ديكةى بؤكراوة، 
بةآلم بة طوشارى ئؤثؤزسيؤن ئةم طوذمة 
ثارةيةى بؤ قوتابخانةى شوةيفاتى هةولَير 

داواكراوة، بؤ ئةمساأل البراوة. 

 دروستكردنء ضاكسازيى 
لةيةك كاتدا 

وةزارةتى  بةردةوامةكانى  ثإؤذة  لة 
دروستكردنى  هاتووة،  ئاوةدانكردنةوةدا 
مليارء   )6( كة  بازيان،  دةربةندى  ثردى 
تةرخانكراوةء  بؤ  دي�ن�ارى  مليؤن   )903(
مليؤنى   )252( مليارء   )6( )2009(دا  لة 
 )651(  ،)2010( بؤ  س��ةرف��ك��راوةء  ل��َي 
لة  سةرفدةكرَيت،  بؤ  ديكةى  مليؤنى 
ثردى  ضاكسازيى  ريزبةنديدا،  هةمان 
مليارء   )2( كة  هاتووة:  رانية  دةربةندى 
)2009(دا  لة  دان��راوةء  بؤ  مليؤنى   )227(
لَي سةرفنةكراوةء بؤ ئةمساأل بؤى  هيضى 
دانراوةتةوة، لَيرةدا دةثرسين، ئةم ثإؤذةية 
كة هَيشتا لة دروستكردنداية، لة كوَيوة ثارة 

بؤ ضاكسازييةكةشى دانراوة؟

بودجةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكان 
ضؤن سةرفدةكرَيت؟

تايبةت  ثارةى ساَلى )2010(ى  طوذمة 
سةرجةم  بؤ  هةرَيمةكان  ثةرةثَيدانى  بة 
ثارَيزطاكانى عَيراق بريتيية لة: )2( تريليؤنء 
)654( مليار دينار، بةآلم لةو بودجةية تةنيا 
بؤ  دينارى  مليؤن   )800( مليارء   )127(
هةرَيم تةرخانكراوة، كة لة دةرةوةى )%17(

ى بودجةى هةرَيمةء بإةكةى )127( مليارء 
)800( مليؤن دينارة، بةشَيوةيةك كة بةشى 
ثارَيزطاى  مليارء   )28( دهؤك  ثارَيزطاى 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  مليارء   )50( هةولَير 
)49( مليارء )800( مليؤن دينارة، بةآلم ئةم 
طوذمة ثارةيةء ضؤنَيتى خةرجكردنى نايةتة 

نازانرَيت ضؤن سةرفدةكرَيتء  ثةرلةمانء 
دةكرَيتء  لةسةر  كاريان  ضؤن  ثإؤذةكان 
ضةند سةرفكراوة لة بودجةى ساَلى ثار، بة 
تايبةت كة بودجةى ثةرةثَيدانى هةرَيمةكان 
سَي( لةسةر  )ي��ةك   )2010( ساَلى  بؤ 

نازانرَيت  )2009(ي��ةء  ساَلى  بودجةى  ى 
بودجةى ساَلى ثار ضؤن سةرفكراوة.

  يةكخستنى دةزطاكان طؤإدرا 
بة يةكخستنى بودجةكةيان

لةكاتى رةوانةكردنى بودجةى )2010( 
لةسةر  جةخت  كوردستان،  ثةرلةمانى  بؤ 
شَيوازى  دةزطايانةى  ئةو  كة  ئةوةكرايةوة 
بودجةكةيان  ثَيوةديارة،  دووئيدارةييان 
يةكطرتنةوةيان  بؤ  كار  بطةإَينرَيتةوةو 
دةزطاى  هةردوو  بودجةى  بةآلم  بكرَيت، 
ضاودَيرى  ديوانى  ه��ةردوو  ئاسايشء 
بة  تَيثةإَينرا،  هةولَير  سلَيمانىء  دارايى 
جؤرَيك، ديوانى ضاودَيرى دارايى سلَيمانى 
)4( مليارء )325( مليؤن، ديوانى ضاودَيرى 
مليؤن   )603( مليارء   )5( هةولَير  دارايى 
سلَيمانى  هةرَيم/  طشتيى  ئاسايشى  دينار، 
)148( مليارء )200( مليؤن دينار، ئاسايشى 
طشتيى هةرَيم/ هةولَير )180( مليارء )500( 
واتة  تةرخانكراوة،  بؤ  ديناريان  مليؤن 

بودجةكانيان بةجيا بؤ ثةسةندكراوة.
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى ياسايي 
لة ثةرلةمانى كوردستان دةَلَيت: »داواكرا كة 
ئةم دةزطايانة تا يةكنةطرنةوة بودجةيان بؤ 
بدرَيتَى،  مووضةيان  تةنيا  نةكرَيت،  سةرف 
ثةرلةماندا  هؤَلى  لة  ياسايى  ليذنةى  بةآلم 
ثَيشنيازةكةيان طؤإى بةوةى، كة تا شةش 
مانط يةكخستنى بودجة، ,واتة تا 6 مانطى 
كة  يةكبخرَيت،  بودجةكةيان  دةبَيت  ديكة 
ثةرلةمان  لة  ضونكة  نيية،  راس��ت  ئةمة 
بودجةيان  هةيةء  يةكطرتنةوةيان  ياساى 
دةزطاكان  يةكخستنى  دةبوو  يةكخراوةء 
بَيت، ضونكة ئةم خوَيندنةوةية ئةو دةزطايانة 

ئيجبار ناكات، كة يةكبطرنةوة«. 

ئةو ثةرلةمانتارة، جةختى لةوة كردةوة؛ 
بودجةية  ثةسةندكردنى  شَيوازى  ئةم  كة 
واية،  ماناى  ئيدارةييانة  دوو  دةزطا  بؤئةو 
كة ئةو دةزطايانة ئةمساَليش يةكناطرنةوة، 
ويستوويةتى  ثةرلةمان  سةرؤكى  بةآلم 
بةشَيوازَيكى  تَيثةإَينرَيتء  بةمشَيوةية 
ثةرلةمانتارةكانى  لة  رَيطةى  نادروست 
ئةم  لةسةر  طفتوطؤ  طرت  ئؤثؤزسيؤن 

مةسةلةية بكةن.

حكومةت مووضةى دةزطاى 
ثاراستنء زانياريش دةدات

هةولَيرء  ئاسايشى  دةزطاى  هةردوو 
كارمةندء  ذم��ارةى  رووى  لة  سلَيمانى 
ئاسايشى  هةية،  جياوازييان  بودجةوة 
كةسء   )251( ميالكةوة  لةإووى  هةولَير 
لةإووى بودجةوة )32( مليارء )300( مليؤن 

دينارى لة ئاسايشى سلَيمانى زياترة.
هةرَيم- طشتيى  ئاسايشى  ميالكى 

سلَيمانى )17( هةزارء )378( كةسةء بإى 
بؤ  دينارى  مليؤن   )200( مليارء   )148(
طشتيى  ئاسايشى  ميالكى  تةرخانكراوةء 
هةرَيم- هةولَير )17( هةزارء )629( كةسةء 
بإى )180( مليارء )500( مليؤن دينارء بؤ 
داواى  هةولَير  ئاسايشى  )2010(ش  ساَلى 
هةزارء )190( كارمةندء ئاسايشى سلَيمانى 
دامةزراندن،  بؤ  كردووة  كارمةندى   )300(
ليذنةى  ئةندامى  ساَلح،  كاروان  وتةى  بة 
ثرسياركردني  كاتى  لة  ثةرلةمان  ناوخؤى 
ئةرطوشى  عيسمةت  لة  ناوخؤ  ليذنةى 
هةولَير  طشتيى-  ئاسايشى  بةإَيوةبةرى 
بودجةء  لة  زي��ادةي��ةى  ئةو  دةرب���ارةى 
ئةوان  ثَييإاطةياندوون:  هةية  ميالكياندا 

بودجةى دةزطاى ثاراستنيش دةدةن!.
ثةرلةمانتارة جةختى  ئةو  بةآلم، وةك 
ئاسايشى  بةإَيوةبةرى  ك��ردةوة،  ل��ةوة 
ئةوانيش  كة  نةناوة،  بةوةدا  دانى  سلَيمانى 
بودجةى دةزطاى زانياريى بدةنء ميالكيان 

لةسةر ئةوان بَيت.

وةزارةتى دارايى ئةو )430( مليارة 
لةضى سةرفدةكات؟! 

دينار  مليار   )350( بإى  تةرخانكردنى 
سندووقى  ث��إؤذةك��ان��ى  ثشتطيريى  بؤ 
 )30( بإى  تةرخانكردنى  نيشتةجَيكردن، 
ثإؤذةكانى  ثشتطيريى  بؤ  دينار  مليار 
بإى  تةرخانكردنى  نيشتةجَيكردنء  بانكى 
كةرتى  ثإؤذةكانى  بؤ  دينار  مليار   )50(
كشتوكاَليىء ثابةندبوونى وةزارةتى دارايى 
قةرزى  دابينكردنى  بةردةوامبوونى  بة 
لة ضى دةدرَيت،  بؤ هاوآلتييان،  خانووبةرة 
ثةرلةمانتار  فةرةج  سةرهةنط  لةمبارةيةوة 
رؤشن  لةاليان  ثةرلةمانتاران  كة  ثَييوابوو، 
ئةم  بابَيك  ض  لة  داراي��ى  وةزارةت���ى  نيية 
طوذمة ثارانة تةرخاندةكات، هةربؤية  ئةمة  
ثرسيارَيكةء وةزارةتى دارايى وةك ثَيويست 
تائَيستا وةآلمى ثةرلةمانتارانى نةداوةتةوة.

 
ثإؤذة بةردةوامةكان، 

دووئةوةندةى  ثإؤذة نوَييةكانة
بةردةوامةكانى  ثإؤذة  بودجةى  بإى 
مليارء   )219( بليؤنء   )7(  ،)2010( ساَلى 
برى  كاتَيكدا  لة  دي��ن��ارة،  مليؤن   )567(
ساَلى  ثَيشنيازكراوةكانى  ثإؤذة  بودجةى 
 )783( مليارء   )369( بليؤنء   )3(  ،)2010(

مليؤن دينارة.
ئ��ةم��ةش ل����ةإووى ئ��اب��ووري��ي��ةوة 
سةرهةنط  نيية،  تةندروست  دياردةيةكى 
نةزاهة  ليذنةى  لة  ثةرلةمانتار  ف��ةرةج، 
رؤذ  دوو  يةك  تا  كة  خستةإوو؛  ئةوةى 
بودجة،  لةسةر  ثةرلةمان  دانيشتنى  لة  بةر 
بةردةوامةكانيان  ث��إؤذة  ثةرلةمانتاران 
لةبةردةستدا نةبووة، كة نزيكةى )4( بليؤنى 

لة ثإؤذة ثَيشنيازكراوةكان زياترة.
ثَيويستة  ثةرلةمانتارة،  ئةو  وتةى  بة 
حكومةت ثالنَيكى هةبَيت بؤ بودجة تا هةموو 
ساَلَيك بإَيكى زؤر لة بودجةى تةرخانكراو 
بةردةوامةكان  ث��إؤذة  بؤ  ساَلة،  ئةو  بؤ 

سةرف نةكرَيتء بكرَيتة ثإؤذةى نوَى. 

راثـــــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com
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حكومةت مووضةى دةزطا ئةمنيية نهيَنييةكانى حيزب دةدات

راثؤرتى: رؤذنامة

وةزيرانى  ئةنجومةنى  بإيارَيكى  لةدواى 
نيشتمانى،  يةكَيتيى  ش��ةش��ةم،  كابينةى 
ئةندازيارَيكى كردة ثارَيزطارى نوَيى سلَيمانىء 
لَيثرسراوى مةَلبةندى يةكى ئةو حيزبةش لة 
شارةكةدا، ثشكى شَيرى لة دةستوةردانى لة 

كارةكانى ثارَيزطاري نوَي بةركةوتووة.
ئةحمةد ساَلح،  بةرهةم  د.  بإيارى  بةثَيى 
حكومةتى  شةشةمى  كابينةى  سةرؤكى 
ئةنجومةنى  خواستى  لة  ب��ةدةر  هةرَيمء 
بةهرؤز  ئةندازيار  سلَيمانى،  ثارَيزطاى 
محةمةد، كارمةندى كؤمثانياى نؤكان، كرا بة 

ثارَيزطاري سلَيماني- بةوةكالةت.
ئةنجومةنى  لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
رؤذنامةى  بة  سلَيمانييةوة،  ثارَيزطارى 
دةستبةكاربوونى  »ل���ةدواى  راط��ةي��ان��د: 
ثارَيزطارى نوَيوة، هَيرؤ ئيبراهيم، بةرثرسى 
دةسةآلتى  نيشتمانيى،  يةكَيتيى  مةَلبةندى 
سةثاندووة«،  ثارَيزطاردا  بةسةر  ت��ةواوى 
بةهؤى  حيزبةكةى  كة  لةكاتَيكداية  ئةوةش 
هةَلبذاردنى ثَينج ساأل لةمةوبةرى ئةنجومةنى 
دامودةزطا  بةسةر  دةستى  ثارَيزطاكانةوة، 
طرتووةء  سلَيمانيدا  ثارَيزطاى  حكومييةكانى 
ئةوةيان  ء 3/7(   7/25( هةَلبذاردنى  هةردوو 
ثارَيزطايةدا  لةو  حيزبةكةيان  كة  دةرخست 

شكستى هَينا. 
يةكَيتى،  سلَيمانى  مةَلبةندى  دةسةآلتى 
لَيثرسراوى  كة  رةنطيداوةتةوة  بةشَيوةيةك 
كة  بإيارةى  ئةو  طوَيدانة  بةبآ  مةَلبةندةكة، 
بؤ  داى  حيزبةكةى  سكرتَيرى  هاوسةرء 
جياكردنةوةى حيزب لة كاروبارى حكومةت، 
بة بةرضاوى كامَيراكانء خةَلكةوة، بةشداريى 

لة كارة حكومييةكاندا دةكات.
طشتيى  سكرتَيرى  وةك  تاَلةبانى،  جةالل 
رؤذى  كوردستان،  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
بؤ  بآلوكردةوة  ثإؤذةيةكى   )2008/12/18(

جياكردنةوةى كاروبارى حكومةت لة حيزبء 
ئةندامانء  بؤ  دةركرد  بإيارَيكى  تيايدا ضةند 
تائَيستا  ب��ةآلم  حيزبةكةى،  بةرثرسانى 
بإيارةكان تةنيا وةك مةرةكةبى سةر كاغةز 

ماونةتةوة.
هاتووة:  تاَلةبانيدا  بإيارةكةى  ثإؤذة  لة 
ئةركةكانى  بة  بتوانَيت  حكومةت  بؤئةوةى 
بكاتء  ثيادة  ياسا  حوكمى  هةَلسَيتء  خؤى 
لةبةرامبةر  هاوآلتييان  يةك  وةك  بتوانَيت 
يةكسانى  ذيانء  جياجياكانى  اليةنة  ياساء 
دابين بكات، بؤئةوةى بةضاكى كارء ئةركء 
جَيبةجَيبكات،  سةرشانى  ثَييوستييةكانى 
نة  يةكةم:  حيزبةكان:  لةسةر  ثَيويستة 
خؤيانء نة ئةندامء كاديرانى رَيكخراوةكانيان 
حكومةت  كاروبارى  لة  دةست  راستةوخؤ 

وةرنةدةن. دووةم: دةبَيت جياوازى لة نَيوان 
حكومةتء حيزب زؤر ئاشكراء روون بَيت، 
واتا حيزبةكان لة رَيطةى ثةرلةمانء نوَينةرانى 
خؤيانةوة لة وةزارةتةكاندا بةشداريى دةكةن 
كاديرء  رَيطةى   لة  نةك  حوكمإانيدا،  لة 
حكومةتء  كاروبارى  لة  رَيكخراوةكانيانةوة 

دامودةزطاكانى.
لةسةر  ب��ؤي��ة  ه���ات���ووة:  ه���ةروةه���ا 
ورديى  بة  زؤر  ثَيويستة  )ي.ن.ك(  هةظاآلنى 
خ��وارةوة  بإيارانةى  ئامؤذطاريء  ئ��ةم 
جَيبةجَيبكةن: بإيارةكان هةشت خاَلن، بةآلم 
يةكةم خاَلي بريتيية لة: »رَيكخراو ء كاديرء 
شَيوةيةك  بةهيض  يةكَيتى،  رَيكخستنةكانى 
كارء  لة  دةخالةت  راستةوخؤ  نيية،  بؤيان 
فةرمانى دامودةزطاكانى ميرى خؤماندا بكةن، 

هةر لة وةزارةتةوة تا دةطاتة ثارَيزطارء قةزاء 
ناحيةء هةموو دةزطاء فةرمانطة جياجياكانى 

حكومةت«.
رؤذن��ام��ةى  بة  ئيداريى  ثسثؤإَيكى 
لة  حيزبيى  بةرثرسى  بةشدارى  راطةياند: 
هةية  تةفسيرى  دوو  حكومةتدا  ثرؤذةكانى 
يةكةميان ئةطةر ثرؤذةكان لةسةر بودجةى 
الوازيى  ئةوان  بَيت  ثارَيزطاكان  ثةرةثَيدانى 
ثارَيزطارةء دووةميشان ئةطةر ثرؤذةكان هى 
سةرؤكى  الوازيى  ئةوان  بَيت  وةزارةتةكان 

حكومةت دةردةخات.
ياساى  لة  نةك  وتيشى:  ثسثؤرة  ئةو 
هيض  ئيداريشدا  عورفى  لة  بةَلكو  ئيداريى 
حكومةت  لةكاوبارى  دةست  حيزب  كاتَيك 

وةرنادات.

مةَلبةندى  لَيثرسراوى   )4/17( رؤذى 
كردنةوةى  لة  كردووة  بةشداريى  سلَيمانى 
لة  يةكَيك  تةندورستيدا،  )4(ث����إؤذةى 
مةَلبةند  بةرثرسى  خ��ودى  ثإؤذةكانيش 
كردوويةتييةوة، ئةوة جطة لةوةى كة بةهرؤز 
تاهير  د.  سلَيمانىء  ثارَيزطارى  محةمةدى 
ئامادةبوون  تةندورستى  هةورامى، وةزيرى 

كة هةردووكيان سةر بة يةكَيتين.
ئةوةش لةكاتَيكداية كة بودجةى سةرجةم 
تةندروستىء  وةزارةتى  لةاليةن  ثإؤذةكان 
هيض  دابينكراونء  هةرَيمةوة  حكومةتى 
يةكَيتييةوة  مةَلبةندى  بة  ثةيوةندييةكانيان 

نيية. 
رؤذى )4/10( بة ئامادةبوونى سةرؤكى 
حكومةتء وةزيرى تةندروستى، لَيثرسراوى 
بةشداريكرد  سلَيمانى،  لة  يةكَيتى  مةَلبةندى 
بناغةى سةنتةرى ضاندنى  بةردى  دانانى  لة 
بودجةى  كة  سلَيمانى،  ش��اري  لة  م��ؤخ 
ثإؤذةكة لةاليةن هةرَيمى توسكاى ئيتاَلياوة 

دابينكراوة.
دانانى  لةكاتى  ساَلح  ئةحمةد  بةرهةم  د. 
دةستخؤشى  سةنتةرةكةدا،  بناغةى  بةردى 
لة هَيرؤ ئيبراهيم كرد، كة »بةهؤى ثةيوةنديى 
ئيتاَلياوة«  بة  منداَلثارَيز  رَيكخراوى  ء  ئةو 
ثةيوةنديية  ئةم  دةكرَيتةوة،  سةنتةرةكة 
هةرَيمى  سةرؤكى  ثَيشتر  كة  لةكاتَيكداية 
سةرجةم  »لةمةودوا  رايطةياند:  كوردستان 
ثةيوةندييةكانى هةرَيم لة رَيطةى سةرؤكايةتى 
رَيكخراوةكان  حيزبء  دةبنء  هةرَيمةوة 

بؤيان نيية ثةيوةندى ببةستن«.
حكومةتى  رةسميي  وتةبَيذى  هاوكات 
»جطة  رايطةياند:   )3/28( رؤذي  هةرَيميش 
دةرةوة،  ثةيوةندييةكانى  فةرمانطةى  لة 
نوَينةرايةتى  اليةنَيكي سياسيي  كةسء  هيض 
وآلتانى  لة  ناكات  حكومةت  ك��وردو  طةلى 
دنياداو تةنها حكومةتى هةرَيم مافى ئةوةى 
هةية نوَينةرايةتى طةلى كوردستان بكات بؤ 

ثةيوةندييةكانى دةرةوة«.

pukmedia :فؤتؤ ثرؤذةكةى تاَلةباني بؤ جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت تةنيا مةرةكةبي سةر كاغةز بوو  

ليَثرسراوى مةلَبةندى سلَيمانى يةكيَتى، 
ئـةنـجـامـدةدات كـارةكـانـى حـكـومـةت 
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حكومةت  سةرؤكى  هةرضةندة 
سةرجةم  ط��ةإان��دن��ةوةى  فةرمانى 
سةر  بؤ  دةرك���ردووة  نانبإاوةكانى 
كارةكانيان بةبآ جياكردنةوةيان، بةآلم 
كة  نانبإاوانةى  ئةو  كَيشةى  تائَيستا 
ثلةى  بة  بوون  حكومةت  فةرمانبةرى 
تايبةتء ثَيشتر لة حيزب كاريانكردووة 
ماونةتةوةء  هةَلثةسَيردراويى  بة 
»حيزبيى«  بة  حكومةتيش  سةرؤكى 
ناويان دةبات، ئةمةش لةكاتَيكداية كة بة 
زؤرينةى بة دةنطى ليستى كوردستانيى 
حزب  كاديراني  بةوةي  درا  شةرعيةت 

مووضة لة حكومةت وةربطرن.
فراكسيؤنى  ئ����ةوةى  ل��ةط��ةأل 
البردنء  داواي  ئؤثؤزسيؤن  طؤإانء 
كاديراني  مووضةي  هةَلوةشاندنةوةى 
بودجةي  لةسةر  كة  ك��رد  حزبيان 
ح��ك��وم��ةت م��ووض��ة وةردةط����رنء 
ثَيبةخشراوة،  وةزيفييان  ناونيشانى 
ثَيضةوانةي  كوردستانيى  ليستى  بةآلم 
وةستانةوةء  ئؤثؤزسيؤن  داواك��ةي 
شةرعيةتياندايةوة بة ثَيداني مووضةي 

كاديراني حزب لةاليةن حكومةتةوة.
عةبدوَلآل مةال نورى، ثةرلةمانتارى  
وت:  رؤذنامةي  بة  طؤإان  فراكسيؤنى 
مادةيةى  دوو  ئةو  بؤ  دةنطنةدان  »بة 
ثَيشنيازى كرد،  كة فراكسيؤني طؤإان 
بودجةى  لةو  بةوةى  درا  شةرعيةت 
بةكاربةردا دةيان هةزار موءضةخؤرى 
ثَيبدرَيت،  ثارةيان  حكومةت  لة  حيزب 
شةرعيةتى  ثةرلةمان  سةرئةنجام 
بةخشى بة بةكارهَينانى بودجةى طشتيى 

بؤ خزمةتى حيزبة دةسةآلتدارةكان«. 
ثةرلةماني  ل��ة  ئ���ةوةي  دواي 
كوردستانيي  ليستي  ك��وردس��ت��ان 
زؤرينةي ثةرلةمان دةنطدرا، بةوةي كة 
فةرمانبةرى  كراونةتة  حيزب  كاديري 
نانبإاوةى  ذم���ارة  ئ��ةو  حكوميي، 
حكومةت  موءضةخؤرى  كة  طؤإانيش 
ثَيشتر  هةيةء  وةزيفييان  ثلةى  بوونء 
رَيكخراوةكان  بةإَيوةبةرَيتيى  لةسةر 
بؤ  كاريان  وةرطرتووةء  موءضةيان 
حيزب كردووة، بة مافى خؤيانى دةزانن  
بطةإَينةوة سةر وةزيفةكانيان وةك هةر 
وةزارةتى  لة  حكومةت  فةرمانبةرَيكى 
دةركردنى  لةطةأل  ضونكة  داراي���ى، 
ئةمان، هةزاران موءضةخؤرى حيزبيى 
بة  دةخ��ؤنء  حكومةت  بودجةى  لة 
تائَيستا  نانبإاوةكانيش  خودى  وتةى 
داراييةوة  وةزارةتى  لة  موءضةكانيان 
دةدرَيت بة حيزب، ضونكة بة نوءسراوى 

رةسميى لة كارةكانيان دةرنةكراون.
 هةرضةندة بة وتةى خودى سزادراوة 
سياسييةكان، كة خؤشيانء فراكسيؤنى 
بزوءتنةوةى  ثةرلةمانء  لة  ط��ؤإان 
بودجةى  دابينكردنى  دذى  طؤإانيش 
بةآلم  حيزب،  كاديرانى  بؤ  طشتين 
لةبةرئةوةى حكومةتء ثةرلةمان 

شةرعيةتيان بةوة داوة كة فةرمانبةرى 
حيزب حكومةت ثارةى بداتآ، ئةوانيش 
كة هةموء ئةركء مافَيكى فةرمانبةرى 
حكوميان هةبووة، داوادةكةن مووضةو 
ثلة وةزيفيةكانيان بؤ بطةِرَيتةوة، ضونكة 
سةرؤكى  هةرَيمء  سةرؤكى  وتةى  بة 
حكومةت سزاى سياسيى لة كوردستان 

نابَيت بوءنى هةبَيت.
لةطةأل  هاوكاتة  داواي���ةش  ئ��ةم 
حكومةتى  سةرؤكى  فةرمانةى  ئةو 
)2010/4/19( رؤذى  لة  كة  هةرَيم، 

كَيشةى  ضارةسةرى  بؤ  دةرضووة  دا 
نانبإاوةكانء ئةوانةى لةسةر جياوازيى 
سياسيى  س���زاى  ب��ي��روب��ؤض��وءن 
ثَيكهاتووةء  خاأل  ثَينج  لة  كة  دراون، 
هاتووة؛  فةرمانةكةدا  يةكةمى  خاَلى  لة 
»وةرطرتنى ئيجرائاتى ياسايىء ئيداريى 
ثَيويستء بةثةلة بؤ هةَلوةشاندنةوةى 
هةر بإيارَيك ئةطةر درابَيت بة هؤكارى 
بة  دةن��ط��دان  بةهؤى  ي��ان  سياسيى 
اليةنَيكى سياسيى دياريكراو سةبارةت 
فةرمانبةرء  دوورخستنةوةى  بة 
وةزيفةء  لة  حكومةت  كارمةندى 
سةر  بؤ  دةستبةجَييان  طةإانةوةى 
ثلةء  هةمان  بة  ثَيشوويان  وةزيفةى 

مووضةي خؤيان«.
ئةو  دةركردنى  ل��ةدواى  ثَيويستة 
ئةو  حكومةتء  سةرؤكى  فةرمانةى 
بؤ  كار  ثةرلةمان،  شةرعيةتدانةى 

طةإاندنةوةى ئةو نانبإاوانةش بكرَيت.
نَيوان  رَيكخةرى  ئةحمةد،  ثةيام 
هةرَيم  حكومةتى  طؤإانء  فراكسيؤنى 
بؤ كَيشةي نانبإاوةكان، جةختى لةسةر 
وةزيرى  بة  ثةيوةندييان  كة  كردةوة، 
دؤزينةوةى  بؤ  ك��ردووة  داراي��ي��ةوة 
وتي:   نانبإاوانةء  ئةو  بؤ  ضارةسةرَيك 
دانى  دارايى،  وةزيرى  تاَلةبانى،  »بايز 
ثَييإاطةياندوءين  ناوةء  راستييةدا  بةو 
كة ثَيويستة ئةوانيش بطةإَينةوة، لةكاتى 
لةطةأل  لةوبارةيةشةوة  قسةكردن 
ثَييإاطةياندءون:  حكومةت،  سةرؤكى 
تا  دوابخةين  مةسةلةية  ئةو  »با جارآ 
ئةوانةى حكومةت هةموو دةطةإَينةوةء 
حيزبيش  ئةوانةى  لةسةر  قسة  دواتر 

دةكةن«.
حكومةت  سةرؤكى  وةآلمةى  ئةم 
فةرمانةكةى خؤى، ضونكة  لةطةأل  دذة 
نةكراوة،  جياكاريى  فةرمانةكةدا  لة 
هاوكات سةرضاوةيةكى نزيك لة يةكَيتى 
ئةو  كَيشةى  كة  خستةإوو،  ئ��ةوةى 
نانبإاوانةي حزب كة مووضةيان لةسةر 
حكومةت بووة ثَيويستى بة وةرطرتنى 
رةزامةنديى سكرتَيرى طشتيى يةكَيتيية، 
لة  دامةزراندنيان  بؤ  ضؤن  ه��ةروةك 

حكومةت رةزامةنديى وةرطيراوة.
حيزبيى  كاديرانى  دامةزراندنى 
لةسةر ميالكى وةزارةتةكانى حكومةت 
رةزامةنديى  بة  سلَيمانى،  هةولَيرء  لة 
بارزانىء تاَلةبانى بووة، بؤية بة وتةى 
يةكَيتى  لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
نيشتماني، طةإانةوةى ئةو نانبإاوة )ثلة 
بإيارء  ضاوةإوانى  تايبةتانةش( 
يى  ند مة ا ز ة ر
ت��اَل��ةب��ان��ى 
دةك���������ات، 
ه���ةرب���ؤي���ة 
س����ةرؤك����ى 
تيش  مة حكو
م��ةس��ةل��ةك��ةى 
هةَلثةساردووة، 
ئ����ةم����ةش ل��ة 
ب��ةَل��ط��ةك��ان��دا 
لة  وةك  دي���ارة  
نموءنةيةكيش لةو 
نهَينيانةى  بةَلطة 
ك��ة ب��ة رؤذن��ام��ة 
ط���ةي���ش���ت���ووة، 
ت��ي��اي��دا ه��ات��ووة؛ 
وةرطرتنى  »ث��اش 
رةزام����ةن����دي����ى 
مام  بةإَيز  هةظاَلى 
بة  ثاَلثشت  جةاللء 
سةرؤكى  فةرمانى 
وةزيران  ئةنجومةنى 

بةثَيى   )2004/5/25( لة   )410( ذمارة 
بإياردرا  ثَيماندراوة  دةسةآلتةى  ئةو 

بة ....«.
بايز  ئيمزاى  بة  نوءسراوةش  ئةم 
ئابووريى،  دارايىء  وةزيرى  تاَلةبانى، 
دةرضووة،  )2004/9/12(دا  رؤذى  لة 
داواى رةزامةنديى  دارايى  كة وةزيرى 
دامةزراندنى  بؤ  ك��ردووة  تاَلةبانى 

فةرمانبةرانى حكومةت. 
نوءسراوَيكى  بةَلطانةدا  لةو  هةر 
ئةوكاتة  كة  ئةحمةد،  عيماد  نهَينيى 
بووة،  حكومةت  سةرؤكى  جَيطرى 
بؤ وةزارةتى دارايى ناردووةء ئاماذة 
سياسيى  مةكتةبى  ن��وءس��راوى  بة 
 )2005/2/25( لة   )121-208( ذمارة  
كراوةء داواى دامةزراندنى )4( كاديرى 
بةإَيوةبةرَيتيى  لةسةر  دةكات  حيزب 
نوءسراوَيكى  بة  رَيكخراوةكانء 
نهَينيش وةزيرى دارايى كة ئاراستةى 
كراوة،  تاَلةباني  جةالل  سكرتاريةتي 
حيزب  رةزامةنديى  وةرطرتنى  داواى 
دةكات بؤ دامةزراندنى ئةو )4( كاديرة 
لةسةر  طشتيى  بةإَيوةبةرى  ثلةى  بة 
ناوياندا  لة  دارايى،  وةزارةتى  ميالكى 
نانبإاوى  ئَيستا  ه��ةن    كةسانَيك 
طؤإاننء لةثاش نانبإاوكردنء سزادانى 
حيزبييانة  كاديرة  ئةو  سياسييان، 
بوونء  حكومةت  موءضةخؤرى  كة 
دامةزراندنيان  بؤ  وةزاريى  فةرمانى 
بؤ  كة  فةرمانةش  ئ��ةو  دةرض���ووة، 
بةغداوة  لة  دةردةضَيت  تايبةت  ثلةى 
دةدرَيتء هةموو ئةو باجانةى لةسةر 
موءضةخؤرى حكومةت هةية ئةمانيش 
ئةوانةى  نموءنة  بؤ  بووة،  لةسةريان 
ثلةى راوَيذكاريان هةبووة لة وةزارةتى 
 )680( مليؤنء   )1( مانطانة  داراي��ى 
هةزار موءضةيان بووة، حكومةت وةك 
بردووة،  هةزارى   )180( موساهةمة 
هةزار،   )500( مليؤنء   )1( ماوةتةوة 
لةمةش  )150( هةزار خانةنشينىء )32( 
دةرامةتء  باجى  دينار   )500( هةزارء 
خانوءبةرة،  قيستى  ه��ةزار   )188(
باجى  زةواجء  سولفةى  لة  جطة  ئةمة 
بةدةل  تةنفيزىء  بإينى  دةرامةتيانء 
ئ��اوارة  سولفةى  ئةمانةتى  ئيجارء 
هاتووة،  موءضةيةدا  ليستى  لةو  وةك 
دةرضووة،  داراييةوة  وةزارةتى  لة  كة 
ئةم  دةرك��ردن��ي  بؤ  دةب��وو  بةمةش 
ياسايى  رَيوشوَينى  فةرمانبةرانةش 
نانبإاو  بةشةفةيى  نةك  بطيرايةتةبةر، 
كةسانة  ئةو  لةكاتَيكداية  ئةمة  بكرَين، 
بة  هةر  دراون  سياسيى  س��زاى  كة 
شةفةيىء دوور لة ياساء رَينماييةكانى 
فةرمانبةرى حكومةت  لة )2009/5/1( 
لة كارةكانيان دةركراون نةك دةستيان 
نموءنةش  وةك  كَيشابَيتةوة،  كار  لة 
ل��ة روون��ك��ردن��ةوةي��ةك��ى ئ��ي��دارةى 
ئاراستةى  كة  سياسيدا  مةكتةبى 

لة  ك���ردووةء  )س��ب��ةي(ي��ان  سايتى 
)2009/6/3( )4887(ى  ذم���ارةى 

نوآ  كوردستانى  رؤذن��ام��ةى  ى 
وةك  »ئَيمة  هاتووة؛  بآلوكراوةتةوة، 
 )....( لة  داوام��ان  سياسيى  مةكتةبى  
لةسةر  روونبكاتةوة  هةَلوَيستى خؤى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى   بؤ  دةنطدان 
كوردستان، كة ئايا دةنط بة ض ليستَيك 
بووة:  بةمجؤرة  وةآلمةكةى  دةدات؟ 
)ئامادةنيم بة هيض شَيوةيةك دةنط بة 
ليستى كوردستانيىء بةإَيز )مةسعود 
بة  شانازيى  بدةم،  ثارتى  بارزانى(و 
لةمإؤوة  دةك��ةمء  طؤإانةوة  ليستى 

دةست لةكار دةكَيشمةوة«.
ن��وءس��راوو  بةَلطةنامةء  ل��ةو 
روونكردنةوانةدا ئةوة دةسةلمَينَيت، كة 
حيزب مامةَلة بة ثؤستة حكومييةكانةوة 
ثلةى  دادةمةزرَينَيتء  خةَلك  دةكاتء 
لةو  وةك  ثَيدةدات،  باآليان  تايبةتء 
وةزارةت��ى  موءضةيةى  ليستى  ضةند 
دارايى كة لةالى رؤذنامة هةيةء  وةك 
نموءنةى كاديرةكانى مةَلبةندى )22(ى 
رَيكخستنى شارباذَيإء ثةيوةندييةكانى 
خراونةتة  هةموو  يةكَيتى،  دةرةوةى 
سةر حكومةت بة ثلةى تايبةتء ثاشان 
ضونكة  كارةكانيان،  لة  دةرياندةكات 

ئةوةى لةو روونكردنةوةيةدا هاتووة.
ئامانج شَيخ نوورى، وةك نانبإاوَيكى 
طؤإان ئاماذةى بؤئةوةكرد، كة هةموو 
لة  دةركراون  سياسييةكان  سزادراوة 
لة  دةستيان  هيضكاميان  كارةكانيانء 
كار نةكَيشاوةتةوة، ئةمةش ناياسايية، 
كاتَيك  حكوميى،  فةرمانبةرى  ضونكة 
دةبَيت  دةردةكرَيت،  وةزيفةكةى  لة 
حكومةتي  رةسميى  نوءسراوَيكى 
نانبإاوةكانى  هةموو  بةآلم  ثَيبدرَيت، 

طؤإان تةنيا بة زارةكيى دةركراون«.
ثةرلةمانتارانةى  ئةو  ثَيويستة 
حيزب  كاديرى  مانةوةى  بؤ  دةنطيان 
سةرؤكى  داوةء  حكومةت  لةسةر 
حكومةتيش كة فةرمانى طةإانةوةى ئةو 
طةإانةوةى  بؤ  كار  داوة،  نانبإاوانةى 
سةرجةم نانبإاوةكان بكةن بةحزبييء 

حكومييء سةربازييةوة.
عوسمان،  سةركؤ  لةوبارةيةوة 
راوَيذكار  ثلةى  طؤإانةء  نانبإاوى  كة 
ئةوةى  داراي��ى،  لة وةزارةت��ى  ب��ووة 
سةرؤكى  كاتَيك  ك��ة  خ��س��ت��ةإوو، 
حكومةت فةرمانَيك دةردةكات ثَيويستة 
خاَلى  لة  كة  بةتايبةت  جَيبةجَيبكرَيت، 
»ئةو  هاتووة؛  فةرمانةكةدا  ثَينجةمى 
دةرضوونييةوة  بةروارى  لة  فةرمانة 
جَيبةجَيكردنةوة«،  ب��وارى  دةضَيتة 
نانبإاوانةى  ئةو  طةإانةوةى  كاتَيك 
فةرمانبةرى حكومةت بوونء لة حيزب 
ثَيويستة  دوادةخرَيت،  كاريانكردووة 

هؤكارةكةى روونبكرَيتةوة.

 مةم بورهان قانع

7راثـــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )580( 
سَيشةممة 2010/5/4

ليستى  هةردوو  نَيوان  ثةيوةندييةكانى  رابردوودا،  رؤذى  لةدوو 
بةخؤوة  زياتريان  ئاَلؤزبوونى  طرذيىء  ياسا،  دةوَلةتى  عَيراقييةء 

بينى.
لةطةأل هةذماركردنةوةى  ثةيوةندييانة، هاوكاتن  ئةم  خراثبوونى 
ليستى  وتةبَيذى  هاوكات،  بةغداء  بازنةى  دةنطدانى  سندووقةكانى 
عَيراقييةيش رايطةياند: لةاليةن نووسينطةى تايبةتى نورى ماليكييةوة، 
هةإةشةى كوشتنم لَيكراوة. تاريق هاشمى، يةكَيك لة سةركردةكانى 
سةر  هةإةشةكردنةكانى  ئةطةر  رايطةياند:  عَيراقييةيش،  ليستى 

ليستةكةمان بةردةوامبن، ثةنا بؤ وآلتانى دراوسآ دةبةين.
رؤذى  لةضةند  ض��اوةإوان��دةك��رَي��ت  نائاساييةى  ب��ارة  ئ��ةم 
هةروا  نيية،  كارَيك  ببينَيت،  بةخؤوة  زياتر  ئاَلؤزبوونى  داهاتوودا، 
تائيفىء  سياسيىء  ثاشخانَيكى  كة  هَيندةى  دروستبووبَيت،  لةخؤوة 

دةستوةردانى ئيقليمىء نَيودةوَلةتى لةثشتةوةية.
لةبةردةم  عَيراق،  داهاتووى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بَلَيين:  دةكرَيت 

ضةند ئةطةرَيكداية:
هةندَيك  كة  بةغدادا  دةنطةكانى  سةرلةنوَيى  -لةجياكردنةوةى 
تر  كورسى  ضوار  ثَييانواية،  ياسا  دةوَلةتى  ليستى  سةركردةى 
هةَلبذاردنة  براوةى  ليستى  يةكةمين  دةبنة  بةمةش  مسؤطةردةكةن، 
قةيرانَيكى  رووب��ةإووى  عَيراق  بةمةش  )2010(ء  ثةرلةمانييةكةى 
ميسريش،  ئ��وردنء  سورياء  سعوديةء  كة  ئاَلؤزدةبَيتةوة  ترى 
ئةطةرَيكى  هةر  رووبةإووبوونةوةى  بؤ  هةوَلةكانيان  ناإاستةوخؤ 
لةمجؤرةء ثشتيوانيكردنء ئاإاستةكردنى ليستى عَيراقيية بؤ ملنةدان، 

ضإتردةكةنةوة. 
ياسا  دةوَلةتى  ليستى  دةنطةكانى  زيادبوونَيكى  هةر  هةربؤية، 
عَيراق  هةَلبذاردنةكة،  براوةى  ليستى  يةكةمين  ببَيتة  بةهؤيةوة  كة 
ترى  مانطَيطى  ضةند  دواخستنى  ئاَلؤزء  قةيرانَيكى  رووب��ةإووى 
رةوشى  خراثتربوونى  سةربارى  دةكاتةوة،  حكومةت  ثَيكهَينانى 
ئةطةر  نازانرَيت،  ب��ةدوور  كة  عَيراقدا  لةسةرتاسةرى  ئةمنيى 
لةطةأل  شةراكةتكردن  ضوارضَيوةى  نَيو  بضَيتة  كورد  لةداهاتوويشدا 
ليستى دةوَلةتى ياسادا بؤ ثَيكهَينانى حكومةتء ثةراوَيزخستنى ليستى 
بةدوور  ئةوا  ئةندامانيان سوننةن(،  هةرةزؤرى  بةشى  )كة  عَيراقيية 
نازانرَيت، هةرَيمى كوردستانيش ثزيسكى خراثبوونى رةوشى ئةمنيى 

بةربكةوَيت.
لة  بؤية، تةنانةت ئةطةر جياكردنةوةى دةنطةكان هيض طؤإانَيكى 
لَينةكةوَيتةوة،  ياسا(دا  دةوَلةتى  )عَيراقييةء  براوةكان  ليستة  سةنطى 
دواكةوتن  عَيراق،  داهاتووى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  ديسانةوة  ئةوا 
ثَييانواية،  سياسيى  ضاودَيرى  هةندَيك  هةرضةندة  دةبينَيت،  بةخؤوة 
ئَيرانء  هاوكات  دةبينَيتء  بةخؤوة  ثةرتبوون  عَيراقيية  ليستى 
ناكؤكةكانى  لةعَيراق، فشارةكانيان بؤ سةر اليةنة  ئاينيى  مةرجةعى 
شيعة لةثَيناو يةكدةنطيىء دروستكردنى طةورةترين ليستى ثةرلةمانيدا 
لةمةوبةر موقتةدا  ضإتركردووةتةوة، هةروةكضؤن ضةند هةفتةيةك 
ئيئتيالفى  ليستى  نَيو  سياسيى  هَيزى  طةورةترين  خاوةنى  سةدرى 
نيشتمانيى، رايطةياندبوو »ئةطةر ئَيران لةسةر فشارةكانى بةردةوامبَيت، 
ئةو وآلتة بةجَيدةهَيَلم...«. ئةمةش، ماناى واية سةدر ئامادة نيية بضَيتة 
ذَير فشارى وآلتَيكى زلهَيزى وةك ئَيرانةوة كة ياريزانى سةرةكيية لة 

طؤإينى هاوكَيشة سياسييةكانى عَيراقدا.
هةربؤية، بةدوور دةزانرَيت النيكةم تا سآ مانطى تر، حكومةتى 
يةكَيك  دةبَيت،  زةحمةتيش  كارَيكى  ثَيكبهَينرَيتء  عَيراق  داهاتووى 
لةو دوو ليستة براوةية ثةراوَيزبخرَين، يان سازش بؤ يةكترى بكةن. 
رايطةياندووة،  كوردستانيش  هاوثةيمانيى  ثَيشتر  ئةوةى  سةرةإاى 
داهاتووى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بؤ  هاوثةيمانييةكةوة  هيض  ناضَيتة 
سةركةوتووةكة  ليستة  لةضوار  يةكَيك  تيايدا  بَيتو  ئةطةر  عَيراق، 
)عَيراقيية، دةوَلةتى ياسا، ئيئتيالفى نيشتمانيى، هاوثةيمانيى كوردستان( 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  كَيشةى  تر  هَيندةى  ئةمةش  ثةراوَيزبخرَينء 

داهاتوو ئاَلؤزتر دةكات.
ئةطةر لةباشترين حاَلةتيشدا هةركام لة دةوَلةتى ياساء عَيراقيية 
لةسةر ثَيكهَينانى حكومةتى داهاتوو بؤ بةدةستهَينانى ثؤستى سةرؤك 
وةزيران، سازش بؤ ئةويتريان بكات، ئةوكات بةدوور دةزانرَيت، ئةم 
سازشكردنة بطاتة ئاستى سازشكردن لةسةر ثؤستى سةرؤك كؤمار، 
عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنةوةى  ئةمجارة  هةربؤية، 
لةاليةن كوردةوة، ئةطةرَيكى قورس دةبَيت، ئةمةش لةو سؤنطةيةوة، 
لةسةر ثؤستى سةرؤك  عَيراقيية سازشى  ليستى  نموونة  بؤ  ئةطةر 
وةزير كرد، سازش لةسةر ثؤستى سةرؤك كؤمار ناكاتء كانديديشى 
بؤ ئةو ثؤستة هةية، سةربارى ئةوةى لةكوردستانيش، النيكةم ليستى 
دياريكراوى  كانديدَيكى  وةك  تاَلةبانى  بة  دةنطدان  لةسةر  طؤإان، 

هاوثةيمانيى كوردستان بؤ ئةم ثؤستة، يةكاليي نةبووةتةوة.
هةربؤية، ئةم قةيرانةى ئَيستا عَيراقى ثيا تَيثةإدةبَيت، لةدةرةنجامدا 
بة زيانى كورد تةواودةبَيت، ئةمةش لة رووى مةسةلةكانى سازشكردنى 
لةضوار  داواكانى كورد،  بؤ جَيبةجَيكردنى  داهاتووى عَيراق  كابينةى 
ساَلى داهاتووى حكومةتى نوَيى عَيراقدا )وةك مةرجى ثَيشوةختةى 
بةدةستهَينانةوةى  هةروةها  حكومةتةكةوة(ء  نَيو  ضوونة  بؤ  كورد 

ثؤستى سةرؤك كؤمار.
بؤية، هةر ضارةسةركردنَيكى ئةم كَيشانةء مانةوةى كاريطةريى  
كورد لةهاوكَيشةى سياسيى ضوار ساَلى داهاتوودا لةعَيراق، يةكَيك لة 
ئةطةرة الوازةكان دةبَيتء بةدووريش نازانرَيت، لةهةَلبذاردنى ضوار 
بكرَيتةوة  مادةى)140(،  جَيبةجَيكردنى  ديسانةوة  داهاتوودا،  ساَلى 

دروشمى هةَلبذاردن!

كورد؛ لة عَيراقدا

كَيشةى نانبأاوة )ثلة تايبةتةكان( 
دةميَنيَتةوة بةهةلَثةسَيردراويي 



ئامادةكردنى: رؤذنامة

لة سنوورى شارةوانى كةالر ساختة بة 
فةرمانى وةزارىء نووسراوى رةسمييةوة 
لةو  ك��ةالر  دةرةوةى  خةَلكانى  ك��راوةء 
وةرطرتووة،  جار   )3-2( زةوييان  ناوضةية 
فةرمانى  دادطا  تائَيستا  ئةمانةشدا  لةطةأل 
سةرؤكى  ه���ةردوو  دةستطيركردنى 

ثَيشووترى كةالرى جَيبةجَي نةكردووة.
كارى  ناوةندى  نووسراوَيكى  بةثَيى 
سنوورى  رَيكخراوةكانى  هاوبةشى 
دانيشتووانى  لة  كةس  س��ةدان  طةرميان 
هةيةء  نيشتةجَيبوونيان  كَيشةى  كةالر 
ثَيويستة ضيتر رَيطةنةدرَيت زةوى ناوضةكة 
لةدةرةوةى سنوورى  كةسانَيك  بة  بدرَيت 
داواش  ه���ةروةك  ك���ةالر،  ش��ارةوان��ي��ى 
لة  لَيكؤَلينةوة  بةرثرس  اليةنى  لة  دةكةن 

سةرؤكايةتى شارةوانيى كةالر بكرَيت.
لةو  لَيكؤَلينةوة  مةبةستى  بة  ه��ةر 
سنوورى  لة  طةندةَلييةى  ثَيشَيلكاريىء 
لةبةر  ئةنجامدراوة،  ك��ةالر  شارةوانيى 
هاوبةشى  ك��ارى  راث��ؤرت��ى  رؤشنايى 
رَيكخراوةكانى سنوورى طةرميان، جَيطرى 
ذمارة  فةرمانى  بة  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
ليذنةيةكى   )2007/2/28( لة   )2248(
لَيكؤَلينةوةء  بؤ  ثَيكهَيناوة  كةسى   )6(
سنوورى  لة  زانياريى  ك��ؤك��ردن��ةوةى 
ليذنةكةدا  كؤنووسى  لة  طةرميان  ئيدارةى 
هاتووة: »سةرؤكى شارةوانيى كةالر دانى 
زؤر  ذمارةيةكى  كة  ناوة،  راستييةدا  بةو 
خةَلكى  حيزبةكان  كاديرى  هاوآلتيىء 
نيشتةجَييان  زةوى  نينء  ناوضةكةش 
ئةو  كة  كردووةتةوة  روونى  وةرطرتووة، 
سياسيى  مةكتةبى  نامةى  بة  هاوآلتييانة 
وةزي��رى  بإيارى  لةسةر  حيزبةكانء 

شارةوانى زةوييان بؤ تةرخانكراوة.

كاديرانى حيزب 
)2-3( ثارضة زةوييان وةرطرتووة

لة كؤنووسى ليذنة تايبةتةكةدا ئةوةش 
سةرؤكى  هةرضةندة  كة  خ��راوةت��ةإوو؛ 
كة  ناوة،  بةوةشدا  دانى  كةالر  شارةوانيى 
كاديرى  بةرثرسء  ذمارةيةك  لةمانة  جطة 
زةوى  ثارضةيةك  برى  لة  هةن  حيزبيى 
بةآلم  وةرط��رت��ووة،  سيانيان  دووانء 
مةكتةبى  نامانةى  لةو  كام  هيض  نةيتوانيوة 

سياسيىء حيزب ئاشكرا بكات.
لةو ليستةشدا كة دةست 

رؤذنامة كةوتووة، وةك نموونةيةك ناوى 
كةس  يةك  كة  خؤدةطرَيت،  لة  كةس   )25(
)2-3( ثارضة زةوى وةرطرتووة، ليستةكةش 
دةستثَيدةكاتء  عةزيز،  مةجيد  محةمةد  بة 
رةشيد  بة  وةرطرتووةء  زةوى  ثارضة   )3(
كةريم محةمةد، كؤتايى دَيت، كة دووثارضة 

زةوى وةرطرتووة.

ثيشةوةر نينء لة ناوضةى 
ثيشةسازيى دوكانيان وةرطرتووة

هةر لةضوارضَيوةى ئةو ثَيشَيلكارييانةى 
ئةنجامى  كةالر  شارةوانى  سةرؤكايةتى 
كةالريشى  ثيشةسازيى  ناوضةى  داون، 
دوكان  زؤر  ذمارةيةكى  طرتووةتةوةء 
نين،  ثيشةوةر  كة  هاوآلتييان،  بة  دراوة 
ذنى  مافثةروةر،  مامؤستا،  )ثزيشك،  وةك 
نموونةى  لة  وةك  و  حيزب(  كاديرى  ماأل، 
رؤذنامة  دةست  كة  هاتووة،  ليستةدا  ئةو 
ثَيكهاتووة،  ك��ةس   )72( لة  ك��ةوت��ووةء 
ئيبراهيم،  محةمةد  هةَلؤ  ن��اوى  بة  كة 
دةستثَيدةكاتء بة عةلى نةريمان رؤستةم، 
لة  ثيشةى  ليستةكةدا  لةنَيو  دَيتء  كؤتايى 
راستةقينةى  ثيشةى  شارةوانيداء  ليستى 

كرَيطرتةكةى تَيدا خراوةتةإوو.
بة  سةر  ليذنةكةى  مةبةستةش  ئةم  بؤ 
هةرَيم  حكومةتى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
شارةوانيى  سةرؤكى  لة  لَيكؤَلينةوةيان 
سةرثةرشتيارى  ئ��ةن��دازي��ارى  ك��ةالرء 
ناوضةى ثيشةسازيى كردووةء لة وةآلمدا 
كردووةتةوة،  لةوة  جةختيان  هةردووكيان 
كة طواية لةسةر فةرمانى وةزيرى شارةوانى 
وةك نوَينةرى )مةكتةبى سياسيى( يةكَيتى 
زةوييان بةسةر ثيشةوةراندا دابةشكردووة 
لةسةر بنةماى )مساطحة( بؤ ماوةى )15( 
زةوييان  هةبووة  ثيشةوةر  هةرضى  ساألء 

وةرطرتووةء كردوويانة بة دوكان.

ليستةكان ئاَلوطؤإى ثَيكراوة 
مةبةستى  ب��ؤ  ل���ةب���ةرام���ب���ةردا، 
نووسراوةكةى  لة  وةك  ساختةكاريىء 
شارةوانى  هاتووة،  تايبةتةكةدا  ليذنة 
هةستاوة بة دانانى ليستَيكى )115( كةسى، 
ئيعالنكراوةء  ليستةى  لةو  ب��ةدةرة  كة 
زةوييان  شارةوانييةوة  لةإَيطةى  ئةمانة 
بة  نةك  خؤيان،  دةسةآلتى  بة  وةرطرتووة 
ئيدارةى  كة  سةرةكى،  ليذنةى  دةسةآلتى 

طةرميانء شارةوانى ثَيى هةستاون.
لةطةأل  هاوكاتة  ئةمة 

هةر  هةن  خةَلك  كة  ئةوةى 
ثيشةسازيى  ن��اوض��ةى  لة 
زياتر  ج��ارَي��ك  ل��ة  ك��ةالر 
لة  س���وودم���ةن���دب���وون 
وةرطرتنى دوكان لة ناوضةى 

ثيشةسازيى.

