
سيَيةكى ئةو ثةرلةمانتارانةى بأوانامةكانيان 
تةزويرة، لة ليستى هاوثةيمانين

110 هةزار اليةنطرى يةكيَتى 
حكومةت مووضةيان دةداتَى 

)8( ثةرلةمانتار، بؤ دووةمجار 
ثارةى ئؤتؤمبيَليان دةدريَتآ

مذدة.....مذدة....مذدة لة كؤمةلَطةى هاي ستي يةوة
هاوَلتياني خؤشةويست كؤمةَلطةى )هاي ستي( هةَلدةستَيت بة دامةزراندني قوتابخانةيةكي نموونةيي لة قؤناغي باخضةي ساوايانةوة تاكو نؤيةمي بنةِرةتي لةسةر سيستةمي نوَيي ثةروةردةيي و 

ِرَينماييةكاني وةزارةتي ثةروةردة. وة ئةم خزمةتانةي خوارةوة ثَيشكةش بة قوتابياني خؤشةويست دةكات.
1- بايةخداني زؤر بة )زماني ئينطليزي_كؤمثيوتةر_كاري هونةري_ضالكي وةرزشي(.

2- كردنةوةي بةشَيكي تايبةت بة زماني عةرةبي بؤ ئةو قوتابيانةي ئارةزووي خوَيندني عةرةبيان هةية.
3- نانخواردني قوتابيان بةطوَيرةي رَينمايية كاني تةندروستي.

4- طةرم و ساردييةكي تةواو لةناو ثؤلةكان.
5- طةشتي )زانستي( بةردةوام بؤ قوتابيان بة مامؤستاي ثسثؤِر.

6- رَيكخستني هاتوضؤي قوتابيان بة رَيكو ثَيكي.
7- ئةو مامؤستايانةي كة كاردةكةن لةكؤمةَلطاكةمان هيضيان لةبِروانامةى )بةكالؤريؤس( نزمتريان نيية.

8- ضاودَيري كردني قوتابى لة قوتابخانةو لة ماَلةوة لة ذَير ضاودَيري )ِرابةري ثةروةردةيي(دةبَيت.
وةهةركةسَيك ئارةزووي هةية با ثةيوةنديمان ثَيوة بكات.

)07504723533(                 )07504755353(                   )07504453533(
)07704565161(                   )0662555353(                     )07504659694(

تيبيني: ناونوسين لة 2010/5/15 دةست ثَي دةكات.
                                                                                                                                 

بؤ سةرجةم قوتابيان كة لة كؤمةَلطاكةمان دةخوَينن بؤ ساَلي خوَيندن )2010-2011( خوَيندن بةم شَيوةي خوارةوة دةبَيت:           
1- هةموو قوتابيةكان لة ثَولى ضوارةمى بنةِرةتى تاكو نَويةمى بنةِرةتى تاقيكردنةوةيان هةية لةسةر زانيارى طشتى كة لة رَوذى يةكشةممة بةروارى 2010/8/1 ئةنجام دةدرَيت.

2- هةموو قوتابيةك هةَلسةنطاندنى مانطانةى هةية لةقوتابخانةء فَوِرمى تايبةتي هةية لةماَلةوة بؤ ضاودَيري كردني قوتابى وةدةبَي ثابةند بَي بةو ِرَينمايانة كة لة فؤِرمةكةدا هةية.
3-بايةخَيكي زؤر بة ئاييني ئيسالمي ثيرؤزو بةئايةتةكاني قورئانء فةرموودةكانى ثَيغةمبةر )د.خ( دةدرَيت.

4- هةموو قوتابيةك فَيري زمانى ئينطليزىء كؤمثيوتةر دةبَيت بةثَيي ئةو قؤناغةى لَيي دةخوَينَي.
5- هةر بابةتَيك قوتابي تيايدا خراث بَيت لة ثشووى هاويندا خولى تايبةتي بؤ دةكرَيتةوة.

تَيبينى: 
1- هةر قوتايبةك لة قوتابخانةكةمان دةربضَيت بة دَلنياييةوة فَيرى قسةكردن دةبَيت بة زمانةكانى ئينطليزىء عةرةبىء دةتوانآ كؤمثيوتةر بةكاربهَينَي بة هةموو جؤرَيك.

2- لة هؤَلى هاى ستى بؤ ئاهةنطى بوكء زاوا بة بِرى ثَينج سةد دؤلرة.
 

بةِرَيوةبةرايةتي كَؤمةَلطاي )هاي ستي(
سيد عبدالقادر بةرزنجي 

رؤذنامة

لةماوةى ضةند رؤذي رابردوودا 
زؤرب��ةى  لة  تاَلةبانى  ب��ارزان��ىء 
بؤنةكاندا هَيرشيانكردة سةر ميدياى 
بةالى  نةيارةكانيان،  اليةنة  ئازادو 
دوو  ئةو  طوتارى  ضاودَيرانيشةوة 
سةركردةية ئاماذةيةكى مةترسيدارة 
ثانتايى  ك��ةم��ك��ردن��ةوةى  ل��ةس��ةر 

ئازاديى سياسييء رؤذنامةوانى.
ب��ارزان��ى س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��م لة 
كوردستان  لةثةرلةمانى  وتارةكةيدا 
وتى:  هةرَيم  بارودؤخى  بة  سةبارت 
خراپ  ئه مه   نييه،   ئازاديی  »ئه مه  
ئازاده يه   كه شه   ئه و  به كارهَينانی 
به  تَيكؤشانی  كوردستان  له   كه  
ئ��اراوة،  هاتووةته   هه موواليه ك 
بكرَيت«،   قبووأل  ئه مه   چيتر  نابَيت 

جةالل  ب��ارزان��ى،  وت��ارةك��ةى  ثاش 
تاَلةبانى، سةرؤك كؤمارى عَيراق لة 
ثشتيوانيى  تةلةفؤنيدا  ثةيوةندييةكى 
خ��ؤى ب��ؤ ئ��ةو وت��ان��ةى ب��ارزان��ى 
سياسةتَيكى  »رَيإةوي  بة  راطةياند، 
حةكيمانة«ى وةسفدةكاتء نيطةرانيى 
خؤشي دةربإيوة بةرامبةر ئةو بارة 
ئازادييء  كة هةوَلدةدةن  ناجؤرانةى 

ديموكراسي كوردستان بشَيوَينن.
لة  تاَلةبانى  ديكةوة  لةاليةكى 
سَييةم كؤنطرةى حيزبةكةيدا هَيرشى 
توندى كردووةتة سةر بزووتنةوةى 
»طَيرةشَيوَين«ى  هَيزَيكى  بة  طؤرانء 
لةقةَلةمداوة، لةكاتَيكدا ضةند رؤذَيكة 
قانوونى  اليةنَيكى  وةك  حكومةت 
مؤَلةتى بة بزووتنةوةى طؤإان داوة.

وتانةى  ئةم  ثَييانواية،  ضاودَيران 
ثَيضةوانةى  تاَلةبانى  ب��ارزان��ىء 

فرةيى  ديموكراسييةتء  بنةماكانى 
سياسيية.

ضاودَيري  مةنتك،  كامةران  د. 
لة  »تائَيستا  وت���ى:  سياسيي، 
كوردستاندا شتَيك نيية كة ثَيي بوترَيت 
ديموكراسيء  سياسييء  ذيانى 
باوةإيان  دةسةآلتيش  حيزبةكاني 
تيرؤركردنى  دواى  نيية، ضونكة  ثَيي 
ميدياى  عوسمان(،  )س��ةردةش��ت 
توانى  كوردستان  لة  ئازاد  ئةهلييء 
بورووذَينَيت،  ك��وردي  شةقامي 
مةترسي  بة  ئةوة  دةس��ةآلت  بةآلم 
كة  ل��ةوةى  دةترسَيت  دةزان��َي��تء 
ببنة  ميديايانة  ئ��ةو  كاريطةريى 
هَيزي  دروستبوونى  بؤ  كرؤكَيك 

نوآء ئةَلتةرناتيظ بؤ دةسةآلت«.

 بؤ ل5

رؤذنامة

ب��ةث��َي��ى ئ���ةو زان��ي��اري��ي��ان��ةى 
ك��ةوت��وون، ضةند  دةس��ت رؤذن��ام��ة 
هاوثةيمانيى  ليستى  ثةرلةمانتارَيكى 
طومان لة بإوانامةكانيان هةيةو ضةندين 
فةرمانبةريش، كة لةاليةن هةمان ليستةوة 
نوَينةران  ئةنجومةنى  فةرمانطةكانى  لة 
ساختةيان  بةَلطةنامةى  دامةزرَيندراون 

ثَيشكةشكردووة.
سةرضاوةيةكى ئاطادار لة ئةنجومةنى 
ن��وَي��ن��ةران��ى ع��َي��راق ب��ؤ رؤذن��ام��ةى 
ئاشكراكرد: كة زياد لة )15( ئةندامى خولى 
عَيراق،  ثةرلةمانى  ماوةبةسةرضووى 

ثَيشكةشكردووةو  ساختةيان  بإوانامةى 
ئةندامى  كوردنء  ثَينجيان  لةناويشياندا 

ليستى هاوثةيمانين.
لة  سكاآليةى  ئةو  بةثَيى  هةروةها 
عَيراق  ن��ةزاه��ةى  دةستةى  ماَلثةرى 
بةدواداضوونى  ثاشان  بآلوبووةتةوةء 
ثةرلةمانة  ئةندام  لةو  يةكَيك  بؤكراوة، 
كوردانة بإوانامةكةيان بةنهَينى ناردووة 
بؤ بةإَيوةبةرَيتى ثةروةردةى سلَيمانىء 
ك��ردووةو  ص��دور(ي��ان  )صحة  داواى 
بؤ  سلَيمانيش  ث���ةروةردةى  وةآلم��ى 
)نةطةتيظ(  عَيراق  نةزاهةى  دةستةى 
زانيارى  بةثَيى  ديكةوة  لةاليةكى  بووة. 
بةشَيكى  رؤذنامة،  سةرضاوةيةى  ئةو 

لةاليةن  كة  فةرمانبةرانةى،  ئةو  ديارى 
ليستى هاوثةيمانيي كوردستانةوة بةثَيى 
سيستمى )محاصةصة( لة فةرمانطةكانى 
دام���ةزراون،  ن��وَي��ن��ةران  ئةنجومةنى 
بةَلطةنامةى ساختةيان ثَيشكةشكردووةء 
دامةزراندنيان  ديكةشيان  هةندَيكى 
نموونة  بؤ  رَيساكانة،  ياساو  ثَيضةوانةى 
هةية،  دبلؤمى  بإوانامةى  كة  كةسَيك 
دابمةزرَيت،  هةشت  بةثلةى  ثَيويستة  كة 
دايانمةزراندووة،  يةك  بةثلةى  ئ��ةوان 
بة  ثلةية فةرمانبةرى ديكة  لةكاتَيكدا ئةو 
)30( ساأل خزمةت ثَيي ناطاتء ئةم كارةش 
ثةرلةمانةوة  فراكسيؤنةكانى  لةاليةن 

بةثَيضةوانةى ياساوة ئةنجامدراوة...  ل2

رؤذنامة

يةكَيتى،  كؤميتةكانى  مةَلبةندء  كوردستان،  لة 
اليةنطرى  )110(ه��ةزار  بؤ  خانةنشينييان  مووضةى 
حكومةتةوة  لةاليةن  ثارةكةش  بإيوةتةوةو  خؤيان 

دابين دةكرَيت.  
خانةشينيى  ياساى  جيهانيىء  بةثَيى ستانداردى 
مووضةى  ثَيويستة  عَيراق،  سةربازيى  مةدةنيىء 
خانةشينى، النيكةم ذيانى خَيزانَيكى سآ كةسى دابين 
دةكرَيت،  بؤ  مووضةكةى  كة  كةسةى  ئةو  بكاتء 
حكوميدا  دةزطايةكى  لة  خزمةتى  )15(ساأل  دةبَيت 
هةبووبَيتء تةمةنى لة )32(ساأل كةمتر نةبَيت، بةآلم 
لةكوردستاندا، )110(هةزار كةس بة ناوى مووضةى 
خانةنشينييةوة، مانطانة هةركةسةو بإى )37(هةزارو 

مةَلبةندو  لةاليةن  كة  ثَيدةدرَيت  )500(ديناريان 
يةكَيتييةوة بؤيان كراوةو بودجةكةشى  كؤميتةكانى 

حكومةت دابينى دةكات. 
ثَيشمةرطة  دةزطاى  سةرؤكى  هةورامى  جةميل 
دَيرينةكانى يةكَيتى بؤ رؤذنامة جةختى لةوةكردةوة، 

كة »سةرضاوةى ئةو بودجةية وةزارةتى دارايية«.
كةسة  )110(ه��ةزار  ئةو  بودجةى  سةرضاوةى 
حكومةتةو  بودجةى  دينارة،  )50(مليار  ساآلنة  كة 
بة  لة بةإَيوةبةرَيتيى خانةشينيى ثَيشمةرطةى سةر 
بةإَيوةبةرَيتى طشتيى خانةنشينى سةر بة وةزارةتى 
بةإَيوةبةرَيتييةكء  ضةند  خةرجدةكرَيتء  دارايي 
خراوةتة  مووضة  دابةشكردنى  بنكةيةكى  ضةند 

خزمةتى ئةم ثإؤسة حيزبييةوة«.
بؤ ل18

رؤذنامة

ليستى  لة  ثةرلةمان  ئةندام  هةشت 
رابردووشدا  خولى  لة  كة  كوردستانيى، 
ضوار  ئةمجارةش  ب��وون،  ثةرلةمانتار 
بؤ  ئؤتؤمبَيل  كإينى  بؤ  دؤالريان  دةفتةر 

خةرجدةكرَيتةوة.
زؤرة،  ث���ارة  ئ���ةو  داب��ي��ن��ك��ردن��ى 
ثةرلةمانتاران  زؤربةى  كة  لةكاتَيكداية، 
 )8( خ��ؤي��ان��نء  ئؤتؤمبَيلى  خ��اوةن��ى 
ئةنداميشيان لة خولى رابردوودا ئةندامى 
لة  زياتر  كاتةيش  ئةو  بوونء  ثةرلةمان 
)30( هةزار دؤالريان بؤ كإينى ئؤتؤمبَيل 
لة  هةريةك  ئةوانيش  كة  وةرط��رت��ووة، 

بةزاز،  عةونى  شةهاب،  خاَلة  )س��ؤزان 
ئيسماعيل  ع��ةب��دوإلةح��م��ان،  ع��وم��ةر 
يةكَيتىء  ثةرلةمانتارانى  لة  مةحمود 
ئةحمةد،  فرسةت  كةركوكى،  د.كةمال 
د.رؤذان عةبدولقادرء شَيروان حةيدةري 
ئَيستا  كة  ث��ارت��ى،  لةثةرلةمانتارانى 
ثةرلةمانتارن لةسةر ليستى كوردستانيي(.

ثةرلةمانتارى  عةلى،  د.جةعفةر 
ثارةكة  سةرفكردنى  وت��ى:  ط���ؤإان 
دووبارة  طشتيية،  سامانى  بةهةدةردانى 
خولى  ئةندامانى  بؤ  خةرجكردنةوةى 
ث��َي��ش��ووش، ك��ةم��وك��ورت��ىء ه��ةَل��ةى 

سةرؤكايةتى ثةرلةمانة. 
بؤ ل5
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لةتالَةبانى و بارزانييةوة؛ ئاماذةيةكى خةتةرناك

ئايا ئةوةى بآلوكرايةوة، رَيكةوتننامة 
ستراتيذييةكة بوو؟

ليواى دووى سةرؤكايةتى كؤمار 
نةوجةوانان دةكاتة سةرباز

 ثاسةوانى 
سنوور، لةبنارى 

قةنديل 
كشايةوة لة ضلةى سةردةشت-دا داواى 

ئاشكراكردنى بكوذةكان دةكرَيت
 بؤ ل10لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

ريكالم

 بؤ ل6

 بؤ ل3



ئةلةند مةحوى

ديموكراسىء  ثةرةثَيدانى  سةنتةرى 
ليواى  كة  دةكات،  ئاشكراى  مرؤظ  مافى 
نةوجةوانَيكى  كؤمار  سةرؤكايةتى  دووى 
بةناوى )ا،و،س( وةك سةرباز وةرطرتووة، 

ئةمةش بةثَيضةوانةى ياسا ناودةبات.
ل��ة راث��ؤرت��َي��ك��ي��دا ل��ةس��ةر رةوش��ى 
مانطى  كة  كوردستان،  هةرَيمى  دادطاكانى 
سةنتةرى  بآلويكردووةتةوة،  راب��ردوو 
مرؤظ  مافى  ديموكراسىء  ثةرةثَيدانى 
دادطاى  دةك��ات:  بةوة  ئاماذة   )DHRD(
لة  سلَيمانى  نةوجةوانانى  لَيكؤَلينةوةى 
هةواَلةكردنى  بة  بِرياريداوة  2009/6/24دا 
دؤسيةى تؤمةتبارى نةوجةوان )ا،و،س( لة 
ليذنةى  بؤ  )2009/40(دا  ذمارة  دؤسيةى 
لَيكؤَلينةوةى هاوبةش لة ديوانى وةزارةتى 
بةمةبةستى  ثَيشمةرطة،  ك��اروب��ارى 
ئةمةش  تيايدا،  لَيكؤَلينةوة  تةواوكردنى 
ناوبراو  تؤمةتبارى  كة  ئ��ةوةى  بةهؤى 
سةر  سَيي  ثيادةى  فةوجى  لة  )ج/ط( 
كؤمارة،  سةرؤكايةتى  دووى  ليواى  بة 
لة  كة  ناوبراو  ليواى  نووسراوى  بةثَيى 

دؤسيةكةيدا ثارَيزراوة.
ديموكراسىء  ثةرةثَيدانى  سةنتةرى 
مافى مرؤظ لة راثؤرتةكةيدا ئةو بإيارةى 
دادطاى لَيكؤَلينةوةى نةوجةوانانى سلَيمانى 

ناودةبات  ترسناك«  »ثَيشَيلكارييةكى  بة 
األحداث(ء  رعاية  )قانون  »ياساي  سةر  بؤ 
رَيكةوتننامةى جيهانيى تايبةت بة مافةكانى 

منداآلنء نةوجةوانان«.
ئةو  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
بووةء  ساأل   )17( تةمةنى  نةوجةوانة 
راثؤرتى  كة  )DHRD(ي��ش،  راثؤرتةكةى 
دادطاية،  ثاَلثشتيى  ثرؤذةى  لة  سَييةميةتى 
ئةوةش دةخاتةإوو كة لةم كةيسةدا ليواى 
دووى سةرؤكايةتى كؤمار، فةوجى ثيادةى 
بة  ئةويش  ئةنجامداوة،  ثَيشَيلكاريى  سآ 
وةرطرتنى نةوجةوانَيكء قبوءَلكردنى وةك 
يةكَيك لة ئةندامانى بة )ج/ط( لة ريزةكانيدا.

مةحمود سةنطاوى، جَيطري فةرماندةى 
بارةى  لة  يةكَيتى(،  )ه���.ث.ك-  طشتيى 
لة  نةوجةوانةوة  منداألء  بةكارهَينانى 
ليواى سةرؤكايةتى كؤمار رةتي نةكردةوة 
وتى:  هةبَيتء  ج��ؤرة  ل��ةو  حاَلةتى  كة 
خؤيان  تةمةنى  هةبن  كةسانَيك  ثَيدةضَيت 
الى  هةبَيت  نةوجةوان  يان  طةورةكردبَيت 

باوكى دامةزرابَيت.
»ليواى  وتيشى:  بؤ رؤذنامة  سةنطاوى 
هةوَلدةدات  كؤمار  سةرؤكايةتى  دووى 
ضونكة  وةربطرَيت،  سةربازيى  بؤ  خةَلك 
سوودمةند  خةَلك  باشةء  مووضةكةى 
منداأل  ن��ةوج��ةوانء  ب��ةآلم  لَيى،  دةبَيت 
ئ��ةوة  ي��اس��اش  بةثَيى  وةرن��اط��رَي��تء 

رَيطةثَينةدراوة«.
ناوى   )DHRD( رَيكخراوى  ئةطةرضى 
ئةو نةوجةوانةى لةالية كة لة ليواى دووى 
بةآلم  وةرطيراوة،  كؤمار  سةرؤكايةتى 
جةالل  مام  دةَلَيت:  سةنطاوى  مةحمود 
جؤرة  لةو  كارَيكى  ئةطةر  محاميةء  خؤى 

رووبدات خؤى دَيتة سةر خةت. 
ديموكراسىء  ثةرةثَيدانى  سةنتةرى 
كة  دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  مرؤظ  مافى 
هيض ياسايةكى سةربازيىء رَيكةوتننامةى 
بةم  رَيطا  نةوجةوانان  بة  تايبةت  جيهانيى 
كؤمار  سةرؤكايةتى  دووى  ليواى  كارةى 

نادات.

دلَير عةبدولخالق

دانوستكارى  داهاتوو، شاندى  شةممةى 
بة  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
براوةكانى  ليستة  لةطةأل  دانوستان  ئامانجى 
بةر  بةإَيدةكةوَيت،  بةغدا  ب��ةرةو  عَيراق 
ناو  اليةنةكانى  وةف��دةك��ةش  لةضوونى 
هةرَيمء  سةرؤكى  لة  داوا  ئيئتيالفةكة 
نانبإاوةكان  كَيشةى  دةك��ةن  حكومةت 

ضارةسةر بكرَيت. 
دانيشتنى  دوايين   )2010/6/6( رؤذى 
بَى  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
نيشمانيى  يةكَيتيى  نوَينةرى  ئامادةبوونى 
كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكى  لةطةأل 
ضوونى  كاتى  بإياردانى  لة  جطة  سازكرا، 
ن��ووس��راوَي��ك  ب��ة  ب��ةغ��دا،  ب��ؤ  شاندةكة 
لة  حكومةت  ه��ةرَي��مء  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
ط��ةإان��ةوةى  ب��إي��ارى  جَيبةجَيكردنى 

نانبإاوةكان ئاطادار كراونةتةوة. 
سةردار عةبدوَلآل، ئةندامى هةَلبذَيردراو 

لةليستى  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  بؤ 
»رؤذى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ط��ؤِران، 
بةرةو  شاندةكة  ئةندامى   )15( هةر  شةممة 
بةغدا بةإَيدةكةون، دوايئةوةى كؤبوونةوةى 
ئةجَينداى  بؤ شرؤظةكردنى  يةكةمى خؤيان 
راستةوخؤ  دوات��ر  ئةنجامدةدةن،  ك��ار 
عَيراق  ديكةى  اليةنةكانى  لةطةأل  دانوستان 

دةستثَيدةكةن«.
ل���ةب���ارةى ن���اوةإؤك���ى ك��ارن��ام��ةى 
ئةندامى  كة  عةبدوَلآل،  س��ةردار  شاندةكة 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دانوستكارى  شاندى 
دوو  لة  »كارنامةكة  وتى:  كوردستانييةكانة، 
بة  ثةيوةنديى  يةكةم،  بةشي  ثَيكدَيت:  بةش 
بةشةكةى  هةيةء  نةتةوةييةكانةءة  مافة 

لة حكومةتى  تريش، ضؤنَيتى بةشداريكردن 
بؤ  ثؤستةكانة،  وةرطرتنى  و  داه��ات��وو 
هةموومان  حكومةتيش  لة  بةشداريى 
بإوامان بة شةراكةتى راستةقينة هةية، نةك 

بةشداريثَيكردن«.
سَى  لة  ك��ورد  دانوستكارى  شاندى 
ديموكرات،  ثارتى  لة  هةريةك  نوَينةرى 

طؤإان،  بزووتنةوةى  نيشتمانيى،  يةكَيتيى 
ثَيكدَينء  ئيسالميى  كؤمةَلى  ء  يةكطرتوو 
دانوستانيش  ئ��ي��دارةك��ردن��ى  شوَينى 
نووسينطةى نوَينةرايةتى حكومةتى هةرَيمى 
لة  سةوز  ناوضةى  لة  دةبَيت  كوردستان 

بةغدا.
ئ��ةن��دام��ةك��ةى ط����ؤإان ل��ة ش��ان��دى 
كوردستانييةكان  ئيئتيالفة  دانوستكارى 
بة  ن��ان��ب��إاوةك��ان��ةوة  كَيشةى  ل��ةب��ارةى 
لةطةأل  كؤبوونةوةمان  »لة  وت:  رؤذنامةى 
باسةمان  ئ��ةو  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
بةرلةوةى  ثَيويستة  رامانطةياند:  كردةوةء 
بضينة بةغدا ئةو مةسةلةية يةكاليى ببَيتةوةء 
دوابخرَيت،  ثرسة  ئةو  قبووَلناكةين  ضيتر 
كرد  كاتَيكمان  دياريكردنى  داواى  هةروةك 
دواتر  نانبإاوان،  كَيشةي  ضارةسةرى  بؤ 
ئيئتيالفةكةوة  اليةنةكانى  بةناوى  بإياردرا 
هةرَيمء  سةرؤكايةتى  ئاراستةى  نامةيةك 
بةثةلةى  ضارةسةرى  بؤ  بكرَيت  حكومةت 

ئةو كَيشةية«.

ئاوارة حةميد، ضاوان عةلى 

رؤذ   )40( نزيكةي  تَيثةإبوونى  دواى 
ب��ةس��ةر ت��ي��رؤرك��ردن��ى رؤذن��ام��ةن��ووس 
لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  عوسمان(،  )سةردةشت 
ضلةي  لة  رانةطةياندووة،  ئةنجامَيكيان  هيض 
دةخرَيتة  فشار  رؤذنامةنووسةشدا  ئةو 
بكوذاني  ئاشكراكردني  بؤ  دةس��ةآلت  سةر 

سةردةشت.
كةمال رةئوف، سةرنووسةرى رؤذنامةى 
بةإَيوةبردنى  ليذنةى  ئةندامى  هاوآلتىء 
جةختى  نابين«  بَيدةنط  »هةفتةى  كةمثةينى 
لَيكؤَلَينةوة  ليذنةى  تائَيستا  كة  كردةوة:  لةوة 
ئةنجامَيكى  هيض  سةردةشت،  كوشتنى  لة 
نةبووة، وتيشى: »بؤ ضلةى شةهيد سةردةشت 
لة  نابين  بَيدةنط  هةفتةى  ديكة  جارَيكى 
دةستثَيدةكاتةوة،  وآلت  دةرةوةى  ناوةوةء 
وةك طوشارَيك بؤسةر دةسةآلتء حكومةت، 
سةردةشت  شةهيدكردنى  ئةنجامدةرانى  تا 

ئاشكرابكةن«.
رؤذنامةنووساني  ديكةوة  لةاليةكي 
ثةرلةمانء  طشتيء  راي  لة  داوا  هةولَير 
حكومةتء سةرؤكايةتي هةرَيمي كوردستان 

وةزارةت��ي  س��ةر  بخةنة  فشار  كة  دةك��ةن 
ناوخؤو دةزطا ئةمنييةكاني هةرَيم بؤ ئةوةي 
لة ضلةي سةردةشتدا ئةنجامي لَيكؤَلينةوةكان 
سياسيء  كارتَيكي  نةكرَيتة  ئاشكرابكرَيتء 

تَيكةأل بة ملمالنَي سياسييةكان نةكرَيت.
لةبةياننامةيةكدا رؤذنامةنووساني هةولَير، 
ئاماذة بةوةدةكةن، خةمسارديي لة راطةياندني 

مةرامَيك  بةهةر  لَيكؤَلينةوةكان  ئةنجامي 
دةخاتة  كوردستان  لة  ياسا  سةروةري  بَيت، 
زيادةكات،  طومانةكانيش  ثرسيارةوةو  ذَير 
ئةنجامي  ئاشكراكردني  »بؤ  راشيدةطةيةنن: 
مةدةنييةكان  هةَلوَيستة  لة  لَيكؤَلينةوةكان 

بةردةوام دةبن«.
كةمثةيني  ئ��ةن��دام��ي  سةعيد،  بيالل 

رؤذنامةي  بة  هةولَير  رؤذنامةنووساني 
تيرؤركردني  لة  رؤذ  ضل  »دواي  راطةياند: 
هيض  تائَيستا  رؤذن��ام��ةن��ووس��ة  ئ���ةو 
سةرةداوَيك ئاشكرانةكراوةو نيطةرانيي الي 

رؤذنامةنووسان دروستكردووة«.
ثةرلةمانى كوردستانيش، كة ضةندجارَيك 
وةزيرى  ئامادةبوونى  داواى  نووسراو  بة 
ناوخؤء بةرثرسانى ئةمنييان كردبوو، تائَيستا 

دانيشتنَيكيان بؤئةو مةبةستة سازنةكردووة.
ناوخؤى  ليذنةى  ئةندامى  ساَلح،  كاروان 
خستةإوو:  رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  ثةرلةمان 
داواى  نووسراو  بة  ناوخؤ  ليذنةى  وةك  كة 
بةرثرسى  ناوخؤء  )وةزي��رى  ئامادةبوونى 
زَيرةظانىء  فةرماندةى  هةولَيرء  ئاسايشى 
بةرثرسى بازطةكان(يان كردووة، بؤ بةردةم 
داواك��ةى  ب��ةدةم  تائَيستا  بةآلم  ثةرلةمان، 

سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة نةهاتوون.
هؤكارى  ثةرلةمانتارة،  ئةو  وت��ةى  بة 
ئةمنييانة  بةرثرسة  ئةو  ئامادةنةبوونى 
بةمةبةستة، ضونكة هيض وةآلمَيكيان ثَي نييةو 
كة  لَيكؤَلينةوةكانن،  ئةنجامى  ضاوةإوانى 

تائَيستا ئةوانيش ئةنجاميان نةبووة.
راثرسييةكى  بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية،  ئةمة 

بةشداربووان،  )86%(ى  هاوآلتى  ماَلثةإى 
دةسةآلت بة بةرثرس دةزانن لة تيرؤركردنى 

رؤذنامةنووس سةردةشت عوسمان.
تا  كة  دةردةخ���ات،  ئ��ةوة  راثرسييةكة 
)14684( كةس  ئَيوارة  دوَينَى  )4(ى  كاتذمَير 
دةنطيانداوةء لةناويشيدا )86%( يان دةسةآلت 
ب��ة ب��ةرس��ى ت��ي��رؤرك��ردن��ى س��ةردةش��ت 
دةسةآلت  )12%(شيان  دةزان��نء  عوسمان، 
نةخَير  بة  كةسيش   )1( نازاننء  بةرثرس  بة 

وةآلميداوةتةوة.
كة  ثةرلةمان،  مرؤظى  مافى  ليذنةى 
تيرؤركردنى  بة ثرسَيكى وةك  ثةيوةنديدارة 
زانكؤدا،  حةرةمى  لةبةردةم  خوَيندكارَيك 
بَيهةَلوَيست ماوةتةوةء وةك ثةيمان عيزةدين، 
»ليذنةى مافى مرؤظ  ليذنةكة وتى:  ئةندامى 
بَيدةنطةء تةنانةت تائَيستا كؤبوونةوةيةكيشى 

بؤ ئةو مةبةستة نةكردووة«. 
لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  بَيدةنطبوونى 
هاوكاتة  عوسمان،  سةردةشت  تيرؤركردنى 
راطةياندنةكانيش  طشت  بَيدةنطبوونى  لةطةأل 
سةردةشتء  تيرؤركردنةكةى  دةرب��ارةى 
بكوذانى  دؤزي��ن��ةوةى  داواكارييةكانى 

سةردةشت.

ذمــارة )585( 
3هـةواألسَيشةممة 2010/6/8

hewal.rozhnama@yahoo.com

ئيئتيالفةكة داواى ضارةسةرى بةثةلةى نانبأاوةكانى كرد 
)15( كةس بة نويَنةرايةتى كورد لةبةغدا دانوستان دةكةن

هةفتةى »بَيدةنط نابين« دةستثَيدةكاتةوة 

ليواى دووى سةرؤكايةتى كؤمار، 
نةوجةوانان دةكاتة سةرباز



رؤذنامة

عارف  داواى  بةغدا،  دادطايةكى 
ثةرلةمانى  جَيطرى سةرؤكى  تةيفورى 
شايةتيدان  بؤ  دةكات  عَيراق  ثَيشووى 
لةسةر كةيسى دةركردنى راوَيذكارَيكى 
بةرثرسى  ث��ةرل��ةم��ان،  ث��َي��ش��ووى 
ثةرلةمانيش  سةرؤكى  راطةياندنى 
دةَل��َي��ت: »ب��إي��ارى دةرك��ردن��ى ئةو 
سةرؤكى  رةزامةنديى  بة  راوَيذكارة، 

ثةرلةمانء دوو جَيطرةكةشى بووة«. 
راوَي��ذك��ارى  وارك��ي��س،  ئةلَيكس 
ثَيشووى  ئةنجومةنى  لةكاردةركراوى 
ك��اروب��ارى  ب��ؤ  ع��َي��راق  نوَينةرانى 
دادط��اى  ل��ة  نيشتمانيى  ئاسايشى 
لة  ياسايى  داواى  ب��ةغ��دا،  كةرخى 
سةرؤكى  س��ام��ةإاي��ى،  ئةياد  دذى 

نوَينةرانى عَيراق  ئةنجومةنى ثَيشووى 
لة  كة  ئةوةى  تؤمةتى  بة  تؤماركرد، 
بة  ثةرلةماندا  تةمةنى  دواساتةكانى 
دةريكردووةء  لة ثؤستةكةى  »بآ هؤ« 
بة  بةستووةتةوة  دةركردنةشى  ئةو 
كة  ثَييةى  بةو  مةزهةبييةوة،  هؤكارى 

راوَيذكارى دةركراو مةسيحيية.
دادط��اى  ضوارضَيوةيةشدا  ل��ةو 
مةحمود  لة  هةريةك  لة  داواى  كةرخ، 
ثَيشووترى  سةرؤكى  مةشهةدانى، 
عارف  عةتيةو  خاليد  ث��ةرل��ةم��انء 
تةيفور، جَيطرانى سةرؤكى ثةرلةمانء 
وةك  تا  ك��ردووة  عةلةيانى  خةلةف 
لَيدوانيان  دؤسيةيةدا  لةو  شايةتَيك 

لَيوةربطيرَيت.
بةرثرسى  مةشهةدانى،  عومةر 
ثَيشووى  س��ةرؤك��ى  راط��ةي��ان��دن��ى 

وَي���إاى  ن��وَي��ن��ةران،  ئةنجومةنى 
زانياريية،  ئةو  ثشتإاستكردنةوةى 
»بإيارى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
دةرك��ردن��ى ئ��ةو راوَي���ذك���ارة، بة 
خاليد  تةيفورء  ع��ارف  رةزامةنديى 
رازى  ئةوان  ئةطةر  بووةء  عةتيةش 

نةبووناية، دةرنةدةكرا«.
بةوةشدا:  ئاماذةى  مةشهةدانى، 
ب��ووة،  بَيتوانا  كةسَيكى  ئةلَيكس، 
تؤمةتانةش  ئ��ةو  دةرك���راوةء  بؤية 
سامةإايى  ئةياد  ث��األ  داونيةتة  كة 
مةسيحيبوونى  بنةماى  لةسةر  كة 
ئَيستاش  تا  نينء  راست  دةرك��راوة، 
مةزهةبة  نةتةوةو  لة  كارمةند  ضةندين 
سةرؤكى  نووسينطةى  لة  جياوازةكان 
جَيطرةكةيدا  دوو  ء  ثَيشوو  ثةرلةمانى 

كاردةكةن. 