ساختةكاريى 
لة فةرمانى وةزاريدا 

كراوة 
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة، 
لة  س���اخ���ت���ةك���اري���ى 
ف��ةرم��ان��ى وةزاري�����دا 
فةرمانى  ك��ة  ك����راوة، 
وةزارةت���ى ش��ارةوان��ى 
لة   )15983( ذم���ارة 
كة   ،)2003/8/20(
تايبةتة بة تةرخانكردنى 
زةوى  ث��ارض��ة   )49(
بؤ  نيشتةجَيكردن 
ثَيشمةرطةى   )49(
ثارتيزان(،  )س��ركء 
نووسراوةكة  ب��ةآلم 
ديكة  ناوى  ط��ؤإاوةء 
ناوانةى  ئةو  لةبرى 
ل���ة وةزارةت�������ةوة 
بؤ  زةوييان  هاتوون 

تةرخانكراوة.
ثَيشَيلكارييةكانى 
س�������ن�������وورى 
كةالر  شارةوانيى 
ئاستَيكداية،  ل��ة 
ك���ة ث��َي��وي��س��ت��ى 
لَيكؤَلينةوةء  بة 

سزادانى كةمتةرخةمان دةكرد، ضونكة جطة 
نادادثةروةرانة  بة  زةوييانةى  ثارضة  لةو 
تةرخانكراون بؤ كةسانى حيزبيىء بإيارى 
مةكتةبى سياسيى لةبرى فةرمانى وةزارى 

دةسةآلتى دابةشكردنى زةوى هةبووة.

ضةندين زةوييان وةرطرتووةء 
تؤمارنةكراون 

كةسانةى،  لةو  زؤري��ش  ذمارةيةكى 
بةهةمان  زةوي��ي��ان  ث��ارض��ة   )3-2( ك��ة 
جياجيا  سيفةتى  ب��ة  خ��ؤي��انء  ن���اوى 
شارةوانيى  سةرؤكايةتى  لة  وةرطرتووة، 
تؤماركردنى  تَيبينةرايةتى  ك���ةالرء 

خ��ان��ووب��ةرةى ك���ةالر دةرك���ةوت���ووة، 
زةوييانة  ث��ارض��ة  ل��ةو  ذم��ارةي��ةك  ك��ة 
كةالر  خ��ان��ووب��ةرةى  تَيبينةرايةتى  لة 
لة  هةندَيكيشيان  ت��ؤم��ارن��ةك��راونء 
دؤسيةيان  كةالر  شارةوانى  سةرؤكايةتى 
نةبووةء ذمارةيةكى ديكةيان دؤسييةكانيان 
خانووبةرةى  تؤماركردنى  تَيبينةرايةتى  لة 
نةثارَيزراوة،  تَيدا  سةرةتايةكى  هيض  كةالر 

واتة )تةمليك نةكراون(.
بةدةست  ليستَيك  نموونةيةكيش  وةك 
كةسى   )11( كة  طةيشتووة،  رؤذن��ام��ة 
تَيدايةء )22( ثارضة زةوييان وةرطرتووةء 
سابير  هيدايةت  ن��اوى  بة  ليستةكةش 
سيفةتى  بة  كة  دةستثَيدةكات،  عةبدوَلآل، 
سيفةتى  بة  زةوييةكء  ثارضة  كةمئةندام 
ثَيشمةرطةى دَيرين ثارضة زةوييةكى ديكةى 
تاثؤنةكراوة  يةكَيكيان  كة  وةرطرتووة، 
بةناوى  كةالر،  شارةوانيى  ليستى  بةثَيى 
عوسمان محةمةد مةحمود، كؤتايى دَيت كة 
دووثارضة زةوى وةرطرتووةء دؤسييةكةى 

بةتاَلةء هيض ئةوةلياتَيكى تَيدا نةبووة.

فةرمانى دةستطيركردن بؤ هةردوو 
سةرؤكى شارةوانى ثَيشووترى 

كةالر 
ئةم  ئاشكرابوونى  ب���ةدواى  دوا 
لة  ساختةكارييانةى  ثَيشَيلكاريىء 
كةالر  شارةوانيى  طةرميانء  سنوورى 
فةرمانى  ئةنجامدراون،  تايبةتى  بة 
سةرؤكى  ه��ةردوو  بؤ  دةستطيركردن 
حةسةن  كةالر،  ثَيشووترى  شارةوانى 
محةمةد،  عةلى  سةالم  ئةمينء  جيهاد 
دةرضووة، بةآلم تائَيستا ئةو فةرمانةى 

دادطا جَيبةجَي نةكراوة.
س���ةرؤك���اي���ةت���ى دادط�����اى 
كةركوك  ناوضةى  تَيهةَلضوونةوةى 
ئاطادارينامةيةكى  سلَيمانى  ل��ة 
)2009/11/16( رؤذى  لة  رةسمييان 

ةوة ئاراستةى بةإَيوةبةرَيتى طشتيى 
ثؤليسى هةرَيم كردووة، تيايدا ئاماذة 
بة نووسراوَيكى دادطاى لَيكؤَلينةوةى 

كةالر كراوةء ئةوةى تَيدا خراوةتةإوو؛ كة 
دادطا )2( جار بانطهَيشتنامةى بؤ )حةسةن 
لة   )289( م��ادةى  بةثَيى  ئةمين(  جيهاد 
نةبووة،  ئامادة  بةآلم  دةركردووة،  )ى.س( 
بانطهَيشتةكة  )9/13(ةوة  لة  هةربؤية 
هاوكات  دةستطيركردن،  فةرمانى  كراوةتة 
تؤمةتبار  بؤ  دةستطيركردنيش  فةرمانى 
بةآلم  دةرك��راوة،  محةمةد(  عةلى  )سةالم 
سةرةإاى تَيثةإبوونى ماوةيةكى زؤر ئةو 
نةكراون،  جَيبةجَي  ئَيستا  تاوةكو  بإيارانة 
ئاطادارى نامةكةش ئيمزاى ئةكرةم فةرةج 

ئةمين، سةرؤكى دادطاى لةسةرة.
ئاطادارينامةيةش  ئةو  ئ��ةوةش  ثاش 
بةإَيوةبةرى  ئةكرةم،  مةنسور  حسَين 
ئاراستةى  ثؤليسى طةرميان نووسراوَيكى 
بةإَيوةبةرَيتى طشتيى ثؤليس- جوآلنةوةء 
تؤمةتبار  داوادةك���ات  ك��ردووةء  ت��اوان، 
ئةمين، كة فةرمانى طرتنى  حةسةن جيهاد 
هةية لة دادطاى لَيكؤَلينةوةى كةالر، ناوبراو 
رَيكخستنى   )26( مةَلبةندى  لَيثرسراوى 
قةزارى كفري )ى.ن.ك(ة، ثَيويستة لةإَيطةى 
وةزارةتى ناوخؤوة، كة مةرجةعى خؤيةتى، 
لةطةأل  بكرَيت،  كةالر  ثؤليسى  رةوان��ةى 
ثَيويست  كارى  محةمةديش  عةلى  سةالم 

بؤ دةستطيركردنيان بكرَيت. 

بإيارى دادطا ثَيشَيلدةكرَيت
رؤذن��ام��ة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
دادطاوة  لةاليةن  تؤمةتبارانة  ئةو  تائَيستا 
نةكراوةتةوةء  يةكاليى  دؤسيةكانيان 
لة  ئةمةش  نةكراون،  دادط��ا  بة  تةسليم 
ئةمين،  ئَيستا حةسةن جيهاد  كاتَيكداية كة 
عَيراقة  ثةرلةمانى  هةَلبذَيردراوى  ئةندامى 
عةلى  س��ةالم  هاوثةيمانيىء  ليستى  لة 
محةمةد- يش ئازادةء تةنيا سزاى ئةوةبوو، 
شارةوانى  سةرؤكى  وةك  لةكارةكةى  كة 
دةثرسن  ض��اودَي��ران  هةربؤية  الب��راوة، 
كاتَيك دادطاش لة ئاست دةسةآلتى حيزبدا 
كة  نةهاتووة  ئةوة  كاتى  دةبَيت،  بَيدةنط 

داواكارى طشتيى بَيتة وةآلم؟

ذمــارة )580( 
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ثَيشيَلكارييةكانى سنوورى شارةوانى كةالر
سةدان ثارضة زةوى بةسةر كاديرانى حيزبدا بَي تؤماركردن، دابةشكراوة

بؤ بةردةم داواكارى طشتيى لة هةرَيمى كوردستان
بؤ بةردةم داواكاري طشتي، الثةإةيةكي تايبةتةو لة رؤذنامةدا بآلودةكرَيتةوةو تيايدا ضةندين بةَلطةنامةي رةسميي بآلودةكاتةوة سةبارةت بة هةدةرداني ساماني طشتيي وآلتء بةثَيويستي دةزانَيت 

داواكاري طشتي بةدواداضووني بؤ بكاتء كةساني بةرثرسء كةمتةرخةم رووبةإووي دادطا بكاتةوة.



سازدانى: رؤذنامة

حاكم شَيخ لةتيف، يةكَيك لة ئامادةكارانى 
ثةيإةوى ناوخؤى هاوبةندى ليستة 

كوردييةكان بؤ ثةرلةمانى عَيراق. لةم 
ضاوثَيكةوتنةى رؤذنامةدا باس لة 

دواقؤناغى كارةكانى ليذنةكة دةكات،
هةروةها حاكم شَيخ لةتيف، كة 

ثةرلةمانتارى هةَلبذَيردراوى ليستى 
طؤإانةو ثسثؤإى ياساى دةستوءريية، 

باس لةوةدةكات، كة يةكَيك لة كارةكانى 
ئةو هاوبةنديية لةمةودوا لَيثرسينةوةى 
جديى دةبَيت لة نوَينةرانى كورد لةناو 

دامودةزطاكانى حكومةتى عَيراقدا. 

رؤذنامة: مانطَيط زياترة خةريكى طفتوطؤن 
بةمةبةستى  ديكة  براوةكانى  ليستة  لةطةأل 
دانانى بةرنامةيةك بؤ كاركردنى كورد لةطةأل 
دةكةن،  طؤإان  نوَينةرايةتى  كة  ئَيوة  بةغدا، 

ضؤن لةم مةسةلةية دةإوانن؟
* ديارة ئَيمة وةك بزووتنةوةي طؤإان هةر 
لة سةردةمي هةَلمةتي هةَلبذاردنةكةدا لةسةر 
راطةياندرا،  مستةفا  نةوشيروان  بةإَيز  زاري 
مةسةلة  هةموو  لةسةر  لةبةغدا  ئَيمة  كة 
نيشتمانيء نةتةوةييةكان هاوهةَلوَيست دةبين، 
ئةمةش وةكو لَيكدانةوةيةك بؤ هةندَيك اليةن 
كة ثإوثاطةندةيان دةكرد، كة طؤإان دةيةوَيت 
وةكو  ك���وردةوةء  يةكإيزيي  بخاتة  درز 
بةكارياندةهَينا،  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةيةكي 
بوو  ك��ةس  ي��ةك��ةم  هةَلبذاردنيش  دواي 
دواي  بوو،  اليةن  يةكةم  كرد،  موبادةرةي 
بةإَيز  دةركةوتنء  دةرئةنجامةكان  ئةوةى 
بةوةي كة  سةرؤكي هةرَيم موبادةرةي كرد، 
اليةنة براوةكان، اليةنة كوردييةكاني كورسييان 
بكةين  قسة  دانيشينء  لةبةغدا،  بردووةتةوة 
بةثير  ئَيمةش  طوتارَيك،  يةكخستني  لةسةر 
ئَيستا  سةرئةنجام  ئةوةبوو  ضووين،  ئةوةوة 
ثَيكهاتء  كوردييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
لة  نوءسيوةتةوةو  ناوخؤمان  ثةيإةوَيكى 
كؤبوونةوةي داهاتوودا هةندَيك شت ماوة كة 
بؤ  بينَيرين  ئيتر  بكةينء  دةستكاريي  دةشَيت 

سةرؤكي هةرَيم.
رؤذنامة: ثَيش ئةوةي وردتر باسى ثةيإةوة 
ناوخؤكة بكةين، بؤضوونَيك هةية دةَلَيت ئَيوة 
وةكو بزووتنةوةي طؤإان ملتان بؤ داخوازييء 
سياسةتةكاني هةردوو اليةنة دةسةآلتدارةكةي 
هةرَيم داوةو ضوونةتة ذَير ضةتري ئةوانةوة، 
ئَيوةش  فيعلةن  يان  بوو  ملدان  ئةمة  ئايا 
توانيتان لةو مشتومإء طفتوطؤيانةدا بةرنامة 

سياسييةكةتان جآ بكةنةوة؟
* بةثَيضةوانةوة نةك ملدان نةبوو، بةَلكو 
موبادةرةيةكي  بةرهةمهاتووة  ئَيستا  ئةوةى 
لةسةر  بةغدا  لة  ئَيمة  ئ��ةوةي  بؤ  طؤإانة 
نيشتمانييةكان  نةتةوايةتيء  مةسةلة  هةموو 
هاوهةَلوَيست بين، زؤرينةي خةَلكي كوردستان 
لة  بَيت  هاوهةَلوَيست  كورد  كة  خؤشة  ثَيي 
رازي  هاوهةَلوَيستي  بة  كة  ئَيمة  بةآلم  بةغدا، 
دةشَيت  هةبوو،  مةرجمان  كؤمةَلَيك  بووين 
باسيان بكةين، بةثَيضةوانةوة ئةطةر ئَيمة باسي 
ضؤنَيتي  ناوخؤكةو  ثةيإةوي  وردةكاريى 
دةردةكةوَيت  تيايدا  بكةين،  بإيار  وةرطرتني 
هةموو اليةنةكان يةكسانن، مةسةلةي ئةوةمان 
نةهَيشتووةتةوة اليةنَيك ميحوةر بَيتء اليةنَيك 
بزانَيتء  ت��ةوةرة  بة  خؤي  اليةنَيك  ثاشكؤ، 
اليةنةكةي ديكة ثاشكؤ، بةثَيضةوانةوة ئةمجارة 
توانيومانة لة واقيعدا هةم ئةو هاوهةَلوَيستيية 
كةس  هةموو  بةغدا  بؤ  كة  دروستبكةين، 
ميكانيزمَيكمان  لةهةمانكاتيشدا  دةيخوازَيت، 
مةسةلة  ئةو  دةبَيت  تيايدا  كة  دؤزيوةتةوة 
ضين،  دياريبكةين،  نةتةوةييانة  نيشتمانيء 
مةسةلة  بؤ  ئَيمةش  مةرجانةي  ئةو  هةروةها 
نيشتمانيء نةتةوةييةكان هةن، ضين، دياريمان 
بة  وةرطرتنيش  بإيار  هةروةها  ك��ردوون، 
كؤدةنطيية، ئةطةر اليةنَيك رازي نةبَيت، نابَيت 
بزانين  ئةوةي  بؤ  دةبَيت  كةوابَيت  بإيار،  بة 
مةسةلةكة نيشتمانيء نةتةوايةتيية بؤ ئةوكاتة 
بةرطريى لَيبكةين، دةبَيت هةموومان بةرطريي 
لَيبكةين، ئةمةش بةإاستي ئةو بةَلَينةي طؤإان 
كة  داب��وو،  بةخةَلكي  بانطةشةدا  لة  زوو  كة 
طوتارى  بة  دةكةين  حيزبيي  طوتاري  ئَيمة 
ضونكة  بةديهاتووة،  لةمةدا  ئَيستا  نةتةوةيي 
ئةمريكا  بوو  ئاسان  زؤر  نموونة  بؤ  جاران 
يان ئةو اليةنانةي ديكة كة بيانويستاية فشار 
لة كورد بكةن، فشاريان لةاليةنَيك دةكرد يان 

لة كةسَيك دةكردء بإياريان لةو وةردةطرت، 
ئيتر بةئاسانيي دةبوو بة بإياري كورد، بؤية 
الوازترين حةلقة لة حةلقة ثَيكهاتةكاني عَيراق 
دةَلَيين  ئَيمة  نةخَير،  ئةمجارة  بوو،  كورد 
دةبَيت ئةو مةسةلة نيشتمانىء نةتةوةييانة بة 

كؤدةنطيي بإياريان لةسةر بدةين.
كة  فشار،  مةسةلةي  بؤ  دووةم��ي��ش 
هةموومان  بؤهات  فشارمان  وةختَيك  هةر 
بإياردةدةين تا كوآ قبوءأل بكةينء نةيكةين، 
ئةطةر اليةنَيك بة تةنيا خؤي قبوءَلى كرد، ئةوا 
اليةنة،  تاك  بإياري  نييةء  نةتةوةيي  بإياري 
بةشداربووني  ميكانيزمةو  ئةم  لةبةرئةوة 
كة  سةلماند  بةَلَينةى  ئ��ةو  رَي��ك  ط��ؤإان 

بةدةنطدةراني داوة.
ط��ؤإان  بَلَيين  دةت��وان��ي��ن  رؤذن��ام��ة: 
ثَيكهَينانى  لة  هةبووة  بةرضاوي  كاريطةريي 
طوتارى  دروستبوءنى  يةكهةَلوَيستييةداء  ئةم 
نةتةوةيى، كة ثَيشتر وا دةوترا كة ثةيوةنديي 
نَيوان بةغداو هةرَيم لةثةيوةنديي نَيوان بةغداو 
دوو حيزبدا ضإبووةتةوة، بةآلم ئَيستا جؤرَيك 

لةثةيوةندييةكان بة سيستم كراوة؟
بة  كورد  يةكةمجارة  ئةمة  بةإاستي   *
يةكةمجارة  بةغدا،  بةرةو  دةضَيت  بةرنامةوة 
كورد ثَيش ئةوةي بإوات بؤ بةغدا بةرنامةيةك 
يةك،  خاَلي  ئةمة  بكات،  ئامادة  وةفدةكةي  بؤ 
رؤَلي  طؤإان  كة  ئةوةي  مةسةلةي  دووةم: 
هةبووة لةوةي كة ئةم طوتارة والَيبكات، بةَلَي 
ئَيمةء  ضونكة  هةبووة،  رؤَلي  دَلنياييةوة  بة 
لةوانةية  نا،  ئَيمة  هةر  ديكةش  اليةنةكاني 
طؤإان طوإَيكي دابَيت بة اليةنةكاني ديكةش، 
دواجار  كة  دابإَيذين،  ميكانيزمَيك  توانيومانة 
هةَلهَينجين  لَيى  ميكانيزمةكةدا  لة  دةتوانين 
كاركردني  لة  كاركردنة  ئةو  ئايا  ضؤنة،  كة 
حيزبييةوة دةطؤإَيت بؤ كاركردني نةتةوةيي، 
ثيادةكردنة  بةإاستي  طرنطتر  لةهةمووشي 
هةموو  ديكة  اليةنةكاني  ئايا  داهاتوودا،  لة 
ئةطةر  دةكةين؟  ثةيإةوة  بةم  كار  اليةنةكان 
كارمان ثَيكرد، بة دَلنياييةوة كاركردني حيزبيى 
كة لة رابردوودا كرا لةاليةن ثارتىء يةكَيتييةوة 
خؤ  نةتةوةيي،  كاركردنَيكي  بة  دةطؤإَيت 
ئةطةريش نةكرا، ئةوا ئَيمة وةكو بزووتنةوةي 
طؤإان موبادةرةي خؤمان كردووةء ضووينةتة 
دةَلَييت  جةنابيشت  وةكو  ئةوةتا  ثَيشةوة، 
لَيبطرَيت،  رةخنةشي  خةَلك  هةندَيك  لةوانةية 
نةتةوايةتىء  مةسةلة  لةثَيناوي  ئةطةر  بةآلم 
نيشتمانييةكاندا بَيت، ضونكة بةإاستي بؤ بةغدا 
جياوازة وةكو لةوةي كوردستان، ئَيمة ئةوةمان 
ثابةندنةبوون  ئةوان  سبةينآ  ئةطةر  كردووة 
ثَيوةي، زؤر ئاسايية ئَيمة لَيى بكشَيينةوة، يان 
ئَيمةش لةو هاوبةنديية بَيينة دةرةوة، ئةوكاتة 
باوةإمان  خؤمان  كة  شَيوازةي  بةو  خؤمان 

ثَييةتي، كاربكةين.
ثةيإةوة  سةرةكييةكانى  هَيَلة  رؤذنامة: 
كوردستانييةكان  ليستة  هاوبةندي  ناوخؤكةى 

ضين؟
ئيئتيالفي  بةناوي  ناوةكةى  وتم  وةكو   *
فراكسيؤنة كوردستانييةكانةوة، ئةم فراكسيؤنة 

دروس��ت��دةب��َي��ت بؤ 
ي��ةك��خ��س��ت��ن��ي 
ن  كا َيستة َلو هة
ثةرلةماني  لةناو 
لة  ب���ةغ���داي���ة 

ض���وارس���اَل���ى 
داه���ات���وودا 

كورسييان  ك��ة  كوتالنةي  ئ��ةو  ل��ةن��َي��وان 
هةموويان  فراكسيؤنانة  ئةم  بردووةتةوة، 
سةربةخؤيي خؤيان دةثارَيزن لةناو ثةرلةماندا، 
هةريةكةيان كوتلةي خؤىء سةرؤكي كوتلةو 
بةآلم  دةبَيت،  خؤي  شتانةي  ئةو  بإياردةرو 
بؤ  دروستدةبَيت  ئيئتيالفة  ئةم  موجةإةد 
هةَلوَيستةكان،  يةكخستني  ببَيتة هؤي  ئةوةي 
رَيكةوتوءين  وا  ديارة سةرؤكايةتيكردنةكةى 
ثَينج  ئةم  واتة  بَيت،  دةوري��ي  بة  تيايدا  كة 
حيزبة يةكَيتىء ثارتىء طؤإانء يةكطرتووي 
ماوةيةك  هةريةكةيان  كؤمةأل  ئيسالميىء 
سةرؤك بنء ثؤستةكاني ديكةش هةموويان بة 
دةوريي بَيت، بةآلم ئةمإؤ بؤضوونَيكى ديكةش 

هاتووةتة ئاراوة لةسةر ئةم مةسةلةية.
رؤذنامة: ئةو بؤضوءنة تازةية ضيية؟.

ناكةين،  باس  بؤضوءنة  ئةو  لةئَيستادا   *

بةتةماين  نةخةمَليوةو  زؤر  جارآ  ضونكة 
لة  ب��إي��اردان  بكةين،  ل��ةس��ةر  طفتوطؤي 
رازي  هةراليةك  ئيجماعة،  بة  ئيئتيالفةكةدا 
نةبوو، ئةو بإيارة نابَيت بة بإياري ئيئتيالفي 
كوتلةي كوردستانيي، ئةم هاوبةنديية مةسةلة 
لة  دياريدةكات،  نةتةوايةتييةكان  ستراتيذييء 
مةسةلة ستراتيذييء نةتةوايةتييةكاندا دةبَيت 
بإيار بة كؤدةنطيي بَيت، لة مةسةلةكةي ديكةشدا 
بإياردةدات،  ضؤن  ئازادة  بؤخؤي  هةركةس 
مةسةلة ستراتيذييء نةتةوايةتييةكانيش ديارة 
بؤخؤيان ديارن ضين، بؤ نموونة لةسةرءوي 
بؤ  كاركردن  )140(ة،  مادةي  هةموويانةوة 
هةموو  ئةوة  دابإاوةكانة،  ناوضة  طَيإانةوةي 
لةسةري كؤكة، هةروةها مةسةلةي  كوردَيك 

بةرطريكردن لة بةشة بودجةي هةرَيم.
تَيبينييةك  هيض  بةبآ  ئَيوة  رؤذنامة: 
لةطةأل ثارتىء يةكَيتى بةرطريى لةم مافانةى 

خةَلكى كوردستان دةكةن؟
مافةكانى  ثارَيزةرى  بة  ئَيمة خؤمان   *  
سةرسةختانة  دةزانينء  كوردستان  خةَلكى 
دةكةين،  نةتةوةييةكانمان  مافة  لة  بةرطريى 
بةاَلم ئَيمة وةكو بزووتنةوةي طؤإان، وتمان 
ئَيمة بةرطريي لة بةشة بودجةيةك ناكةين كة 
نةبَيت، دةبَيت بةإاستي  ناوخؤدا شةفاف  لة 
بودجة لة ناوخؤي كوردستاندا بة شةفافانة 
دةسةآلت مامةَلةى لةطةَلدا بكاتء بؤ خةَلكى 
وةردةطيرَيتء  ضؤن  بزانين  خةرجبكرَيتء 

ئايا لة بةغدا بةإاست )17%(مان هةية.
ثَيشمةرطة،  مةسةلةي  لة  ه��ةروةه��ا 
نةتةوةيية،  ستراتيذيي  مةسةلةيةكي  كة 
دةبَيت بةرطريي لَيبكةين، ئَيمة بةهةمانشَيوة 
رامانطةياندووة، كة ئَيمة بةرطريي لة ضةكدارى 
ثَيشمةرطة  حيزب  ضةكدارى  ناكةين،  حيزب 
كوردستانة،  ثَيشمةرطةي  ثَيشمةرطة  نيية، 
بَيتء  يةكطرتوو  نيزاميي  هَيزَيكي  دةبَيت 
سةر بة حكومةتي هةرَيمي كوردستان بَيت، 
بؤية دةبَيت واي لَيبَيت، ئةطةر واي لَينةيةت، 
لة  كوردستانء  ثةرلةماني  لة  سبةينآ 
ثةرلةماني بةغدادا ناكرَيت بةرطريي لَيبكةين، 
نابَيت ئةو عوزرةش بدةين بةدةستةوة، ئةو 
قسةيةش ناخوات، ئةمة لةطةأل قسةي شؤظَيني 
يةكدةطرَيتةوة، با بؤ خؤمان ثَيشي ثَيبطرين، 
دةبَيت بةإاستيش ئَيمة هةموو هةلةكان بكةين 
يةكبطرَيتةوة،  هَيزة  ئةم  ئةوةي  بؤ  فشار  بة 
طازيش  ن��ةوتء  طرَيبةستى  مةسةلةي 
راستة  بَيت،  بةشَيوةيةك  دةبَيت  بةإاستي 
خؤي  تايبةتمةنديي  طاز  نةوتء  طرَيبةستى 
هةية لةهةموو دنيادا، هيض نةبَيت ثةرلةماني 
كوردستان لةناو دانيشتنى داخراويشدا بَيت 
ئاطاي لَيبَيت، لة داهاتةكةي، لة ضؤنَيتي، ئةمة 
لة  رَيطرتن  هةروةها  بوو،  مةسةلة  هةموو 
كةمكردنةوةي  كة  دةستوءرييةكان،  طؤإانة 
دةَلَيين  ئَيمة  ئةمة  هةرَيمة،  دةسةآلتةكاني 
نةخَير دةبَيت ئةمانة ببن بة نةتةوةيي، ئةوة 
نةتةوةييكردنة، كة تؤ دةَلَييت ثَيشمةرطة ببَيت 
بودجة  يةكطرتوو،  ثَيشمةرطةي  هَيزي  بة 
حكومةت  بؤ  بَيت،  خةَلك  بؤ  بَيتء  شةفاف 
بَيت، لة حكومةتةوة بة شةفافيي خةرجبكرَيت، 
نةتةوايةتييةكانمان  مةسةلة  ئةمة  كةوابَيت 
لةم  بةرطريي  لةثَيشةوة  دةبَيت  دياريكرد، 
مةسةلة نةتةوايةتييانة بكةين، ئينجا بةإاستي 
ئينجا  بطةإَيين،  ثؤستةكاندا  بةدواي  بإؤين 

بةإاستي  ثؤست،  بؤ  بدؤزينةوة  كةسيش 
هةموو  لة  كة  رَيكةوتوءين  واش  ثَيويستةو 
بارودؤخَيكدا نابَيت كةسمان، ئةطةر بةيةكةوة 
بين يان بةيةكةوة نةبين، نابَيت لةو مةسةلة 

نةتةوةييء ضارةنووسسازانة البدةين.
بإيارةكان  كة  لةوةكرد  باست  رؤذنامة: 
دةدرَي��تء  ئيئتيالفةكةدا  لة  بةكؤدةنطيى 
لة  ئةمة  ئايا  هةية،  ظيتؤيان  مافى  ليستةكان 
رووي سروشتي كارى سياسييء ديموكراسييةوة 
كؤمةَلى  وةك  هَيزَيكى  نموءنة  بؤ  دةكرَيت، 
ئيسالميى كة خاوةني )2( كورسييةو ثارتيش 
دةسةآلتيان  يةك  وةك  هةية،  كورسى   )30(

هةبَيت؟
* مةبةستةكة بؤ مةسةلة نةتةوايةتييةكانةء 
هةموومان دةبَيت رَيكبكةوين لةسةر ئةوةي، 
بؤ نموونة مادةي )140( هةموو كورد دةبَيت 

بةرطريي لَيبكات، مةسةلةي ثَيشمةرطة ئةطةر 
باسمكرد،  كة  شَيوةيةية  بةو  هةبَيت  خيالف 
مةسةلةي بودجة بةو شَيوةيةية كة باسمكرد، 
مةسةلةي رَيطرتن لة طؤإانة دةستوورييةكان، 
مةسةلةي طرَيبةستى نةوتء طاز، واتة ئةمانة 
بةَلَي دةبَيت هةموومان رَيككةوين لةسةري، 
ئةطةر وا نةبَيت ماناي واية بإياري ئيئتيالف 
ئازادة  بؤخؤي  هةركةسةو  ئةوكاتة  نابَيت، 
مةسةلةي  بةآلم  لَيدةكات،  بةرطريي  ضؤن 
هةركةس  الوةكييةكاندا  مةسةلة  لة  ديكةو 

خؤي ئازادة. 
ئيستحيقاقى  روءى  ل��ة  ه��ةروةه��ا 
ثرسيارَيكي  ئةوة  راستة  هةَلبذاردنيشةوة 
فراكسيؤنةمان  ئةم  ئَيمة  خؤ  بةآلم  جديية، 
خؤ  هاوهةَلوَيستيي،  بؤ  دروستكردووة 
ئةطةر رَيكنةكةوتين، دةشَيت هةر اليةنةو بؤ 
بةرطريي  دةيةوَيت  كة  بةوشَيوةيةي  خؤي 
بوون  زياتر  زؤر  اليةنةكانمان  مادام  بكات، 
خؤيان  باشتر  بةرامبةرةكانمان  جاران،  لة 
بةرامبةريشدا  لة  بةآلم  رَيكخستووةتةوة، 
ثَيطةشمان  ذمارة،  بة  بووينةوة  كةمتر  ئَيمة 
لةوانةية تؤزَيك الوازتر بووبَيت، من ثَيمواية 
ئةم ضوار ساَلة، ضوارساَلى ضارةنووسسازة 
بةإاستي، بةتايبةتي بؤ مادةي )140(، يان بة 

ئيجابى بةالدا دةخرَيت، يان بة سلبيى.
بؤ  دان��اوة  بةرنامةيةكتان  ض  رؤذنامة: 
دانوستكار  وةفدي  ئايا  دانوستكار،  وةفدي 
ثَيكهاتةكةي، واتة هةر ئةو خةَلكانة دةبن هةر 
لة بةغدا ثؤستيان هةية يان بةتةماي  ئَيستا 

ثؤست وةرطرتنن، مةسةلةكة ضؤنة؟
* نةخَير ئَيمة بةرنامةيةكمان بؤ داناون، 
ئةعالية،  حةدي  بةإاستي  بةرنامةيةكي  كة 
دياريبكةين،  بؤ  ئةدناشيان  حةدي  بةتةماين 
خاَلمان  دوو  يةك  خوارآ،  نةيةنة  لةوة  كة 
وةفدي  لة  ئةوانةي  نابَيت  كة  زيادكردووة، 
وةربطرن،  ثؤست  بةغدا  لة  دانوستكارن، 
كةسيان  سآ  دوو  اليةنةكانيش  هةموو 
بةشدار دةبن لة وةفدةكةدا، ئيتر دةضنة بةغدا، 
ضةند  تا  ئ��ةوان  سةر  دةكةوَيتة  بةإاستي 
دةتوانن ئةو شتانةي كة ئَيمة نووسيومانةتةوة 
ت���ةوةرة،  دوو  بةرنامةكانيش  بيكةن، 
عَيراق،  هةموو  ئاستي  لةسةر  تةوةرَيكيان 
واتة ئَيمة لةسةر ئاستي هةموو عَيراق ضيمان 
دووةميشيان  ت��ةوةري  هةروةها  دةوَي��ت، 
هةموو  ئيتر  كوردستانييةكان،  داواكاريية 
ئةو شتانةن كة زؤربةي خةَلك دةيانزانَيتء 
ئةمجارة  هةروةها  دا،  بةهةندَيكيان  ئةماذةم 
ئةويش  دانا،  باشيشمان  ديكةي  مةبدةئَيكي 
ئةوةية مةبدةئي لَيثرسينةوة، ثَيمخؤشة بَلَيم 
ضي  ثةرلةمان  ئةندام  وةزيرو  رابردوودا  لة 
كردبَيت بة كةيفي خؤي بوو، بةآلم ئةمجارة 
ئةم فراكسيؤنة كة دروستدةبَيت  ديارة هةم 
لة  كة  ئ��ةوةي��ة،  كارةكانيشي  لة  يةكَيك 
دةثرسَيتةوة،  كورد  حكومييةكاني  بةرثرسة 
ئاطاداري ثةرلةمانء سةرؤكي هةرَيم دةكات،  
نابَيت  كة  داناوة  مةبدةئَيكيشمان  هةروةها 
هيض اليةنَيك لةسةر طةندةَليى، لةسةر ئةوةي 
لة  ئةو حيزبةية،  لةسةر  بةرثرسةي  ئةو  كة 
بة  نابَيت  لةشتَيكدا  تَيوةدةطلَيت  حكومةتدا 

ناهةق ديفاعي لَيبكات.
رَيكنةكةوتنى  ب��ةه��ؤى  رؤذن��ام��ة: 
ليستةكانةوة عَيراق توشى جؤرَيك لةتةنطةذةى 

حوكمِرانى بووة، روانينى ئَيوة بؤئةم مةسةلةية 
ضؤنة؟.

* من يةكةم ثَيمواية جارآ عَيراق وةختى 
واتة  نةهاتووة،  ديموكراتى  هةَلبذادرنء 
رابردووش   ئةوانةي  بةإاستي  دةردةكةوَيت 
ثَيكهَيناني  كرا،  ئةمريكا  زؤرى  بة  هةمووى 
بؤ  بووة،  ئةمريكا  فشارى  بة  حكومةتيش 
نموونة ئةم هةَلبذاردنة دةريدةخات، كة عَيراق 
ديموكراتىء  قبووَلكردنى  بؤ  ماوة  زؤرى 
هةَلبذاردن،  دةرئةنجامةكانى  قبووَلكردنى 
تَيبيني بكة ئةوة عةلالوى كوتلةى زؤرترين 
دةسةآلتةكة  دةستبةردارى  ماليكي  دةنطة، 
بؤ  سوَلتةوة  بة  دةكات  تةمةسوك  نابَيت، 
دةرئةنجامةكان،  سةر  كاربكاتة  ئ��ةوةي 
داواى  دةطةإَيت  وآلت  وآلتةو  عةلالويش 
تةدةخول دةكات، ئةمة ئةطةر كورد بيكرداية 

دةبَيت  كورد  بةإاستى  خائينة،  دةيانوت 
هةميشة لةبيرى بَيت بؤ داهاتوو، كورد ئةم 
عَيراقييةى  ليستى  عةلالوىء  هةَلوَيستةى 
بنوانداية، هةزار ناوو ناتؤرةيان بؤ دةنايةوة، 
عةرةبى،  وآلتانى  بؤ  دةإوات  بةئاشكرا 
دةإوات بؤ نةتةوةيةكطرتووةكان، دةإوات بؤ 
ئةمريكا، دةَلَيت: وةرن تةدةخولمان تَيدا بكةن، 
تةبريراتيش دَيننةوةو زؤر بة شانازيش باسي 
دةكةن، تةنيا لةثَيناوى بةدةستهَينانى كورسي 
لةثَيناوى  ئةطةر  كورد  وةزي��ران،  سةرؤك 
ثَييدةَلَين  بيكات،  نةتةوايةتييةكانيشدا  مافة 
دةَلَيم؛  روءانطةيةوة  لةم  من  بؤية  خائينة، 
ئةطةر فشاري جديى ئةمريكا نةبَيت حكومةت 
من  بؤضوونى  بة  يةكةم  ضونكة  ثَيكنايةت، 
شَيوةيةك  بةهيض  شيعةكان  يان  ماليكى، 
حوكم،  سةر  بَيتة  عةلالوى  نابن   رازى 
ئةطةر عةلالويش ثؤستى سةرؤك وةزيران 
ثرؤسةي  لة  دةكشَيتةوة  يان  وةرنةطرَيت، 
دووبارةكردنةوةى   داواى  يان  سياسيي، 
عةمةليةي  لة  بكشَيتةوة  دةكات،  هةَلبذردن 
بةرةو  عَيراق  لةوانةية  بةإاستى  سياسيي 
لةوانةية  ن��ةك  ب���إوات،  ن��اوخ��ؤ  ش��ةإي 
بكات  هةَلبذاردن  دووبارة  دةإوات،   )%100(
هةَلبذاردن  بإياربَيت  ئةطةر  بةهةمانشَيوة، 
هةَلبذاردن  هةر  هةية  طومانم  من  بكرَيتةوة، 
ئةطةر  ديكة،  جارَيكى  لةعَيراقدا  بكرَيتةوة 
كراشةوة طرةنتى ضيية تةزوير روونةدات؟، 
هةر  ضيية  طرةنتى  روون��ةدات  تةزويريش 
ئةى  نايةنةوة؟،  ئَيستا  دةرئةنجامانةي  ئةم 
جارَيكى  دةبنةوة  رازي  ثَيي  ضيية  طرةنتى 
ئةطةرانة  ئةم  بةإاستى  لةبةرئةوة  ديكة؟، 
فشارى  مةطةر  خراثةكانن،  ئةطةرة  هةموو 
ئةمريكا هةبَيت بؤ بةيةكطةياندني عةلالوىء 
دةشَيت  هةبَيت  فشارة  ئةم  ئةطةر  ماليكى، 
لة  بةإاستى  ئةمة  ئايا  ثَيبكات،  قةناعةتيان 
لةسةر  ك��ورد  بؤ  نةتةوايةتييةوة  رووي 
ليستة  دوو  ئةو  واتة  دةبَيت،  كورد  حيسابى 
دةبَيت،  كورد  حيسابى  لةسةر  رَيكبكةون 
موعارةزة  لة  عةلالوي  بَلَيين  ئةطةر  ضونكة 
بَيتء لةطةأل ماليكى حوكم بكات، تؤ دةضيت 
لةطةَليداو  ثَيكبَييت  ئامادةى  ماليكيدا  لةطةأل 
ئةطةر هةر  يان  بكات،  مةرجةكانت جَيبةجآ 
عةلالوي لة حوكم بَيتء ثَيويستي بةتؤ بَيت، 
دةضيت مةرجةكانتى ثآ دةَلَييتء بؤ ئةوةي 
بةشداريى  ثَيكبَينىء  لةطةَلدا  )163(ك��ةى 
حكومةت بكةيتء داخوازييةكانت بؤ جَيبةجآ 
يةك،  بطةنة  دووانة  ئةو  ئةطةر  بةآلم  بكات، 
يةكةم: بَيمنةت دةبن لة كورد، دووةميش: تؤ 
تؤ  كة  نيية،  شتَيك  يان  زوعفَيك  نوقتة  هيض 
بتواني مةرجةكانتي لةسةر فةرز بكةيت. ئةو 
لةبةرنامةكةيانداية  باسمانكردن  كة  شتانةي 
بؤت جَيبةجآ بكةن، لةبةرئةوة بةإاستى ئةمة 
لة هةموويان  كة  باشةكةية،  ئيحتيمالة  هةرة 

خراثترة لة رءوانطةى نةتةوايةتي كوردةوة.
دروستكردنى  ئةطةرى  لة  رؤذن��ام��ة: 
فراواندا،  بنكة  ئيئتيالفى  حكومةتَيكى 
ثَيتواية ضانسى كورد بؤ ضةسثاندنى زياترى 

مةرجةكانى كةمتردةبَيتةوة؟
تةنيا  دةَلَيم  من  دَلنياييةوة  بة  بةآل   *
وا  ئيدي  ماليكى  ع��ةل��الوىء  يةكطرتنى 
دةكات كة بةشداريثَيكردنى اليةنةكاني ديكة 
واتة  شةكلى،  بةشداريثَيكردنَيكى  بة  ببَيت 
بوو،  هَيز  كورد  راب��ردوودا  دةورةى  لة  تؤ 
ثَيت  ثَيويستيان  واتة  بوو،  هَيز  ثارسةنطى 
بوو، بؤ نموونة لة مةرحةلةيةكدا كورد بةس 
ئةطةر  دةإوءخ��ا،  حكومةت  بكشايةتةوة 
كةسي  بة  ثَيويستيان  يةكبطرن  دووانة  ئةم 
بةشداريثَيكردنى  بةإاستي  بؤية  نيية،  ديكة 
بة  دةبَيت  كورد،  بةتايبةتي  ديكة  اليةنةكاني 
بة شتى شةكلى  بووش  كة  شتَيكى شةكلى، 
ئيتر بةكةيفى خؤيان خَيرو منةتت ثَيدةكةن، 
جَيبةجآ  بؤت  يان  جَيبةجَيدةكةن  بؤت  يان 

ناكةن، ئةوة ئةطةر تةنازوليشت ثَينةكةن.
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9سَيشةممة 2010/5/4

hewal.rozhnama@gmail.com

لةمةودوا بة جديى ليَثرسينةوة لة نويَنةرة 
كوردةكانى بةغدا دةكةين

حاكم شَيخ لةتيف: 
طوتارى حيزبيمان طؤأى بؤ طوتارى نةتةوايةتى



سازداني، ثشتيوان سةعدوَلآل

نةريمان عةبدوَلآل ثةرلةمانتاري 
فراكسيؤني طؤإانء ئةندامى ليذنةى 

ناوخؤء ئاسايشء ئةنجومةنة 
خؤجَيييةكان لة ثةرلةمانى كوردستان 

باس لةوة دةكات؛ هَيزةكانى ناوخؤ 
بإبإةى ثشتى ثارَيزطاريكردنى 

ئةمنيةتى هةرَيمن، دةبَيت لةإووى 
مادييةوة بذَيويى ذيانَيكى ثإ رَيزيان 
بؤ دابينبكرَيتء ئةوةندة مووضةيان 

ثَي بدرَيت، كة ثَيويستيان بةهيض 
شتَيكى ديكة نةبَيت، هةروةك ثَييواية؛ 
حكومةتى هةرَيم ستةمى لة هَيزةكانى 
ناوخؤ كردووةء بيانووى بةرثرسانى 

حكومةتيش فةلسةفةيةكى زؤر هةَلةية.

ئَيوة  كة  ناعةدالةتييةى  ئةو  رؤذنامة: 
هَيزةكانى  مووضةى  لة  باسيدةكةن  زؤرجار 

ناوخؤدا هةية، ضيية؟
هَيزةكانى  دةرماَلةى  لة  ناعةدالةتيى   *
ثؤليسء ئاسايشء هَيزةضةكدارةكانى هةرَيم 
لةطةأل هاوتاكانيان لة عَيراق هةية، لة عَيراقدا 
هةزار   )210( بإى  بة  خواردن  دةرماَلةى 
دينار دةدرَيت بة هةموو هَيزةضةكدارةكان، 
بةآلم لة هةرَيم نادرَيت، هةروةها جياوازيى 
هةرَيم  ئةمنى  بةرثرسانى  ثايةى  ثلةو  لة 
لة دةرماَلةى  لةطةأل عَيراق هةيةو جطةلةوة 
نموونة  بؤ  هةية،  جياوازيى  مةترسيدا 
مةترسيى  هةمووكات  هاتوضؤ  ثؤليسى 
كةضى  هةية،  نةخؤشيى  بة  تووشبوون 
تةنانةت  ك��راوة،  جياوازيي  دةرماَلةدا  لة 

جياوازيى لة مووضةى ثؤليسيشدا هةية. 
ناعةدالةتييء  ئةو  بوونى  رؤذنامة: 
ثةراوَيزخستنء  م��ان��اى  ج��ي��اوازي��ي��ة، 

طرنطينةدانة بة هَيزة ئةمنييةكان؟
بة  طرنطيى  ه��ةرَي��م  حكومةتى   *
ثشتطوَيى  ن���ةداوةء  ئةمنييةكان  هَيزة 
ئةركى  هَيزانة  ئةو  كاتَيكدا  لة  خستوون، 
هةرَيمى  هاوآلتييانء  سةروماَلى  ثاراستنى 
بإبإةى  لةئةستؤدايةو  كوردستانيان 
ئاسايشى  ئةمنء  ثارَيزطاريكردنى  ثشتى 
هةرَيمن، ثَيويستة هَيزة ئةمنييةكان لةإووى 
رَيزيان  ثإ  ذيانَيكى  بذَيويى  مادييةوة 
ثَي  مووضةيان  ئةوةندة  دابينبكرَيتء  بؤ 
ديكة  شتَيكى  بةهيض  ثَيويستيان  كة  بدرَيت، 
ئاسوودةبن،  دةرونييةوة  لةإووى  نةبَيتء 

عَيراق  حكومةتى  لة  هَيزانة  ئةو  ثَيويستة 
ئةو  دةبَيت  بدرَيت،  ثَي  مووضةيان  زياتر 
بتوانن  ئةوةى  بؤ  مووضة،  لة  تَيربن  هَيزانة 
ئةركةكانى سةرشانيان  ثةيإةوبكةنء  ياسا 
بة ضاكى جَيبةجَيبكةن، ضونكة بةبَي بوونى 
ئارامء  هةرَيمَيكى  ناتوانرَيت  هَيزانة  ئةو 

سةقامطيرء سيستمَيكى دروست هةبَيت.
بَلَيين؛  دةتوانين  كةواتة  رؤذن��ام��ة: 
حكومةتى هةرَيم ستةمى لة هَيزةكانى ناوخؤ 
دةيهَيننةوة،  كة  بيانووانةى  ئةو  كردووةء 

دروست نين؟
* بةدَلنياييةوة حكومةتى هةرَيم غةدرو 
ك��ردووةء  ناوخؤ  هَيزةكانى  لة  ستةمى 
هةَلة  بيانووى  حكومةتيش  بةرثرسانى 
كةمةو  هةرَيم  بودجةى  طواية  دةهَيننةوة، 
بةش ناكات، هةروةها يةكَيك لة بيانووةكانى 
يةكسان  لة  هةرَيم  حكومةتى  بةرثرسانى 

ناوخؤى  هَيزةكانى  مووضةى  نةكردنى 
هةرَيم لةطةأل هاوتاكانيان لة عَيراق، ئةوةية 
لةإووى  كوردستان  هةرَيمى  بةوثَييةى  كة 
ئةركى  بؤية  عَيراق،  لة  ئارامترة  ئةمنييةوة 
ئاسانترةء  ه��ةرَي��م  ئةمنييةكانى  هَيزة 
بَيت،  يةكسان  مووضةكانيان  ناكات  ثَيوست 
سةقامطيريى  بةرامبةر  لة  ثَيمانواية؛  ئَيمة 
هَيزة  دةبَيت  هةرَيم،  ئةمنيى  بارودؤخى 
نةك  بكرَين،  ثاداشت  هةرَيم  ئةمنييةكانى 
كةمبَيت،  مووضةيان  لَيبكرَيتء  ستةميان 
ضةكدارةكانى  هَيزة  لة  غةدر  حكومةتَيك 
دَلسؤزدةبن  هَيزانة  ئةو  ضؤن  ئيتر  بكات، 
مةنتقء  ئةمة  حكومةتةكةيان،  خاكء  بؤ 
فةلسةفةيةكى زؤر هةَلةية، ضونكة حكومةت 
تواناى هةية مووضةكانيان زؤر زياتر بكات.

رؤذنامة: ضؤن ثةرلةمان رَيطةدةدات ئةو 
جؤرة ستةمة لة هَيزة ئةمنييةكان بكرَيت؟

ئةندامانى  زؤرب���ةى  ب��ةداخ��ةوة   *
نوَينةرايةتى  نينء  طةل  نوَينةرى  ثةرلةمان 
ئةندام  هةندَيك  تةنانةت  دةك��ةنء  حيزب 
تاكةكةسء  بةرذةوةنديى  بةثَيى  ثةرلةمان 
ئةندامانى  وادةكات  ئةمة  كاردةكةن،  حيزب 
ئةركى  لة  بةشَيك  ثةرلةمان  ثةرلةمانء 
راستةقينةى خؤى البداتء بؤ بةدةستهَينانى 
ضاوثؤشيى  حيزبييةكان  بةرذةوةنديية 
بكات، تا دةطاتة ئةو رادةيةى ثةرلةمانتار بة 
ناإةواييء  بةو  دةنط  بَيخةمةوة  ويذدانَيكى 
لة سنوورالدانى  ئةمةش  بدات،  ناعةدالةتيية 
لةكاتَيكدا  ثةرلةمانيية،  ئ��ةن��دام  ك��ارى 
بة  دةكات  طةل  نوَينةرايةتى  ثةرلةمانتار 

هةموو ضينء توَيذةكانيةوة. 
رؤذنامة: بؤضي زياتر فراكسيؤنى طؤإان 

داكؤكيى لةو هَيزانة دةكات؟
* من وةكو ئةندامَيكى ليذنةى ناوخؤ بة 
شةرةفى ثيشةيىء ئةركى سةرشانى خؤمى 
دةزانم، كة داكؤكيى لة مافى هَيزةكانى ناوخؤ 
بكةمء بةوثَييةى زياتر لة )15( ساأل لة ناو 
هَيزةكانى ثؤليسء ئاسايشدا كارمكردووةء 
ثَيش  ذيانيانم،  واقيعى  ئاطادارى  زياتر 
ئَيستايش  تةنانةت  بودجةو  ثةسةندكردنى 
ناعةدالةتييةو  لة هةوَلدام بؤ نةهَيشتنى ئةو 
ناوخؤى  هَيزةكانى  مووضةى  يةكخستنى 
حكومةتى  لة  هاوتاكانيان  لةطةأل  هةرَيم 
عَيراق، ئةمة ستراتيذى فراكسيؤنى طؤإانة لة 
ثةرلةمانى كوردستان، ئةو كاتةى بودجةى 
ئةمساأل هاتة ثةرلةمان، ئَيمة لة فراكسيؤنى 
لة  ناعةدالةتييةك  هةستمانكرد  ط��ؤإان 
لةطةأل  هةرَيم  ناوخؤى  هَيزةكانى  مووضةى 
داوامانكرد  هةية،  بةغدا  لة  هاوتاكانيان 
يةكسانيى  ضاكبكرَيتةوةو  ناعةدالةتيية  ئةو 
ليذنةى  ئةندامانى  لةسةرةتاوة  هةبَيت، 
ناوخؤ لة ليستى دةسةآلت رازيبوون، بةآلم 
ديكةوة  لةاليةكى  ثاشطةزبوونةوة،  دواتر 
دواى رةوانةكردنى بودجة بؤ الى سةرؤكى 
هةرَيم، ئَيمة لة فراكسيؤنى طؤإان داوامان لة 
سةرؤكى هةرَيم كرد، ثإؤذةياساى بودجة 
ثةسةند نةكاتء بيطةإَينَيتةوة بؤ ثةرلةمان، 
ضارةسةر  كةموكووإييانة  ئةو  بؤئةوةى 
بكةين، بةآلم داواكارييةكةمان قبووأل نةكرا.

بةَلَينى  ساَلَيكة  ضةند  ماوةى  رؤذنامة: 
يةكخستنةوةى دةزطاكانى ئاسايش بة خةَلك 
يةكنةخراونةتةوة،  تائَيستا  بةآلم  دةدرَيت، 

ئةم موماتةَلةكردنة ضى مانايةكى هةية؟ 
هةردوو  كارى  ستراتيذء  جياوازيى   *
يةكنةخستنةوةى  بؤ  هؤكارة  حيزبةكة 

هةردووال  جطةلةوة  ئاسايش،  دةزطاكانى 
هَيزانة  ئةو  تائَيستاش  قبووَلناكةنء  يةكتر 
ئةجَيندايةكى  هةريةكةو  حيزبينء  هَيزى 
س�اَل�ى  ل��ة  ه�ةي�ة،  خ�ؤي�ان  سياسيى 
ياساي  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  )2004(دا 
هَيزةكانى  ب��ةآلم  دةرض��وو،   )46( ذم��ارة 
ناكةنء  ئاسايشى سلَيمانى كار بةو ياساية 
يةكَيتييةوة  يةكةمةكانى  كةسة  رَيطةى  لة 
ئاراستة دةكرَينء هيض ياسايةكيان نيية كارى 
ثَيكبةن، هَيزةكانى هةولَيرء دهؤك كارى ثَي 
بؤ  دةبَيت  زؤرى  كاريطةريى  ئةمة  بكةن، 
لةدةستدانى شةرعيةتى ئةو هَيزانة، ئَيمة ثَيش 
ثةسةندكردنى بودجة داواى يةكخستنةوةى 
لة  ناإازيبووين  كردو  دةزطايانةمان  ئةو 
دةزط��اى  بؤ  بودجة  دوو  تةرخانكردنى 
ثةرلةمانتارانى  بةداخةوة  بةآلم  ئاسايش، 
سياسيى  ئاراستةى  بة  دةس��ةآلت  ليستى 
حيزبةكانيان كاريان دةكرد، لة كؤبوونةوةى 
ليذنةى ناوخؤ لةطةأل بةرثرسانى ئاسايشدا 
مانطيان   )3( مؤَلةتى  كة  لَيكردين،  داوايان 
لةكاتى  بةآلم  يةكدةطرنةوة،  تا  بدةين  ثَي 
مانطى  بؤ  وادةكة  بودجةدا  ثةسةندكردنى 

حوزةيران درَيذكرايةوة.
بؤ  كاتةى  ئ��ةو  ثَيتواية  رؤذن��ام��ة: 
دانراوة،  دةزطاية  دوو  ئةو  يةكخستنةوةى 

دةزطاكانى ئاسايش يةكبخرَينةوة؟
* هةرضةند هَيشتا وادةى يةكخستنةوةى 
نةهاتووة،  كؤتايي  ئاسايش  دةزطاكانى 
يةكبطرنةوة  ماوةيةدا  لةو  ثَيموانيية  بةآلم 
ئَيمة دةمانةوَيت، ضونكة  بةو شَيوةيةى، كة 
ئامادةكارى  ثراكتيكييةوة  لةإووى  تائَيستا 
بؤ يةكخستنةوةكة نةكراوةو بةجديى كارى 

بؤ ناكرَيت.
رؤذنامة: نةبوونى ياسايةك بؤ هَيزةكانى 
كةمتةرخةميى  بؤ  تاضةند  ئاسايش، 

ثةرلةمانى كوردستان دةطةإَيتةوة؟ 
* لةكاتى طفتؤكردنمان لةطةأل بةرثرسانى 
كة  ثَييانإاطةياندين؛  ئاسايشدا  دةزط��اى 
بؤ  ثإؤذةياسايةكن  ئامادةكردنى  سةرقاَلى 
بةآلم  دةزطاكة،  ه��ةردوو  يةكخستنةوةى 
كوآ؟،  طةيشتووةتة  هةنطاوة  ئةو  نازانين 
ثةرلةمانى كوردستان  هةم حكومةتء هةم 
بؤ  ياسايةك  نةبوونى  لة  كةمتةرخةمن 
ليذنةى ناوخؤو  هَيزةكانى ئاسايش، ئةركى 
دةركردنى  بؤ  ك��ار  بةجديى  ثةرلةمانة 
ياسايةك بكةن، يان دةبَيت ثةرلةمان فشار 
ئامادةكردنى  بؤ  حكومةت  سةر  بخاتة 

ثإؤذةياسايةك.