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

ئاوارة  بؤ  ئامَيزى  ساآلنَيك  وآلتةى  ئةو 
تؤثبارانيان  ئَيستا  دةك��ردةوة،  كوردةكان 
دةكاتء سةدان خَيزانى كورد ئاوارة دةكات.

سةربازييةكانى  هَيزة  ئةوةى  سةربارى 
عيراقيان  كوردستانى  خاكى  )2(كم  ئَيران 
بةزاندووة، زياتر لة )20( رؤذة تؤثخانةكانيان 
هةرَيمى  سنوورييةكانى  ناوضة  طوندء 
جطةلة  كة  دةك��ةن،  تؤثباران  كوردستان 
بة  زيانى  طوندنشين،  كضى  قوربانييةكى 
سةدان  طةياندووةو  مةإوماآلتةكان  كَيَلطةو 
ناوضةكانيان  طيانيان  ترسى  لة  خَيزانيش 
بةياننامةو  ئ��اوارةب��وون،  جَيهَيشتووةو 
رَيكخراوةكانى  حكومةتء  ناإةزايةتييةكانى 
كوردستانيش نةيانتوانيوة بةر بةو تؤثبارانة 

بطرن.

رَيطة بة كؤبوونةوةى جةماوةرى 
نادرَيت

كوردستانى  ج���ةم���اوةرى  ئ���ةوةى 
ن��ي��ط��ةران��ك��ردووة، ئ���اوارةب���وون���ةوةى 
سةرقاَلى  لةكاتَيكدا  هاونيشتمانةكانيانة، 
كؤكردنةوةى بةرهةمى ساَلَيكى كشتوكاَلين، 
لة بةرامبةريشدا ثارَيزطاى سلَيمانى رَيطريى 
دةطرَيت  جةماوةريى  كؤبوونةوةيةكى  لة 
ضةند  لة  هَيرشةكانء  ئيدانةكردنى  بؤ 
ناوضةيةكيش هاوآلتييان دذى ئةو تؤثبارانة 
هاتوونةتة سةرشةقامةكانء داواى راطرتنى 

دةكةن.
قةآلدزآ  ناوةندى  لة  ثشدةرى،  محةمةد 
زيانلَيكةوتووانى  لة  داكؤكيى  بؤ  )ناوةندَيكة 
»بة  وت��ى:  رؤذنامة  بؤ  ثشدةر(،  دةظ��ةرى 
لة  داوامان  ياسايي  شَيوةيةكى  بة  فةرميىء 
بة  رَيثَيدانمان  بؤ  كرد  سلَيمانى  ثارَيزطاى 
جةماوةريى  كؤبوونةوةيةكى  ئةنجامدانى 
مةبةستى  بة  بةردةركى سةراى سلَيمانى  لة 
بةآلم  ئيدانةكردنى،  هَيرشانةو  ئةو  راطرتنى 
ئةوةى  بآ  ثَينةداين  رَيطةيان  بةداخةوة 
ثَيبَلَين!  رَيطةثَينةدانمان  هؤكارى  وةآلمء 
بة  ثةيوةنديى  ئ��ةوة  دةَل��َي��ت:  ئاسايشيش 

ثارَيزطاى سلَيمانييةوة هةية«.
اليةنانة  ئةو  حكومةتء  لة  رةخنةى  ئةو 

كارةيان  ئةو  خؤيان  ئةوان  »دةبواية  طرتء 
نادةن،  ئَيمة  بة  رَي  ئَيستا  بةآلم  بكرداية، 
بؤ  قسة  نةبَيت  هيض  كؤَلنادةينء  ئَيمة  بؤية 
رَيمان  كة  دةكةين،  راطةياندن  دةزطاكانى 
ثَي  ئَيمةيان  ئةوان  نازانين  ثَينادرَيت، ضونكة 
ثيرؤزترة يان رةزامةنديى دةوَلةتى توركياو 
بةشدارى  بة  دوَينَيش  ئَيوارةى  ئَيران؟«. 
كؤبوونةوةكة  هاوآلتيى  رؤشنبيرو  سةدان 
ياداشتةكةى  ق���ةآلدزآ  ن��اوةن��دى  ك��راو 
ئاراستةى ثةرلةمانء حكومةتى هةرَيم كرد.

ياداشتةكان بؤ ثةرلةمان
دووج��ار  ط��ؤإان  فراكسيؤنى  هاوكات 
كردووة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لة  داواى 
دانيشتنى نائاسايى بؤ تاووتوَيكردنى دؤخةكة 
سازبكات، بؤ ئةو مةبةستةش بِريارة ئةمِرؤ 
نائاسايي  دانيشتنَيكي  كوردستان  ثةرلةماني 
بةردةواميي  بة  س��ةب��ارةت  ئةنجامبدات 
لةاليةن  هةرَيم  سنوورةكاني  تؤثبارانكردني 

تؤثخانةكاني كؤماري ئيسالميي ئَيرانةوة.
ناوخؤو  ليذنةى  دي��ك��ةوة،  لةاليةكي 
لة  خؤجَيييةكان  ئةنجومةنة  ئاسايشء 
ئةنجامياندا،  دوَينآ  كة  كؤبوونةوةيةكياندا، 
ياداشتَيكى )5( خاَليى لةوبارةيةوة ئاراستةي  
ناوةندى  دةكةنء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 

قةآلدزَيش ياداشتَيك دةداتة ثةرلةمان.
داوادةك��ةن  لةوةكرد:  باسى  ثشدةرى، 
بة  خؤى  هةَلوَيستى  راشكاوانة  ثةرلةمان 
رابطةيةنَيتء  كوردستان  ثشدةرو  خةَلكى 
حكومةتى  سةر  بؤ  فشار  كارتَيكى  »ببَيتة 
لةسةر  كارتَيك  ببَيتة  ئةويش  ه��ةرَي��مء 
بؤئةوةى  ئةمريكا،  ن��اوةن��دء  حكومةتى 
بثارَيزرَيتء  كوردستان  سنوورةكانى 
ئَيران  هَيزةكانى  رابوةستَيتء  تؤثبارانةكان 

بكشَينةوة«.
طؤإان  ثةرلةمانتارى  عةبدوَلآل،  نةريمان 
لة ليذنةى ناوخؤو ئاسايش، لة لَيدوانَيكيدا بؤ 
لةياداشتةكةدا  خستةإوو:  ئةوةى  رؤذنامة 

سةرؤكايةتي  ل��ةإَي��ي  دةي��ان��ةوَي��ت  ك��ة 
بكرَيت،  حكومةت  ئاراستةي  ثةرلةمانةوة 
ئَيران  كونسوَلى  »دةب��َي��ت  داوادةك����ةن: 
هةروةها  وةزيران،  ئةنجومةنى  بانطبكرَيتة 
بكرَيت  نةتةوةيةكطرتووةكان  لة  داوا 
هَيرشةكةو  وةستاندنى  لة  هةبَيت  رؤَل��ى 
زيانلَيكةوتووى  خةَلكى  هاوكاريكردنى 

هاوثةيمانان  فرةإةطةزء  هَيزى  سنوورةكة، 
ئةمنيةتء  ثاراستنى  لة  بطَيإن  خؤيان  رؤَلى 
بةندى  لة  بةوثَييةى عَيراق  سنوورى عَيراق، 
داواشمان  نَيودةوَلةتيدايةو  معاهةدةى  )7(ى 
تواناكانيان  ثةرلةمان  حكومةتء  كردووة 
تؤثبارانانة،  ئةو  وةستاندنى  بؤ  بةكاربهَينن 
عَيراق  كوردستانء  هةرَيمى  كة سةروةريى 

ثَيشَيلدةكات«.
هةرَيم  حكومةتى  لة  رةخنةى  هةروةها 
بوو  لةسةرى  ئةوةى  »دةبوو  وتى:  طرتء 
خةَلكى  ئازارى  كةمكردنةوةى  كة  بيكرداية، 
بةدةميانةوة  سنوورةكةو  لة  بوو  خؤى 
كةمتةرخةمبووة،  بةداخةوة  بةآلم  بضوواية، 
ب��ةآلم ل���ةإووى دةرك��ردن��ى ن��اإةزاي��يء 
ط��َي��إاوة،  خ��ؤى  رؤَل��ى  ئيدانةكردنييةوة 
بةداخةوة حكومةتى عَيراقيش كةمتةرخةميى 
كردووةو ئَيمةش داوامان كردووة حكومةتى 

عَيراقى رؤَلى ثَيويستى خؤى بطَيإَيت«.

دةكشَيتةوة؟
تؤثبارانء  بةهؤى  فشارانةى  ئةو  دواى 
عةالوى،  لةبيد  كرا،  سنوورةوة  بةزاندنى 
دوَينآ  عَيراق  دةرةوةى  وةزارةتى  بريكارى 
سوثاى  هَيزةى  »ئ��ةو  رايطةياند:  ئَيوارة 
قووآليى  بة  كة  ئَيران،  ئيسالميى  كؤمارى 
هةرَيمى  خاكى  نَيو  هاتوونةتة  كم   )2(
كوردستانةوة، لةماوةى )3( رؤذدا ثاشةكشة 
جَيدةهَيَلن«،  كوردستان  خاكى  دةك��ةنء 
لة  ئَيرانيان  باَليؤزى  ئةوةى  دواى  ئةوةش 
بةَلَينةى  ئةو  ئةويش  بانطكردووةو  بةغدا 

ثَيداون.

ثاشماوةى... سَييةكى ئةو ثةرلةمانتارانةى ...

هةر بةثَيى زانيارييةكانى رؤذنامة ديوانى ضاودَيرى دارايى عَيراق ئاماذةى بةم كارة 
ئةو  ضونكة  ئاطاداركردووةتةوة،  لَى  عَيراقى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  كردووةو  ناياساييانة 
سةرثَيضيانة لة باآلترين دةسةآلتى ياسادانان ئةنجامدراونء بةثَيى يةكَيك لةو بةَلطانةى 
كة لةبةردةستى رؤذنامةدايةء ناوى )13( فةرمانبةرى تَيداية، كة )7( كةس لةو فةرمانبةرانة 
سةرؤكى  دووةمى  جَيطرى  تةيفورى  عارف  مةكتةبى  لة  كةسَيكيشيان  ضةند  كوردنء 
لةو  ديكةش  ليستى  ضةندين  كة  واضاوةإواندةكرَيت،  كاردةكةنء  نوَينةران  ئةنجومةنى 

سةرثَيضيانة ئاشكرابكرَينء خاوةنةكانيان رووبةإووى سزاى ياسايى ببنةوة.

رؤذنامة

ك��ؤم��س��ي��ؤن��ي ب���اآل ل���ة ب��ودج��ةي 
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  تةرخانكراوي 
دؤالر  مليؤن   )20( نزيكةي  كوردستان 
كة  دةطةإَينَيتةوة،  هةرَيم  خةزَينةي  بؤ 
هةَلبذاردني  دةتوانرَيت  بودجةية  بةو 

ثارَيزطاكان بةإَيوةببرَيت.
باآلي  كؤمسيؤني  رةسميي  ماَلثةإي 
عَيراق،  لة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤي 
سةرؤكي  حسةيني،  حةمدية  زاري  لةسةر 
رايطةياند:  هةَلبذاردنةكانةوة  بازنةي 
)7/25( هةَلبذاردني  بؤ  بودجةيةي  لةو 

سةرؤكي  كوردستانء  ثةرلةماني  ي 
بإةكةي  ك��ة  ت��ةرخ��ان��ك��راب��وو،  ه��ةرَي��م 
مليارو  ض��وار  ض��لء   )44208700000(

سةد  حةوت  مليؤنء  هةشت  دووس��ةدو 
هةزار ديناربووة، تةنيا )47%(ي بؤ ثرؤسةي 
)53%(ي  خةرجكراوةو  هةَلبذاردنةكة 
هةرَيمي  خةزَينةي  بؤ  طةإَينراوةتةوة 
 ،)23115700000( دةكاتة  كة  كوردستان، 
مليؤنء  ثانزة  سةدو  مليارو  سَي  بيستء 

حةوت سةد هةزار دينار.
ح��ةم��دي��ة ح��س��ةي��ن��ي، ئ��ةوةش��ي 
بودجةية،  ل��ةو  جطة  ئ��اش��ك��راك��ردووة: 
يةك  شةستء  ضوارسةدو   )461410118(
سةدو  ه��ةزارو  دة  سةدو  ضوار  مليؤنء 
هةذدة ديناري بةهؤي دةستبةسةرداطرتنء 
داشكاندن  بةشَيوةي  فرؤشتن  س��زادانء 
حكومةتي  خةزَينةي  بؤ  طةإاندووةتةوة 

هةرَيم.
كؤي ئةو ثارة طةإاوانةش بؤ خةزَينةي 

دؤالرة،  مليؤن   )20( نزيكةي  ه��ةرَي��م، 
ئةنجومةني  هةَلبذاردني  دةتوانرَيت  كة 
ثَي  كوردستاني  هةرَيمي  ثارَيزطاكاني 
كؤتايي  ثَيش  بإيارة  كة  بةإَيوةببرَيت، 

ئةمساأل ئةنجامبدرَيت.
باآلي  كؤمسيؤني  سةرضاوةيةكي 
بؤ  ئةوةي  هةَلبذاردنةكانيش  سةربةخؤي 
رؤذنامة ئاشكراكرد: بةثَيي ئةو خةمآلندنة 
هةَلبذاردني  بةإَيوةبردني  بؤ  سةرةتاييةي 
كؤمسيؤن  ك��راوة،  هةرَيم  ثارَيزطاكاني 
ئةو  دؤالرة،  مليؤن   )20( بة  ثَيويستي 
رَيذةي  هةرَيمء  خةزَينةي  لة  ثارةيةش 
دةدرَيت،  هةرَيم  بودجةي  بةشة  )17%(ي 

نةك بودجةي طشتيي عَيراق.
لةضةند  ج��ارَي��كء  ضةند  رؤذن��ام��ة 
بةرثرساني  لَيدواني  هةوَليدا  رَيطةيةكةوة 

وةربطرَيت،  هةرَيم  داراي��ي  وةزارةت���ي 
بودجةيةي  ئ��ةو  كة  ب��ةوةي  س��ةب��ارةت 
بؤ خةزَينةي  طةإاندوويةتييةوة  كؤمسيؤن 
هةَلبذاردني  بةإَيوةضووني  بؤ  هةرَيم 

لة  ي��ان  تةرخاندةكرَيت،  ثارَيزطاكان 
ثإؤذةو كاري ديكةدا خةرجدةكرَيت، بةآلم 
زانيارييةك  هيض  بوونء  بَيئاكام  هةوَلةكان 

دةست رؤذنامة نةكةوت.

ذمــارة )585( 
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 دادطايةك، داواى عارف تةيفور دةكات

داوادةكرَيت )UN( و هَيزةكانى فرةأةطةز، سنوورى هةرَيم بثارَيزن

كؤمسيؤن بةشي هةلَبذاردني ثارَيزطاكان، بودجةي بؤ هةرَيم طةأاندةوة

عارف تةيفور

فؤتؤ: عةبدوإلةحمان ئةبوبةكر ئاوارةكانى بنارى قةنديل   



بارزانىء تالَةبانى، هةأةشة لة نةيارةكانيان دةكةن

)8( ثةرلةمانتار، بؤ دووةمجار ثارةى ئؤتؤمبَيل وةردةطرن

راثـــــــؤرت ذمــارة )585( 
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راثؤرتى: بةرهةم خاليد

بارزانيء تاَلةبانى، زمانى هةإةشةيان 
بؤ سةر هَيزة نةيارةكانيان »ئؤثؤزسيؤن«ء 
طوتارى  دةبَيتء  توندتر  ئ��ازاد  ميدياى 
ئاماذةء  بة  س��ةرك��ردةي��ةش  دوو  ئ��ةو 

لَيكدةدرَيتةوة. سةرةتايةكي مةترسيدار 
هةريةكة  ثةيامياندا،  دوو  دوايين  لة 
بارزانى  مةسعود  تاَلةبانيء  ج��ةالل  لة 
سةر  دةكةنة  هَيرش  توند  زمانَيكى  بة 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء م��ي��دي��اي ئ����ازادء بة 
هاوآلتييان  مافي  ثَيشَيلي  طَيرةشَيوَينء 

وةسفدةكةن.
»روونكردنةوةى  بؤ  كة  وتارَيكيدا  لة 
مةبةستى سةردانةكةى بؤ توركيا« لة هؤَلي 
كرد،  ثَيشكةشي  كوردستان  ثةرلةمانى 
مةسعود بارزانى، سةرؤكي هةرَيم رؤذى 
بةو  سةبارةت  راب��ردوو،  مانطي  )29(ى 
رَيذةييةى  ديموكراسيية  ئازادىء  كةشة 
ئازاديی  »ئه مه   رايطةياند:  هةية،  لةهةرَيمدا 
كه شه   ئه و  به كارهَينانی  خراپ  ئه مه   نييه،  
به  تَيكؤشانی  كوردستان  له   كه   ئازاده يه  
هه موواليه ك هاتووةته  ئاراوة، نابَيت چيتر 
ئازاديی  چيتر  نابَيت  بكرَيت،  قووأل  ئه مه  
ئازادييه وه   به  ناوی  مافيان  هاوآلتييان و 

ثَيشَيل بكرَيت«.
ئةحمةد ميرة، سةرنووسةرى طؤظارى 
سةرؤكى  دةك��ات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة  لظين، 
ئةوةى  دةرفةتى  بؤنةيةكدا  هةر  لة  هةرَيم 
هةإةشة  زمانى  بة  بكات،  قسة  هةبَيت 
لةطةأل  ئةوةش  بةداخةوة  كة  دةكات،  قسة 
ناطونجَيتء  هةرَيمدا  سةرؤكى  ئةتةكيةتى 

لةبةرئةوةى  نةشياوة،  خؤشي  خودى  بؤ 
ثَيويستدا  كاتى  لة  س��ةرؤك  ثَيويستة 
توند  زمانى  كاتانة  ئةو  تةنها  ببَيتء  توإة 
»طةيشتوينةتة  ثَيويستن،  كة  بةكاربهَينَيت 
لة  كة  دةك��ات  ش��ةرم  م��رؤظ  ئاستَيك، 
شَيوةية  بةو  سةرؤكةكةى  بذين  وآلتَيكدا 
قسةكردنةكةى  زم��ان��ي  بيربكاتةوةو 
بةهاى  لة  بَيت  خاَلى  ئةندازةية  ئةو  تا 

ديموكراسييةت«.
هةرَيم،  سةرؤكى  وت��ارةك��ةى  ثاش 
جةالل تاَلةبانى، سةرؤك كؤمارى عَيراق، لة 
خؤى  ثشتيوانيى  تةلةفؤنيدا  ثةيوةندييةكى 
بؤ ئةو وتانةى بارزانى راطةياند، هةروةك 
)5/31( رؤذى  )3485(ى  ذم�����ارة  ل��ة 

بآلوكراوةتةوةء  خةباتدا  رؤذنامةى  ي 
»رَيإةوي  بة  بارزانى  وتارةكةى  تاَلةبانى 
وةسفدةكاتء  حةكيمانة«  سياسةتَيكى 
ئةو  بةرامبةر  نيطةرانيى خؤشي دةربإيوة 
ئازادييء  هةوَلدةدةن  كة  ناجؤرانةى  بارة 

ديموكراسيي كوردستان بشَيوَينن.
سياسي،  ضاودَيري  دإةي��ي،  بابةكر 
سةركردةية  دوو  ئةو  دةكات:  لةوة  باس 
بَياليةن  دةبَيت  هةيةو  حكومييان  سيفةتى 
ئةوان  ثؤستى  ئةركء  لةبةرئةوةى  بن، 
كَيشانةدا  لةو  كة  دةسةثَينَيت  بةسةرياندا 
سةرؤكى  بارزانى،  بةوثَييةى  بن،  بَياليةن 
كؤمارى  س��ةرؤك  تاَلةبانيش  هةرَيمةو 
بوونةتة  خؤيان  بةداخةوة،  »بةآلم  عَيراقة، 

كوردستاندا  لة  كة  كَيشانةى  لةو  بةشَيك 
دروست دةبن«.

خؤيدا  سياسيي  راثؤرتى  لة  تاَلةبانى 
)ي.ن.ك(  طشتيى  سكرتَيرى  وةك  كة 
حيزبةكةى  سَييةمى  كؤنطرةى  ثَيشكةشى 
كرد، كة سةرةتاى ئةم مانطة دةستيثَيكرد، 
بؤ  كاركردن  بة  گؤإانى  بزووتنه وه ي  
تؤمه تباركردء  يه كَيتي   هه َلوه شاندنه وه ي  
هَيرشي كردة سةرى، ئةوةش ثاش ئةوةى 
هةَلبذاردنى  دوو  لة  طؤإان  بزوتنةوةى 
لة  )25(ك��ورس��ي  توانيي  راب����ردوودا 
)8(ك��ورس��ي  ك��وردس��ت��انء  ثةرلةمانى 
بةدةستبهَينَيتء  عَيراق  ثةرلةمانى  لة 
كاربكات،  ئؤثؤزسيؤن  هَيزَيكي  وةك 
راب��ردووش  مانطي  )31(ي  لة  هةروةها 
مؤَلةتي  سياسي  بزووتنةوةيةكى  وةك 
هةرَيمةوة  حكومةتى  لةاليةن  كاركردنى 

ثَي درا.
لةوةشدةكات:  باس  ميرة،  ئةحمةد 
لةبةرئةوةى ميدياي ئازاد سةركةوتووبووة 
راستةقينةى  ئ��ةرك��ى  بةجَيهَينانى  ل��ة 
لة  بةشداريى  ئؤثؤزسيؤنيش  خ��ؤيء 
ئةركى  كة  دةكات  مةدةنييةكان  ضاالكيية 
دةبَيتء  تةنطةتاو  دةس��ةآلت  خؤيةتى، 
وتيشي:  وةريدةطرَيت،  تةشةنوجةوة  بة 
ئازادييء  ثَييانواية،  حيزبة  دوو  »ئ��ةو 
ئةوةش  ئةوانةء  بةرهةمى  ديموكراسييةت 
ناوى  بة  كة  ثَيدةدات  ئةوةيان  شةرعييةتى 
كوشتنء  هةإةشةى  ديموكراسييةتةوة 
خةَلك  لة  ضاوسووركردنةوة  زمانبإينء 
بكةن، ئةوةش مةترسيدارة، ضونكة دةزطاى 
ثَيشتريش  هةيةء  طةورةيان  هةواَلطريى 

بةرهةمى ئةو هةإةشانةمان بينيوة«.

مةنتك،  ك��ام��ةران  د.  ه��ةروةه��ا 
م��ام��ؤس��ت��اى س��ي��اس��ةت ل��ة زان��ك��ؤى 
سةآلحةدين، ئةوة دةخاتةإوو، كة تا ئَيستا 
لة كوردستاندا شتَيك نيية كة ثَيي بووترَيت 
ذيانى سياسيء ديموكراسيء حيزبةكاني 
ضونكة  نيية،  ثَيي  باوةإيان  دةسةآلتيش 
عوسمان،  سةردةشت  تيرؤركردنى  دواى 
كوردستان  لة  ئ��ازاد  ئةهليء  ميدياى 
توانيى شةقامي كوردي بوروذَينَيت، بةآلم 
دةزانَيتء  مةترسي  بة  ئةوة  دةس��ةآلت 
ئةو  كاريطةريى  كة  ل��ةوةى  دةترسَيت 
دروستبوونى  بؤ  كرؤكَيك  ببنة  ميديايانة 

هَيزي نوآء ئةَلتةرناتيظ بؤ دةسةآلت.
ضاودَيراني  لة  بةشَيك  بؤضوونى  بة 
ديموكراسييةتء  كلتوورى  سياسي، 
كورددستاندا  لة  ئةويتر  خوَيندنةوةى 
ئةركى  بؤية  نيية،  ت��ةواو  كلتورَيكى 
طونجاو  زمانَيكى  ب��ة  ئؤثؤزسيؤنة 
لةء  خؤي  بكاتء  دةسةآلت  موخاتةبةى 
الوةكييانة  رووب��ةإووب��وون��ةوة  ج��ؤرة 

البدات كة ئةوان بؤي دةخوَلقَينن.
تونديي  ه��ؤك��ارى  دإةي���ي،  بابةكر 
ئةوة  بؤ  تاَلةبانى  بارزانيء  ثةيامةكانى 
لة  ئؤثؤزسيؤن  ك��ة  دةط��ةإَي��ن��َي��ت��ةوة، 
بةرةو  ب��ووةو  سةقامطير  كوردستاندا 
ضةسثاندني زياتريش دةإواتء لة ئاستى 
خاوةنى  بوونةتة  ثةرلةمانيدا  ياساييء 
ثارتى  هةردوو  »لةاليةن  خؤيان،  قسةى 
يةكدةنطيي  لة  جؤرَيك  دةس��ةآلت��دارةوة 
ئؤثؤزسيؤن،  شكستثَيهَينانى  بؤ  هةية 
ئؤثؤزسيؤن  كوردستاندا  لة  ضونكة 
بطةيةنَيتة  خةَلك  قسةى  ه��ةوَل��ي��داوة، 

دةسةآلت«.

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

)ليستى  لة  ثةرلةمان  ئةندام  هةشت 
رابردووشدا  خولى  لة  كة  كوردستانى(، 
ثةرلةمانتار بوون، ئةمجارةش ثارةى كإينى 

ئؤتؤمبَيليان بؤ خةرجدةكرَيتةوة.
سةربارى ئةو رةخنة زؤرانةى لةاليةن 
ئؤثؤزسيؤنةوة  ضاودَيرانء  هاوآلتييانء 
كراية سةر ئةو بإيارةى ثةرلةمان، لة ضةند 
ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  رابردوودا  رؤذى 
مليارء )328(   )5( بإياريدا بإى  كوردستان 
مليؤن دينار تةرخان بكات بؤ ثةرلةمانتارانى 
خولى سَييةم بة مةبةستى كإينى ئؤتؤمبَيل، 
بةشَيوةيةك هةر ثةرلةمانتارَيك )48( مليؤن 

دينارى بؤ دياريكراوة.
دابينكردنى ئةو ثارة زؤرة لةكاتَيكداية، 
خاوةنى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران  زؤرب���ةى  ك��ة 
لة  ئةنداميشيان   )8( خؤياننء  ئؤتؤمبَيلى 
خولى رابردووشدا ئةندامى ثةرلةمان بوونء 
ئةو كاتيش زياتر لة )30( هةزار دؤالريان بؤ 
ئةوانيش  كة  وةرطرتووة،  ئؤتؤمبَيل  كإينى 
عةونى  شةهاب،  خاَلة  )سؤزان  لة  هةريةك 
ئيسماعيل  عةبدوإلةحمان،  عومةر  بةزاز، 
كةركوكى،  د.كةمال  يةكَيتىء  لة  مةحمود 
عةبدولقادرء  د.رؤذان  ئةحمةد،  فرسةت 
شَيروان حةيدةري ثارتى، كة ثةرلةمانتارن 

لةسةر ليستى كوردستاني(.
رةخنانةش  ئ��ةو  رةت��ك��ردن��ةوةى  بؤ 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان كؤتايى 
روونكردنةوةيةكى  راب���ردوو  هةفتةى 
لَيكدانةوةو  ئةو  تَييدا  كة  ب��آلوك��ردةوة، 
نادروستء  ناإةواو  هَيرشى  بة  لَيدوانانة 
خراوةتةإوو:  ئةوة  ناودةباتء  زيانبةخش 
كإينى  بؤ  ثارةية  ئةو  تةرخانكردنى  كة 
كارى  ئاسانكردنى  بةمةبةستى  ئؤتؤمبَيل 
بؤ  بةدةنطةوةضوونة  ثةرلةمانتارانء 
تَييدا هاتووة:  كَيشةى هاوآلتييان، هةروةك 
مافةيان  ئةو  ثةرلةمانتاران  دةنطى  »ياساو 
بإة  ئةو  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  داوةت��ة 

ثارةية بةوشَيوةية خةرج بكات«.
ئةندامى  ع��ةل��ى،  د.ج��ةع��ف��ةر  ب��ةآلم 
ثةرلةمانى  ل��ة  ط���ؤإان  فراكسيؤنى 
ثَييواية:  ئ��ةوةى  سةربارى  كوردستان، 
سامانى  بةهةدةردانى  ثارةكة  سةرفكردنى 
دووبارةشى  سةرفكردنةوةى  طشتيية، 
كة  ثَيشووش،  خولى  ئةندامانةى  ئةو  بؤ 

هةَلةى  كةموكورتىء  بة  ثةرلةمانتاربوون 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةزانَيت

ء  طوناه�  »خةتاء  وت��ى:  د.جةعفةر 
سةرؤكايةتى  خودى  يةكةم  كةموكورتى 
ياساو  بةض  ثةرلةمانة، ضونكة سةرؤكايةتى 
رَينماييةك لة دوو خولى ثةرلةمانيدا دوو بإة 
يةك  بؤ  ئؤتؤمبَيل  كإينى  بؤ  ثارةى جياواز 
ئةندام ثةرلةمان تةرخاندةكات، ئةوةجطة لة 
بةهةدةردانى سامانى طشتيى هيض شتَيكيتر 
نيية، ئَيمة ثَيمانوابوو دابينكردنى ئةو ثارةية 
بةهةدةردانى  بَيت  يةكةمجاريش  بؤ  ئةطةر 
سامانى طشتيى خةَلكى ئةم وآلتةية، ض جاى 

ئةطةر بؤ دووةمجار بَيت«.
ت��ةرخ��ان��ك��ردن��ى ئ���ةو ث���اران���ة بؤ 

فراكسيؤنى  كة  لةكاتَيكداية،  ثةرلةمانتاران 
لة  داواي���ان  راب���ردوو  هةفتةى  ط���ؤإان 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرد ثارةكة نةخرَيتة 
بةوثَييةى  بانكييةكةيان،  حسابة  س��ةر 
»بةهةدةردانى سامانى طشتييةء ناكرَيت ئةو 
ثارةية بؤ ثةرلةمانتاران تةرخانبكرَيت«، ئةو 
كةموكورتى  ضةندين  لةكاتَيكداية  دةنطؤيانة 
ئةو  ثَيويستبوو  هةيةو  كوردستان  لة 
لة  ئةوطرفتانةو  ض��ارةس��ةرى  بؤ  ثارانة 

بةرذةوةنديى طشتيدا خةرج بكراناية.
د.محةمةد رةئوف، مامؤستاى ئابووريى 
لة زانكؤى سلَيمانى ئاماذة بةوة دةكات: ئةو 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى  لةاليةن  بإيارة 
لةو  بةشَيك  خستوويةتيية  دةرض���ووةء 

بودجةيةى ثةسةند كراوة، ئةوةش وادةكات 
بةآلم  نةبَيت،  كَيشةى  ياساييةوة  لةإووى 
ئةو ياساية شوَينى باشى خؤى نةطرتووةو 

رةنطة شتَيكى طونجاو نةبَيت.
زياتر  زان��ك��ؤ  م��ام��ؤس��ت��اي��ةى  ئ��ةو 
لةم  كة  دةكات  لةوة  باس  روونيدةكاتةوةء 
مةسةلةيةدا ئةو ثارةية ياسايية دةدرَيت بة 
ثةرلةمانتارةكان، بةآلم »لةإووى ئةخالقىء 
لةإووى  تَيدايةء  كةلَينَيكى  فةلسةفييةوة 

عةمةليةوة نةكراية باشتر بوو«.
وةرطرتنى  زياترو  بةدواداضوونى  بؤ 
راى ئةو ثةرلةمانتارانة، رؤذنامة ثةيوةنديى 
بة )4( ثةرلةمانتارو سكرتَيرى ثةرلةمانةوة 
ثةرلةمانتار  نةبوو، هةروةك  كرد وةآلميان 

جةوهةر  تاريق  عةبدوإلةحمان،  عومةر 
راطةياندنى  راوَي���ذك���ارى  س��ارم��ةم��ى 
ثةيوةنديدا  دوو  لة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
بة ثاساوى ئةوةى ئةم ماوةية لة ثةرلةمان 
نين  وردةكارييةكان  ئاطادارى  نةبوونء 

نةيانويست لةوبارةيةوة لَيدوان بدةن.
كة  دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  د.جةعفةر 
ثَيشوودا  خولى  لة  ثةرلةمانتارانةى  ئةو 
خةرجكراوة  بؤ  ئؤتؤمبَيليان  كإينى  ثارةى 
وي��ذدان��ى  مةسةلةيةكى  ب��ةر  دةك��ةون��ة 
كة  ط���ةورةوة،  زؤر  ئةخالقى  نيشتمانى 
خولى  دوو  لة  دةكةن  قبووَلى  تاضةند  ئايا 
وةربطرن  ثارة  زؤر  بإَيكى  ثةرلةمانيدا 

بةناوى كإينى ئؤتؤمبَيلةوة.

تاَلةباني ء بارزانى

فؤتؤ: ئةرشيف دانيشتنَيكي ئاسايي ثةرلةمان    



راثـــــــؤرت
hewal.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8 4

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

حكومةتى هةرَيم لة دياريكردنى رؤذى 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى  ئ��ةن��دام��َي��ك��ى  ب��َي��دةن��ط��ةو 
ئةو  كة  رايدةطةيةنَيت:  كوردستانيش 

هةَلبذاردنة لةمساَلدا ناكرَيت.
ليذنةى ناوخؤى ثةرلةمانى كوردستان 
كة  دان��اوة،  هةرَيم  حكومةتى  بؤ  مةرجى 
رؤذى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى 
مانط  شةش  ساَلَيكء  ماوةى  كة  هةرَيم، 
بةسةريدا تَيثةإيوة دياريبكات، بةشَيوةيةك 
كة لة )10/31(ى ئةمساأل تَينةثةإَيت، بةآلم 
ئةو  بؤ  رؤذَيكى  هيض  حكومةت  تائَيستا 
ئةندامانى  نةكردووةو  ديارى  هةَلبذاردنة 
ثةرلةمانى  ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنى 
هؤكارى  كة  ثَييانواية:  كوردستانيش 

دواخستنى هةلَبذاردنةكة سياسيية.
سةرؤكى  حاجى،  ئيبراهيم  محةمةد 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ياسايى  ليذنةى 
كة  دةك����ات:  ب���ةوة  ئ��ام��اذة  سلَيمانى 
نةك  ثارَيزطاكان،  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
هةر دواكةوتووة، بةَلكو كاتةكةى تَيثةإيوة، 
وتيشى: »ئَيمة لةمَيذة داوامان كردووة، كة 
ئةو هةَلبذاردنة ئةنجامبدرَيت، بةآلم تائَيستا 

رؤذةكةى ديارى نةكراوة«.
هةَلبذاردنةكةش،  دواكةوتنى  هؤكارى 

ثارَيزطا،  ئةنجومةنى  ئةندامةى  ئةو  بةإاى 
هةرَيم  »حكومةتى  وتيشى:  سياسيية، 
ئةوةى  بةبَي  ن��ادات  بإيارانة  جؤرة  ئةو 
هةربؤية  سياسيى،  بإيارى  بؤ  بطةإَيتةوة 
ل��ةب��ةردةم  رَي��ط��رة  سياسيى  كَيشةى 

دواخستنى ئةو هةَلبذاردنةدا«.
رؤذنامة  بة  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
راب��ردوودا  رؤذى  ضةند  لة  طةيشتوون 
لةطةأل  نةتةوةيةكطرتووةكان  نَيردةى 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان  ب���اآلى  كؤمسيؤنى 

كَيشةى  بة  س��ةب��ارةت  ك��ؤب��ووةت��ةوةو 
ثارَيزطاكانى  هةَلبذاردنى  ئةنجامنةدانى 
رووةوة  لةو  طفتوطؤيانكردووةو  هةرَيم 
لةسةر  جةختيان  نةتةوةيةكطرتووةكان 
هةَلبذاردنةكة  ئةنجامدانى  ثَيويستىء 

كرووةتةوة.
ئةندامى  عةبدولكةريم،  س���ةردار 
باآلى سةربةخؤى  ئةنجومةنى كؤمسيؤنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان 
حكومةتى  لةدةستى  هةَلبذاردنةكة  بإيارى 

نوَينةرى   ،)UN( ن��ةك  ه��ةرَي��م��داي��ة، 
ئامادةيى  تةنيا  نةتةوةيةكطرتووةكان 
تةكنيكى  لة  هاوكاريكردنمان  بؤ  خؤيان 

هةَلبذاردنةكة دةربإيوة«.
تةواوبوونى  دواى  وتيشى:  هةروةها 
خشتةى كارى هةَلبذاردنةكة دانيشتن لةطةأل 
ثةرلةمانء  ياسايى  ليذنةى  لة  هةريةكة 
رؤذى  دياريكردنى  بؤ  دةكةين  حكومةتدا 
بةإَيوةضوونى  ضؤنَيتى  هةَلبذاردنةكةو 
داهاتووشدا  رؤذى  لةضةند  ك��ارةك��ان، 

هةَلبذاردنةكة  بؤ  ثَيويست  ث��ارةى  بإى 
رادةطةيةنين«.

ذمارة  ياساى  ل��ة   )31( مادةى  بةثَيى 
)4(ى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى 
هةرَيمى كوردستان، رؤذى هةَلبذاردنةكان 
بةر  وةزي��ران  ئةنجومةنى  بإيارَيكى  بة 
بة  هةَلبذاردنةكة  ئةنجامدانى  ل��ةوادةى 
مانطَيك  بةآلم  دةكرَيت،  ديارى  رؤذ   )60(
ياداشتَيكدا  لة  هةرَيم  حكومةتى  لةمةوبةر 
كرد،  كوردستان  ثةرلةمانى  لة  داواى 
رؤذى  دياريكردنى  ل��ة  حكومةت  ك��ة 
بةآلم  بكاتةوة،  ئاطادار  هةَلبذاردنةكة 
كوردستان  ثةرلةمانى  ناوخؤى  ليذنةى 
ئةو  كة  بةوةى  دايةوة  حكومةتى  وةآلمى 
كارة لة دةسةآلتى حكومةت خؤيداية، نةك 

ثةرلةمان. 
شَيرزاد حافز، ئةندامى ليذنةى ناوخؤى 
وت:  رؤذنامةى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى 
هةرَيم  حكومةتى  بؤ  وةآلمةكةماندا  »لة 
رؤذى  كة  دان��اوة،  بؤ  ئةوةمان  مةرجى 
ئةمساأل  )10/31(ى  لة  هةَلبذاردنةكة 

تَينةثةإَيت«.
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامةى  ئةو 
لةمساَلدا  كة  ك��رد:  ئةوةشي  ثَيشبيني 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
دواخستنى  »هؤكارى  وتيشى:  ناكرَيت، 
راب��ردوودا  ساَلى  دوو  لة  هةَلبذاردنةكة 

سياسيى بووة، نةك ياسايىء تةكنيكى«.

شارا عةبدوإلةحمان، شاسوار مامة

بإياريدا  شكاندو  ئاطربةستى  ثةكةكة 
ئةنجام  توركيا  دذى  لة  ضاالكى  لةمةودوا 
بدات، ئةمةش دواى ضةندين ئاطاداركردنةوةى 
توركيا هات لة وةستاندنى بؤردوءمانةكان بؤ 

سةريان.
ثةيوةندييةكانى  بةرثرسى  دةنيز،  ئةحمةد 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثةكةكة،  دةرةوةى 
بة مةبةستى ضارةسةرى  لةماوةى رابردءودا 
 )6( ئاشتيانة،  رَيطةضارةى  بة  كورد  كَيشةى 
ضةندين  راطةياندءوة،  ئاطربةستمان  جار 
هةوَليشمان بؤ ئةو مةبةستة هةبوءةو طروثى 
بةآلم  ك��ردءوة،  توركيا  رةوان��ةى  ئاشتيمان 
لة  بةردةوام  نةناوةو  هةنطاوَيكى  هيض  توركيا 

هةوَلى سةركوتكردنى كوردداية لةو وآلتةدا.
لةاليةن  ئاطربةست  شكاندنى  بإيارى 
كةوتووةتة  )6/1(ةوة  رؤذى  لة  ثةكةكةوة 
لة  كة  بإياريانداوة  جَيبةجَيكردنةوةو  بواري 
ناو  توركياو  دةرةوةى  ناوضةكانى  هةموو 
وآلتةو  ئةو  سةر  بكةنة  هَيرش  توركياوة 
توركيادا  لة  كورد  طةلى  خؤيانء  لة  بةرطريى 

بكةن.
لة  ش��ارةزا  ثَينجوَينى،  ئةمين  محةمةد 

بؤ  ئةوةى  توركيا،  لة  كورد  دؤزى  كاروبارى 
رؤذنامة روونكردةوة، كة شكاندنى ئاطربةست 
لة  بَيئومَيدبوءن  ماناى  ثةكةكةوة  لةاليةن 
دةطةيةنَيت،  ك��ورد  بة  توركيا  بةَلَينةكانى 
دةكاتة  هَيرش  ب��ةردةوام  »توركيا  وتيشى: 
لةو  واى  ئةمةش  ثةكةكةو  طةريالكانى  سةر 
ثارتة كردوءة ضيتر بَيدةنط نةبن لة ئاست ئةو 
بةتايبةتىء  ئةوان  بةرامبةر  لة  زوَلمء زؤرةى 

طةلى كورد لة توركيا بةطشتيى دةكرَيت«. 
لةماوةى  كوردستان  كرَيكارانى  ثارتى 
)20( ساَلى تةمةني خةباتي ضةكداريدا )6( جار 
ئاطربةستى تاكاليةنةى راطةياندءوةو دوايةمين 
بةردةوام  ساأل   )2( ماوةى  بؤ  ئاطربةستيان 
دواى  ج��ارَي��كء  مانط  ش��ةش  ه��ةر  ب��وءةء 
بةمةبةستى  توركيا  بة  هؤشياريدانةوةيةك 
لة  ك��ورد  دؤزى  ئاشتيانةى  ض��ارةس��ةرى 

وآلتةكةى، ئاطربةستةكة تازةكراوةتةوة.
ئ��ةو ش��ارةزاي��ةى ك��اروب��ارى ك��ورد لة 
توركيا، ئاماذة بةوة دةكات: بةردةوام ثةكةكة 
ئةمريكاشى  ئ��ةوروث��اء  توركيا،  هاوشانى 
ئةطةرَيكى  ه��ةر  لة  ئ��اط��ادارك��ردووةت��ةوة 
توركياوة  هَيرشةكانى  بةهؤى  كة  مةترسيدار 
بَيتة  كوردستان  باكوءرى  كوردى  سةر  بؤ 
ئاراوة، بةآلم هيض سوءدَيكى نةبووة »هةربؤية 

ثَيشَيلكردنى  لة  ضيتر  كة  بإياريداوة  ثةكةكة 
نةبَيتء  بَيدةنط  وآلتةدا  لةو  كورد  مافةكانى 

بةرثةرضى هَيرشةكانى توركيا بداتةوة«. 
ضاالكى  ل��ةم��ةوب��ةر  هةفتةيةك  ضةند 
لة  كوردستان  كرَيكارانى  ثارتى  طةريالكانى 
بيناى ئةسكةندةرؤنةبوو لة باشوءرى توركياو 
سةربازيى  ضاالكييةكى  رابردءوش  هةفتةى 
شارى  لة  بينرا  رةش  دةرياى  لةسةر  ثةكةكة 
بةو  توركيا،  كوردستانى  قوءآليى  دةرسيمى 
هؤيةشةوة بة وتةى محةمةد ئةمين ثَينجوَينى، 
توركيا بيانوو بة كوردى باشوءرى كوردستان 
لةكاتَيكدا  سةريان،  دةكاتة  هَيرش  دةطرَيتء 
لة  تةنيا  ثةكةكة  ضاالكى  كة  دةزانَيت  باش 
باشووري كوردستانةوة نيية، بةَلكو لة هةموو 

كوضةيةكى توركيادا ضاالكييان هةية.
حكومةتى  بة  بيانوو  »توركيا  وتيشى: 
كوردستان  ب��اش��وءرى  ك��وردى  ه��ةرَي��مء 
لةو  كة  سةريان،  دةكاتة  هَيرش  دةطرَيتء 
ناوضانة  ئةو  سظيلى  خةَلكى  تةنيا  هَيرشانة 
هاتنة  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة  دةبن،  زةرةرمةند 
ثةرلةمانى  حكومةتء  سةرؤكايةتى  وةآلمى 
كوردستان لةئاستى ثَيويستدا نييةو دةبوو لةو 
هَيرشانةى توركيا بؤ سةر ناوضةكانى هةرَيم 

بَيدةنط نةبن«.

كةركوك: ئارام جةمال

لة  ك��ة  ك��ةرك��وك  ك���وردى  منداَلَيكى 
لة  خوَيندكارة،  نموءنةيي  ضاغى  خوَيندنطةى 
كة  جيهانيدا،  ذينطةى  ثاراستنى  فَيستيظاَلى 
لة  داهَينانى  يةكةمى  ثلةى  رَيكخرا  توركيا  لة 

بوارى ثاراستنى ذينطةدا بةدةستهَينا.
 )13( تةمةن  عةبدوَلآل،  فةرةيدون  يوسف 
شارى  رةحيماواى  طةإةكى  دانيشتوءى  ساأل 
كةركوكةو خوَيندكارى ثؤلى يةكةمى ناوةنديى 
رؤذانى  ل��ة  نموءنةيية،  ضاغى  قوتابخانةي 
19-2010/5/22 لة شارى ئةستةمبوَلى توركيا 
ناوي  بة  خوَيندكاريدا  هاوإَييةكي  لةطةأل 
لة  عةرةبة،  لةنةتةوةى  كة  محةمةد(،  )سالم 
فَيستيظاَلى جيهانيى داهَينانى ثاراستنى ذينطةدا 
بةشداريكرد، كة )110( خوَيندكار لة )44( وآلتى 
سادةو  بةداهَينانَيكى  بةشداربوون،  جيهانةوة 
بَيوَينة توانيويةتى ثلةى يةكةمى فَيستيظاَلةكةو 

خةآلتى ئاَلتوءنيى مسؤطةر بكات.
يوسف بة رؤذنامةى راطةياند: »يةكةمجار 
جيهانيى  فَيستيظاَلَيكى  لة  بةشداربم  بوو 
كة  بوو  خؤشحاَليى  مايةى  من  بؤ  لةوجؤرةو 
نوَينةرايةتى  كوردييةوة  جلوبةرطى  بة  توانيم 
يةكةم  ثلةى  هاوإَيكةمدا  لةطةأل  بكةمء  عَيراق 
بةشداربووانى  ب��ةالى  كة  بةدةستبهَينين، 

فَيستيظاَلةكةوة جَيطةى سةرسوإمان بوو، كة 
ئَيمة لة عَيراقدا خاوةنى بةهرةو داهَينانين«.

وتى:  يوسف  داهَينانةكةيةوة،  لةبارةى 
خؤأل  سةلةيةكى  ئةوةبوو  ئَيمة  »كارةكةى 
كة  دانابوو  ليزةرمان  ئامَيرَيكى  لةناويدا 
زبألء  بؤئةوةى  رادةكَيشا  منداَلى  سةرنجى 
لة  خؤَلةكانةوةو  سةلةى  ناو  بكةنة  خاشاك 
منداآلنى  خإيشةوة  ئاسنَيكى  ثارضة  رَيطاى 
هاندةدا تاكو بضنة كافترياى قوتابخانة خواردن 

بخؤنء خاشاك كؤبكةنةوة«.
سةركةوتنمان  »دواى  وت:  ئ��ةوةش��ى 
لة  ئ��اي��ن��دةدا  لةساَلى  بانطهَيشتكراوين 
بةشداريى  ئةمريكا  وياليةتةيةكطرتووةكانى 

خولَيكى داهَينان بكةين«.
ه��ي��واش��ى خ��واس��ت ك��ة »ح��ك��وم��ةت 
قوتابخانةكاندا  لة  ثَيبداتء  ثةرة  داهَينانةكةى 
وةك وانةيةك بة خوَيندكاران بوترَيت لةثَيناو 

ثاراستنى ذينطةدا«.

ضاوان عةلى 
س��ي��اس��ةت��م��ةدارو ئ��ةن��دام��ى 
د.مةحمود  ثةرلةمان  سةربةخؤى 
دةكات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة  عوسمان، 
اليةنة  ن��َي��وان  طرذييةكانى  ك��ة 
هؤى  بووةتة  هةرَيم  سةرةكييةكانى 
ئيئتيالفى  كارةكانى  الوازب��وون��ى 

كوردستانييةكان. فراكسيؤنة 
د.م���ةح���م���ود ع��وس��م��ان، 
سةربةخؤ  ئةندامى  سياسةتمةدارو 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
ئيئتيالفى  ئةداى  لة  توند  رةخنةى 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
دةط��رَي��تء ث��َي��ي��واب��وو: »دةب���وو 
كارابوايةو زووتر بضووناية بةغدا«.

يةكةم  ب��ؤ  ئ��ام��اذةي��ةك  وةك 
داهاتووى  هةفتةى  كؤبوونةوةى 
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 

بَيضةندو  وتى:  عوسمان،  مةحمود 
ض����وون ه���ؤك���ارى س��ةرةك��ي��ى 
ثارتىء  نَيوان  ئاَلؤزيي  طرذيىء 
يةكَيتىء  لةبةغداء  يةكَيتى  طؤإانء 
بةسةر  كاريطةريى  ديكة  اليةنةكانى 
طةرموطوإيى  ب��ةإَي��وةض��وونء 
ئيئتيالفةكةوة  كؤبوونةوةكانى 

هةبوو.
ديكة  هؤكارَيكى  رةنطة  وتيشى: 
بإيارَيك  هةموو  كة  بَيت،  ئ��ةوة 
بة رةزامةنديى اليةنةكانى  ثَيويستى 
ئيئتيالفةكةوة هةية، واتة هةَلبذاردنى 
دةستةجةمعى  س��ةرك��رداي��ةت��ى 
دوادةخات،  كارةكان  جار  هةندَيك 
رَيكةوتنى  بة  ثرسةكان  هةموو  كة 
ئةمةش  ب��َي��ت،  الي��ةن��ةك��ان  طشت 
ئةزموونَيكى  نييةء  ئاسان  كارَيكى 

نوَيية.

»نةتةوةيةكطرتووةكان، جةخت لة ئةنجامدانى دةكاتةوة«
ثةرلةمانتارَيك: هةلَبذاردنى ثارَيزطاكانى هةرَيم، لةمسالَدا ناكرَيت

ثةكةكة ئاطربةستى شكاند

مندالََيكى كوردى كةركوك 
لة داهيَنانَيكدا بووة يةكةمى جيهان

»طرذييةكانى نَيوان اليةنةكان، 
ئيئتيالفةكةى سستكردووة« 

فؤتؤ: ئةرشيف طةريالكانى ثةكةكة  
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راثؤرتى: سةنطةر جةمال

ب���ة ث���َي���ض���ةوان���ةى ئ��وم��َي��دو 
طةشبينييةكانى هاوآلتييانء ضاودَيران، 
لةماوةى  ثةرلةمان  نةزاهةى  ليذنةى 
دةستبةكاربونييةوة  مانطى   )10(
نةيتوانيوة ئةو ئامانجء ئةركانة بثَيكَيت 

كة بؤى دروستبووة.

كارى ليذنةكة الوازة
ثةرلةمانى  لة  ن��ةزاه��ة  ليذنةى 
ثَيداطيريىء  دواى  ك��وردس��ت��ان 
بوونى  ثَيويستى  لة  جةختكردنةوة 
ئؤثؤزسيؤن  ه��ةرض��ةن��دة  دان���را، 
ضاودَيريكردنى  ئةركى  زياتر  كة 
هةية،  جَيبةجَيكردنى  دةس��ةآلت��ى 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى  لةاليةن 
سةرؤكايةتى  لة  دةسةآلتةوة  ليستى 

ليذنةكة بَيبةش كرا. 
ضاالكيانةى  س����ةردانء  ئ��ةو 
نةزاهة  ليذنةى  ئةندامانى  سةرؤكء 
دةستبةكاربوءنيانةوة  سةرةتاى  لة 
بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكانى ضاودَيرى 
دادطاى  طشتيىء  داواكارى  دارايىء 
دَلخؤشيى  جَيى  ئةنجامياندا  ئيداريى 
تَيثةإبوونى كات ئةو  بوون، بةآلم بة 
كارانةى ضاوةإآ دةكرا ئةنجامنةدراو 
نةكردووة،  جدييان  كارَيكى  تائَيستا 
سةرؤكى  سابير،  د.رةفيق  لةكاتَيكدا 
ثةرلةمانى  ل��ة  ن��ةزاه��ة  ل��ي��ذن��ةى 
كوردستان، لة لَيدوانَيكى ثَيشتريدا بؤ 
رؤذنامة باس لةوة دةكات: هيض شتَيك 
بؤ  ه��ةإةش��ةى  طةندةَليى  هَيندةى 
دروستنةكردءوةء  كوردستان  سةر 
كؤمةآليةتى  سياسىء  ضارةنووسى 

نةخستوءةتة مةترسييةوة.
ئةندامى  حةمةعةلى،  حةمةسةعيد 
ثةرلةمانى  ل��ة  ن��ةزاه��ة  ل��ي��ذن��ةى 
ك��وردس��ت��ان، ن��اي��ش��ارَي��ت��ةوة كة 
كارى  ثَيويست  وةك  نةزاهة  ليذنةى 
لةوة  رةخنةشي  طلةيىء  نةكردءوةو 
سياسىء  هؤكارى  بؤ  بةآلم  هةية، 
دةطةإَينَيتةوةو  ئيداريى  ياسايىء 
»لة  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة 
سةرةتاوة كؤمةَلَيك سةردانى باشمان 
ئيشةكةى  بة  ئاشنابوون  بؤ  ك��رد 
دةستةى  ثَيويستة  ب��ةآلم  خؤمان، 
اليةنَيكى  كة  دروستبَيت،  نةزاهة 
جَيبةجَيكردنة كارةكان بكات، هةروةها 
دادطاى ئيداريى كارابَيتء ديوانةكانى 
ياسا  بةثَيى  يةكبطرنةوةو  ضاودَيرى 
راثؤرتانةمان  ئةو  كاربكةنء  نوَييةكة 
سةرؤكايةتى  دراوةت��ة  كة  بدرَيتآ 
دةستةى  بةداخةوة  بةآلم  ثةرلةمان، 
سياسىء  هؤكارى  بةهؤى  نةزاهة 
ضاودَيرى  ديوانى  دانةمةزرا،  حيزبيى 
هةمان  بة  هةولَير  سلَيمانىء  دارايى 
هؤ يةكياننةطرتةوةء راثؤرتةكانيان بة 

هةمان هؤ نةدراوةتة ئَيمة«.
بة  س��ةرق��اَل��ب��وون  ثَيشيواية: 
ثشوءى  ب��ودج��ةو  ياساى  ث��رؤذة 
ثةرلةمانء نةبوءنى ئةو ثَيداويستىء 
ئةنجامى  وايكردوءة  موستةلزةماتانة 

كارى ليذنةكة بةوشَيوةية بووة.
بةندانةى  كؤتء  ئةو  سةربارى 
ثةرلةمانتارانى ليذنةكة باسى دةكةن، 
ضاودَيران لةو بإوايةدان كة كؤمةَلَيك 
ليذنةكة  دةبوو  هةية  ثرس  مةسةلةو 

قسةى لةسةر بكرداية.
م��ام��ؤس��ت��ا ج��ةم��ال ع��ةب��دول، 
بؤ  ثَيشتر  ك��ة  دي���ار،  كةسايةتى 
نةزاهةى  دةستةى  سةرؤكايةتى 
بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  ثاَلَيورابوو،  هةرَيم 
كارى  سستى  ل��ةب��ارةى  رؤذن��ام��ة 
ليذنةكة  »هةرضةندة  وتى:  ليذنةكةوة 
خةَلكى باشء ثاكى تَيدايةو دةيانةوَيت 
كارةكان بكةن، بةآلم بؤ سةركةوتنىء 
دةبَيت  ئامانجةكانى  بةديهَينانى 
بكةنء  ه��اوك��اري��ى  ه��ةم��وءالي��ةك 
طةندةَليى  روءب��ةإووى  هةوَلبدةن 
بَيت،  س��ةروةر  ياسا  دةبَيت  ببنةوة، 
دةستةى  بَيت،  سةروةر  ياسا  ئةطةر 
بةآلم  ناكات،  ثَيويست  ن��ةزاه��ةش 
س��ةروةر  ياسا  تائَيستا  ب��ةداخ��ةوة 

نيية«.
لةوة  جةخت  جةمال  مامؤستا 

ضاودَيرى  راثؤرتةكانى  دةكاتةوة، 
هةيةو  جَيبةجَيكردن  بة  ثَيويستى 
شتَيك  بةيةكةوة،  بةستراوة  شتةكان 
ثةرلةمانةوة  ليذنةكةى  بة  تةنيا  نيية 
كة  بكةن  ضى  ئ��ةوان  بةسترابَيت، 
راثؤرتةكانيان  نةكرَينء  هاوكاريى 
بةوشَيوةية  بارودؤخةكة  نةدرَيتآء 
زؤر درَيذةى كَيشاءة، وتيشى: »تائَيستا 
ليذنةى نةزاهة نةيتوانيوة ئةو ئةركةى 
لةسةر شانيةتى جَيبةجَيى بكاتء ئةو 
ئامانجة بثَيكَيت كة بؤى دروستبووةء 
ناشتوانآ بَيكات، ئةطةر بةوشَيوةيةى 
لة  كةرةستةكانيان  بَيتء  ئَيستا 

بةردةست نةبَيت«.

سةرؤكايةتى بةرثرسيارة
عةدنان عوسمان، ئةندامى ليذنةى 
نةزاهةى ثةرلةمان، ئةوة دةخاتةإوو، 
كارى ليذنةكان زياتر ضاودَيريكردنء 
لةاليةن  راثؤرتةكان  بةدواداضووننء 
رةوانةيان  ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى 
نةبوءنى  ضاالك  هةروةك  دةكرَيت، 
بةآلم  نةشاردةوة،  نةزاهةى  ليذنةى 
وتى:  رؤذن��ام��ة  بؤ  بةثَيضةوانةوة 
دةستةى  بة  ثةيوةنديى  نة  »ئ��ةوة 
ن��ةزاه��ةو ض��اودَي��رى داراي��ي��ةوة 
ضاالك  بؤ  هؤكارَيك  تةنيا  هةية، 
ليذنةكة  الوازيى  سستىء  نةبوءنء 
ثَيدةضَيت  ثةرلةمانة،  سةرؤكايةتى 
شكَليى  ليذنةيةكى  تةنيا  ويستوءيانة 
ضونكة  دروستببَيت،  ناوةإؤك  بَيتء 
دواى ساَلَيك لة دةستبةكاربوون هيض 
كارو بةدواداضوءنى بؤ هيض مةلةفَيك 
ثةيوةستة  هةمووى  ئ��ةوةش  نيية، 
ثةرلةمانةوةء  سةرؤكايةتى  ب��ة 
نييةو  ليذنةية  بةو  ئومَيدَيكيان  هيض 
ضونكة  ن��ةك��ردءوة،  كارئاسانييان 
داراييان  ضاودَيرى  ديوانى  دةب��وء 
يةكبخستايةتةوة، كة يةكنةخراوةتةوة 
دةبوو راثؤرتةكانيان بدراية بة ليذنةكة، 
دةستةى  كات  زووترين  بة  دةب��وو 
ياساكةى  لةسةر  طفتوطؤ  نةزاهة 

بكرايةو دةستةكة دروستبكراية«.
ئ���ةو ب���اس ل���ةوة دةك����ات، كة 
خةمساردء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
ليذنةكةى  كارةكانى  طوَيثَيدان  بآ 
نامةو  »ضةند  وتيشى:  ثةكخستوءة، 
ئامادةنةبوءن  داوةو  ياداشتمان 
وةآلممان بدةنةوة، تا دوا دانيشتن كة 
كؤمةَلَيك بةَلَينيان داوة، بةآلم ثَيمواية 
كةمكردنةوةى  بؤ  تةنيا  بةَلينانة  ئةو 
هيض  توإةبوءنةكانةو  ن��اإةزاي��ىء 
لةو  ليذنة  ئةندامانى  هةموء  نيية، 
زؤرينةش  بَيزاربوءن،  خةمسارديية 
يان  ليذنةية  ئ��ةو  ئ��ةوةي��ة  ل��ةط��ةأل 
من  دابخرَيت،  ي��ان  بكرَيت  ض��االك 
بة  تةنيا  بة  يةكةم  بةرثرسيارى 
دةبينم،  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
روءنكردنةوةى  ئةو  دواى  بةتايبةت 
بؤمان  ث��ةرل��ةم��ان،  سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  دةرك��ةوت 

بَياليةن نييةو وةك اليةنَيكى سياسيى 
دةكات،  مةسةلةكاندا  لةطةأل  مامةَلة 
اليةنة  نييةتى  ئةوة  ثَيمانواية  ئَيمةش 
سياسييةكانى دةسةآلتة، كة نايانةوَيت 
ليذنةى نةزاهة ضاالكء ئةكتيظ بَيتء 
هيض هؤكارَيكى هونةريى نيية، ئةوةش 
سياسى  بةرنامةيةكى  لة  بةشَيك  بة 
دةبينين، كة سةرؤكايةتيةكة ثةيإةوى 
دةكاتء ثَيشمانواية ئةوة ثيالنَيكة دذ 

بة ليذنةى نةزاهة«.
هةَلوَيست وةردةطرن

ئاماذة  عةلي،  حةمة  حةمة سةعيد 
ياداشتيان  ليذنةكةيان  دةكات:  بةوة 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى  داوةت��ة 
ضاودَيرى  ديوانى  داواي��ان��ك��ردءوة 
دةستةى  يةكبطرنةوةو  داراي���ى 
ديوانى  راثؤرتةكانى  ثَيكبَيتء  نةزاهة 
كارئاسانيىء  بدرَيتآء  ضاودَيريمان 
»دواتر سةرؤكى  بكرَيت،  هاوكاريمان 
كارئاسانىء  بةَلَينى  ث��ةرل��ةم��ان 
هاوكاريى ثَيداوينء دواى ئةوة ئَيمةش 
وتيشى:  دةك��ةي��ن«،  لةسةر  ئيشى 
داواى  ئؤثؤزسيؤن  ليستةكانى  »وةك 
جديمان كردءوةو هةَلوَيستى رؤشنى 
خؤمان داوة كة ليذنةكةمان كارا نيية، 
قسةمان  طشتيى  راى  راطةياندنء  بؤ 
كردءوةو ياداشتمان داوةتة ثةرلةمان، 
باسمان  ك��ردووةء  خؤمان  قسةى 
لةبةردةم  ئَيمة  كة  ك��ردءوة  ل��ةوة 
لَيثرسراوَيتيداين، ئةطةر كارئاسانيىء 
هاوكاريمان نةكرا، هةَلوَيستى ديكةمان 
ليذنةكة  ئةندامانى  زؤرينةى  دةبَيتء 

لةسةر ئةو راية كؤكن«.
باس  عوسمان  عةدنان  هةروةك 
لةوة دةكات: وةك ئؤثؤزسيؤن لةسةر 
سةرؤكايةتى ئةو ليذنةية سةرؤكايةتى 
ضةند ليذنةيةكيان لة دةستدا، ضونكة بة 
ماوةيةشدا  »لةم  وتى:  زانى،  طرنطمان 
لة  دةردةب��إي��ن  خؤمان  هةَلوَيستى 
دةرةوةو ناوةوةى ئةو ليذنةية، رةنطة 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان ثَيى خؤشبَيت 
ئةو كةسة دَلسؤزانةو ئؤثؤزسيؤن لة 
وابَيت  ئةطةر  بةآلم  نةمَينَيت،  ليذنةكة 
هةنطاوو هةَلوَيستى ديكةمان دةبَيت«.
بةغدا لةثَيش كوردستانةوةية

ثَييانواية  ض��اودَي��ران  بةشَيكى 
ليذنةى نةزاهةى ئةنجومةنى نوَينةرانى 
كاراتر  كوردستان  ل��ةوةى  عَيراق 
ك��ردوءةو  زياتريان  ك��ارى  ب��وونء 
قسةيان لةسةر طةندةَليى كردووةو لة 

لَيثرسراوانيان كؤَليوةتةوة.
زةه���اوى،  س��ي��روان  هةرضةند 
هاوثةيمانى  ليستى  ب��إي��اردةرى 
لةوة  نكؤَلى  )ثَيشوو(،  كوردستان 
ن��اك��ات، ب���ةآلم ج��ي��اوازى ك��ارى 
بؤ  كوردستان  بةغداو  لة  ليذنةكةشى 
ئةوة طةإاندةوة، لة بةغدا زياتر لة )50( 
ساَلة ديوانى ضاودَيرى دارايى هةيةو 
بريمةر  فةرمانى  بة  )2004(ةوة  لة 
»كةواتة  دامةزراوة،  نةزاهة  دةستةى 
دروستببَيت  ليذنةكة  ئ��ةوةى  ثَيش 

كة  ه��ةب��ووة  طرنط  دةزط���اى  دوو 
بةآلم  ثَيبكةن،  كارى  هةية  ياساشيان 
نييةو  نةزاهة  دةستةى  كوردستان  لة 
ضاودَيرى داراييش يةكينةطرتوءةتةوة 
كات  زءوترين  بة  ئ��اط��ادارم  )وةك 
يةكدةطرنةوة(، بؤية ثَيويستة دةستةكة 
دروستبكرَيت  كوردستانيش  ل��ة 
بؤئةوةى سيستمى ضاودَيرى دارايىء 
لة  كوردستان  لة  طةندةَليى  نةهَيشتنى 
ضونكة  تةواوبَيت،  ياساييةوة  رووى 
تةواونةبَيت،  ياساييةوة  رووى  لة  تا 
كارى  واقيعةوة  رءوى  لة  ناتوانرَيت 
لةسةر بكرَيت، كةواتة بةراوردكردنةكة 
جياوازى هةية، لةبةرئةوةى ليذنةكةى 
كاراتر  هةبوءةء  كةرةستةى  بةغدا 
ب���ووة«، روءن��ي��ش��ى دةك��ات��ةوة تا 
دروستدةكرَيت،  نةزاهة  دةستةى 
ئةندامةكانى  كوردستان  ليذنةكةى 
نوَينةرايةتييةكةيان  رؤَلة  رووى  لة 
خةَلكء  ئةو  بكةنء  مومارةسةرة 
طلةييان  كة  ببينن  اليةنانة  ك��ةسء 
لَيى  بةَلطةى طةندةَلييان هةيةو  هةيةو 

بكؤَلنةوةو ئةو شتانة كؤبكةنةوة.