سازدانى: ئارام محةمةد

عةبدوإلحمان زاخؤيى، ثةرلةمانتارى 
فراكسيؤنى طؤإان لة سنوورى بادينان 

باس لةوةدةكات، كة هةندَيكجار لةاليةن 
بةرثرسانى ناوضةكةوة رَيطريى لةبةردةم 

ضاالكييةكانى بزووتنةوةى طؤإان 
دةكرَيتء ئاماذة بؤ ئةوةشدةكات، كة 
لةماوةى رابردوودا ضةندين كَيشةو 

سكاآلى هاوآلتييانى ناوضةكةيان 
طةياندووةتة ثةرلةمان.

رؤذن��ام��ة: ل��ةم��اوةى راب����ردوودا كة 
سنوورة  ل��ةو  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارى  وةك 
هةوَلتداوة  تاضةند  دةستبةكاربوويت، 
ناو  بطةيةنيتة  خةَلك  طرفتةكانى  ناإةزاييء 
ثةرلةمان، يان ليذنةكانى ثةرلةمان، ئةو هةوألء 

كارانة ضين؟
هةوَلمانداوة،  ب��ةردةوام  ئَيستاء  تا   *
ئاطادارى  لةنزيكةوة  خةَلك  نوَينةرى  وةك 
هةروةها الى  بين،  خةَلك  طرفتةكانى  كَيشةو 
خؤمان ئةو طرفتانةمان بةرزكردووةتةوة بؤ 
سةردانمان  هةروةها  ثةرلةمان،  لة  ليذنةكان 
الى  بؤ  جياواز  شوَينى  ضةندين  بؤ  هةبووة 
ضينة جياوازةكانء هةوَلى تةواومان داوة بؤ 
ئةو طرفتانةى كة لةزاخؤ ثَيويستة ضارةسةر 

سنوورةكة  ثَيويستيى  بؤنموونة:  بكرَين، 
زؤرينةى  ئَيستا  ضونكة  قوتابخانة،  بةبيناى 
تيادا  دةواميان  سآ  يان  دوو  قوتابخانةكان 
بريتيية  زاخؤ  لة  ديكة  طرفتَيكى  دةكرَي�ت، 
كة  زاخ��ؤ  طةلى  رَيطاوبانى  خراثيى  ل��ة 
هاتوضؤى  دَلتةزَينى  رووداوى  ب��ةردةوام 
ياخود  تونَيلَيك  بة  ئةمةش  لَيدةكةوَي�تةوة، 
تةختكردنى ئةو بةرزيىء نزمييانةى كة هةن، 
ضةند  كَيشةى  هةروةها  ضارةسةردةبَيت، 
كَيشةكانى  زاخؤ،  قةزاى  بة  سةر  طوندَيكى 
طةيةنرانة  رزطارى  بةناحيةى  سةر  طوندَيكى 
دروستبوو  ديكة  كَيشةيةكى  ثةرلةمان، 

لةنَيوان ئةوقافى زاخؤء مامؤستايةكى ئايينيدا 
ئةوقافى  ليذنةى  طةياندة  كَيشةكةمان  كة 
ثةرلةمانء نةمانهَيشت ئةو مامؤستاية فةسأل 
ئَيمة دةإؤينة  ديكة.  كَيشةى  بكرَيت، ضةندين 
ناو خةَلك بؤئةوةى لةنزيكةوة ئازارو كَيشةو 
ثةرلةمانء  بطةيةنينة  خةَلك  داواكارييةكانى 

سةرووى خؤمانء اليةنة ثةيوةنديدارةكان.
رؤذنامة: لة سنوورى بادينان، بارودؤخى 
بزووتنةوةى طؤإان ضؤنة، بةتايبةت زاخؤ كة 
بةإَيزت ثةرلةمانتارى ئةو ناوضةيةيت، تاضةند 

طةشبينيت بة داهاتووى بزووتنةوةى طؤإان؟
بزووتنةوةى  بةرامبةر  طةشبينم  زؤر   *
لة سنوورى  بةطشتيىء  لةكوردستان  طؤإان 
بادينان بةتايبةتى، واى دةبينم كة لةضوار ساَلى 
نةبَيتة  ئةطةر  بزووتنةوةكةمان  داهاتوودا، 
هَيزى يةكةم، ئةوا بةدَلنياييةوة هَيزى دووةمة، 
كوردستاندا  لة  ئَيستا  راستيدا،  لة  ضونكة 
هةروةها  زؤر،  ثَيويستييةكى  بووةتة  طؤإان 
بةر  نةطؤإين، زيانَيكى طةورة  ئةطةر خؤمان 
ئَيستادا  لة  ضونكة  دةكةوَي�ت،  ميللةتةكةمان 

طةندةَلييةكى زؤر هةية.
سةركةوتنةكانى  واية،  بإوات  رؤذنامة: 
بزووتنةوةى طؤإان درَيذةيان دةبَيتء متمانةى 

زياترى خةَلك بةدةستدةهَينَيت؟
سةركةوتنةكانى  كاروانى  ثَيمواية،   *
بزووتنةوةى طؤإان درَيذةى دةبَيت، بةتايبةت 
لة  كة هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانمان 

ثَيشة، هةروةها بإوام واية، لةم هةَلبذاردنةشدا 
ثإؤذةى  لة  تَيطةيشتوو  رؤشنبيرو  خةَلكى 
دةبَي�ت  زياتر  طؤإان  بزووتنةوةى  طةورةى 

بةتايبةت لة سنوورى بادينان.
رؤذنامة: ئةو طرفتة سةرةكييانة كامانةن 
كة بؤ اليةنطرانى بزووتنةوةى  طؤإان دروست 

دةكرَين لةو ناوضةية؟
* ضةندين طرفتى جؤراوجؤر بؤ اليةنطرانى 
بادينان  لةسنوورى  ط��ؤإان  بزووتنةوةى 
دروستكراون، بةتايبةت لةماوةى هةَلبذاردنى 
بةرامبةر  رَيطريى  بؤنموونة:  ثَيشوودا، 
دةزطاكانى راطةياندنى طؤإان لةسنوورةكةدا، 
بزووتنةوةكة،  بارةطاى  بؤ  خانوو  ثَينةدانى 
طؤإانء  ليستى  ثؤستةرةكانى  لَيكردنةوةى 
نةهَيشتنى سةربةستى بانطةشةى هةَلبذاردن.

رَيطريى  كة  دةكةيت  هةست  رؤذنامة: 
ئاشكرا هةية لةبةردةم كارى نوَينةرانى ليستى 
سنوورى  لة  ليستةدا  ئةو  اليةنطرانى  طؤإانء 

بادينان؟
* بةَلَى، وةك ئاماذةم ثَيكرد، رَيطريى هةية 
بزووتنةوةكةماندا،  ضاالكييةكانى  لةبةردةم 
لة  بؤنموونة  راطةياندنةكانمان،  بؤ  بةتايبةت 
تةقة  هةَلبذاردندا،  بانطةشةى  لةكاتى  )3/5(دا 
لة اليةنطرانمان كرا لة دةظةرى بةروارى باآل، 
لةسةر  هةية  فشارة  ئةو  بةردةوام  هةروةها 

اليةنطرانمان.
ضؤن  خةَلك  زاخؤ،  سنوورى  لة  رؤذنامة: 

ثَيشوازى لة ضاالكييةكانى طؤإان دةكةن، بةَلَينى 
ضى بةخةَلك دةدةن لة كارةكانى داهاتووتاندا 

لةثةرلةمان بؤ سنوورةكةتان؟
خةَلكى  لةخزمةتى  بةَلَيندةدةين،   *
سنوورةكةماندا بين، ثارَيزةرى دةنطى خةَلكى 
سنوورةكةمان بين لة ثةرلةمان بؤ ضةسثاندنى 
هاوآلتييانء  ثاراستنى  هةروةها  مافةكانيان، 
مةحسوبييةتء  هةستى  دورخستنةوةى 
مةنسوبييةت، هةروةها هةوَلدان بؤ بنبإكردنى 
عةسكةرى.  ئيداريىء  سياسيى،  طةندةَليى 
بةو رؤحةشةوة دةضينة ناو خةَلكى خؤمانء 
لة  ط��ةرم  ثَيشوازيى  ناوضةكةش  خةَلكى 
طةنجانء  بةتايبةت  دةك��ةن،  بزووتنةوةكة 

قوتابييانء خةَلكانى رؤشنبير.

ذمــارة )580( ضاوثَيكةوتن
سَيشةممة 2010/5/4 8

hewal.rozhnama@gmail.com

نةريمان عةبدولآل:

حكومةت غةدر لة هَيزةكانى ناوخؤ دةكات

عةبدوإلةحمان زاخؤيى:  
لة بادينان رَيطريى لة ضاالكييةكانمان دةكرَيت

حكومةتى هةريَم طرنطيى بة هَيزة ئةمنييةكان 
نةداوةء ثشتطويَى خستوون، لة كاتَيكدا ئةو 

هَيزانة ئةركى ثاراستنى سةرومالَى هاوآلتييانء 
هةريَمى كوردستانيان لةئةستؤدايةو بِربِرةى 

ثشتى ثاريَزطاريكردنى ئةمنء ئاسايشى هةريَمن

بةلَيَندةدةين، 
لةخزمةتى خةلَكى 

سنوورةكةماندا بين، 
ثاريَزةرى دةنطى 

خةلَكى سنوورةكةمان 
بين لة ثةرلةمان



ئةوةداية، خؤى ئؤرطانيزة بكات. بة راى ئَيوة، 
بةرةو  بنَيت  هةنطاو  ضؤن  بزووتنةوةية  ئةم 
رامياريى  ثارتَيكى  فةلسةفةى  دروستكردنى 
شَيوة  مؤدَيرنى  ثارتَيكى  لة  سيماى  كة  نوآ 

ئةوروثى بضَيت؟
كة  پارتَيكة  مؤدَيرن،  سياسيي  پارتي   *
رةگي لة بةشَيک يان چةند بة شَيکي کؤمةَلگادا 
ئايدؤلؤژياي  پللانء  ديللدء  خللاوةن  هةيهء 
هةموو  مانيفَيستَيكة.  هةَلگري  خؤيةتيء 
بيرؤكةء  ئللةو  بةرجةستةکردني  ئةمانه 
لةسةر  پارتةکةي  كة  بةرژةوةندييانةن 
به  بايةخ  گللؤإان  دةبَيت  بؤيه  بونيادنراوه، 
ئامَيرَيک  بتوانَيت  کةس.  نةک  بللدات،  وشة 
بهَينَيتة ئاراوه كة بوار بإةخسَينَيت بؤ هةموو 
ديدَيک. ئةم ئامَيرة هةميشة لة کارکردندابَيت، 
باَلَيک  يان  پَيرَيک  يان  کةسَيک  به  نةتوانرَيت 
بکوژَينرَيتةوه. دةبَيت گؤإان بؤئةوةي پارتَيکي 
ئةوا  گؤإان،  بةديهَيناني  بؤ  باوةإپَيکراوبَيت 
بةردةوامء هةميشة  لة هةناوي خؤيدا  دةبَيت 
گؤإان ئةنجامدات. به راي من، گؤإان کاتَيک 
ناوي  باشترة  وا  سياسيي،  پارتَيکي  دةبَيتة 
خؤي بگؤإَيتء گؤإان لة ناوةوه بکاتة ئامانج.

ئَيمة دةزانين، خةَلکي کورد لة پَيكهاتةيةکي 
كة  وةهايکردووه  ئةمة  ناژين،  کؤمةَلگاييدا 
مةحاأل  کارَيکي  راستةقينه،  سياسةتکردني 
کار  گؤإان  بزووتنةوةي  دةکرَيت  بةآلم  بَيت، 
دونياي  لة  بکات.  بونيادانةش  ئةم  گؤإاني  بؤ 
ناسياسييانه  شَيوازَيکي  به  خةَلک  ئَيمةدا، 
يان  حيزبَيک  نَيو  ناچنه  بؤئةوه  سياسين. 
بخؤن،  کؤمةَلگا  خةمي  بؤئةوةي  دةزگايةک 
بةَلکو بؤئةوةي بژَيويي خؤيانء خَيزانةکانيان 
سياسةتکردني  خراپه  نةريتة  ئةم  دابينکةن. 
پيشة، بؤيه سياسةتکردن  يان  کردووةتة کار 
باشترکردني  لة  نييه  بةشداريکردن  ماناي 
کؤمةَلگادا، ئةمةش کاري گؤإان گران دةکات، 
خؤي  گللؤإان  بزووتنةوةي  دةبَيت  بللةآلم 

لَيبپارَيزَيتء بةرهةَلستي بکات.
دروستبووه،  پارتة  ئةم  خةمي  دةبَيت 
بَيت،  کوردبوون  بةَلکو  نةبَيت،  ئةورپيبوون 
هَينده  رؤژئاواييانه  دروشمي  هَيناني  چونكة 
رةنگه  بَيت،  )ئةزمووني  نابَيت.  کاريگةري 
دةرئةنجامي حيزبي شيوعي، وةک نموونةيةک 
به سوودبَيت(، رةنگه ئةگةر گؤإان بؤ شَيوازي 
ئةوا  دةإوانَيت،  سياسيي  پارتي  ئةوروپي 
سياسيي  پارتَيکي  هةر  چونكة  زؤرن،  شَيواز 
بةپَيي ئايدؤلؤژياکةي ستراکتؤري، خؤي بونياد 
دةنَيت. هةردوو شَيوازي چة پء راست، کؤنء 
دونياي  )ئةمإؤ  بوون.  بَيکةَلک  ژةنگاوييء 

رؤژئاوا به تايبةتء دونيا به گشتيي لة دؤخَيکي 
سيستمي  دةربللارةي  دةژي،  پوچگةراييدا 
سياسيي، به تايبةت كة هةردوو سؤشياليزمء 
کةپيتاليزم به خراپي تووشي شکست بوون(. 
سةوزةکان  وةک  پارتَيکي  لة  گؤإان،  دةبَيت 
بنواإَيت بؤ مؤدَيل، بةآلم به ئاگاييةکي زؤرةوه، 
کورداندن  به  پَيويستي  مؤدَيلة  ئةم  چونكة 
الي  ديارة  ديكة.  مؤدَيلَيکي  هةر  وةک  هةيه 
ستاليني  پارتَيکي  دةيةوَيت  كة  روونه  گؤإان 
فرةناوةند،  ياني  نةبوون  ستاليني  نةبَيتء 
وةک  شيوعييةت  راستيدا،  )لة  فرةديد.  فرةإا، 
رَيکخستني  لة  کاَلفام  دؤگماو  شَيوازَيکي 
بةرپرسه  تائَيستا  سياسةت،  کؤمةَلگاء 
لة  كة  ديکتاتؤرييانةي  خواستة  ئةو  بةرامبةر 
ستالينييةت  باوه(.  ئَيمةدا  سياسةتي  دونياي 
ياني کةسَيک يان چةند کةسَيکي کةم، خاوةنى 
ببَيتة  هةموو بإيارةکان بنء بزووتنةوةکةش 
بؤيه  بإيارانه،  ئةو  فةراهةمکردني  ئامرازي 
ياني ئةو رَيکخراوه، يان حيزبه  ناستالينييةت 
بإياربداتء  بزووتنةوةكة  هةموو  دةبَيت  كة 
هةموو بزووتنةوةکةش هةوَلي فةراهةمکردني 
بدةن. ناستالينييةت ياني نوَيبوونةوه، نةبووني 
جةستةي کةسَيک به جةستةي حيزب. کَيشةي 
جة  ستةي  حيزبء  جةستةي  بووني  تةماهي 
سياسةتکردنه  تراژيدياي  گةورةترين  کةس، 
حيزب  جةستةي  نابَيت  رؤژهللةآلتللدا.  لة 
بپارَيزرَيت،  پيربوون  لة  دةتوانرَيت  پيربَيت، 
ناتوانرَيت  پيردةبَيتء  کةس  جةستةي  بةآلم 
ياني  پيربوون  بپارَيزرَيت.  پيربوون  لة 
لةگةأل  نوَيدا،  لةگةأل  بؤشايي  دروستبووني 

الودا، لةگةأل تازةدا. 
سَلدةکاتةوه  گللؤإان  كة  هةستدةکةين 
به  زاراوةيلله  ئةم  چونكة  حيزب،  زاراوةي  لة 
جؤرَيکي وةها لة ئاگايي خةَلکدا ناشيرين بووه، 
كة ناوَيرَيت بةکاريبهَينَيت، بةآلم به پَيچةوانةوه، 
هةيه،  کورديدا  سياسيي  دونياي  لة  ئةوةي 
دةبَيت  بؤيه  نةبَيت،  حيزب  شتَيكة،  هةموو 
حيزببووندا  به  سيستمي  دواي  به  گللؤإان 
نةهَينَيت،  ناويشي  بَيتء  ئةگةر  بگةإَيت، 
چونكة هةم سيستمي ديموکراسيء هةم ئةو 
رووبةإووي  بزووتنةوةيه  ئةم  سةختيانةي 
گؤإان  كة  دةکات  بة وة  پَيويست  دةبَيتةوه، 

ئؤرگانَيکي حيزبي مؤدَيرن بَيت.
دةبَيت گؤإان هةَلگري بةهاکاني مؤدَيرنه 
بَيت، بةآلم به تةبايي لةگةأل نةريتة باشةکاني 
وةک  مؤدَيرنةي  بةهاي  کورديدا.  کؤمةَلگاي 
باية خدان به مرؤڤ، به مافةکاني، به بةهاکاني، 
رووي  لة  مرؤڤبووني  بؤ  بوار  خولقاندني 
بؤيه  سياسييةوه،  کؤمةآليةتيء  ئابوورييء 
ئةطةر گؤإان دةخوازَيت، گؤإانخوازبَيت، ئةوا 
دةبَيت به دواي زةمينةکاني گؤإاندا بگةرَيت لة 
کاريان  پَيبدات،  برةويان  کؤمةَلگاداء  مرؤڤء 

لةسةر بکات. 
گؤإان  دةبَيت  كة  ديكة  گرنگي  خاَلَيکي 
جة ختي لةسةربکات، ئة وةيه كة سةرکردايةتي 
ئَيستاي ئة م بزووتنةوةيه، تةنيا بزوَينةري ئةم 
بزووتنةوةيةن، نةک خاوةنى. هَيشتا ئةم ديده لة 
کؤمةَلگاي کورديدا روون نييه، چونكة مَيژووي 
كة  بزووتنةوةيةكة  مَيژووي  کوردي،  حيزبي 

لةاليةن خةَلکانَيکةوه به ماَلكراوه. 
لة هةناوى كؤمةَلطةيةكى  رؤذنامة: طؤإان 
جياوازةوة  سياسيى  بيركردنةوةى  فرةإةنطء 
دروستة،  كارَيكى  ئَيوة،  راى  بة  دروستبووة. 
لة ثَيكهاتة نوَييةكةى طؤإاندا، مينبةرى فرةو 
نموونة،  بؤ  هةبن،  جياواز  سياسيى  ئاإاستةى 
بَياليةنةكان،  طرووثى  هةبن:  مينبةرانة  ئةم 
يةكَيتيية كؤنةكانء ئيسالميية كؤنةكان...هتد؟

نييه،  سياسيي  اليةنَيکي  پارتء  هيچ   *
يةک رةنگ بَيت. لة هةموو پارتة سياسييةکاني 
باَلي  ء  ميانإةو  باَلي  توندإةوء  باَلي  دونيادا 
چةپء باَلي راستإةو هةيه. ئةم باآلنه لة نَيو 

دةرئةنجامي  بةآلم  ملمانَيدان،  لة  خؤياندا 
نَيو  لة  گؤإانه  نوَيبوونةوهء  مامانَيکةيان، 
ناوي  لة  ئللةوةي  وةک  نةک  دةزگاکةياندا، 
روويدا،  يةکَيتيدا  لة  ئةوةي  روويدا.  يةکَيتيدا 
نةبوو  ئةوةيان  تواناي  باَلةکان  كة  ئةوةبوو 
گفتوگؤ بکةنء لة نَيو خؤيانداء لة چوارچَيوةي 
ئةم  گفتوگؤء  بکةونه  پارتةکةياندا  پرةنسيپي 
يارييةکي  لة  پَيدةکرا،  يارييان  جياوازييانه 
دةبَيت  بؤيه  هَيزدا،  هاوسةنگي  زيرةکانةي 
گؤإان زؤرترين هَيزي بداتة ئامَيري حيزبء 
لة  کةسايةتييةکاني.  نةک  پرةنسيپةکاني، 
راستيدا گؤإان ناچارةء دةبَيت پةلکةزَيإينةيي 
بَيت، چونكة خواستةکاني گؤإان لة کؤمةَلگاي 
گؤإان  دةبَيت  فرةشَيوازن.  فرةإةنگء  ئَيمةدا 
لة گفتوگؤدابَيت لةگةأل تراديسيؤن )کةلةپوور(

ء مؤدَيرنةدا. دةبَيت سأل نةکاتةوه لة دواندني 
ئاين. ئاين الي هةموو گةالني ديكة بةکاربراوه 
الي  تةنيا  کؤمةآليةتي،  بزاوتي  مةبة ستى  بؤ 
کوردبوونء  پَيکةوةگرَيداني  نةبَيت.  کورد 
ئةوانه  چنگي  لللة  ئيسام  ئيسامبوون، 
دژايةتيکردني  بؤ  دةيانةوَيت  كة  رزگاردةکات 
چؤن  )وةک  بةکاريبةرن  کورد  نةتةوةبووني 
کردوويانةو  عةرةب  تورکء  فارسء  گةالني 

دژ به کورد، بةکاري دةبةن(. 
ئةمة  بَيايةنه،  دةربللللارةي  هللةرچللي 
ئةو  ئةمانه  رؤژئاوا،  لة  سةيرة.  دياريدةيةکي 
کةسانةن كة تةنيا لة ساتةکاني هةَلبژاردندا بؤ 
مةبة ستي دةنگدان بير لة سياسةت دةکةنةوه، 
بةآلم بَيايةني لة کؤمةَلگاي کورديدا مانايةکي 
ياني  مللن،  تَيگةيشتني  به  هةيه،  ديكةي 
پةيوةست  بةبآ  ئازاديي،  به  سياسةتکردن 
گؤإان  ئةندامبوونةوه.  مةرجةکاني  به  بوون 
دةتوانَيت بوار بؤ ئةمانه بإةخسَينَيتء بيانکاتة 
اليةنه  لة  بةئاگابوون  بة  زيندوو،  بةشَيکي 
نَيگةتيفةکانيان، چونكة بَيانبوون لةهةمانکاتدا 
دةبَيت  بؤيه  تاکةکةسييانه،  بإيارَيکي  ياني 
گؤإان هةوَلي ئةوةبدات كة چؤن ئةم بإيارة 
تاکةکةسييانه لةگةأل خواستة کؤمةَلگاييةکاندا 

گرَيبدات. 
ئيشکاليةت  پإ  کؤنةکان،  يةکَيتييه  رةنگه 
بنء ئةم پَيإه خؤيان به خاوةني گؤإان دةزانن. 
خاوةني  دةبَيت  كة  دةبينن  خؤيان  لة  وةها 
دةبَيت  بن.  کاريگةري  دةسةآلتء  زؤرترين 
کؤمة َلگا  ديكةي  پَيكهاتةکاني  بؤ  ئةوة  گؤإان 
بسةلمَينَيت كة مةبةستي ريفؤرمي سياسييه لة 
بَيگومان  لة يةکَيتيدا.  کؤمةَلگاي کورديدا نةک 
ئةم  چاالکي  زؤر  بةشَيکي  کؤنةکان  يةکَيتييه 
لة  پچإانَيک  دةبَيت  بةآلم  بزووتنةوةيةن، 
ئاگايانه  بةبآ  هةتا  دروستبکرَيت،  نةستياندا 

يةکَيتي دووبارةنةکةنةوه.
خةمي  گللؤإان  دةبَيت  ئللةوةي  کةواتة 
بخوات، ئةوة نييه كة چةند رةنگه، بةَلکو چؤن 
لةگة أل  هةتا  دروستکات  رةنگانه  ئةم  بؤ  بوار 
ية کدا بکةونه راگؤإينةوةء دايةلؤگ. هةروةها 
جوَلةي  داينةمؤي  دةبنه  جياوازانه  هَيزه  ئةم 
كة  بزووتنةوةکةدا  خودي  لةنَيو  هةميشةيي 
دؤگمايي  تووشي  هةرگيز  لَيدةکات  وةهاي 
هةيه  ئللةوة  ترسي  هةميشة  بللةآلم  نةبَيت، 
به  بؤيه  بشکَيتةوه،  پَيچة وانةوه  به  كة 
بةها  لة  ئاگابوون  به  سنگفراوانيء  ئاگاييء 
سةرد ةمييةکاني شوناس، زؤر پَيويستن بؤ ئةم 
بزووتنةوةيه. )خواستي هةميشة جياوازبوون، 
کرانةوه  هةمانکاتدا  لة  هيگَليةکةي،  مانا  به 
بةرامبةر ئةويتر، به مانا ليڤيناسييةکةي. ئةوةي 
لة مؤدَيلي يةکَيتيدا هةبوو، ئةوةبوو كة چؤن 
دةبَيت  بسةپَينن،  خؤيان  کةسةکان  باَلةکان، 
مؤدَيلي نوآ مؤدَيلَيک بَيت كة وةها بيرکاتة وه 
چؤن لةگةأل باَلةکاني تردا بکةوَيتة گفتوگؤ بؤ 
كة  بزووتنةوةكة  بةرژةوةندي  چةسپاندني 
ديموکراسيدا،  پإؤسةي  ميانةي  لة  دةکرَيت 

وةک بةرژةوةنديي خةَلکي بکةوَيتةوه(.  

نوَيية  هَيزة  ئةم  ئايندةى  ضؤن  رؤذنامة: 
ناوخؤيىء  ئاستةنطة  ثَيتواية،  دةبينيت؟ 
ئةو  لةطةأل  مامةَلة  ضؤن  ضين؟  دةرةكييةكانى 

ئاستةنطانةدا بكات؟
به  ئةوا  ئايندةيه،  دةربللارةي  هةرچي   *
راستةخؤ  گللؤإان،  چارةنووسي  من،  راي 
بةستراوةتةوه به تواناي ئةم بزووتنةوةيةوه لة 
گؤإانخوازيي. تا چةندَيک گؤإان، گؤإانخوازهء 
گؤإانخوازبَيت،  دةتوانَيت  گؤإان،  چةندَيک  تا 
بةآلم لةبةر نةبووني دونيابينييةکي دياريکراو، 
گللؤإان،  ئايا  چييه؟  گللؤإانللخللوازيللي  ئايا 
پإؤسةيةکي کراوةيه، يان يؤتوپيايةكة؟ ئةگةر 
گؤإان،  دةبَيت  ئةوا  کراوةيه،  پإؤسةيةکي 
راستيدا،  لة  ئةمة  كة  گؤإانخوازبَيت،  هةميشة 
بةآلم  راستة قينةيه،  ديموکراسي  سرووشتي 
خاوةن  يان  يؤتوپيايةكة،  خاوةن  گؤإان  ئايا 
دةبَيت  ئةوا  ديدَيكة؟  خاوةن  يان  ئامانجَيكة، 
دةنگدةر  به  روونبکرَيتةوهء  بةباشي  ئةوه 
بفرؤشرَيت. دةبَيت گؤإان خؤي لةوه بپارَيزَيت 

تا ببَيتة هَيزَيکي خؤبةتاَلکردنةوة.
دوو  ئةو  گللؤإان،  ناوخؤيي  ئاستة نگي 
ناچَيت،  لللةوه  تائَيستا  كة  دونيابينييةيه 
لة  دروستکةن  دايةلؤگ  دؤخَيکي  توانيبَيتيان 
گؤإان  ئةگةر  ديارة  بزووتنةوةکةدا.  هةناوي 
بتوانَيت ببَيتة بزووتنةوةيةکي خاوةن دةزگا، كة 
بيري جوداء ديدي جودا تيايدا بکةونه گفتوگؤ، 
ئةوا ئةم جوداييانه دةبنه مايةي دةوَلةمةنديي، 
ئةمة  دةشکَيتةوه،  زيان  به  ئةوا  نا،  ئةگةر 
ناوخؤي  هةرچي  خؤيدا.  گؤإان  هةناوي  لة 
سياسيي  اليةنَيکي  هيچ  ئةوا  کوردستانيشة، 
هاتووةتة  گؤإان  كة  بةوةي  دَلخؤشبَيت  نييه، 
هةمانکاتدا  لة  بزووتنةوةيةک،  وةک  ئللاراوه 
لة  گللؤإان  بؤيه  واقيعَيک،  وةک  بَيتةئاراوه 
شَيوه  دوو  به  دةسةآلتدار  کانةوه  پارتة  اليةن 
سنووردارکردني  يةکةم:  دةکرَيت.  دژايةتي 
لَيسةندنةوةي  دووةم:  بزووتنةوةيةک.  وةک 
رؤحي  کوشتني  گؤإانخوازيي،  خواستي 
گؤإانخوازيي. ديارة گؤإان ناچارة لة پإؤسةي 
سياسيي تَيوةگلَيت، كة ئةمة لة ئةنجامدا دةبَيتة 
هؤي جؤرَيک لة سنووردارکردن، بةآلم د  ةبَيت 
جةستةدا  رؤحء  نَيوان  لة  جوداييةک  هةميشة 
بکرَيت. دةبَيت گؤإان وةک جةستة لة پإؤسةي 
هةميشة  رؤح،  وةک  بةشداربَيتء  سياسيدا 

گؤإانخوازبَيت.
ئاستة نگةکان  شة إي  بؤئةوةي  گللؤإان 
بگلَيت،  ملمانَيکان  لة  ئةوةي  لةبري  بکاتء 
دةبَيت خؤي بکاتة بةشَيكي ئؤرگاني کؤمةَلگا. 

دةبَيت ئةم بزووتنةوةيه هةتا بؤي دةکرَيت لة 
ملمانَيکان  چونكة  بَيت،  دوور  به  ملمانَيکان 
يارييه  لة و  تَيوةيگلَينن  كة  داإَيژراون  بؤئةوه 
نوقم  تيايدا  کوردي  سياسةتي  كة  قَيزةونةي 

بووه.
هةَلسوکة وتي  لة  دةکرَيت  تَيبيني  ئةوةي 
گؤإاندا، پةلةپةل، يان پشووکورتيية بةرامبةر 
ديللارة  کؤمةآليةتي.  سياسييء  گللؤإانللي 
گؤإان  كة  دَيللت  لة وَيوه  ئةمة  سةرچاوةي 
خةَلک  بَيزاريي  دةکللرد،  ئة وةي  چاوةإواني 
گةشتبَيتة ئاستَيک كة ئةگةر هاتوو ئةَلتةرناتيڤَيک 
سللآءدوو  بةبآ  خةَلکي  ئللةوا  ئللاراوه،  هاتة 
بيقؤزنة وهء بارودؤخةكة بگؤإن، بةآلم گؤإاني 
راستةقينه کاتخايةنهء ئةم پإؤسةيه پَيويستي 
به پشوو درَيژييء کؤَلنةدان هةيه، بؤيه زَيده 
بؤ  هةبَيت  ئامَيرَيک  يان  دةزگايةک،  كة  گرنگه 
کؤمةلة  يان  کةسَيک،  لةبري  بةإَيوةبردني 

کةسانَيک. 
بيَليم،  دة کللةم  حةز  کؤتاييدا  لة  ئللةوةي 
لة  سياسييةي  سيستمة  ئللةو  كة  ئللةوةيلله 
سياسيي  سيستمَيکي  هةيه،  ئَيمةدا  کؤمةَلگاي 
بَيدةربةستة.  بَيئاگاء  بَيتواناء  پةرتةوازةء 
نه  کورتخايةنه،  بةرنامةي  پانء  خاوةني  نه 
درَيژخايةن، نه خاوةني تةکنيكة نه ستراتيژ. لة 
داهاتوودا کؤمةَلگاي ئَيمة، رووبةإووي قةيراني 
ئابووريي، بَيکاريي، بَيزاريي، بَيکةَلکي سيستمي 
خوَيندن، نةبووني دةرفةت بؤ سوودوةرگرتن 
لة تواناء بةهرةکان، قةيراني ئةخاقي )بةتايبةت 
بَيکةَلكي  مؤدَيرنةيةکي روکةشي،  ئامادةيي  لة 
دةبَيتةوه.  خةست  شَيو  يةکي  به  درؤزنللدا(، 
قةيرانانةدا  ئةم  لةگةأل  مامةَلة  بَيتء  ئةگةر 
نةکرَيت، ئةوا دةبنه هؤي بةرهةمهَيناني ديدي 
تر، بؤ ئاين، بؤ نةتةوه، بؤ ئةخاق، بؤ نيشتمان، 
سياسيي  سيستمي  ئة مإؤ  هةتا  مللرؤڤ.  بؤ 
بؤيه  مةعريفه،  لة  بووه  بللةإؤژوو  کللوردي، 
هةتا قةيرانة کان نةتةقنةوه، هةستيان پَيناکات. 
مة عريفه،  لة  بةإؤژووبوون  لة  تر  روويةکي 
هةَلبژاردنةکةي ئةم دواييه بوو كة هيچ پارتَيک، 
نةيتوانيبوو  کللوردي  بزووتنةوةيةکي  يان 
بکؤَليتةوهء  دةنگدان  سيستمي  لة  زانستييانه 
لةبري ئةوةي ببَيتة قوربانيي، سوودي لَيببينَيت. 
بزووتنةوةي  بؤ  وانةبن  هةموو  ئةمانه  دةبَيت 
ئةم  شتَيک  هةموو  پَيش  دةبَيت  گللؤإانء 
مةعريفه،  لة  بشکَينَيت  رؤژوو  بزووتنةوةيه 
وةک اليةنةکاني تر کةسةکانء بةرژةوةنديية 
باالکان نةبنه بإياردةر، بةَلکو لَيکؤَلينةوةيةکي 

کراوةي رووني زانستي سةرپشک بَيت.
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سةردار عةزيز نووسةرو رؤشنبير:

 الوان، بـأبـأةي پـشتـي بـزووتنــــــــةوةي گؤأانن، بةآلم هَيشتا وةک سةربازَيک مامةلَةيان لةطةأل دةکرَيت

ت ضـــى بـــكـات؟ بزووتنةوةى طؤأان دةبـــــــيـَ

ثارتة 

دةسةآلتدارةكان، 

هةولَى 

لَيسةندنةوةى 

رؤحى 

طؤِرانخوازيى 

طؤِران دةدةن

ئةوةي تيَبيني دةکرَيت لة هةلَسوکة وتي گؤِراندا، پةلةپةل، يان پشووکورتيية 
بةرامبةر گؤِراني سياسييء کؤمةآليةتي، بةآلم گؤِراني راستةقينه کاتخايةنه
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هةذانَيكى  طؤإانكاريىء  مانطَيكة  ضةند  رؤذنامة: 
طةورة لة ثَيكهاتةى سياسيى كورددا روويداوة، ئَيوة لة ثَيش 
)7/25(داء لة نووسينةكانتاندا زؤر لةسةر ئةم مةسةلةية 

دوان، ئَيستا ضؤن دؤخة سياسييةكة دةخوَيننةوة؟
به  بةآلم  واقيع،  به  بوو  خواستةوه  لة  گ��ؤإان   *
واقيعبووني گؤإان ماناي ئةوه نييه كة گؤإان هاتووةتة 
ئَيستا  كة  ئةوةيه  بوترَيت،  دةتوانرَيت  ئةوةي  ئاراوه. 
كة  گ��ؤإان  خواستي  بؤ  هةيه  رَيکخستن  لة  جؤرَيک 
ئَيمة  کاتَيک  ئَيمةدا.  کؤمةَلگاي  لة  گشتييه  خواستَيکي 
دةَلَيين، خواستي گؤإان هةيه لة کؤمةَلگاي ئَيمةدا، ئةمة 
راستييةكة، بةآلم ناسنامةي ئةم گؤإانه ناديارة. خواستي 
گؤإان پةرچةکردارة كة هَيشتا نةبووةتة دونيابينييةکي 
گؤإاني  بةتايبةت  گ��ؤإان،  پإؤسةي  دي��ارة  تايبةت. 
کؤمةآليةتي، هةميشة جؤرَيک لة خؤإسکيةتء شپرزةيي 
بؤيه  پَيچراوه،  تةمتومان  لة  لةاليةکي ديكةوه  لةاليةکء 
ئةم  ئةوةي  بؤ  پَيويستة  رَيکخراوَيک  يان  دةزگايةک 
ء  رَيکخراو  بؤ  بگوازَيتةوه  خؤإسکيةتةوة  لة  خواستة 

هةروةها تةمتومانةکةي بإةوَينَيتةوه. 
روويداوه،  پچإان  لة  جؤرَيک  ئَيمةدا  کؤمةَلگاي  لة 
وَيستگةکةيدا  لة  خةَلک  خواستةکاني  شةمةندةفةري 
کوآ  بؤ  نازانَيت  هَيشتا  ب��ةآلم  ئيش،  کةوتووةتة 
هَيَلي  جَيگادا  زؤر  لة  رةنگه  هَيشتا  دةک��ات،  سةفةر 
ئةم  گ��ؤإان  بزووتنةوةي  ئةگةر  رانةکَيشرابَيت.  بؤ 
شةمةندةفةرةي حةزي کؤمةَلگاي خستةگةإ، ئةوا ئَيستا 
دةبَيتء لة هةمانکاتدا بةرپرسة لةوةي كة بيخاتة سةر 
ديكة  به زمانَيکي  ئةگةر  ديكة.  بؤ جَيگايةکي  بيبا  رَيگاو 
قسة بکةين، ئَيمة لة ساتةوةختَيکي گواستنةوةدا دةژين، 
خةونء خواستمان هةيه بؤ گواستنةوه، بةالم نازانين بؤ 
کوَيى بگوَيزينةوه، به چ رَيگايةکدا بإوَين. ناتوانرَيت زؤر 
درَيژة بةم ساتةوةختة بدرَيت، بؤيه کارَيکي هةنوکةييه 

كة گؤإان ئؤرگانيزه ببَيت. 
بؤ  گَيإاوةتةوه  سياسةتي  گؤإان  هةمانکاتدا  لة 
بةربةستکردني  بؤ  هةمانکاتدا  لة  بةآلم  ئَيمة،  دونياي 
لة  ديكة  هَيزگةلَيکي  زيندووبوونة وةيةي سياسةت،  ئةم 
به  گشتييةکانيان  پانتاييه  زياتر  زياترء  پةرچةکرداردا 
يان  سياسةت،  گَيإانةوةي  ئةم  دةبَيت  کردووه.  حيزبي 
بمَينَيتةوه.  زيندوويي  به  سياسةتة،  زيندووکردنةوةي 
نابَيت مرؤڤى کورد بةوه رازي بَيت كة تةنيا مرؤڤَيكةء 
لةهةمانکاتدا  ئةو  بةَلکو  شايستةيةتي،  سادة  ژيانَيکي 
بوونة وةرَيکي سياسييه. بةو مانايه كة خاوةني بإيارة، 
گوَيي  هةمووان،  لة  بةشَيكة  خؤيةتي،  ژياني  خاوةني 
وةردةگيرَيت،  هَيند  به  پَيدةكرَيت،  پرسي  لَيدةگيرَيت، 
چونكة ئةگةر وةها نةبَيت، ئةوا وةک هانا ئارَينت دةَلَيت: 
مرؤڤَيکي  تةنيا  كة  بوو  رازي  بةوه  کةسَيک  ئةگةر 
ديكة وةک  ئةواني  بؤ  گرانه  ئةوا  تر،  هيچي  سادةبَيتء 
مرؤڤَيک مامة َلةي بکةن. دةکرَيت بوترَيت، دؤخي ئَيستا 
دؤخَيکة كة سياسةت تيايدا تا ئاستَيک زيندووه، لةاليةکي 
خةياَلداني  هةروةها  ئارادايه،  لة  ئةَلتةرناتيڤ  ديكةوه 
سياسيي خةَلكي، خةياَلدانَيكة تواناي خةياَلکردني هةيه. 
دةکرَيت ئةمانه هةموو پَيکةوه وةک بنةمايةکي زيندوو 
تةماشا بکرَين، بةآلم لةوه گرنگتر به زيندوو هَيشتنةوهء 

کاراکردنيةتي. 
مانطَيكة  ضةند  ط��ؤإان،  بزووتنةوةى  رؤذنامة: 
دروستبووة. ثَيتانواية، خاَلة الوازةكانى ئةو بزووتنةوةية 

ضى بوون لة ئَيستاو رابردوودا؟
بزووتنةوةيةکي  گؤإان  رووةوه  زؤر  لة  هَيشتا   *
تةقليديي کوردييه، لة هةناوي بزووتنةوةيةکي تةقليديي 
کوردييةوه هاتووةتة دونياوه، هَيشتا نازانَيت، يان بةدواي 
ئةوةدا دةگةإَيت كة چؤن خؤي بَيت. وتةيةکي نيچه هةيه، 
لة وه ئاگادارمان دةکاتةوه كة لة ميانةي بةربةرةکانَيماندا 
بَيت،  خؤمان  لة  ئاگامان  دةبَيت  ديكةدا،  ئةواني  لةگةأل 
ئةوةي  سةرباري  گؤإان  دةبَيت  تر.  ئةواني  به  نةبين 
ئؤپؤزسيؤنه، ياني بةرابةرکآ لةگةأل ئةواني تردا دةکات، 
لةهةمانکاتدا دةبَيت خاوةنى پإؤسةء پإؤژةي خؤي بَيت. 
لةالية ک بؤئةوةي نةبَيت بةئةوي ترء لةالية کي ديكةوه 
خؤي  دونيابيني  بةرچاوإوونيء  خ��اوةن  بؤئةوةي 
بَيت. ديارة بزووتنةوه تةقليدييه کوردييةکان، کؤمةَلَيك 
بونياديان لة ئاگايي مرؤڤي کورددا داإشتووه كة ئاسانه 
بؤ ئةواني تر درَيژةي پَيبدةن. بؤ نموونه، حيزبي تةقليديي 
بةعسدا،  پالنةکاني  به  درَيژ  ي  بواردا  زؤر  لة  کوردي 
ئةگةر  بَيت،  بونيادانه  ئةم  ئاگاداري  دةبَيت گؤإان  بؤيه 
قازانجَيکي  ئَيستادا  ساتي  لة  رةنگه  پَيبدات،  درَيژةيان 
کةمي هةبَيت، بةآلم لة ماوةي درَيژخايةندا به زياني ئةم 

بزووتنةوةيه دةشکَيتةوه.
قةيراني شوناسي  گؤإان  هَيشتا  ديكةوه،  لةاليةکي 
ناوي  لة  بير  ئةگةر  ن��ةک��ردووه.  چ��ارةس��ةر  خ��ؤي 
بؤ  رووني  به  ئةوةمان  بکةينةوه،  بزووتنةوةيه  ئةم 

بَيزاريةكة،  رابةرايةتيي  خواستَيکةء  كة  دةردةکةوَيت 
هاتووةتة  حيزبَيکةوه  هةناوي  لة  كة  پةرچةکردارَيكة 
به  هةيه  كة  گشتييةي  ناإةزايية  ئةو  بؤئةوةي  دةرآ 
پالنَيکي  هةَلگري  گؤإان  دةبَيت  بةرَيت.  ئاإاستةيةکدا 
بَيت،  گؤإان  دونيابينيي  هةَلگري  بَيت،  گؤإان  رووني 
هةَلگري ديدي رؤشني گؤإان بَيت. گؤإان دةنگي هَينايه 
ئاراوه بَيئةوةي بتوانَيت، زمانَيک دروستکات. دةنگ، ئةو 
قيإةقيإء هاتءهاوارة پإءپوچةيه كة مرؤڤ لة سياسةت 
بگةإَيتء  زماندا  دواي  به  گؤإان  پَيويستة  دةخ��ات. 
لة رَيگاي  خؤي لة دةنگ به دوور بگرَيت، چونكة تةنيا 
زمانةوه سياسةتي راستةقينه لة دايک دةبَيت. زمان ياني 
رةخساندني دةرفةت بؤ هةموو ئةنداماني بزووتنةوةكةء 
هةموو ئةواني ديكة لة دةرةوه، ئيتر چ رؤشنبيران بن يان 
خةَلکي تر، ئةوةي دةيبينن، دةيخوازنء بيري لَيدةکةنةوة، 
به زمانَيکي هَيمن دةريببإنء لةاليةن ئةم بزووتنةوةيةوه 
به هَيند وةربگيرَينء بايةخيان پَيبدرَيت. دةبَيت کلتووري 
دةنگه،  کلتووري  کرؤکي  كة  چةواشةکاري  پياهةَلدانء 

لَيرةدا )لة هةناوي ئةم بزووتنةوةيةدا( جَيگةي نةبَيتةوه. 
خوة  نةريتء  درَيژةپَيداني  ديكةي  شَيوازَيکي 
خراپةکاني حيزبه تةقليدييةکان، هةوَلدانه بؤ بةماَلکردني 
رؤشنبيران. دةبَيت گؤإان پةيوةندييةکي نوآ داإَيژَيت 
بإةخسَينَيت  بوار  كة  پةيوةندييةک  رؤشنبيراندا،  لةگةأل 
بکات،  زةوت  لَي  ئازاديي  ئ��ةوةي  بةبآ  رؤشنبير  بؤ 
چونكة هةموو دةزگايةک بؤئةوةي خؤي لة پةککةوتةيي 
خؤي  بچَيتةوه،  بةخؤيدا  هةميشة  دةبَيت  بپارَيزَيت، 
راڤةبکات، بةدواي شَيوازي نوَيدا بگةإَيت. لةهةمانکاتدا 
تيورةء  هةردوو  هةوَلبدات  گؤإان  بزووتنةوةي  دةبَيت 
ئةزموون پَيکةوه گرَيبدات. مةبةستم لةمة ئةوةيه، ئةگةر 
بزووتنةوةکةدا،  نَيو  لة  هةن  ئةزموون  به  خةَلکانَيکي 
)ديارة چةمکي ئةزموون دةبَيت هةَلوَيستةو خوَيندنةوةي 
لة  ئامادةبوون  تةنيا  نموونه  بؤ  بکرَيت:  بؤ  قووَلتري 
دياردةيةکدا يان تةنانةت ئةنجامداني کارَيک، مةرج نييه 
ئةزموون.  خاوةن  بکاتة  بوارة  دا  لةو  کةسَيک  بؤئةوةي 
هةموو  لةپاأل  ئاگايي  ئامادةبووني  ياني  ئةزموون 
لة  دونيابيني  مةحةکي  به  رووداو  کردني  کردارَيکداء 
تيورةدا  خة َلکاني خاوةن  لةگةأل  دةبَيت  ئاگاييدا(.  پةناي 
پَيکةوه  دوانه  ئةم  بتوانرَيت  ئةوةي  بؤ  گفتوگؤ  بکةونه 

گرَيبدرَين، هةتا پالنَيکي وردترء ژيرانةتر دابإَيژرَيت. 
بإواي  کوردي  کؤمةَلگاي  كة  ئاشکرايه  لةکاتَيکدا 
ئةو  بَيئاگاييانةي  درَيژةپَيداني  ئةمة  هةيه.  کاريزما  به 
دةروَيشي  سؤفيگةرء  هةردوو  كة  ئاينييةيه  کلتوورة 
بريتييه  بإوايه  ئةم  ئَيمةدا رسکاندوويانه.  لة کؤمةَلگاي 
لةوةي كة کةسَيک يان کةسانَيکي تايبةت هةن كة تواناء 
ئةوان  دةبَيت  بؤيه  زياترة،  ديكة  لةواني  کاريگةرييان 
واقيعيبووني  سةرباري  تر.  کةسانَيکي  نةک  بن  رابةر 
ئةم دياريدةيه، دةبَيت گؤإان خؤي لَي به دوور بگرَيت. 
ئةلتةرناتيڤي ئةمة ئةوةيه كة ئةم بزووتنةوةيه ئامَيرَيک 
بهَينَيتة ئاراوه كة ديناميکيةتي تيابَيت، جوَلةي بةردةوام. 
بزووتنةوةيه  ئةم  كة  تايبةت  به  پيويستة،  زَيده  ئةمة 
لة  خؤي  ئةويش  ناسكة،  ئةخالقي  بةهايةکي  هةَلگري 
خةوني ئةو هةزارةها الوةدا دةبينَيتةوه به ژيانَيکي ديكة. 
دةبَيت ئةم بزووتنةوةية، خؤي وةها سيستةماتيزةکات 
هةميشة  خةونه،  ئةم  فةراهةمکردني  بؤ  تَيکؤشان  كة 

بةردةوامي هةبَيت.  
تةمةنباوک، خاوةن  گؤإاندا، خةَلکاني  لةنَيو  هَيشتا 
بإيارن. تةمةنباوک، مةبةستمان ئةو کةسةيه كة پَييدةَلين 
نةريتي  بةپَيي  خَيزاندا،  لة  چونكة  خَيزان.  سةرؤکي 
باوکساالريي، سةرؤکَيک هةيه، قسةکةرَيک هةيه، ئةگةر 
ئةوا  بکرَيت،  رازي  قسةکةرة  يان  سةرؤكة  ئةو  بَيتء 
رؤژهةآلتي  لة  )ئةمة  بن.  رازي  ناچارن  ديكة  ئةواني 
دةسةآلتةوه  لةاليةن  ستراتيژَيک  وةک  ناوةإاستدا 
کؤمةَلگاي  لة  ئةنجامدا  لة  بؤيه  ب��ةک��اردةب��رَي��ت(، 
باوکساالريدا الو، گةنج، ژنء منداأل بَيدةنگن. هةرچةنده 
بإبإةي پشتي بزووتنةوةي گؤإان الوانن، بةآلم هَيشتا 
نةک وةک  دةکرَيت،  لةطةأل  مامةَلةيان  وةک سةربازَيک 

خاوةن بإيارَيک. 
هةوَلى  لة  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  ئَيستا  رؤذنامة: 

ه��َي��رش ع��ةب��دوإلةح��م��ان، 
لَيثرسراوى  ثَيشوءى  جَيطرى 
ثةيوةندييةكانى حكومةتى هةرَيم 
تةوةرةدا  لةم  واشنتؤن،  لة  بووة 
بارى سةرنجى لةسةر بزءوتنةوةى 

طؤإان دةخاتةإوو.