دةستةى نةزاهة
كةى دادةمةزرَيت؟

بةشَيكى ثسثؤإانء ثةرلةمانتاران 
دامةزراندنى  ثَيويستى  بة  ئاماذة 

دةستةى نةزاهة دةكةن.
ثَييواية:  زةه����اوى،  س��ي��روان 
لة  مةنزومةيةكة  داراي��ى  ضاودَيرى 
ليذنةى نةزاهةى ثةرلةمانء ضاودَيرى 
ثَيكدَيت،  نةزاهة  دةستةى  داراي��ىء 
ليذنةكة لة دنيادا كارى ضاودَيريكردنى 
دارايية،  ضاودَيرى  ديوانى  دةستةكةو 
بة  ئةوةية  كارى  داراييش  ضاودَيرى 
سجيالتى حساباتدا دةضَيتء وردبينى 
ضؤن  بزانَيت  بؤئةوةى  دةكات  تَيدا 
نةزاهةش  دةس��ت��ةى  س��ةرف��ك��راوة، 
ثَيدراوةء  لَيكؤَلينةوةى  دةسةآلتى 
طةندةَليى  اليةنَيك  ك��ةسء  ه��ةر 
وتيشى:  دادط���ا،  دةي��دات��ة  كردبَيت 
دادةنَيت  ياسا  نةزاهةش  »ليذنةى 
دةستةى  دارايىء  ضاودَيرى  ئةو  بؤ 
نةزاهةء ضاودَيريى كارةكانيان دةكات 
كارةكانيان  ضةند  تا  بزانَيت  بؤئةوةى 
كردووةء دةتوانَيت ئةوة لة ثةرلةمان 
ضاودَيرى  ئةطةر  بةآلم  بورءوذَينَيت، 
نةبَيت،  نةزاهة  دةستةى  داراي��ىء 
كارى ليذنةكة قورس دةبَيتء ناتوانن 
بكةن،  كارةكانيان  ثَيويست  وةك 
ضونكة ئيشى ثةرلةمانتار ياسادانانء 

ضاودَيريىء نوَينةرايةتيكردنة«.
ئومَيدى  عوسمان،  عةدنان  بةآلم 
دةَلَيت:  نييةو  دةستةكة  بة  زؤرى 
نةزاهةيةى  دةستةى  ئةو  »دَلنياين 
عةقَلةيةتةو  ب��ةم  ك��وردس��ت��ان  ل��ة 
خؤيان  فةرمانبةرى  كؤمةَلَيك  بة 
بَيتوانا  بَيكةَلكء  زؤر  ثإدةكرَيتةوة 
دةستةو  لةو  زؤرَي��ك  وةك  دةبَيت، 
بؤية  دروستبووة،  تايبةتانةى  ليذنة 
ثَيمان باشة سيظى ئةو كةسانة لةاليةن 
ئةطةر  ثةسةندبكرَيتء  ثةرلةمانةوة 
حكومةتيش جدييةتى هةية لةوة رؤَلى 
ئؤثؤزسيؤن لةبةرضاو بطرَيت، ضونكة 
زياترى  ضاودَيريى  دةتوانَيت  ئةو 

دةسةآلت بكاتء لة دنياشدا واية«.
ه�����ةروةك ل���ةو ب��إواي��ةداي��ة 
كوردستان  لة  دةس��ةآلت  بةوثَييةى 
طةندةَليىء  دذايةتى  لة  نةبوءة  جديي 
ثةرةدان  لة  بوءة  هؤكارَيك  خؤشى 
كة  دةستةيةش  ئةو  طةندةَليى،  بة 

دايدةمةزرَينَيت نةزؤك دةبَيت.
ل��ةوةش  ب��اس  ثةرلةمانتارةكة 
دةك����ات، ك��ة دي��وان��ى ض��اودَي��رى 
كارةكانى  ل��ة  زؤرَي���ك  سلَيمانى 
تةنيا  ك��ردووة،  نةزاهةشى  دةستةى 
دةس��ةآلتء  ثَيدانى  بةيةكخستنء 
راثؤرتةكانيان  ب��ؤ  حسابكردن 
دةستةيةكى  هيض  ب��ة  ثَيويستيى 
زؤر  لةوكاتةدا  ضونكة  نابَيت،  ديكة 
دةبَيتء  ئاشكرا  طةندةَليى  مةلةفى 
لةاليةن  بةآلم  دةكرَيت،  لةسةر  كارى 
جدييةت  راستطؤيىء  دةسةآلتةوة 
نييةء دروستكردنى دةستةكةش تةنيا 
كات كوشتنةو هةوَلدانة بؤ بة فيإؤدانى 

سامانى طشتيى ئةم وآلتة.
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زانستييةء  زاراوةيةكى  »فؤرماتكردنةوة«،  يان  »فؤرماتكردن«، 
لَيى  مةبةست  بةكاردةهَينرَيتء  كؤمثيوتةريدا  زانستى  لةبوارى 
تر  جارَيكى  كؤمثيوتةرء  نَيو  بةرنامةكانى  تةواوى  سإينةوةى 
خراثبووةكان  فايلة  كة  بةجؤرَيك  بةرنامةكانيةتى،  دابةزاندنةوةى 
كة  دةبَيت  لةوكاتةدا  ئةمةيش  دابةزَينرَينةوة،  باشتر  بةشَيوازَيكى 

ظايرؤس لة بةرنامةكانى نَيو كؤمثيوتةرةكة دةدات.
سياسى،  جياجياكانى  كاية  زؤربةى  بؤ  زاراوةية  ئةم  دةشَيت 
بةطشتيى  زانستى  ئابووريىء  كؤمةآليةتى،  رؤذنامةنووسى، 
بطوَيزينةوةء بةشَيكى هةرة زؤرى كاية جياجياكان لةم هةرَيمةدا، 

ثَيويستيان بةفؤرماتكردنةوة هةبَيت.
بؤ نمونة، فؤرماتكردنةوةى حكومةت )بةهؤى بوونى لَيشاوى 
طةندةَلىء بَيبةرنامةيى(، يان فؤرماتكردنةوةى ثةرلةمان )لة رووى 
جياوازيىء  بةهَيندوةرنةطرتنى  ياساء  دةركردنى  لة  خةمسارديى 
فؤرماتكردنةوةى  دةس��ةآلت(،  وةك  ئةركةكانى  رانةثةإاندنى 
سياسةت لةكوردستان )لة رووى مامةَلةكردن بة مةنتقى دؤستايةتى 
بةرذةوةنديى  لةبرى  سياسييةكان،  كارةكتةرة  زؤربةى  لةالى 

سياسى(ء.. هتد.
هةرَيمى  لة  ئةمإؤ  كة  هةستيارانةيش  اليةنة  لةو  يةكَيك 
داوة،  لَيى  ظايرؤس  بةفؤرماتكردنةوةيةء  ثَيويستى  كوردستاندا 

ميدياى حيزبيية.
جاروبار لةاليةن هةندَيك لة ميدياكارانى ناوةندةكانى راطةياندنى 
حيزبةكانةوة، كاتَيك رةخنة لة ميدياى ئةهلى دةطرن، كة رةضاوى 
بةشَيكى  )لةطةأل  ناكةن  راستطؤيى  وردبينيىء  بةرثرسيارَيتيىء 
ئةو رةخنانةدام(ء بوونةتة سةكؤيةك بؤ ئاإاستةكردنى جةماوةر 
لة  سياسيى  دةسةآلتى  كؤى  هةرَيمء  لة  »ئةزمونةكةمان«  لةدذى 
راطةياندنى  لة  شةرمنانة  رةخنةيةكى  تردا،  بةديوَيكى  هةرَيمدا... 
بةذمارة  رةخنانة  ئةم  ئةوةى  )سةربارى  دةطرن  حيزبةكانيشيان 
كةمنء وةك ئاماذةيشم بؤ كرد، شةرمنن(ء ثَيشنيازطةلَيك دةخةنة 
ميدياى  ثَيويستة  لةوةى  حيزبةكانيان،  باآلى  بةرثرسانى  بةردةم 
زمانحاألء  وةك  حيزبيى  ميدياى  ضيتر  رَيكبخرَيتةوةء  حيزبيى 
سةكؤيةك بؤ ثإوثاطةندةكردن بؤ حيزبةكان بةكارنةهَينرَين )كة تا 

ئةم ساتةوةختةيش ئةم رؤَلة دةبينَيت(.
لة  ئؤرطانَيك  وةك  حيزبيى،  ميدياى  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 
وايكردووة  ئةمةيش  كراوةء  لةطةَلدا  مامةَلةى  ئؤرطانةكانى حيزب 
كة ميديا جؤرَيك لة طةمةى سياسيى بكاتء لة ئةركة ثيشةييةكةى 
لَيشاوَيك لة  دووربكةوَيتةوةء لةثشتى ئةم طةمة ناشيرينةيشةوة، 
ناثإؤفَيشناأل  »سياسيى«  ضةندين  ناثإؤفَيشناألء  رؤذنامةنووسى 
بوونيان هةية، هةروةكضؤن هةمان حاَلةت لة جيهانى عةرةبىء لةنَيو 
كة  رادةيةى  ئةو  تا  بةرضاودةكةوَيت.  زةقيى  بة  عةرةبيدا،  ميدياى 
ميدياكانى حيزبء دةسةآلت لةم هةرَيمةدا، لةبرى ئةوةى ميدياى 
هَيرشبردنء  لةنَيوان  راثةإَينن،  ميدياييةكان  وةزيفة  بنء  ثيشةيى 
سةنطةرى بةرطريكردندا بوون، كة ئةمةيش هَيندةى تر ئةم ميديايانةى 

لة بابةتيبوونء راستطؤيىء بَياليةنيى دوورخستووةتةوة.
باشة  ئةى  دةَلَين:  كةسانةى  ئةو  زؤرن  كة  لةوةى  بَيطومانم 
رَييةوة  لة  نيية  خؤى  رةواى  مافى  هةية،  راطةياندنى  كة  حيزب 
هةر  رةواكانى  مافة  لة  يةكَيكة  وةكضؤن  بكات،  لةخؤى  بةرطريى 

حيزبَيكى سياسيي؟!
لة كاديرانى راطةياندنى حيزبيى،  ئةم »مةنتق«ة لةالى هةندَيك 
مةنتقَيكة تةواو ناكؤكة لةطةأل بنةما زانستييةكانى ميدياء وةزيفةكانى 

هةر ناوةندَيكى ميديا لةهةر سيستمَيكى ديموكراسيدا؟
ميدياى  كة  وانيية  ماناى  ئةمةيش  ناكؤكة،  دةَلَيين،  كاتَيك 
حيزبييةكانء  »دةستكةوتة«  لة  بةرطريكردن  لة  خؤى  حيزبيى 
داكؤكيكردن لة بةرنامةى حيزبيى دابماَلَيت، بةَلكو كاتَيك ئةم ناوةندة 
ميدياييانةى حيزب، زياتر وةك سةكؤى بةرطريكردنء هَيرشبردن 
)نةك  نابَيتةوة  تيا  جددييان  رةخنةطرتنى  جَيطاى  بةكاردةهَينرَينء 
رةخنةى شةرمنانة لة بةرثرسَيكى تاثؤ، يان بوونى ضاَلَيك، ياخود 
لة  ناوةندانة،  ئةم  كة  وادةكات  ئةمة  عةمودَيك(  خواربوونةوةى 

ناوةندى ميدياييةوة، ببنة ناوةندى ثإوثاطةندةكردن.
راطةياندنى  كاديرى  هةندَيك  شةرمنانةى  داوا  ئةو  هةربؤية 
حيزبيى كة داواى رَيكخستنةوةى ميدياكانيان دةكةن، ثَيويستة ئةم 
فؤرماتكردنةوةى  بؤ  داواكة  فشارء  هَيزى  بكرَينة  شةرمنانة  داوا 

كؤى راطةياندنى حيزبيى بَيت لة كوردستان.
رؤشنبيرانء  ل��ةالى  تَيبينييانةى  ئ��ةو  بةشَيكى  هةَلبةتة 
لةم  ديموكراسى  خةوشةكانى  بة  بةرامبةر  رؤذنامةنووسان 
بةتايبةتيش  دةك��ةون،  ميديا  ناوةندةكانى  بةر  هةن،  هةرَيمةدا 
ناوةندةكانى ميدياى حيزبيى، ئةو ناوةندانةى بةلَيشاو ثارةيان بؤ 
سةرفدةكرَيتء دواجاريش لةبرى بةشداريكردنيان لة فراوانكردنى 
رادةربإينء  ئازاديى  زانينء  مافي  فةزاى  ديموكراسيىء  فةزاى 
لة  بةشدارى  هةرَيمدا،  لة  رةخنةطرتن  سنوورةكانى  نةهَيشتنى 
كة  دةكةن،  »حةقيقةتَيك«  تةنها  بؤ  ثإوثاطةندةكردن  نيشاندانء 
لة  بَيدةنطينواندنة  حيزبييةء  طوتارى  حيزبء  حةقيقةتى  ئةويش 
وةرنةطرتنى  بةهَيند  جةماوةرء  بؤ  راستييةكان  ئاشكراكردنى 
سةبقى رؤذنامةنووسى، وةكضؤن يةكَيك لة بةرثرسيارَيتىء ئةركة 

طرنطةكانى هةر ناوةندَيكى ميدياية.
بة  ثَيويستى  حيزبيى  ميدياى  زياتر،  كات  لةهةر  ئةمإؤ 
فؤرماتكردنةوةيةء ئةمةيش بةتةنها بةكؤبوونةوةيةك، يان ديدارَيك، 
ياخود راثؤرتَيكى شةرمنانةى نازانستيىء نابابةتييانة ناكرَيت، كة 
تيايدا بانطةشةى رَيكخستنةوةى ميدياى حيزبيى بكرَيت، بَيئةوةى 
طرنطترينيان  كة  دياريبكرَين،  بنةإةتييةكانى  نةخؤشيية  خةوشء 
باآلى  بةرثرسانى  س��ةرؤكء  خةوشةكانى  لة  نةبوونة  بَيدةنط 
لةناو  دارايىء كارطَيإيىء سياسيى  نةبوونى شةفافييةتى  حيزبء 

حيزبء دةسةآلتى ئةم هةرَيمةدا بةطشتيى.

فؤرماتكردنةوة

»هيض ئومَيدَيك بةليذنةى نةزاهة ناكرَيت«



راثؤرتي: دلَير عةبدولخالق

سَييةمين  بةستنى  دواى  رؤذَي��ك 
كوردستان،  نيشتمانى  يةكَيتى  كؤنطرةى 
ثارتىء  نَيوان  ستراتيذيى  رَيكةوتننامةى 
ه���ةردووالوة  راطةياندنى  لة  يةكَيتى 
سياسيى  ض��اودَي��ران��ى  ب��آوك��راي��ةوة، 
بآوكراوةتةوة،  ئةوةي  هةية  طومانيان 
لةنَيوان  بَيت  رَيكةوتننامةية  ئةو  هةمان 

بارزانىء تاَلةبانيدا ئيمزا كراوة.
ه���ةردوو  فةرمييةكانى  ك��ةن��اَل��ة 
ديموكراتء  ثارتى  راطةياندنى  مةكتةبى 
ساأل  س��َى  دواى  نيشتمانى،  يةكَيتى 
رَيكةوتننامةى  م��ان��ةوةى  نهَينيى  بة 
 )2010/6/2( رؤذى  نَيوانيان  ستراتيذى 
م��ادةي��ي��ان   )8( رَي��ك��ةوت��ن��ام��ةي��ةك��ى 
جةخت  مادةكانى  كؤى  كة  بآوكردةوة، 
هةماهةنطيى  طشتييةكانى  رايةَلة  لةسةر 
هةردووال دةكات بؤ كاروبارى سياسيى، 
ثةيوةنديى  حكومةت،  ث��ةرل��ةم��ان��ى، 
راطةياندنء  دةرةوة،  ديبلؤماسىء 

نةهَيشتنى كَيشةكانى رابردوو. 
لةطةأل  بوو  هاوكات  هةنطاوة  ئةم 
يةكَيتىء  سَييةمى  كؤنطرةى  سازدانى 
كؤى ئةو رةخنة بةرفراوانةى، كة بةشَيك 
لة سةركردايةتى هةردوو حيزبء بنكةى 
نهَينيىء  لة  دةيانطرت  حيزبةكةيان 
ئةو  خاَلةكانى  مانةوةى  تةمومذاوى 

رَيكةوتننامةية.
محةمةد،  كاوة  ضوارضَيوةيةدا،  لةو 
رؤذنامةى  ثَيشووى  سةرنووسةرى 
وتارَيكى رةخنةييدا  لة  نوَى،  كوردستانى 
حيزبةكةى  ستراتيذيى  رَيكةوتننامةى 
ناوبردووةء  ستراتيذيى«  »نهَينى  وةك 
لة  رَيكةوتنة  ئةو  ب��ةوةدةك��ات:  ئاماذة 
رةنطدانةوةى  هةردووال  قاعيدةى  ئاستى 
كَيشةكانى  وردة  رؤذان���ة  ن��ةب��ووةء 
حكومةتء حيزبى ثَي ثينةو ثةإؤ كراوة.

ك���اوة، ل��ة وت��ارةك��ةي��دا ل��ة ذم��ارة 
دةَل��َي��ت:  ئاسؤ  رؤذن��ام��ةى   )1232(
كةسمان  ئ��ةوةي��ة  ط���ةورة  »ط��رف��ت��ى 
نةديوةء  رَيكةوتننامةكةمان  ناوةإؤكى 
تةنانةت  ئاطادارنين،  وردةكارييةكانى  لة 

سةركردايةتى  ئةندامانى  لة  بةشَيك 
بَيئاطانء  ناوةإؤكةكةى  لة  هةردووالش 
تةنيا لةنَيوان مةكتةبى سياسيى هةردووال 
ئيمزا كراوةء وةك نهَينييةكى ستراتيذيى 

ثارَيزراوة«.
راميارييةكانى  زانستة  مامؤستايةكى 
بآوكردنةوةى  سةآلحةدين،  زانكؤى 
طرنط  بة  خةَلك  بؤ  رَيكةوتننامةية  ئةو 
دابةشكردنى  جطةلة  ثَييواية:  نازانَيتء 
لةنَيوان  يةكسان  بةشَيوةيةكى  دةسةآلت 
نيية.  تَيدا  ترى  هيضى  حيزبدا  ه��ةردوو 
ثَيشةكى  لة  لةكاتَيكداية  بؤضوونة  ئةم 
هاتووة،  رَيكةوتننامةكة  بآوكردنةوةى 

بؤ بةرضاو روونى شةقامى كورديية. 
د.ساَلح مةال عومةر عيسا، مامؤستاى 
زان��س��ت��ة رام��ي��اري��ي��ةك��ان��ى زان��ك��ؤى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  سةآلحةدين 
»م��اه��ي��ةتء ج��ةوه��ةرى ن��اوةإؤك��ى 
خةَلك  ب��ؤ  ثَيشتر  رَيكةوتننامةكة 
دةسةآلت  دابةشكردنى  كة  زانرابوو، 
ئةم  بؤية  يةكَيتى،  ثارتىء  لةنَيوان  بوو 

بةَلكو طرنط  نيية،  بابةتة بؤ خةَلك طرنط 
نةيتوانى  رَيكةوتننامةية  ئةو  ئةوةية، 
ه��ةردووال  لةنَيوان  سياسيى  متمانةى 
يةكطرتووى  حكومةتَيكى  دروستبكاتء 

لَى بةرهةمبَيت«.
ل���ةب���ارةى ئ���ةو ث��رس��ةى ط��واي��ة 
بآوكردنةوةى رَيكةوتننامةكة بة ئامانجى 
بنكةء  لة  يةكطرتنةية  ئةو  رةنطدانةوةى 
د.ساَلح،  حيزب،  ه��ةردوو  خ��وارةوةى 
سيستمة  ئةو  لةناو  بةوةكرد:  ئاماذةى 
تَيدا  ديموكراسى  كلتوورى  سياسييانةى 
الوازة، كة ئةم واقيعة بؤ هةرَيميش راستة 
ناوةإاست،  لة خؤرهةآلتى  بةشَيك  وةك 
نوخبةى  لةنَيوان  زياتر  سياسيى  طةمةى 
خوارةوة،  خةَلكى  نةك  دةبَيت،  سياسيى 
جةماوةريش  بن  رازى  ئ��ةوان  ئةطةر 
لةذَير كاريطةريىء تةقليدى ئةوان رازى 

دةبن. 
بؤ  رَيكةوتنة  ئةو  »زةحمةتة  وتيشى: 
خوارةوةى هةردوو حيزب بطوازرَيتةوة، 
يةكتر  لةطةأل  سةركردةكان  نوخبةء  تا 

راستطؤ نةبن«.
سةآلحةدين  زانكؤى  مامؤستاكةى 
ئاماذةى بةوةشكرد، هؤشياريى سياسيى 
نيية،  ثَيويست  وةك  كؤمةَلطةدا  لة  تاك 
هيض  هةبَيت  هؤشياريية  ئ��ةو  ئةطةر 
رَيكةوتننامة  هَيز  دوو  ناكات  ثَيويست 
م��ؤرب��ك��ةن، ب���ؤئ���ةوةى س��ن��وورء 
ضؤنيةتى  ك��ارك��ردنء  ض��وارض��َي��وةى 
لةطةأل  جةماوةرةكانيان  بؤ  رةفتاركردن 

يةكتر ديارى بكةن.
سةرنجى ضاودَيرانى سياسيي لةسةر 
رَيكةوتننامةية  ئ��ةو  ب��آوك��ردن��ةوةى 
لةاليةن راطةياندنى هةردوو حيزب لةوةدا 
ضإدةبَيتةوة، كة زؤربةى مادةكانى شتى 
هيض  واتة  ئاشكراية،  خةَلك  طشتينء الى 
ببَيتة  تائةوةى  نيية  ئةوتؤيان  طرنطييةكى 
حيزب  دوو  بؤئةوةى  نهَينى  مادةيةكى 
سةركردايةتىء  لة  ساأل  سَى  م��اوةى 
بنكةى خؤيانى بشارنةوة، هةروةك زؤر 
خاَليشى تَيدا نيية، كة ثَيشتر سةركردايةتى 

هةردووال باسيان دةكرد.

سياسةتمةدار،  سالم،  ناميق  جةوهةر 
ئةو  بآوكردنةوةى  هؤكارى  ثَييواية؛ 
ئاماذةى  كاتةدا،  لةم  رَيكةوتننامةية 
ئةو  ناوةإؤكى  نادياريى  بؤ  طةراندةوة 
حيزبء  هةردوو  بنكةى  لة  رَيكةوتننامة 
ت��ا رادةيةك شةقامى كورديش، وتيشى: 
»بآوكردنةوةى لةم كاتةدا دةكرَيت لةذَير 
يةكَيتى  كؤنطرةى  ئةندامانى  فشارى 
تاووتوَيكردنى  ئامانجى  بة  بووبَيت، 
ئةوجؤرة هاوثةيمانَيتيية لةناو كؤنطرةدا.

ناوةرؤكى  لة  طومانةى  ئةو  لةبارةى 
دةك��رَي��ت،  رَيكةوتننامةكة  ئةسَلى 
ئةوة  بَلَيم  »ناتوانم  وتى:  ناميق،  جةوهةر 
ناوةإؤكةكةية، يان ئةو نيية، بةآلم ئةوةى 
ثَيشتر  كة  خاأل،  هةندَى  سةرنجة  جَيى 
لَيدةكردةوة  تةئكيديان  حيزب  هةردوو 
لةو ناوةإؤكةى بآوكراوةتةوة نابينرَيت، 
بةنموونة: نازانرَيت ئةو رَيكةوتننامة هةتا 

هةتايية، يان ضةند ساأل دةخايةنَيت؟!«.
ناميق،  جةوهةر  لَيدوانةكةييدا  لة 
دؤكيؤمَينتى  بة  ئةمة  »ئةطةر  وتيشى: 
طرَيى  دةبينين  سةيربكةين،  فةرميى 
ئيمزاى بؤ دروست دةبَيت، ضونكة ئيمزاى 
بةإَيزان تاَلةبانىء بازانىء سةركردايةتى 
لة  خاَلَيكة  ضةند  تةنيا  نيية،  بةسةرةوة 
بآوكراوةتةوة،  ه��ةردووال  رؤذنامةى 
خؤى  وةك  كؤثييةكى  ثَيويستبوو  كة 
بآوبكرَيتةوةء نةك دةستكارى بكرَيت«.

ئيمزاكردنى  دواى  سةرنجةى  ئةو 
لة  يةكَيتى  ثارتىء  رَيكةوتننامةكةى 
بةربآو  بةشَيوةيةكى  كورديدا  شةقامى 
بؤ  ب��وو  ئاماذة  لَيدةكرا،  طوزارشتى 
ديموكراسييةتء  بةرتةسككردنةوةى 
كوردستانء  هةرَيمى  لة  ئازادييةكان 

مؤنؤثؤَلكردنى لةاليةن دوو حيزبةوة.
ناميق،  جةوهةر  طؤشةيةوة،  ل��ةو 
بؤضوونة  ئةو  دةركةوتةكانى  لة  جةخت 
تةمةنى  س��األ  س��َى  دواى  دةك��ات��ةوة 
دةكات،  ئةوة  ثَيشنيازى  رَيكةوتننامةكةء 
ناوةإؤكى ئةو رَيكةوتننامةية دةستكارى 
نيشتمانى  ميساقَيكى  بكرَيتة  بكرَيتء 
هةموو اليةنةكانى ناو ثرؤسةى سياسيى 

كوردستان، نةك تةنيا يةكَيتىء ثارتى.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

حكومةتى هةرَيم، بةإةسميى مؤَلةتي دا 
»حيزب«َيكى  وةك  طؤإان  بزووتنةوةى  بة 
طؤإان  هةَلسوإاوانى  لةكاتَيكدا  سياسى، 
خؤيان  سياسى  بزووتنةوةيةكى  وةك 

ناودةبةن.
ناوخؤدا  وةزارةت��ى  نووسراوَيكى  لة 
رؤذى  )13382(ى  ذم��������ارة  كة 
بة  م��ؤَل��ةت  ل��ةس��ةرة،  )2010/5/31(ى 
لةو  بةخشراء  ط���ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
 )8،7( مادةى  بةثَيى  هاتووة،  نووسراوةدا 
ياساى حيزبةكانى هةرَيمى كوردستان،  لة 
ذمارة )17(ى ساَلى )1993(ى هةمواركراو، 
سةرؤكايةتيى  رةزامةنديى  بة  ئاماذة 
نووسراويان  بة  وةزي��ران،  ئةنجومةنى 
بةثَيى   )2010/5/18( لة   )1253( ذم��ارة 
ياساى  لة  ثَيماندراوة  كة  دةسةآلتةى  ئةو 
وةزارةتى ناوخؤ ذمارة )6(ى ساَلى )2009(

ء بة بوونى مةرجةكانى ياسايى لة داواكاريى 
مؤَلةتى  ثَيدانى  بة  بإيارماندا  دامةزراندن، 
دامةزراندن، بة حيزبى بزووتنةوةى طؤإان 

لة رَيكةوتى دةرضوونى ئةم فةرمانةوة. 
تؤفيق  محةمةد  ئةوةشدا،  لةطةأل  بةآلم 
طؤإان،  بزووتنةوةى  وتةبَيذى  رةحيم، 
دةَلَيت: »ئَيمة داوامان لة وةزارةتى ناوخؤى 
كردووة  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
وةك  وةربطرين  رةسميى  مؤَلةتى  كة 
بزووتنةوةى طؤإانء بة ناوى بزووتنةوةى 
شتَيك  لَيرة  حيزب،  وةكو  نةك  طؤإانةوة، 
هةية بة ناوى ياساى حيزبةكان، لةبةرئةوة 
سياسى  كارى  كة  اليةنَيك  كؤمةَلةو  هةر 
ياساية  بةو  ناكات،  مةدةنى  كارى  دةكاتء 

مؤَلةتى ثَيدةدةرَيت«.
هةَلسوإاوى  رةئوف،  زانا  د.  هةروةك 
ليذنةى  ئةندامى  ط��ؤإانء  بزووتنةوةى 
ي��اس��اي��ى ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان لة 

رؤذن��ام��ةى  بة  ط���ؤإان(،  )فراكسيؤنى 
كة  نووسراوةى  ئةو  خودى  »لة  راطةياند: 
ناوخؤ،  وةزارةت��ى  بؤ  ناردوومانة  ئَيمة 
دةستةواذةى ثارتى سياسى تَيدا نةهاتووة، 
هةرضةند لة روانطة رةسمييةكةيةوة ئَيمة بة 
مؤَلةتمان  ثارتَيكى سياسى  وةكو  ناضاريى 
وةرطرتووة، بةآلم بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤى 
سياسى  رَيكخراوَيكى  وةكو  بزووتنةوةكة، 

كاردةكةين«.
لة مانطى ئازارى )2009(دا، بزووتنةوةى 
لة  سياسى  رَيكخراوَيكى  وةك��و  ط��ؤإان 
لة  راطةياندو  خؤى  كوردستان  هةرَيمى 
بةشداريى  يةكةمجار  بؤ   )2009/7/25(
كردو  كوردستانى  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
ثَيدانى  داواى  ئةمساَليشدا  سةرةتاى  لة 

ناوخؤى  وةزارةت��ى  لة  رةسميى  مؤَلةتى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان كرد، رؤذى 
مؤَلةتى  ناوخؤ،  وةزارةت��ى   )2010/5/31(

رةسميى بة بزووتنةوةكة دا.
ياساناسان  سياسىء  ض��اودَي��ران��ى 
ئةزموونَيكى  ك��وردى  حيزبى  ثَييانواية، 
خؤى  ثةيامةكةى  ثيشانداوةو  ناشيرينى 
هةمان  ط��ؤإان  نابَيت  لةبيركردووةء 

ئةزموون دووبارةبكاتةوة. 
زان��ا رةئ��وف، ئ��ةوة دةخ��ات��ةإوو، لة 
لة  كَيشةيةك  هيض  ياساييةوة  رووى 
حيزب،  دةستةواذةى  بةكارهَينانى  نَيوان 
بةثَيى  ضونكة  نابينم،  بزووتنةوةدا  يان 
اليةنء  طرووثء  هةر  حيزبةكان،  ياساى 
وةكو  بكات،  مؤَلةت  داواى  رَيكخراوَيك 

بةآلم  ثَيدةدةرَيت،  مؤَلةتى  سياسى  ثارتى 
ئةم  سةيرى  بابةتييةوة  رووى  لة  ئةطةر 
بزووتنةوةى  تَيبينييةى  ئةو  بكةين،  بابةتة 
طؤإان كة لةسةر حيزب هةيةتى لة شوَينى 

خؤيداية.
لة  حيزبايةتى  »ك��ارى  راشيطةياند: 
كوردستاندا ئةزموونَيكى خراثء ناشيرينء 
ضوونةتة  كوردييةكان  حيزبة  شَيوَينراوةء 
ذيانى  وردةكارييةكانى  سةرجةم  ن��او 
ذيانيان  بوارةكانى  هةموو  خةَلكةوةو 
بارن بةسةرشانى  داطيركردووةء هةميشة 
لة كوردستاندا  ثارتى سياسى  كؤمةَلطةوة، 
ثةيامةكةى  بازرطانيكردننء  سةرقاَلى 

خؤيان لةبيركردووة«.
طؤإان،  بزووتنةوةى  سةركردةكانى 

بزووتنةوةكةيان  كة  بإوايةن  ئةو  لةسةر 
دةتوانَيت خؤى رزطاربكات لة دةستةواذةى 
حيزبى سياسىء ئةو نةريتة كؤنة بشكَينَيتء 
نوَيى  وَينةيةكى  ببَيتة  طؤإان  دةيانةوَيت 

ذيانى حيزبايةتى لة هةرَيمى كوردستاندا.
زانستى  مامؤستاى  محةمةد،  يوسف 
رةئوفداو  زانا  لةطةأل  هاوإاية  سياسى، 
ثَييواية: لة قؤناغى رابردوودا، ثارتى سياسى 
رَيطةيةك  ثيشانداوةء  ناشيرينى  وَينةيةكى 
سةيتةرةكردن  ثةيداكردنء  ثارة  بؤ  بووة 
خةَلكى  ذيانى  كايةيةكى  هةموو  بةسةر 
كوردستانداء بةثَيى ياسا كارى نةكردووة، 
بَيزراو  ثارتى سياسى  ئةمة وايكردووة كة 
بَيتء بةو هؤيةشةوة باكطراوندَيكى خراث بؤ 

ثارتى سياسى لة الى خةَلك دروستبووة.
ط��ؤإان  سووربوونى  بة  س��ةب��ارةت 
لةسةر وشةى »بزووتنةوة«ء رةتكردنةوةى 
نايةوَيت  »ط��ؤإان  وتى:  »حيزب«   وشةى 
بؤية  لةدةستبدات،  جةماوةرييةكةى  ثَيطة 
سياسى  بزووتنةوةيةكى  وةكو  دةيةوَيت 

بناسرَيت، نةك ثارتَيكى سياسى«.
ثَيويستى  بة  سياسيية  ضاودَيرة  ئةو 
ضوارضَيوةيةكى  لة  ط��ؤإان  دةزان��َي��ت: 
موئةسةساتى جياواز لة ثارتة سياسييةكانى 
هةوَلبدات  رَيكبخاتةوةء  خ��ؤى  ئَيستا 
دروستبكات،  ديموكراسى  جيهانَيكى 
وةكو  ئةوةية،  طؤإان  رَيطةى  تةنها  ضونكة 
بة بةرنامةيةكى  بزووتنةوةيةكى مؤدَيرنء 

سةردةمييانةو جياوازةوة كار بكات.
حيزبةكانى  ياساى  )17(ساَلة  ماوةى  
ثةرلةمانى  لةاليةن  كوردستان  هةرَيمى 
كوردستانةوة دةركراوةء بة راى زانا رةئوف: 
»ياساكة، ثَيويستى بة هةمواركردنةوة هةيةء 
جَيبةجآ  خؤى  وةكو  ياساكة  تائَيستاش 
نةكراوةء ثارتة سياسييةكان ثابةند نةبوون 
نوآ  ياسايةكى  دةكرَيت  يان  ياساكةوة،  بة 

بؤ ثارتة سياسييةكان دةربكةين«.
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ئةوةى بآلوكرايةوة، رَيكةوتننامة ستراتيذييةكة بوو؟

طؤأان، وةك بزووتنةوة داوايكرد، بةآلم وةك حيزب مؤلَةتى ثَي درا

تاَلةبانى و بارزانى

فؤتؤ: بةهادين يوسف ئاثؤرةى جةماوةري اليةنطرانى طؤإان    



راثؤرتى: ضاوان عةلى

لةكاتَيكدا )3(هةفتةى ديكة ثةرلةمانتاران، 
ثَيدةنَينة وةرزَيكى ديكةى ثشووى هاوينةوة، 
ضاودَيران رةخنة لة ئةداى ثةرلةمان دةطرن 
سستى  بةرةو  ثةرلةمان  كارى  دَيت  تا  كة 

دةإوات. 
تةنيا  رابردوودا  )9(مانطى  لة  ثةرلةمان 
)ياساى  لةوانة  دةرك���ردووة،  )4(ي��اس��اى 
مافى  دةستةى  ياساى  ب��ودج��ةى)2010(و 
مرؤظء دةستةى ثاراستنى ذينطةء دةستةى 
دةيان  كاتَيكدا  لة  جَيناكؤكةكان(،  ناوضة 
يةكةميان  خوَيندنةوةى  كة  هةن  ثإؤذةياسا 

بؤ كراوةء الى حكومةت طيريانخواردووة.
ثةرلةمانى  ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى 
لةساَلَيكدا،  ثةرلةمانتاران  كوردستان، 
)3/1-1/1( دةب��ن:  لةثشوودا  ضوارمانط 

هةفتةى  سآ  بةوثَييةش   )9/1  -  /7/1  ( ء 
ناو  دةضنة  )60(رؤذ  ثةرلةمانتاران  داهاتوو، 

ثشووةوة.

ثةرلةمانَيكى الواز
يةكطرتوو،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتاري 
بةسةرسوإمانةوة  حةمةعةلى،  حةمةسةعيد 
دةَلَيت:  دةإوانَيتء  ثةرلةمانةكةى  ئةداى  لة 
»لةم ماوةيةدا، كارةكانى ثةرلةمان بة سستىء 
)9(مانطى  ماوةى  لة  بةإَيوةضوونء  الوازى 
رابردوودا، نةيتوانيوة وةك ثَيويست بة كارء 

ئةركةكانى هةَلبسَيت«.
ئةوةكرد:  بؤ  ئاماذةى  ثةرلةمانتارة  ئةو 
»ئةطةر كارى ئةم خولةى ثةرلةمان، بةراورد 
تةنانةت  عَيراق،  ثةرلةمانى  كارى  بة  بكةين 
ئةم  رابردووش،  خولى  ثةرلةمانى  كارى  بة 
ثةرلةمانة سستء الواز بووةء وةك ثَيويست 
رؤَلى نةبينيوةء دةيان ثإؤذةياسا هةن كة تا 

ئَيستا خوَيندنةوةى يةكةميان بؤ نةكراوة«.
قادر،  حةسةن  قادر  لةبةرامبةردا  بةآلم، 
كوردستانيى  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
لة  »ثةرلةمان،  ثَييواية:  كوسى(   59 )خاوةن 
كرابَيت،  ثَيى  هَيندةى  راب��ردوودا  )9(مانطى 
كارةكانى ئةنجامداوةء كةمتةرخةم نةبووة«.

»سةرؤكايةتى، كار بؤ 
الوازكردنى ثةرلةمان دةكات«

ثةرلةمانى  فراكسيؤنةكانى  لةناو 
كة  هةية  ديكة  بؤضوونَيكى  كوردستاندا 
ثَييواية، سةرؤكايةتى ثةرلةمان، بة بةرنامة 
ثةرلةمان  خولةى  ئةم  الوازكردنى  بؤ  كار 

دةكات.
ثةرلةمانتار  ن��ورى،  م��ةال  عةبدوَلآل 
كردةوة  جةختى  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  لة 
لةماوةى  ثةرلةمان  الوازي��ى  سستىء  كة 
كة  ئ��ةوةى  بؤ  ناطةإَيتةوة  راب���ردوودا، 
بة  ثةرلةمانتاران  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتي 
كارَيكى ديكةوة سةرقاأل بووبن كة لة كارى 
ثةرلةمانى طرنطتر بَيت، بةَلكو بة بةرنامةء بة 
مةبةست لةاليةن سةرؤكايةتى ثةرلةمانةوة 

خولة  ئةم  ثةرلةمانى  الوازكردنى  بؤ  كار 
كراوة كة تَييايدا ئؤثؤزسيؤن بوونى هةية.

طؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةكةى 
بة  سةرؤكايةتى  كة  هةية  طومانيشى 
تاكاليةنة ئةم كارة بكاتء دةَلَيت: »طومانيش 
شَيوةكان  لة  شَيوةيةك  بة  كة  لةوةى  هةية 
ثارتي  يةكَيتىء  سةرؤكايةتييةوة،  لةثشت 
تا  هةبَيت  الوازك��ردن��ةدا  ل��ةم  دةستيان 
كةموكووإييةكانى  نةبَيتء  كارا  ثةرلةمان 

حكومةت دةربخات«.

بوونى ئؤثؤزسيؤن 
كةميى  ثةرلةمانتاران،  لة  هةندَيك 
دةركردنى ياساكان لةم خولةدا دةطةإَيننةوة 
زؤر  طفتوطؤى  ئؤثؤزسيؤنء  بوونى  بؤ 

حةسةن  ق��ادر  ثإؤذةياساكان،  لةسةر 
ثَييوابوو: ئةزموونى بوونى ئؤثؤزسيؤن لة 
هةرَيمى  بؤ  نوَيية  ئةزموونَيكى  ثةرلةماندا، 
بة  دةسةآلتيش  راهَينانى  كوردستانء 
طفتوطؤيةكى  بوونى  ئؤثؤزسيؤنء  بوونى 
بةخاَلى  خ��ال  لةسةر  ب���ةردةوام  زؤرء 
بؤ  بووبن  هؤكار  رةنطة  ثإؤذةياساكان، 
ئةوةى كة ثإؤذةياساى كةم لةم ماوةيةى 
هةروةك  دةرضووبَيت،  ثةرلةماندا  كارى 
ئؤثؤزسيؤن  داه��ات��وودا  لة  هيوادارين، 
كاراتر بَيتء ئةركى خؤى لة ضوارضَيوةى 
دةسةآلتيش  ببينَيتء  ئؤثؤزسيؤنيدا  كارى 
بة سنطَيكى فراوانء بة شَيوةيةكى ئيجابى 
هةردووال  بكاتء  ئؤثؤزسيؤن  تةماشاى 

يةكتر قبوأل بكةن.

كارتؤنيى ثةرلةمانَيكى 
لةو  ئؤثؤزسيؤن،  ثةرلةمانتارانى 
دؤخة،  ئةم  بةردةوامبوونى  كة  بإوايةدان 
دةطةيةنَيتء  سياسيش  سيستمى  بة  زيان 
ئةوا  بإوات،  ئاقارةدا  بةم  دؤخةكة  ئةطةر 
كارتؤنيى،  ثةرلةمانَيكى  دةبَيتة  ثةرلةمان 

ضونكة سةرةتاكةى دَلخؤشكةر نةبووة. 
نيطةرانيى  ن��ورى،  مةال  عةبدوَلآلى 
بة  ليذنةكان،  سستى  لة  ثيشاندا  خؤى 
نةيوَيراوة  كة  نةزاهة  ليذنةى  تايبةت 
طةندةَليى  دؤسيةكانى  بؤ  بةدواداضوون 
ثةرلةمان  بانطهَيشتى  وةزيرَيك  بكاتء 
بكات، كة لةم كاتةدا بة دةيان بةَلطةنامةى 
طةندةَليى لة راطةياندنةكان بآلوكراونةتةوة، 
هةربؤية ئةو ثةرلةمانتارة لة سةرؤكايةتى 
ليذنةكانى  سةرؤكايةتي  ث��ةرل��ةم��انء 
ثةرلةمانتارانيش  تةنانةت  ثةرلةمانء 
دةثرسَيت، ئايا ئةم هةرَيمةى ئَيمة، لةماوةى 
ئةم )9(مانطةدا هَيندة بَيكَيشة بووة كة يةك 

وةزير بانطهَيشتى ثةرلةمان نةكرَيت؟

حكومةت بةرثرسة
لة كةموكووإييةكان

نزيكةى  ثةرلةماندا،  خولةى  ل��ةم 
تا  حكومةتنء  الى  لة  )20(ث��إؤذةي��اس��ا 
نةكراونةتةوة،  ثةرلةمان  رةوانةى  ئَيستا 
ثابةندبوونى  كة  )9(ثإؤذةياسايان  لةوانة، 
رةوان��ةى  ثةرلةمان  تَيدايةء  داراي��ي��ان 
رووى  لة  تا  ك��ردوون��ةت��ةوة  حكومةتى 
لةطةأل  بخاتةإوو،  تَيبينييةكانى  داراييةوة 
خوَيندنةوةى  كة  ديكة  )10(ثإؤذةياساى 
ي��ةك��ةم��ي��ان ب��ؤ ك�����راوةء ح��ك��وم��ةت 
رةوان��ةى  ئَيستا  ت��ا  كَيشاونيةتةوةء 

نةكردوونةتةوة.
وةرت��ى،  ئةحمةد  د.  لةمبارةيةوة، 
بزووتنةوةى  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
ثةرلةمان  »ئ��ةط��ةر  وت��ى:  ئيسالميى، 
طفتوطؤى  تةنيا  راب���ردوودا،  ل��ةم��اوةى 
ل��ةس��ةر ئ��ةو ث��إؤذةي��اس��اي��ان��ةى الى 
بكرداية،  نةطةإَينراوةنةتةوة،  حكومةتنء 
بةإآ  ثإؤذةياسا  باش  ذمارةيةكى  ئةوا 

دةكران«.

راثؤتي: بةرهةم خاليد

دةزط��ا  وةزارةتء  ل��ة  زؤرَي����ك 
نييةو  رةسمييان  وتةبَيذى  حكومييةكان 
رؤذنامةنوءسان  بؤ  طرفتي  ئ��ةوةش 
بة  ثشت  ناضاريى  بة  دروستكردووةء 

سةرضاوة تايبةتةكانى خؤيان دةبةستن.
كوردستان  رؤذن��ام��ةن��وءس��ان��ي 
ن��ةب��وون��ى وت��ةب��َي��ذي رةس��م��ي��ى لة 
طرفتي  بة  حكومةتدا  دامودةزطاكانى 
دةكةن  داوا  دةزاننء  كارةكةيان  بةردةم 
مافي  ثإؤذةياساى  لةسةر  كار  ثةرلةمان 
رؤذنامةنوءسان  بة  زانياريى  ثَيدانى 

بكات. 
رؤذن��ام��ةن��وءس،  ئيبراهيم،  ئ��ارا 
كَيشة  لة  يةكَيك  دةكات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة 
سةرةكييةكانى بةردةم رؤذنامةنوءسانى 
س��ةرض��اوةى  نةبوونى  ك��وردس��ت��ان، 
وةزارةتء  لة  زؤرَيك  ضونكة  زانياريية، 
حيزبةكان  حكومةتء  دامودةزطاكانى 
نيية  كةسَيكيان  نييةو  وت��ةب��َي��ذي��ان 
زانياريى  دات��او  رووداوةك���ان  لةسةر 
لة  كاركردن  بؤ  رؤذنامةنوءسان  بداتة 

سةريان.
ثةيامنَيرانى  بةشى  بةرثرسى  كة  ئارا 
رؤذن��ام��ةى ه��اوآلت��ي��ي��ة، ب��اس ل��ةوة 
كاري  كاتى  لة  رؤذان���ةو  كة  دةك���ات، 
وةرطرتنى  طرفتى  رؤذنامةنوءسيياندا 
زؤرجار  دروستدةبَيتء  بؤ  زانيارييان 

ثَيياندةَلَين  حكوميى  باآلى  بةرثرسانى 
كة بؤيان نيية لَيدوان لةسةر ئةو بابةتانة 
حكومةت  دةزطاكانى  دواتريش  بدةنء 
لة  باآلنس  نةبوونى  اليةنطيرييء  بة 
دةك��ةنء  تؤمةتباريان  راثؤرتةكاندا 
دةدةن��ةوة،  وةآلميان  روونكردنةوة  بة 
»لةكاتَيكدا ثَيشتر خؤيان ئامادةنين لَيدوان 

بدةن«.
سةرؤكايةتى  لة  هةريةكة  ئَيستادا  لة 
ه��ةرَي��مء وةزارةت��ةك��ان��ى داراي���يء 
دةزطاكانى  سروشتييةكانء  سةرضاوة 
ثاراستنء زانيارييء دذة تيرؤرء ضةندين 
رةسمييان  وتةبَيذى  ديكة  دامودةزطاى 
نييةو ئةوةش طرفتي بؤ رؤذنامةنوءسان 
زانياريي  نةتوانن  كة  دروستكردووة، 
شوَينانةوة  ل��ةو  دروس���ت  راس���تء 
ئةنجامدانى  بةمةبةستى  بةدةستبهَينن 

كارة رؤذنامةوانييةكانيان.
د.ك���ام���ةران م��ةن��ت��ك، ض��اودَي��رى 
بؤ  ئاماذة  زانكؤ،  مامؤستاى  سياسييء 
هةرَيم  حكومةتي  تائَيستا  دةكات:  ئةوة 
نيية،  ديار  ثَيوة  يةكطرتوءيي  سيماى 
نييةء  يةكطرتوو  ئاسايش  نموءنة  بؤ 
جيا  بة  زانياريى  ثاراستنء  دةزطاكانى 
بةنهَينى  زانيارييةكانيان  كاردةكةنء 
رةنطدانةوةى  ئ��ةوةش  هَيشتوءةتةوة، 
هَيشتا  كة  دةسةآلتة  حيزبةكانى  بيرى 
شةفافيةى   ئاستة  ئةو  نةطةيشتوءنةتة 
ئاشكرا  بةشَيوةيةك  زانيارييةكان  بتوانن 
لةسةر  كاري  رؤذنامةنوءسان  كة  بكةن 

بكةن.

وتيشي:  زانكؤ  مامؤستايةى  ئةو 
سةرضاوةى  ببَيتة  حكومةت  »ئةطةر 
كَيشة  ئ��ةوا  زانيارييةكان،  سةرةكيى 
لةنَيوان ميدياء دةسةآلتدا دروست نابَيت، 
دامودةزطاكان  حكومةتء  ئةطةر  بؤية 
رؤذنامةنوءسان،  ن��ةدةن��ة  زانياريى 
بؤ  جياواز  تةفسيرى  خوَيندنةوةو  ئةوا 
كاتةشدا  لةو  دةكرَيتء  رووداوةك���ان 
لةنَيوانياندا  كَيشة  لَيكتَينةطةشتنء 

روودةدات«.
ثةرلةمانتارى  نورى،  مةال  عةبدوَلآل 
كوردستان لة فراكسيؤنى طؤإان، ثَييواية: 
زؤرَيك  لة  رةسميى  وتةبَيذي  نةبوونى 
لةو وةزارةتء دةزطايانةدا بة مةبةستةو 
بؤ ئةوةية ثةردةثؤشى ئةو كةموكورتيانة 
»ئةطةرنا  هةية،  دةزطايانةدا  لةو  كة  بكات 
ضيية  ترس  دةثرسم  حكومةت  لة  من 
شةفافي  بة  كة  وةزارةت��ةك��ان  لةسةر 
رؤذنامةنوءسان،  بدةنة  زانياريى  داتاو 
لةسةر  بةَلطةية  زانيارييش  شاردنةوةى 
لة  شةفافيةت  نايةوَيت  دةسةآلت  ئةوةى 
بة  رَيطة  رَيكبخاتء  ياسادا  ضوارضَيوةى 
راطةياندن بدات كة بة رؤَلى راستةقينةى 
مةبةستيانة  هةروةها  هةستَيت،  خؤى 
دوءربخةنةوة،  خؤي  ئةركى  لة  ميديا 
ب��ةوةش  ثَينادةنء  زانياريي  ضونكة 
هةندَيكجار دةكةونة هةَلةوةو ئةوانيش بة 

روونكردنةوة وةآلميان دةدةنةوة«.
زؤرَيك لة ضاودَيراني سياسيي ئاماذة 
سياسيي  دةسةآلتى  دةك��ةن:  ئ��ةوة  بؤ 
ئاشكراكردنى  لة  ترسي  كوردستان 

مةترسيي  ب��ة  ه��ةي��ةو  زانيارييةكان 
دةزانَيت رؤذنامةنوءسانء هاوآلتييان لة 

كارةكانى حكومةت ئاطاداربن.
دةَلَيت: »دةسةآلتى  د.كامةران مةنتك 
كوردي ترسي هةية لةوةى بآلوكردنةوةى 
لةسةر  مةترسيي  زانياريى  هةندَيك 
ئةو  جةماوةريى  ثَيطةى  كةمكردنةوةى 

حيزبانةء دةسةآلتيان دروستبكات«.
باشي  بة  ئيبراهيم،  ئ��ارا  هةروةها 
وةزارةت��ةك��ان  ياسا  بة  كة  دةزان��َي��ت 
زانيارييء  ب��ةوةى  بكرَين  ثةيوةست 
رؤذن��ام��ةن��وءس��ان،  بة  ب��دةن  ل��َي��دوان 
بؤ  دةبَيت  باش  ئاماذةيةكى  »ئ��ةوةش 
بؤ  راستييةكان  هةروةها  شةفافبوونيان، 

خةَلكء راي طشتيش ئاشكرا دةبن«.
ثَيدانى  ياساي  بوونى  ئَيستادا  لة 
طرنط  بة  رؤذنامةنوءسان  بة  زانياريى 
زانياريي  طةيشتنى  لةثَيناو  دةزانرَيت 
راس���ت ب��ة ه��اوآلت��ي��ي��ان ل��ة رَي��ط��ةى 
خةَلك  ثَيويستة  ضونكة  ميدياكانةوة، 
وةزارةتةكانى  دةزطاو  هةواَلي  ئاطادارى 

حكومةت بَيت.
ب���ةآلم ع��ةب��دوَل��آل م���ةال ن���ورى، 
ثةرلةمانتار طومانى هةية كة سةرؤكايةتى 
زانياريى  ثَيدانى  ثرؤذةياساى  ثةرلةمان 
دةَلَيت:  كارةكانيةوةء  بةرنامةى  بكاتة 
كار  خؤي  بؤ  ثةرلةمانيش  »سةرؤكايةتى 
لةمثةر  كؤتء  كة  دةكات  ئةوة  لةسةر 
دروست  رؤذنامةنووساندا  لةبةردةم 
دانيشتنةكانى  طواستنةوةى  لة  بكات 

ثةرلةماندا«.

راثــــــؤرت ذمــارة )585( 
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لة سالََيكدا ضوار مانط لة ثشوودان

سآ هةفتةى ديكة ثةرلةمانتاران )60( رؤذ ثشوو وةردةطرن

ياساى بةدةستهيَنانى زانياريى ثشتطوَيخراوة

دةزطا هةستيارةكانى هةرَيم وتةبَيذيان نيية

فؤتؤ: رؤذنامة ثةرلةمانتاران لةبةردةم باَلةخانةى ثةرلةماندا    



راثؤرتي: هاوإآ عةبدوَلآل

كوردستان  ثةرلةماني  سةرؤكايةتى 
فراكسيؤنة  سةر  دةكاتة  توند  هَيرشي 
بإيارَيكي  لةكاردانةوةي  ئؤثؤزسيؤنةكان، 
فراكسيؤني طؤإاندا كة كإيني ئؤتؤمبيليان 

بؤ ثةرلةمانتاران رةتكردةوة.
رةتكردنةوةى ثارةى ئؤتؤمبَيل لةاليةن 
ناو  ئؤثؤزسيؤنى  كوتلةى  طةورةترين 
ثةرلةمانةوة )طؤإان خاوةن 25 كورسى(، 
لة هةفتةى رابردوو جؤرَيك لة ئيحراجى بؤ 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء ليستى دةسةآلت 
 59 خ��اوةن  كوردستانيى  )فراكسيؤنى 

كورسى( دروستكرد.
بإيارة  ئةو  رةتكردنةوةى  هؤكارى 
لة  وةك  طؤإانةوة  فراكسيؤنى  لةاليةن 
بإة  »ئةو  رايانطةياندووة:  بةياننامةيةكدا 
ثارةيةى تةرخانكراوة لةاليةن ثةرلةمانةوة 
)مافي  لة  نيية  بةشَيك  ئؤتؤمبَيل  بؤ كإيني 
بةشَيكة  بةَلكو  ثةرلةمانتاران،  تايبةت(ي 
كوردستانء  هاوآلتييانى  طشتيي  مافي  لة 
طشتيي  ساماني  بةكارهَينانى  لة  جؤرَيكة 

هةرَيم«.
سةرؤكايةتى  مانطة  ئةم  )4(ى  رؤذى 
روونكردنةوةيةكى  كوردستان  ثةرلةمانى 
ثارةية  ئةو  تةرخانكردنى  بآلوكردةوةو 
هاتووة:  تَييدا  دادةنَيت،  ئاسايى  بةكارَيكى 
زؤرةو  هاتوضؤى  ثةرلةمان  »ئةندامى 
ثَيويستى بةوة هةية وةسيلةى طواستنةوةى 
مةبةستةش  ئةم  بؤ  هةر  دابينبكرَيت،  بؤ 
ثةرلةمان  بودجةى   � هةرَيم  بودجةى  لة 
ثةرلةمانيش  بودجةى  لة  دياريكراوةو 
دياريكرا،  مةبةستة  ئةم  بؤ  بودجةيةك 
ئؤتؤمبَيل  كَيشةى  ضارةسةرى  بؤئةوةى 
تايبةتى  بةرذةوةنديى  بؤ  كارة  ئةم  بكات، 
ثةرلةمانتار نيية، بة ثلةيةك بؤ ئةنجامدانى 
لة  دَلنياييةوة  بة  ثةرلةمانةو  كارةكانى 
ضونكة  كوردستانة،  خةَلكى  بةرذةوةنديى 
كة  نامَينَيت،  ئةوةى  بةهانةى  ثةرلةمانتار 
وةسيلةى طواستنةوةى بؤ سةردانيكردنى 
بؤ  هاوكارييةكة  نييةء  ن��اوض��ةك��ان 
سةردانى  ئاسانتر  باشترء  ثةرلةمانتار 

تةواوى ناوضةكان بكات«.
لة  ث���ةرل���ةم���ان  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
سةر  هَيرشدةكاتة  روونكردنةوةكةيدا 
دةَل��َي��ت:  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤنء  فراكسيؤنى 
»ماوةيةكة هةندَيك فراكسيؤن لة ثةرلةمانى 

كوردستان بةناوى ئؤثؤزسيؤنةوة دذايةتى 
ثةرلةمانتارةكان  ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى 
بودجةى  ئ��ةوةى  بةهانةى  بة  دةك��ةن، 
دةدرَيتء  بةهةدةر  كوردستان  هةرَيمى 
هةوَلدةدةن بة هةَلة جةماوةرى سةربةرزى 
هةروةها  تَيبطةيةنن،  كوردستان  خةَلكى 
خؤيان لة قةرةى زؤر بابةتى تر دةدةن، كة 

نامةسئوليةتء ناهةقيى تَيداية«.
لة  رةئ��وف،  د.زان��ا  خؤيةوة  ل��ةالى 
نيطةرانييةوة  بة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
دةَلَيت:  روونكردنةوةيةء  ئةو  دةإوانَيتة 
لة  دوورن  تَيداية  دةستةواذةى  »هةندَيك 
راستييةوة، خؤزطة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
بة بةَلطةوة بيسةلمانداية، كة ئَيمة دذايةتييان 
دةكةين، لةكاتَيكدا لة دانيشتنة رةسمييةكاندا 
ئَيمة  لةطةأل  مامةَلة  ديكة  بةشَيوةيةكى 
روونكردنةوةكانيدا  لة  ب��ةآلم  دةك��ةن، 
ئةم  دةك���ةن،  قسة  ت��ر  بةشَيوةيةكى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  روونكردنةوةيةى 
هةَلةيةك بوو بة مةبةستى ساغكردنةوةى 

خؤيانداية،  بةرذةوةنديى  لة  كة  بارَيك، 
ثاساوهَينانةوةية  روونكردنةوةكةش 
لة  دوورة  ك��ارةء  بةو  رةوايةتيدان  بؤ 
تَيكدانى  بؤ  هؤكار  دةبَيتة  مةسئوليةتء 

طيانى كاركردنى ثَيكةوةيي«.
بة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  وتيشي: 
راى  ك��ردووة،  ئَيمة  لة  داواى  نووسراو 
خؤمان لةسةر ئةو مةسةلةية بَلَيين، ئَيمةش 
كةضى  داوةت��ةوة،  وةآلممان  نووسراو  بة 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان خؤى لة راستييةكان 
دةدزَيتةوة، لَيرةدا ئةوةى جَيطةى نيطةرانيية 
ئةو دووفاقييةى سةرؤكايةتى ثةرلةمانة لة 
ثارة  مةسةلةيةدا،  ئةو  لةطةأل  مامةَلةكردن 
وةريبطريت؟!،  يان  عةيبةية،  وةرنةطريت 
خؤمان  هى  ثارةية  ئ��ةو  دةَلَيين:  ئَيمة 
كةضى  وةريناطرين،  ميللةتةو  هى  نييةو 
بة  دةكرَيتةسةر،  هَيرشمان  بةرامبةردا  لة 
بإواى ئَيمة ئةو كارة بةهةدةردانى سامانى 
بةو  ثَيويستى  ثةرلةمانتار  وآلتةء  طشتيي 
ثارةية نييةو مووضةكةى ئةوةندة زؤرة، كة 

بةشى هةموو ثَيداويستييةكانى دةكات.
ئةندامى  عةلى،  د.جةعفةر  ه��ةروةك 
رايطةياند:  )طؤإان(  كوردستان  ثةرلةمانى 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان دةيةوَيت ئةو ثارةية 
بةهةدةر بدرَيت لة بةرذةوةنديى ئةندامانى 
زؤرء  مووضةيةكى  خاوةنى  كة  ثةرلةمان، 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  بةوةش  قةبةن، 
سامانى  بةهةدةردانى  بة  شةرعةيةتدةدات 
روونكردنةوةكةدا  لة  ئ��ةوةى  طشتيى، 
رةوايةتيدان  لة  جؤرَيكة  ثاساوةو  هاتووة 

بةو كارة.
وتيشى: »لةبةرئةوةى ئَيمة ئةو ثارةية 
سياسيى  فةلسةفةى  بةثَيى  وةرناطرينء 
دةخةنة  تؤمةت  بؤية  كارناكةين،  ئةوان 

ثاَلمانء هَيرشدةكةنة سةرمان«.
ه��ةروةه��ا ل��ة روون��ك��ردن��ةوةك��ةى 
سةرؤكايةتى ثةرلةماندا، رةخنة لةفراكسؤنى 
يةكطرتوو ء كؤمةأل دةطرَيتء تيايدا هاتووة: 
»هةندَيك اليةنى ئؤثؤزسيؤنى ئيسالميى لة 
دانيشتنةكاندا دةيانويست ئؤتؤمبَيل موَلكى 

لةو  دةيانوت،  وةك  ضونكة  بَيت،  تايبةتى 
كارى  بوو،  ثةرلةمان  موَلكى  كة  كاتةى 
تايبةتى ثَي ئةنجامدرا، ئةوة حةرامة، كةضى 
راطةياندنةكاندا  لة  تر  زمانَيكى  بة  ئَيستا 
قسةدةكةنء خؤيان كردووةتة دةمإاستء 

ثارَيزةرى سةروةتء سامانى ميللةت«.
روونكردنةوةكةى  ترى  بةشَيكى  لة 
سةرؤكايةتى ثةرلةماندا ئاماذة بةوةكراوة: 
»ئةو بإةثارةيةى كة تةرخانكرا، ئةندامانى 
فراكسيؤنى طؤإان لَيى ئاطاداربوونء لةناو 
ثةسةندكردنى  لةكاتى  ثةرلةماندا  هؤَلى 
بةَلَى  بة  كوردستان  ثةرلةمانى  بودجةى 

دةنطيان بؤ داو ثةسةنديانكرد«.
ب���ةآلم ب��ة وت���ةى زان���ا رةئ���وف: 
هةَلةداضووة  بة  ثةرلةمان  »سةرؤكايةتى 
روونكردنةوةكة  بةثَيى  ل��ةوةى  وةك 
ئةمساَلى  ب��ودج��ةى  بة  دةنطمان  ئَيمة 
ئَيمة  داوة،  ثةرلةمان  بودجةى  هةرَيمء 
خؤيان  نةكردووةو  ثةسةند  بودجةمان 

ثةسةنديانكردووة«.

راثؤرتي: ضاوان عةلى

ئؤثؤزسيؤن،  ثةرلةمانتارانى 
رةوانةكردني  داواي  ياداشتَيكدا  لة 
حساباتي كؤتايي ساَلي )2009( دةكةن.

بؤ جَيبةجَيكردني بإطةيةكي  ياساي  
هاتووة:  كة   )2010( ساَلي   بودجةي  
حساباتي    )2010/4/15( تا  »ثَيويستة 
ثةرلةماني   بطاتة   )2009( ساَلي   كؤتايى  
كوردستان، بةآلم تا ئَيستا حكومةت ئةو 
ثةرلةمان  رةوانةى  كؤتاييةى  حساباتى 

نةكردووة«.
فراكسيؤني   ه��ةرس��آ  ه��اوك��ات، 
كوردستان،  ثةرلةماني   ئؤثؤزسيؤني  
سةرؤكايةتي   لة  داوا  ياداشتَيكدا  لة 
بة  كة  دةك��ةن  كوردستان  ثةرلةماني  
زووترين كات حساباتي  كؤتايي  هةرسآ 
)ثةرلةمان،  هةرَيم  سةرؤكايةتييةكةي  
دادوةري���ى(  ئةنجومةني   حكومةت، 
ئاإاستةي  ثةرلةمان بكرَين، تا ثةرلةمان 
خةرجكردني   ضؤنَيتيي   ئ��اط��اداري  

بودجةي  ئةو سآ سةرؤكايةتيية بَيت.
ليذنةى  ئةندامى  محةمةد،  كاردؤ 
دارايى لةثةرلةمانى كوردستان،  ئاماذةي 
كوردستان  »لةهةرَيمى  ب��ةوةك��رد: 
دامودةزطاء  هيض  كة  نةريت  بووةتة 
دامةزراوةيةك ثابةند نابَيت بة ياساوةء 
لةكاتى خؤيدا كارةكانى جَيبةجآ ناكات، 
كؤتاييةش  حساباتى  ئةو  دواكةوتنى 
وةزارةتى  ضوارضَيوةيةدايةء  لة  هةر 

دارايى بةرثرسة لة دواكةوتنةكةى«. 
هاوكات  ك��ة  ثةرلةمانتارة  ئ��ةو 
جةختى  ياساييشة،  ليذنةى  ئةندامى 
حساباتى  رةوانةكردنى  طرنطيى  لةسةر 
ك��ؤت��اي��ى ب��ؤ ث��ةرل��ةم��ان ك���ردةوةء 
ئةو  بؤ  خةياَلى  بودجةيةكى  ثَييوابوو: 
ثَيويستة  دابيندةكرَيت،  سةرؤكايةتييانة 
هةبَيت  بةرضاوإوونييةك  بزانرَيتء 
سةرفكردنى  ضؤنَيتيى  بة  سةبارةت 
بودجةكة، تا رَيطةش بطيرَيت لة طةندةَلي  
دارايي ء بةفيإؤداني  سةروةتء ساماني  

ميللةت.
ياسايي  م����اوةي  ه��ةرض��ةن��دة 
رةوانةكردني حساباتي كؤتايي بودجةي 
بةآلم  ثَيهاتووة،  كؤتايي   2009 ساَلي 
كؤتايي  حساباتي  حكومةت  تائَيستا 

نةناردؤتة ثةرلةمان.
ع��ي��زةت م��ةال ع��ةل��ى، س��ةرؤك��ى 
فةرمانطةى دارايىء ئيداريى ئةنجومةنى 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا  لة  وةزي��ران، 
جةختى لةوة كردةوة: حساباتي كؤتايي 
نزيكان  بةم  حكومةتء  طةيشتووةتة 

رةوانةى ثةرلةمان دةكرَيت. 
حساباتي   رةوانةكردنى  دواكةوتنى 
كةموكورتي   ثةرلةمان  بؤ  كؤتايي  
دروست دةكات، ضونكة تةنيا )3(هةفتةى 
لةبةردةم ثةرلةمانى كوردستاندا ماوةء 
داهاتوودا  ئابى  تةمموزء  مانطى  لة 
دةستثَيدةكاتء  ثةرلةمان  ثشووى 
بودجةي   ثَيويستة  ثشووش،  دواى 
ثةرلةماني   ئاإاستةي    )2011( ساَلي  

كوردستان بكرَيت.
حساباتى  ب��ودج��ةء  دواك��ةوت��ن��ى 

خةرجكردنى  ضؤنَيتيى  ك��ؤت��اي��ىء 
بودجةى ساَلى رابردوو، وايان كردووة، 
لةم  كة  هةبَيت  طومانيان  ثةرلةمانتاران 
رةوان��ةى  كؤتايى  حساباتى  مانطةدا 

ثةرلةمان بكرَيت.
ئةندامى  قادر  ئارام  لةوبارةيةوة، 
ليذنةى ياسايىء سةرؤكي  فراكسيؤني  
دةَلَيت:  لةثةرلةماني كوردستان،  كؤمةأل 
»ئةطةر ئةو حساباتانة رةوانةي  ثةرلةمان 
نةكران، يان لةمة زياتر دواكةوتن، ئةوا 
لة رَيي  ليذنةكاني  ثةرلةمانةوة وةزيري  
ثةرلةمان  بانطهَيشتي   ئابووري   دارايي ء 
هؤكاري   زانيني   مةبةستي   بة  دةكةين 
هاتء  ئةطةر  حساباتانة،  ئةو  نةناردني  
نةهاتنة  حساباتةكان  ه��ةر  ب��ةوةش 
ثةرلةمان، ئةوا ئةو كاتة وةزيري  دارايي  
)استجواب(  لَيثرسينةوة  مةبةستي   بة 
كوردستان  ثةرلةماني   بانطهَيشتي  

دةكةين«. 
كؤتايى  حساباتى  ه��ةرض��ةن��دة 
حكومةتةوة  لةاليةن  بودجةى)2009( 
ثةرلةمان  رةوان��ةى  كة  دواك��ةوت��ووة 
ب��ك��رَي��ت، ب���ةآلم ث��ةرل��ةم��ان��ي��ش تا 
بودجةى  كؤتايى  حساباتى  ئَيستا 
ثةرلةمانتاران  بؤ  خ��ؤي،  )2009(ى 
بودجةكةى  ك��ة  ن��ةخ��س��ت��ووةت��ةإوو 
بووة،  دينار  )838(مليؤن  )59(مليارء 
ثَيويست  ثةرلةمانتاران،  وت��ةى  بة 
كؤتايى  حساباتى  دةرةوةى  لة  بوو 
كؤتايىء  حساباتى  ثةرلةمان  حكومةت، 
بؤ  بودجةكةى  خةرجكردنى  ضؤنَيتيى 

روونبكردايةتةوة. ثةرلةمانتاران 

ذمــارة )585( راثــــؤرت
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سةرؤكايةتى ثةرلةمان كةوتة ملمالنَيى ئؤثؤزسيؤن

ئؤثؤزسيؤن، داواى رةوانةكردنى حساباتى كؤتايى بودجةى )2009( دةكات

فؤتؤ: ئةرشيف دانيشتنَيكي ثةرلةمانى كوردستان      

فؤتؤ: ئةرشيف هيض ساَلَيك حكومةت حساباتي كؤتايي خةرجييةكانى نةناردووة بؤ ثةرلةمان   



راثؤرتي: بةهادين يوسف

لةكاتي سةردانيكردني ثارَيزطاري موسأل 
كورد،  دةسةآلتي  ذَير  زوماري  ناحيةي  بؤ 
رووبةإووي خؤثيشانداني دانيشتووانةكةى 
لةطةَل  بوو  دانوستاندا  لة  لةكاتَيكدا  بووةوة، 

نوَينةراني كورددا.
رووبةإووبوونةوةي ثارَيزطاري موسأل 
ناوضة  دانيشتوواني  لةاليةن  دووةمجار  بؤ 
ثَيشتريـش  كــة  كـوردنشينةكـانــةوة 
خؤثيشانداني  ـــةإووي  رووب )2/3(دا  لـة 
بـــووةوة،  تلكَيف  قـــةزاي  دانيشتوواني 
درَيذكراوةي ئةو كَيشةو طرفتانةية كة لةنَيوان 
ليستي حةدباي دةسةآلتداري موسألء ليستي 

برايةتي نةينةوادا هةية.
دواي ساَلَيك لة كَيشةو ئاَلؤزيي لةنَيوان 
ئاياري  )15(ي  رؤذي  ليستدا،  ــةردوو  ه
بةسةرثةرشتيي  ليست  هةردوو  رابــردوو، 
نَيردةي نةتةوة يةكطرتووةكان، زنجيرةيةك 
كؤبوونةوةيان لةسةر ئاستي باآل ئةنجامداء 
ليستةكةو  ــةردوو  ه لةنَيوان  ليذنة  ضــوار 
بةغدادا  حكومةتي  هــةرَيــمء  حكومةتي 
نةتةوة  بــةشــداريــي  سةرثةرشتيء  بــة 
يةكطرتووةكان ثَيكهَينران بؤ ضارةسةركردني 

كَيشةكانيان. 
ليستي  وتةبَيذي  خةتاريي،  ــان  دةرم
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  نةينةوا  برايةتيي 
»ضوارليذنة ثَيكهاتوون، ليذنةي سياسيي كة 
لةنَيوان حكومةتي هةرَيمء حكومةتي بةغداو 
نَيردةي نةتةوة يةكطرتووةكان بة بةشداريي 
نوَينةراني ليستي حةدباو برايةتيء ليذنةكاني 
)طيراوةكان( ثؤستةكان(ء  )دابةشكردني 

طفتوطؤو  لة  بةردةوامن  )كةمينةكان(ء  ء 
هةنطاوي باشيان بإيوة«.