طةنجَيك،  وةك  ئَيوة  رؤذنامة: 
سياسيى  دؤخ��ى  ضاودَيريى  كة 
كوردستان دةكةن، ثَيتانواية باشترة 
ئَيستاء  وةك  طؤإان  بزءوتنةوةى 
ناإَيكخراوى  بزوءتنةوةيةكى 
جةماوةريى بمَينَيتةوة يان ثَيويستة 

خؤى ئؤرطانيزة بكات؟
طؤإان  دةيبينم،  من  ئ��ةوةي   *
ثَيكهاتةوة  رووي  ل��ة  تائَيستا 
ثآ  نوَيي  شَيوازَيكي  ثةرتةوازةيةء 
كاركردنَيكي  خؤإَيكخستنء  بؤ  نيية 
خؤشت  ه���ةروةك  سيستماتيك، 
باستكردووة كارةكانيان هةإةمةكيي 
بووة، كة ئةمةش ثَيمواية دةبَيتة هؤي 
جةماوةرةكةي  ثةرتةوازةبووني 
ئةطةر بةشَيوةيةكي تؤكمة خؤي رَيك 

نةخاتةوة.
ب��ة ب��ؤض��وون��ي م��ن ط���ؤإان 
ت��ةواوي  طؤإيني  هةوَلي  دةبَيت 
ئيداريي  حوكمإانيء  سيستمي 
هةروةها  بدات،  كوردستان  هةرَيمي 
لةسةر  كار  تةريبيش  بةشَيوةيةكي 
هةَلةكاني  تَيإوانينة  راستكردنةوةي 
ضونكة  بكات،  ك��وردي  كؤمةَلطةي 
تةواوي سيستمي حوكم لة كوردستان 
سيستمَيكي دواكةوتوو و فاسيدة، هةتا 
ئةو سيستمة نةطؤإدرَيت، ناتوانرَيت 

طؤإانكاريي بنةإةتي بكرَيت.
طؤإان دةبَيت لةماوةي داهاتوودا 
بؤ  بكات  بَيوضان  نةبإاوةء  كارَيكي 
رؤذنامةوانيء  رادةربإينء  ئازاديي 
سةركوتكارةكانء  دةزطا  نةهَيشتني 
حيزبة  سيخوإييةكاني  دةزط���ا 
بةشَيوةيةك  كة  دةسةآلتدارةكان، 
لة  هةرَيميان  سومعةي  لةشَيوةكان 
رؤَليان  ك��ردووةء  ناشرين  دةرةوة 
مافةكاني  ثَيشَيلكاريي  لة  هةبووة 
بَيوضان  ثَيويستة  ط��ؤإان  م��رؤظ، 
تةواوى  جَيبةجَيكردنى  هةوَلى  لة 
بَيت،  هةَلبذاردن  ثَيش  بةَلَينةكانى 
تاكَيكى  كورد  تاكى  ئَيستا  ضونكة 
بةَلَينَيك  هةموو  هؤشيارةو  تةواو 
ئامادة  رؤذ  سبةى  تؤماردةكاتء 
اليةنَيك  بة  ثَيشكةش  دةنطى  نابَيت 

بكاتةوة كة راستطؤ نةبووة لةطةَليدا.
كؤمةَلطةي كوردستاني لةماوةي 
كوشتةي  رابردوودا  دةيةي  ضةندين 
بووة،  ناسياسيي  سياسيي  دةستي 
لة داهاتووي  بؤية ثَيويستة ئةوانةي 
باآلدةستء  دةبنة  طؤإاندا  لة  نزيكدا 
بةرثرس، كةساني خاوةن بإوانامةي 
بةرز بن لة بوارةكاني بةإَيوةبردنء 
بة  كة  بن  كةسانة  ئةو  سياسةتدا، 
طؤإانكاريية  ئاطاداري  وردييةوة 

بةباشيي  جيهاننء  سياسييةكاني 
هةنطاوي  ضؤن  دةزانن  تَييدةطةنء 

دروست بنَين.
سياسيى  دؤخ��ى  رؤذن��ام��ة: 
كة  دةخوازَيت  ئةوة  كوردستان 
بؤ  تةنيا  نةك  بزوءتنةوةية  ئةم 
وةك  سياسيى  وةرضةرخانَيكى 
ئةم  ثَيويستة  بةَلكو   ،)7/25(
بزءوتنةوةية بةهةمان بةردةواميى 
سيستمء  لة  طؤإين  هةوَلى  ثَيشوو 
حوكمإانيى  رامياريىء  عةقَلى 

بدات؟
* هاتنة بووني طؤإان طرنط بوو 
هةرَيمي  ضةقبةستووي  واقيعي  بؤ 
شتَيك  ه��ةم��وو  ك��ة  ك��وردس��ت��ان، 
رَيكةوتننامةيةكي  قورباني  كرابووة 
رانةطةيةنراوي نَيوان ثارتيء يةكَيتي، 
ئةو  تواني  باش  تاإادةيةكي  طؤإان 
حيزبةكاني  كة  بشكَينَيت  بَيدةنطيية 
ديكةش جطة لة ثارتيء يةكَيتي لةبةر 
هةندَيك بةرذةوةنديي تايبةتي خؤيان 

ضاوثؤشييان لَيدةكرد.
رؤذنامة: بة راى ئَيوة ثَيويستة 
ثَيكهاتة  لة  طةنج  ثَيطةى  رؤألء 
بة  ضةند  ط��ؤإان��دا  نوَييةكةى 

طرنطييةوة حسابى بؤ بكرَيت؟
ك��ةس��ان��َي��ك  ث��َي��وي��س��ت��ة   *
بإياربةدةست بن، كة طةنج بنء وزةء 
توانايةكي زؤريان هةبَيتء بة فيعليي 
هةمان  بن،  طؤإان  ئايدياي  هةَلطري 
ئؤباما  سةرؤك  كة  ئايديايةي  ئةو 
لة  سةركةوَيت  تواني  ثَيكردء  كاري 
ضينة  ضيتر  نابَيت  هةَلبذاردنةكاندا. 
وةكو  بخرَيتء  ثشتطوآ  طةنجةكة 
ببينرَيتء  لَى  سووديان  ئامَيرَيك 
طؤإان  بخرَين،  ثشتطوآ  ثاشان 
دوورت��ر  كؤنةكان  دةم��وض��اوة  تا 
ثآ  راوَيذكاريان  رؤَل��ى  بخاتةوةو 
زياتر  دَلنياييةوة  بة  ببةخشَيت، 
راستة،  ثَيضةوانةش  ثَيشدةكةوَيتء 
هةموو ئةو طةنجانةى لةطةأل طؤإانن 
لةسةر ئاستى شةخسىء بةطوَيرةى 
داوةو  قوربانييان  خؤيان  تواناى 
ناكرَيت طؤإان ئةو قوربانييانة بة هةند 
وةرنةطرَيت، ئةوةندةى ئاطاداريش بم 

بة هةند وةرنةطيراوة.
رؤذنامة: ثَيويستة لَيرةبةدواوة 
كاريطةرتر  ض��ؤن  ه��َي��زة  ئ��ةم 
بةمةبةستى  خؤى  ماستةرثالنى 
دياريكردنى ستراتيذى كاركردنى 

رةنطإَيذ بكات؟
لةو  دةبَيت  سةرةتا  ط��ؤإان   *
ضةند  تةنيا  كة  بَيتةدةرآ  قاَلبة 
بتوانن  طردةكة  دةوري  كةسَيكي 
قسةء ثَيشنيازيان هةبَيت بؤ طؤإان، 
خةَلكي  لة  ط��وآ  ثَيويستة  بةَلكو 
ئةكاديمي  ثسثؤإء  ئةزموونء  بة 
بطرَيت، وةكو وتراوة ثَيويستة طؤإان 
تَيكةآلوى  بَيتةخوارةوةو  طردةكة  لة 
طرفتةكانى خةَلك بَيتء خودى كاك 
ثَيويستة  مستةفاش  نةوشيروان 

بَيتء قبووأل  خؤى ضاودَيرى يةكةم 
باسةكانى  دةن��طء  ه��ةواألء  نةكات 
بةَلكو خودى  بطات،  ثآ  فلتةرةوة  لة 
كار  بَيتء  ضاودَير  ثَيويستة  خؤى 
دةرخستنى  ثَيطةياندنء  بؤ  بكات 
يارمةتيدانيان،  تواناكانيانء  طةنجء 
دةبَيت راوَيذ بة ئةكاديميستء ئةوانة 
تةواويان  شارةزاييةكي  كة  بكات 
خؤرهةآلتء  لة  هةية  سياسةت  لة 
دروستكردني  ثَيمواية  خ��ؤرئ��اوا، 
ف��راوان  راوَيذكاريي  دةستةيةكي 
بوارةدا،  لةم  دةبَيت  يةكةم  هةنطاوي 
كؤنفرانسَيكي  بةستني  هةروةها 
ستراتيذييةتي  داإشتني  بؤ  ضإءثإ 
كاري طؤإان لةسةر ئاستي عَيراقء 
ناكرَيت  كوردستان، ضونكة  هةرَيمي 
هةرةمةكيء  بة  ط��ؤإان  تاهةتاية 
بةبآ بووني بةرنامةيةكي روون كار 

بكات. 
ماوةيةكي  لة  ط��ؤإان  ثَيمواية 
لةسةر  دةبَيت  داه��ات��وودا  كةمي 
ديبلؤماسييةكاني  ثةيوةنديية  ئاستي 
بهاوَيذَيتء  ط���ةورة  ه��ةن��ط��اوي 
داخراودا  ضوارضَيوةيةكي  لة  تةنيا 

نةخولَيتةوة.
ثَيشَيلكارييةك  بينيني هةر  كاتي 
ديكةي  اليةنةكاني  طؤإانء  ثَيويستة 
ئةطةر  دةنط،  بَينة  ئؤثؤزسيؤنيش 
يان  ئةندام  مافخوراوةكة  كةسة 
اليةنطري ئةوانيش نةبَيت، واتا طؤإان 
كةس  هةموو  كة  بكات  وا  كارَيكى 
بزانَيتء  خؤى  موَلكى  بة  ط��ؤإان 
بزوءتنةوةية  ئةم  كة  بكات  هةست 
ث��ارَي��زةرى ئ��ةوةو ك��اردةك��ات بؤ 
ثارَيزةرى  كوردء  تاكى  ثَيشخستنى 

مافةكانيةتى.

سةردار عةزيز نووسةرو رؤشنبير:

 الوان، بـأبـأةي پـشتـي بـزووتنــــــــةوةي گؤأانن، بةآلم هَيشتا وةک سةربازَيک مامةلَةيان لةطةأل دةکرَيت

هَيرش عةبدوإلةحمان: طؤأان طرنط بوو 

بؤ واقيعي ضةقبةستووي هةرَيم

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 
عَيراق  كوردستانء  ثةرلةمانى  طرنطى  هةَلبذاردنى  دوو  توانى  بزءوتنةوةية  ئةم  بةآلم  نيية،  دياريكراوى  رءونء 
تَيثةإَينَيتء لة ئةزموءنى حوكمإانى هةرَيمدا واقيعى بةرهةَلستكاريى )ئؤثؤزسيؤنبوون( بضةسثَينَيت، بةبآ ئةوةى 

ئةم هَيزة ستراكضةرَيكى رَيكخراوةيى دياريكراوى هةبَيت.
لة طؤإةثانى سياسيدا هاويشتووةء  تائَيستا ضةند هةنطاوَيكى طةورةى  لةماوةى دروستبوءنيدا  بزوءتنةوةى طؤإان 

ضووةتة ثَيشةوة، ئَيستا ئةم بزوءتنةوةية ثَيويستى بة خؤإَيكخستنةوة هةية.
* ئايا ضى بكرَيت بؤئةوةى ئةم بزءوتنةوةية بةشَيوةيةكى مؤدَيرن ئؤرطانيزة بكرَيت؟ 

* طؤإان بؤئةوةى فؤرمَيكى مؤدَيرن، جا لةشَيوةى قةوارةى سياسيدا بَيت ياخود حيزبى سياسيى، ثَيويستة ضى بكات؟
* ئايا طؤإان تةنيا بؤ وَيستطةيةكى كايةى سياسيىء حوكمإانى هةرَيم ثَيويستبوو يان ثَيويستة ئةم بزءوتنةوةية 
بةهةمان شَيوة دروستةكةى بةردةواميى بة هةوَلى طؤإين لة سيستمء عةقَلى رامياريىء حوكمإانيى بدات بة رَيطةى 

ملمالنَيى سياسيىء ديموكراسىء هةَلبذاردن؟.
* ئايا لةكاتى ئؤرطانيزةكردنيدا، ضى بكرَيت بؤ ئةوةى طؤإان نةبَيتة حيزبَيكى ستالينيى؟

* ئةم هَيزة كة ئَيستا بووة بة ديفاكتؤو نكوَلى لة كاريطةربوءنى ناكرَيت، ثَيويستة لَيرة بةدواوة ضؤن كاريطةرتر 
ماستةرثالنى خؤى بةمةبةستى دياريكردنى ستراتيذى كاركردنى رةنطإَيذ بكات؟

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

دةسةآلت بكات، نةك بةرذةوةنديى تةسكى حيزبيى.

ئامادةكردنى تةوةر: سيروان رةشيد

ت ضـــى بـــكـات؟ بزووتنةوةى طؤأان دةبـــــــيـَ

گؤِران ناچارةء 
دةبَيت 

پةلکةزيَِرينةيي بَيت
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ئا: ئارام محةمةد

طةشةثَيدان  دادو  ثارتى  ئةوةى  ثاش 
دةستوءر  مادةيةكى  ضةند  كة  بإياريدا 
مةبةستةش  ئ��ةو  ب��ؤ  ه��ةم��وارب��ك��ات، 
تاوةكو  بوو  بةردةوام  ئةكةثة  هةوَلةكانى 
هةموار  م��ادةي��ةك  ضةند  ه��ؤك��ارى  بة 
بةردةم  رَيطرييةكانى  بة  سةبارةت  كرا، 
اليةنة  ه��ةم��وارك��ردن��ةك��ة،  ث��رؤس��ةى 
ئؤثؤزسيؤنةكان بوون، كة تائَيستاش ئةو 
بة  رَيطرييانة بةردةوامن، بةآلم سةبارةت 
لةئارادا  يةكالييكةرةوة  كورد بؤضوءنَيكى 
تاكة  كة  ديموكراتى،  ئاشتىء  ثارتى  نيية، 
فراوانةء  بنكة  جةماوةريى  كوردى  ثارتى 
بة  درَيذةى  داخراو  دةتةثةى  جَيطةى  لة 
كارى سياسيى داو دذايةتى هةمواركردنى 
دةستوءر دةكات، ئةمةش بووةتة جَيطةى 
ئةندامانى  تَيإامانى  س��ةرس��وإم��انء 
اليةنى  هةندَيك  ئةردؤغانء  ثارتةكةى 

ديكةى كوردى.
رؤذنامةى زةمانى كوردى لة راثؤرتَيدا 
كة  ب��آوك��ردووةت��ةوة  ناكؤكييةى  ئ��ةو 
ديموكراسىء  ئاشتىء  ثارتى  لةنَيوان 
 ،)KADEP( ديموكراسى  بةشدارى  ثارتى 
كة ثارتَيكى ديكةى كوردستانى توركياية، 
بةشَيوةيةكى  كة  ئ��ةوةى  بةهؤى  بةآلم 
هةَلوَيستةكانى  لة  ثشتطيريى  راستةخؤ 
ثةكةكة ناكات، ئةوا بنكةيةكى جةماوةريى 
فراوانى نيية، سةبارةت بة طؤإانكارييةكانى 
دةستوءر، سكرتَيكرى ثارتةكة  نيزامةتين 
ماسكان رةخنة لة هةَلوَيستة نةرَينييةكانى 
»ثَيويستة  ثَييواية؛  دةطرَيتء  )بةدةثة( 
لة  ديموكراسى ثشتطيريى  ئاشتىء  ثارتى 
هةر طؤإانَيك بكاتء ئةطةر ثَيضةوانةى ئةم 
كورد  ويستةكانى  دذى  ئةوا  بكات،  كارة 
كوردى  خةَلكى  هةروةها  دةوستَيتةوة، 
هاوهةَلوَيستي  كة  ئةوةية  دذى  توركيا 
ت��ون��دإةوء  ثارتة  لةطةأل  دروستبَيت 

ماسكان،  بإواى  بة  نةتةوةثةرستةكان، 
ثشتطيريى  ثارتةكة  ئةوا  بإوات  وا  ئةطةر 

جةماوةريى لةدةستدةدات«.
زانكؤى  مامؤستاى  ميرانى،  هَيمن 
ك��اروب��ارى  لة  ش���ارةزا  سةآلحةدينء 
كة  ئةوةداية  لةطةأل  بؤضوءنى  توركيا، 
لة  ثشتطيريى  ثَيويستة  توركيا  كوردى 
طؤإانكارييةكانى  دةستوءر بكات، ميرانى 
لةو  ثشتطيريى  بةدةثة  »ثَيويستة  دةَلَيت: 
ئةو  هةموو  ضونكة  بكات،  طؤإانكارييانة 
طؤإانانة باشترن لةوةى كة مادةكان وةك 
خؤيان بن، هةروةها رَيطةخؤشكةريشة بؤ 
طؤإانكاريى زياتر، ئةو طؤإانانة هةرضؤنَيك 
بن باشتردةبن لةوةى كة ثَيشوو هةبووة، 
بؤية بة بإواى من ثَيويستة ثشتطيريى لةو 

طؤإانانة بكرَيت، نةك دذى بوةستينةوة«.
ثارتى ئاشتىء ديموكرات لة هةنطاوى 
يةكةمدا ثشتطيريى طؤإانةكانى دةستوءرى 
لةو  ثاشطةزبووةوة  دوات��ر  بةآلم  كرد، 
بةدةثة  بةرثرسانى  هةَلوَيس�تانةء 
راطةياندن  دةزطاكانى  بؤ  هؤكارةكانيان 
دةميرتاش،  سةآلحةدين  روءن��ك��ردةوة. 
تةواءبوونى  ل��ةدواى  بةدةثة،  سةرؤكى 
ل��ة ك��ؤب��وءن��ةوةي��ةك��ى ث��ارت��ةك��ةى، 
بة  سةبارةت  دا  رؤذنامةوانيي  لَيدوانَيكى 
هةمواركردنى  بةرامبةر  دذوةستانةوةيان 
بؤ  بإطةكانى دةستوءرو ثشتطيرينةكردن 
ئةو طؤإانانةو وتى: »ئَيمة ناضارنين وشةى 
بةَلَي بؤ دةستوءرَيك بةكاربهَينين كة ناوى 
كوردى تَيدا نيية، باس لة زمانى كوردىء 
ناسنامةى نةتةوةى بؤ كوردء ئؤتؤنؤميى 
ئامادةنينء  ئَيمةش  ك��ورد،  بؤ  ناكات 
هةَلويستى  ثابةندى  نين  ناضاريش 
ئةو  نةتةوةثةرستء  ن��ةذادث��ةرس��تء 
دةستوءرة ببين كة ئةكةثة دةيةوَيت، ئَيمة 
ثشتطيريى لةو هةمواركردنانة دةكةين كة 
طشت  لة  رَيز  كايةوة  بَينَيتة  دةستوءرَيك 

ثَيكهاتةكان بطيرَيت«.
لةو  رةخنة  ماسكان  نيزامةتين  بةآلم 

هةَلوَيستانةى دةميرتاش دةطرَيتء ثَيواية؛ 
كة  دةستوءرييانةى  بإطة  لةء  بةشَيك 
ئَيستا ئةكةثة هةموارى دةكات، سوءدَيكى 
دةطةيةنَيت،  توركيا  ك��وردى  بة  زؤر 
لة  ب��اس  ك��ة   )15( م���ادةى   بةتايبةت 
ضاكسازيى لة بإطة سةربازييةكان دةكات، 
بةدةثة  سةرسوإمانة  جَيطةى  ب��ةآلم 
رةتكردووةتةوة.  هةمواركردنانةى  ئةو 
زةم��ان،  ت���ودةى  سايتى  ب��ؤ  ماسكان 
هةمواركردنى  بة  ثَيويستى  »كورد  وتى: 
باش  ئةنجامى  ضونكة  هةية،  دةستوءر 
لة  ئَيمة  دةكةوَيتةوة،  هةمواركردنة  لةو 
ثارتةكةمان وةك كورد ثشتطيريي هةموو 

بة  خزمةت  كة  دةكةين،  هةمواركردنَيك 
ديموكراسى بكات«.

ثارتةكةى  كاربةدةستانى  لة  بةشَيك 
بةرامبةر  سوإماوة  سةريان  ئةردؤغان 
هةمواركردنةكة  ثشتطيريى  كة  بةدةثة،  بة 
يةكةمى  قوربانيى  ئةوان  لةكاتَيكدا  ناكات، 
هةموار  ئةطةر  دةستوءرييانةن  بإطة  ئةو 

نةكرَين.
رؤشنبيرو  ضةندين  ديكةوة،  لةاليةكى 
كؤبوءنةوةكةياندا  لة  رؤذنامةنوءس 
لةطةأل ئةردؤغان ئةوةيان خستووةتةإوو، 
كة هةمواركردنى دةستوءرو درَيذةدان بة 
سياسةتى ثرؤسةى كرانةوةى ديموكراسى 

سةركةوتوو نابَيت تاوةكو اليةنى كوردى 
هةنطاوانة  ئ��ةو  ثشتطيريى  ه��اوك��ارء 
رؤذنامةنوءسانةى  لةو  يةكَيك  نةكات، 
كؤبوءنةوةكة  بةشداريى  نةيتوانيبوء  كة 
ناردوءة،  ئةردؤغان  بؤ  نامةيةكى  بكات، 
رؤذنامةنوءسى  نوءسةرو  توركى،  ويداد 
ئةردؤغان  بؤ  نامةكةيدا  لة  بةتةمةن 
بؤضوءنى  دةردةبإَيتء  خؤى  نيطةرانيى 
واية، كة كردنةدةرةوةو بةشداريثَينةكردنى 
نةتةوةيةك، هةرةسى ثرؤذةكة دةطةيةنَيت، 
هةروةها هيض ئةنجامَيكيش لةو هةنطاوانة 
كورد  بةشداريى  بةبآ  كة  ناكةوَيتةوة 

دةنرَين«.

شاآلو فةتاح، ئارام محةمةد

تَيثةإى  زؤر  ماوةيةكى  ئ��ةوةى  ثاش 
نَيوان  سياسييانةى  ناكؤكيية  ئةو  بةسةر 
هةرَيمى كوردستانء توركيا، لة ئَيستادا رؤذ 
بةإؤذ بارودؤخى نَيوان هةرَيمى كوردستانء 
توركيا هةنطاو ء طؤإانكاريى تازة بةخؤيةوة 
توركيا  كونسوَلخانةى  كردنةوةى  دةبينَيت، 
ئةو  طرنطةكانى  هةنطاوة  لة  بوو  يةكَيك 
لة  نزيكبوونةوة  بؤ  توركيا  ه��ةوآلن��ةى 
هةرَيمى كوردستان، هةر دواى ئةو هةنطاوة 
بةشَيوةيةكى فراوان ثةيوةنديية بازرطانييةكان 
كةوتنة جوَلةء ضةندين شاندو كؤمثانياى زؤر 
هاتوون بؤ هةرَيمى كوردستان بة مةبةستى 
ئةحمةد  كاتَيك  رابردوو  ساَلى  وةبةرهَينان، 
داود ئؤغَلؤ، هاتة هةرَيمى كوردستان بابةتى 
كايةوة،  هاتة  توركيا  بؤ  بارزانى  سةردانى 
كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى  سةردانى 
ضونكة  شيكردنةوةية،  ضةندين  هةَلطرى 
تائَيستاش توركيا ئامادة نيية ناوى كوردستان 
بةرذةوةنديى  ضةندين  كة  ئَيستاش  بهَينَيت، 
كوردستانء  هةرَيمى  سياسيى  ئابووريىء 
لَيكنزيكردووةتةوة، ئةو بارودؤخة  توركياى 
كةوتووةتة حاَلةتَيكى ناضارييةوة بؤ توركيا. 

سةرؤكى  لة  ثَيشوازيكردن  جؤرايةتى 
زؤرة،  شرؤظةى  جَيطةى  توركيا  بؤ  هةرَيم 
رؤذنامةى حوإيةتء سايتى توركيش دةيلى 
سةردانة  بة  سةبارةت  راثؤرتَيكيان  نيوز، 
توركيا  بؤ  بارزانى  ضاوةإوانكراوةكةى 
ضةندين  راثؤرتةدا  لةو  بآوكردووةتةوة، 
تةوةر باسكراوة، يةكَيك لةو كَيشة سةرةكيانة 
بريتيية لة ناونيشانى بارزانى، لة راثؤرتةكةدا 
ئةو نموونة خراوةتةإوو؛ كة ساَلى رابردوو 

روويدا، كة عةبدوَلآ طويل تووشى كَيشةى 
ناوى  ئةوةى  بةهؤى  تةنيا  بوو  طةورة  زؤر 
دواتر  بةآلم  هَيناوة،  كوردستانى  هةرَيمى 
طويل ئينكارى ئةوةى كردء رايطةياند ناوى 
ناوى  نيم  ئامادةش  نةهَيناوةء  كوردستانم 
بةكراوةيى  بابةتة  ئةم  بهَينم،  كوردستان 
دةمَينَي�تةوة تاوةكو سةردانةكةى بارزانى بؤ 
داود  ئةحمةد  وتةى  راثؤرتةكةدا  لة  توركيا، 
رايطةياندووة؛  كة  بآوكراوةتةوة،  ئؤغَلؤ، 
هةية  زؤرى  طرنطييةكى  بارزانى  سةردانى 
لة  ثةيوةندييةكان،  بةرةوثَيشضوونى  بؤ 
سةردانى  »لةكاتى  هاتووة:  راثؤرتةكةدا 
سةردانى  ثارء  ساَلى  لة  دةرةوة  وةزيرى 

بارزانى  توركيا،  بازرطانى  وةزيرى  جَيطرى 
بانطهَيشت كراوة بة فةرميى بؤ توركيا، ئةمةش 

ضةندين مةبةستء هؤكارى لةثشتة«.
ديكةى  هؤكارةكانى  لة  ديكة  يةكَيكى 
بانطهَيشتنامةكة بؤ ئةو بارودؤخة سياسييةى 
وآلتانى  كة  دةطةإَيتةوة،  عَيراق  ئَيستاى 
لة  هةبَيت  رؤَليان  دةيانةوَيت  دراوس��َى 
ثَيكهَينانى حكومةتدا، حكومةتى توركيا ثَيش 
تارق  بانطهَيشتى  بارزانى  بانطهَيشتةكةى 
ئاشكرا  بةشَيوةيةكى  توركيا  كرد،  هاشمى 
ثشتطيريى لة سوننةكان دةكات بؤ ثَيكهَينانى 
كوردةكان  مةبةستةش  ئةو  بؤ  حكومةت، 

اليةنَيكى طرنطن لة ثرؤسةكةدا. 

بةرثرسى  س��دي��ق،  ع��ةب��دوإلةح��م��ان 
سةنتةرى ثرد بؤ توَيذينةوة ثَييواية؛ كة توركيا 
ناوضةكةداو  لة  دةطرَيتةوة  ئةمريكا  جَيى 
دةَلَيت:  بارزانييةوة  سةردانةكةى  لةبارةى 
بة  ثةيوةستة  س��ةردان��ة  ئ��ةم  »ثَيمواية 
لة  ئةمريكييةكان  كشانةوةى  مةسةلةى 
ئةوة  دةوروب��ةر  وآلتانى  هةموو  عَيراق، 
لة  )2011(دا  كؤتايى  لة  ئةمريكا  كة  دةزانن، 
دروستدةبَيت،  بؤشايي  دةكشَيتةوةو  عَيراق 
ئَيران ئةوةي نةشاردووةتةوة، كة دةيةوَيت 
ئةو بؤشايية ثإبكاتةوةو وآلتانى عةرةبييش 
دذ بةو هةَلوَيستةى ئَيرانن، هةربؤية بيريان 
كؤمكارى  لةإَيطةى  ك��ردووةت��ةوة  ل��ةوة 
وآلتانى عةرةبييةوة ئةو بؤشايية ثإبكةنةوة، 

توركياش بةهةمانشَيوة. 
بةآلم ئايا وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا 
لة حاَلةتى كشانةوةيدا ضى دةكات، ئاماذةكان 
ناوضةيةدا  لةم  توركيا  كة  دةضن،  ئةوة  بؤ 
لة  نيية،  بؤش  جؤرج  سةردةمى  توركياى 
سةردةمى كؤمارييةكاندا توركيا ثةراوَيزخرا، 
ديموكراتةكانء  س��ةردةم��ى  ل��ة  ب��ةآلم 
سةردةمى ئؤباما توركيا وةزيفةو ثَيطةيةكى 
ديكةى هةية لة سياسةتى ئةمريكادا. بيرمان 
وآلتانى  بؤ  ئؤباما  سةردانى  يةكةم  نةضَيت 
ئيسالميى لة توركياوة دةستيثَيكرد، بؤية لة 
ساتةوةختى كشانةوةي ئةمريكادا بير لةوة 
دةكرَيتةوة، كة توركيا ئةو رؤَلة ببينَيت بةو 
ئةتَلةسى،  ثةيماننامةى  لة  ئةندامة  حوكمةى 
لة هةمانكاتدا ثَيطةيةكى سةربازيى طةورةى 
ئةمريكا لة توركياداية، بؤية دةبينين توركيا 
رؤَلى لة زؤربةى رووداوةكانى عَيراقدا هةية، 
لة  ئةمريكا  لةدواى كشانةوةى  توركيا  بؤية 

ناوضةكةدا رؤَلى دةبَيت. 

بإواشي واية؛ »لةم ناوضةيةدا عةرةبةكان 
زياتر ثشتطيريى توركيا دةكةن، تا ئَيران«. 

لةاليةكى ديكةوة سةردانى سةرؤكى هةرَيم 
بازرطانييةكانى  ثةيوةنديية  كة  ئَيستادا،  لة 
بةرةوثَيشضوونى  هةرَيم  توركياو  نَيوان 
لةإوانطةى  توركيا  بينيوة،  بةخؤيةوة  باشى 
ثةيوةنديى  ئاستى  دةيةوَي�ت  ئابوورييةوة 
بؤ  بكات،  فراوان  عَيراقدا  لةطةأل  بازرطانى 
ديكةى  ضارةيةكى  هيض  مةبةستةش  ئةم 
ثةيوةندييةكانى  بةهَيزكردنى  لة  جطة  نيية، 
لةمبارةيةوة  ه��ةرَي��م،  حكومةتى  لةطةأل 
»ج��اران  وت��ى:  سديق،  عةبدوإلةحمان 
لةإَيطةى  ئابوورييةكان  ثةيوةنديية  دةوترا 
دروستدةبَيت،  سياسييةكانةوة  ثةيوةنديية 
ئَيستا بةثَيضةوانةوة ثةيوةنديية سياسييةكان 
ئابوورييةكانةوة  ثةيوةنديية  بةهؤى 
توركياش  بةوهؤيةوة  ديارة  درووستدةبن، 
بةردةوام لة هةوَلى ئةوةداية ثةيوةندييةكانى 
لةطةأل هةرَيمى كوردستان ئاسايى بكاتةوة، 
كة  دةركةوتووة،  بؤ  ئةوةى  توركيا  ئَيستا 
هةية  هةرَيمَيك  دةستوورييةوة  ل��ةإووى 
لة  هةربؤية  كوردستان،  هةرَيمى  بةناوى 
هةرَيمى  دةستةواذةى  كة  ئةوةداية،  هةوَلى 
بةو  وةربطرَيت  فةرميى  بة  كوردستان 
واتة  ثَيوةبَيت،  عَيراقى  ثاشطرى  مةرجةى 
وشةى  بةرامبةر  هةستياريى  توركيا  ئيدى 
بازرطانى  ئاَلوطؤإى  نةماوة،  كوردستان 
توركيا لةم ناوضةيةدا ثَيشتر )9( مليار دؤالر 
تةيب  رةج��ةب  وتةى  بةثَيى  ئَيستا  ب��ووة، 
لة  توركيا  وةزي��ران  س��ةرؤك  ئةردؤغانى 
هةوَلى ئةوةداية ئةو )9( مليارة بطةيةنَيتة )25( 
هؤكارى  بَلَيين؛  دةتوانين  بؤية  دؤالر.  مليار 

ئابووريش لة ثشت مةسةلةكةوةية«

كوردةكان ناكؤكن بةرامبةر ثشتطيريكردن لة طؤأانكارييةكانى 
دةستوءرى توركيا

»توركيا دةيةوَيت جَيى ئةمريكا بطريَتةوة«
هؤكارةكانى ثشت سةردانةكةى بارزانى بؤ توركيا

داود ئؤغلؤء مةسعود بارزانى

ئةردؤطان لةطةأل ثةرلةمانتارانى توركيا لةبارةى هةموارى دةستوورةوة دةدوَيت



هةستيار قادر

دةن��ط��ى ئ��ةو )52(ث��اَل��َي��وراوة 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  دةرضووةى 
عَيراق دةفةوتَيت كة لةاليةن دةستةى 
دادث��ةروةري��ي��ةوة  لَيثرسينةوةو 
دراوةو  دوورخستنةوةيان  بإيارى 
ئةندامَيكى ئةنجومةنى كؤمسيؤنيش 
دةَلَيت: »رةنطة ئةو هةنطاوة كاربكاتة 

سةر طؤإينى قاسمى هةَلبذاردن«.
دةس���ت���ةى ل��َي��ث��رس��ي��ن��ةوةء 
)52( ن��اوى  عَيراق،  دادث��ةوةري��ى 

هةَلبذَيردراوى  ديكةى  ثاَلَيوراوى 
ياساى  كة  دةستنيشانكرد،  عَيراقى 
دادث���ةروةري���ى  لَيثرسينةوةو 
لة  دةكرَين  بَيبةش  دةيانطرَيتةوةو 
بإياريشة  ثةرلةمانتارء  بة  بوون 
ئةمإؤ دةستةى دادوةريى سةر بةو 
دةستةية، دوابإيار لةسةر تانةى ئةو 
لةدذى  كة  بدات  )52(ثةرلةمانتارة 
بة  بوون  لة  بَيبةشكردنيان  بإيارى 
كردووةتةوة،  بةرزيان  ثةرلةمانتار 
لة  ب��ةر  كة  كاتَيكداية  لة  ئةمةش 
عَيراق،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ثاَلَيوراوى   )512( ناوبراو  دةستةى 
ديكةى بة تؤمةتى ثةيوةندى هةبوون 

بة حيزبى بةعسةوة، دوورخستةوةو 
تةنيا )19(يان توانييان لة تانةدان لةو 

بإيارة سةركةوتووبن.
ع��ةب��دوَل��آ  د.  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  ع��ال��ي��اواي��ى، 
لَيثرسينةوةء دادثةروةيى ثةرلةمانى 
رؤذنامةى  بة  عَيراق،  ثَيشووى 
)52(ث��اَل��َي��وراوة  »ئ��ةو  راطةياند: 
هةَلبذَيردراوةى كة لةاليةن دةستةى 
دادث��ةروةري��ي��ةوة  لَيثرسينةوةو 
دراوة،  دوورخستنةوةيان  بإيارى 
وةك  كة  ثاَلَيوراوانةن  ئةو  لةنَيو 
دوورخراوةكانى  ثاَلَيوراوة  بةديلى 
بإيارةى  ئةو  دان���راونء  ثَيشوو 
دةستةى لَيثرسينةوةو دادثةروةريش 
كؤمسيؤنى  يةكالييكةرةوةيةوةو 
هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى  باآلى 

ناتوانَيت جَيبةجَيى نةكات«.
س��ةردار  دي��ك��ةوة،  لةاليةكى 
ئةنجومةنى  ئةندامى  عةبدولكةريم، 
سةربةخؤى  ب��اآلى  كؤمسيؤنى 
رؤذن��ام��ةى  بة  هةَلبذاردنةكان، 
)52( ئ��ةو  »دةن��ط��ى  راط��ةي��ان��د: 

ثاَلَيوراوة هةَلبذَيردراوة دةفةوتَيتء 
رةنطة  ليستةكانيانء  بؤ  ناضَيتةوة 
لةسةر  كاريطةرى  هةنطاوةش  ئةو 
طؤإينى قاسمى هةَلبذاردن هةبَيت«.

ميران عوسمان

تارق  راطةياندنى  نووسينطةى  وتةبَيذى 
عَيراق  كؤمارى  س��ةرؤك  جَيطرى  هاشمى، 
ئاماذة بةوة دةكات؛ كة ناوبراو سةردانةكةى بؤ 
هةرَيمى كوردستان دواخستووةو رةخنةش لةو 

لَيدوانانة دةطرَيت كة بة هؤى داواكردنى ثؤستى 
سةرؤك كؤمارةوة لة دذى هاشمى دراون. 

لةثاش دةركةوتنى دةرئةنجامة بةراييةكانى 
هاشمى،  تارق  عَيراق،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ليستى  ئةندامى  كة  كؤمار  س��ةرؤك  جَيطرى 
سةركؤمار  ثؤستى  داواي��ك��رد،  عَيراقييةية، 
دوايية  بةم  بةآلم  بَيت،  سوننة  عةرةبَيكى  بؤ 

لةوبارةيةشةوة،  كزبووةء  داواية  ئةو  دةنطؤى 
نووسينطةى  وتةبَيذى  كازم،  ئياله�  عةبدول 
رؤذنامةى  بة  هاشمى،  ت��ارق  راطةياندنى 
راطةياند: »ليستةكةيان سةرقاَلي تاووتوَيكردني 
ثرسي  ئَيستادا  لة  دوورخراوةكانةء  ثرسي 
ثؤستةكانيان بةالوة طرنط نيية، ضونكة سةرقاَلي 

دؤسيةى طرنطترن«.
هاشمىء  ل��َي��دوان��ةك��ةى  دواب�����ةدواى 
دةركردنى بةياننامةيةك لةاليةن سةرؤكايةتيى 
لَيدوانةى هاشمى، ضةند  ئةو  لةدذى  هةرَيمةوة 
كة  كرد،  لةوة  باسيان  هةواأل  سةرضاوةيةكى 
سةرؤكايةتيى  بةياننامةيةى  لةو  هاشمى  تارق 
هةرَيم توإةبووةء سةردانَيكى خؤى بؤ هةرَيم 
دواخستووة، بةآلم عةبدول ئياله� كازم ئةوةي 
بةياننامةيةكي  بةهؤي  كة  رةتكردووةتةوة 
هاشمي  كوردستانةوة،  هةرَيمى  سةرؤكايةتيى 
بؤ هةرَيمء  لة سةردانةكةي  ثةشيمانبووبَيتةوة 
وتي: »شتَيك لةوبارةية رووينةداوة، بةَلكو تارق 
كوردستان  هةرَيمي  بؤ  سةردانةكةي  هاشمى 
سةرداني  لةداهاتوودا  بةنيازة  دواخستووةء 

كوردستان بكات«.
هاشمى،  ت��ارق  نووسينطةى  وتةبَيذى 
رةخنةشي لةبةياننامةكةى هةرَيمي كوردستانء 
كة  طرت  ك��ورد  بةرثرس  هةندَيك  لَيدواني 
شؤظَينيء  بة  هاشمييان  ت��ارق  لَيدوانةكاني 
لةجَيى  ثَييواية،  لةقةَلةمداوةء  رةطةزثةرستي 
هةوَليانداوة  اليةن  هةندَيك  نةبووةء  خويدا 

تةنطذةيةك دروستبكةن.

عـــَيراقــى
ذمــارة )580( 
سَيشةممة 2010/5/4 12hewal.rozhnama@gmail.com

راثؤرتي: بةهادين يوسف

وؤض  رايتس  هيومان  رَيكخراوي 
زيندانة  ل��ة  ئ���ةوةي  راي��دةط��ةي��ةن��َي��ت، 
رووي���دا،  م��وس��ةن��ن��ادا  نهَينييةكةي 
ثَيشلكاريية  ل���ةو  ن��م��وون��ةي��ةك��ة 
ئ��اب��إووب��ةران��ةي��ةي ك��ة س��ةرك��ردة 
خؤياني  لةبيري  دةيانةوَيت  عَيراقييةكان 
تَيوةطالون  ئةوانةشي  دةبَيت  ببةنةوةو 
س��ةرةوة  بؤ  خ���وارةوة  لة  ل��ةوك��ارة، 
بكرَيتء  ل��ةط��ةَل��دا  لَيثرسينةوةيان 
ئاشكراكردووة،  ئةوةشي  رَيكخراوةكة 
زيندانة  زيندانييةكاني  سةرجةم  كة 
قاضةكانيان  بة  ب��ةغ��دا،  نهَينييةكةي 
س��ةرةوخ��وار ه��ةَل��واس��راونء ئ��ازارو 
لة  لَيبإاوةو  هةوايان  ئةشكةنجةدراونء 
كارةبادراونء رووبةإووى دةستدرَيذيي 
رَيكخراوةكة  بؤية  بوونةتةوة،  سَيكسي 
لَيكؤَلينةوة  بةثةلة  دةزانَيت،  بةثَيويستي 
لةو دؤسيةية بكةنء سةرجةم بةرثرساني 
حكومييء ئةمنيي تَيوةطالو لةوكَيشةيةدا، 

رووبةإووي دادطا بكرَينةوة.
)42( بة  ض��اوي  كة  رَيكخراوةكة 

رةس��اف��ة  بةنديخانةي  ب��ةن��دك��راوي 
لة  كة  )300(بةندكراودا  لةنَيو  كةوتووة 
بةنديخانةيةكي نهَينيي نزيك فإؤكةخانةي 
موسةنناي كؤن لة باشووري بةغداوة، كة 
لة  دروستكراو  طةورةي  )19(زينداني  لة 
ئاسن ثَيكهاتبوو، دواي ئاشكرابووني ئةو 
زيندانة نهَينيية، طواسترانةوة بؤ رةسافة.

زؤرب����ةي ئ��ةو ب��ةن��دك��راوان��ة كة 
بة  ئةشكةنجة  ئازارو  لَيدانء  ثاشماوةي 
بةوة  ئاماذةيان  دياربووة،  جةستةيانةوة 
بةردةوامي  بة  بةرنامةو  بة  كة  كردووة 
موسةننا،  لَيكؤَلةرةكاني  لةسةردةستي 
ئةشكةنجة  ئ����ازارو  رووب�����ةإووى 
هاوكاريكردني  بةتؤمةتي  بوونةتةوة 
كة  ناضاركراون  زؤربةشيان  تيرؤرء 
كة  بكةن  دانثَيدانانة  ئةو  لةسةر  ئيمزا 

بؤيان دروستكراوة.
بةإَيوةبةري  جَيطري  ستورك،  جو 
رؤذه��ةآلت��ي  بةشي  ل��ة  جَيبةجَيكار 
ناوةإاستء باشووري ئةفريقا لة هيومان 

فةزيحةيةي  »ئةو  رايطةياند:  وؤض  رايتس 
كة  ب��ةوةي  ئاماذةيةكة  بينيمان،  كة 
بةرنامة  بة  بةشَيوةيةكي  ئةشكةنجةدان 
حكومةت،  ثَيوستة  موسةنناو  لة  هةبووة 
حكومييء  ب��ةرث��رس��ان��ي  س��ةرج��ةم 
دادطا  رووب��ةإووي  تَيوةطالو  حيزبيي 
بة  وةحشيية  كارة  ئةو  لةسةر  بكاتةوة 

بةرنامةية«.
ئةو  رَيكخراوةكة،  راثؤرتَيكي  بةثَيي 
كةسانةي كة لةبةنديخانةكاندا بةندكراون، 
سوثاي  كة  ك��ردووة،  بةوة  ئاماذةيان 
كانووني  بؤ  )ئةيلول  لةنَيوان  عَيراقي 
يةكةمي ساَلي 2009(دا لةضةند هةَلمةتَيكي 
طةإانء ثشكنيندا لة موسألء دةوروبةري 
راشيانطةياندووة،  دةستطيريكردوونء 
هةفتةي  لةسةرةتاي  ئةشكةنجةدان  كة 
يةكةمدا، بةشَيوةيةكي ضإوثإ هةبووة لة 
زينداني موسةنناء ضةند سةرضاوةيةكيش 
ئةوةيان بة رَيكخراوةكة راطةياندووة، كة 
لةذَير  راستةوخؤ  نهَينيية  زيندانة  ئةو 
سةربازيي  نووسينطةي  سةرثةرشتي 
نوري ماليكي، سةرؤك وةزيراني عَيراقدا 

بووة.

شَيوةيةكى  بة  زيندانةكة،  كارمةندانى 
زيندانييةكاندا  لةطةأل  مامةَلةيان  خراث 
بةستنةوة  لَيدانء  بؤ  ئاسنيان  كردووةء 
هةندَيكيان  بةكارهَيناوةء  قاضيانةوة  بة 
هةندَيكيشيان  خستوونء  سك  لةسةر 
قولةثَيي  كة  بةجؤرَيك  ثشت،  لةسةر 
ه��ةم��ووي��ان ت��ووش��ى ب��ري��ن ب��ووةء 
ئازارايان  لَيكؤَلةرةوةكان  لةثاشاندا 
بةسةرياندا،  كردووة  تورةكةيان  داونء 
نةضووةء  بؤ  هةوايان  كة  بةجؤريك 
ل��ةدةس��ت��داوة،  ه��ؤش��ي��ان  كاتَيكيش 
هؤشيان  ك��ارةب��اوة،  ت��ةزووى  بةهؤى 
ناوضة  لة  داوة  كارةبايان  هَيناونةتةوةء 
بةتايبةتي  جةستةيانء  هةستيارةكاني 

نَيرينةيان(. )ئةندامي 
بؤ  ئةوةيان  زيندانييةكان،  لة  بةشَيك 
كة  ئاشكراكردووة  وؤض  رايتس  هيومان 
ضةندين  ئةمنييةكان،  بةرثرسة  لَيكؤَلةرو 
ئةشكةنجةدانيان  دي��ك��ةي  ش��َي��وازي 
ئةشكةنجةدان  لةوانة،  بةكارهَيناوة، 
ب��ة ق��ام��ض��يء دةس��ك��ي دةم��ان��ض��ةو 
كردووةتة  دةستدرَيذييان  تةنانةت 
دواي  كةمتةمةنةكانء  زيندانيية  سةر 

شوَيني  بؤ  طواستوياننةتةوة  ئ��ةوةش 
لة  هةندَيك  ديكةء  دةستبةسةركردني 
ناوة  بةوةدا  دانيان  طةنجةكان،  زيندانيية 
ناضاريان  ثاسةوانةكان  لَيكؤَلةرو  كة 
لةطةأل  سَيكسيان  ب��ة)دةم(  ك��ردوون، 
ناضاركردوون،  هةندَيكيشيان  بكةنء 
سةر  بكةنة  سَيكسي  دةستدرَيذيي 
بةرثرسة  هةروةك  ديكة،  زيندانييةكاني 
لة  كارةبايي  ئامَيري  بة  ئةمنييةكان 
زيندانييةكانيانداوة، بةتايبةتي لة دةستء 
جةستةيان  جطةرة  بة  قاضةكانيانء 
شكاندوون،  دانةكانيان  سووتاندوونء 
ه��ةإةش��ةي  زيندانةكة  بةرثرساني 
دةستدرَيذيي  كة  لَيكردوون  ئةوةيان 
دايكء  خوشكء  خَيزانء  سةر  دةكةنة 
تاوانانةدا  بةو  دان  ئةطةر  كضةكانيان، 

نةنَين كة دراوةتة ثاَليان.
)430( لة  زياتر  كة  موسةننا  زينداني 

زيندانيي تَيدابوو، ثَيش طواستنةوةيان بؤ 
شوَينَيكي ديكة لةماوةي رابردوودا، هيض 
تةنانةت  نةزانيوة،  شوَينةكةياني  كةسَيك 
رَيطة بة زيندانييةكان نةدراوة ثةيوةنديي 
ثارَيزةرةكانيشيانةوة  خ��َي��زانء  بة 

رةسميي  بةَلطةنامةيةكي  هيض  بكةنء 
لَيكؤَلينةوةيان  دؤسيةي  دةستطيركردنء 
دادوةرةشي  ئةو  نةكراوةو  دروست  بؤ 
نزيك  لة  روانيوة،  دؤسيةكةيانى  لة  كة 
نزيك  ئةشكةنجةدانةكانيانةوة  شوَيني 
لؤس  رؤذنامةي  ئ��ةوةي  دواي  ب��ووة. 
ئةنجلس تايمزي ئةمريكي بؤ يةكةمجار لة 
)19(ى نيساندا لةسةر ئةو ثَيشَيلكارييةى 
رايطةياند،  عَيراقي  حكومةتي  نووسي، 
دةك��اتء  دؤسيةكة  ل��ة  لَيكؤَلينةوة 
بة  عَيراقيشي  سوثاي  ئةفسةري  سآ 
رووداوة  لةو  هةبوون  دةست  تؤمةتي 

ئابإووبةرةدا دةستطيركردووة.
بةشَيك  وتةي  وؤض،  رايتس  هيومان 
كة  بآوكردووةتةوة  زيندانييةكاني  لة 
لةوةدةكةنةوة،  جةخت  سةرجةميان 
ئةشكةنجةدراونء  شَيوازَيك  بةهةموو 
دان  ئةطةر  لَيكراوة،  ئةوةيان  هةإةشةي 
دةستدرَيذيي  نةنَين،  بةتاوانةكانياندا 
كضء  داي��كء  خوشكء  س��ةر  دةك��ةن��ة 
ديكةى  شَيوازي  ضةندين  ذنةكانيانء 
لةبةرامبةريان  ئةشكةنجةيان  ئ��ازارء 

بةكارهَيناوة.

)هيومان رايتس وؤض(،
وردةكاريي ئابأووضوونةكةي بةنديخانةي موسةننا ئاشكرا دةكات

دةنطى )52( ثالََيوراوة 

دوورخراوةكة دةفةوتَيت

 : وتةبَيذى هاشمى بؤ  

»تارق هاشمى، سةردانةكةى بؤ هةرَيم دواخستووة«

فؤتؤ: ئةرشيف ئةشكةنجةدانى زيندانةكان لةكاتى لَيكؤَلينةوةدا     
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هَيرش موحةإةم ئاشكراى دةكات، 
كة زةويية كشتوكاَلييةكانى هةرَيمى 
كوردستان بؤ ثإؤذةى ناكشتوكاَليى 

بةكاردةهَينرَين، بةآلم ئةوةش لةئةستؤى 
دةستةكةيان دووردةخاتةوةء لةبةشى 

دووةمى ئةم ديدارةى رؤذنامةدا 
دةَلَيت: دةستةى هاندانء وةبةرهَينان 

دةسةآلتى ئةوةى نيية مامةَلة بة 
زةوييةكانةوة بكات، بةَلكو ئةوة اليةنة 

ثةيوةنديدارةكانى ديكةن ئةو كارة 
دةكةن.

دةستةى  لة  ث��إؤذان��ةى  ئةو  رؤذن��ام��ة: 
وةرط��رت��ووة،  مؤَلةتيان  وةب��ةره��َي��ن��ان 
بةسةر  ناهاوسةنط  نابةرابةرء  بةشَيوةيةكى 
ثارَيزطاكاندا دابةشكراون، ئايا ئةوة نةبوونى 
هؤكارى  يان  حكومةتة،  بةرنامةى  ثالنء 

ديكة؟
شَيوةية  ب��ةو  ث��إؤذةك��ان  راس��ت��ة   *
ئ��ةوة  ب��ؤ  هؤكارةكةشى  داب��ةش��ب��وونء 
ثايتةختةء  هةولَير  نموونة  بؤ  دةطةإَيتةوة، 
خَيراترة،  بازاإَيكى  بإياردانةء  ناوةندى 
لَيرة  دةي��ةوَي��ت  وةبةرهَينةر  لةبةرئةوة 
وةبةرهَينان  دةستةى  لة  بكات.  وةبةرهَينان 
لة  دةبَيت  ناَلَيين،  وةبةرهَينةر  بة  كات  هيض 
دةكةين،  رَينمايى  بكات،  وةبةرهَينان  كوآ 
لةو  بضيت  دةبَيت  بَلَيين،  ثَيى  ناتوانين  بةآلم 
خاَلة  لة  يةكَيك  بكةيت.  وةبةرهَينان  شوَينة 
ئةوةية  دةستةية،  ئةو  سةركةوتووةكانى 
يةكةميان:  ناكات.  تآ  كارى  هؤكار  دوو  كة 
هؤكارى  دووةم��ي��ان  حيزبيىء  هؤكارى 
تةواوى  لة  تيمَيكين  ئَيمة  ناوضةطةرَيتيية. 
كات  هيض  كاردةكةين،  كوردستاندا  هةرَيمى 
بنةماى  لةسةر  وةبةرهَينةر  نيية  بؤمان 
حيزبيىء ناوضةطةرَيتى ئاإاستة بكةين، بةآلم 
ئَيمة رَينمايى بة وةبةرهَينةرةكان دةدةين، بؤ 
نموونة ثَيي دةَلَيين، لة بازيان ضوار كارطةرى 
ديكة  لةناوضةيةكى  ئةطةر  هةية،  ضيمةنتؤ 
بيكةيت باشترة. بةداخةوة ئَيمة نةخشةيةكى 
رَيطامان نيية، زانيارييمان نيية لةسةر ئةوةى 
بؤ نموونة بزانين كانزايةك لة ض ناوضةيةكى 
كوردستان هةية، لةبةرئةوة دةبَيت رةوانةى 

وةزارةتى سامانة سرووشتييةكانى بكةين.
رؤذنامة: رةخنةى ئةوة دةطيرَيت كة زةويية 
ناكشتوكاَلييةكان  ثإؤذة  بؤ  كشتوكاَلييةكان 

بةكاردةهَينرَين؟
زةويية  ئَيمة  كة  راستة  سةد  لة  سةد   *
بةآلم  بةكاردةهَينين،  كشتوكاَلييةكان 
زةويية  لة  خؤمان  هةوَلمانداوة،  هةندَيكجار 
ناوضةى  بطرينء  بةدوور  كشتوكاَلييةكان 
بةآلم  بةكاربهَينين،  شاخاويى  ب��ةردةآلنء 
كاتَيك  ب��ك��ةم��ةوة،  روون  ئ��ةوة  دةب��َي��ت 
وةبةرهَينان  دةستةى  ئاإاستةى  ثإؤذةيةك 
دةكرَيت، ئَيمة بؤ وةزارةتة ثةيوةنديدارةكانى 
لةاليةن  نموونة  ب��ؤ  دةك��ةي��ن.  رةوان���ة 
ماستةرثالنى  نَيودةوَلةتييةوة  كؤمثانيايةكى 
مةوقعى  كؤمثانياية  ئةو  دياريكراوة،  هةولَير 
ديكة  ساَلى   )20-15( ماوةى  بؤ  هةولَيرى 
لة  ك��ردووة.  بةرفراوانى  دياريكردووةء 
زةويية  بةرفراوانكردنةدا  ئةو  ئةنجامى 
سنوورى  كةوتوونةتة  كشتوكاَلييةكان 
كشتوكاَلييةوة  زةوى  لة  ماستةرثالنةكةوةء 
ئةوة  كةواتة  ديكة.  زةوى  بؤ  ط��ؤإدراون 
بإيارةى  ئةو  كة  نيية  وةبةرهَينان  دةستةى 
دةستةى  ديكةن.  اليةنةكانى  ئةوة  دابَيت، 
وةبةرهَينان دةسةآلتى ئةوةى نيية مامةَلة بة 
زةوييةكانةوة بكات، لةبةرئةوةى لة بنةإةتدا 
ديكة  وةزارةتةكانى  نيية.  زةوييةكى  هيض 
زةوى بؤ ئَيمة ديارى دةكةنء ئَيمة دةيدةين 

بة وةبةرهَينةرةكان.
رؤذنامة: بةبؤضوونى ئَيوة، تةرخانكردنى 
بة  زيان  ثإؤذانة،  ئةو  بؤ  كشتوكاَليى  زةوي 

كةرتى كشتوكاأل ناطةيةنَيت؟
بةآلم  دةطةيةنَيت،  زي��ان  بَيطومان   *
خؤى  ئةولةويةتى  حكومةتيش  ثَيويستة 

هةبَيت.
رؤذنامة: تَيبينى دةكرَيت، نابةرابةرييةك 
لةسةر  ثإؤذةيان  كة  هةية  سَيكتةرانةدا  لةو 
بؤضى  ئةوةية،  ثرسيارةكة  جَيبةجَيكراوة، 

بةآلم  هةية،  ث��إؤذةى  ثةنجا  سَيكتةرَيك 
سَيكتةرَيكى ديكة بؤ نموونة، بيست ثإؤذةى 

هةية؟
بةشَيوةيةكى  سَيكتةرةكان  راستة   *
ناهاوسةنط ئيشيان لةسةر كراوة، ئةمةش بؤ 
وةزارةتةكانةوة  لةناو  كة  دةطةإَيتةوة  ئةوة 
ثالنة  ئةو  بةثَيى  كة  نةهاتووة  بؤ  ثالنَيكمان 
ئيش بكةين. بؤ نموونة، وةزارةتى كشتوكاأل 
ليستى  ئةوة  بَلَيت،  ن��ةن��اردووةء  ثالنَيكى 
ثإؤذةكانى ئَيمةيةء ئةو ثإؤذانةمان دةوَيت. 
ئةو  خؤيان  وةبةرهَينةرةكان  لةبةرئةوة 
دةيانةوَيت  كة  دةكةن  دةستنيشان  سَيكتةرة 
تائَيستا  بةداخةوة،  بكةن.  تَيدا  وةبةرهَينانى 
خاوةنى ثالنَيكى لةو شَيوةية نينء هيوادارين 
لةماوةيةكى كورتدا بةاليةنى كةمةوة ببين بة 
ثَيشتر  ئةو سآ سَيكتةرةى  بؤ  ثالن  خاوةن 

ئاماذةم ثَيكردن.
نابةرابةرييةك  شَيوة  بةهةمان  رؤذنامة: 
ثإؤذةكان،  بؤ  زةوى  تةرخانكردنى  لة  هةية 
بؤ نموونة، ثإؤذة هةية رةنطة ثَيويستى بةو 
رووبةرة زةويية نةبَيت كة بؤى تةرخانكراوة، 
تةرخانكردنى  بةهؤى  هةية،  ثإؤذة  بةآلم 
تَيدا  ئيشى  ناتوانرَيت  كةمةوة،  رووبةرَيكى 

بكرَيت؟
* دةكرَيت ئةوة كةموكووإيى بَيت.