طفتوطؤو  ــرد:  ــك ــةوةش ب ئــامــاذةي 
دانوستاندنةكاني ليذنة سياسييةكة كة تايبةتة 
بة ثَيشمةرطةو ئاسايشء سنووري ئيداريي 

راستةوخؤي  كاريطةريي  موسأل،  ثارَيزطاي 
هةية بؤ سةر ئةنجامي سآ ليذنةكةي ديكةو 

هةنطاوةكان خَيراتر دةبن.
رابردوو،  هةفتةي  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
حةدبا  ليستي  ئةندامي  عايدى  عيسام 
برايةتى  ليستى  لةطةأل  رايطةياندبوو، 
ثَيداني  رَيكةوتنَيكء  هيض  نةطةيشتوونةتة 
نةينةوا،  برايةتي  ليستي  بة  سياديي  ثؤستي 
ثةيوةنديي هةية بة كشانةوةي هَيزي ثَيشمةرطة 
لة ثارَيزطاكةدا، ئةمةش وةك وةآلمدانةوةيةك 
بؤ خةسرةو طؤرانى سةرؤكي ليستي برايةتي 
ثؤستي  ثَيداني  رايطةياندبوو،  ثَيشتر  كة 
سيادييء ئيداريي، ثةيوةنديي بة كشانةوةي 

ثَيشمةرطةوة نيية.
هةر سةبارةت بة كشانةوةي ثَيشمةرطة 
ليستي  وتةبَيذي  ثارَيزطاكة،  سنووري  لة 
مةسةلةية  »ئةو  رايطةياند:  نةينةوا  برايةتي 
تةنيا لة راطةياندنةكاندا دةبيسترَيتء كَيشةي 
ثَيشمةرطةو ئاسايشء  سنووري ثارَيزطاي 

باآلكةيةء  سياسيية  ليذنة  كــاري  موسأل 
لةو  بإيار  ضؤن  كة  ئةوانة  الي  دةســةآلت 

مةسةلةية دةدةن«.
بة  حةدبا  ليستي  نَيوان  كَيشةكاني 
)19( كة  نوجَيفي  ئةسيل  سةرؤكايةتي 
)37( كؤي  لة  ئةنجومةنةكةيان  كورسيي 

ساَلي  سةرةتاي  لةهةَلبذاردني  كورسى 
عَيراق  ثارَيزطاكاني  ئةنجومةني  رابردووي 
نةينةوا،  برايةتي  ليستي  لةطةأل  بةدةستهَينا، 
)12(كورسي،  خاوةني  دووةمء  ــراوةي  ب
لةوكاتةوة سةريانهةَلدا كة دواي راطةياندني 
لةمانطي  هةَلبذاردنة،  ئةو  كؤتايي  ئةنجامي 
تةنيا  بة  حةدبا  ليستي   )2009( نيساني 
حكومةتي خؤجَييى موسَلي ثَيكهَيناو سةرجةم 
ثؤستةكاني ثارَيزطارو سةرؤكي ئةنجومةنء 
بؤ  ليذنةكانيان  سةرؤكي  جَيطرةكانيانء 
بةوهؤيةشةوة  بــردء  خؤيان  ليستةكةي 
كؤبوونةوةكاني  بايكؤتي  برايةتي،  ليستي 
ئةنجومةني ثارَيزطاكةي كردء هاوكات لةطةأل 

كورد،  زؤرينة  ئيداريي  )16(يةكةي  ئةواندا 
كردووة  موسَليان  نوَيي  ئيدارةي  بايكؤتي 
كة طرنطترينيان )قةزاكاني شةنطالء تلكَيفء 
تةلةعفةرو شَيخانء مةخمورو حةمدانيية(ن. 
 بةهؤي سةركةوتني ليستي عَيراقييةي 
نزيك لة ليستي حةدباي موسأل لة هةَلبذاردني 
عَيراقء  نوَينةراني  ئةنجومةني  )3/7(ي 
لَيكنزيكبوونةوةيان لة ليستة كوردستانييةكان 
ثَيكهَيناني  هاوثةيمانَيتيء  بةستني  بؤ 
دانوستاندن  خولَيكي  ضةند  نوآ،  حكومةتي 
حةدبادا  برايةتيء  ليستي  هةردوو  لةنَيوان 
لة  دواتر  بةغداو  لة  سةرةتا  ئةنجامدراوة، 
بة  موسأل  هةولَيرء  لة  ثاشان  ئةستةنبوألء 
راستةوخؤي  بةشداريي  سةرثةرشتيء 
ليذنة  ئَيستاش  تا  يةكطرتووةكانء  نةتةوة 
ثَيكهَينراوةكاني نَيوانيان بةردةوامن لةطفتوطؤ 

بةبآ طةيشتنة هيض ئةنجامَيكي كؤتايي.
سةرؤكي  نوجَيفي،  ئةسيل  هةرضةندة 
موسأل،  ــارى  ــزط ــارَي ث ــاو  ــةدب ح ليستي 

بة  ء  سةركةوتوو  بة  دانوستاندنةكاني 
هةنطاوي  رايطةياند:  نــاوبــردء  بةرهةم 
كَيشةكان،  ضارةسةري  بؤ  بإيوة  طرنطيان 
رازي  »ليستةكةمان  بةوةدا:  ئاماذةي  بةآلم 
لةاليةن  داواكــراو  ثؤستَيكي  هيض  بة  نابَيت 
برايةتييةوة تا داواكارييةكاني ئَيمة جَيبةجآ 
ثَيكهاتوونء  تــةوةر  ضوار  لة  كة  نةكرَين 
سةرجةم  ــي  ــردن ــازادك ئ طرنطترينيان 
زيندانةكاني  عةرةبةكاني  دةستطيركراوة 

هةرَيمي كوردستانة«.
ميلكةرتى  ــاد  ئ ــةوة،  ــارةي ــةوب ل هــةر 
نةتةوة  طشتيي  سكرتَيري  تايبةتي  نَيردةي 
كة سةرثةرشتي  عَيراق،  بؤ  يةكطرتووةكان 
هةردوو  دانوستاندنةكاني  راستةوخؤي 
ليستةكة دةكات، لة بةياننامةيةكدا رايطةياند: 
رَيكةوتوون  ليست  هــةردوو  »نوَينةراني 
لةسةر ميكانزمي ضارةسةركردني دؤسيةي 
ثارَيزطاكة  عةرةبةكاني  دةستطيركراوة 
كوردستانء  هةرَيمي  زيندانةكاني  لة 
رَيي  لةسةر  هةردووالش  نَيوان  كَيشةكاني 

ضارةسةركردنن«.
بة راي ضاودَيراني بارودؤخي عَيراقيش، 
عَيراقييةي  ليستي  نزيكبوونةوةي  ئةطةري 
كوردستانييةكان  ليستة  حةدباو  لة  نزيك 
ثَيكهَيناني  هاوثةيمانَيتيء  ئةنجامداني  بؤ 
حكومةتي داهاتوو، كاريطةريي دةبَيت لةسةر 
ئاَلؤزبوونةوةي  دووبارة  يان  نزيكبوونةوة، 

نَيوان كوردو عةرةب لة موسأل.
خةتاريي،  ـــان  دةرم ــةوة،  ــارةي ــةوب ل
نةينةوا،  برايةتي  ليستي  رةسميي  وتةبَيذي 
عَيراقيية،  »ليستي  راطةياند:  رؤذنامةي  بة 
يان  بةثَيكهَينان،  هةبَيت  ئومَيدي  ضةند 
بةشداريكردني حكومةتي داهاتووي عَيراق، 
ليستي  ئةوةي  بؤ  زياتردةبن  ثاَلنةرةكان 
حةدبا نةرميي بنوَينَيت بؤ رَيككةوتن لةسةر 
كَيشةكاني لةطةأل حكومةتي هةرَيمء ليستي 

برايةتي نةينةوادا«.

كةركوك:  ئارام جةمال

زةويى  دؤنم  مليؤن  دوو  لة  زياتر 
كَيشةى  كـــةركـــوك،  كشتوكاَليى 
ثَيدةضَيت  لــةســةرةء  موَلكايةتييان 
ديكة  )12(ســـاَلـــي  تــا  كَيشةكانيان 

درَيذببنةوة.
لةسةردةمى رذَيمى ثَيشوودا بة )5( 
شؤإشى  )سةركردايةتى  قؤناغ،  بإيارو 
لة  زياتر  هةَلوةشاوة،  بةعس(ى  حيزبى 
لة  كشتوكاَليى  زةويى  دؤنم  مليؤن  دوو 
سنوورى ثارَيزطاى كةركوكدا لة خاوةنة 
توركمان  ــوردو  ك لة  رةسةنةكانيان 
ــاوى وةزارةتـــة  ســةنــدووةتــةوة، بة ن
حكومةتى  كاتةى  ئةو  جياوازةكانى 
ئةو  دواتريش  تؤماركراونء  عَيراقةوة 
بةو  طرَيبةست  بةشَيوازى  زةوييانةى 
تةعريب  بة مةبةستى  داوة كة  عةرةبانة 
باشوورةوة  ناوةإاستء  ناوضةكانى  لة 

هاوردةي كةركوك كراون.
سةرؤكى  جَيطرى  جةبارى،  ئازاد 
ليذنةى كشتوكاأل لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
كةركوك، بة رؤذنامةى راطةياند: »بةهؤى 
سنوورى  بةعةرةبكردنى  سياسةتى 
سةردةمى  لة  كةركوكةوة،  ثارَيزطاى 

بةلَيشاوى  هَينانى  بةعسداو  رذَيمى 
موَلكء  سةندنةوةى  ثاشان  عــةرةبء 
كوردو  جوتيارانى  كشتوكاَلى  زةويى 
دؤنم  دوومليؤن  لة  زياتر  توركمان، 
لة كةركوك كَيشةى  زةويى كشتوكاَليى 
موَلكايةتييان لةسةرةو لةوسةردةمةدا بة 
بإيارى سةركردايةتي شؤإشى حيزبى 
بةعس، ئةو زةوييانة زةوتكراونء دراون 

بةعةرةبى هاوردة«،
ئةو  »ذمــارةى  وتيشى:  جةبارى 
طرَيبةستانةى لةسةر ئةو زةوييانة لةطةأل 
عةرةبة هاوردةكاندا ئيمزاكراون، زياتر لة 
لةدواى ثإؤسةى  طرَيبةستنء  )5(هةزار 
لة  كةمتر  ئَيستا،  تا  عَيراقةوة  ئازاديى 
رَيذةى )5%(يان ضارةسةركراونء ئةطةر 
بةو شَيوةية بَيت، زياتر لة )12(ساَلى ديكة 

ثَيويستة بؤ ضارةسةرى ئةو كَيشانة«.
زةوييانة  ئةو  تَيكإاى  لةئَيستادا، 
ئةسَلييةكانيانةوةن،  خاوةنة  بةدةست 
بةآلم بةبآ ئةوةى بتوانن سوود لةسلفةى 
كشتوكاَلى ببينن، ئةمةش بةهؤى ئةوةى 
لة رووى ياساييةوة كَيشةكان ضارةسةر 

نةكراون.
بةإَيوةبةرى فةرمانطةى كشتوكاَلى 
كاتى  تا  رايدةطةيةنَيت:  كةركوكيش 
كَيشانة،  ئةو  ياسايي  يةكالييكردنةوةى 

بةشَيوازى طرَيبةستى كاتى ضارةسةرَيكي 
سةرةتاييان بؤ دةكرَيت.

بةإَيوةبةرى  مــوبــارةك،  مةهدى 
بة  كةركوك،  كشتوكاَلى  فةرمانطةى 
بإطةى  »بةثَيى  راطةياند:  رؤذنامةى 
دةستوورى  )140(ى  ــادةى  م لة   )4(
سةرجةم  )2005(ةوة  ساَلى  لة  عَيراق، 
لةطةأل  بةعس  طرَيبةستانةى حيزبى  ئةو 
كردبوونى،  هــاوردةكــانــدا  جوتيارة 
زةوييةكانيشيان  هةَلوةشاونةتةوةو 
ياسايي  اليةنى  بــةآلم  ضؤَلكراوة،  ثآ 
بةناوى  كردنةوةيان  طرَيبةستانةو  ئةو 
لة  دةبَيت  يان  ئةسَليةكانيانةوة،  خاوةنة 
ثةرلةمانى  طشتطيرى  بإيارَيكى  رَيطاى 
عَيراقةوة بَيت، ياخود لة رَيطاى دةستةى 
موَلكدارييةكانةوة  كَيشة  ضارةسةرى 

بَيت«.
سستيى  لة  رةخنةى  مــوبــارةك،   
كارةكانى دةستةى ضارةسةرى موَلكدارى 
لةطةأل  »طفتوطؤمان  رايطةياند:  طرتء 
كردووةو  عَيراق  كشتوكاَلى  وةزارةتى 
طرَيبةستى  نزيكدا  ئايندةيةكى  لة  بإيارة 
كاتى بؤ خاوةنة ئةسَلييةكانى زةوييةكان 
يةكالييكردنةوةى  تا  ئامادةبكةين، 
تةواوةتييان لةاليةن دةستةى ضارةسةرى 
موَلكدارييةوة، بؤئةوةى جوتياران بتوانن 

بةو طرَيبةستة كاتييانة سوود لة سلفةى 
كشتوكاَلى وةربطرن«.

ئةم وتةية لةكاتَيكداية كة جوتيارانى 
كةركوك ماوةى حةوت ساَلة نةيانتوانيوة 
حكومةت  سلفةى  قــةرزو  لة  ــوود  س
دروَينةو  كاتى  لة  تةنانةت  وةربطرن، 
جوتياريشدا  بةروبوومى  وةرطرتنةوةى 

تووشى ضةندين طرفت دةبنةوة.
سياسييةكانى،  كَيشة  ــةرةإاى  س
كةركوك  ئــيــدارةى  بــةردةم  كؤسثى 
زةوييةو  موَلكايةتي  كَيشةى  لةئَيستادا، 
ــةردةم  ــةب ل كَيشةية  ــةم  ئ تــةنــانــةت 
ئابووريىء  طةشةثَيدانى  وةبةرهَينانء 
طرفتى  كةركوكدا  ئاوةدانكردنةوةى 

سةرةكيية.
سةرؤكى  عةبدوإلةحمان،  فــةالح 
كةركوك،  وةبةرهَينةرانى  دةستةى 
ــةرةإاى  »س راطةياند:  رؤذنــامــةى  بة 
لة  وةبةرهَينان  ياساى  دواكةوتنى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، كؤسثَيكى 
ــةرانء  ــن ــَي ــةره ديــكــةى بـــةردةم وةب
كَيشةى  كارةكان،  خــاوةن  كؤمثانياو 
زؤرى  بةشى  ضونكة  زةويية،  نةبوونى 
كَيشةى  هةن،  ئَيستا  كة  زةوييانةى  ئةو 
موَلكايةتييان لةسةرةو وةبةرهَين ئامادة 

نيية سةرمايةى خؤى تَيدا بةطةإبخات«.

ث. كةركوك

بإيارى  عَيراق  سياسييةكانى  زيندانيية  دةزطاى 
لة  دةردةكات  دةزطاية  ئةو  بةشى  دوو  يةكخستنةوةى 

كةركوكء بةشَيكيان بإيارةكة رةتدةكةنةوة.
رؤذى  لــة   )3794( ذمـــارة  بــإيارى  بــة 
)2010/5/31(دا دةزطاى طشتيى زيندانيية سياسييةكانى 
وةزيــرى  مــحــةمــةد،  جاسم  ئيمزاى  كــة  ــراق،  ــَي ع
وةكالةت  بة  دةزطاكةى  سةرؤكى  الوانء  وةرزشء 
زيندانيية  دةزطاى  دووى  بةشى  بإياريداوة  لةسةرة، 
يةكء  بةشى  سةر  بخرَيتة  كةركوك  سياسييةكانى 
بةإَيوةبةرى بةشى دووش بإيارةكة رةتدةكاتةوةو بة 

لَيدان لة بةرذةوةنديى كوردى دةزانَيت.
بةشى  بةإَيوةبةرى  وةلى،  نورةدين  لةوبارةيةوة 
دووى زيندانيية سياسييةكانى كةركوك، بة رؤذنامةى 
راطةياند: »بإيارةكة سياسييةو لةاليةن جاسم محةمةد، 
لَيى  ئامانجيش  دةركــراوةو  شيعةية  توركمانى  كة 
كةمكردنةوةى دةسةآلتى كوردو لة بةرذةوةنديدانيةتى 
بةو  دةزطــا  دوو  تَيكةَلكردنى  ضونكة  دةزطاية،  لةو 
ئاسانييةو فةرمانَيكى ئيداريى نابَيت، بةتايبةت كةسَيك 
نورةدين  بَيت«،  سةرؤك  وةكالةت  بة  خؤى  دةريبكات 
لة  زياتر  ئةوان  بةشةكةى  بةوةشدا:  ئاماذةى  وةلى 
ثارتة  لةسةرجةم  هةية  سياسيى  زيندانى  هةزار   )10(
سوننة  عةرةبى  توركمانىء  بةرةى  كوردستانييةكانء 
تَيكةَلة،  نوَينةرايةتييةكى  ئيداريشدا  هةيكةلى  لة  كة 
شيعةى  عةرةبى  توركمانء  تةنيا  يةك،  بةشى  بةاَلم 
زيندانييةكانيشيان  ذمارةى  دةعوةنء  حيزبى  بة  سةر 
وتيشى:  نــابــن،  دوو  بةشى  زيندانييانى  نــيــوةى 
حيزبة  سةرجةم  سةركردايةتى  كةركوكء  »ئيدارةى 
ئاطاداركردووةتةوةو  بإيارة  لةو  كوردستانييةكانمان 
ئةطةر بإيارةكة هةَلنةوةشَيتةوة، هةَلوَيستمان دةبَيت«.

دةزطاى  دوو  عَيراقةوة  ئازاديى  ثرؤسةى  لةدواى 
زيندانييانى سياسيى  كاروبارى  زيندانيية سياسييةكان 
لة كةركوك بةإَيوةدةبةن، لة رابردءوشدا ضةند هةوَلَيك 

هةبوو بؤ يةكخستنةوةيان، بةاَلم بَيئاكام بوون.
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دانوستاندني كوردو عةرةب لة موسأل، ناكةويَتة سةر راستةأآ

بة )5( ساأل
)5%(ى كَيشةى مولَكداريي كةركوك ضارةسةركراوة

يةكخستنةوةى 
دوو بةشى زيندانيية 

سياسييةكان، 
كَيشة دةنيَتةوة

ذمارةيةك ئةندامى ليستى برايةتى نةينةوا



كاروان عومةر

عَيراق  بةرطريى  وةزارةت���ى  وتةبَيذى 
بةرثرسة  وةزارةتةكةى  دةكات:  بةوة  ئاماذة 
كوردستانء  هةرَيمى  لة  بةرطريكردن  لة 
ب��ةش��داري��ك��ردن��ى س��وث��اى ع��َي��راق��ي��ش لة 
بةرطريكردن لة هةرَيمدا ثَيويستى بة ثَيشنيازى 
ثةرلةمانى  رةزامةنديى  وةزي��رانء  سةرؤك 

عَيراق هةية. 
وةزارةتى  وتةبَيذى  عةسكةرى،  محةمةد 
ثرسى  بةوةشدا:  ئاماذةى  عَيراق،  بةرطريى 
تؤثبارانكردنى سنوورةكان لة ئَيستادا لةدةست 
بةرطريى  وةزارةتى  دةرةوةداي��ةء  وةزارةتى 

دةست لةو ثرسة وةرنادات.
سنوورةكانى  تؤثبارانكردنى  دواب��ةدواى 
سنوورة  ئةو  بةزاندنى  كوردستانء  هةرَيمى 
لةاليةن  كليؤمةترَيك  ضةند  ق��ووآلي��ى  بة 
كة  دةكرَيت،  ئةوة  ثرسيارى  ئَيرانةوة  سوثاى 
لةم  هةرَيم  لة  بةرطريكردن  لة  بةرثرسة  كَي 
كة  لةكاتَيكدا  بؤردومانةدا؟  لةشكركَيشىء 
بةرطريى  سيستمى  لة  بةشَيك  بة  ثَيشمةرطة 
هةرَيم  بةرثرسانى  دةدرَيت،  قةَلةم  لة  عَيراق 
عَيراقء  سوثاى  دةدةن��ة  بةرطريكردن  مافى 

لة  سنوور  ثاسةوانى  هَيزى  لةهةمانكاتيشدا 
هةرَيم هةية، كة ئةو رؤَلةيان ثَي بةخشراوة.

وةزارةتي  وتةبَيذي  عةسكةرى،  محةمةد 
بةرطريي عَيراق جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، 
كة وةزارةتةكةى بةرثرسة لة ثاراستني هةرَيمي 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت  كوردستانء 
هاوشَيوةي  كوردستان  هةرَيمي  »بةوثَييةى 
سةرجةم ثارَيزطاكاني ديكة بةشَيكة لة عَيراقء 
ئةركي ثارستني خاكي ئةو ناوضةية لة ئةستؤى 

سوثاي عَيراقداية«.
هاوكات هةندَيكى ديكة ثَييانواية: رَينةدانى 
عَيراق  سوثاى  ن��اوةوةى  هاتنة  بة  هةرَيم 
هةرَيمى  لة  بةرطريكردن  لة  دةبَيت  رَيطر 
بةآلم  سوثايةوة،  ئةو  لةاليةن  كوردستان 
محةمةد عةسكةرى، ثَييواية: ثاراستني هةرَيمي 
لةطةأل  دةبَيت  هةماهةنطيي  بة  كوردستان 
هَيزةكاني ثَيشمةرطة، ضونكة »هَيزي ثيشمةرطة 
بةثَيي دةستوور هَيزَيكي رةسمييةء بةشَيكة لة 

سيستمي بةرطريي عَيراقي«.
عَيراق  بةرطريى  وةزارةت���ى  وتةبَيذى 
ثاراستنى  لة  عَيراقيش  بةشداريكردنى سوثاى 
ضةند  بة  دةبةستَيتةوة  كوردستان  هةرَيمى 
قورسةوةء  ئيداريى  ئاليةتَيكى  رَيوشوَينء 

دةَلَيت: »بإيارى بةشداريكردنى سوثاى عَيراق 
لةاليةن  كوردستان  هةرَيمى  ثاراستنى  لة 
دةبَيت  ثَيشنيازدةكرَيتء  وةزيرانةوة  سةرؤك 
بضَيتة  تا  بكرَيت،  ثةسةند  ثةرلةمانةوة  لةاليةن 

بواري جَيبةجَيكردنةوة«.
ئةطةرضى لةماوةى ضةند ساَلى رابردوودا 
سوثاى  لةشكركَيشيى  ت��ؤث��ب��اران��ك��ردنء 
هةرَيمى  سنوورةكانى  ناو  بؤ  توركيا  ئَيرانء 
دووب��ارةب��ووةوةو  ضةندينجار  كوردستان 
لَينةطرتء  رَي��ى  دبلؤماسى  رَي��ط��ةض��ارةى 
رؤَلَيكى  ئيدانةكردن  جطةلة  دةرةوة  وةزارةتى 
جةخت  عةسكةرى  هاوكات  نةبووة،  ئةوتؤى 
لة  تؤثةكة  هَيشتا  كة  ئةوةدةكاتةوة،  لةسةر 
طؤإةثانى دبلؤماسيةتى وةزارةتى دةرةوةدايةو 
بؤ  وةزارةت��ة  ئةو  هةوَلةكانى  بة  طةشبينيشة 
»ئةو  وتيشى:  ئَيرانء  تؤثبارانةكانى  راطرتنى 
ضارةسةر  دبلؤماسييةوة  لةإَيطةي  كَيشةية 
لة  عَيراق  دةرةوةي  وةزارةت���ي  دةك��رَي��تء 
ضارةسةربكاتء  كَيشةية  ئ��ةو  توانايداية 
وةزارةتي  كة  نيية  بيرؤكةيةك  هيض  لةئَيستادا 
بةرطريي دةستَيوةردان لةو ثرسة بكات، ضونكة 
وةزارةتي  بة  ثةيوةنديي  ثرسة  ئةو  لةئَيستادا 

دةرةوة هةية«.
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راثؤرتى: ضاوان عةلى 

لةسةر  سنوور،  ثاسةوانى  هَيزةكانى 
كوردستانء  هةرَيمى  نَيوان  سنوورةكانى 
ئَيران  هَيزةكانى  لةكاتَيكدا  كشانةوة،  ئَيران 
سنوورةكانى  )2(كيلؤمةتر  قووآليي  بة 

هةرَيميان بةزاندووة.
ب��ؤردوم��انء  )2007(ةوة  لةساَلى 
سةر  بؤ  توركيا  ئَيرانء  تؤثبارانةكانى 
بيانووى  بة  كوردستان  هةرَيمى  خاكى 
طةريالكانى  جموجؤَلى  سنوورداركردنى 
ثارتى كرَيكارانء )ثارتى ذيانةوةى ئازاديى 
هيض  ئَيستا  تا  ب��ةردةوام��ةو  كوردستان( 
جديى  طفتوطؤيةكى  يان  ديار،  هةَلوَيستَيكى 
بؤ راطرتنى ئةو بؤردومانانة بةدى نةكراوة 
حكومةتى  ه��ةرَي��مء  حكومةتى  لةاليةن 

عَيراقييةوة.
ئةم  سياسيى،  ضاودَيرانى  وت��ةى  بة 
)20(ى  لة  كة  كردووة  واى  بَيهةَلوَيستيية  
مانطى رابردووةوة جارَيكى ديكة بؤردومانى 
كة  دةستثَيبكاتةوة،  هةرَيم  سنوورةكانى 
زيانةكانيش  هةيةء  بةردةوامييان  ئةمإؤ  تا 
ئاوارةبوونى  طيانىء  زيانى  طةيشتووةتة 

طوندنشينةكان.

ثاراستنى سنوورةكان، 
لة ئةستؤى كَيية؟

حكومةتى  بةرثرسانى  هةميشة 
كة  دةك��ةن��ةوة،  ل��ةوة  جةخت  ه��ةرَي��م 
لة  هةرَيم  زةوى  ئاسمانء  ثاراستنى 
عادل  عَيراقييةء  حكومةتى  ئةستؤى 
ثةرلةمانى  ثَيشووى  ئةندامى  بةروارى، 
رؤذنامة  بؤ  بةرطريى،  ليذنةى  لة  عَيراق 
دةستوورى  بةثَيى  خستةإوو:  ئةوةى 
زةمينء  ثاراستنى  ئةركى  عَيراقى، 
ئاسمانى هةرَيمى كوردستان، لة ئةستؤى 

عَيراقيداية. حكومةتى 
بةروارى ثَييواية: ئةطةر هةر هَيرشَيك 
سةر  كراية  دراوسَيوة  وآلتانى  لةاليةن 
حكومةتى  ئةوكات  كوردستان،  هةرَيمى 
هةرَيمى  لةطةأل   هةماهةنطيى  بة  عَيراق 

كوردستان دةيثارَيزن.
بؤضوونةوة،  ئةو  بةثَيضةوانةى  بةآلم 
رةوتي  سةركردةيةكي  كةناني(  )ئةمير 
لة  ئ��ةوةى  كة  جةختدةكاتةوة  س��ةدر 
رووى  لة  تيؤرييةء  هاتووة،  دةستووردا 
سنووري  ثاراستني  ثراكتيكييةوة 
ناوضةكاني  لة  عَيراق  نَيودةوَلةتيي 
هةرَيمي كوردستان لة ئةستؤي حكومةتي 

هةرَيمي كوردستانداية، ضونكة حكومةتي 
ه��ات��ن��ةن��اوةوةي  ل��ة  رَيطريي  ه��ةرَي��م 
دةكات  مةركةزي  حكومةتي  هَيزةكاني 
عَيراقء  سوثاي  وةك  هةرَيم،  ناو  بؤ 
ئةركيان  كة  ثؤليسييانةي  هَيزة  ئ��ةو 
رووي  لة  بؤية  س��ن��وورة،  ثاراستني 
هةرَيم،  حكومةتي  ثَيويستة  ثراكتيكييةوة 
سنوورةكاني  ثاراستني  بةرثرسيارَيتيي 

عَيراق بخاتة ئةستؤي خؤيةوة.
بةآلم بةرثرسانى هَيزةكانى ثاسةوانى 
رةتدةكةنةوة،  لَيدوانانة  ئ��ةو  هةرَيم 
حكومةتى  بة  س��ةر  ئ��ةوان  بةوثَييةى 
ديسكةرة،  ئةحمةد  ليوا  عَيراقينء 
هةرَيم،  ثاسةوانى  هَيزةكانى  لَيثرسراوى 
ئاماذةى بةوةكرد: ئةوان هَيزى رةسميى 
ئةركى  عَيراقينء  حكومةتى  بة  سةر 
لة  هةرَيميان  سنوورةكانى  ثاراستنى 

ئةستؤداية.

ئَيران )2(كم 
سنوورى بةزاندووة 

ب��ةزان��دن��ى س��ن��وورى ه��ةرَي��م��ى 
ئَيرانةوة،  توركياء  لةاليةن  كوردستان 
ثيادة  هَيزى  هَينانى  رادةى  طةيشتووةتة 

ياوةر،  جةبار  هةرَيمء  طوندةكانى  بؤناو 
ثَيشمةرطة،  وةزارةتى  طشتيى  ئةميندارى 
ئَيرانيى  هَيزَيكى   ك��ردووة:  ئاشكراى 
)ب��ةردون��از(  ناوضةي  ل��ة   )35(ك��ةس��ى 
ل��ة رؤذه��ةآلت��ي )ح��اج��ي ئ��ؤم��ةران(، 
)3( ثانيي  )2(كيلؤمةترء  قووآليي  بة 

ناو خاكي هةرَيمء  كيلؤمةتر   هاتوونةتة 
هةندَيك ئامَيري سةربازيي وةك، شوفألء 
طروثي  دوو  ثَييةء  ئؤتؤمبَيليان  تانكَيكء 

سةربازييان لةم ناوضانة دامةزراندووة.
ل��ةم��ب��ارةي��ةش��ةوة ن���ازم ع��وم��ةر، 
ئَيران،  لة  هةرَيم  حكومةتى  نوَينةرى 
ثشتإاستكردةوة  رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى 
لةنَيو  ئَيرانييانة  هَيزة  ئةو  ئَيستا  تا  كة 
نةكشاونةتةوةء  ه��ةرَي��م��دانء  خاكى 
هةرَيم  حكومةتى  كة  وادةك��ات  ئةمةش 
لة  وةربطرَيتء  جديى  توندو  هةَلوَيستى 
رَيطةى حكومةتى عَيراقييةوة بةرامبةر بة 
لةاليةن  ثَيشَيلكردنى سنوورةكانى هةرَيم 
هَيزةكانى ئَيرانةوة، بةهةر بيانويةك بَيت.