رؤذن����ام����ة: ك���آ ب��ةرث��رس��ي��ارى 
كةموكووإييةكةية؟

كاتَيك  بةرثرسيارين،  هةموومان   *
وةبةرهَينان،  دةستةى  دَيتة  ث��إؤذةي��ةك 
بةإَيوةبةرةطشتييةكان  كؤبوونةوةى  لة 
بإيارى لةسةر دةدرَيتء رةوانةى وةزارةتة 
داواك��ارى  دةك��رَي��تء  ثةيوةنديدارةكان 
زةوييةى  رووبةرة  ئةو  لةسةر  وةبةرهَينةر 
دةيةوَيت، ئاماذةى بؤ دةكرَيت. وةزارةتةكان 
يان دةَلَين باشة يان داواى ثَيكهاتةى ثإؤذةكة 
كة  دةكةين  كارَيك  ئَيمة  لَيرةدا  دةك��ةن. 
هةَلسةنطاندنى  كارةش  ئةو  نيية،  ئَيمة  ئيشى 
ئةندازياريية، بةآلم لة بنةإةتدا دةبَيت وةزارةتة 
ثةيوةنديدارةكان هةَلسةنطاندنى ئةندازياريى 
وةبةرهَينان.  دةستةى  نةك  بطرن،  لةئةستؤ 
بةخؤداضوونةوةيةكين  لةسةروبةندى  ئَيمة 
بخةينة  ئةندازيارييةكان  كارة  تةواوى  كة 
ناسنامةى  ديكةء  وةزارةتةكانى  ئةستؤى 
دةستةيةكى  وةك  وةبةرهَينان  دةستةى 
حكومةت  وةبةرهَينةرء  لةنَيوان  هةمئاهةنط 

بثارَيزين.
هةية  ئَيمة  الى  نووسراوَيك  رؤذنامة: 
)10(ه��ةزار  داواى  وةبةرهَينان  دةستةى  كة 
مةتر زةوى دةكات بؤ ثإؤذةيةكء ئاإاستةى 
شارةوانى كراوة، بةآلم لة شارةوانى رووبةرةكة 

ئةوة  كةمكراوةتةوة،  )500(مةتر  تةنيا  بؤ 
كَيشة بؤ وةبةرهَينةر دروست ناكات؟

روئياى  لةنَيوان  ئاسايية  كارَيكى  ئةمة   *
روانطةيةكةوة  لة  ئَيمة  وةزارةت���دا،  دوو 
هةيةء  رووب��ةرة  بةو  ثَيويستى  وتوومانة 
دةَلَين،  ديكةوة  روانطةيةكى  لة  ئةوانيش 
ثَيويستى بةوةندة هةية. ئيتر يةكَيكيان باوةإ 
بةوى ديكة دةهَينَيتء كارةكة جَيبةجَيدةبَيت، 
بةآلم ئةطةر تائَيستا تَيكةآلوييةك هةبووبَيتء 
كردبَيت،  وةزارةتمان  هةندَيك  ئيشى  ئَيمة 
دةكرَيت بة سوودوةرطرتن لة ئةزموونةكان، 

ضارةسةرى كَيشةكة بكةين.
تا مانطى كانوونى  )2006(ةوة  لة  رؤذنامة: 
بةناوى  )33(ث����إؤذة  ئةمساأل،  دووةم���ى 
بةآلم  وةرطرتووة،  مؤَلةتيان  طةشتيارييةوة 
ئوتَيلء  دروستكردنى  ثإؤذانة  ئةو  زؤربةى 
دةتوانين  ئايا  ئةوةية،  ثرسيارةكة  مؤتَيلن، 
ثإؤذةى  بَلَيين،  ئوتَيل  دروستكردنى  بة 

طةشتياريى تةواو؟
ث��إؤذةى  لة  بةشَيكة  ب��ةآلم  نةخَير،   *
طةشتياريى. لة راستيدا ئةطةر باس لة ئوتَيليش 
خؤى  ستانداردى  دةبَيت  ئةويش  بكةين، 
هةبَيت. ئَيمة بة نووسراوَيكى رةسميى داوامان 
كرد  طةشتوطوزار  شارةوانىء  وةزارةتى  لة 
زؤر  بدةنآ،  طةشتياريمان  ثَيوةرةكانى  كة 
ثإؤذةمان راطرتووة لةبةرئةوةى تائَيستا ئةو 
كة  لةوةى  نيطةرانين  ئَيمة  نيية.  ثَيوةرانةمان 
ئوتَيلَيكى  ثإؤذةكةم  دةَلَيت،  وةبةرهَينةرَيك 
بةثَيى  دةكةين  داوا  ئَيمة  ئةستَيرةية.  ثَينج 
ماوةيةكى  تا  ئةستَيرةية؟  ثَينج  بنةمايةك  ض 
داواى  راطرتء  ثإؤذةمان  كؤمةَلَيك  زؤر 
دةبَيت  وةك��االت.  واتة  لَيكردن،  )براند(مان 
بكات  رازى  كؤمثانيايةك  وةبةرهَينةرةكة 
ناوةكةى خؤى  كة  بداتآ  ناوةكةى خؤى  كة 
سةرثةرشتى  من  ناكات  ثَيويست  دةدات��آ، 
ناوةكةى  كؤمثانيايةى  ئةو  ضونكة  بكةم، 
بةثَيى ستانداردى جيهانيى  دَيت  داوة،  خؤى 
بةداخةوة  دةكات.  ثإؤذةكةدا  لةطةأل  مامةَلة 
نةمانتوانيوة  نةبَيت،  كةم  ثإؤذةيةكى  ضةند 

زياتر بدةين. 
رؤذنامة: بؤضى نةتوانراوة؟

هؤكارى  لةوانة  هةيةء  زؤر  هؤكارى   *
عَيراق  لة  بةشَيك  وةك  كوردستان  ئةمنيى، 
داواى  كؤمثانياكان  ثاشان  سةيركراوة. 
سلَيمانى  لة  ئَيستا  دةكةن.  زؤر  ثارةيةكى 
ئوتَيلَيكى زؤر طةورة دروست دةكرَيت، براندى 
لةو ثإؤذةية  ئَيمة  ئَيستا  هَيناوة.  )ملينيؤم(ى 
وةبةرهَينةرةكة  ئةطةر  ضونكة  نين،  نيطةران 
لة  بكات  طؤإانكارييةك  ه��ةر  بيةوَيت 
بضووكترين شتى ناو ئةو ئوتَيلةدا، تةنانةت بة 
شامثؤء سابونى حةمامةكانيشييةوة، دةبَيت 
داواى  )ملينيؤم(  كة  بَيت  ستانداردَيك  بة 
دَلنيا  نامَينَيتء  خةممان  ئَيمة  لَيرةدا  دةكات. 
دةبين لةوةى ثإؤذةكة ضؤن جَيبةجَيدةكرَيت. 
بؤ نموونة، )كةمثةن سكى( هةولَير، هيض كات 
ناكرَيت.  سةرثةرشتى  ئَيمة  ئيمكانياتى  بة 
كة  نَيودةوَلةتيية،  براندَيكى  سكى  كةمثةن 
وةكالةتى دا بة وةبةرهَينةرَيك لة كوردستان 
كار بكات، وةبةرهَينةرةكة ناضار دةكات بةثَيى 

جَيبةجَيبكات.  ثإؤذةكة  جيهانيى  ستانداردى 
ئَيمة  هةولَير،  لة  هةية  رؤتانامان  ئوتَيل 
تا  راط��رت،  مؤَلةتةكةيمان  زؤر  ماوةيةكى 
براندى هَينا، ضونكة دةمانزانى ئَيمة ناتوانين، 
داوامانكردووة  ئَيستا  بكةين.  سةرثةرشتى 
ثَيوةرةكانمان  كة  شارةواني  وةزارةت��ى  لة 
وةبةرهَينةرةكان  زؤربةى  ضونكة  ثَيبدةن، 
ئوتَيلَيك  دواتريش  نايةتء  بؤ  براندةيان  ئةو 

دروست دةبَيت، كة لة هيض ئاستَيكدا نيية. 
لة  ض��وارس��األ  دواى  ب��ةآلم،  رؤذن��ام��ة: 
وةبةرهَينان،  ثإؤذةكانى  جَيبةجَيكردنى 
بؤضى دواى ئةو ماوة زؤرة داواى ثَيوةرةكان 

دةكةن؟
دةستبةكاربوونةوة  سةرةتاى  لة  ئَيمة   *
نةكراوة  ثَييان  ئةوان  بةآلم  داوامانكردووة، 
دةتوانيت  بكةن.  رةوانة  بؤ  ثَيوةرةكانمان 
لة  بكةيت،  دؤسيةكان  هةموو  سةيرى 
بةدةر  كردووة.  داوايةمان  ئةو  هةمووياندا 
زؤر  ئَيمة  كة  هةية  ديكة  ثإؤذةيةكى  لةوة، 
ئةويش  ثَيدةدةين،  مؤَلةتى  تةحةفوزةوة  بة 
دروستكردنى شارى ياريية، بةآلم ئَيمة مؤَلةتى 
ثَينادةين، ئةطةر وةبةرهَينةرةكة وةسيقةيةك 
تةئمين  كوردستان  لة  ضونكة  نةكات،  ئامادة 
نيية، ئةمإؤش تةكنؤلؤذياى وآلتانى دةرةوة 
تواناى  ئَيمة  كؤنترؤَلى  كة  كؤبووةتةوة  لَيرة 
رووى  لة  ئةمانة  ئايا  بزانَيت  نيية،  ئةوةى 
ثارَيزطاريى  دةتوانن  ضةند  تا  سةالمةتييةوة 
بةكارياندةهَينن،  كة  بكةن  منداآلنة  ئةو 
بإوانامةى  لَيدةكةين،  داواي��ان  لةبةرئةوة 
داواى  ثاشان  بَينن.  بؤ  دروستكردنمان 
تائَيستا  كة  دةهَينين  بؤ  ديكةيان  بةَلطةيةكى 
زؤربةى زؤرى كؤمثانياكان بؤيان نةهاتووة، 
راطيراوة.  مؤَلةتةكانيان  تائَيستا  لةبةرئةوة 
بإوانامةى  ئةطةر  لَيدةكةين،  داواي���ان 
نموونة،  بؤ  نةمساية  لة  دروستكردنةكة 
ئةمانة  بهَينَيت،  بؤ  تةئمينمان  ثؤليسةى 
ئَيمةدا  وةكو  وآلتَيكى  لة  نين  ئاسان  كارَيكن 
جَيبةجَيبكرَين، بةآلم ئَيمة ضةندين ثإؤذةمان 
رةفز كردووةتةوة، ضونكة ئةو ثَيويستييانةى 

نةبووة.
رؤذنامة: زؤرَيك لةو كؤمثانيايانةى مؤَلةتى 
نيشتةجَيبوونيان  ثإؤذةكانى  جَيبةجَيكردنى 
كة  بةكاردةهَينن  ثارةية  ئةو  وةرطرتووة، 
ئةطةر  بةآلم  وةردةطرن،  خةَلك  لة  ثَيشةكى 
لة حاَلةتَيكدا كؤمثانياى جَيبةجَيكار ئيفالس 

بكات، ضؤن ثارةى خةَلك دةطةإَيتةوة؟
* كاتَيك طرَيبةستَيك لةنَيوان وةبةرهَينةرء 
وةبةرهَينةر  دةبَيت  مؤردةكرَيت،  هاوآلتيدا 
حيسابى بانكى بكاتةوةء ذمارةى حيسابةكةى 
هاوبةشمان  ليذنةيةكى  ئَيمة  بدات.  ئَيمة  بة 
وةزارةتى  وةبةرهَينانء  دةستةى  لةنَيوان 
ئةركى  كة  هةية،  ئاوةدانكردنةوةدا  دارايىء 
لةئةستؤية.  حيسابةى  ئةو  كؤنترؤَلكردنى 
لةو  مليؤنَيك  وةبةرهَينةر  كاتَيك  نموونة،  بؤ 
ثارةية لة بانك رادةكَيشَيت، جارى دووةم كة 
بؤ راكَيشانى ثارة دَيت، ئةطةر ليذنةكة بةشى 
مليؤنَيك بةرهةمى لة جَيبةجَيكردنى ثإؤذةكة 
ثارةى  وةبةرهَينةر  نادرَيت  رَيطة  نةبينيبَيت، 
كراوة.  بلؤك  ثارةكة  واتة  رابكَيشَيت،  ديكة 

ضلء  ماوةى  وةبةرهَينةرةكان،  لة  يةكَيك 
بلؤك  حيساباتةكانيمان  هةموو  رؤذ  ثَينج 
ثارةى  دةيانوت  خةَلك  لةبةرئةوةى  كرد، 
نةماوة يان لة شوَينَيكى ديكة خةرجى دةكات، 
ليذنةكةمان هةستا بة لَيكؤَلينةوةيةكى وردء 
جديىء تا بؤمان روون نةبووةوة نةمانهَيشت 

ثارةى ديكة رابكَيشَيت.
ب��ةدواداض��وون��ى  لةميانةى  رؤذن��ام��ة: 
ئةو  كة  دةرك��ةوت��ووة  ئَيمةدا،  مةيدانيى 
وةرط��رت��ووة،  مؤَلةتيان  كؤمثانيايانةى 
ثَيشتر  تازةنء  كؤمثانياى  زؤريان  ذمارةيةكى 
ئةمة  نةبووة،  جؤرةيان  لةو  ئةزموونى 

كَيشةيةك نيية؟
طةورةية.  زؤر  زؤر  كَيشةيةكى  ئةمة   *
ضارةسةرمان  دووةمماندا  رَينمايى  لة  ئَيمة 
كردووة بةو جؤرةى كة ئةطةر وةبةرهَينةرَيك 
تةمويلى  كة  وةرنةطرتبَيت  بانكَيكى  متمانةى 
بةوثَيية  ثَينادةين.  مؤَلةتى  بكات،  ثإؤذةكةى 
لةطةأل  وةبةرهَينةر  دةستثَيكردنى  سةرةتاى 
وةبةرهَينان.  دةستةى  نةك  دةبَيت،  بانك 
وةبةرهَينةر  ئةطةر  دةك��ات،  وا  ئةمةش 
نةتوانَيت  نةبَيت،  هةقيقى  وةبةرهَينةرى 
بانكَيك  هيض  ضونكة  وةربطرَيت،  مؤَلةت 

متمانةى ثَينادات.
رؤذنامة: باس لةوة دةكرَيت كة ئةنجومةنى 
دةستةى  كارةكانى  لة  دةستَيوةردان  وةزيران، 
دةتوانين  بةتايبةت  دةكات،  وةبةرهَيناندا 
ئاماذة بة ثإؤذةكةى كؤمثانياى )زيفة( بكةين 
ئاإاستةى  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  لة  كة 

دةستةى وةبةرهَينان كراوة؟
ئةنجومةنى  ياساييةوة  رووى  لة   *
زؤر  خةَلكَيكى  ئَيمةية.  مةرجةعى  وةزيران 
ئةنجومةنى  بة  ثَيشكةش  ثإؤذةكانيان 
رةوانة  ئَيمة  بؤ  لةوَيوة  دةكةنء  وةزي��ران 
دةكرَين، بةآلم هةر ثإؤذةيةك لة ئةنجومةنى 
فلتةرة  بة  بةهةمانشَيوة  بَيت،  وةزيرانةوة 
ياساييةكاندا دةإوات، هيض ثإؤذةيةكيش نيية 
كردبَيت  ئَيمة  لة  داواى  وةزيران  ئةنجومةنى 
بكرَيت.  لةطةَلدا  مامةَلةى  ياسا  دةرةوةى  لة 
دةربارةى كؤمثانياى زيفةش، ئةو كؤمثانياية 
داواى كرد )10(هةزار يةكةى نيشتةجَيبوون 
دروست بكات، ئَيمة ثارةمان نةمابوو، داوامان 
لة ئةنجومةنى وةزيران كرد، ئةطةر ثارةى بؤ 
دابين دةكةن، ئَيمة كارى بؤ دةكةين، ثإؤذةكة 
ورد  زؤر  بةدواداضوونَيكى  كراوة،  بؤ  كارى 
هةية لةسةر ئةو ثإؤذةية، كاتَيكيش ثإؤذةكة 
نووسراوةكةم  لةسةر  من  هاتووة،  ئَيمة  بؤ 
نووسيوة، رابطيرَيتء نووسراوةكةش لةالى 
لةطةأل  دووةم  موخاتةباتى  دواى  هةية،  ئَيوة 
تةمويلى  وتيان  ئةوان  وةزيران،  ئةنجومةنى 
ثارةكة دةكةنء ئةوكات رةزامةنديمان لةسةر 
ئةنجومةنى  دةستَيوةردانى  ئةمة  نيشاندا. 
ئةطةر  ئَيمة،  كاروبارةكانى  لة  نيية  وةزيران 
بؤ  ئَيمة  نةبَيت،  ئَيمة  دةسةآلتى  لة  شتَيك 
ئةنجومةنى وةزيرانى رةوانة دةكةين، ئةطةر 
جَيبةجَيدةكرَيت.  بطرن،  لةئةستؤى  ئةوان 
تةواوى  دةتوانين  زيفةش،  كؤمثانياى  بؤ 
دؤسيةكةتان بخةينة بةر دةستء بةدَلنياييةوة 
تةواوى بنةما ياساييةكانى تَيدا رةضاوكراوة.

15 ئــابــووري
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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ئةطةر 
وةبةرهيَنةرَيك 

متمانةى بانكَيكى 
وةرنةطرتبَيت 

كة تةمويلى 
ثرؤذةكةى بكات، 

مؤلَةتى ثيَنادةين. 
بةوثيَية سةرةتاى 

دةستثَيكردنى 
وةبةرهيَنةر 
لةطةأل بانك 

دةبَيت

سةرؤكى دةستةى وةبةرهيَنان:

زةويية كشتوكالَييةكان بؤ ثأؤذة ناكشتوكالَييةكان بةكارهيَنراون

هَيرش موحةإةم، سةرؤكي دةستةى وةبةرهَينان
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راثؤرتى: سةنطةر جةمال

كةمكردنى بودجةى ثةرةثَيدانى 
ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان بؤ 

ساَلى )2010( كاريطةريى خراثى دةبَيتء 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان رايدةطةيةنن: 

بةوهؤيةوة ناتوانن ئةو ثإؤذةو بةَلَينء 
بةرنامانة جَيبةجَيبكةن كة لة رابردوودا 

بةخةَلكيان داوة.
لة  هةرَيمةكان  ثةرةثَيدانى  بودجةى 
هةرَيم  بؤ  عَيراقةوة  ناوةندى  حكومةتى 
دةدرَيتة  هةرَيمةوة  حكومةتى  لةاليةن  دَيتء 
بةشَيوةيةكى   ،2010 ساَلى  بؤ  ثارَيزطاكان، 
لةسةر  كاريطةريى  كردووةو  كةمي  بةرضاو 
ثإؤذةكان  خزمةتطوزاريىء  كةمبوونةوةى 
ثارَيزطاكةى  سَي  هةر  بؤ  بةوثَييةى  دةبَيت، 
هةرَيمى كوردستان تةنيا )123( مليارء )800( 
مليؤن دينار تةرخانكراوة، بةشَيوةيةك )يةك 
)2009(ي��ة،  ساَلى  بودجةى  سَي(ى  لةسةر 
ضونكة ثارَيزطاى دهؤك )27(مليارء ثارَيزطاى 
هةولَير )44( مليارء ثارَيزطاى سلَيمانى )49( 
لةكاتَيكدا  ئةوة  دينارة،  مليؤن   )800( مليارء 
 )2009( ساَلى  بؤ  سلَيمانى  بودجةى  تةنيا 
بةوهؤيةشةوة  ديناربووة،  مليار   )200( بإى 
بةرنامة  ثإؤذة  بةرضاوى  بةشَيكى  ثَيدةضَيت 
بؤ داإَيذراوةكان جَيبةجَي نةكرَين، وةك ئةو 
ئةندةر ثاسانةى بإياربوو لة شارى سلَيمانى 

جَيبةجَي بكرَين.

هةشت يةكى ثرؤذةكان 
جَيبةجَيدةكرَين

ئةنجومةنى  سةرؤكى  عةبدوَلآل،  كاوة 
ثارَيزطاى سلَيمانى، لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، 

ثةرةثَيدانى  بودجةى  رابردوو  »ساَلى  وتى: 
ديناربووة،  مليار   )200( سلَيمانى  ثارَيزطاى 
لة بودجةى وةبةرهَينان، بةآلم ئةمساأل  جطة 
كة  دينارة،  مليؤن   )800( مليارو   )49( تةنيا 
نزيكةى )3/1( ساَلى رابردووة، لةبةر ئةوة ئَيمة 
ناتوانين خزمةتى ثارَيزطاى سلَيمانى ثَيبكةينء 
وةك ئةنجومةنى ثارَيزطا بةرثرسيارنابين لة 
ثارَيزطاى  خزمةتطوزارييةكانى  كةموكوإيي 
دانراوة  بؤمان  كة  ثارةيةى  بةو  سلَيمانىء 
خةَلكمان  بة  كة  خؤمان،  بةَلَينةكانى  ناتوانين 

داوة جَيبةجَيى بكةين«.
لةسةر  ثارَيزطاكان  ثةرةثَيدانى  بودجةى 
دابةشدةكرَيت،  دانيشتووان  رَيذةى  بنةماى 
ثارَيزطاى سلَيمانى  ئةنجومةنى  ئةوةى  بةآلم 
بَيت  بةوثَييةش  ئةوةية؛  نيطةرانكردووة 
كاوة  وةك  ضونكة  دان��راوة،  كةم  رَيذةكة 
كة  حيللة،  شارى  بة  ب��ةراورد  باسيدةكات، 
سلَيمانييةوة  شارى  لة  دانيشتووانى  رَيذةى 
نزيكة، جياوازيى هةية، بةوثَييةى حيللة )152( 
سلَيمانى  بةآلم  دان��راوة،  بؤ  ديناريان  مليار 

كةمتر لة )50( مليارة.
بنةمادا  »لة  وتى:  ئةنجومةنةكة  سةرؤكى 
هاتووة،  دانيشتووان  رَيذةى  لةسةر  ثارةكة 
بةآلم ماوةى )2( ساَلة ثارةكة دَيتة حكومةتى 
حكومةتةوة  لةإَيى  كوردستانء  هةرَيمى 
دةدرَيتة ئَيمة، تائَيستا بؤمان رووننةكراوةتةوة، 
ئةوةندةى  كةمبووةتةوة،  بؤ  ثارةية  ئةو  كة 
كةمكراوةتةوة،  بإةكة  بةغداوة  لة  ئاطادارين 
ئةنجومةندا  ثَيشووترى  كؤبوونةوةى  لة 
سةرؤكى  ب��ؤ  نامةيةك  ك��ة  ب��إي��ارم��ان��دا، 
بزانين  بنَيرين  حكومةت  ثةرلةمانء  هةرَيمء 
بؤ  بةغداوةية  لة  ئةطةر  كةمبووةتةوةو  بؤ 
ناتوانن لةسةر حةقى خؤمان قسة بكةن، ئةو 

بةدةنطهاتنةش ئيشى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء 
ئةوة  لةسةر  كار  كة  هةرَيمة،  حكومةتى 

بكات«.
ثةرةثَيدانى  بودجةى  كةميى  لةبارةى 
سةرؤكى  رةشيد،  ئةحمةد  ثارَيزطاكانةوة 
ثارَيزطاى  ئةنجوومةنى  لة  ئابوورى  ليذنةى 
باسى  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  سلَيمانى 
مليار   )400( بة  ثَيويستيان  كة  لةوةكرد؛ 
طونجاو  بةشَيوةيةكى  بؤئةوةى  هةية  دينار 
ئةو  بةآلم  بطةيةنين،  خزمةتطوزارييةكان 
لةسةر  )يةك  كة  دان��راوة،  بؤمان  بودجةى 
سنوورةكةية،  ثَيويستييةكانى  هةشت(ى 
دةتوانين بةوثَيية تةنيا )يةك لةسةر هةشت(ى 

ثإؤذةكانمانى ثآ جَيبةجَي بكةين.
بؤ زانينى بودجةى هةولَيرو راى ئةنجومةنء 
ثارَيزطاكةى لةسةر كةمكردنةوةكة، رؤذنامة 
ثارَيزطارى  ه��ادى،  ن��ةوزاد  بة  ثةيوةنديى 
لة  بَيئاطايى خؤى  هةولَيرةوة كرد، بةآلم ئةو 
بإى بودجةى ثةرةثَيدانى ثارَيزطاكانى هةولَير 
دةربإى بؤ ئةمساألء وتى: »تائَيستا ذمارةكةم 
النييةء نازانم بودجةى هةولَير ضةندة، بةآلم 
مةرج نيية هةرَيم وابةستةبَيت بةو ذمارةيةوة، 

كة لة بةغداوة دادةنرَيت«.
ئةوة  لةبةر  ضةندة،  »نازانين  وتيشى: 
نازانين بةشى ئةو ثإؤذانة دةكات، كة ثالنمان 
بؤ داناوة، ضونكة مةرج نيية وةكو ئةوة بَيت كة 
ئازادة  هةرَيم  دادةنرَيتء حكومةتى  بةغدا  لة 
لةو ثارةية كة دايدةنَيت، ئايا زيادى دةكات، يا 

كةمى دةكات«.
ئةمين،  رةشيد  ديكةوة،  لةاليةكى  بةآلم 
لة  دهؤك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  برياردةرى 
ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  ثَيشوويدا  لَيداوانَيكى 
بةوةكرد؛ كة بودجةى ئةمساَلى ثارَيزطاكةيان 

كة  ناكات  ثإؤذانة  ئةو  بةشى  كةمةو  زؤر 
بةنيازن ئةنجامى بدةن. 

سلَيمانى لة دهؤكء هةولَير 
كةمترى بؤ دانراوة

س��ةرب��ارى ك��ةم��ب��ون��ةوةى ب��ودج��ةى 
بةوةدةكرَيت  ئاماذة  هةرَيمةكان،  ثةرةثَيدانى 
زوَلمى  كوردستانيشدا  بودجةى  لة  سلَيمانى 
بودجةى  تر  ثارَيزطاكانى  لة  كةمتر  لَيكراوةو 

ثرؤذةى بؤ خةرجكراوة.
ئ���ةح���م���ةد رةش����ي����د، س���ةرب���ارى 
دووثاتكردنةوةى كةميى بودجةى ثةرةثَيدان، 
ثارَيزطاى  ث��ارةى  بةشة  كةميى  بة  ئاماذة 
)2010( ساَلى  بودجةى  لة  كرد  سلَيمانى 

ثارةى  ثَييواية؛  كوردستانء  هةرَيمى  ى 
تةرخانكراو بؤ ثإؤذةكانى سلَيمانى لة بةشى 
لةسةر  »بودجة  كةمترةو  هةولَير  ده��ؤكء 
جؤرَيك  دابةشنةكراوةء  دانيشتووان  رَيذةى 

لة ميزاج بةكارهَينراوة لة دابةشكردنةكةدا«.
بودجةى  لة  رايدةطةيةنَيت:  ه��ةروةك 
سلَيمانى  لة  زوَل��م  هةرَيميشدا  )2010(ى 
كراوةو بودجةى كةمتر لة دهؤكء هةولَيرى 
دانيشتوانةكةى  رَيذةى  لةكاتَيكدا  دانراوة  بؤ 
ثارَيزطاى  »بودجةى  وتيشى:  زياترة،  لةوان 
كوردستانيش  هةرَيمى  بودجةى  لة  سلَيمانى 
لةبنةمادا  هةرَيم  حكومةتى  بودجةى  كةمة، 
بةدوو بةش سةرفكراوة، بودجةى تةشغيلىء 
دان��راوة،  بؤ  دينارى  ترليؤن   )7( تةنفيزى 
لةطةأل بودجةى ئيستسمارى، كة )3( ترليؤنء 
بةشَيكى  ئةمةشيان  دان��راوة،  بؤ  كةسرَيكى 
تةنيا  دةإواتء  بةردةوامةكان  ث��إؤذة  بؤ 
)900( مليارى بؤ هةرسآ ثارَيزطاكةية، بةآلم 
كردووة  كةمى  لةوةش  سلَيمانى  بودجةى 

لةضاو هةولَيرو دهؤك«.
دابةشكردنى  شَيوازى  لة  رةخنة  ئةحمةد 
ثَييواية؛ بةوثَييةى  بودجةى هةرَيم دةطرَيتء 
دانيشتوان  رَي��ذةى  بةثَيى  بودجةكة  كة 
تَيكةوتووة«،  زؤرى  »خةلةلى  دابةشنةكراوة 
خؤراك  فؤإمى  بةثَيى  »سلَيمانى  وتيشى: 
تَيداية،  دانيشتوى  هةزار   )651( مليؤنء   )1(
دهؤك  ه��ةزارء   )300( مليؤنء   )1( هةولَير 
ئيستسمارى،  بودجةى  بةآلم  هةزارة،   )947(
سلَيمانى  هةولَيرو  لة  دهؤك  دابةشكراوة  كة 
زياترة،  سلَيمانى  لة  هةولَيريش  زؤرت��رة 
ثَييواية؛  زوَلملَيكراوة«،  سلَيمانى  بةوثَييةش 
دانةنراوة،  مةزلوميةتيش  مةحروميةتء  بة 
كة  شةهيدان،  وةزارةتى  نموونةى  لة  ضونكة 
سلَيمانى سنوورَيكى زؤر بةرفراوانى هةية لة 
كارةساتء قوربانيى، بةآلم بودجةى سلَيمانى 
لةو وةزارةتة كةمترة لةضاو شارةكانى ديكةدا، 
ميزاجيةتَيك  ثَيمانواية؛  ئةوة  »لةبةر  وتيشى: 
لة  بودجة  دابةشكردنى  لة  بةكارهَينراوة 

هةرَيمى كوردستان«.
بودجانة  ئ��ةو  كةمكردنةوةى  بةثَيى 
حكومةتي  ثةرةثَيدانء  ثإؤذةكانى  بَيت 
دةكات،  كةم  سلَيمانى  لةسنوورى  هةرَيميش 
طرفتةش  ئةو  بةدواداضوونى  ضارةسةرو  بؤ 
ئةنجوومةنى  ئابوورى  ليذةى  سةرؤكى 
ثارَيزطا وتى: »دةبَيت داواى روونكردنةوة لة 
بَلَيين  ثةرلةمان بكةينء ياداشتَيك بدةين، كة 
بؤية  ناشةفافة،  كةمةو  بؤ  سلَيمانى  بودجةى 
بؤ  بإَيكى  تةواوكارى  بودجةى  لة  داواكارين 
زياد بكرَيت، ضونكة ئَيستا بودجةكة مسادةقة 
ثإؤذةو  بة  جَيطؤإكآ  ناتوانرَيت  ك��راوةء 
لة  ئةوةية  رَيطةضارة  تةنيا  بكرَيت  بودجةكة 

تةواوكارى بؤى زيادبكرَيت«.

راثؤرتى: رؤذنامة
بةإَيوةبةرَيتيى ئاسايشى ثارَيزطاى 

سلَيمانى ئاشكراى دةكات، تةنيا لة مانطى 
رابردوودا، ضةندين باندى دةستطيركردووة 

كة بة هةزاران دؤالرى ئةمريكييان 
ساختةكردووة، يان طؤشتى بةسةرضوويان 

خستووةتة ناو بازاإةكانى سلَيمانييةوة، 
ئةمةش ئاماذةيةكة بؤ بةرزبوونةوةى ئاستى 

ساختةكاريى لةم ثارَيزطايةدا.
بةإَيوةبةرَيتيى  بةياننامةيةكى  بةثَيى 
وَينةيةكى  كة  سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئاسايشى 
)35(ى  ذمارة  ثارَيزراوةء  رؤذنامة  الى 
ئاشكراى  لةسةرة،  2010(ى   /4/28( رؤذى 
كاروبارى ساختةكاريى  كة هؤبةى  دةكات، 
سةر بة بةشى لَيكؤَلينةوةى بةإَيوةبةرَيتيى 
زانياريى  كؤكردنةوةى  دواى  ن��اوب��راو، 
لةناو  توانيويانة  رؤذى)2010/4/27(  ورد، 
شارى سلَيمانيدا باندَيكى ساختةكاريى دراو 

دةستطير بكةن.
كاروبارى  هؤبةى  ك��ة   باندةى  ئ��ةو 
ك���ردوون،  دةستطيرى  ساختةكاريى 
ناوةكانى  بة  تؤمةتبار،  سآ  لة  ثَيكهاتوون 
دانيشتووى  )41س���األ(،  تةمةن  )م.ع(ى 
ق��ةزاى  ب��ة  س��ةر  باريكةى  كؤمةَلطاى 
ك�اس�ب�ة،  ثيشةى  تازةيةء  هةَلةبجةى 
دانيشتووى  )34س���األ(،  تةمةن  )ع.ع(ى 
سلَيمانييةء  شارى  بةكرةجؤى  طةإةكى 
تةمةن)32ساأل(،  )ص.ن(ى  كاسبة،  ثيشةى 

ثيشةى  هةولَيرةء  ثارَيزطاى  دانيشتووى 
دةستطيركردنةكةياندا،  لةكاتى  )ث.م(ي��ةء 
 )8800( بإى  بةسةر  دةستبطيرَيت  توانرا 
هةشت هةزارو هةشتسةد دؤالرى ئةمريكى 
لةناو  بةنيازبوون  تؤمةتباران  كة  ساختةدا، 

بازاإى شارى سلَيمانيدا ساغى بكةنةوة.
بةثَيى زانياريية بةدةستهاتووةكان، »باندة 
ثةيوةنديى  دةستطيركراوةكة،  ساختةكارة 
ساختةكاريى  باندَيكى  لةطةأل  هةبووة 
رَيطةى  لة  كةركوكء  ثارَيزطاى  لة  دراودا 
ساختةية  بإةثارة  ئةو  توانيويانة  ئةوانةوة 
بهَيننة ناو شارى سلَيمانييةوة بة مةبةستى 
ل��ةدواى  بةنيازبوون  ساغكردنةوةىء 
 )100,000( بإى  كارةدا،  لةم  سةركةوتنيان 
تر  ساختةى  ئةمريكى  دؤالرى  هةزار  سةد 
ناو شارى  بهَيننة  كةركوكةوة  ثارَيزطاى  لة 

سلَيمانىء ساغى بكةنةوة«.
لةاليةكى ديكةوة، رؤذنامةى ميكاآلتضى 
ئَيستادا  لة  كة  بآلويكردووةتةوة  ئةمريكى 
بازاإةكانى  لة  ئةمريكى  دؤالرى  )4(مليؤن 
ئةمريكىء  بةرثرسانى  هةيةء  عَيراقدا 
عَيراقيش لة هةوَلى دؤزينةوةى سةرضاوةى 
بةشَيكى  ثَييانواية،  ئةو ساختةكارييانةدانء 
حكومةتى  هةوَلى  ساختانة،  دراوة  ئةو 
لة  كاريطةريي  دروستكردنى  بؤ  ئَيرانيية 

ثإؤسةى سياسيى عَيراقدا.
لة  نيؤل  بيت  كؤلؤنَيأل  بارةيةشةوة،  لةو 
لةو  »زؤرَي��ك  رايطةياند:  ئةمريكا  سوثاى 
دؤالرانةى لة ثارَيزطاكانى باكوورى عَيراقدا 

ئةو  هاوشَيوةى  بةسةرداطيراوة،  دةستيان 
لوبنانى  حيزبوآلى  كة  ساختانةن  دؤالرة 
لة  ئَيرانيش  تةنيا  دةك��اتء  ساختةيان 
ناوضةكةدا تواناى هونةريى لةو ئاستةداية«.

زؤرةى  بإة  ئةو  دةستبةسةرداطرتنى 
)3( دواى  سلَيمانى،  لة  ساختة  دؤالرى 
)130( دةستبةسةراطرتنى  لة  دَيت  رؤذ 

لةاليةن  بةسةرضوو  هينديى  طؤشتى  كيلؤ 
ئاسايشى ثارَيزطاى سلَيمانييةوة.

سلَيمانى  ئاسايشى  بارةيةشةوة،  لةم 
رايطةياندووة: »هَيزةكانى ئاسايشى ثارَيزطاي 
لة  توانييان   )2010/4/24( رؤذى  سلَيماني 
بإى  بةسةر  دةستبطرن  تاسَلوجة،  بازطةى 
)130(كيلؤ طؤشتى هينديى بةسةرضوودا، كة 
لةاليةن ت�ؤم�ةت�بار )و.م(ةوة كة بةنيازبووة 
جؤرى  ئؤتؤمبَيلَيكى  بة  ضةمضةماَلةوة  لة 
سلَيمانىء  ناو شاري  بؤ  بيطوازَيتةوة  ئؤثأل 

لة بازاإةكاندا بيفرؤشَيت«.
وةج���ب���ةى  دووةم  ئ����ةم����ةش 
لةم  ب��ووة  طؤشت  دةستبةسةرداطرتنى 
ئاسايشى  هَيزةكانى  لةاليةن  كة  مانطةدا 
طيراوة،  بةسةردا  دةستي  سلَيمانييةوة 
)2010/4/11( رؤذى  لة  ئ��ةوةى  ث��اش 

ناوضةي  لة  توانيي  ئاسايش،  هَيزَيكي  دا 
رووخاوةكةي  بةنداوة  نزيك  شَيركوذى 
سةرضنارء لةماَلَيكدا )3(تؤمةتبار بة تؤمةتي 
بازرطانيكردن بة طؤشتي هاوردةي هينديي 
)ر.ع(،  )ر.ع(،  بةناوةكاني  بةسةرضووةوة 

)أ.ع( دةستطيربكةن.

لةم بارةيةوة ئاسايشى ثارَيزطاى سلَيمانى 
دةستطيركردنء  »لةكاتي  رايطةياندووة: 
بةسةر  دةستطيرا  شوَينةكةدا،  ثشكنيني 
بإي )2(تةن طؤشتء جطةري بةسةرضوودا 

بؤئةوةى  كردبوو  ئامادةيان  ناوبراوان  كة 
شاري  ب��ازاإي  ناو  بينَيرنة  بةناياسايي 
سلَيمانييةوة بؤ ساغكردنةوةء  فرؤشتني بة 

هاوآلتييان بةشَيوةي كيلؤء قيمةكراويي«.

بودجةى )2010( دةستء ثَيي ئةنجومةنةكان دةبةستَيت
»وةك ئةنجومةنى 
ثاريَزطا بةرثرسيار 
نين لة كةموكوِريي 
خزمةتطوزارييةكان«

»لة بودجةى هةريَمدا
سلَيمانى زولَمى 

لَيكراوةو ميزاج لة 
دابةشكردنةكةداهةية«

لة سلَيمانى، ساختةكاريى خواردن و دراو ثةرةدةسيَنَيت

بودجة زةبةالحةكة لةضيدا خةرجدةكرَيت؟

ذمارةيةك دراوى ساختةىدةستبةسةرداطيراو



راثؤرتى: رؤذنامة 

طةشتوطوزار  ش��ارةوان��ىء  وةزي��رى 
كَيشةى  ض��ارةس��ةرن��ةك��ردن��ى  ه��ؤك��ارى 
دةطةإَينَيتةوة  هةولَير  شارى  ئ��اوةإؤى 
ئةمةش  عَيراق،  ئَيرانء  نَيوان  شةإى  بؤ 
يةك  كابينة  لة  تائَيستا  كة  لةكاتَيكداية 
لةدواى يةكةكانى حكومةتى هةرَيم ضةندين 
تةرخانكراوة،  مةبةستة  ئةو  بؤ  دينار  مليار 
ثةرلةمانتارَيكيش ثَييواية؛ هةر ثارةيةك لةم 
رؤيشتووة،  بةهةدةر  خةرجبكرَيت  بوارةدا 

ضونكة كَيشةكة بةردةوامة.
ليذنةى  ئةندامَيكى    )2010/4/1( لة 
نيشتةجَيكردنء  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةء 
ثةرلةمانى  ل��ة  الدآ  هاوضةرخكردنى 
كوردستان، نوءسراوَيكى ئاراستةى وةزيرى 
شارةوانىء طةشتوطوزار كردووة دةربارةى 
خراثيى ئاوةإؤى شارى هةولَير، كة لةكاتى 
خةَلكى  بؤ  جؤراوجؤر  طرفتى  بارانبارين 
خاشاكة  خؤألء  دروستدةبَيتء  شارةكة 
بآلودةبَيتةوة،  شارةكةدا  بة  كؤبوءةوةكان 
لةكاتَيكدا ساآلنة ضةندين مليار دينار بؤ ئةو 

مةبةستةش تةرخاندةكرَيت.
سةمير   ، نوءسراوةدا  ئةو  وةآلم��ى  لة 
ئؤباَلى  ش��ارةوان��ى،  وةزي��رى  عةبدوَلآل، 
هةَلطيرسانى  سةر  خستووةتة  كَيشةكةى 
ساآلنى  لة  عَيراق  ئَيرانء  نَيوان  ش��ةإى 

هةشتاكانى سةدةى رابردوودا.
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  س��اَل��ح،  ك����اروان 
نيشتةجَيكردنء  ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةء 
ثةرلةمانى  ل��ة  الدآ  هاوضةرخكردنى 
ئةوةى خستةإوو،  رؤذنامة  بؤ  كوردستان، 
وةآلمةكانيدا  لة  شارةوانى  وةزي��رى  كة 
مةبةستى  نةيتوانيوة  نةبووةء  وردبين 

ثرسيارةكان شي بكاتةوة. 
بة وتةى ئةو ثةرلةمانتارة ئةو بيانوءةى 
كَيشةى  هؤكارى  كة  شارةوانى  وةزي��رى 

طةإاندووةتةوة  هةولَيرى  شارى  ئاوةإؤى 
بؤ ساآلنى هةشتا، كة لةوكاتةوة بةرنامةيةك 
ء  ئ��او  طرفتى  ض��ارةس��ةرى  بؤ  ه��ةب��ووة 
بةهؤى  ب��ةآلم  هةولَير،  ش��ارى  ئ��اوةإؤى 
جَيبةجَينةكراوة،  عَيراقةوة  ئَيرانء  شةإى 
عَيراق  رذَيمى  كة  نالؤذيكيية  بيانوءيةكى 
ئاشكراية،  ئةوة  ك��ردووة  مامةَلةى  ضؤن 
هةربؤية مةنتيقى بوو كة وةزيرى شارةوانى 
لة هؤكارى  باسى  رابردوودا  )18( ساَلى  لة 

ضارةسةرنةكردنى كَيشةى ئاوةإؤ بكرداية.
بة  س��ةب��ارةت  دي��ك��ةداء  خالَيكى  ل��ة 
كة  زؤر  خاشاكَيكى  خؤألء  كؤبوونةوةى 
سةرضاوةى زؤرَيك نةخؤشين لةناو شارى 
وةزيرى  هةرَيمة،  ثايتةختى  كة  هةولَير، 
كةمتةرخةمىء  بؤ  ئاماذةى  ش��ارةوان��ى 
وةآلمةش  ئةم  كردووة،  خةَلك  ناهؤشياريى 
راست  ثاساوَيكى  ساَلح  كاروان  وتةى  بة 
بةرنامةى  وةزارةت  ئةطةر  ضونكة  نيية، 
ئةو  كؤكردنةوةى  بؤ  هةبَيت  رَيكوثَيكى 
لةناو  دوورخستنةوةى  خاشاكانةء  خؤألء 

شار، ئةوا كؤنابَيتةوة بةمجؤرة.
ل��ةالي��ةك��ى دي���ك���ةوة، ل���ة ث���رؤذة 
ثَيشنيازكراوةكانى  ساَلى )2010(دا بإى )26( 
مليارء )50( مليؤن دينار بؤ بةإَيوةبةرَيتيى 
ثرؤذة  لة  تةرخانكراوة،  هةولَير  ئاوةإؤى 
بؤ  دينار  مليار  ضةندين  بةردةوامةكانيشدا 
ئةو مةبةستة تةرخانكراوةء لةطةأل  ئةوةشدا 
تائَيستا نةتوانراوة كَيشةى ئاوةإؤى هةولَير 

ضارةسةربكرَيت.
ثَيشنيازكراوةكاندا  ثرؤذة  لة  نموءنة  بؤ 
ث��رؤذةى  بؤ  مليؤن   )500( مليارء   )25(
لة  سندووقيى  ئ���اوةإؤى  دروستكردنى 
لة  لةكاتَيكدا  تةرخانكراوة،  هةولَير  كةندى 
مليارء   )16( بإى  بةردةوامةكاندا  ثرؤذة 
كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى  مليؤن   )291(
)14( مليارء )475( مليؤنى بؤ خةرجكراوةء 
بؤ  واتة  م��اوة،  مليؤنى   )816( مليارو   )1(

لة  زياتر  )2( ساَلدا  بودجةى  لة  ثرؤذة  يةك 
ئاوةإؤ  ثرؤذةى  بؤيةك  دينار  مليار   )40(

تةرخانكراوة.
بةردةوامة،  كَيشةكان  ئةمةشدا  لةطةأل 
ئاوةدانكردنةوة   ليذنةى  ثةرلةمانتارةكةى 
زةبةالح  بودجةيةكى  »سةرفكردنى  وتيشى: 
تةنيا  كَيشةية،  ئةم  ضارةسةرى  بؤ  ساآلنة 
ثارة خواردنء طةندةَليى ئاشكرابووة، ضونكة 
كَيشةكة ضارةسةرنةكراوةء وةك خؤيةتى«.

بؤ  س��األ   )18( دواى  ئَيستاداء  ل��ة 
لة  ئ���اوةإؤ  كَيشةى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
لة  وةك  ئامادةكراوة،  ثرؤذةيةك  هةولَير، 

وةآلمةكةى وةزارةتى شارةوانيشدا هاتووة، 
بؤ  بنةإةتيى  ديزاينى  لة  بريتيية  ثرؤذةكة 
شارى  ئ��اوةإؤى  و  ئاو  ضارةسةركردنى 
لةساَلى )2005(ةوة  كراوةء دراوة  هةولَير، 
بة كؤمثانيايةكى ئةَلمانىء ئَيستا تةواوبووةء 
 )696( بإى  بةَلَيندةرايةتىء  بؤ  ئامادةية 
بة  كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دؤالرى  مليؤن 
بةمةش  جَيبةجَيبكرَيت،  دةكرَيت  قؤناغ   )4(
مليؤنء   )2( نزيكةى  ئ��اوةإؤى  كَيشةى 
هةولَير  شارى  لةناو  كةس  ه��ةزار   )500(

ضارةسةردةكرَيت.
بةآلم ئةندامةكةى ليذنةى ئاوةدانكردنةوة 

يةك  كابينة  لة  ثرؤذةية  ئةم  ثَييوابوو؛ 
لةدواى يةكةكانى رابردوو دةبوو بة جديى 
كارى لةسةر بكرَيتء زووتر تةواو ببوواية، 
وةزيرى شارةوانى  وةآلمةى  »ئةو  وتيشى: 
ئَيستا  ثَيويستبووةء  كاتى  ثرؤذةكة  كة 
وةآلمَيكى  بةَلَيندةرايةتيية،  ضاوةإوانى 
حكومةت  كةمتةرخةميى  نييةء  ت��ةواو 

نيشاندةدات«.
)2010(دا  ثَيشنيازكراوةكانى  ثرؤذة  لة 
بإواى  بة  دانةنراوة، هةربؤية  ثرؤذةية  ئةم 
ئةو ثةرلةمانتارة، ثرؤذةكة دةضَيتة بودجةى 

ساَلى داهاتووةوة.

ئا: شكار موعتةسةم،
سؤكار عةبدوَلآل

ضارةسةرى  بؤ  هيوا  نةخؤشخانةى 
تيشكى  سةنتةرى  شَيرثةنجةء  كيميايي 
شَيرثةنجة،  ض��ارةس��ةرى  بؤ  سلَيمانى 
لةماوةى دامةزراندنياندا خزمةتَيكى زؤريان 
بة هاوآلتييانى هةرَيمى كوردستانء بةشَيك 
باشوورى  ناوةإاستء  هاوآلتييانى  لة 
ضارةسةرى  لةكاتَيكدا  ك��ردووة،  عَيراق 
بة  بةرزدايةء  نرخَيكى  لة  نةخؤشييانة  ئةم 

هاوآلتييان ناكرَيت.
)2007(دا  لةساَلى  هيوا  نةخؤشخانةى 
ثَيكهاتووةء  بةشَيك  لةضةند  دام��ةزراوةء 
ئةم  سةردانى  نةخؤش   )4000( نزيكةى 
بةرامبةر  بةبآ  دةك��ةنء  نةخؤشخانةية 

ضارةسةرى ثَيويست وةردةطرن.
بةشَيكى  ثَيشتر  هيوا  نةخؤشخانةى 
نةخؤشخانةى  ل��ةن��او  ب��ووة  ب��ض��وءك 
ذمارةى  زؤربوونى  بةهؤى  بةآلم  طشتيدا، 
فةرميى  بإيارَيكى  ب��ة  نةخؤشةكان، 
فةرمانطةى تةندروستى بإياردرا ئةم بيناية 
هةرضةندة  نةخؤشخانةية،  ئةم  بؤ  بكرَيت 
بؤ  نةبوو،  نةخؤشخانة  بؤ  بيناية  ئ��ةم 
ئيدارةى فةرمانطةى تةندروستى بوو، بةآلم 
لةبةر ثَيويستيى كرا بة بيناى نةخؤشخانة، 
لةساَلى  حكومةتيشداية  بةرنامةى  لة 
هيوا  نةخؤشخانةى  بؤ  بينايةك  )2010(دا 

دروستبكرَيت.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ق���ادر،  تؤفيق  ت��اَل��ب 
كة  لةوةدةكات،  باس  هيوا،  نةخؤشخانةى 
ئةم نةخؤشخانةية )3( بةش لةخؤدةطرَيت، 
دةوروبةرى،  سلَيمانىء  تاالسيماى  بةشى 
شَيرثةنجةى  خوَينء  شَيرثةنجةى  لةطةأل 
بؤ  تَيداية،  قةرةوَيَلةى   )75( ئؤنكؤلؤجىء 
 )25( تاالسيماش  بةشى  بؤ  هيماتؤلؤجىء 
ثزيشكى   )10( لةطةأل  هةية،  قةرةوَيَلةى 

ثسثؤإ.
بةثَيى ئةو ئامارانةى كة لة نةخؤشخانةى 

هيوا هةية، ذمارةى نةخؤشةكانيان تائَيستا 
مانطَيك جارَيك  نةخؤشةء هةموو   )4000(

هةموو نةخؤشةكان سةردانيان دةكةن. 
هةموو  ئ��ةو  ه��ؤك��ارى  تؤفيق  تاَلب 
بوونى  بؤ   دةطَيإَيتةوة  سةردانكةرانة 
ضاالكء  كارمةندى  ثسثؤإو  ثزيشكى 

بآ  كة  شَيرثةنجة،  نةخؤشيى  دةرمانى 
بةرامبةر بة نةخؤشةكان دةدرَيت.

باس  هيوا  نةخؤشخانةى  بةإَيوةبةرى 
خوَين  ثشكنينى  لة  كة  دةك��ات،  ل��ةوةش 
خوَين  ثَيكهاتةكانى  كة  هةية  ئامَيريان 
نةخؤشخانةيةدا  لةم  تةنيا  جيادةكاتةوةء 

هةيةء لة هةرَيمى كوردستاندا نيية.
هةر  »النيكةم  وتيشى:  تؤفيق،  تاَلب 
نةخؤشَيك بؤ ضارةسةر ثَيويستى بة )9-8( 
بؤ  زياتريش،  هةية  نةخؤش  هةية،  كؤرس 
ثَيويستى  نةخؤشَيك  كؤرسَيكيش  هةر 
هةية،  دؤالر  ه��ةزار   )10( نزيكةى  بة 
بةآلم  ضاكبووةتةوة،  هةية  نةخؤش  زؤر 
ضونكة  هةية،  ضاودَيريى  بة  ثَيويستى 
نةخؤشييةكى  شَيرثةنجة  نةخؤشيى 
جياوازنء  نةخؤشةكان  درَيذخايةنةء 

جؤرى نةخؤشييةكانيش جياوازن«.
سةنتةرى سلَيمانيش بؤ ضارةسةركردن 
يةكةمييةوةء  ساَلى  ناوةتة  ثَيى  تيشك،  بة 
كراوةء  بؤ  ضارةسةرى  نةخؤش   )236(
رؤذان����ةش ن��ةخ��ؤش ب��ة ب��ةردةوام��ي��ى 
س��ةردان��ى دةك���ةنء ض��ارةس��ةري��ان بؤ 
لة  كة  نةشاردةوة  ئةوةشيان  دةكرَيت، 
 )80( لةسةرةو  زؤريان  فشارَيكى  ئَيستادا 

نةخؤش ناوى خؤيان تؤماركردووة.
كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  بإيار 
بؤ  تيشك،  ب��ة  ض��ارةس��ةر  س��ةن��ت��ةرى 
ئةوةى  دواى  بةوةكرد؛  ئاماذةى  رؤذنامة 
نةخؤشَيكى  ثسثؤإةوة  ثزيشكَيكى  لةإَيى 
شَيرثةنجةيان ئاإاستة دةكرَيت، ليذنةيةكى 
ثزيشكيى كة لة هةشت ثزيشك ثَيكهاتووة، 
نةخؤشةكة  حاَلةتى  بؤ  هةَلسةنطاندن 
تيشكة  لةو  سوودمةندبَيت  ئةطةر  دةكةن، 
بؤ  ثشكنينى  ث��اش��ان  وةردةط��ي��رَي��تء 
دةكرَيتء لة رَيطةى ئامَيرى سيتى سكانةوة 
لة  يان  سنطدا  لة  يان  مَيشكدا  لة  حاَلةتةكة 
بَيت،  نةخؤشةكةدا  ديكةى  شوَينَيكى  هةر 

دياريدةكرَيت.
وةك بةإَيوةبةرى كارطَيإيى سةنتةرى 
دواى  باسيدةكات،  تيشك  بة  ضارةسةر 
ئةوة ئةو وَينانةى كة لة نةخؤشةكة طيراوة 
بؤ  دةنَيردرَيت  كؤمثيتةرةوة  رَيطةى  لة 
كةسى  سآ  ئةوانيش  كة  ث��ان،  يةكةى 
بؤ  ثان  دةكةنء  لةسةر  كارى  فيزيايين 
ئةطةر  ئةوةى  بؤ  دادةنرَيت،  تيومةرة  ئةو 
ئةو  تةنيشت  لة  هةبَيت  ئاساى  ئؤرطانى 

تيومةرةوة بيثارَيزينء زيانى ثَينةطات لةو 
لة  ئةوة  دواى  بةريدةكةوَيت،  كة  تيشكةى 
كؤمثيوتةرى  رَيطةى  لة  ثانةوة  يةكةى 
مؤزايكةوة دةنَيردرَيت بؤ يةكةى تةكنيشن، 
يةكةية  ئ��ةو  هاتة  كة  ض��ارةس��ةر  وات��ة 
كراوة  بؤى  كةثَيشتر  حساباتانةى  ئةو 
ئةو  بةثَيى  دةكرَيتةوةء  بؤ  ثَيداضوءنةوةى 
ثانةى كة بؤى دانراوة رؤذانة ضارةسةرى 

بؤ دةكرَيت.
بإيار ئةحمةد، دةَلَيت: ئةم ضارةسةرةش 
وةريبطرَيت،  رؤذ  ي��ةك  بة  نيية  ئ��ةوة 
رؤذ   )20( ماوةى  دةكات  ثَيويست  النيكةم 
سةنتةرةكة  سةردانى  بةردةواميى  بة 
كؤرسَيك  رؤذةى  هةر  ئةوةى  بؤ  بكات 
وةربطرَيت بؤئةوةى ئةو تيومةرةى لةهةر 
يان  هَيواشبَيتةوة  هةية  الشةيدا  شوَينَيكى 
كؤرسةكانى  بةثَيى  دواتر  بضوءكبَيتةوة، 
خؤى ضارةسةرى بؤ دةكرَيتء دةنَيردرَينة 

ماَلةوة.
سةنتةرى  كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى 
نايشارَيتةوة  تيشك،  ب��ة  ض��ارةس��ةر 
مَيذءويةكى كةميان هةية لة كردنةوةى ئةم 
سةنتةرة، بؤية ذمارةى ئةو توءشبوءانةى 
نَيردراونةتة  كراوةو  بؤ  ضارةسةريان  كة 
كةس   )30( رؤذانة  كةسنء   )236( ماَلةوة 
ئةوةشدا  لةطةأل  بؤ دةكرَيت،  ضارةسةريان 
يةك  تةنيا  ل��ةس��ةرةء  زؤري��ان  لؤدَيكى 
لةئَيستادا   هةيةء  ضارةسةريان  ئامَيرى 
)80( كةس لةاليةن ليذنةكةوة وةرطيراونء 

لة ضاوةإوانيى ضارةسةردان.
سةنتةرى  كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى 
خستةإوو،  ئةوةشى  تيشك  بة  ضارةسةر 
تةنيا ئةو كةسانة لةم سةنتةرة ضارةسةريان 
بؤ ناكرَيت كة شَيرثةنجةى خوَينيان هةية. 

سةنتةرى  كارطَيإيى  بةإَيوةبةرى 
حكومةتى  سايةى  لة  تيشك  بة  ضارةسةر 
سةنتةرَيكى  بةآلم  كراوةتةوة،  هةرَيمدا 
ثارَيزطاكانى  لةهةموو  لةبةرئةوة  عَيراقيية، 
عَيراقةوة نةخؤشى بؤ دَيتء ضارةسةريان 

بؤ دةكرَيت.
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رؤذنامة

خانةى  بيناى  لة  كار  )5(ساَلة،  ماوةى 
نزيكةى  دةك��رَي��تء  سلَيمانيدا  دادى 
تائَيستا  تَيضووةء  دينارى  )30(بليؤن 
ئةو  لةطةأل   تةواونةبووةء  بةتةواوةتى 
غةرامة  اليةنَيك  هيض  دواكةوتنةشدا، 

نةكراوة.
لة مانطى ئازارى )2005(دا طرَيبةستى 
دروستكردنى  ثإؤذةى   بيناى خانةى دادى 
سلَيمانى ئيمزاكراوةء لة )2005/4/12(ةوة 
تيايداء  بةثَيى  دةست كراوة بة كاركردن 
ماوةى  لة  بإياربووة  طرَيبةستةكةش، 
لة  تةواوببَيتء  ثإؤذةكة  )426(رؤذدا 
بكرَيت،  تةسليم  )2006(دا  ئايارى  مانطى 

نةتوانرا  كَيشةوة  هةندَيك  هؤى  بة  بةآلم 
ثإؤذةكة تةواوبكرَيت.

ثإؤذةى بيناى خانةى دادى سلَيمانى، 
)320(مليار  )28(بليؤنء  نزيكةى  تائَيستا 
بةرامبةر  كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى 
ث��إؤذة  ل��ة  دؤالرةء  )24(م��ل��ي��ؤن  ب��ة 
بةردةوامةكانى ب��ودج�ةى س�اَلى )2010(

)107(مليؤن  )29(مليارء  كة  هاتووة   شدا 
)2009(دا  لة  كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى 
)26(مليارء )21(مليؤنى بؤ تةرخانكراوةء 
)86(مليؤنى  )3(مليارء  )2010(ش  بؤ 

ديكةى بؤ تةرخانكراوة. 
ك�ؤم�ث�ان�ي�اى  لةاليةن  ثإؤذةكة 
جَيبةجَيدةكرا  ئَيرانييةوة  )HSS(ى 
وةزارةت���ى  بةرثرسانى  وت��ةى  بة  كة 

ئاوةدانكردنةوة، كؤمثانيايةكى كةمتةرخةم 
بةإَيوةبةرى  جةالل،  كةمال  توانا  بووةء 
ئاوةدانكردنةوةء  رَيطاوبانء  طشتيى 
ئةوةى  لةطةأل  سلَيمانى  لة  نيشتةجَيكردن 
تةواونةبوونى  دواكةوتنى  ه��ؤك��ارى 
ثإؤذةكة دةطَيإَيتةوة بؤ ئةو طؤإانكارييةى 
كراوة،  ثإؤذةكةدا  سةرةتايى  ديزاينى  لة 
حكومةتء  كةمتةرخةميى  بة  ئةمةش 

دةزطا ثةيوةنديدارةكان دةذمَيرَيت.
باس لةوةش دةكرَيت كة يةكطرتنةوةى 
ديكةبوو  هؤكارَيكى  ئيدارةش  ه��ةردوو 
سةرلةنوآ  ضونكة  دواكةوتنةكةى،  بؤ 
رَيكخراوةتةوةء  ثإؤذةكة  كشوفاتى 
توانا  بةآلم  ك��راوة،  بؤ  ثَيداضوونةوةى 
ك��ةم��ال ئ��ةوةش��ى ن���ةش���اردةوة، كة 

كةمتةرخةم  زؤر   )HSS( كؤمثانياى 
»بةهؤى  دةَل��َي��ت:  كارةكانىء  لة  ب��ووة 
لة  زياتر  كؤمثانياكةوة،  كةمتةرخةميى 
ساَلَيك، كاركردن لةثإؤذةكةدا راطيراوةء  
وةزارةتء  ب��ةدواداض��وون��ى  ئ��ةط��ةر 
بؤ  نةبوواية  بةإَيوةبةرَيتييةكةيان 
ئَيستاش  ئ��ةوا  ث��إؤذةك��ة،  كارةكانى 

ثإؤذةكة لة نيوةدا دةبوو«.
لة طرَيبةستةكةى دروستكردنى خانةى 
)1000( بةرامبةر  لة  هاتووة،   داديشدا 

تةسليمكردنى  لةكاتى  دواكةوتن  رؤذ 
ثإؤذةكةدا، )2%(غةرامة دياريكراوة، بةآلم 
زؤر  داد  خانةى  ثإؤذةى  ئةوةى  لةطةأل 
لةكاتى دياريكراوى خؤشى دواكةوتووةء 
تةواوببَيت،   )2006( لة  ئ��ةوةى  برى  لة 

)2010(يةء هَيشتا  )ئ�ايار(ى  مانطى  ئَيستا 
بةتةواويى تةسليم نةكراوة.

ئةوةى  كةمال  توانا  لةمبارةيةوة، 
كؤتايى  تةسفيةى  تائَيستا  كة  خستةإوو 
ضونكة  نةكراوة،  ثإؤذةية  ئةو  بودجةى 
تةسفياتى  كة  تةواونةبووةء  بةتةواوةتى  
كةمتةرخةم  اليةنى  كاتة  ئةو  كرا،  ثارةكة 

غةرامة دةكرَيت.
بةآلم  تةواونةبووة،  ثإؤذةكة  هَيشتا 
)11(مانط لةمةوبةرء لة  مانطى تةمووزى 
فةتاحى  عومةر  الي��ةن  لة  )2009(دا  
حكومةتء  سةرؤكى  ثَيشووترى  جَيطرى 
ئةمةش  كرايةوة،  يةكَيتييةوة  بةرثرسانى 
ه��ةَل��ب��ذاردن  ب��ؤ  بانطةشةيةك  وةك 

لَيكدانةوةى بؤ كرا. 

شارا عةبدوإلةحمان

لة كؤى )15(قوتابخانةى ئةهليى لة كوردستان، 
دةوام  حكوميدا  بيناى  لة  )12(قوتابخانةيان 
قوتابخانانة،  ئةو  كة  لةكاتَيكداية  ئةمةش  دةكةن، 
ساآلنة ثارةيةكى زؤر لة قوتابييان وةردةطرن كة 
ساآلنة  ثَييةش  بةو  نيية،  كةمتر  )1000(دؤالر  لة 

داهاتَيكى باشيان هةية.
كوردستان،  لة  ئةهليى  )12(قوتابخانةى 
بيناى  لةناو  زؤربةيان  حكوميدانء  بيناى  لة 
هؤيةشةوة،  ب��ةو  دي��ك��ةدانء  قوتابخانةكانى 
تةنطكردووة،  حكومييةكانيان  قوتابخانة  شوَينى 
تَيداية،  )50(قوتابى  هةية  وا  ثؤلى  كة  بةجؤرَيك 
قوتابخانة  ئةو  كة  ئةوةى  لةطةأل  هاوكاتن  ئةمانة 
قوتابى  لة  زؤر  ثارةيةكى  ساآلنة  ئةهلييانة، 
)ئيشقى  قوتابخانةى  كة  بةجؤرَيك  وةردةطرن، 
هةولَير  فةإةنسى  )2250(دؤالر،  بإى  طوآلن، 
)1000(دؤالر، نيلؤظةر )1850(دؤالر، باآلى يةكةم 
ناوةنديى  )2250(دؤالر،  رؤناكى  )1300(دؤالر، 
كوإان )1850(دؤالر، دواناوةنديى كوإان )1850(

دؤالر، فةإةنسى سلَيمانى )1000(دؤالر، سلَيمانى 
)1850( سةآلحةدين  )1950(دؤالر،  بنةإةتيى 

ئيشقى  )1850(دؤالر،  كضان  سلَيمانى  دؤالر، 
دهؤك )2250(دؤالر وةردةطرن.

سةرحان،  عةبدولعةزيز  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
بةإَيوةبةرى طشتيى سةرةتاييةكان لة وةزارةتى 
»زؤربةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ث��ةروةردة، 
لةنَيوان حكومةتى  بة رَيككةوتن  قوتابخانانة  ئةو 
هةرَيمء كونسوَلخانةى ئةو وآلتانةدا كراونةتةوة 
كة داوايان كردووةء وةزارةتى ثةروةردةش وةك 
هاوكارى لةو بينا حكومييانةدا جَييانكردوونةتةوة، 
بةنيازيشين داوا لةو قوتابخانانة بكةين كة بينا بؤ 

خؤيان دروستبكةن«.
لةكاتَيكداية  وتةكانى ئةو بةإَيوةبةرة طشتيية 
كة ئةو قوتابخانانة رَيذةيةكى زؤر قوتابى تَيياندا 
وةك  قوتابخانةيةكى  كة  بةجؤرَيك  دةخوَينَيت، 
هةية،  )402(قوتابى  لةهةولَير،  طوآلن  ئيشقى 
دؤالرى   )904500( بإى  ساآلنة  هؤيةشةوة  بةو 
دةستدةكةوَيتء دروستكردنى قوتابخانةيةكيش، 

بإَيك لةوة زياترى تَيدةضَيت.

والى عوسمان: ثَينجوَين

مةرزى  فراوانكردنى  مةبةستى  بة 
جَيبةجَيكردنى  باشماخء  نَيودةوَلةتيى 
هةرَيمى  حكومةتى  ماستةرثالنَيك، 
ناوكةالنء  طوندى  بةنيازة  كوردستان 
باشماخ  مةرزى  بارخانةكانى  دوكانء 
تَيكبدات، بؤ ئةو مةبةستةش ئةو طوندانة 
ضةكى  بضن  كة  ئاطاداركراونةتةوة 

قةرةبوو وةربطرن.
قايمقامى  نووسراوَيكى  بةثَيى 
لة  كة   )751( ذمارة  بة  ثَينجوَين  قةزاى 
دانيشتووانى  دةرضووة،  )2010/4/2(دا 
ئاطاداركراونةتةوة  ناوكةالن  طوندى 
دانيشتووانى  خَيزانةكانى  سةرجةم  كة 
كؤطاكانء  خاوةن  ناوكةالنء  طوندى 
بارخانةكان لة رؤذى )2010/4/26(وة تا 
ماوةى دووهةفتة سةردانى قايمقامييةت 
بكةن بؤ وةرطرتنى ضةكى قةرةبوو، ثَيش 
وةرطرتنى ضةكى قةرةبووةكةش، هةستن 
ئةمةش  كؤطاكان،  ء  خانوو  البردنى  بة 

ناإةزايى هاوآلتييانى لَيكةوتووةتةوة.
طوندى  ئةنجومةنى  محةمةد،  فايةق 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  ن��اوك��ةالن، 
طوندةمان  ئةم  )1991(ةوة  ساَلى  »لة 
ئاوى  زةوىء  ئ��اوةدان��ك��ردووةت��ةوةء 
خؤمانةو ضةند ساَلة باخداريىء كاسبى 
خؤش  خؤمان  مافى  لة  بؤية  دةكةين، 

نابين«.
شاخةوان تاهير، هاوآلتييةكى ديكةى 
ئاماذة  ناوكةالنة،  طوندى  دانيشتووى 
كة  ئةوةية  داوام��ان  تةنيا  بةوةدةكات، 
خانووةكةمان تَيكدةدةنء كاروكاسبيمان 
نةبَيت  هيض  م��ةرزةك��ة،  لة  نامَينَيت 

خانوويةكمان بدةنةوة كة تيايدا بذين.
قايمقامى  تةالنى،  محةمةد  رةزا 
ثَينجوَين، سةبارةت بة البردنى طوندةكة 
»قةرةبووى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بارخانةكان  دوكانء  خاوةن  ماَلةكانء 
دةكةينةوة، بةثَيى بينا قةرةبوودةكرَينةوة، 
داراي��ى  ليذنةى  مةبةستةش  ئ��ةو  بؤ 

بإياردةدات، لة سآ مليؤن دينارةوة تا نؤ 
مليؤن دينار قةرةبوو هةية«.

قايمقامى ثَينجوَين، وتيشى: »داوامان 
كردووة كة بؤ هةر خَيزانَيك ثارضةيةك 
زةوى دابينبكرَيتء كَيشةى نيشتةجَيبوون 
نةمَينَيت، بةاَلم تائَيستا نةبووة بة بإيارو 

لةهةوَلداين«.

16

هيض كؤمثانياء اليةنَيك غةرامة نةكراوة 
دواى ثيَنج ساأل كاركردن، تائَيستا بيناى خانةى دادى سلَيمانى تةواونةكراوة

)12( قوتابخانةى ئةهليى 
لة بيناى حكوميدان

ماستةرثالنى مةرزى باشماخ 
)3(طوند تَيكدةدات

ذمــارة )580( 
سَيشةممة 2010/5/4 بةدواداضوون

nawxo.rozhnama@yahoo.com

بَيداديي لة خانةى داد دا كراوة

قوتابخانة حكومييةكان كرَيضيء ئةهلييةكانيش خاوةن ماأل

زياتر لة دوو ساَلة بةنَيودةوَلةتى كراوةو ماستةرثالنى نيية



بةدواداضوون

سازدانى: محةمةد قادر
ئةحمةد باَلةكى

بةإَيوةبةرى ثةروةردةى هؤشياركردنةوة 
هةرَيمى  لة  كة  دةك��ات،  ئاشكراى  مين  لة 
 )1126( هاوآلتىء   )748651( كوردستاندا 
ميندانء  كاريطةريي  لةذَير  ناوضة  طوندء 
مينء  قوربانيي  بوونةتة  كةس   )14188(

تةقةمةنى.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ح��ةم��ةد،  ع��ةزي��ز  ئاكؤ 
ثةروةردةى هؤشياركردنةوة لة مين، لةبارةى 
ئةركى  ئَيستادا  لة  كة  دةزط��اي��ان��ةوة  ئ��ةو 
بنةبإكردنى مين لة كوردستاندا جَيبةجَيدةكةن 
باس لةوة دةكات، كة لة هةرَيمى كوردستاندا 
يةكَيكيان  هةية،  حكوميى  دام��ةزراوةى  دوو 
سنوءرى  مينةء  كاروبارى  طشتيى  دةزطاى 
لةطةأل  كارةكانى هةولَيرو دهؤك دةطرَيتةوة، 
لة  مين  كاروبارى  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتيى 

لة  ضاالكييةكانيان  سنوءرى  كة  سلَيمانى، 
ثارَيزطاى  دةوروثشتى  سلَيمانىء  ثارَيزطاى 

كةركوك دةطرَيتةوة.
رَيكخراوةكانى  راثؤرتةكانى  بةثَيى 
 )15( نزيكةى  ساآلنة  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
دةبنة  جيهان،  ئاستى  لةسةر  كةس  ه��ةزار 
قوربانيى مينء تةقةمةنى، بةآلم ئةو ذمارةية 
دةضَيت،  كةمبوونةوة  ب��ةرةو  بةساأل  ساأل 
لة  جؤربةجؤر  ضاالكيى  ئةنجامى  لة  ئةويش 
هةموو ئةو وآلتانةى كَيشةى مينء تةقةمةنى 

تَيدا هةية، كة نزيكةى )84( وآلتن لة جيهاندا.
لةناو ئةو وآلتانةشدا عَيراقء بةتايبةتيش 
ضإ  بةشَيوةيةكى  كوردستان،  هةرَيمى 
لةاليةن رذَيمى بةعسةوة بة مين ضَينراوة، كة 
زؤرترينيشيان مينى زةمينيية، لةطةأل مليؤنان 
تةقاوةء  ج��ؤراوج��ؤرى  ديكةى  تةقةمةنى 

نةتةقاوة.
مين  بة  زةوى  رووب��ةرى  عةزيز  ئاكؤ 
رؤذنامة  بؤ  كوردستانى  هةرَيمى  ضَينراوى 
ثيسبووي  رووب��ةري  كؤي  كة  خستةإوو، 
778كم  دةكاتة  مين  بة  كوردستان  خاكي 

دووجا، لةناويشيدا )3149( ناوضةي ثيسبوو بة 
مين دةستنيشانكراونء )748651( هاوآلتىء 
)1126( طوندء ناوضة لةذَير كاريطةريي ميندان، 
قوربانيي  بوونةتة  كةس   )14188( هةروةها 
مينء تةقةمةني واتا كوذراو ء برينداربوونء 
جؤراوجؤر  ئاذةَلي  سةر   )18000( لة  زياتر 

بةهؤي مينء تةقةمةنييةوة لةناوضوون.
بةإَيوةبةرى ثةروةردةى هؤشياركردنةوة 
كة  كيَلطانةوة  ئ��ةو  ل��ةب��ارةى  مين  ل��ة 
دامةزراوةكةيان لة مين ثاكيان كردووةتةوة، 
كَيَلطة  ثاككردنةوةى  ب��وارى  »ل��ة  وت��ى: 
تا  )2005(ةوة  لةساَلي  مينإَيذكراوةكان، 
بةمشَيوةية   )2010( شوباتى  مانطي  كؤتايي 
زةوي  دووج��ا  مةتر   )2376501( ب��ووة؛ 
ثاككراوةتةوة لة مين، لة ناوياندا )79( كَيَلطة لة 
مين ثاككراونةتةوةو رادةستى خاوةنةكانيان 
زةوي  مةتر    )708749( هةروةها  ك��راون، 
هةروةها  نيشانةكراوة،  ثةرذينكراوةء 
لةاليةن  زةوي  دووجا  مةتر   )12570159(

دذة  ميني   )5443( ثشكَينراوةء   )EOD(
كةسي لةناوبراوة، هةروةها )108( ميني دذة 
تانك لةناوبراوةء )18847( ثارضة تةقةمةني 
 )195( لةناوبراون،  جؤراوجؤر  نةتةقاوةي 
مين ثووضةَلكراوةتةوة، هةروةها )59( خولي 

راهَينان ئةنجامدراوة«.
مينةوة  قوربانييةكانى  رَيذةى  لةبارةى 
باسى  عةزيز  ئاكؤ  كوردستان،  هةرَيمى  لة 
اليان  ئامارانةى  ئةو  بةثَيى  كة  لةوةكرد، 
ذمارةى  )2005(دا  لةساَلى  تؤماركراوة، 
قوربانييانى مين لة هةرَيمى كوردستان )73( 
لة  بريتيبووة   )2006( لةساَلى  بووة،  كةس 
)27( كةس، ساَلى )2007( ذمارةى قوربانييان 
ساَلى  هةروةها  كةس،   )60( طةيشتووةتة 
لةساَلى  كةس،   )82( لة  بريتيبووة   )2008(
)2009( ذمارةى قوربانييان )35( كةس بووةء 
ئةمساَليش، واتة )2010( ذمارةى قوربانييانى 
مين )20( كةس بووة، كؤى طشتيى قوربانييان 
لةو )6( ساَلةى رابردوودا )297( كةس بووة.

راثؤرتى: شاسوار مامة

بإياريدا  حاجياوا  ناحيةى  ئيداريى  يةكةى 
مةيدانى ئاذةآلنى ئةو شارؤضكةية، كة طةورةترين 
ناوضةى كإينء فرؤشتنى ئاذةأل بووة لة حاجياواء 
دةرةوةى  لة  ديكة  مةيدانَيكى  دابخاتء  ناوضةكة، 
مةيدانة  ئةو  تائَيستا  بةآلم  بكاتةوة،  شارؤضكةكة 
نةكراوةتةوة، كاسبكارانى ناوضةكةش بة ناضاريى 

خؤيان شوَينَيكيان بؤ ئةم كارةيان دؤزيوةتةوة.
لة كاسبكارةكانى ئةو  يةكَيكة  عومةر شاورى، 
خةَلكَيكى  ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  مةيدانةء 
بذَيويى  دةكةينء  كاسبى  مةيدانة  لةو  زؤري��ن 
حكومةت  بةآلم  كاسبيةية،  ئةو  لةسةر  ذيانمان 

رَيطريى لة كاسبيكردنمان دةكات.
شاورى، وتيشى: »ئَيمةش ثَيمانخؤشة مةيدانى 
ئاذةآلن لةناو شار نةبَيت، بةآلم ثَيويستة حكومةت 
لة  ئَيستاش  دروستبكات،  بؤ  تايبةتمان  شوَينى 
ثَيداويستىء  هيض  كؤبووينةتةوةء  دةرةوةى شار 

خزمةتطوزارييةكمان بؤ دابيننةكراوة«.
لةوة  جةخت  ناوضةكة  حاجياواء  خةَلكى 
دةكةنةوة، كة ئةو مةيدانةى ئَيستا داخراوة ثَيشتر 
بذَيويى  بؤيانء  كاسبى  شوَينى  باشترين  ببووة 

لةسةربوو،  ناوضةكةى  زؤرى  خةَلكَيكى  ذيانى 
بةآلم ئَيستا بة ثارةى خؤيان زةوى دةكإنةوة بؤ 

مةيدانى ئاذةأل فرؤشتن.
ئةو  ديكةى  كاسبكارَيكى  كة  مةجيد،  عةبدوَلآل 
دةرةوةى  لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  مةيدانةية 
سنوءرى شارةوانيى زةويمان كإيوةء ثارةيةكى 
ثَيويستة  بؤية  داوة،  زةوييانة  ب��ةو  زؤرم��ان 
بذَيويى  ئةوةى  بؤ  بدات  يارمةتيمان  شارةوانيى 

ذيانمان دابين بَيت«.
بةإَيوةبةرى  رةمةزان،  رةمك  بارةيةوة  لةو 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  حاجياوا،  ناحيةى 
ضونكة  بَيت،  شار  لةناو  نابَيت  ئاذةآلن  مةيدانى 
كاريطةريى نةرَينى هةية لةسةر ذينطةى شارةكةء 
ئةوةى  بؤ  ديارينةكردووة  شوَينَيكيشمان  هيض 
كاسبكارانمان  بةآلم  ئ��اذةآلن،  مةيدانى  بكرَيتة 
سنوءرى  دةرةوةى  لة  ئ��اط��ادارك��ردووةت��ةوة 
شارةوانيى، لةهةر شوَينَيك دةتوانن مامةَلةكانيان 

بكةن«.
ئاماذةى  حاجياوا  ناحيةى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ثَيداويستييةك  نيية هيض  لة بةرنامةياندا  بةوةشدا؛ 
ئةطةر  بةآلم  دابينبكةن،  تازةكةيان  مةيدانة  بؤ 
بؤ  سةرةتاييان  ثَيداويستى  هةبوو،  ئيمكانيات 

دابيندةكةن.

راثؤرتى:
نووسينطةى هةولَير

دانيشتووانى قوشتةثة ثَييانواية؛ 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةر 
يةكةمةوة  كابينةى  ثَيكهَينانى  لة 
شةشةم  كابينةى  ثَيكهَينانى  تا 
فةرامؤشى كردوون، هةم لة رووى 
خزمةتطوزاريية  ثَيشكةشكردنى 
رووى  لة  هةم  سةرةتاييةكانء 
خةَلكانةى  ئةو  قةرةبووكردنةوةى 
عَيراقةوة  ثَيشووى  رذَيمى  لةاليةن 
طواستراونةتةوةء  زؤرةملَى  بة 

لةوآ نيشتةجَيكراون.
نَيوان  سةرةكيى  رَيطاى  لةسةر 
بإينى  ث��اش  هةولَير-كةركوك، 
كةمتر لة نيو كاتذمَير بة رَيطايةكى 
ي���ةك س��اي��دى ث��إ ض��اَل��وض��ؤأل 
دواتر  قوشتةثة،  ناحيةى  طةيشتينة 
روست،  )طرتكء  كؤمةَلطةى  سآ 

مزورى، كاوة(مان بإى.
سآ  ناحيةيةكء  قوشتةثة 
كؤمةَلطةى بةرفراوان لةخؤدةطرَيت، 
هةشتاكان  سةرةتاى  ساآلنى  لة 
لة  زؤرةملَى  بة  دانيشتووانةكةى 
جَيلةق  خؤيان  ثَيشووى  زَي��دى 
قوشتةثة  بؤ كؤمةَلطةكانى  كراونء 
ئةطةرضى  ط��واس��ت��راون��ةت��ةوة، 
خةَلك  لة  زؤر  ئَيجطار  ذمارةيةكى 
بةآلم  دةذى،  كؤمةَلطةيانةدا  لةو 
تائَيستا حكومةت ئاوإَيكى ئةوتؤى 
دانيشتووانةكةى  لَينةداونةتةوةء 
بةدةست ضةندين كَيشةوة دةناَلَينن.

دانيشتووانى هةر سآ كؤمةَلطةكة 
هةشتاى  ساآلنى  س��ةرةت��اى  لة 
زؤرةملَى  بة  راب��ردوودا  س��ةدةى 
ثَيشووى  حكومةتى  ل��ةالي��ةن 
ناوضةيةكى  ضةند  لة  عَيراقةوة 
هةولَيرةوة  ثارَيزطاى  سنوورى 
ئؤردوطا  لةو  طواستراونةتةوةء 

زؤرملَييانةدا نيشتةجَيكراون.
دانيشتووانى كؤمةَلطاى )طرتكء 
خةَلكى  لة  ثَيكهاتوون  روس��ت( 
طوندةكانى  خةَلكى  ك��ةرك��وك، 
طوندةكانى  ك��ؤي��ة،  س��ن��وورى 
دانيشتووانى  قوشتةثة.  سنوورى 
ثَيكهاتوون  )م��زورى(،  كؤمةَلطةى 
م��زورى  عةشيرةتى  خةَلكى  لة 
ب��ارزان��ةوة  ناوضةى  لة  كة  ب��اآل، 
هَينراونء لةو كؤمةَلطة زؤرةملَييةدا 
نيشتةجَيكراون، هةرضى كؤمةَلطةى 
دانيشتووانةكةى  )ك���اوة(ي���ة، 
بةطشتيى لة طوندةكانى دةوروبةرى 
ئةوان  ثَيش  هاتوونء  قوشتةثةوة 

كؤمةَلطةيةدا  لةو  بارزانييةكان 
نيشتةجَيكرابوون، بةآلم لة ساآلنى 
كؤمةَلطةكةيان   )2003( لة  ب��ةر 
ناوضةكانى  طةإانةوة  جَيهَيشتء 
كة  كاوة(،  )كةمثى  لة  جطة  خؤيان، 
كؤمةَلطةى  سنوورى  كةوتووةتة 
كوردةكانى  ثةنابةرة  )ك��اوة(وةو 

خؤرهةآلتى تَيدا دةذين.
ئامارانةى  ئ��ةو  ب��ةط��وَي��رةى 
سةرؤكى  رةح��م��ان،  ثشتيوان 
شارةوانيى قوشتةثة، خستوءيةتيية 
ب��ةردةس��ت رؤذن��ام��ة، ذم��ارةى 
ناحيةء  بة  قوشتةثة  دانيشتووانى 
 )12000( لة  زياتر  كؤمةَلطةكانةوة 

كةس دةبَيت.
س��اب��ي��ر ع��ةل��ى، ي��ةك��َي��ك لة 
)طرتكء  كؤمةَلطةى  دانيشتووانى 
كة  ك��رد،  ل��ةوة  باسى  روس���ت( 
كؤمةَلطةكةيان  دانيشتووانى 
نةبوونى  كةميىء  طرفتى  بةدةست 
تائَيستا  دةن��اَل��َي��ن��نء  ئ����اوةوة 
كَيشةى  بؤ  طونجاو  ضارةسةرَيكى 
ن���ةدؤزراوةت���ةوة،  ئ��او  كةميى 
بؤ  ئ��ةط��ةرض��ى ض��ةن��دي��ن��ج��ار 
ضارةسةركردنى كَيشةى كةميى ئاو 
سةردانى اليةنة ثةيوةنديدارةكانيان 

كردووة.
قوشتةثة  كؤمةَلطةكانى  كؤى 
ي��ةك ق��وت��اب��خ��ان��ةى ئ��ام��ادةي��ى 
بةآلم  هةية،  كضانيان  ك���وإانء 
باسيدةكةن،  دانيشتووانةكةى  وةك 
خوَيندكارةكانيان  ذمارةى  زؤريى 

لةطةأل يةك قوتابخانةدا ناطونجَيت.
طةنجَيكى  وةك  ئةيوب،  هيوا 
جةختى  قوشتةثة  دانيشتووى 
لةسةر ئةوة كردةوة، كة ذمارةيةكى 
زؤر لة خوَيندكار لةو كؤمةَلطةيانةدا 
دةخوَينن، بةآلم بيناى قوتابخانةيان 
نيية،  ثَيويست  بةثَيى  ك��ةم��ةء 
لة  خوَيندكاران  ذمارةى  لةبةرئةوة 

ثؤلةكاندا زؤر ضإبووةتةوة.
ئ���ةو ط��ةن��ج��ة ئ���ام���اذةى بؤ 
ت��ةواوى  لة  تائَيستا  ئةوةشكرد؛ 
لة  كةس  ه��ةزاران  كة  قوشتةثة، 
ثاركَيك  دةذى،  كؤمةَلطةكانيدا 
هاوآلتييان  كة  دروستنةكراوة 
بتوانن ثشووى تَيدا بدةن، نةك هةر 
كؤمةَلطةكان  تةواوى  بطرة  ئةوة، 
الوانيان  رؤشنبيريىء  سةنتةرَيكى 
نيية كة بة جديى خزمةت بةو توَيذة 

بكات لة ناوضةكةدا.
زؤرب�����ةى دان��ي��ش��ت��ووان��ى 
ثَييانواية؛  قوشتةثة  كؤمةَلطةكانى 
حكومةت فةرامؤشى كردوون، جطة 

لةوةى كة ئةوان لة ساآلنى سةرةتاى 
هةشتاكان لة زَيدى ثَيشووى خؤيان 
طواستراونةتةوةء  زؤرةملَى  بة 
لةوآ نيشتةجَيكراون، بةآلم تائَيستا 
قةرةبووى  نةكراوةء  هاوكارييان 
يةكَيك  نةكراوةتةوة،  زيانةكانيان 
لة دانيشتووانى كؤمةَلطةى مزورى، 
دةسةآلتى  حكومةتء  لة  رةخنةى 
كوردستان  هةرَيمى  لة  سياسيى 
طرت، بةوةى لة ماوةى )19( ساَلى 
رابردوودا كةمء زؤر دانيشتووانى 
لةبيرنةبووة  كؤمةَلطةكةيان 
لة  نةهاتووة  كةسَيك  »رؤذَي��ك 
ئةطةر  بكؤَلَيتةوةء  كَيشةكانمان 
نةبَيت،  ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةش 
خَيزانة  هةزاران  ئةو  هاوكارييةكى 
كؤمةَلطة  لةو  كة  بكات  ه��ةذارة 

زؤرةملَييةدا نيشتةجَيكراون«.
ذمارةيةكى زؤر لة دانيشتووانى 
ك��ؤم��ةَل��ط��ةك��ان��ى ق��وش��ت��ةث��ة 
فةرمانبةرء  مامؤستاء  وةك 
خوَيندكارو.... هتد روو لة ناوةندى 
بةآلم  دةك��ةن،  هةولَير  ثارَيزطاى 
دةك��ات،  نيطةران  ئ��ةوان  ئ��ةوةى 
هاتنةناوةوةى  سةرةكيى  بازطةى 

شارةكةية.
لةو  يةكَيك  ك��ةم��ال،  عومةر 
خوَيندكارانةى زانكؤى سةآلحةدين 
كة رؤذانة لة كؤمةَلطةى قوشتةثةوة 
دةضَيتة  خوَيندن  بةمةبةستى 
هةولَير  بازطةى  »لة  وتى:  هةولَير 
رادةطرنء  ئؤتؤمبَيلةكان  هةموو 
ثشكنينَيكى زؤرء بَيتام دةكةن، هيض 
لةكوَيوة  ئَيمة  كة  ناكةن  حيسابَيك 
دَيينء بؤ كوآ دةضين، جار هةبووة 
نزيكةى يةك كاتذمَير لة بازطةكةدا 
بةوهؤيةوة  هَيشتوويانينةوةء 
بة  ئاساييدا  لةكاتى  نةمانتوانيوة 

دةوامى خؤمان رابطةين«.
قوشتةثةء  كؤمةَلطةكانى 
ناحيةى  بة  سةر  طوندى  س��ةدان 
رووى  لة  ئةطةرضى  قوشتةثة، 
ثارَيزطاى  بة  سةر  كارطَيإييةوة 
كةوتوونةتة  ب��ةآلم  ه��ةول��َي��رن، 
دةرةوةى بازنةى ئةمنيى سنوورى 
ثارَيزطاى هةولَيرةوة، دانيشتووانى 
وةك  ناضارن  قوشتةثة  سنوورى 
شارةكانى  لة  كة  هاوآلتييةك  هةر 
باشوورء ناوةإاستى عَيراقةوة يان 
لة ثارَيزطاى سلَيمانىء كةركوكةوة 
لة  دةك���ةن،  هةولَير  س��ةردان��ى 
هةولَيردا  سةرةكيى  ب��ازط��ةى 
هاوآلتييةكانى  ئةمةش  بثشكَينرَين، 

ئةو ناوضةيةى بَيزاركردووة.
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راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

سيستمى  طؤإينى  لة  ساأل  سآ  دواى 
تائَيستا  كوردستان،  هةرَيمى  ثةروةردةى 
سيستمة نوَييةكة ثةيإةونةكراوةو وةزارةتى 
قةيرانى  رووب����ةإووى  ث����ةروةردةش 
هةروةك  بووةتةوة،  بَيثالنى  بَيبةرنامةيىء 
بوارى  ثَييانواية؛  ثةروةردةيى  ثسثؤإانى 
قةيراندايةو  لة  كوردستان  لة  ث��ةروةردة 
زؤربوونى  هاوكات  دةإوات.  دواوة  بةرةو 
لة وةزارةتى ثةروةردة بةرثرسانى  رةخنة 
قةناعةتةى  ئةو  طةياندووةتة  وةزارةت��ى 

ثَيداضوونةوة بة سيستمةكةدا بكرَيت.
ل�ةس�اَلى  لةئَيستاو  ب��ةر  س��األ  سآ 
)2007(دا وةزارةتى ثةروةردةى حكومةتى 
 )3( كؤنطرةيةكى  كوردستان  هةرَيمى 
طؤإينى  بةمةبةستى  سازكرد  رؤذي��ى 
هةرَيمى  لة  فَيركردن  ثةروةردةء  سيستمى 
كوردستان، لةو طؤنطرةيةدا كؤمةَلَيك بإيارء 
نوآ  سيستمَيكى  دةرض��وونء  راسثاردة 
)نزيك لة سيستمى سويدى( دانراو جَيطةى 
ئةو  طؤإينى  طرتةوة،  كؤنةكةى  سيستمة 
سيستمة لةكاتَيكداية، كة تائَيستاش ذينطةى 
طؤإانكارييةكى  هيض  خوَيندن  ثةروةردةو 

تَيدانةكراوة.
ثةروةردةو  طؤإينى سيستمى  ثرؤذةى 
ف��َي��رك��ردن��ى وةزارةت�����ى ث����ةروةردة، 
ثةروةردةيى  كؤنطرةي  ثَيشنيازكراوى 
بةسترا،  هةولَير  لة  كة   )2007/5/24�  22(
ثرؤذةكة لة شةش بةش ثَيكهاتووة، ئةوانيش 
)ثَيشةكى، ئامانجةكان، هؤكارةكان، ريفؤرمء 
هةَلسةنطاندنء  بنةإةتييةكان،  طؤإانكاريية 

بةدواداضوون، كؤتايى(.
ئامانجةكانى  نوَييةكة  سيستمة  بةثَيى 
فَيركردن  ث��ةروةردةو  سيستمى  طؤإينى 
ل��ة ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��ان ئ��ةم��ان��ةن: 
وازهَينان  كةمكردنةوةى  يان  )بنبإكردن 
تواناى  ئاستى  بةرزكردنةوةى  خوَيندن،  لة 
كوردستاندا،  لة  ث��ةروةردةي��ى  كاديرانى 
سةرةتايىء  خوَيندنى  ثراكتيككردنى  بة 
كارو  بازاإى  لة  نزيككردنةوةى  ئامادةيىء 

خوَيندنى باآل(.
وةزي��رى  عةبدوإلةحمان،  د.دَل��ش��اد 
هةرَيمى  حكومةتى  وةزارةت��ى  ثَيشووى 
كابينةى  بةوةدةكات؛  ئاماذة  كوردستان، 
ثَينجةم لة دوو كابينةى حكومةت ثَيكهَينراو 
كؤمةَلَيك بةإَيوةبةرى طشتيى لة هةردووال 
طةورة  سةركةوتنَيكى  ئةوةش  دانرانةوة، 
بةإَيوةبةرة  ئةو  هةموو  نةدةكرا  ب��وو، 
بيانكةيتة  داينابوون  حيزب  كة  طشتييانةى 
ئَيستاشدا  ل��ة  ث��رؤس��ةك��ة،  دةرةوةى 
طشتيىء  بةإَيوةبةرى  بةرضاو  ذمارةيةكى 
راوَيذكار هةن ناتوانن ئةو ئةركة ثيرؤزةى 

سةرشانيان جَيبةجَيبكةن.
لة  »ئَيمة  وت:  رؤذنامةى  بة  د.دَلشاد 
فةلسةفةى  ث��ةروةردةدا  نوَيى  سيستمى 
لة  دةزانين  داإشتووةء  ثةروةردةييمان 
بةرةو  كوردستان  سيستمةوة  ئةو  رَيطةى 
اليةكء  هةموو  كاتةش  ئةو  دةبةين،  كوآ 
لةسةر  كوردستانيش  ثةرلةمانى  تةنانةت 
سيستمةكة رازيبوونء كؤدةنطييةك لةسةر 
لةم  دةتوانرَيت  دروستبوو،  سيستمة  ئةو 
زؤر  ئَيستا  زةمينةيةى  بةم  سةردةمةداء 

خاَلى طةشى سيستمةكة جَيبةجَيبكرَيت«.
سيستمى  طؤإينى  لة  ساأل  سآ  دواى 
سيستمة  تائَيستا  فَيركردن،  ث��ةروةردةو 
بإيارو  ئ��ةو  ثةيإةوناكرَيتء  نوَييةكة 
بةهؤى  جَيبةجَيكراون  كة  راسثاردانةش 
نةطونجان لةطةأل ذينطةى خوَيندنء نةبوونى 
كَيشة  رووب����ةإووى  دي��راس��ةك��ردن��ةوة 
بووةتةوة، تا طةيشتووةتة رادةيةك بةشَيك 
لةو بإيارانة رةتكراونةتةوةو راطيراون. بؤ 
نموءنة: ئةو بإيارانةى كة تايبةتن بة ضؤنَيتى 
دابةشكردنى رَيذةى نمرةى قؤناغى ئامادةيى 
هةفتةى  ضةند  لة   )12،11،10( ثؤلةكانى  لة 
رابردوودا طةورةترين ناإةزاييء رَيثَيوانء 
تا  لَيكةوتةوة،  خوَيندكارانى  خؤثيشاندانى 
بة ناضاريى وةزيرى ثةروةردة بإيارةكةى 
نوَييةكة  سيستمة  بةثَيى  هةروةك  راطرت. 
بنةإةتىء  بإوانامةى شةشةمى  وةرطرتنى 
تاقيكردنةوةى  بة   بةندة  بنةإةتى  نؤيةمى 
خوَيندكارَيك  قوتابىء  هةر  نيشتمانييةوةو 

بإوانامةى  دةرنةضَيت  تاقيكردنةوةية  لةو 
ثَينادرَيت، دواى ساَلَيك لة جَيبةجَيكردنى ئةو 
بإيارة، ئةمساأل بإيارةكة هةَلوةشَينرايةوة.

بةشَيك لة بإيارو رَينماييةكانى سيستمى 
نةتوانراوة  كة  فَيركردن،  ثةروةردةو  نوَيى 
دةبَيتة  بنةإةتى  )خوَيندنى  جَيبةجَيبكرَين 
لة  كوردستانيش  قوتابخانةكانى  ساألء   )9(
ثؤلى )1-9(يان دةبَيت، دةكرَيت ثؤلى )3-1( 
لة قوتابخانةيةكء )4-6( لة قوتابخانةيةكء 
)7-9( لة قوتابخانةيةكدا بن(، هةروةها بةثَيى 
طشتييةكان  تاقيكردنةوة  لة  دووةم  بةندى 
ثؤلى  لة  )نيشتمانى(  ميللى  )تاقيكردنةوةى 
تاقيكردنةوةى  جَيطةى  بنةإةتى  ثَينجةمى 
دةطرَيتةوة،  شةشةم  ثؤلى  بةكالؤريى 
بةشَيوةيةك كة تاقيكردنةوةى نيشتمانى لة 
سةرةتاى مانطى )نيسان(دا ئةنجامدةدرَيت، 
هةروةها لة قؤناغةكانى )9،8( تاقيكردنةوةى 
قوتابىء  هةر  ئةنجامدةدرَيتء  نيشتمانيى 
خوَيندكارَيك بةشداريى ئةو تاقيكردنةوةية 
شةشةمء  قؤناغى  بإوانامةى  نةكات، 

نؤيةمى بنةإةتى ثَينادرَيت.
كتَيبى  )6(ى  خ��اَل��ى  ل��ة  ه����ةروةك 
بنةإةتييةكاندا  طؤإانكاريية  ريفؤرمء 
 )9،8،7( ثؤلةكانى  ئةزموونةكانى  هاتووة، 
ثؤلى  نمرةى  )رَيذةى  دةبَيت:  بةمشَيوةية 
نمرةى  رَيذةى  وةردةطيرَيت،   )%15(  ،)7(
رَيذةى  وةردةطيرَيت،   )%15(  ،)8( ثؤلى 
نمرةى ثؤلى )9(، )70%( وةردةطيرَيت، هةر 

بةدةستنةهَينَيت،   )%60( رَيذةى  قوتابييةك 
مافى وةرطرتنى نابَيت لة قؤناغى ئامادةييدا، 
)2007-2008(ةوة  خوَيندنى  لةساَلى 

جَيبةجَيدةكرَيت(.
 )12،11،10( ثؤلةكانى  ئةزموونةكانى 
ثؤلى  نمرةى  )رَيذةى  دةبَيت:  بةمشَيوةية 
نمرةى  رَيذةى  وةردةطيرَيت،   )%10(  ،)10(

رَيذةى  وةردةطيرَيت،   )%15(  ،)11( ثؤلى 
وةردةطيرَيت،   )%75(  ،)12( ثؤلى  نمرةى 
)2007-2008(ةوة  خوَيندنى  لةساَلى 

جَيبةجَيدةكرَيت(.
وةزارةتى  هاوئاهةنطى  عومةر،  دَلشاد 
ثةروةردةء ئةندامى طؤنطرةي ثةروةردةيى 
ث��ةروةردة  ثَيشووى  وةزي��رى  ثَييواية؛ 
طوَيطرنةبوو، ثشتى بة كؤمةَلَيك مامؤستاى 
دةرةوةى هةرَيم بةستبوو، سيستمى دةوَلةتة 
سيستمى  لة  نزيك  ئةسكةندةناظييةكان 
جَيبةجَييكرد،  كوردستانء  هَيناية  سويدى 
مامؤستايانء  ل��ة  ط��وآ  ئ���ةوةى  بةبآ 
كوردستان  سةرثةرشتيارانى  بةإَيوةبةرء 
بةسترا  ئ��ةوة  بؤ  تةنيا  كؤنطرة  بطرَيت، 
وةزي��رى  ب��ةدةس��ت  بَيت  وةسيقةيةك 
سيستمى  طؤإينى  لة  ئامانج  ثةروةردةوة، 
بوو  دةستكةوتَيك  تةنيا  ث��ةروةردةي��ى 
ئةم  نيية  طرنط  ئيتر  ثَينجةم،  كابينةى  بؤ 
دةباتء  دوواوة  بةرةو  خوَيندن  سيستمة 

ضةند خةَلك ناإازيية.
ديكة  كَيشةيةكى  كرد؛  لةوةش  باسى 
لة  ليذنةيةك  كؤنطرةكة  دواى  ئةوةبوو 
سيستمى  ليذنةية  ئةو  ثَيكهَينراو  وةزارةت 
ئاطاداريى  بآ  داإشتةوة  خوَيندنى  نوَيى 
ياريدةدةرانء  بةإَيوةبةرو  مامؤستايانء 
هؤكارة  لة  يةكَيك  سةرثةرشتياران، 
سةرةكييةكانى جَيبةجَينةكردنى سيستمةكة 

طوَينةطرتن بوو لة شارةزايانى خؤماَليى. 