هَيزةكانى ثاسةوانى سنوور، 
كشاونةتةوة

هَيزة  هاتنةناوةوةى  لةبةرامبةر 

ثاسةوانى  هَيزةكانى  ئَيرانييةكاندا، 
كة  كوردستان  هةرَيمى  سنوورى 
سةر بة حكومةتى عَيراقين، لةو ناوضة 
سنوورييانة كشاونةتةوةء ليوا ئةحمةد  
لة لَيدوانةكةيدا بؤ رؤذنامة، وتى: »ئةو 
تؤثباران  لَيين،  ئَيمةى  سنوورانةى 
ثاسةوانى  هَيزةكانى  ضونكة    ناكرَين، 
لة   قةنديل  ضياى  لةبنارى  سنوور 
مةرزةء مارةتوو تا قرناقةء ثشتئاشان 
كشاونةتةوةء  درَي���ذة  )37(ك���م  كة 
ناوضانة،  لةو  كشانةوةشمان  بإيارى 
نيية،  ئَيمة  سةربازيى  بإيارَيكى 
بإيارَيكى  سياسيى حكومةتى هةرَيمء 
حكومةتى عَيراقة،  تا حكومةتى هةرَيم 
لةو كَيشانةوة نةطلَيت لةطةأل حكومةتى 
كورديش  بة  ك��ورد  ش��ةإى  ت��ارانء 

نةكات«.
لَيرةوة ضاودَيرانى سياسى دةثرسن،  
هَيزةكانى  سياسيى،  بإيارى  بة  كاتَيك 
سنوورةكانء  لة  هةرَيم  ثاسةوانى 
دَيهاتةكانى هةرَيم كة وَيرانء تؤثباران 
كآ  دةبَيت  دةكشَينرَينةوة،  دةكرَين، 
طوندنشينانة  ئةو  سامانى  ماألء  طيانء 

بثارَيزَيت؟

وتةبَيذى وةزارةتى بةرطريى عَيراق بؤ               : 
بةرطريكردنمان لة سنوورةكانى هةرَيم ثَيويستى بة بأيارى حكومةتء ثةرلةمانة

ئَيران )2( كيلؤمةتر سنوور دةبةزيَنَيت
زةكـــانـى ثـاسـةوانـى سـنـوور ثــاشـةكـشة دةكــةن هـيـَ



شاآلو فةتاح

ط��ةر رةج��ةب 
ئةردؤغانى  تةيب 
سةرؤك وةزيرانى 
بَيدةنط  توركيا 
لَيدوانى  بووايةو 
نةداية  توندوتيذى 

كردية  ئيسرائيل  هَيرشةى  ئةو  لةدذى 
سةر كةشتيطةلى ئازاديى، ئةوا:

ه��ةرط��ي��ز ئ����ةردؤغ����ان ب��ةو 
نةدةضوو،  ناوضةكة  سةركردانةى 
دةسةآلتة  بةرامبةر  لة  هةميشة  كة 
ط��ةورةك��ان��دا ه��ةإةش��ة دةك���ةنء 
لةإَيى  كَيشةكان  ت��ةواوى  دواتريش 
يةكاليى  سياسييةوة  سازشَيكى 
ديكة  هَيندةى  توركياش  دةكةنةوة، 
ن��ةدةك��رد،  خ��ؤره��ةآلت  ل��ة  رووى 
ئ��ةم دي��اردةي��ةش ل��ةالى ع��ةرةبء 
سةركردة  لة  زؤرَي��ك  ب��اوةو  ف��ارس 
ه��ةإةش��ةى  هةميشة  ع��ةرةب��ةك��ان 
دةك��ةن،  ئيسرائيل  لة  تؤَلةكردنةوة 
كردةيةوةيةكى  هيض  ئاكامدا  لة  بةآلم 
ئةوةدا  ئاستى  لة  كة  نابينين،  ئةوتؤ 
نةدةبووة  خؤشى  دةيَلَين!  كة  بَيت 
)كة  توإة  ثؤثؤليستى  سةركردةيةكى 
كة  رووخساريةتى(،  ثَيضةوانةى  زؤر 
دةبَيت  بةثةلةى  كاردانةوةى  زؤرجار 

بؤ رووداوةكان. 
بوواية،  بَيدةنط  ئةردؤغان  طةر 
ميانطيرَيكى  ه��ةروةك  توركيا  ئ��ةوا 
بَياليةن دةمايةوة لةنَيوان خؤرهةآلتء 
توركيا  كة  ئاسايية  ئةوة  خؤرئاوادا، 
سياسةتى  خؤرهةآلتء  روويكردة 
توانى  ثَيإةوكردو  كَيشة(ى  )سفر 
وآلتانى  ل��ةالى  زؤر  متمانةيةكى 
دروستبكات،  ناوةإاست  خؤرهةآلتى 
بةآلم ئةوةى ئاسايى نيية ئةوةية، توركيا 
بةرةكةى  لة  ثشت  بةرةيةكء  ببَيتة 
»ثةيوةندييةكان  وتنى:  بكات،  ديكة 
ثَيشوو«  دؤخى  ناطةإَينةوة  هةرطيز 
ب��ةوةى،  بوو  ترسناك  ئاماذةيةكى 
ميانطيرة  ئةو  رؤَل��ى  ضيدى  توركيا 
نابينَيت لة ناوضةكةداء )سفر كَيشة(ش 
دروستبووة،  بؤ  طةورةى  كَيشةيةكى 
توركيا  دوورنيية  روويدا  كة  ئةمةى 
دوورب��خ��ات��ةوة ل��ةو وَي��ن��اي��ةى، كة 
هةيانة  ئةمريكا  تايبةت  بة  خؤرئاواو 
بؤى وةك ئةوةى تاكة وآلتَيك بَيت لة 
ناوضةكةدا ثةيوةندييةكى باشى لةطةأل 

تةواوى وآلتانى دراوسَيى هةبَيت. 
بوواية  بَيدةنط  ئةردؤغان  طةر 
ئيسرائيل يارييةكةى نةدةبردةوة، بةَلكو 
نَيودةوَلةتييةوة  كؤمةَلطةى  لةاليةن 
فشارَيكى زؤر دةخراية سةر ئيسرائيل 
)هةر وةك خراوةتة سةرى(، هةَلوَيستى 
توركياش لة كَيشةكةدا هةميشة باآلتر 
بةهؤى  ب��ةآلم  ئيسرائيل،  لة  دةب��وو 
لة  لَيدوانى  ضةندين  توركيا  ئ��ةوةى 
ئاماذةيةك  وةك  فةرميى  ئاستى 
ناتوانرَيت  ئةوا  دا،  تؤَلةكردنةوة  بة 
زةرةرى  بة  كَيشةكة  كة  بووترَيت، 
ئيسرائيل تةواو بوو، بطرة بة زةرةرى 
ئاستى  لةسةر  هةم  تةواوبوو،  توركيا 
طؤإىء  توركياى  وَيناى  نَيودةوَلةتى 
تاكةكةسيش  ئاستى  لةسةر  ه��ةم 
ذيرةوة  دبلؤماتى  لة  سةركردةكانى 

كرد بة ثؤثؤليست. 
بوواية  بَيدةنط  ئةردؤغان  طةر 
نةدةكراء  ب��ةراورد  ئَيران  بة  توركيا 
نةدةوترا،  عةرةبييةكانةوة  ميديا  لة 
ئةوةية  بؤ  دةيكات  توركيا  ئةمةى  كة 
جَيطة  لوبناندا  فةلةستينء  كَيشةى  لة 
ناوضةيىء  هَيزة  لَيذبكاتء  ئَيران  بة 
بةالى  وآلت��ة  دوو  ئةو  ياخييةكانى 
توركيا  ئايا  بةآلم  رابكَيشَيت،  خؤيدا 
ميانطيرى  هَيزى  ببَيتة  ئ��ةوةى  بؤ 
هَيزانةية،  بةو  ثَيويستى  ناوضةكة، 
سةركةوتوو؟  دبلؤماسييةتَيكى  يان 
باوةإى  هَيشتاش  توركيا  بةإاست 
ض  دبلؤماسييةت  كة  نةكردووة،  بةوة 
طؤإينى  بؤ  هةية  كاريطةريى  هَيزَيكى 
توركيا  ئايا  هةرَيمييةكان؟  هاوكَيشة 
لة  دةك��ات  ئَيران  رك��اب��ةرى  هَيشتا 

ئيسالمدا؟ جيهانى 

طةر ئةردؤغان 
بَيدةنط بوواية

نـَيودةولَــةتى
ذمــارة )585( 
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ئا: رؤذنامة *

لَيدوانةكانى  بارزانىء  سةردانةكةى 
ميديايى  وروءذاندنَيكى  هؤى  بوونة 
دةرةوةى  ن�����اوةوةو  ل��ة  ب��ةرض��او 
توركيادا  ناوخؤى  لة  بةآلم  كوردستاندا، 
نةكراية  ثَينةدراو  زؤرى  طرنطييةكى 
سةرةتاداو  لة  رؤذنامةكان،  مانشَيتى 
رةخنةى  طةشتةكة  دةستثَيكردنى  ثَيش 
رووى  لة  سةردانةكة  كة  دةطيرا  ئةوة 
نةدةزانرا  نييةو  يةك  ثلة  ديبلؤماسييةوة 
داوةتكراوة،  ثَيطةيةك  ض  بة  بارزانى  كة 
نةبوونى ئاآلى عَيراق لة ثشت بارزانييةوة 
لةكاتى سةردانةكانى بؤ الى ئةردؤغانء 
سةرسوإمانى  هؤى  بووة  ئؤغلو،  داود 
ضاودَيرى  رؤذن��ام��ةن��ووسء  هةندَيك 
سياسيى، ئةمة جطة لةوةى لة لَيدوانَيكيدا 
ئاسايشى  كة  دةكات،  لةوة  باس  بارزانى 
لة كَيشة ئةمنييةكانى  توركيا جيانابَيتةوة 

كوردستانى عَيراق.

الوازيى ديبلؤماسى سةردانةكة
ميدياى  س��ةرةت��اوة  لة  هةر  ئ��ةوةى 
نزميى  خستةسةر،  سةرنجى  ناوخؤيى 
بوو،  سةردانةكة  ديبلؤماسى  ئاستى 
كرابوو،  فةرميى  داوةتَيكى  بة  سةردانةكة 
سةرؤك  نة  كؤمارو  س��ةرؤك  نة  بةآلم 
بارزاني،  مةسعود  داوةت��ى  وةزي���ران 
كوردستانيان  ه��ةرَي��م��ى  س��ةرؤك��ى 
رووى  لة  سةردانةكة  لةبةرئةوة  نةكرد، 
دادةنرَيت،  سآ  ثلة  بة  ديبلؤماسييةوة 
بةآلم كَيشةيةكى ديكة ئةوةبوو كة ثَيطةى 
سياسيى  كةسَيتييةكى  وةك  بارزانى 
دانى  هةرَيم  سةرؤكى  وةك  يان  عَيراقى 
سةرؤك  وةك  تةنيا  بةَلكو  نةنرا،  ثَيدا 
خَيزانَيكى بةناوبانطى عَيراق داوةتكرابوو، 
ئةمةش لة وةآلمَيكى ئةحمةد داودئؤغلوى 
دةركةوت،  توركيادا  دةرةوةى  وةزيرى 
بوونة  س���ةرةوة  ه��ؤك��ارةى  دوو  ئ��ةو 
سةردانةكة  سياسيى  الوازكردنى  هؤى 
لةكاتى  ئ��ةوةى  ب��ةآلم  روودان���ى،  ثَيش 
ئَيجطار  خاَلَيكى  دةبينرا  سةردانةكةدا 
عَيراق  ئاآلى  نةبوونى  بوو،  ديكة  الوازي 
ديبلؤماسي  باآلنسى  كوردستان  يان 
لةنَيوان كةسةكاندا بةتةواوى الوازدةكرد، 
هةرضةندة هةريةكة لة سةرؤكى هةرَيمء 
بؤ  خؤيان  ثاساوى  داودئؤغلو  ئةحمةد 
بارزانى  هَينايةوةو  عَيراق  ئاآلى  دانةنانى 
بَيئاطايى  دواوة  بؤ  ئاوإدانةوةيةك  بة 
خؤى نيشانداو داود ئؤغلوش رةتيكردةوة 

دانةنانى  لةثشت  تايبةت  هؤكارَيكى 
هةرَيمى  عَيراقء  ئاآلى  دوو  لة  يةكَيك 
ثاساوةكان  بةآلم  هةبَيت،  كوردستانةوة 

بةهَيزنةبوون.  

ئامانجة جياوازةكان
لةكاتَيكدا ضاوةإواندةكرا ئةم سةردانة 
سوودى  بة  سياسييةكان  ثةيوةنديية 
وةرضةرخَينَيت،  كوردستاندا  هةرَيمى 
بةآلم كةمترين باس لة سياسةت كراوةو 
داودئؤغلؤوة  زارى  لة  فةرميى  بة  ئةوةى 
دةب��ي��س��ت��را، ت��ةن��ي��ا ب��ةرذةوةن��دي��ي��ة 
داودئؤغلو،  ئةحمةد  بوون.  ئابوورييةكان 
وةزيرى دةرةوةى توركيا، جةختى لةسةر 
بة  دةكردةوة  ئابوورييةكان  ثةيوةنديية 
هاوكاريية  بة  طةشة  »دةمانةوَيت  وتنى: 
دةرب���ارةى  ب��دةي��ن  ستراتيذييةكان 
دةرب��ارةى  بارزانى  وزة«.  بازرطانىء 
دذى  »ئَيمة  دةَل��َي��ت:  ثةكةكة  كَيشةى 
بةردةوامبوونى توندوتيذيين، هةوَلةكانمان 
بةو  كؤتاييهَينان  بؤ  دةكةين  فراوانتر 

لة  بةشَيك  ئةمةء  بَيزاركةرة«.  دؤخ��ة 
بة  سةردانةيان  ئةم  جيهان  ميدياكانى 
دانثَيدانان لةقةَلةمدا، بةآلم ديبلؤماسييةتى 
زؤر  ئامانجةكانى  نةثَيكانى  الوازو 
ضاوةإَيدةكران،  كة  زياتربوون  ل��ةوة 
ئةحمةد  لةطةأل  ك��ؤب��وون��ةوةى  دواى 
ئةردؤغان،  تةيب  رةجةب  داودئؤغلؤء 
بارزانى  توركيا،  وةزي��ران��ى  س��ةرؤك 
بيزنسمانء  بؤ  توسةيد  سةرؤكى  لةطةأل 
ثيشةسازيى كؤبووةوة، كة طرنطى اليةنى 
ئابووريى سةردانةكةى تؤختر دةكردةوة، 
وةك  ثسثؤإَيكى  راى  نموءنة  بؤ  هةر 
كة  ئ��ةوةب��وو،  لةسةر  باركى  هَينرى 
خؤى  ثةيوةندييةكانى  ثَيويستة  توركيا 
بؤئةوةى  بكات  باشتر  هةرَيم  لةطةأل 
بتوانَيت كَيشةى ثةكةكة ضارةسةر بكات، 
توركيا،  كَيشةى  ثسثؤإى  باركى،  هَينرى 
توركياى  نوَييةى  سياسةتة  ئةم  لةبارةى 
ئامَيزطرتنى  »لة  بة  كوردةكان  بةرامبةر 
كوردستانى عَيراق« وةسفكردو ثَييوابوو، 
ضارةسةرى  كليلى  عَيراق  كوردةكانى  كة 
ضونكة  توركيان،  كوردةكانى  كَيشةى 
ثةيوةندييةكانى  توركيا  هةتا  ئةو  راى  بة 
لةطةأل ئيدارةى هةرَيمى كوردستان باشتر 
كورد  كَيشةى  لةطةأل  مامةَلةكردنى  بكات، 
ضةند  راثؤرتَيكى  بةثَيى  دةبَيت.  ئاسانتر 
كاريطةريى  نفوزو  ئَيستا  شارةزايةكيش 
لة  كوردستان  هةرَيمى  لةسةر  توركيا 
ثرؤثؤزةَلى  سةرنةكةوتنى  لوتكةدايةو 

لة  ك��ورد  كَيشةى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
تَيكضوونى  هؤى  ببَيتة  دةكرَيت  توركيا 

ثةيوةندييةكان. 

بةدةثة بة رَيطر ناودةبرَيت
سةردانةكةى  ثَيش  رؤذَي��ك  ضةند 
خؤيةوة  ل��ةالي��ةن  ثةكةكة  ب��ارزان��ى، 
هَيرشَيكى  راطةياندو  ئاطربةستى  كؤتايى 
توركيا،  سوثاى  سةر  كردة  ضةكدارانةى 
بة  بوو  هاوكات  لةبةرئةوةى  هَيرشة  ئةم 
هَيرشةكةى ئيسرائيل بؤ سةر كةشتيطةلى 
زؤرى  دةنطدانةوةيةكى  »ئ��ازادي��ى«، 
ئاشكرا  بة  توركيش  ميدياى  دروستكردو 
لةنَيوان  دةكرد  لينكَيك  بوونى  لة  باسى 
دوو هَيرشةكةدا، لةكاتَيكدا باس لة هَيرشة 
ضةكدارانةكةى ثةكةكة دةكراء لةمبارةيةوة 
لة  ثرسيار  رؤذنامةنووسَيكةوة  لةاليةن 
بارزانى كرا، وتى: »ئَيمة دذى توندوتيذيين 
لةاليةن  ئةطةر  بَيت،  بةهةرجؤرَيك 
ئَيمة  دى،  اليةنَيكى  يان  بَيت  ثةكةكةوة 
توندوتيذيى  كردةى  لةوةى  بةردةوامين 

بةردةواميى  لة  هةر  ببينين«.  بةهةَلة 
ئةوة  لةسةر  جةختى  بارزانى  وتةكةيدا 
ضارةسةر  شةإ  بة  كَيشةكة  كة  كردةوة، 
كَيشةكان  سةربازيى  »ثَيوةرى  نابَيت، 
كَيشةكانى  ئةطةر شةإ  ناكات،  ضارةسةر 
نةدةمان«.  ئَيستا  بكرداية،  ضارةسةر 
كاتَيكيش سةدات ئةرطين، رؤذنامةنووسى 
حوإييةت دةيلى نيوزى ئينطليزى-توركى 
ئاطربةستةكةى  بة  كؤتاييهَينان  ثرسيارى 
ئةو  دواتر  بوو.  تووإة  كرد،  بارزانى  لة 
رؤذنامةنووسة تووإةبوونةكةى بؤ ئةوة 
كة  تووإةبووة  لةوة  بارزانى  طَيإايةوة 
توركيا،  بؤ  ئةودا  سةردانةكةى  كاتى  لة 
راطةيةندراوة.  ئاطربةست  بة  كؤتاييهَينان 
كاتَيك ثرسيارى لَيكرا دةبارةى كرانةوةى 
هةَلوَيستى  توركياو  لة  ديموكراسى 
بةدةثة، لةمبارةيةوة بارزانى ثَييوابوو، كة 
كرانةوةى  دةربارةى  توركيا  هةَلوَيستى 
دروستة،  هةَلوَيستَيكى  ديموكراسى 
ثرسيارى  بةدةثة  دةرب��ارةى  كاتَيكيش 
زؤر  رَيطريى  دةزانين  ئَيمة  وتى:  لَيكرا، 
من  بةآلم  دةبن،  دروست  ثرؤسةكة  بؤ 
كة  دةكةم  ثارتةكان  طشت  ئامؤذطاريى 
لةنَيوياندا  بكةن،  كرانةوةكة  ثشتطيريى 
رَيطربوون  لة  خؤى  ثَيويستة  كة  بةدةثة، 

بثارَيزَيت. 
هةرزوو  بةدةثة،  بةرثرسانى  بةآلم 
نَيطةتيظ  بة  بارزانييان  داواكةى  وةآلمى 
دايةوة، بةوةى كة كرانةوةى ديموكراسى 

لة  حكومةتيش  نييةو  ب��ةس  بةتةنيا 
ه��ةوَل��ةك��ان��ي��دا ب��ؤ ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
سةآلحةدين  نيية.  راستطؤ  كورد  كَيشةى 
ثَييوابوو،  بةدةثة  سةرؤكى  دةميرتاشى 
كة  ب��ارزان��ى  لة  ج��ي��اوازة  ئ��ةوان  راى 
كرانةوةى  بؤ  خؤى  تةواوى  ثشتطيريى 
ئ��ةوةى  راط��ةي��ان��دووةو  ديموكراسى 
شةخسى  راى  رايطةياندووة،  بارزانى 
»هَيشتا  وت��ى:  دةم��ي��رت��اش  خؤيةتى، 
ثَيمانواية، كرانةوةى ديموكراسى بةنيازى 
ريفؤرمى  راستةقينةء  ديموكراتيزةكردنى 

ريشةيى نيية، كة بؤ ئَيستا ثَيويستن«. 
بةرةوثَيشبردنى  ب��اش��ت��رك��ردنء 
شتَيكى  ئابوورييةكان،  ثةيوةنديية 
ضاوةإوانكراوبوو، بةآلم ئةوةى ضاوةإوان 
سياسةتى  جؤرى  دياريكردنى  نةدةكرا، 
توركيا  كة  ئةوةبوو  توركياو  دةرةوةى 
ثةيوةندييةكاندا  طةشةثَيدانى  بةرامبةر  لة 
داوايدةكرد، لة كؤنفرانسَيكى رؤذنامةوانيدا 
ئةحمةد  ب��ارزان��ىء  مةسعود  ب��ؤ  ك��ة 
داودئؤغلو  ب��وو،  سازكرا  داودئؤغلو 

توركيا  كة  نا  ب��ةوةدا  دان��ى  بةئاشكرا 
)لة  طؤضان  »طَيزةرو  لةمةودوا سياسةتى 
بنةماى  ماناى  بة  نَيودةوَلةتيدا  سياسةتى 
ثاداشتء سزا دَيت(« بةرامبةر بة هةرَيمى 
بةو  ئةمةش  دةك��ات.  ثَيإةو  كوردستان 
كوردستان  هةرَيمى  ئةطةر  كة  مانايةى 
لةبارةى  توركيا  داخوازييةكانى  توانى 
جَيبةجَيبكات،  ثةكةكةوة  قةآلضؤكردنى 
ئابوورييةكان  ثةيوةنديية  توركيا  ئةوا 
ئةمةش  بةثَيضةوانةشةوة.  دةثارَيزَيتء 
زياتر  س��وودى  توركيا  كة  لةكاتَيكداية 
ئابوورييةكان  ثةيوةنديية  باشكردنى  لة 

دةبينَيت تا هةرَيمى كوردستان. 
هةرزوو  »طؤضان«،  سياسةتى  بةآلم 
دبلؤماتَيكى  طةورة  راى  بة  بةكارهاتء 
ئاشكرا  خؤى  ناوى  نةيويست  كة  توركى 
ناوى  كؤمةَلَيك  ليستى  توركيا  بكات، 
بة  داوة  ثةكةكةى  ب��اآلى  بةرثرسانى 
دةستطيربكرَينء  دةبَيت  كة  بارزانى 
لة  دبلؤماتة  ئةو  توركيا.  بة  بدرَينةوة 
ئينطليزى- لَيدوانَيكيدا بؤ توركيش ويكلى 

توركى، وتى: »ئةو، هةموو جؤرة بةَلطةو 
دةرب��ارةى  موخابةراتى  زانيارييةكى 
ديكة  جارَيكى  ئَيمة  ث��َي��دراوة،  ثةكةكة 
لةسةر  سوورين  كة  كردةوة  دووثاتمان 

ئةو هاوكاريية دوواليةنةية«.

ميديا  رؤذنامةو  لة  راثؤرتة  ئةم   *
توركيةكانةوة ئامادةكراوة.

»بارزانى ناوى كؤمةلََيك سةركردةى ثةكةكةى
بؤ دةستطيركردن ثَيدةدرَيت«

ئةردؤغان و بارزانى داود ئؤغلو و بارزانى      

دةميرتاش: ئةوةى بارزانى رايطةياندووة، راى شةخسى خؤيةتى، هَيشتا ثَيمانواية، 
كرانةوةى ديموكراسى بةنيازى ديموكراتيزةكردنى راستةقينةء ريفؤرمى ريشةيى نيية كة 

بؤ ئَيستا ثَيويستن
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راثؤرتي، بةهادين يوسف

كؤبوونةوةي  بؤ  ماوة  هةفتة  يةك  تةنيا 
لةكاتَيكدا  عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
نوَي  حكومةتي  ثَيكهَيناني  بؤ  رَيكةوتنةكان 

نةطةيشتوونةتة هيض ئةنجامَيك.
دواي بةدةستطةيشتني ئةنجامي كؤتايي 
هةَلبذاردنةكان لةاليةن دادطاي فيدراَلييةوة، 
عَيراق،  كؤماري  سةرؤك  تاَلةباني،  جةالل 
رؤذي )5( ي ئةم مانطة نامةيةكي ئاراستةي 
سةرجةم كوتلة سياسييةكان كرد بؤ ناردني 
دةستنيشانكردني  بؤ  ثَيشنيارةكانيان  راو 
ثةرلةماني  كؤبوونةوةي  يةكةم  وادةي 
نوَي، لةماوةي )15( رؤذدا، تا مةرسومَيكي 

كؤماريي بؤ ئةو مةبةستة دةربكات.
بةثَيي مادةي )54( لة دةستووري عَيراقي، 
دواي ثةسةندكردني دةرئةنجامي هةَلبذاردنة 
طشتييةكان بؤ ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق، 
كؤماري  س��ةرؤك  )15(رؤذدا  لةماوةي 
دةردةكات،  كؤماريي  مةرسومَيكي  عَيراق 
ئةنداماني  سةرجةم  بانطهَيشتكردني  بؤ 
نوَيي ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق بؤ يةكةم 
كؤبوونةوةيةدا،  لةو  هةر  كؤبوونةوةو 
ئةنجومةني  نوَيي  سةرؤكي  جَيطرو  دوو 

نوَينةراني عَيراق هةَلدةبذَيردرَين.
رؤذي )2010/6/1( دادطاي باآلي فيدراَلي 
هةَلبذاردني  كؤتايي  دةرئةنجامي  عَيراق،  لة 
ثةسةندكردء  نوَينةراني  ئةنجومةني 
ن��اردة  بةثةسةندكراوي  ئةنجامةكاني 
باآلي  كؤمسيؤني  كؤمارو  سةرؤكايةتي 
رَيوشوَينة  طرتنةبةري  بؤ  هةَلبذاردنةكان 

نوَييةكان بةثَيي دةستوور.
ياساييء  ثسثؤإي  ح��ةرب  ت��اري��ق 

يةكةم  دةبَيت  رايدةطةيةنَيت،  دةستوريش، 
)15( ل��ةم��اوةي  ن��وَي  خولي  دانيشتني 

كانديدة  ناوي  ثةسةندكردني،  دواي  رؤذ 
ئةوماوةية  بدرَيتء  ئةنجام  دةرضووةكان 
دةتوانرَيت  بةآلم  نيية،  درَيذكردنةوة  قابيلي 
درَيذة بةو دانيشتنة بدرَيت وةكضؤن خولي 
)3/16( لة  دانيشتن  ي��ةكةم  راب���ردوو، 

بداتة  متمانة  نةيتواني  ئةنجامدراو  دا 
حكومةتةكةي ماليكي تا )2010/5/20(.

دواي ئةوةي سةرؤك كؤمار مةرسومي 
)15(رؤذدا  لةماوةي  دةرك��رد،  كؤماريي 
كؤبوونةوةي  يةكةم  نوَينةران،  ئةنجومةني 
بةتةمةنترين  سةرؤكايةتي  بة  دةكات  خؤي 
سةرؤكء  هةَلبذاردني  بؤ  ثةرلةمانتار، 
ئةندامي  دةنطي  زؤرينةي  بة  جَيطرةكان 
راستةوخؤي  بةشَيوةيةكي  ئةنجومةنء 

ئَيستاى  خولي  بةوثَييةي  دةبَيت،  نهَيني 
ثَيكهاتووة،  كةس   )325( لة  ئةنجومةن 
ثةرلةمانتارةكان،  دةنطي  رةهاي  زؤرينةي 

دةكاتة )163(دةنط.
دةستووريش،  )72(ى  م��ادةى  بةثَيى 
ماوةى  لة  نوآ  كؤمارى  سةرؤك  ثَيويستة 
)30(رؤذدا ثاش يةكةم دانيشتنى ئةنجومةنى 
بةثَيى  هةَلببذَيردرَيتء  نوآ،  نوَينةرانى 
مادةى )70(ش سةرؤك كؤمارى نوَيى عَيراق 
لة نَيو ئةنجومةنى نوَينةراندا بة يةك لةسةر 
هةَلدةبذَيردرَيت  ئةندامانى  دةنطي  سَيى 
بإطة  بةثَيى  بةآلم  دةنط،   )206( دةكاتة  كة 
دووى ئةو مادةية، ئةطةر زياد لة ثاَلَيوراوَيك 
بؤ وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك كؤمار هةبوو 
نةيانتوانى  ثاَلَيوراوةكانيش  لة  هيضكام  ء 
بةدةستبهَينن،  ثَيويست   دةنطى  رَي��ذةى 

خولي دووةمى هةَلبذاردن لةنَيو ئةنجومةنى 
نوَينةراندا بؤ دووان لةو ثاَلَيوراوانة دةكرَيت 
كة زؤرترين دةنطيان بةدةستهَيناوةو هةركام 
دةنطةكانيان  زؤرينةى  ثاَلَيوراوانة  لةو 
دواتر  كؤمارء  دةبَيتة سةرؤك  بةدةستهَينا، 
سوَيندى  نوَينةراندا  ئةنجومةنى  لةبةردةم 
ياسايى دةخواتء ئةو سةرؤك كؤمارةش، 
ثةرلةمانى  خولى  دوو  بؤ  تةنيا  هةية  بؤى 

خؤى هةَلبذَيرَيتةوة بؤ ئةو ثؤستة.
كؤمار،  س��ةرؤك  هةَلبذاردني  دواي 
ناو  كوتلةي  ط��ةورةت��ري��ن  ث��اَل��ي��وراوي 
ثَيكهَيناني  بؤ  رادةسثَيردرَيت  ئةنجومةن 
)15(رؤذدا  م��اوةي  لة  ن��وآ  حكومةتي 
دةبَيت  سةرؤككؤمارء  هةَلبذاردني  دواي 
لةماوةيةكدا  راسثَيردراو  سةرؤكوةزيراني 
كة لة )30(رؤذ تَيثةإ نةكات، ناوي وةزيراني 
كابينةكةي ئاشكرابكات، ئةطةر نةيتواني لةو 
سةرؤك  ثَيكبهَينَيت،  حكومةت  ماوةيةدا 
بؤ  رادةسثَيرَيت  تر  ثاَلَيوراوَيكي  كؤمار 
دواتر  وزاريء  كابينةيةكي  ثَيكهَيناني 
وةزيرةكانيء  ن��اوي  وةزي��ران  س��ةرؤك 
دةخاتة  حكومةتةكةي  ك��اري  بةرنامةي 
عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني  بةردةستي 
رةهاي  بةزؤرينةي  متمانة  وةرطرتني  بؤ 

ئةنداماني ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق.
ئ��ةط��ةرض��ى ب��ةث��َي��ى م�����ادةى)76(ى 
كة  كراوة  بةوة  ئاماذة  عَيراق،  دةستوورى 
سةرؤك كؤمار، ليستي زؤرينةي ثةرلةمان 
بؤ ثَيكهَينانى حكومةت رادةسثَيرَيتء ئةطةر 
حكومةت  )30(رؤذدا  لةماوةى  نةيتوانى 
تر  كةسَيكى  كؤمار  سةرؤك  ثَيكبهَينَيت، 
رادةستثَيرَيت، بةآلم  لة بارى شكستهَينانى 
ثاَلَيوراوانى سةرؤك وةزيراندا بؤ ثَيكهَينانى 
ضارةسةرَيكى  هيض  دةستوور  حكومةت، 

هةندَيك  لة  ئةوةى  وةك  نةكردووة  دياري 
دةوَلةتى ديموكراسيدا هةية كة سةرةكيترين 
ثةرلةمانة،  هةَلوةشاندنةوةى  هةنطاويان، 
بوونى  دةستووردا  لة  هةنطاوةش  ئةم  كة 
ثةرلةماندا  ناوخؤى  لةثةيإةوى  تةنيا  نييةء 
هاتووة، ئةمةش يةكَيكة لةو بؤشاييانةي لة 

دةستووري عَيراقدا بوونيان هةية.
ليذنةى  ئةندامى  شةريف،  محةمةد  د.   
ياسايى خولي ثَيشووي ئةنجومةني نوَينةراني 
ئةو  ئةوةدةكاتةوة:  لةسةر  جةخت  عَيراق،  
جؤرة بؤشاييانة لةدةستووردا بوونيان هةية، 
ضارةسةربكرَينء  لؤذيك  بة  دةبَيت  بةآلم 
بازنةيةكى  ناو  لة  ليستةكان  رَينةدرَيت 

داخراودا بسوإَينةوة.
ثَيشتر ئةو ثسثؤإة ياسيية بة رؤذنامةي 
وادةي��ة  ئةو  »دياريكردنى  راطةياندبوو: 
بة  نةدان  ئاماذة  حكومةتء  ثَيكهَينانى  بؤ 
دةستووردا  لة  ثةرلةمان  هةَلوةشاندنةوةى 
حكومةتدا،  ثَيكهَينانى  شكستى  بارى  لة 
بؤ سةر سةركردةكاني  طوشار  لة  جؤرَيكة 
رَيككةوتن  ثَيكهَينانى حكومةتء  بؤ  عَيراق  
لةسةر ئةو ثرسةء ناتوانرَيت هيض ثؤستَيكى 
سياسيى  تةوافوقى  بةبآ  عَيراقيش،  باآلى 

دابةشبكرَيت«.
بة راي ضاودَيراني سياسيش، لةئَيستادا 
كوتلة  لةبةردةستي  هةفتة  ي��ةك  تةنيا 
كؤتايي  رَيككةوتني  بؤ  ماوة  سياسييةكاندا 
شَيوازي  ثؤستةكانء  دابةشكردني  لةسةر 
بةإَيوةبردني عَيراق لة ضوار ساَلي داهاتوودا، 
خولي  كؤبوونةوةي  يةكةم  لةطةأل  بةوثَيية 
ئةنجومةندا  سةرؤكي  هةَلبذاردني  نوآء 
سيادييةكاني  ثؤستة  دابةشكردني  ئاسؤي 
كوتلة  لةنَيوان  دةردةكةوَيت  عَيراق  تري 

براوةكاني هةَلبذاردنةكةي )3/7(دا.