وتيشى: »ناكرَيت بةثةلةو سيستمي نوآ 
هَيشتا  ضونكة  جَيبةجَيبكرَيت،  بةزوويى 

ذينطةى خوَيندنء ثةروةردة لة قةيرانداية.
ل�ة بةشى )بةدواداضوونء هةَلسةنطاندن(

ثةروةردةو  سيستمى  طؤإينى  ثرؤذةى  ى 
فَيركردندا، باس لةوةكراوة؛ »ثاش ساَلَيك لة 
سيستمى  طؤإينى  ثرؤذةى  ثراكتيككردنى 

بةدواداضوونَيكى  فَيركاريى،  ث��ةروةردةو 
هةمةاليةنةو هةَلسةنطاندنَيكى قوءَلى هةموو 
ثرؤذةكة لةاليةن ثسثؤإانى ثةروةردةييةوة 
دةرئةنجامة  دةستنيشانكردنى  بؤ  دةكرَيت، 
ث��رؤذةك��ةء  بةهَيزةكانى  ث��ؤزةت��ي��ظء 
ثةيإةونةكردنى  الوازةكانى،  دةرئةنجامة 
بةشَيك لة راسثاردةو بإيارةكانى كؤنطرةى 
سيستمةكة  جَيبةجَينةكردنى  ثةروةردةيىء 
وةزارةت��ى  سةركةوتوو،  بةشَيوةيةكى 
ثةروةردةى رووبةإءوى ناإةزاييةكى زؤر 
بؤ  كاردةكرَيت  لةئَيستاشدا  كردووةتةوةء 

ثَيداضوونةوة بة سيستمةكةدا.
ث��ةروةردةى  وةزيرى  دزةيى،  سةفين 
رايطةياند:  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كةموكووإيى  بآ  نوآ  ثرؤذةيةكى  هيض 
نييةء سيستمى نوَيى ثةروةردةش هةندَيك 
كةموكووإيى تَيدايةو ماوةيةك بةر لةئَيستا 
وةزارةت��ى  ئةنجومةنى  كؤبوونةوةى  لة 
كة  بإوايةى  ئةو  طةيشتينة  ث��ةروةردةدا 
نوَيدا  سيستمى  بة  ثَيداضوونةوة  ثَيويستة 
دةستدةكرَيت  ئةمساَلدا  هاوينى  لة  بكرَيتء 
كة  دَلنيابين  بؤئةوةى  ثَيداضوونةوة،  بة 
سةركةوتووبووة،  نوآ  سيستمى  تاضةند 
ثَيداضوونةوة  دواى  بإيارةكانى  هيوادارين 

لة بةرذةوةنديى خوَيندكاراندا بَيت. 
هةروةك دَلشاد عومةر، دةَلَيت: »لةدواى 
تووشى  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  كؤنطرةوة 
بووةتةوة،  سةروبةرةيى  بآ  بَيثالنيء 

وردو  دةردةضن،  كة  بإيارةكان  رَينمايىء 
يةكترن،  ثَيضةوانةى  هةندَيكجار  نينء  باش 
بةم  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  هيوادارم  بؤية 
نزيكانة كؤنفرانس ببةستَيتء لةئَيستاشةوة 
ئامادةكاريى بؤ بكرَيتء بانطكردنى مامؤستاو 
لةسةر  ثةروةردة  ثسثؤإانى  بةإَيوةبةرو 
بنةمايةكى دروست بَيت، نةك لةسةر بنةماى 

خزمخزمَينةو تةكةتوالتء حيزبايةتى، جطة 
لةوةش ثَيويستة كةسوكارى خوَيندكارانء 
بكةن،  بةشداريى  رةخنةطران  رؤشنبيرانء 
بهَينَيتةوة  ئاهَيك  كؤنفرانسة  ئةو  بؤئةوةى 
بيهَينَيتة  ث��ةروةردةداو  وةزارةت��ى  بةر  بة 

سةر سكة«.
بة بإواى ثسثؤإانى بوارى ثةروةردة، 
ث���ةروةردة  سيستمى  سةرنةكةوتنى 
ذينطةى  نةإةخساندنى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
دةستى  زاَلبوونى  هةروةها  ثةروةردةيىء 
كة  ث��ةروةردةدا،  دةزطاكانى  لةناو  حيزب 
بةرذةوةنديى حيزبيى بإياردةرة لة هةموو 

كايةكانى وةزارةتى ثةروةردةدا.
دةخ��ات��ةإوو،  ئ��ةوة  عومةر  دَل��ش��اد 
بةرثرسى  ثسثؤإء  مامؤستاى  نةبوونى 
بةإَيوةبةرة  ث��ةروةردةو  وةزارةت��ى  نَيو 
هؤكارةكانى  لة  بووة  يةكَيك  طشتييةكان 
ئةو  بوارى ثةروةردةء هةموو  ثةكخستنى 
طةيشتووة،  ثةروةردة  بة  طةورانةى  زيانة 
ضونكة  ط��رت��ووة،  س��ةرض��اوةى  لةمةوة 
تةزكيةى  بة  وةزارةت  باآلكانى  بةرثرسة 
خةَلكانةش  ئةوجؤرة  دان��راونء  حيزبيى 
ثةروةردة  واقيعى  طرفتى  كَيشةو  نازانن 
بة  نينء  ئةزموون  بة  خةَلكانى  ضييةء 

ئارةزووى خؤيان رَينمايى دةردةكةن.
د.سَلَيمان  بؤضوونى  بة  ه���ةروةك 
خوَيندنى  ث��ةروةردةو  ثسثؤإى  جةعفةر، 
باآل، ئةو سيستمة نوَيية كةسانَيك دايانناوة 
كوردستان  ثةروةردةى  رةوشى  ئاطادارى 
ثسثؤإى  بةشَيكيان  بةَلكو  ن��ةب��وون، 
دةرةوةو بةشَيكيان خةَلكانى حيزبيى بوون، 

هةرضةند سيستمةكة اليةنى باشى تَيداية.
ثةروةردة  سيستمى  »طؤإينى  وتيشى: 
وةكو طؤإينى جلوبةرط نيية، بةَلكو طؤإينى 
ضةند  ديراسةكردنى  بة  ثَيويستى  سيستم 
بةشداريثَيكردنء  بة  ثَيويستى  هةية،  ساَلة 
هةية،  اليةنةكان  هةموو  هةماهةنطى 
وةزارةتى  ئَيستا  كة  كَيشانةى  ئةو  بوونى 
ثةروةردة رووبةإووى بووةتةوة، بةَلطةى 
ذينطةى  واقيعء  دي��راس��ةى  كة  ئةوةية 
نوآ  كاتَيك سيستمى  نةكراوة،  كوردستان 
هةموو  ديراسةى  كة  جَيبةجَيدةكرَيت، 
بكرَيت،  ث��ةروةردة  رةوش��ى  اليةنةكانى 
هةموو  كارطَيإيى  ئيداريىء  يةكةى  دةبَيت 
وةزارةت ضاكبكرَيتء دةستى حيزب لةنَيو 
شوَينى  لة  دووربخرَيتةوةء  ث��ةروةردةدا 

خةَلكانى حيزبيى، خةَلكى شياو دابنرَين«.
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سيستمى نوَيى ثةروةردة هةلَدةوةشيَنريَتةوة؟
وةزارةتى ثةروةردة نووقمى بيَثالنى بووة

بة بِرواى ثسثؤِرانى بوارى ثةروةردة، سةرنةكةوتنى سيستمى 
ثةروةردة دةطةِريَتةوة بؤ نةِرةخساندنى ذينطةى ثةروةردةيىء 
هةروةها زالَبوونى دةستى حيزب لةناو دةزطاكانى ثةروةردةدا

خوَيندكاران يةكةم قوربانيي بَيثالنى سيستمي ثةروةردةن لة هةرَيمدا



مةهدى ئةبوبةكر

ئؤثؤزسيؤنةوة،  دروستبوونى  بةهؤى   
لةبةردةم  رؤذنامةطةريى  ئ��ازادي��ى  ب��وارى 
ضونكة  ب��ووة،  ك��راوةت��ر  رؤذنامةنووساندا 
ضةندين  زانيارييانةى  لةو  زؤرَيك  ئؤثؤزسيؤن 
حةشاردرابوون،  تاريكةكاندا  كونة  لة  ساَلة 
دةكات.  ئاشكرا  طشتيى  راى  بؤ  وردة  وردة 
رؤذنامةوانى  بابةتى  هؤيةوة  بةو  ميدياكانيش 
بؤ  بةردةست  كةوتووةتة  راستطؤيانةتريان 

بآلوكردنةوةء قسة لةسةركردن.
كايةى  7/25ةوة  دواى  لة  بارءدؤخةى  ئةو 
لة  رؤذنامةطةريى  بةهؤيةوة  طرتةوة،  سياسيى 
كردووة،  دةوَلةمةند  زانيارييةوة  فاكتء  رووى 
بةآلم ئةو دؤخة دةسةآلتى قةَلسكردووة، ضونكة 
لةبةردةم  خؤى  ناتوانَيت  ضيدى  دةكات،  هةست 
زانيارييانةدا  ه���ةواَلء  ئ��ةو  ب��آلوك��ردن��ةوةى 
خوارءخَيضييةكانى  لةسةر  رؤذانة  كة  بطرَيت 
ئيتر  بإوايةك  طةيشتووةتة  بآلودةكرَينةوة. 
تاآلنى،  لة  داكؤكى  نةماوة  ئةوةى  دةسةآلتى 
كة  بكات  خراثةكارييانة  ئ��ةو  دةستثيسىء 
بةرثرسةكانى ئةنجامى دةدةن. بؤية لة دةرفةتَيك 
لة رؤذنامةنووسان  ئةوةى طورزَيك  بؤ  دةطةإا 

بووةشَينَيت، جا ئيتر طورزةكة بة بإيار بَيت يان 
وتةنى  خؤيان  ئةوةية  طرنط  نيية،  طرنط  بةياسا 
لةقاَلبيان  بكةنء  دةمكوت  رؤذنامةنووسان 

بدةن.
رَيككةوتننامةى  كاتَيك  ثارتى  يةكَيتىء   
لةخاَلة  ي��ةك��َي��ك  م��ؤرك��رد،  س��ت��رات��ي��ذي��ان 
ضةثاندنى  رَيككةوتنةكةيان  جةوهةرييةكانى 
رَيككةوتننامةية  ئةو  بةآلم  بوو،  رؤذنامةطةريى 
زانيارىء  ئةو  لةدزةكردنى  رَيطة  نةيتوانى 
خاوةن  خ��ودى  لةاليةن  كة  بطرَيت  هةواآلنة 
دةسةآلتةكانةوة هةندَيكجار بؤ شكاندنى يةكترىء 
هةندَيكجاريش لةاليةن بةرثرسة دَلسؤزةكانةوة 
ثاش  دةس��ةآلت  رؤذن��ام��ةك��ان.  دةطةيةنرانة 
رَيككةوتنةكةى  بإوايةى  ئةو  طةيشتة  ئةوةى 
نَيوانيان ناتوانَيت رؤذنامةنووسان ثَيوةند بكات، 
وَيزةيان،  كةوتة  بةندكردن  تَيهةَلدانء  بةهَيزء 
ضةندين  رابردوودا  ساَلى  يةك  ماوةى  لة  تةنيا 
رؤذنامةنووس كةوتنة بةرشةقى هَيزةكانى دذة 
تيرؤرء هَيزة ئةمنييةكانى ديكة. ديارة دةسةآلت 
دذى  كة  نةخواردووةتةوة  ئاوى  دَلى  بةوةش 
بؤية  دةيكات،  كردوويةتىء  رؤذنامةنووسان 
لةتازةترين بإيارى كؤبوونةوةى نَيوان تاَلةبانىء 
بإيارياندا،  سياسييةكانياندا  مةكتةبى  بارزانيء 

راطةياندن جارَيكى ديكة قاَلب بدةنةوة. 
مةكتةبى  هةردوو  كة  خاآلنةى  لةو  يةكَيك 
كؤبوونةوةى  لة  بارزانى  تاَلةبانىء  و  سياسيى 
 112 يادى  دواى  رؤذ  شةش  تةنيا  كة   4/28
ئازاديى  دذى  كوردي،  رؤذنامةطةريى  ساَلةى 
رَيطةطرتن  لةسةردا  بإياريان  رؤذنامةطةريى 
رؤذنامةنووسان،  بة  زانياريي  طةيشتنى  لة  بوو 
كة  رَيكةوتن  ئةوة  لةسةر  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
فةرموون  بكةن،  ئازاد  راطةياندنى  لة  رَيطري 
بكةن   4/28 كؤبوونةوةكةى  هةواَلي  تةماشاى 
خؤياندا  رؤذنامةكانى  لة  ضؤن  دةق��اودةق  كة 
بآلوكراوةتةوة بخوَيننةوة: »ده رباره ی مه سه له ی 
راگةياندنيش، له  كؤبوونه وه كانی نَيوان هه ردوو 

س��ه رؤك م��ام ج��ه الل و س��ه رؤك ب��ارزان��یء 
مه كته بی  هه ردوو  كؤبوونه وه ی  له   پَيشتريش 
پارتی  كوردستان و  نيشتمانيی   يه كَيتی  سياسی 
ليژنةيه كی  بإياردراوه   كوردستاندا،  ديموكراتی  
هاوبه ش له  هه ردوو مه كته بی سياسی پَيكبَيت، بؤ 
ئه وه ی رَيوشوَينَيكی گونجاوترو پَيويست به پَيی 
رَيككه وتننامه ی ستراتيژی نَيوان ية كَيتی و پارتی و 
له   هه ردووالن  شانی  له سه ر  كه   ئه ركانه ی  ئه و 
بگرَيته به رو  دابإَينراوه كان،  له ناوچه   عَيراق و 
رَيگه ی راگةياندنی ديكةو بَى سنوور نه درَيت كه  

كَيشه و گرفت بخه نه  نَيوان هه ردووالوه «.
 112 يادى  لة  نةدةكرد  ئةوةمان  ضاوةإوانى 
دةس��ةآلت   كورديدا،  رؤذنامةطةريى  ساَلةى 
بكاتء  م��اض  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان  ن��اوض��ةوان��ى 
ثاداشتيان بكات. كةسيشمان ضاوةإوانى ئةوةمان 
نةدةكرد دةسةآلت بةو بؤنةيةوة بَلَيت: ئيتر واز 
رؤذنامةنووسة  رؤذنامةء  لةسةركوتكردنى 
لةوةى  بن  سةربةست  با  دةهَينمء  ئازادةكان 

دةينووسنء بآلويدةكةنةوة.
 ض���اوةإوان���ى ث��اداش��ت��م��ان ن��ةدةك��رد، 
دَلمان  لةسةر  بةردةوام دةستمان  بةثَيضةوانةوة 
بةرتةسككردنةوةى  بإياري  دةسةآلت  كة  بوو 
ضاوةإوانى  بدات.  هةية،  ئازادييةى  ثيضة  ئةو 
خؤيدابوو،  لةجَيى  بإيارة  لةو  رؤذنامةنووسان 
ئازاديى  ئ��ةوةي��ان��داوة  بإيارى  ن��ةك  ئةوةتا 
ديكةشيان  ناوَيكى  بةَلكو  بكةنةوة،  بةرتةسكتر 
ئ��ازادةك��ان  رؤذنامةنووسة  رؤذن��ام��ةء  بؤ 
دؤزيوةتةوة بة )بآ سنوور( ناوى دةبةن، راستة 
بةآلم  سنوورة،  بآ  راطةياندن  رؤذنامةنووسء 
مةبةستَيتى  دةس��ةآلت  سنوورييةى  بَي  ئةو 
ئةوةية؛ ئةوان راطةياندنة ئازادةكان بة بآ مؤراَل 
عةيبء  لةسةر  ث��ةردة  لةبةرئةوةى  دةزان��ن، 
مؤراَلى  ئ��ةوان  الى  هةَلدةماَلن.  عارةكانيان 
لة طةندةَليى،  بَيدةنطبوونة  ماناى  رؤذنامةطةريى 
تاآلنىء سةرةإؤييةكانى دةسةآلت، وةك ئةوةى 

راطةياندنةكانى خؤيان دةيكةن.

ديلمان محةمةد

طرنطدا،  وةرضةرخانَيكي  لة  لةمةوبةرء  ساَلَيك 
نوَيي  قةوارةيةكي  وةك  ط��ؤإان  بزووتنةوةي 
كاريطةرو ضاوةإواننةكراو هاتة مةيداني سياسييء 
لةماوةيةكي قياسيدا بووة ئةو ثَيكهاتةيةي كة ترسي 
لةهَيزة  زؤرَي��ك  دةس��ةآلتء  الي  ط��ةورةي  زؤر 
سياسييةكان دروستكرد، هةربؤية زوو كةوتنة ثالن 
سةرجةمى  هَيزةو  ئةم  رووبةإووبوونةوةي  بؤ 
بوو  لةبةردةستيان  كة  ئامرازانةي  ئةو  تواناو 
ثةرةسةندنة  طةشةو  بةرثَيطرتني  بؤ  بةكاريانهَينا 
ئامرازانة  لةو  زؤرَي��ك  بةداخةوة  كة  خَيراكاني، 
سياسييء  ئةخالقي  بنةماكاني  لة  دوورب���وون 
كارطَيإيي،  بةرثرسيارَيتي  مرؤظانةو  ويذداني 
دةرك��ردن،  الدانء  مووضةبإين،  نموونةي  لة 

طواستنةوة بؤ شوَيني دوورو... هتد.
دةس��ةآلت،  عاجباتييةي  هةَلسوكةوتة  ئ��ةم 
رووثةإي  ناو  هَيناية  عةجيبتري  دةستةواذةيةكي 
راطةياندنةوة،  ديكةي  كةناَلةكاني  رؤذنامةكانء 
رؤذنامة(،  )رؤذنامةي   ،)KNN( كةناَل�ى  بةتايبةت 
بةإاستي  كة  سبةى(،  )سايتى  ط��ؤإان(،  )رادي��ؤى 
بازاإي بةكارهَيناني ئةم دةستةواذةيةيان رؤذ دواي 
)سزاي  دةستةواذةي  ئةويش  دةكرد،  طةرمتر  رؤذ 
سياسيي( بوو، كة جطة لةوةي لةإووي ياساييةوة 
هةَلةيةكي زؤر طةورةية، لةهةمان كاتيشدا غةدرَيكة 

ئةم  لةضوارضَيوةي  كة  طؤإانخواز،  سزادراواني  لة 
دةستةواذةيةدا دةكرَينة تاوانكار، ضونكة سزا تةنيا 

بةسةر تاوانكاردا دةسةثَينرَيت.. بابزانين ضؤن؟
ثَيكةوة  ياسايي  زاراوةي  دوو  سزا  ت��اوانء 
هةريةكةيان  بووني  يةكن،  تةواوكةري  و  طرَيدراو 
ديكةيان،  ئةوي  وجودى  بؤ  حةتميية  مةرجَيكي 
بووني  بةبَي  ياساييةكان....  لةبنةما  يةكَيك  بةثَيي 
دةقي ياسا نة تاوان بووني هةيةو نة سزا )ال عقوبة 
بةرامبةر  لة  مةرجة  كةواتة  بنص(،  اال  جرمية  وال 
كردووة،  دةستنيشاني  ياسا  كة  سزادانَيكدا،  هةر 
تاوانَيكيش ئةنجامدرا بَيت، كة بةهةمان شَيوة ياسا 
سزادان  دةكرَيت  هةربؤية  كردووة،  دةستنيشاني 
ياسايي  طةورةي  كفرَيكي  بة  تاوان  ئةنجامداني  بَي 

لةقةَلةم بدرَيت.
دَي��إةي س��ةرةوة  ئ��ةم ضةند  رةن��ط��دان��ةوةي 
بؤ  هؤشيارةوة  كؤمةَلطةيةكي  لة  لةواقيعدا، 
هؤشيارييةوة  ل��ةإووي  الواز  كؤمةَلطةيةكي 
ديموكراسييةوة  سيستمَيكي  لة  هةية،  جياوازيي 
جياوازة،  ديموكراسي  بةناو  سيستمَيكي  بؤ 
بؤ  تيايدا،  س��ةروةرة  ياسا  كة  ذينطةيةكةوة  لة 
بكات،  حوكمي  جةنطةأل  ياساي  كة  ذينطةيةك 

نيية. ضوونييةك 
ئةسةفَيكي طةورةية، كة ئَيمة سةر بة هةرَيمَيكين 
بةهؤي كةَلةكةبووني ضةندين فاكتةري جؤراوجؤر، 
ئةوةندة  ئاستي هؤشياريمان  نة  فةزايةك خوَلقاوة 
بةرزة، نة بووينةتة خاوةن سيستمَيكي ديموكراسيء 
ثارَيزراوة،  ياسا  سةروةريي  لةذينطةكةشماندا  نة 
هةربؤية ئاسايية دةيان داهَيناني سةيرو سةمةرةو 
داراي��ي،  )سياسيي،  بوارةكاني  ئةنتيكةي  زؤر 
هتد(مان  ئيداريىء..  ثةرلةمانيي، سةربازيي،  كاري 
سةمةرةتر  سةيرو  لةوة  ئاخر  بكةوَيت،  بةرضاو 
بكوذةكةي(  )شةهيدو  ئَيمةدا  هةرَيمةكةي  لة  ضيية 
مافء  بنء  شةهيداندا  مووضةي  ليستي  لةيةك 

ئيمتيازي وارسةكانيان ضوونييةك بن!!
دةسةآلت  عاجباتييةكاني  كارة  لة  ديكة  يةكَيكي 
دةرضوونة لةو بنةما ياساييةي، كة ثَيشتر ئاماذةم 
كةسانَيكة  سياسيي  سزاداني  ئةويش  ثَيكردووة، 
بَي ئةوةي هيض تاوانَيكي سياسييان ئةنجام دابَيت، 
نة  ئَيمة  بزووتنةوةكةي  طؤإانخوازاني  خؤ  ئاخر 

سةر  نة  ئةنجامداوة،  دةرةكي  هَيزَيكي  بؤ  كاريان 
كردبَيتء  قةدةغةي  ياسا  كة  بزووتنةوةيةكن،  بة 
سياسييء  ثرؤسةي  تَيكداني  هؤي  بوونةتة  نة 
ضيان  سياسيي  سزاي  ئيتر  هةَلبذاردن،  ثرؤسةي 

بةرامبةر بكرَيت.
دةس��ةآلت  ك��ارةي  ئةم  ياساوة  لةإوانطةي 
ئةو  واتة  دةكاتةوة،  ثَيضةوانة  تةواو  هاوكَيشةكة 
طؤإانخوازانء  بةسةر  سةثاندوويانة  سزايةي 
راستةوخؤ  بزووتنةوةكةدا،  هةَلسووإاواني 
ئةوةي  دواج��ار  سياسيي،  تاواني  بؤ  دةطؤإَيت 
مووضةبإين،  لة  كراوة  طؤإانخوازان  بةرامبةر 
سياسيية  تاوانَيكي  هتد  طواستنةوةو...  دةركردنء 
بةرامبةريان ئةنجامدراوة، نةك سزايةكي سياسيي، 

كة بةسةرياندا سةثَينرابَيت.
بوو  مةبةستم  م��ن  ئ���ةوةي  ب��ةه��ةرح��األ 
بةكارهَيناني  دروس��ت  راستكردنةوةو  لَيرةدا، 
)تاواني  ك��راوة  ئ��ةوةي  وات��ة  دةستةواذةكةية، 
لةبةر  ئةمةش  سياسيي(،  )سزاي  نةك  سياسيية(، 
لةبةر ئةوةى  دوو مةبةستي سةرةكيي؛ يةكةميان: 
ئةو كةسانة بةهؤي مومارةسةي مافي سرووشتىء 
ضونكة  س���زادراون،  خؤيانةوة  ئازادييةكاني 
بةرامبةر  طةورةيان  تاواني  لةوةي  لةإاستيدا جطة 
)سزاي  دةستةواذةي  لةذَير سايةي  داون،  ئةنجام 
ئةمةش  كراون،  ناوزةد  بةتاوانكاريش  سياسيي(دا 
كاريطةريي  ناشياوةو  مةعنةوييةوة  ل��ةإووي 

دةروونيش دروست دةكات لةسةريان.
راطةياندنةكان  ميدياو  ئةوةي  بؤ  دووةميشيان: 
ناوةكانيان  بة  ئاماذةيان  كة  ئةوانةي  بةتايبةت 
بنةماكاني  لة  دوور  هةإةمةكييانةو  ك��ردووة، 
دةستةواذة  ضةمكء  زانستيانة  هةَلسةنطاندنَيكي 
جؤراوجؤرةكان بةكار نةهَينن، وةك ئةوةي لةسةر 
سياسييةكان  كةسايةتيية  ئاساييء  خةَلكي  زاري 
بةكاردةهَينرَين، بةَلكو ثَيويستة هةستيار بنء ثشت 
بةهةر جؤرة سةرضاوةيةك ببةستن بؤ طةيشتن بة 

حةقيقةتي شتةكان. 
لةبري  ضيتر  كة  لَييان،  داواك��ارم  دواجاريش 
راب��ردوودا  لةماوةي  ئ��ةوةي  سياسيي(  )س��زاي 
دةستةواذةي  كراوة،  طؤإان  هةواداراني  بةرامبةر 

)تاواني سياسيي( بةكاربهَينن. 
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ئةوةي دةسةآلت كردي...
تاوان بوو، يان سزاي سياسيي؟

بـؤضــوون
birura.rozhnama@gmail.com

هيوا جةمال

دواى ئةوةى داوةتنامةيةكى 
سةرؤكى  ثَيدةضَيت،  ثَيطةيشت، 
سةردانى  كوردستان  هةرَيمى 

وآلتى توركيا بكات. 
لةكاتَيكداية  سةردانة  ئةو 
س��ةرك��ةوت��ووة  ليستة  ك��ة 
ه��ةَل��ب��ذاردن  كوردييةكانى 
رَيككةوتنَيك  دةطةنة  خةريكة 
بؤ  ضوونيان  ضؤنَيتى  لةسةر 
عَيراقييةكانيش  هَيزة  بةغداء 
وآلتةكةيان خستووةتة قةيرانى 

متمانة نةدان بة سةرؤك وةزيرانى نوَي، هاوكات 
دةستوورى  هةمواركردنى  سةروبةندى  لة 
توركياداء ناوة ناوةش ثَيكهةَلثذانى سةربازةكانى 

توركياء ضةكدارةكانى ثةكةكة هةية.
س��ةردان��ى  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��ى  لةمساَلدا 
لوبنانى  سعودىء  عةرةبستانى  ئةمريكاء 
بةتايبةت  ناوخؤداء  راطةياندنةكانى  لة  كرد، 
راطةياندنةكانى خؤياندا سةردانةكان بةردةوام بة 
كاتَيك  هيض  بةآلم  هةَلسةنطَينراون،  سةركةوتوو 
ئةوة رووننةكراوةتةوة مةبةستيان لة سةركةوتن 

ضيية؟
توركيا دواى  بؤ  بارزانى،  سةردانى مةسعود 
سةردانى نَيضيرظانى برازاى دَيت بؤ ئةو وآلتةء 
بة وتةى نَيضيرظانيش، بةناوى سةرؤكى هةرَيمء 
وةزيرانى  سةرؤك  داوةتى  كؤمارةوة  سةرؤك 
توركياى بؤ هةرَيم كردووة، بةآلم ئةوان وةكيل 

وةزيرى دةرةوةيان نارد.
نَيضيرظان  سةردانةكةى  لة  قورس،  رةخنةى 
نةيوَيرا«  يان  »نةيتوانى،  توركيا  لة  كة  ئةوةبوو، 
مةسعود  ئايا  بةآلم  بهَينَيت،  كوردستان  ناوى 

بارزانى ئةم رةخنانةى لةبةرضاوطرتووة؟ 
دواى  ب��ارزان��ي��ش،  مةسعود  س��ةردان��ى 
ئؤغلؤ،  سةنيرلى  فةرةيدون  داوةتنامةيةكى 
كة  دَي��ت،  توركيا  دةرةوةى  وةزي��رى  وةكيلى 
لةضةند رؤذى رابروودا بة سةردانَيك هاتووةتة 

عَيراقء هةرَيمى كوردستان.
لة  قسةيةكة  خاوةنى  ب��ارزان��ى،  مةسعود 
ن�ي�س�ان�ى  مانطى  لة  كة  توركيادا،  بةرامبةر 
رايطةياند:  ئةلعةرةبييةوة  كةناَلى  لة  )2007(دا 
كةركوك  كاروبارى  لة  دةست  توركيا  »ئةطةر 
كاوربارةكانى  لة  دةست  ئَيمةش  ئةوا  وةربدات، 

دياربةكرء شارةكانى ديكة وةردةدةين«.
ل��ةدواى  بارزانى،  مةسعود  سةردانةكةى 
ئةوةية كة توركيا لة وآلتةكةي خؤيدا ناوبذيوانى 
هةروةها  كرد،  برايةتى  ليستى  حةدباء  ليستى 
لةدواى ضوونى ئةياد عةالوييةوةية بؤ ئةو وآلتة 
دةنطؤى ئةوةهةية، كة كةركوكء موسأل لةنَيوان 

كوردء عةرةبدا بةشبكرَيت. 
هةَلبذَيردراوى  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود 
هةرَيمى كوردستانء سةرؤكى ثارتى ديموكراتى 
بةهةر  )7/25(دا  هةَلبذاردنى  لة  كوردستان، 
كلؤجَيك بَيت توانى نزيكةى )69.6%(ى دةنطةكانى 

هةرَيم بةدةستبَينَيت.
بة  خةَلكةوة  لةاليةن  سةرؤك  هةَلبذاردنى 
كَى  ثَيدةدات؟  دةسةآلتَيكى  ض  راستةوخؤيى 
بة  ضاودَير دةبَيت بةسةر سةرؤكةوة سةبارةت 
لَيثرسينةوةى  ضؤن  ئةركةكانى؟  جَيبةجَيكردنى 
كردوونى  سةردانانةى  ئةو  دةكرَيت؟  لةطةَلدا 
ناوةإؤكى  بوونء  سةركةوتوو  ثَيوةرَيك  ض  بة 
بزانين  ضؤن  باسكراون؟  كَى  بؤ  كؤبوونةوةكان 
بةجَي  خؤى  ئةركةكانى  هةرَيم  سةرؤكى  كة 

طةياندووة؟
س��ةب��ارةت ب��ة س��ةردان��ةك��ةى داه��ات��ووى 
بثرسين،  دةكرَيت  توركيا  بؤ  هةرَيم،  سةرؤكى 
بانطهَيشتكراوة،  هةرَيم  سةرؤكى  وةك  ئايا 
نَيضيرظان  وةك  ئايا  ثارتى؟  سةرؤكى  وةك  يان 
بارزانى خؤى لة بةكارهَينانى وشةى كوردستان 
ئةجَينداى  ب��إوات  ثَيشئةوةى  دةث��ارَي��زَي��ت؟ 
سةردانةكةى بؤ طةلةكةى ئاشكرا دةكات؟ لةوَى 
يان  دةبَيت،  ثابةند  ئةجَينداى سةردانةكةيةوة  بة 
ئةويش هةستى ئةو زياتر لة )30( مليؤن كوردةى 
سةردانى  راناطرَيتء  كوردستان  باكوورى 
سةردانةكةيدا  لة  دةك��ات؟  ئةتاتورك  ط��ؤإى 
ثةرلةمانء  نوَينةرانى  دةكات؟  هاوإَييةتيى  كَى 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ان  وةزي����رانء  ئةنجومةنى 
هاوإَييةتى دةكةن؟، يان نزيكةكانى دةبات، وةك 

ضؤن بؤ ئةمريكا وايكرد.

مةسعود بارزانى، 
دةضيَتة توركيا
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بانطةوازَيكى بةثةلة

طةأةكة هةذارنشينةكان باخضةيان بؤ دروست ناكرَيت

نامةيةكى كراوة
بانگه وازَيکي په له  بؤ سه رؤکي هه رَيمي 

کوردستان
په رله ماني کوردستان

ليستي کوردستانيي له  په رله ماني کوردستان
ليستي گؤإان له  په رله ماني کوردستان

سه رؤکايه تيي ئه نجومه ني وه زيران
وه زاره تي دارايي

وه زاره تي خوَيندني باآلو توَيژينه وه ي زانستي

جياوازيانه ين  ئه و  ئ��اگ��اداري  ت��ه واو  ئَيمه  
توَيژينه وه ي  ب��اآلو  خوَيندني  وه زاره ت���ي  که  
مامه َله کردن  له   هاوبه ش  ئيداره ي  زانستي- 
وآلتدا  ده ره وه ي  قوتابياني  خوَيندکارانء  له گه أل 
هه رَيميش  حکومه تي  بووةته وه ،  ب��ه ره وإووي 
دووئيداره يي  به ره نجامي  گرفته   ئه و  که   ئاگاداره  
ئه ستؤي حکومه تي  له   پَيشتره و چاره سه رکردني 
قوتابيان  خوَيندکارانء  ئَيمه ي  نه ک  هه رَيمدايه ، 
گرفته که ي  ک��ه   ئ���ه وةي  ب��ده ي��ن،  ب��اج��ه ک��ه ي 
بإيارو  ژماره يه ک  ده رکردني  دروستکردووه ، 
ئيدارييء  بنه ما  پَيچه وانه ي  به   که   رَينماييه ، 
مَيژووي  پَيش  زه ماله کاني  هه موو  ياساييه کانء 

ده رچووني ئه و بإيارانةشي گرتووةته وه .
له   ده سته يه ک  وه ک��و   )2006( ساَلي  ئَيمه  
سلَيماني  ئيداره ي  بودجه ي  له سه ر  خوَيندکاران 
ليژنه يه کي  له اليه ن  بؤ خوَيندني ماسته رء دکتؤرا 
زانستي-  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني  وه زاره تي 
وه زاري��ي  فه رماني  به   سلَيمانييه وه   ئيداره ي 
لَيره دا  باشه   پَيمان  ئَيمه   بؤيه   وه رگيراوين، 
چؤنَيتيي  له سه ر  بده ين  ته واو  روونکردنه وه ي 
وه رگرتنء ناردنمان بؤ خوَيندني باآل له  ده ره وه ي 

وآلت. 
باآلو  خوَيندني  وه زاره ت��ي   )2006/1/25( له  
توَيژينه وه ي زانستي بانگه وازي ژماره  )372/1/7(

ي سه باره ت به  خوَيندني ماسته رو دکتؤرا له  چه ند 
له  رؤژنامه کاندا  له  ده ره وه ي وآلت  پسپؤإييه کدا 
داخوازييان  قوتابيانه ي  ئ��ه و  ب��آوک��رده وه ، 
پَيشکه ش کردبوو له اليه ن ليژنه يه کي وه زاره ته وه  
فه رماني  دوات��ر  کراو  له گه َلدا  چاوپَيکه وتنيان 
پشت  که    ،)2006/5/3( له    )852( ژماره   وه زاريي 
به  بإياري )522(ي )2005/8/28(ي سه رؤکايه تي 
سلَيماني  ئ��ي��داره ي  وه زي���ران-  ئه نجومةني 
ده به ستَيت، به  ناوي )67( خوَيندکاري  هه َلبژَيردراو 
که   بکه ين،  به وه   ئاماژه   پَيويسته   لَيره دا  ده رچوو. 
بإوانامه ي  هه َلگري  هاوه آلنمان  له   ژماره يه ک 
دکتؤرا  خوَيندني  بؤ  ناويان  بوون،  بةکالؤريؤس 
ده رچوو، هؤکاري ئه مه ش ده گه إَيته وه  بؤ ئه وه ي 
دکتؤرا  کورسي  ژماره يه ک  بانگه وازه که دا  له   که  
ماسته ر  بإوانامه ي  هه َلگرَيکي  هيچ  هه بوونء 
داواکاريي بؤ پإکردنه وه يان پَيشکه ش نه کردبوو. 

پاش  که وته   فه رمانه   ئه و  جَيبه جَيکردني    
هه ولَيرء  ئ��ي��داره ي  ه���ه ردوو  يه کگرتنه وه ي 
سلَيماني له  مانگي حوزه يراني )2006(. وه زاره تي 
ئيداره ي  زانستي-  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني 
له وانه   وه زاري��ي،  نوَيي  فه رماني  به   هاوبه ش 
بة   ،)2006/7/12( )332(ي  ژم��اره   فه رماني 
ئاماژه پَيکراوي  بإياري  هه مان  به   پشتبه ستن 
سه رؤکايه تي  )2005/8/28(ي  )522(ي  ژماره  
ده ستي  سلَيماني  ئيداره ي  وه زيران-  ئه نجومةني 

به  ناردنه ده ره وه ي ئه و خوَيندکارانه  کرد، بإياري 
)522(ي )2005/8/28(ي سه رؤکايه تي ئه نجومةني 
وه زيران- ئيداره ي سلَيماني به  روونيي وه زاره تي 
هه ردوو  زانستي  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني 
به    ده کات  پابه ند  هاوبه ش  سلَيمانيء  ئيداره ي 
بؤ  خواره وه   الي  مافانه ي  ئه م  ده سته به رکردني 

هه ريه کَيک له و خوَيندکارانه :
- خه رجکردني   بإي )1000( دؤالر مانگانه.  

هاوسه ري  بؤ  ژيان  بژَيويي  خه رجکردني   -
بإي  به   بکات،  هاوإَيي سه فه ر  ئه گه ر  خوَيندکار، 

)750( دؤالر مانگانه . 
- خه رجکردني کرَيي خوَيندن.

- پَيداني مؤَله تي خوَيندن به  خوَيندکار، ئه گه ر 
فه رمانبه ربَيت.

به   )مصاحبة (  هاوإَييه تي  مؤَله تي  پَيداني   -
هاوسه ري خوَيندکار، ئه گه ر فه رمانبه ربَيت.

ده بَيت  ب��ه رده وام  خوَيندکار  مافا نه ي  ئه م   -
سيستمي  به گوَيره ي  خوَيندن،  ياسايي  ماوه ي  تا 
له   به ده ر  ده خوَينَيت،  تَييدا  قوتابي  زانکؤيه ي  ئه و 

درَيژکردنه وه ، کؤتاييدَيت.
دواي  له   خوَيندن  مؤَله تي  درَيژکردنه وه ي   -
ده بَيت،  خوَيندنه که   ياسايي  ماوه ي  کؤتاييهاتني 
ئه گه ر خوَيندکار له به ر هه رهؤکارَيک نه يتواني له و 

ماوه يه دا بإوانامه که ي به ده ستبهَينَيت.
له به رامبه ردا هه ر خوَيندکارَيک که  پشتى به ست 
ئه نجومةني وه زيران،  بإياره ي سه رؤکايه تي  به و 
به م  پابه ندبوون  گره نتي  خوَيندنء  بؤ  نَيردراوه  
باآلو  خوَيندني  وه زاره ت��ي  داوه ت��ه   خاَله ي  دوو 

توَيژينه وه ي زانستي:
له دواي  کوردستان  هه رَيمي  بؤ  گه إانه وه    -

ته واوکردني خوَيندني دياريکراو.
دوو  باآل  خوَيندني  که رتي  خزمه تکردني   -

هَيندةي ماوه ي خوَيندني قوتابي.
خوَيندني  وه زاره تي  اليه ني  هه ردوو  ئه مه ش 
خوَيندکارانء  زانستيء  توَيژينه وه ي  ب��اآلو 
ئيلتيزاماتي  که   بؤندَيکدا کؤده کاته وه ،  له   قوتابيان 
ئاشکرا  بة   ياساييه وه  رووي  له   هه ردوءاليان 

روونکراوه ته وه . 
خوَيندني  وه زاره ت���ي  ئه مه ش  س���ه ره إاي 
سلَيماني  ئيداره ي  زانستي-  توَيژينه وه ي  باآلو 
که   زانکؤيانه ي  ئه و  داوه ت��ه   پشتگيريي  نامه ي 
خوَيندکاراني لَي وه رگيراون، له  نامه کاندا به  ئاشکرا 
گره نتي  ناوبراو  وه زاره ت��ي  که   روونکراوه ته وه  
کرَيي خوَيندنء بژَيويي ژياني قوتابيان ده کات. بة 
پشتبه ستن به و نامانه ، زانکؤکان کورسي خوَيندنيان 
داوه ته  خوَيندکاران. ئه م دؤکيؤمَينتانه ش بؤ خؤيان 
وه زاره تيان خستووةته  به ر به رپرسيارَيتي ياسايي 
دواتريش  بةريتانيا.  له   زانکؤکانمان  به   به رامبه ر 
زانستي-  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني  وه زاره تي 
ئاإاسته کراو  نامه ي پشتگيريي  ئيداره ي هاوبه ش 
خوَيندکارانء  بؤ  بةريتانياي  باَليؤزخانه کاني  بؤ 
هاوسه ره کانيان دابينکردوءه  تا ڤيزه يان پَيبدرَيت، 
که   پشتإاستکراوه ته وه،   ئه وه   نامانةشدا  له و 
زانستي  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني  وه زاره تي 
کرَيي سه فه رو خوَيندنء بژَيويي قوتابيء بژَيويي 
پشتبه ستن  بة  له ئه ستؤده گرَيت،  هاوسه ره کانيان 
بؤ  ڤيزايان  وآلته   ئه م  سه فاره ته کاني  نامانه   به و 
ديسان  ئه مه ش  دي��اره   دابينکردوءه  ،  قوتابيان 

به رپرسيارَيتيي  به ر  ده خاته   هه رَيم  حکومه تي 
ياسايي به رامبه ر وه زاره تي ناوخؤي ئه م وآلته.

توَيژينه وه ي  باآلو  وه زاره تي  به داخه وه   به آلم 
زانستي له  مانگي ئؤکتؤبه ري )2009(وه  له سه رجه م 
خوَيندکارانء  به رامبه ر  خؤي  ئيلتيزاماته کاني 
ئه مه ش  پاشگه زبووةته وه ،  وآلته   ئه م  زانکؤکاني 
مه ترسيي  له   قوتابيان  خوَيندني  که   وايکردوءه  
زانکؤکان  له   هه ندَيك  بَيت،  هه َلپه ساردندا  جديي 
سه رنجي  قوتابيانيان راکَيشاوه ، که  خوَيندنه کانيان 
راده گيرَيت، ئه گه ر به  زوويي کرَيي خوَيندنه کانيان 
ئابووريي  باري  ئه وه ي  سه رباري  ئه مه   نه ده ن، 
ئه و  له باري  خؤ  ناله باره ،  ئَيجطار  خوَيندکاران 
له گه َلدايه ،  منداَليان  هاوسه رو  که   قوتابيانه شدا 
ته حه مول  چيتر  خراثه و  ت��ه واو  با رودؤخه که  

ناکرَيت. 
خوَيندني  وه زاره ت���ي  به ده ستهه َلگرتني 
له م  ئَيمه ،  ل��ه   زانستي  ت��وَي��ژي��ن��ه وه ي  ب��اآلو 
ده زگا  بَيده نگيي  خوَيندنه کانمانداء  قؤناغه ي 
بإياربه ده سته کاني حکومه تي هه رَيمي کوردستان، 
بَيپه روايه   ئَيجطار  هه رَيم  حکومه تي  پَيمانوايه  
مرؤييه کاني  داراييء  سه رمايه   به هه ده رداني  له  
وآلتء به جديي له  خه مي ئَيمه دا نييه ، ئه وه ي لَيره  
سياسه تي  ده ده ين،  باجه که ي  ئَيمه   رووده داتء 
وه ک  هاوکات  ده روونييه .  جه نگي  برسيکردنء 
باآلو  خوَيندني  وه زاره تي  وه آلمه که ي  کؤتايي  له  
ژماره   )19(ي  الپه إه   له   زانستيدا  توَيژينه وه ي 
)617(ي رؤژي )2010/4/7(ي رؤژنامه ي هاوآلتيدا 
ده رده که وَيت، واپَيده چَيت وه زاره تي خوَيندني باآلو 
توَيژينه وه ي زانستي هه َلوَيستي خؤي له دژي چه ند 
به شَيوه يه کي  ئَيمه ي  ده سته که ي  خوَيندکارَيکي 
ناإه وا به سه ر هه مووماندا گشتاندبَيت، خؤ ده کرا 
زانستي  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني  وه زاره تي 
ئيجرائاتي ياسايي له  به رامبه ر هه ر خوَيندکارَيکي 
ته إو  به داخه وه   بةآلم  بگرَيته به ر،  سه رپَيضيکاردا 

وشکي پَيکه وه سووتاندوءه . 
توَيژينه وه ي  ب��اآلو  خوَيندني  وه زاره ت���ي 
هه موو  ياساييه وه   له  رووي  کرده وه   به   زانستي 
هه رسَي  که   هه َلوه شاندووةته وه   بؤندانه ي  ئه و 
به و  زانکؤکانمان  ئَيمه ء  وه زاره تء  واته   المان، 
که   ده کات،  پابه ند  باسکران  پَيشتر  ئيلتيزاماتانه ي 
زانستي  توَيژينه وه ي  باآلو  خوَيندني  وه زاره تي 
وه کو اليه ني يه که م له  ئيلتيزاماتي خؤي به رامبه ر 
ئه وا  پاشگه زبوو بَيته وه ،  خوَيندکاران  قوتابيانء 
خوَيندني  وه زاره تي  به رامبه ر  ئَيمه ش  ئيلتيزاماتي 
رووي  له   خؤبه خؤ  زانستي  توَيژينه وه ي  باآلو 
سه رباري  ئه مه   هه َلده وه شَيته وه .  ياساييه وه  
ئه وه ي هه َلوه شاندنه وه ي ئه و بؤندانه  به هه ده رداني 
ئه و هه موو سه رمايه  داراييء مرؤييه  ده گه يه نَيت، 
خوَيندنء  له   کوردستان  هه رَيمي  حکومه تي  که  
وه به رهَيناني توانا مرؤييه کاني ئَيمه دا کردوويه تي.

بةرثرسةكان  اليةنة  له   داواک��اري��ن  بؤيه  
جدييء  هه وَلي  بخه نه گه إو  خؤيان  دة سه آلتي 
له ده ست  سه رمايه يه   هه موو  ئه و  تا  بده ن  به په له  
نه چن. داواکارين فشار له  وه زاره تي خوَيندني باآلو 
پشتيوانيي  هاوکات  بکه نء  زانستي  توَيژينه وه ي 
کَيشانه   ئه و  به په له   تا  بکه ن  وه زاره ته   ئه م  جديي 

چاره سه ر بکرَين .
قوتابيانء خوَيندکاراني دکتؤرا له  بةريتانيا

راثؤرتى: الظة بةشارةت
           ئاريان حةسةن 

        

شارى سلَيمانى تةنيا )4%(ى سةوزاييةء 
سلَيمانيش  باخضةكانى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
لةم  سةوزايى  رَي��ذةى  كةميى  لة  جةخت 
كة  دةكات،  ئاشكراشى  دةكاتةوةء  شارةدا 
هةذارنشينةكان  طةإةكة  ئ��ةوةى  بةهؤي 
ثَينةطةيشتووة،  خ��زم��ةت��ط��وزاري��ي��ان 
بةإَيوةبةرَيتيى باخضةكان ناتوانَيت باخضةيان 

بؤ دروستبكات.
طةإةكي  هاوآلتييةكي  ساَلح،  حمة  ستار 
دةَل��َي��ت:  رؤذن��ام��ة  بؤ  ك��وردةي��ةء  كاني 
ثةراوَيزخستووة،  هةذاري  ضيني  »حكومةت 
زؤربةي  لة  كوردة  كاني  خةَلكي  وةك  ئَيمة 
خزمةتطوزارييةكان بَيبةشينء لة هةموو ئةم 
ناوضةيةشدا تةنيا يةك باخضةشي تَيدا نيية«.

بة بإواى ئةو هاوآلتيية لة طةإةكى كانى 
كوردةدا هيض ماَلى بةرثرسَيكى لَى نيية، بؤية 

هيض باخضةيةكيشيان بؤ دروستناكرَيت.
ثَيويستة  جيهانييةكان  ستانداردة  بةثَيى 
 )%20( لة  شارةكاندا  لة  سةوزايى  رَي��ذةى 
كةمتر نةبَيت، بةآلم ئةم رَيذةية لة سلَيمانيدا 

زؤر كةمترةء ئةو باخضانةشى كة هةية وةك 
ثَيويست خزمةتيان ناكرَيت.

بةإَيوةبةري  ساَلح،  محةمةد  كامةران 
رؤذنامةي  بؤ  سلَيماني،  لة  باخضةكان 
سلَيماني  شاري  »لةئَيستادا  ئاشكراكرد؛ 
)4%(ى سةوزايية، كة نزيكةي )244( باخضة 
زؤر  رَيذةيةكي  ئةمة  راستيدا  لة  كة  دةكات، 
كةمي سةوزايية لة شاري سلَيمانيء شارةكة 
سةوزايي  زؤري  رَيذةيةكي  بة  ثَيويستي 
هةية، بةآلم بةهؤي كةميي بودجةو  ميالكةوة 
ناتوانينء لةئَيستادا لةسةر بودجةي ثارَيزطاي 

سلَيماني يارمةتي دةدرَيين«.
شاري  لة  باخضةكان  دروستكردني 
دابةشكردني  ث��الن��ةء  بةثَيي  سلَيماني 
باخضةكانيش بةثَيي ماستةرثالنة، بةثَيي ئةو 
ثالنةش شاري سلَيماني كراوة بة )18( بنكةي 
سةرثةرشتي  بنكانة  ئةم  كة  كشتوكاَلييةوة، 

باخضةكان دةكةن.
ئ��ام��اذةى  باخضةكان  ب��ةإَي��وةب��ةري 
باخضةيان  كة  شوَينانةي  ئةو  بةوةشكرد؛ 
ئةوةوةية  بةهؤي  دروستنةكراوة،  تَيدا 
بؤ  ديكةي  خزمةتطوزارييةكي  هيض  كة 

نةكراوةء وتى: »ئَيمة ناتوانين باخضةكان لةو 
خزمةتطوزارييان  كة  دروستبكةين  ناوضانة 
ناوضانةش  ئةو  زؤرب��ةي  ثَينةطةيشتووة، 
سةيرى  كة  بؤية  شةعبين،  هةذارنشينء 
نايةكسانييةك  دةكرَيت،  سلَيماني  شاري 
لة  باخضةكان  دروستكردني  لة  بةديدةكرَيت 

شاري سلَيمانيدا«.
ئةوةشي  محةمةد  ك��ام��ةران  ب��ةآلم 
ساَلة   )5( ماستةرثالنَيكي  كة  خستةإوو، 
دةتوانَيت  كة  سلَيماني،  شاري  بؤ  دان��راوة 
 ،)%15( بؤ  بةرزبكاتةوة  سةوزايي  رَيذةي 

كة نزيكةي )3000( باخضة دروستدةكرَين لة 
شاري سلَيماني.

طةإةكةكانى  لة  زؤرَي��ك  ل��ةوةى  جطة 
دروستنةكراوة،  بؤ  باخضةيان  سلَيمانى 
كة  طةإةكانةش  لةو  بةشَيك  هاوآلتييانى 
لة  ناإازين  دروستكراوة  بؤ  باخضةيان 
بة  باخضانةى  ئةو  بةتايبةت  باخضةكان، 

تةواونةكراويى ماونةتةوة.
طةإةكي  هاوآلتييةكي  محةمةد،  شَينآ 
باخضةي  لة شاري سلَيماني، كة  بةختياريية 
بة  ماَلةكةياندايةء  ل��ةب��ةردةم  ط���ؤران 
نيطةرانييةوة وتي: »ماوةي )3( ساَلة دةست 
بة دروستكردني ئةم باخضةية كراوة، بةآلم 
تَيدانييةو  سةوزاييشي  ثارضة  يةك  تائَيستا 
ب��ةت��ةواوي��ي ث��ةراوَي��زخ��راوةء ك��ةس لة 
تةواونةبوونى ناثرسَيتةوة، سةرةإاي ئةوةي 

بودجةيةكي زؤريشى بؤ تةرخانكراوة«.
باخضةكان  بةإَيوةبةرى  لةمبارةيةوة 
باخضانةي  ئ��ةو  دةك���ات؛  ب��ةوة  ئ��ام��اذة 
تازةيان  ب��ودج��ةي  ث��ةراوَي��زخ��راون  كة 
نؤذةندةكرَينةوة،  خةرجدةكرَيتء  بؤ 
هةروةها ئةو باخضانةشي كة لةكاتي خؤيدا 
رؤيشتووة،  بةسةرياندا  كات  تةواونةبوونء 
جَيبةجَيكاريان  اليةنى  لةطةأل  لَيثرسينةوة 

دةكرَيتء غةرامة دةكرَين.

نامةيةكى كراوة 
لة خانةوادةيةكى طةرميانةوة

بؤ بةإَيز موراد قةرةيالن 
)سةرؤكى كؤنسةى كةجةكة(
ثَيشةكى: س�����آو و رَيز

كة  ساَلح(،  حةمة  عةلى  )موسا  ناوى  بة  منداَلَيك  خانةوادةى  وةك  ئَيمة 
ديارنةماوة،   )2009( نةورؤزى ساَلى  )21(ى  لة  )1994(ةو  دايكبووى ساَلى  لة 
ئاراستةي بةإَيزت دةكةين، كة ثاش طةإانء ماندووبوونَيكى زؤر  نامةية  ئةم 
بةدوايدا، ثاش ديارنةمانى بؤمان دةركةوت كة لة رَيطاى كةسانَيكةوة كة سةر بة 
رَيكخستنةكانى ثارتى ضارةسةرن لة طةرميان، براوة بؤ طوندى )ئَين زآ(ى بنارى 
قةنديلء لةوَيشةوة نَيردراوةتة ناو هَيزى ضةكدارى )PKK(، ئةم زانيارييةش ثاش 
)20( رؤذ لة ديارنةمانى كوإةكةمان دةستمانكةوت، كة ضةندجارَيك ثرسيارمان 
لة رَيكخستنةكانى ثارتى ضارةسةركرد، ثاشان وةآلميانداينةوة كة كوإةكةمان 
لة ناو )PKK(ية، ئَيمةش بؤ بةدواداضوونى ئةوةى كة بزانين ئايا ئةوةى لةناو 
ثةكةكةية كوإةكةى ئَيمةية يان نا، ضونكة زؤرمان بةالوة سةيربوو كة ماوةى 
لة خانةوادةكةىء زؤربةى راطةياندنةكانى  داببإَيت  لة ماأل  )20( رؤذ منداَلَيك 
باشوورى كوردستان بة ضاثةمةنىء كةناَلةكانى )TV(ةوة هةواَلى ديارنةمانى 
كوإةكةمانى بآوكردةوة، كةضى هةظاآلنى ثارتى ضارةسةر خؤيان لَي بَيدةنط 
زؤر  هةوَلَيكى  ثاش  ئةوةبوو  ئةواندابووة.  لةبارةطاى  كوإةكةمان  كة  كرد، 
بنارى  لة  طيرابوو  زآ(  )ئَين  طوندى  لة  كة  كوإةكةمان  وَينةى  دوو  نامةيةكء 

قةنديل، لة رَيطاى رَيكخستنةكانى ثارتى ضارةسةرةوة طةيشتة دةستمان.
ثاشان ئَيمة بة هةظاآلنى ثارتى ضارةسةرمان وت دةمانةوَيت كوإةكةمان ببينين 
بؤ ئةوةى بيهَينينةوة، ضونكة خوَيندنةكةى دةفةوتَيتء لة رووى تةندروستيشةوة 
القى راستيشى تةواونيية، ئةوةبوو كة بةإَيز ديار غةريب، كة سكرتَيرى ثارتى 
ضارةسةرة لة وةآلمدا ثَييوتين؛ ئَيستا كوإةكةى ئَيوة لة ثةروةردةيةوة ناتوانن 
بيبينن، بةآلم هةرضييةكتان هةية بينووسن بةنامة ئَيمة بؤتان دةطةيةنينة دةستى 
كوإةكةتان، ئةوةبوو ئَيمةش راثؤرتَيكى ثزيشكىء نامةيةكمان داية دةستيان، 
بةآلم ثاش ضاوةإوانييةكى زؤر وةآلمى نةبوو، ثاشان وتمان لةوةدةضَيت ئةم 
نامةية فةوتابَيتء نةطةيشتبَيتة دةستى، ئةوةبوو دوو نامةى ديكةمان نارد هةر 
لة رَيطةى هةظاآلنى ثارتى ضارةسةرةوة، كةضى ئةوانيش تا نووسينى ئةم نامةية 
بؤ بةإَيزت وةآلمى نةدراوةتةوة، ئَيمةش بؤ زياتر زانينى هةواَلى كوإةكةمان كة 
زياتر لة ساَلَيكة نةمانبينيوةء هةواَلى نازانينء لَيمان دةشارنةوة، ضةند جارَيك 
)ئَين  لة كةركوكء طوندى  ثارتى ضارةسةرمان كردووة  بارةطاكانى  سةردانى 
زآ( لةسةر بةَلينى خؤيان، بةآلم كةضى هةر دةستى دةستيمان ثَيدةكةنء هةموو 

بةَلَينةكانيان وةك سةراب وابووة.
هيواى  بة  ك��ردووة  بةإَيزت  ئاراستةى  نامةيةمان  ئةم  ئَيستا  بؤية 
منداَلة  ئةم  خانةوادةى  وةك  ئَيمة  ضونكة  طرفتةمان،  ئةم  ضارةسةركردنى 
براوة مافَيكى سروشتيى خؤمانة كة هةواَلى كوإةكةمان بزانينء هةموو رَيطة 
ئةوةندة  دايكى  ضونكة  هةواَلى،  بةدواداضوونء  بؤ  بطرينةبةر  مةدةنييةكان 
بووة  نةخؤشيى خةمؤكى  تووشى  دابإانى كوإةكةمان كردووةتةوة،  لة  بيرى 
لةثَيناو ديارنةمانء دووريى كوإةكةى، بؤية ئةم نامةيةمان ئاراستةى بةإَيزت 
كردووة، ضونكة زؤرجار لة راطةياندنةكانتانةوة ئةوة دةبيستين كة ئَيوة لةثَيناو 
ئةوةى فرمَيسكء خةمى دايكان رابطرنء لة جةرط سووتان رزطاريان بكةن، 
دةستثَيشخةريى دةكةن لة راطرتنى جةنط، هةر بةو هيوايةوة كة ئَيوة خةمخؤرن 
بةرامبةر دايكان، ئةم نامةيةمان ئاراستةى بةإَيزتان كرد بؤ ئةوةى بةزةييتان 
بجوءَلَيت بةرامبةر بة دايكىء خةمخؤربن لةثَيناو رزطاركردنى لة هةموو ئةو 
ناإةحةتيانةى كة هةموومان ضةشتوومانة ثاش ديارنةمانء دابإانى كوإةكةمان، 

كة هيوادارين لةبةرضاوى بطرنء وةآلممان بدةنةوةء كوإةكةمان بؤ بنَيرنةوة.
تةواو  راستى  القى  تةندروستييةوة  رووى  لة  ئَيمة  كوإةى  ئةم  ثاشان 
نييةء بةثَيى ئةو راثؤرتة ثزيشكيانةى كة بؤمان ناردوون، هةروةها لة رووى 
تةمةنيشةوة بة هةموو ثَيوةرةكانى مافى منداآلن كة داكؤكيى لة ثاراستنى مافى 
منداآلن دةكات، كة دةبَيت لة سةرووى )18( ساَلييةوة بَيت، كة ئةم كوإةى ئَيمة 

لة خوار ئةو تةمةنةوةيةء بؤ كارى سةربازيى نابَيت بةكاربهَينرَيت.
وةك  داواكارييةشمان  ئةم  بدرَيتةوةء  وةآلممان  هيوادارين  كؤتاييدا  لة 

داواكارييةكانى ديكةمان بآ وةآلم نةبَيت.
 باوكى عةلى حةمة ساَلح عةلى
دانيشتوءى كةالر

طةإةكى كانى سثيكة  لة سلَيمانى



                                                                             

د.زانا رةئوف حةمة كةريم*

هةرَيمي  حكومةتي  ناوخؤي  وةزارةتي 
ك��وردس��ت��ان ب��ة ن��وءس��راوي��ان ذم��ارة 
ضةند  )2010/4/20(دا  رؤذي   لة   )9703(
تايبةت  بآلوكردووةتةوة  رَينماييةكيان 
كؤبوءنةوة  خؤثيشاندانء  رَيكخستني  بة 
كوردستاندا،  هةرَيمي  لة  طشتييةكان 
ناوةإؤكي  سةيري  وردي��ي  بة  ئةطةر 
ضةندين  دةبينين  بكةين،  رَينماييانة  ئةم 
كة  لةخؤدةطرن،  مةترسيدار  ئاماذةي 
دروستدةكةن  راستةوخؤ  هةإةشةيةكي 
لةسةر ئازاديي هاوآلتييان لة كؤبوءنةوةي 
سةرثَيضييةكي  بة  خؤثيشاندانء  طشتييء 
دةستوءري  )15(ي  م���ادةي  ئ�اش�ك�راي 
عَيراقي ساَلي )2005( دادةنرَين، كة دةَلَيت: 
ئاسايشء  ذي��انء  مافي  تاكَيك  )هةموو 
يان  بَيبةش  لَييان  نابَيت  هةيةو  ئازاديي 
ياساء  بةثَيي  تةنيا  بكرَيت،  سنوءردار 
تايبةتمةند  دادطاي  بإياري  بة  ثشتبةستن 
نةبَيت(، هةروةها ناكؤكيشة لةطةأل بإطةي 
)3(ى م�ادةي )28(ي هةمان دةستوءر، كة 
دةَلَيت: )ئازاديي كؤبوءنةوةو خؤثيشانداني 

هَيمنانة بة ياسا رَيكدةخرَيت(.
لةطةأل  بنةإةتدا  لة  رَينماييانة  ئ��ةم 
ثاشطةزبوءنةوة  لة  ماناي جؤرَيك  ئةوةي 
ثرسي  طةشةسةندني  ئاستي  لة  دةطةيةنن 
ئازادييةكاني  م��افء  ديموكراسيةتء 
كوردستاندا،  هةرَيمي  لة  هاوآلتييان 
بة  زؤر  كة  خؤيةتي  جَيي  لةهةمانكاتدا 
طومانء نيطةرانييةوة بإوانينة ئةم ضةشنة 
رَينماييانةي كة لةاليةن وةزارةتي ناوخؤوة 
هةر  خؤثيشاندان،  بة  تايبةت  دةرك��راون 
دةزانين  ثَيويستي  بة  مةبةستةش  ئةم  بؤ 
بةم  تايبةت  روءنكردنةوةية  ضةند  ئةم  كة 
هةموو  تا  بخةينةإوو  هةستيارة  بابةتة 
اليةك بزانن تا ض رادةيةك وةزارةتي ناوخؤ 
بةرذةوةندييء  ثاراستني  ثاساوي  بة 
ئ��ازادي��ي  هاوآلتييانء  ئازادييةكاني 

هاوآلتييان لة خؤثيشاندان زةوتدةكات: 
1. لة رءانطةي ياساييء دةستوءرييةوة 
ئةركي  كة  مةترسيدارة،  ئَيجطار  كارَيكي 
بةندكردني  ك��ؤتء  س��ن��وءردارك��ردنء 
ئازادييةكاني  مافء  ضاالكيء  سنوءري 
)رَينماييةك(  ض��ةن��د  ب��ة  ه��اوآلت��ي��ي��ان 
بسثَيردرَين، كة لةاليةن بةإَيوةبةرَيتييةكي 
سيستمة  لة  دةربكرَيت.  ديوانةوة  طشتيي 
بايةخء  لةبةر  دنيادا   ديموكراتييةكاني 
مافء  وةك  طرنطي  ثرسَيكي  مةزنيي 
دةستوءري  لة  هاوآلتييان،  ئازادييةكاني 
كؤبوءنةوةي  لة  هاوآلتييان  مافي  وآلتدا 
جَيطيردةكرَين  خؤثيشاندان  طشتييء 
ئ��ةوة  ت��ا هيض ك��ةسء الي��ةن��َي��ك زات��ي 
ثَيشَيل  دةستوءريية  مافة  ئةو  نةكات 
بة  تايبةت  ياساكانيش  دةركردني  بكات، 
خؤثيشاندان ثشتبةستن بة دةستوور تةنيا 
ضؤنَيتي  رَيكخستنء  ئاسانكارييء  لةثَيناو 
سوءدمةندبوءنء بةكارهَيناني ئةم مافةية 

لةاليةن هاوآلتييانةوة، نةك زةوتكردني.
بة  ب��ارةش��دا  دوو  ئ��ةم  غةيري  لة   .2
ئةم  نابَيت  نةطونجاوةء  شَيوةيةك  هيض 
رَينمايي  بة  تةنيا  هاوآلتي  طرنطةي  مافة 
ئةم  بةمثَييةش  بكرَيت،  بةند  ك��ؤتء 
لةاليةن  ئازاديية  مافء  سنوءرداركردني 
كة  ئ��ةوةي  لةطةأل  ناوخؤوة  وةزارةت��ي 
دةبينين  ئةنجامدراوة،  رَينماييةك  بة  تةنيا 
باس  ئةوةى  لةبري  ناوةإؤكةكةشي  كة 
هاوآلتييان  سوءدمةندبوءني  لةضؤنَيتي 
رَيكي  دةستوءرييةء  مافة  ل��ةم  بكات 
ئةم  زؤر  بةندَيكي  كؤتء  بة  دَيت  بخات، 
دةكات،  سنوءردار  هاوآلتييان   ئازادييةي 
تةنانةت  بةوشَيوةية  رَينماييانة  ئ��ةم 
م��ادةي  لةطةأل  دةوةستَيتةوة  ناكؤك 
هةرَيمي  دةس��ت��وءري  ث��رؤذةي  )38(ي 
هيض  »نابَيت  دةَلَيت:  كة  كوردستانيش، 
ئةو  بةكارهَيناني  لةسةر  دابنرَيت  كؤتَيك 
مافة شارستانيء سياسييء كؤمةآليةتيء 
مافةكاني  رؤشنبيرييانةو  ئابوءرييء 
لةم  كة  ئايينيانةي  نةتةوةييء  ثَيكهاتة 
هةروةك  ثَيدانراوة«.  دانيان  دةستوءرةدا 
ضؤن مافي كؤبوءنةوةو خؤثيشاندان وةك 
مافَيكي دةستوءريي لة بإطةي )1(ي مادةي 
ئاماذةي  دةس��ت��وءردا  ث��رؤذةي  )17(ي 
ياسا  بة  ناضاردةكات  دةسةآلت  ثَيكراوةو 
رَيكي بخات، نةك بة رَينمايي كؤتء بةندي 

بكات.
ضةند  ئةم  دةركردني  لةبةرامبةر   .3
رَينمايية لةاليةن وةزارةتي ناوخؤوة، كة بة 
ضةند شَيوازَيكي جياواز ئازاديي هاوآلتييان 
خؤثيشاندان  طشتييء  كؤبوءنةوةي  لة 
هيض  ن��اوب��راو  الي��ةن��ي  دةك���ات،  زةوت 
كة  ناخاتةإوو،  ئةوتؤ  ياسايي  ثاساوَيكي 
بة راستي ببنة بةهانة بؤ سنوءرداركردني 
مافء ئازاديي هاوآلتي، بة واتايةكي ديكة 
وةزارةتي ناوخؤ نةيتوانيوة ئةوة بسةلمَينَيت 
طشتيي  سيستمي  راستةقينةيي  بة  كة 
هةرَيم لةذَير هةإةشةداية تا ئةمةش ببَيتة 
بةهانةي دةركردني ئةم ضةشنة رَينماييانة، 
تةنيا ئةوة نةبَيت كة دةَلَيت: )بؤ رَيكخستني 
كة  طشتييةكان،  كؤبوءنةوة  خؤثيشاندانء 
لةم ماوةي دواييدا هةستيثَيدةكرَيت لةاليةن 
كؤمةَلةوة  توَيذةكاني  ضينء  هةندَيك 
لة  رَيطةطرتن  بةمةبةستي  ئةنجامدةدرَيت، 
يان  ياسا  ثَيشَيلكردني  سةرثَيضيء  كاري 
ضاالكيانةدا(،  ئةو  لةكاتي  تَيكدةريي  كاري 
ئةوتؤ  ياسايي  ثاساوَيكي  هيض  لةبةرئةوة 
وةزارةت��ي  رةفتارةي  ئةم  بةهانةي  نين 
ئازاديي  ثَيشَيلكردني  تةنيا  بكةن،  ناوخؤ 
هاوآلتييان نةبَيت بة ثاساوي ثاراستني ئةو 

مافء ئازادييانة.
4. ئةطةر وةزارةتي ناوخؤ كؤبوءنةوةي 
مافَيكي  وةك  خؤثيشانداني  طشتييء 
بكرداية،  ئةذمار  هاوآلتييان  دةستوءريي 
كة  ن��ةدةدا  بةخؤي  رَيطةي  هةرطيز  ئةوا 

بة  رَيطة  وةرطرتنةوة  )مؤَلةت(  رَيطةي  لة 
دةستوءريية  مافة  لةو  بدات  هاوآلتييان 
وةزارةتي  ديارة  وا  بةآلم  سوءدمةندبن، 
ناوخؤ كؤبوءنةوةي طشتييء خؤثيشاندان 
ء  نةشياو  كارَيكي  وةك  بنضينةوة  لة 
لةبةر  هةر  سةيردةكات،  رَيطةثَينةدراو 
مؤَلةت  ثَيشوةخت  مةرجي  كة  ئةوةشة 
ئةو  ب��ةس��ةر  دةسةثَينَيت  وةرط��رت��ن 
ياخود  رَيثَيوان  دةيانةوَيت  كة  كةسانةي 
طشتيي  ك��ؤب��وءن��ةوةي  ي��ان  مانطرتن 
سةرةكيي  ئةركي  ئةطةر  جا  ئةنجامبدةن، 
)ثارَيزطار(  ئيدارييةكان  يةكة  سةرؤكي 
ثَيداني  بة  ثةيوةنديدار  اليةنَيكي  وةك 
مؤَلةت بريتي بَيت لة طرتنةبةري سةرجةم 
ثارَيزطاريكردن  بؤ  ئةمنييةكان  رَيوشوَينة 
بة  بةشداربوو  هاوآلتيياني  سةالمةتيي  لة 
بإطةي  لة  هةروةك  ئاشتيانة،  شَيوةيةكي 
ناوخؤدا  وةزارةت��ي  رَينماييةكاني  )4(ي 
هاتووة، كةواتة لةسةر ض بنةمايةك اليةني 
ثةيوةنديدار ئةو مؤَلةتة دةدات بة هاوآلتييان 
بؤ ئةنجامداني خؤثيشاندانء كؤبوءنةوةي 
طشتيي؟، ئةمة ئةوة دةطةيةنَيت كة ثَيويستة 
اليةني  »ئاطاداركردنةوةي  دةستةواذةي 
ئةنجامداني  شوَيني  كاتء  بة  ثةيوةنديدار 
خؤثيشاندان«  طشتييء  كؤبوءنةوةي 
مؤَلةت  »داواي  دةس��ت��ةواذةي  جَيطةي 
هيض  نا  ئةطةر  بطرَيتةوة،  وةرط��رت��ن« 
خؤثيشاندانء  بؤ  نامَينَيتةوة  بةهايةك 
وةك  طشتيي  كؤبوءنةوةي  مانطرتنء 
هةرَيمي  لة  هاوآلتييان  دةستوءريي  مافي 
بة  زؤر  ناوخؤش  وةزارةتي  كوردستاندا، 
هةَلةدا ضووة ئةطةر ئةو مافة دةستوءرييانة 
نةشياو  و  رَيطةثَينةدراو  كارَيكي  وةك 
مافي  بةكارهَيناني  ضونكة  بكات،  ئةذمار 
دةستوءريي هاوآلتي هةرطيز نابَيت لةسةر 
بوءةستَيت  »ثارَيزطار«  مؤَلةتي  ويستء 
بةخشيني  بؤ  ثةيوةنديدار  اليةنَيكي  وةك 

مؤَلةتي خؤثيشاندان.
ثَيويستيي  لة  نين  دوءدأل  هيض  ئَيمة   .5
هةرَيمء  طشتيي  سيستمي  ثاراستني 
رَيوشوَيني  طرتنةبةري  ثَيويستيي 
اليةنَيك  هةركةسء  بة  دةرهةق  ياسايي 
ياسا  ئةنجامبداتء  تَيكدةرانة  كاري  كة 
دَلنياشين  بكات،  ثَيشَيل  ثةيإةوكراوةكان 
هةر  لة  اليةنَيك  هةركةسء  كة  ل��ةوةي 
ثلةو ثايةيةكدا بَيت ثَيشَيلي مافء ئازاديية 
بكات  هاوآلتييةك  هةر  ديموكراتييةكاني 
بةرثرسيار  ثَيويستة  ياسادا  لةبةرامبةر 
لةطةَلدا  لَيثَيضينةوةي  ياسا  بةثَيي  بَيتء 
بكرَيت، بةآلم لةبةرامبةريشدا هةرطيز نابَيت 
وةزارةتي ناوخؤ ئةو مافة بداتة خؤي، كة 
بة ثاساوي جياوازء بة بيانوءي ثاراستني 
سيستمي طشتيي هةرَيم، بَيئةوةي بةَلطةيةكي 
بَيت  لةبةردةستدا  بةهَيزيان  ياسايي 
رَينمايي بؤ سةركوتكردنء كؤتاييثَيهَيناني 
خؤثيشاندان لة رَيطةي بةكارهَيناني هَيزةوة 

ثَيشَيلكردنَيكي  بة  ئةمة  ضونكة  دةربكات، 
هاوآلتييان  ئازادييةكاني  مافء  ئاشكراي 
بؤ  مةترسيدارة  ئاماذةيةكي  دادةنرَيتء 
ئازادييةكاني  سنوءري  تةسكبوءنةوةي 

هاوآلتييان لة هةرَيمي كوردستاندا.
حاَلةتةو  ئ��ةم  ض��ارةس��ةرك��ردن��ي  بؤ 
نةهَيشتنء رَيطريكردن لة زةوتكردني مافي 
هاوآلتييان لة ئازاديي خؤثيشاندان، ئةوةي 
ثَيويستة لَيرةدا وةك ثَيشنياز  بخرَيتةإوو، 
سةرؤكايةتي  لةسةر  ثَيويستة  ئةوةية 
كاتدا  نزيكترين  لة  كوردستان  ثةرلةماني 
ناوخؤ  وةزارةتي  ئاراستةي  نوءسراوَيك 
بكاتء داواي لَيبكات دةستبةجآ كاركردن 
لةطةأل  ضونكة  بوءةستَينن،  رَينمايية  بةو 
مافء  ئاشكراي  ثَيشَيلكردنَيكي  ئةوةي 
لةخؤدةطرَيت،  هاوآلتييان  ئازادييةكاني 
كوردستان  ثةرلةماني  مافي  لةهةمانكاتدا 
دةك��ات،  زةوت  ياساكان  دةركردني  لة 
ئةوة ثةرلةمانة كة سةآلحيةتي دةركردني 
ياساي  وةك  هةستياري  ياسايةكي 
هةية،  كؤبوءنةوةي طشتيي  خؤثيشاندانء 
ئةوان  ناوخؤ،  وةزارةتي  رَينماييةكي  نةك 
ثةرلةمان  ياساكاني  بة  ثشتبةست  تةنيا 
بوارة  بةم  تايبةت  رَينماييةكاني  ثَيويستة 
بةشَيوةيةكي  ن��ةك  دةرب��ك��ةن،  طرنطة 
لةسةر  ثَيويستة  هةروةها  سةربةخؤ، 
كاتدا  نزيكترين  لة  كوردستان  ثةرلةماني 
بإياري كؤبوءنةوةيةكي تايبةتي ثةرلةمان 
بدات )جا ئاسايي بَيت ياخود نائاسايي( بؤ 
طفتوطؤكردنء تاوءتوَيكردني ثرؤذةياساي 
خؤثيشاندان، كة لة خولي طرَيداني يةكةمدا 
ئةوةش  كراوة،  بؤ  يةكةمي  خوَيندنةوةي 
لةو كؤبوءنةوةيةدا جَيطيربكرَيت، كة ئةوة 
خؤثيشانداني  ثرؤذةياساي  حكومةتة 
هَيشتا  ك��َي��ش��اوةت��ةوةء  ث��ةرل��ةم��ان  ل��ة 
ئةوة  ثةرلةمان،  بؤ  نةيطةإاندووةتةوة 
كاري  خةمساردةء  خؤي  كة  حكومةتة 
ثةرلةمان دوادةخات، حكومةتَيك كة ئامادة 
نيية تةنانةت داكؤكيي لةو ثرؤذةياسايانةش 
ثةرلةماني  رةوان���ةي  خ��ؤي  كة  بكات 
كردءون، وا ديارة حكومةت نايةوَيت خؤي 
ثابةند بكات بة ياساوة، تاوةكو دةستي واآل 
ئةم  بؤ  رَينمايي  خؤي  ئارةزوءي  بة  بَيت 
ضيتر  لةبةرئةوة  بكات،  هةستيارة  بابةتة 
رةحمةتي  ضاوةإَيي  نابَيت  ثةرلةمانيش 
ئةوة  فيعليي  بة  بَيتء  حكومةت  دةستي 
بسةلمَينرَيت كة ثةرلةمان مةرجةعي باآلي 

طةلي كوردستانة.

* ئةندامي ثةرلةماني كوردستان

خاوةنى ئيمتياز:
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سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك
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ئؤفيسى سةرةكيي:
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ذمــارة )580( 
23سَيشةممة 2010/5/4 بؤضــــــوون

birura.rozhnama@gmail.com

ريَنماييةكاني خؤثيشاندان، زةوتكردني ئازادييةكان

وةزارةتي 

ناوخؤ،  بة ضةند 

شَيوازيَكي 

جياواز ئازاديي 

هاوآلتييان 

لة كؤبوءنةوةي 

طشتييء 

خؤثيشاندان 

ونبوونزةوت دةكات
بةناوى  ون��ب��ووة  زةخ��ت  دةفتةرَيكي 
هةركةسَيك  سابير(  محةمةد  )شةرمين 
مؤبايلةوة  ذمارة  بةم  ثةيوةندي  دؤزييةوة 

بكات: 07701586022

ضاثخانةى زةرطةتة
بؤ 

ضاثكردنى 

رؤذنامة

طؤظار

كتَيب

ناونيشان: سلَيمانى، طردي زةرطةتة، بةرامبةر مزطةوتى شَيخ فةريدثؤستةر
ذ.ت:  07480412369 - 07480412368 - 3190519

ريكالم



سةآلح رةشيد

باس  عَيراقدا  لة  درَي��ذة  ماوةيةكي 
لةطةأل  م��ام��ةَل��ةك��ردن  ضؤنَيتي  ل��ة 
دةكرَيتء  بةعسدا  حيزبي  ثاشماوةكاني 
كوردستاني  تاقيكردنةوةي  هةندَيكجار 
باش  نموءنةيةكي  وةك   )1991( دواي 
لةكاتي  زياتر  باسة  ئةم  دةهَينرَيتةوة، 
كَيشة  س��ةره��ةَل��دان��ي  ه��ةَل��ب��ذاردنء 

ئةمنييةكاندا طةرمتردةبَيت. سياسييء 
سياسيي  حيزبَيكي  تةنيا  بةعس 
مانا  بة  )حيزب(ي  ثَيناسةي  نةبوءةء 
ناضةسثَيت،  بةسةردا  كالسيكييةكةي 
سياسيي،  هَيزَيكي  بة  ببوء  بةَلكو 
كة  تؤقَينةر،  ئابوءرييء  سةربازيي، 
هاوآلتيياني  ذياني  بوارةكاني  سةرجةم 
عَيراقي طرتبووةوةء كةم بوار هةبوو كة 
بةعس بةشَيوةيةك لة شَيوةكان دةستي 
نةبووبَيتء  كاريطةريي  نةبووبَيتء  تَيدا 

نةيويستبَيت بة ورديي بضَيتة ناويةوة. 
تةنيا  نةك  بةعس  دةستَيوةرداني 
ل��ةن��او دام��ودةزط��اك��ان��ي دةوَل��ةت��دا 

رةنطيدابووةوةء دةوَلةتء بةعس ببوءن 
بة يةك دةزطا، بةَلكو بةعس وةك هةموو 
دةستي خستبوءة  تؤتاليتارةكان،  حيزبة 
هاوآلتييانيشةوةء  تايبةتي  ذياني  ناو 
مَيردء  بةسةر  جاسوس  بة  دةكرد  ذني 
بةسةر  خوشكء  باوكء  بةسةر  منداأل، 

براوة.
ضاودَيريي  تؤقينء  هةإةشةء  ترسء 
حيزبة  سيماي  هاوآلتييان،  وردي 
لةنَيوان  بوء  ئةورثاش  فاشييةكاني 
حيزبي  وةك   ،)1945-1920( ساآلنى 
لة  مؤسؤليني  ئةَلمانياء  لة  هَيتلةر  نازيي 
ئيتالياء ضةندين هاوشَيوةيان لة وآلتاني 

ديكة.
طةورةكاني  هةرة  كَيشة  لة  يةكَيك 
عَيراق دواي رءوخاندني رذَيمي بةعس، 
ئةوة بوو ضؤن وآلت دواي حوكمكردني 
بةشَيوةيةكي  ديكتاتؤرييةت،  )35( ساَلي 
دةكرَيت؟  بينا  )ديموكراتيانة(  يان  باشتر 
ضؤن مرؤظي سبةينآ دروستدةبَيت؟ ضي 
هةمةجؤر  عَيراقي  هاوآلتي  هةزارةها  لة 
دةكرَيت، كة بة ئارةزءوي خؤيان يان بة 
بة  ببوءن  ترساندا  لة  يان  طوشاركردن 

ئامرازَيك بةدةست بةعسةوة؟
سيستمةكةء  طؤإيني  مةزنةكة  كَيشة 
ن��ةب��وءة،  ن��وآ  دةستةيةكي  دان��ان��ي 
سيستمى  دوَينآ  ئينساني  ضؤن  بةَلكو 
ئ��ةم��إؤ ق��ب��وءأل دةك���ات؟ ض��ؤن ئةو 
فيكرَيكي  لة  واز  ئارةزءومةندانة  كةسة 
دةهَيننء  ديكتاتؤرييانة  فاشيانةء 
فيكرَيكي نوَيي سةردةميانةي ديموكرات 
قبوءأل دةكةن؟ ضؤن بة ئاسانيي واز لةو 
لةذَير  كة  دةهَينن  دةستكةوتانة  هةموو 
دةسةآلتء سَيبةري بةعسدا بةدةستيان 
مامةَلة  ضؤن  نوآ  حكومةتي  هَيناوة؟ 
هاوآلتي  كة  دةكات  كةسانة  ئةو  لةطةأل 

خؤيين؟
)بةعسيزم(  ض��ارةس��ةري  كَيشةي 
نةمساء  ئةَلمانياء  كة  كَيشةية  هةمان 
ئةويش   بوءنةوة،  روءب��ةإووي  ئيتاليا 
فاشييةتء  نازييةتء  ضارةسةري  ضؤن 
طرنطترين  كرد،  رةطةزثةرستييان  بيري 
جيهانى  دووةم��ى  جةنطي  دواي  كَيشة 
ب��ووةوة،  هاوثةيمانان  دءوض��اري  كة 
ذَيرخاني  بيناكردنةوةي  مةسةلةي 
سةرلةنوآ  دروستكردني  كؤمةألء 
ئةوروثا  وآلتاني  شارؤضكةكاني  شارو 
ب���ةرةوإووي  ض��ؤن  بةَلكو  ن��ةب��وو، 
لةطةأل  كة  دةبيتةوة  كةس  مليونةها 
رذَيمة فاشييةكاندا كاريانكردوءةء ضؤن 
وآلتَيكء كؤمةَلطةيةكي نوآء ئينسانَيكي 
سيستمَيكي  دروستدةكةيتء  ديموكرات 

ديموكرات دادةمةزرَينيت؟.
باَلي  )1933(وة  لةساَلى  نازييةت 
رةشي بةسةر ئةَلمانياء زؤربةي وآلتاني 
ئةوروثادا  وآلتاني  لة  زؤر  دراوس��آء 
ئةو  جيهانيش  دووةمى  جةنطي  كَيشاء 
ئاَلؤزتر  قوءَلترء  توندترء  كَيشةيةي 
رَيطا  تاكة  جةنطة  ئةم  بةآلم  ك��ردةوة، 
بة  سيستمةء  لةو  رزطاربوءن  بؤ  بوو 
)1945(وة،  سةرةتاي  لة  جةنط  كؤتايي 
نازيي  فاشيي  رذَيمي  بة  هات  كؤتاييش 
هاوثةيمانان  هَيزي  ئةورءثاء  هةموو  لة 

دةسةآلتيان طرتةدةست.
ت�ةمموزي  ل�ة  ه�اوث�ةي�م�ان�ان 
)1945(ةوة لة ئةَلمانيا كؤمةَلَيك بإياريان 
)ئينتناسيفيزيرؤنط  ب��ة  ك��ة  دةك���رد 
وات��ة   )Entnazifizierung  –
بريتيبوء  كة  نازييةت،  ريشةهةَلكَيشاني 
ئةَلمانيء  كؤمةَلطةي  ض��ؤن  ل��ةوةي 
سياسيي،  ب���واري  ل��ة  ن��ةم��س��اوي��ي 
ئابوءرييء  راطةياندن،  كلتوءريي، 
ي��اس��اي��ي ل��ة ك��اري��ط��ةري��ي رذَي��م��ي 
 - نةتةوةيي  )سؤسياليستي  رابردءوي 
Nationalsozialismus( ثاكدةكةيتةوة. 
بة  بةسترابووةوة  بإيارانة  كارء  ئةم 
دوءرك��ةت��ن��ةوةي  ديموكراتيكردنء 

كؤمةَلطة لة عةسكةرتاريةت.
نازييةت  ريشةكَيشكردني  بإياري 
لةبةرئةوةي لة ضوار وآلتي هاوثةيمانةوة 
دةرضوءبوو، بة ضوار شَيوةش جَيبةجآ 
هةمان  ن��اوةإؤك��دا  لة  ب��ةآلم  دةك��را، 

ئامانجي دةثَيكا.
بإيارة  ئةو  كةسانةي   ئةو  هةموو 

دةيطرتنةوة، كرابوءن بة )5( بةشةوة:
ت��اوان��ب��ارانء  جةنط،  تاوانباراني 
ئةوانةي  س��ةرب��ازي��ي،  تؤمةتباراني 
ه���ةوداران،  ك���ردءوة،  تاوانيان  ك��ةم 

بَيتاوانةكان.
خؤرئاواييةكة  هاوثةيمانة  سآ  هةر 
تا  ف��ةرةن��س��ا(  ئينطليزء  )ئةمريكا، 
 )100( نزيكةي   )1947( سةرةتاي ساَلى 
بإياري  كردء  زيندانيي  كةسيان  هةزار 
كةسيان   )800( لة  زياتر  سَيدارةداني  لة 

دةركرد، كة )486(يان لة سَيدارةدران.
هاوثةيماناني  بإيارةكاني  بةثَيي 
خؤرئاوا، هةموو ئةوانةي كة لة تاوانةوة 
بوون،  هةوادار  تةنيا  تَيوةنةطالبوءنء 
توانييان لةدواي ساَلى )1949( تَيكةآلوي 
ذياني ئاسايي ببنء مافي ئةوةيان دراية 
بشتوانن  هةتا  بكةنء  ئاسايي  كاري  كة 

وةك فةرمانبةري حكومةت كار بكةن.
تَيوةطالني  شَيوةي  جياكردنةوةي  بؤ 
كاركردنيان  تاوانء  لة  ئةَلماني  هاوآلتي 
هَيتلةر،  دةس��ةآلت��ي  ن��ازي��ي��ةتء  ب��ؤ 
بآلوكردنةوةي  بة  هةستان  هاوثةيمانان 
لة  بريتيبوو  كة  درَيذ  ئيستيمارةيةكي 
)131( ثرسياري  تا كؤتايي ساَلى )1945(، 
زياتر لة )13( مليؤن ئيستيمارةيان دا بة 

هاوآلتييان بؤ ثإكردنةوةي. 
كة  ياسايانةي  بإيارء  ئةو  هةموو 
شوَينةواري  نةماني  بة  ثةيوةنديي 
ن���ازي���ي���ةت���ةوة ه���ةب���وو ل��ةالي��ةن 
حكومةتي  دةرضوءبوو،  هاوثةيمانانةوة 
ب�إط�ةي  ل��ة  فيدراَلي�ش  ئةَلمانياي 
لة )23( )131(ى دةستوءري خؤيدا، كة 

ي مايسي )1949(دا دةرضوو، وةك خؤي 
وةريطرتء دةستكاريي تَيدانةكرد.

هةمانشَيوةي  بة  نةمساش،  وآلتي  لة 
ثاشماوةي  لةطةأل  مامةَلة  ئةَلمانيا، 
نازييةتدا كراء لة سةرةتادا ثارتي نازيي 
)NSDAP(ء هةموو رَيكخراوةكاني سةر 
هةريةكَيك  قةدةغةكرانء  ثارتة  بةو 
 )1945-1933( ساآلنى  لةنَيوان  كة 
رَيكخراوانة  ث���ارتء  ئ��ةو  ئةندامي 
لَيي قةدةغةكرا  بوءبَيت، ناونوءس كراء 
هةَلبذاردني  يةكةم  بةشداريي  كة 
سةربةخؤي ساَلى )1945( بكات، هةر لة 
نةمساش )30( نازيي هةَلواسرانء زياتر 
زيندانيي  ديكة  تاوانباري  هةزار   )23( لة 

كران.
لة وآلتاني ديكةي ئةورثا، كة لةاليةن 
داطيركرابوو  ه��َي��ت��ل��ةرةوة  س��وث��اي 
كردبوو  نازيةتييان  هاوكاريي  ي��ان 
بؤ  )ج��اش(ي��ان  لة  كؤمةَلَيك  ياخود 
نازيي  داطيركةري  سوثاي  يارمةتي 
بة  دروستكردبوو، ئةو وآلتانة هةريةكة 
جياواز مامةَلةيان لةطةأل هةموو ئةوانةدا 
دةكرد كة هاوكاريي نازييةتيان كردبوو، 
تاونبار  مليؤن  نيو  لة  زياتر  وآلتانة  لةو 

دران بة دادطا.
فةرةنسا  رزطاركردني  ثرؤسةي  لة 
بة  كة  هَيتلةردا،  دةس��ةآلت��ي  ل��ةذَي��ر 
نَيوان  لة  ن��اودةب��رَي��ت،  )ليبراسيؤن( 
ه��ةم��وو   )1947-1944( س��اآلن��ى 
ثاشماوةي  لة  دةوَل���ةت  دةزطاكاني 
بآ  كوشتني  ثاككرايةوة،  نازييةت 
كة  فةإةنسيانةي  بةو  بةرامبةر  دادطا 
طةيشتة  كردبوو،  نازييةتيان  هاوكاريي 
ديمةنة  ئةم  كةس.  هةزار   )10( نزيكةي 
نزيكةي  بووةوةء  دوءبارة  ئيتالياش  لة 
ثارتيزانة  لةاليةن  ئيتاَليش  هةزار   )20(
ئيتاَليةكانةوة بآ دادطاييكردن لة سَيدارة 

دران.

بةعسء كورد
خؤي  تةنيا  بةعسيزم  رةش��ي  باَلي 
عَيراقدا  خوارءوي  ناوةإاستء  بةسةر 
كوردستانيشي  بةَلكو  نةكَيشابوو، 
جاشي  هةزارةها  بة  رذَيم  طرتبووةوةء 
هةزارةهاي  بة  دروستكردبوء،  كوردي 
يان  زؤر  بة  يان  ئ��ارةزوو  بة  ديكةش 
بةهؤي بارودؤخي ذيانيانةوة بوءبوءن 
دةزط��ا  ن��او  ضوءبوءنة  بةعسيء  بة 

هةمةجؤرةكاني رذَيمةوة.
لة ثَيش راثةإيني )1991(ةوة، بةرةي 
كوردستانيي لة بآلوكراوةيةكدا لة )9(ى 
مارتي )1991(ء لة بإطةي يةكدا دةَلَيت: 
)هيض كةسَيك بة هيض جؤرَيك بؤي نيية 
بكوذَيت،  ديكة  كةسَيكي  خؤيةوة  لة 
بةَلكو  بَيت،  تاوانباريش  زؤر  ئةطةرضي 
هَيزةكاني  تةسليمي  طيراويي  بة  دةبَيت 
بةرةي كوردستانيي بكاتء هةر كةسَيك 
سزا  تونديى  بة  دةربضَيت  فةرمانة  لةم 

دةدرَيت(.
نيشتمانيي  يةكَيتيي  ه��ةروةه��ا 

 )30( لة  هةمانشَيوة  بة  كوردستانيش 
كانوءني دوءةمي هةمان ساَلدا وتارَيكي 
كوردستانةوة  طةلي  دةنطي  ئيزطةي  لة 
)يةكَيتي  هاتبوو  تَييدا  كة  بآلوكردةوة، 
ئاشكراء  بة  طةلةكةماندا  لةبةردةمي 
ب��ة راش��ك��اوةي��ي ئ��اش��ت��ب��وءن��ةوةي 
لةطةأل  رادةط��ةي��ةن��َي��ت  نيشتمانيي 
سريةء  ئامر  موستةشارء  هةموو 
هةموو  وةتةنىء  ديفاعي  موقاتيلةكاني 
موقاتيلي  خاسةء  م��ةف��رةزةي  ئامر 
مةفرةزة خاسةكانء هةموو ئةوانةي لة 
دامودةزطاكاني  بةعسء  حيزبي  ريزي 
دي��ك��ةي ح��ي��زب دةس��ةآلت��دارب��وون، 
نةقابةكانء  شةعبيء  جةيشي  وةك��و 
يةكَيتييةكان... لة ئةمإؤ بةدواوة يةكَيتي 
بة هةموو ثَيشمةرطةء ئةندامء دؤستء 
هاونةتةوةء  وةكو  اليةنطرةكانييةوة 
هاونيشتمانء هاوكار سةيريان دةكات(.

زؤر  تا  ك��ةم  كورديية  بإيارة  ئ��ةم 
هَيزة  ب��ارودؤخ��ي  ب��ة  ث��ةي��وةن��دي��ي 
ويستيان  كة  هةبوو،  كوردستانيةكانةوة 
حكومةت  كوردةكاني  ضةكدارة  هَيزة 
بخةنة  خؤيان  قورسايي  بكةنء  بَياليةن 

سةر دذايةتي هَيزي نيزامي سوثا.
زؤر  خ��ؤي،  كاتي  بؤ  ب��إي��ارة  ئ��ةم 
ئةم  ب��ةآلم  ب��وو،  زيرةكانة  ء  طونجاء 
كاديرء  ئ��ةن��دامء  ل��ةو  باسي  بإيارة 
كوردستانييةكان  حيزبة  لَيثرسراوي 
بةسةر  جاسوسييان  كة  نةكردبوو 
ياخود  دةك��رد،  خؤيانةوة  حيزبةكاني 
ثياوكوذانةيان  جاسوسء  ئةو  باسي 
ئةمنء  مةفرةزةي  ثَيش  كة  نةكردبوو، 
ئيستيخبارات دةكةوتن لةناو شارةكانداء 
نيشاندةدانء  ثَيشمةرطةيان  ماَلي 
رؤذانة راثؤرتيان لةسةر هةموو يةكَيك 
بةعسينةبوءني  بؤني  كة  دةنوءسى، 
لَيبهاتايةء هاوآلتييانيان لة طؤإةثانةكاني 
لة  سةيركردني  بؤ  كؤدةكردةوة  شاردا 
سَيدارةدانى ثَيشمةرطةء رَيكخستنةكاني 

ناوشار.
بة  كؤتايي  تواني  نة  ب��إي��ارة  ئ��ةم 
بهَينَيتء  بةعس  لةطةأل  كورد  هاوكاريي 
بَينَيتة كايةوة كة  نة توانيشي سيستمَيك 
ضؤن )بةعسيزم( بنبإ دةبَيتء هةروةهاش 
هَيزة  كوردستانييء  بةرةي  بإيارةكاني 
جَيبةجَينةكراء  خؤي  وةك  كوردييةكان 
كوشتني  كوردستان  لة  جَيطة  زؤر  لة 
ئةنقةستء بآ دادطايي رءويداء زؤرجار 
بإيارة  بة  تَيكةأل  كَيشة كؤمةآليةتييةكان 

سياسييةكان بوءن.
لةساَلى  بةعس  روءخاندني  دواي 
لة  كومةَلَيك  ئاشكرابوءني  )2003(و 
كارمةندء  ئةندامء  ضةندين  مةلةفي 
لة  كوردستانييةكان  هَيزة  لَيثرسراوي 
تا  كة  كوردستان،  دةرةوةى  ن��اوةوةء 
دواي راثةإينيش ثةيوةندييان بة ئةمنء 
تايبةتييةكاني  هَيزة  ئيستيخباراتء 
ئةو  كؤتايي  تا  مابووةوةء  بةعسةوة 
ناردءونء  بؤ  خؤيان  راثؤرتي  ساَلةش 
زؤر  هةندَيكجار  رةمزييء  ثارةيةكي 

كةميان وةرطرتبوو.
كوردييةكانء  ه��َي��زة  ه��ةرض��ةن��دة 
بةتايبةتيش يةكَيتيء ثارتي بؤ نيشانداني 
بة  بةرامبةر  خؤيان  نيشتمانيي  نيةتي 
بة  كة  رايانطةياند  بةعس،  قوربانيياني 
كةسانةدا  ئةو  هةموو  طذ  بة  تونديي 
ثةيوةندييان  ئةواندا  لةناو  كة  دةضنةوة 
مةلةفةكانيان  هةبوءةء  بةعسةوة  بة 
ئاشكرا بوءة، بةآلم هةموو بةَلَينةكان بآ 
لةالي  كَيشةية  ئةو  دةرضوءن،  ئةنجام 
كانوءني  )7(ى  ثلينيؤمي  لة  يةكَيتييةوة 
ضةثَلةإَيزاني  بة  )2007(دا  دوءةم��ي 
كؤتاييهاتء  ئةندام   )800( لة  زياتر 
وَينةي  بآ  كؤتاييةكي  سةرةتاي  ئةوة 

ناعاديالنة بوو!!.
الي  مةلةفةكان  ل��ة  لَيثرسينةوة 
هةمان  ه��ةرَي��م��ي��ش  س��ةرؤك��اي��ةت��ي 
يةكَيتي،  الي  وةك  هةبوو  ئةنجامي 
مةسعود  )2006(ةوة  لةساَلى  بوو  ئةوة 
لة  لَيكؤَلينةوة  بؤ  دةزطايةكي  بارزاني 
بة  بوو  رزطار  حاكم  داناو  مةلةفةكان 
سةرؤكيء بةَلَينيان بة هاوآلتييان دا كة 
مةلةفةكان  لة  شةفافانة  اليةنانةء  بةبآ 
رابطةيةنن،  ئةنجامةكةشى  بكؤَلنةوةء 
ديكة  بةَلينةكاني  زؤر  وةك  كارةش  ئةم 
تاريكيء  بة  نةبوو،  ئةنجامَيكي  هيض 
هةَلوةسراوةيي مايةوةء ئةو تارمايية نا 
شةفافانة  ئازايانةء  نةتوانرا  يةكسانيية 

سياسيية  كَيشة  ئ��ةم  ب��إةوَي��ت��ةوةء 
هةميشة  بؤ  ئةخالقيية  كؤمةآليةتيية 

ثَيبَيت!. كؤتايي 
كة  ئةوةندةي  نيو  هةرَيم  سةرؤكي 
كَيشةي  لةسةر  خَيراي  زؤر  هةَلوَيستي 
وةرط��رتء  ميليشيا(  )ثَيشمةرطةء 
بةرامبةر  قورسي  توندء  هةإةشةي 
ئةطةر  ك��رد،  ثةرلةمانَيك  ئةندام  بة 
لةسةر  بوواية  سوءر  ئةوة  ضارةكي 
ئَيستا  ئةوا  مةلةفةكان،  يةكاآلكردنةوةي 
دةمَيك بوو يةكَيك لة ئاَلؤزترين كَيشةي 
كؤتايي  بةرةو  كوردستان  لة  سياسيي 

ضوءبوو. 

بةعس ريشةكَيشكردني 
لة عَيراق

كة  برَيمةر،  ثؤل  ئةمريكي،  سةفيري 
دانرابوو  عَيراق  مةدةنى  حاكمي  وةك 
بإياري   )2003( مايسي  )17(ى  لة 
)دةزط��اي  كة  بوو،  ئةوة  يةكي  ذم��ارة 
دروستكردو  بةعس(ي  ريشةكَيشكردني 
لة  لَيثرسراوي،  بة  كرد  ئةحمةد ضةلةبي 
دروستكردنيدا ضاوى لة نموءنةي دةزطا 
دةزط��اي  بةتايبةتي  ئةوروثييةكانء 
ئةَلمانيا  لة  نازييةت  ريشةكَيشكردني 

كردبوو.
تَيثةإبووني  دواي  دةزط��اي��ة  ئ��ةم 
دووساأل بةسةريداء بؤ راكَيشاني عةرةبي 
)دةزطاي   بؤ  طؤإا  ناوةكةي  سوءننة، 
لة  ئةطةر  دادثةروةريي(،  لَيثرسينةوةء 
سةربةخؤيانةء  دةزطاية  ئةم  سةرةتاوة 
كاري  سَلةمينةوة  ترسء  بآ  ضاالكانةء 
بنبإ  بةعس  طرفتي  ئةوا  بكرداية،  خؤي 
هةَلبذاردني  بؤ  كَيشةيةش  ئةو  دةكراء 
)7(ى مارسي )2010( دروست نةدةبوو 
دادثةروةريي  لَيثرسينةوةء  دةزطاي  كة 
بَيبةش بكات  لة هةَلبذاردن  )511( كةس 
بةعسةوة،  بة  ثةيوةندييان  تؤمةتي  بة 
هةَلبذاردني  لة  هةندَيكيان  لةكاتَيكدا 
كانوءني  )15(ى  عَيراقي  ثةرلةماني 
بؤ  بةشداربوءنء  )2005(دا  يةكةمي 
ثةرلةمان  ئةندام  ساأل  ثَينج  م��اوةي 
ئةنجامي  ئاشكراكردني  دواي  ب��وءن، 
لَيثرسينةوةء  دةزطاي  هةَلبذاردنيش، 
كانديد   )52( كة  رايطةياند،  دادوةري��ي 
مةرجي  ه��ات��ووةت��ةوةء  ن��اوي��ان  ك��ة 
بة  ن��ةب��وءة،  تَيدا  خؤهةَلبذاردنيان 
 )11( هةَلبذاردءوةء  خؤيان  ناياسايي 
ثةرلةماني  بؤ  دةرضوءن  لةوانة  كةس 
نوآ، كة ياساي ريشةكَيشكردني بةعس 
دةيطرتنةوة، ئةمة جطة لةوةي كة ئةو خؤ 
ثرينسيثةكاني  هةموو  دذي  هةَلبذاردنة 
لةهةمانكاتيشدا  دةزط��اي��ةي��ةء  ئ��ةو 
ثَيشةوةء  دَينَيتة  سياسيي  كَيشةيةكي 
تَيكدةداتء  هةَلبذاردنةكان  ئةنجامي 
تةرازوءي  لةسةر  دةبَيت  كاريطةريي 
كة  ئةوانةي  دةنطي  ضونكة  هَيزةكان، 
بةو ضةند كةسةي  هةَلبذاردءوة  خؤيان 
كة دةرضوءنء ئةوانةي كة دةرنةضوءن 

دةفةوتَيت!!.
روويدا،  ئاشكرا  بة  تائَيستا  ئةوةي 
ضةند  دادط��اي��ي��ك��ردن��ي  م��ةس��ةل��ةي 
سةدام  لةوانة  بوو،  بةعس  بةرثرسَيكي 
ب��ةرزانء  ح��ةس��ةنء  عةلي  حسَينء 
لة  فةرماني  كة  ديكة،  تاوانبارَيكي  ضةند 
ذمارةيان  دةرض��وو  بؤ  سَيدارةدانيان 
ناكات!.  تَيثةإ  دةستَيك  ثةنجةي  لة 
هةآلتن  زؤربةيان  ديكة  تاونبارةكاني 
بة  بوءن  ئةورءثا  لة  يان  دةرةوة  بؤ 
وآلتاني  لة  يان  سياسيي«  »ثةنابةري 
)مقاوةمة(يان  ب��ةرةي  عةرةبييةوة 

دروستكرد!.
ماناي  طشتيي  ئ��اش��ت��ب��وءن��ةوةى 
طشتيية،  دادث��ةروةري��ى  ضةسثاندني 
مةلةفةكانى  هةموو  دادط��ا  ت��اوةك��و 
لة  كة  وةك  بةعس  رذَيمي  سةردةمي 
نةكاتةوةء  يةكاآل  رءوي��دا،  ئةوروثا 
هةموو ئةو كةسانةى كة بةشداربوون لة 
تاواندا دذي مرؤظايةتيء بةشَيوةيةك لة 
شَيوةكان زيانيان طةياندوءة بة ئينساني 
ناوةإاستء  كوردستانء  لة  عَيراقي 
خواروءدا، نةدرَين بة دادطاء بَياليةنانةء 
شةفافانة مامةَلةيان لةطةَلدا نةكرَيت، ئةوا 
كؤمةآليةتي  سياسييء  ناعةدالةتييةكي 
لة كؤمةَلطةدا بآ ضارةسةر دةمَينَيتةوة!.

درَيذةي ئةم وتارة لة سايتي سبةي 
بخوَينةرةوة.
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ئةو كَيشةيةي كة تائَيستا ضارةسةرنةكراوة )بةعسيزم(!

سةرؤكي هةريَم 
نيو ئةوةندةي كة 

هةلَويَستي زؤر 
خَيراي لةسةر 

كَيشةي )ثَيشمةرطةء 
ميليشيا( وةرطرتء 

هةِرةشةي 
توندء قورسي 

بةرامبةر بة ئةندام 
ثةرلةمانَيك كرد، 

ئةطةر ضارةكي ئةوة 
سوءر بوواية لةسةر 

يةكاآلكردنةوةي 
مةلةفةكان، ئةوا 

ئَيستا دةمَيك بوو 
يةكَيك لة ئالَؤزترين 

كَيشةي سياسيي 
لة كوردستان بةرةو 

كؤتايي ضوءبوو



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

ذمــارة )580( 
سَيشةممة 2010/5/4 ريـــكــالم 24

info.rozhnama@gmail.com

الثةأةيةكى نوآ
ئةم  نَيوان  ثةيوةندييةكانى  دروستبووة،  طؤإان  بزووتنةوةى  لةوةتةى 
بزووتنةوةيةو يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان بة دؤخَيكى طرذدا تَيدةثةإن، 
بةآلم ئةمة ماناى ئةوة نيية كة ئيدى ثةيوةنديى نَيوان ئةم دوو اليةنة هةروا 
بمَينَيتةوة، ضونكة لؤذيكى سياسيى ثَيمان ناَلَيت؛ كة تا هةتاية ئةم دوو هَيزة 

وةك دوو اليةنى دذ بةيةك بمَيننةوة.
طرنطمان  زؤر  هةَلبذاردنى  دوو  راب��ردوودا،  مانطى  هةشت  لةماوةى 
هةموواليةكيان  بينىء  بةخؤةوة  سةختيان  ملمالنَييةكى  كة  تَيثةإاند، 
هةَلبذاردن(  )تاي  سياسييةكان  هَيزة  ثَيويستة  ئَيستا  بةآلم  ماندووكرد، 
لة طوتارى سياسييان داببإنء دؤخةكة ئاسايى بكرَيتةوةء بة رؤحيةتى 

يةكترقبووَلكردنةوة كاربكةن.
بة هاتنةكايةى بزووتنةوةى طؤإان وةك هَيزَيكى نوآ لة ثَيكهاتةى سياسيى كورددا، طؤإانى دراماتيكى لة نةخشةى 

سياسيى هةرَيمدا روويدا، كة بةهةموو شَيوةيةك سوودى بؤ ثإؤسةى ديموكراتيزةكردنى هةرَيم هةية.
بةإَيز نةوشيروان مستةفا، لةدوا ديدارى رؤذنامةوانيدا، سةبارةت بة يةكهةَلوَيستيى اليةنة كوردييةكان 
قسةيةكى واقيعبينانةى كردووة؛ »ئَيمة لةطةأل اليةنةكانى ديكة، هةموومان لةيةك شوَيندا دةذين، كة ناوى 

هةرَيمى كوردستانة، ثَيمان خؤشبَيتء ثَيمان ناخؤشبَيت، ضارةنووسمان بةيةكةوة بةستراوةتةوة«.
ئةم قسةيةى سةرؤكى بزووتنةوةى طؤإان طوزارشتَيكى واقيعبينانةية، كة ثَيويستة بةورديي لَيكبدرَيتةوة. 
ئةوةى كة تائَيستا زؤر نادروستبووة، هةَلسوكةوتى يةكَيتيى نيشتمانيية لةبةرامبةر بزووتنةوةى طؤإاندا، 
ضونكة ئةو يةكَيتييانةى ضوونةتة ناو طؤإانةوة نة ناوى يةكَيتييان بؤخؤيان بردووة، نة كودةتايان لة يةكَيتى 

كردووةو نة ثةالمارى بارةطايةكى حيزبةكةيانداوةو نة داواى بةشكردنى سامانى حيزبةكة دةكةن.
بةشَيكى  ثَيى طةورةبووة،  يةكَيتى  ئَيستا  كة  ئةوةى  يةكَيتىء طؤإاندا هةية،  لةنَيوان  زؤر شتى هاوبةش 
بنةماَلةى  ئَيستا  تةنانةت  بووة،  طؤإان  بزووتنةوةى  ناو  ديارةكانى  لة كةسة  هةندَيك  رةنجى  بة  طةورةى 
ضةندين هةزار شةهيدى كوردستان، ناتوانن ناسنامةكانيان يةكاليى بكةنةوةء بَلَين؛ ئةمة هى يةكَيتيية، يان 

طؤإان!. 
يةكَيتى ناتوانَيت ئينكاريى لة بوونى طؤإان بكات، ضونكة ئةم هَيزة لة سلَيمانى يةكةم بووةو لة ئاستى 
هةرَيميش دووةم دةنطى هَيناوة، هةروةك طؤإانيش ناتوانَيت يةكَيتى ناديدة بطرَيت، كة هَيزَيكة لة ئاستى 

ناوخؤء عَيراقدا حيساباتى لةسةردةكرَيت.
بةطوَيرةى زانيارييةكان ئَيستا لةناو كاديرانى »ناوةندى« يةكَيتيدا، فشارَيكى زؤر هةية لةسةر سةركردايةتى 

حيزبةكةيان، بة ئاراستةى كرانةوة بةإووى طؤإانء مامةَلةكردن لةطةَليدا وةك حاَلةتَيكى ديفاكتؤ.
ئَيستا تؤثةكة لةساحةى يةكَيتيي نيشتمانيداية، بؤية يةكَيتى ثَيويستى بة داإشتنى شَيوازَيك لة ثةيوةنديية 
لةطةأل طؤإانء ثَيويستة دةستبةردارى ئةو سياسةتة ضةوتةى رابردوو ببَيت، كة ثَيشتر بةرامبةر اليةنطرانى 

بزووتنةوةى طؤإان ئةنجاميداون. 
ضاو  طؤإان  ئةطةر  ضونكة  بطؤإَيت،  سياسييةكة  واقيعة  بة  بةرامبةر  خؤى  ديدى  طؤإانيش  ثَيويستة 
نةوعى  طؤإانى  ناتوانَيت  ثراكتيكييةوة،  تَيؤريىء  لةإووى  نةطَيإَيتةوة  خؤيدا  رةخنةطرانةى  بةسياسةتى 

بكات.
ئاساييبوونى ثةيوةنديى نَيوان طؤإانء يةكَيتى بةوماناية نيية، كة ملمالنَيى سياسيى لةنَيوانياندا نةمَينَيت، 
بةَلكو بوونى ملمالنَيى سياسيى لةنَيوان ئةم دوو هَيزةو هَيزةكانى ديكةشدا، كارَيكى ئَيجطار سرووشتيية. 
كة دةَلَيين ثَيويستة ئيدى ثةيوةنديى نَيوان طؤإانء يةكَيتى ئاسايى بكرَيتةوة، بةوماناية نيية كة طؤإان واز 
لة رةخنةطرتن بَينَيت لة دةسةآلتء سياسةتة ضةوتةكانى ثارتىء يةكَيتى، ضونكة ئةمة ئةركَيكى سةرةكيى 

سةرشانى خؤيةتى وةك هَيزَيكى كاريطةرى ئؤثؤزسيؤن لة كوردستان. 
من طومانم نييةء طةشبينم، كة لةدواإؤذَيكى نزيكدا، ضوارضَيوةيةكى باشتر دةدؤزرَيتةوة بؤ ثةيوةنديى 
لةنَيوان ئةم دوو اليةنةدا، ضونكة مادام هةردووكيان لةناو يةك كؤمةَلطةدا كاردةكةن، ئةوا ثَيويستيان بة 

ثَيكةوة هةَلكردنء يةكترى قبووَلكردنء هةَلدانةوةى الثةإةيةكى نوآ هةية.
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