راثؤرتى هةستيار قادر، كاروان عومةر

دواى سَي مانط لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
عَيراق، حكومةتى نوَي ثَيكنةهَينراوةو 

تا دَيت اليةنة سياسييةكان لَيك 
دووردةكةنةوةء ضاودَيرانيش ثَييانواية: 

نةبوونى متمانة لةنَيو اليةنةكاندا 
هؤكارى ئةو كَيشةيةيةء ثةرلةمانتارَيكى 

كورديش بةطرنطى دةزانَيت كة كورد رؤَلى 
ناوبذيوانيى نةبينَيت.

ثةرلةمانييةكةى  هةَلبذاردنة  ث��اش 
دةرئةنجامة  دةركةوتنى  )3/7(ء  لة  عَيراق 
ليستة  هةَلبذاردنة،  ئةو  سةرةتاييةكانى 
ب���راوةك���ان ب��ةش��َي��وةى راس��ت��ةوخ��ؤء 
بؤ  دانوستانكردن  كةوتنة  ناإاستةوخؤ 
لة  رؤَليان  زانينى  هاوثةيمانيىء  ثَيكهَينانى 
كة  لةكاتَيكدا  عَيراقيدا،  حكومةتى  ثَيكهاتةى 
ئيئتيالفى  دوو  عَيراقييةو  ليستى  هةردوو 
نيشتمانيى(  ياساو  )دةوَلةتى  كة  شيعة، 
كاميان  ئ��ةوةى  لةسةر  هةية  كَيشةيان 
لةنَيو  هةية،  حكومةتيان  ثَيكهَينانى  مافى 
ثاَلَيوراوى  لةسةر  كَيشة  شيعةكانيشدا 
ثؤستى سةرؤك وةزيران هةية، كة ماليكى 

ئيئتالفى  ليستى  لة  تر  كةسَيكى  يان  بَيت، 
نيشتمانيى. 

رةوتي  سةركردةي  ئةعةرةجي،  بةها 
نيشتمانيي  ئيئتيالفي  ئةندامي  س��ةدرء 
بؤ  حكومةتي  ثَيكهَيناني  دواك��ةوت��ن��ي 
كارةكاني  تةواوبووني  سكاآلكانء  تانةء 
دةطَيإَيتةوةء  فيدراَلى  دادطاى  كؤمسيؤنء 
»درَيذبوونةوةي  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بنةماي  لةطةأل  ناطونجَيت  ماوةية  ئ��ةو 
ئامرازة  الي��ةن  هةندَيك  ديموكراسيء 
ديموكراسييةكانيان بؤ بةرذةوةنديي خؤيان 

بةكارهَيناوة«.
ياسا  دةوَلةت�ى  ليستى  ئةندامَيكى  بةآلم 
حكومةت  ثَيكهَينانى  دواكةتنى  ثَييواية: 
عَيراقدا  ديموكراسى  بةسةر  زي��ان  بة 

ناشكَيتةوة. 
حيزبي  دووةم��ي  كةسي  ئةديب،  عةلي 
دةعوة، تايبةت بة رؤذنامةى راطةياند: »هؤي 
ثَيكهَيناني حكومةت  ماوةي  درَيذبوونةوةى 
تانةء  ثَيشكةشكردني  بؤ  دةط��ةإَي��ت��ةوة 
ثةسةندكردني  اليةنةكانء  لةاليةن  سكاآل 
ماوةى  درَيذبوونةوةى  ثاَليؤراوةكانء  ناو 
ثَيكهَينانى حكومةت، كاريطةريي نابَيت لةسةر 

ئةزمووني ديموكراسييةت لة عَيراقدا«.
ه��اوك��ات، ج��اال رةي��ان��ى، ت��وَي��ذةر لة 

لَيكؤَلَينةوة  بؤ  ئَيس(  ئَيض  )ئةى  ثةيمانطةى 
ئَيستا  كة  قةيرانةى  ئةو  نَيودةوَلةتييةكان، 
عَيراق تيايدا دةذى، دةبةستَيتةوة بة ناكامَليى 
ياساكانء  بَيهَيزيى  عَيراقء  سياسييةكانى 
تؤخكردنةوةى ناسنامةى نةتةوةيىء تايفى. 
ئةم مشتومإانة لة كاتَيكداية، كة هةندَيك لة 
ثسثؤإانى ياسايى ئاماذة بؤ ئةوة دةكةن: كة 
عَيراق كةوتووةتة بؤشاييةكى دةستوورييء 
دةستبةكارنةبوونى  بةهؤى  ئيدارييةوة 
ثةرلةمانى  كؤتاييهاتنى  نوَيء  ثةرلةمانى 
كة  حكومةت،  بؤ  شَيوةية  بةهةمان  ثَيشوو 
هةندَيك ثَييانواية: ثَيويستة حكومةتى ئَيستا 
نوَي  حكومةتى  تا  بَيت،  كار  بةإَيكردنى 

ثَيكدَيت، 
حةيدةر ئةلموال، وتةبَيذي بةرةى ديالؤطى 
ثَييواية:  عَيراقييةدا  ليستى  لة  نيشتمانيى 
حكومةتي  ثَيكهَيناني  كة  ئاسايية  شتَيكي 
بةهؤي  بخايةنَيت،  زؤر  ماوةيةكي  داهاتوو 
ثَيشوو  رذَيمي  دةسةآلتي  كاريطةرييةكاني 
رؤذنامةى  بة  عَيراقي،  كؤمةَلطةي  لةسةر 
لة  ديموكراسي  »ئةزمووني  راطةياند: 
كؤمةَلطةدا  لة  رةطي  نةضةسثيوةء  عَيراقدا 
كاريطةرييةكاني  جطةلة  ئةمة  دانةكوتاوة، 
سيستمي  ئَيستا  هةتا  كة  دراوسَي  وآلتاني 
ديموكراسي لة وآلتةكانياندا ثةيإةو ناكةن«.

كَيشةى  سياسيش  ترى  ثسثؤإَيكى 
بة  دةبةستَيتةوة  حكومةت  ثَيكنةهَينانى 
رَيوشوَينة  ديموكراسىء  ثَينةطةيشتنى 
ئامادةنةبووى حيزبةكان  دةستوورييةكانء 

بؤ بةجَيهَيشتنى ثؤستةكانيان
كؤلَيذي  مامؤستاي  عةلوان،  د.خافز 
بة  بةغدا،  زانكؤي  سياسييةكاني  زانستة 
دواكةوتني  »هؤكاري  رايطةياند:  رؤذنامةى 
بؤ  دةط��ةإَي��ت��ةوة  حكومةت  ثَيكهَيناني 
ئاستي  لةوانة  سةرةكيي،  هؤيةكي  ضةند 
ديموكراسي  ئةزمووني  بةرةوثَيشضووني 
نةضةسثيوة،  ئَيستا  هةتا  كة  عَيراقدا،  لة 
دةستوور  كة  رَيوشوَينانةي  ئةو  هةروةها 
ئاماذةي ثَيكردووة بؤ هةَلبذاردنء ثَيكهَيناني 
سووربووني  ل��ةوةش  جطة  حكومةت، 
ثؤستء  لةسةر  سياسييةكاني  اليةنة 
ئامادةنةبوونيان كة بةئاسانيي كورسييةكان 

بةجَيبهَيَلن«.
هاتووةتة  تَيإوانين  دوو  نَيوةندةدا  لةم 
حكومةت  ثَيكنةهَينانى  شرؤظةى  كة  ئاراوة، 
دواكةوتنى  ثَييواية:  يةكةميان،  دةك��ةن، 
سروشتَيكى ديموكراسيية، كة دةبَيت ئيئتيالفى 
ثةرلةمانيى ثَيكبهَينرَيتء تَيإوانينَيكى تريش 
بَيمتمانةيى  بة  دةبةستَيتةوة  هؤكارةكةى 

اليةنة سياسييةكان بة يةكترى.

 شؤإش حاجى، كانديدى هةَلبذَيردراوى 
عَيراق،  ثةرلةمانى  بؤ  ط��ؤإان  ليستى 
دووةم  تَيإوانينى  بة  خؤى  باوةإبوونى 
خستووتةإوو بة رؤذنامةى راطةياند: »اليةنة 
نةماوة،  بةيةكترى  متمانةيان  عَيراقييةكان 
ديموكراسى  كَيشةكانى  لة  يةكَيكة  ئةمةش 
كة لةم وآلتة ساوايةدا هةمووان وةك يةك 
لة ضةمكى دةستاودةستكردنى دةسةآلت بة 

شَيوةى ئاشتيانة تَينةطةيشتووين«.
تَيإوانين  كَيشةيةشدا  ئةم  طةرمةى  لة 
هةندَيك  جياوازة،  كورديش  رؤَلى  لةسةر 
ناوبذيوانء  ببَيتة  كورد  دةبَيت  ثَييانواية: 
كورد  دةبَيت  ثَييانواية:  تريش  هةندَيكى 
نَيوان اليةنة عَيراقييةكان  لة كَيشةى  سوود 
سياسيى  طةمةيةكى  وةك  وةربطرَيتء 
بةدةستهَينانى  خؤىء  بةرذةوةنديى  بؤ 
حاجى،  شؤإش  لةوبارةيةوة  زياتر،  كارتى 
رؤَلى  ك��ورد  ئةوةدانيم  »لةطةأل  دةَل��َي��ت: 
بنةماى  لةسةر  دةبَيت  ببينَيت،  ناوبذيوانى 
بةرذةوةندييةكانى خةَلكى كورد كار لةسةر 
لةطةأل  بكاتء  خؤى  سياسييةكةى  بةرنامة 
تابزانين  قسةبكةين،  اليةنةكان  هةموو 
جَيبةجَي  سياسيية  بةرنامة  ئةو  كاميان 
بؤ  بكةين  اليةنة  ئةو  ثشتطيريى  دةك��ات، 

ثَيكهَينانى حكومةت«

ضؤن يةكةم دانيشتنى ثةرلةمان دةكرَيتء سآ سةرؤكايةتييةكة هةلَدةبذَيردرَيت؟

اليةنةكان متمانةيان بةيةكتر نيية
)90( رؤذ قـةيـرانـى سـيـاسـيـي

لةطةأل ئةوةدا نيم كورد 
رؤلَى ناوبذيوانى ببينَيت

دريَذبوونةوةى ماوةى 
ثَيكهيَنانى حكومةت لةطةأل 
بنةماى ديموكراسيدا ناطونجَيت

بةها ئةعرةجىشؤإش حاجى



د. بايةزيد حةسةن عةبدوَلآل

دةتوانين بَلَيين: عَيراق لةإووي هةبووني 
ب��ازاإي  ئايندةي  زةبةالحَيكي  نةوتةوة 
سةلمَينراوي  يةدةطي  دةبَيت،  جيهان  نةوتي 
بةرميلةو سَييةم  مليار   )115( عَيراق  نةوتي 
سعوديةو  دواي  رووةوةو  لةم  دةوَلةتيشة 

ئَيران دَيت.
 ئةم )115( مليار بةرميلة تةنيا ئةنجامي 
جيؤلؤجيية.  ثَيكهاتي   )115( دؤزينةوةي 
جيؤلؤجي  ثَيكهاتي   )525( عَيراقدا  لة 
 )410( تائَيستا  تَيدابَيتء  نةوتي  كة  هةية، 
تَيدا  دؤزينةوةي  ماوة  جيؤلؤجي  ثَيكهاتي 
ثَيكهاتة   )410( لةو  دةشَيت  ئةنجامبدرَيتء 
بةرميل  مليار   )200( نزيكةي  جيؤلؤجيية 
بةمةش  ب��دؤزرَي��ت��ةوة،  ي���ةدةط  ن��ةوت��ي 
دةوَلةتي  يةكةم  دةبَيتة  عَيراق  لةداهاتوودا 
يةدةطء  نةوتي  هةبووني  لةإووي  جيهان 

ثَيش ئَيرانء سعودية دةكةوَيتةوة.
راب����ردوودا  س��اَل��ي   )30( ل��ةم��اوةي 
بةرزو  لةعَيراقدا  ن��ةوت  بةرهةمهَيناني 
لة  بينيوة،  بةخؤيةوة  زؤري  نزمييةكي 
نةوتي  زؤرترين  عَيراق  )1979(دا  ساَلي 
نزيكةي  طةيشتووةتة  كة  بةرهةمهَيناوة، 
ئةمةش  لةإؤذَيكدا،  بةرميل(  مليؤن  )ضوار 
مَيذووي  لة  لةإؤذَيكدا  بةرهةمة  زؤرترين 

عَيراقدا.
لةطةأل  عَيراق  جةنطةكاني  سةردةمي  لة 
دةوَلةتاني دةوروبةرو طةمارؤى ئابووريي، 
بةرهةمهَيناني نةوت لة )ضةند سةدان هةزار 
نزميي  بةرزو  ئةم  تَينةثةإيوة،  بةرميلَيك( 
عَيراقدا  بةسةر  خ��راث  بةرهةمهَينانةش 
كؤمثانياء  لةو  واي  ضونكة  شكاوةتةوة، 
ثاَلَيوطةو دةوَلةتانةي نةوتي عَيراق كردووة، 
نةوت لة عَيراق دةكإن، زؤر متمانة نةكةنة 
جيهاني  ب��ازاإي  لة  عَيراقء  نةوتي  سةر 
نةوتي  سةر  نةكرَيتة  متمانة  نةوتيشدا 

عَيراق.
عَيراق  نةوتي  بةرهةمهَيناني  زيادكردني 
لة ئايندةدا هةروةكو وةزارةتي نةوتي عَيراق 
ثالني بؤ داناوة، دةبَيتة هؤي ئةوةي جارَيكي 
ديكة نةوتي عَيراق لة بازاإي نةوتي جيهاندا 

رؤألء طرنطي خؤي ثةيدا بكاتةوة.
)2009( ساَل�ى  كؤتايي  ناوةإاستء  لة 

خول�ى  دوو  عَيراق  نةوتي  وةزارةت��ي  دا، 
نةوتيية  كؤمثانيا  ل��ةط��ةأل  طرَيبةستي 
دةرةكييةكان ئيمزا كرد، كة بةطرَيبةستةكاني 
ناسراون،  دووةم  خولى  يةكةمء  خولى 
كَيَلطةكاني  بؤ  يةكةم  خولي  طرَيبةستةكاني 
كران،  )الزبير(  1(ء  القرنة  )غرب  )الرميلة(ء 
كَيَلطانة  ئةو  نةوتي  بةرهةمي  ئ��ةوةي  بؤ 
 )6.38( بطاتة   )2017-2016( ساآلني  تا 
طرَيبةستةكاني  لةإؤذَيكدا،  بةرميل  مليؤن 
)غرب  كَيَلطةكاني  بؤ  دووةميش  خولى 
)الغراف( )الحلفاية(ء  )مجنون(ء  2(ء  القرنة 

بؤ  ك��ران،  )نجمة(  )القيارة(ء  )ب��درة(ء  ء 
ئةوةي بةرهةمي نةوتي ئةو كَيَلطانة تاوةكو 
مليؤن   )4.77( بطاتة   )2017-2016( ساآلني 
نةوتي  سةرجةمي  واتة  لةإؤذَيكدا.  بةرميل 
بةرهةمهاتوو لة عَيراقدا بةطوَيرةي ئةو دوو 
 )2017-2016( ساآلني  لة  طرَيبةستة  خولة 

دةطاتة )11.15( مليؤن بةرميل لةإؤذَيكدا.
بةرثرساني  راطةياندنةكاني  بةطوَيرةي 
هةرَيمي  سروشتييةكاني  سامانة  وةزارةتي 
لة  ن��ةوت  بةرهةمهَيناني  كوردستانيش 
-2016( ساآلني  تا  كوردستان،  هةرَيمي 

بةرميل(  مليؤن  )ي��ةك  دةط��ات��ة   )2017
بةرهةمهَيناني  سةرجةمي  واتة  لةإؤذَيكدا، 
 )12.15( نزيكةي  دةطاتة  عَيراقدا  لة  نةوت 

مليؤن بةرميل لةإؤذَيكدا.
ئةو  لةطةأل  مامةَلة  ضؤن  عَيراق  ئايا 
لةإؤذَيكدا  نةوت  بةرميلةي  مليؤن   )12.15(
دةكات؟ دةتوانَيت لة بازاإي نةوتي جيهاندا 
ضةندى ل�آ بفرؤشَيت؟ ضةنديش بؤ ناوخؤ 
طازة  ئ��ةو  باسي  ج��ارَي  بةكاربهَينَيت؟ 
دةَلَين:  ثَيي  نةوتدايةو  لةطةأل  كة  ناكةين، 
)طازي هاوةأل( كة دةرهَيناني هةر بةرميلَيك 
لةطةَلدايةو  طازي  سَيجا  ثآ   )625( نةوت 

هةَليدةطرين بؤ نووسينَيكي ديكة.
رابردوو  سةدةي  حةفتاكاني  لةساآلني 
تاوةكو ئَيستا، عَيراق هةوَل�ى نةداوة ذمارةي 
زياد  لَيدةكإن  نةوتي  كؤمثانيايانةي  ئةو 
بازاإي  خستنة  شَيوازةكاني  ياخود  بكات، 
بكاتةوة،  تازةي  ثةرةثَيبداتء  نةوتةكةي 

ئةمةش ثةيوةنديي بةوةوة هةية، لة عَيراقدا 
لةذَير  كة  راب��ردوو  ساَل�ى   )35( لةماوةي 
حوكمي بةغدا بووة، ثسثؤإاني كةرتي نةوتي 
بوون  دأل  دوو  ياخود  دةوَيرا،  نةيان  عَيراق 
لةوةي دةستثَيشخةري لةبواري نةوتدا بكةن 
زيادكردني  بؤ  نوآ  ثالني  داناني  لةإووي 
كإياراني نةوت لة جيهانداو تازةكردنةوةي 
شَيوازةكاني خستة بازاإي نةوتةوة، ضونكة 
سزادان  لَيثرسينةوةو  لة  ثسثؤإانة  ئةو 
دةترسانء نةوتي عَيراقيش لةو سةردةمةدا 
بوو  بةغدا  سياسيي  لةخزمةتي  هةميشة 

نةوةك لة خزمةتي هاوآلتييان.
لةماوةي حوكمى رذَيمي بةعس، ذَيرخاني 
بؤرييةكاني  وةكو  عَيراق  نةوتي  كةرتي 
طواستنةوةي نةوتء ئةنبارةكاني هةَلطرتنى 
نةوتء تواناي ئةنباركردنيانء بةندةرةكاني 
نةوت ناردنة دةرةوة، ئةوانة هيضيان طةشةو 
نوَيكردنةوةيان  فراوانكردنء  ثةرةثَيدانء 
بةكةَلك�ى  تاوةكو  نةبين�ى  بةخؤيانةوة 
طواستنةوةو ئةنباركردنء ناردنة دةرةوةي 

بةرهةمي نةوتي زيادة بَين.
شةإة  بةهؤي  ئ��ةوان��ةش،  وَي��ران��ةي 
ئةو  هةموو  بةعس،  رذَيمي  نةطريسةكاني 
ذَيرخاني كةرتي نةوتة تووشي وَيرانكاريىء 

تَيكدانء شاآلوي تاآلنكردن بووةوة.
باسكران،  لةسةرةوة  ئةوانةي  بةهؤي 
نةوت  ب��ازاإي  خستنة  كؤمثانياي  ئَيستا 
لةعَيراقدا، كة بة )SOMO( ناسراوةو سةر 
وايلَيهاتووة  عَيراقة،  نةوتي  بةوةزارةتي 
بةرميل  مليؤن  دوو  بتوانَيت  بةزةحمةت  كة 
نةوتي  ب��ازاإي  بخاتة  لةإؤذَيكدا  ن��ةوت 
ساَل�َيك  حةوت  لةماوةي  بَيطومان  جيهاني، 
رابردوودا لةباشترين بارودؤخدا كؤمثانياي 
)SOMO( نةيتوانيوة لة دوو مليؤن بةرميل 

نةوت زياتر بخاتة بازاإةوة.
ثسثؤإاني نةوت ثَييانواية: ئةطةر عَيراق 
بتوانَيت بةندةرةكاني فراوان بكاتء تواناي 
هةر  ئةوة  بكات،  زياد  دةرةوةي  ناردنة 
ناتوانَيت لةو ئاستةدا بَيت، كة تواناي ناردنة 
دةرةوةي نةوت ببَيتة ضةندان جارى ئَيستا.

ثَييانواية:  ن��ةوت  ثسثؤإاني  لة  زؤر 
بةرهةمهَيناني  ثالني  نةتوانَيت  عَيراق  كة 

نةوتةكة جَيبةجآ بكاتء بيطةيةنَيتة نزيكةي 
لةبةر  هةر  لةإؤذَيكدا،  بةرميل  مليؤن   )12(
ئؤثَيكء  رَيكخراوي  دةوَلةتاني  ئ��ةوةش 
بةطرنطي  ئؤثَيكيش زؤر  ئةوانةي دةرةوةي 
نةوتي  بةرهةمي  زيادبوونةي  ئةو  نةإواننة 

عَيراق.
ئةو  هةموو  دابنَيين  واي  با  ئَيستا 
كةرتي  بةذَيرخاني  ثةيوةستن  كؤسثانةي 
ثالني  ضارةسةركرانء  عَيراقي،  نةوتي 
عَيراق  نةوتي  بةرهةمهَيناني  زيادكردني 
دانراوة  بؤي  نةخشةيةي  ئةو  بةطوَيرةي 
نةوتي  زؤري  بإَيكي  عَيراق  بةإَيوةضوو 

خستة بازاإي نةوتي جيهانةوة.
قوت  خؤيان  ثرسيارَيك  ضةند  لَيرةدا 

دةكةنةوة:
دةتوانَيت  جيهاني  نةوتي  ب��ازاإي  ئايا 
خؤي؟  بطرَيتة  عَيراق  نةوتةي  هةموو  ئةو 
دةخرَيتة  كة  عَيراق  زؤرةي  نةوتة  ئةو  ئايا 
نرخي  لة  كار  جيهانييةوة  نةوتي  ب��ازاإي 
دةبَيت  لَيرةدا  دايانبةزَينَيت؟  ناكات؟  نةوت 

س�آ فاكتةري طرنط لةبةرضاو بطرين:
1- خواستي زيادة بؤ نةوتي رَيكخراوي 
بة  رَيطة  ئؤثَيك  رَيكخراوي  ياخود  ئؤثَيك، 
بخاتة  نةوت  ضةند  بإي  كة  دةدات،  عَيراق 
سؤنطةيةي  لةو  جيهانييةوة  نةوتي  بازاإي 
ئؤثَيكدا  رَيكخراوي  لة  ه��ةر  عَيراق  كة 
دةبن  رازي  دةوَلةتانة  ئةو  ئايا  دةمَينَيتةوة، 
بةوةي ئةو بةرهةمهَينانة نوَييةي عَيراق كار 
لة ثشكي بةرهةمهَينانيان، ياخود كار لة ثالني 
تاوةكو  لةداهاتوودا  بكات  بةرهةمهَينانيان 
لةو  بكةن،  زياد  نةوتيان  بةرهةمهَيناني 
لةبةر ئةو بارودؤخة  روانطةيةي كة ئؤثَيك 
رَيطةي  تَيثةإيوةو  ثَييدا  عَيراق  نائاساييةي 
بخاتة  زيادةي  بةرهةمة  بإة  ئةو  عَيراق  دا 

بازاإي نةوتي جيهانييةوة.
ثالني  دةت��وان��َي��ت  ع��َي��راق  ئ��اي��ا   -2
شَيوة  بةباشترين  ن��ةوت  بةرهةمهَيناني 
بةإَيوةبةرَيت، تاوةكو باشترين دةستكةوتي 
زيان  ئةوةي  بآ  بكات،  مسؤطةر  ئابووريي 
ئؤثَيكء  رَيكخراوي  ئةندامي  دةوَلةتاني  بة 

بازاإي نةوتي جيهاني بطةيةنَيت؟
ترى  دةوَلةتانى  كاردانةوةى  ئايا   -3
ضى  ع��َي��راق  بةرامبةر  ئؤثَيك  ئةندامى 
بةرهةمة  بإة  ئةو  دةبن  رازى  ئايا  دةبَيت؟ 
ياخود  بةرهةمهَينان  لةثشكى  كار  زيادةية، 
بكات  زيادةيان  بةرهةمهَينانى  لةثالنى  كار 

لةماوةى ساآلنى داهاتوودا؟
ثرسيارة  سآ  ل��ةو  بير  دةب��ى  عَيراق 
ض��ارةس��ةرى  ي��اخ��ود  وةآلم  ب��ك��ات��ةوةو 
بَيطومان  ب��دؤزَي��ت��ةوةو  بؤ  طونجاويان 
ئاسان  كارَيكى  ضارةسةريش  دؤزينةوةى 

نيية.
ثسثؤإاني نةوت ثَييانواية: كة بؤ عَيراق 
خول�ى  طرَيبةستةكاني  تةنيا  بوو  باشتر 
ئةو  بةهؤي  كة  بداية،  ئةنجام  دووةم��ي 
طرَيبةستانةي خول�ى دووةم عَيراق دةيتوانى 
نزيكةي )6-5(  لة ساآلني )2016-2017(دا، 
مليؤن بةرميل نةوتي زيادة بةرهةم بهَينَيت 
لةطةأل  بةدانوستان  عَيراق  لةإؤذَيكداو 
مليؤن  )ضوار  دةيتوانى  ئؤثَيكدا  رَيكخراوي 
بازاإي  بخاتة  لةإؤذَيكدا  نةوت(  بةرميل 

نةوتي جيهانييةوة.

راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل
كة  بإياردةدات  شارةوانى،  وةزارةت��ى 
لةمةودوا مؤَلةتى دروستكردنى بينا نادرَيت 
)125(مةتريى،  )100(مةتريىء  زةويى  بة 
لَيكةوتةوةو  هاوآلتييانى  نيطةرانيى  ئةوةش 
هةولَير  هاوآلتييانى  بإيارةكةش،  دذى 

خؤثيشاندايان كرد.
وةزارةت��ى  ئَيستا،  ثَيش  رؤذَي��ك  ضةند 
بإيارَيكى  كوردستان،  هةرَيمى  شارةوانيى 
دةركردء بةثَيى ئةو بإيارة، نابَيت لةمةودوا 
)250(مةتريى  )200(م��ةت��ري��ىء  زةوي��ى 
دووخانووى  بةشةوةو  دوو  بة  بكرَيت 
جيايان لةسةر دروستبكرَيتء ئةو زةوييانة 
بةو  نايانطرَيتةوة،  خانووبةرة  ثَيشينةى 
)100(مةتريىء)125(مةتريى  زةويى  ثَييةش 

لة ثَيشينةى خانووبةرة بَيبةش دةكرَين.
وةزارةتى  وتةبَيذى  محةمةد،  فةرهاد 
هةرَيمى  طةشتوطوزارى  ش��ارةوان��ىء 
كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند: »لةسةر 
هةولَير،  شارةوانيى  ئةنجومةنى  ثَيشنيازى 

ئةو بإيارة دراوة«.
دةمانةوَيت  ئَيمة  خستةإوو:  ئةوةشى 
خةَلكيان  خؤيان  حةجمى  بةثَيى  شارةكان 
وانةبوو،  ئةطةر  بَيت، ضونكة  نيشتةجآ  تَيدا 
قةرةباَلغى  دةبَيتء  ناشيرين  شار  سيماى 
خزمةتطوزاريى  ب��ةوةش  دروستدةبَيت، 
ق��ورس��ت��ردةب��َي��تء رَي���ذةى س��ةوزاي��ى 
كةمدةبَيتةوة، بإيارةكةى ئَيمة بؤ ئةوةية كة 

سنوورَيك بؤ ئةو حاَلةتة دابنَيين.
هةر لةبارةى ئةم بإيارةشةوة، وةزيرى 
شارةوانى ئاماذةى بةوةكردووة، به گوَيره ي  
)200( له   زه وي��ي��ه ك  ه��ه ر  نابَيت  ياسا، 

خانووبه ره ي   پَيشينه ي   بَيت،  كه متر  مه تر 
پَيبدرَيت، به آلم هه رچؤنَيك بوو، ئه و جؤره  
كرابوون  بوون و  )200(مه تر  كه   زه وييانه ي  
ثآ  پَيشينةيان   ماوه يه ك  به دووبه شةوة، 

ده درا .

شاره وانييه كان،  ئه نجومه ني   ئَيستادا  له  
بؤ  ميكانيزمَيكه   ئاماده كردني   سه رقاَلي  
)100( زةوي��ى  لةسةر  خانوو  كة  ئ��ه وه ي  

پَيشينه   له مه ودوا  بكرَيتء  قةدةغة  مةتريى 
دواي   زه وييانةء  ج��ؤره   ئ��ه و  نه درَيته  
به ته واوه تي   ميكانيزمه كه ش،   ته واوبووني  
ده درَيته   ته نيا  پَيشينه   ده كرَيت و  قه ده غه  

زه وييه ك كه  )200(مه تر بَيت.
ب��ة وت��ةى ب��ةرث��رس��ان��ى وةزارةت���ى 
شارةوانى، له پَيناو چاره سه ركردني  كَيشه ي  
شارؤچكه و  ش��ارو  زي��اده إؤي��ي   تاپؤو 
گ��ون��ده ك��ان��ي  ك��وردس��ت��ان، وه زاره ت����ي  
حكومه تي   گه شتوگوزاري   ش��اره وان��ي  و 
هه رَيم، سه رقاَلي  داإشتني  چه ند خاَلَيكه  بؤ 

دامه زراندني  )ده زگاي  تاپؤ(.
رؤذى)2010/5/25(  رووةش��ةوة،  لةم 
ل���ي���ژن���ه ي ش���اره وان���ي���ي���ه ك���انء 

په رله ماني كوردستان  خزمه تگوزارييه كاني 
كؤبووةوةء  شارةوانى  وه زي��ري  له گه أل 
شاره واني  وه زي��ري  كؤبوونةوةكةدا  لة 
كه  وه زاره ته كه يان  خسته إوو  ئ��ه وه ي 
ش��ارو  ژم��اره ي��ه ك  ب��ؤ  ماسته رپالني 
ئه و  به ئه نجامگه ياندووه و  شارؤچكه  
ته واوكردني  بؤ  ده بَيت  به رده وام  پإؤسه يه  
ماسته رپالني سه رجه م شاروشارؤچكه كاني 
بؤ  پَيويستي  بودجه ي  به مه رجَيك  ديكه ، 
دابنرَيت، هه روه ك ئه وه شي روونكرده وه  كه  
كَيشه ي سه ره كيي وه زاره ته كه يان، كَيشه ي 
چاره سه كردنيشي  بؤ  ته جاوزاته و  تاپؤو 
ده زگايه كي  ليژنه،   له جياتي  كرد،  پَيشنيازي 

تايبه ت بؤ ئه و مه به سته  دابمه زرَينَيت.
شاره واني  و  وه زيري   عه بدوَلآل،  سه مير 
گه شتوگوزاري  حكومه تي  هه رَيم،  رايگه ياند: 
كَيشه ي   چاره سه ركردني   مه به ستي   به  

زي��اده إؤي��ي   دي���ارده ي   تاپؤو  نه بووني  
كه   كوردستان  هه رَيمي   جياجياكاني   ناوچه  
كَيشه يه كي  زؤر ئاَلؤزه ، له ئَيستادا سه رقاَلي  
بؤئةوةى  پ��رؤژه ي��ه ك��ن،  ئاماده كردني  
هه رَيمي   له   تاپؤ  به   تايبه ت  دةزطايةكى 
كوردستاندا دابمه زرَيت، بؤ ئه وه ي  زؤر به 
 ورديي  و به  رَيكي  و به  به رنامه و پشتبه ستن 
به و ماسته رپالنه ي  كه  بؤ شوَينه  جياجياكان 
زياده إؤيي   تاپؤو  كَيشه ي   ده كَيشرَيت، 

چاره سه ر بكرَيت.
بإيارةكةى هةفتةى رابردووى وةزارةتى 
شارةوانى، نيطةرانىء ناإةزايى هاوآلتييانى 
كوردستانء بةتايبةتى هاوآلتييانى طةإةكة 
لَيكةوتةوةء  هةولَيرى  هةذارنشينةكانى 
هاوآلتي  سةدان  يةكشةمة)6/6(،  رؤذى 
بؤ  خؤثيشاندانَيكيان  هةولَير،  ش��ارى 
رَيكخستء  شارةوانى  وةزارةتى  بةردةم 

بةرثرسانى  طةياندة  خؤيانيان  ناإةزايةتيي 
شارةوانى  وةزيرى  دواتر  وةزارةتةء  ئةو 

بةَلَينى ثَيداضوونةوةى بة بإيارةكةدا دا.
س��ةل��م��ان رةش���ي���د، ن��وَي��ن��ةرى 
بةوة  ئاماذةى  هةولَير،  خؤثيشاندةرانى 
وةزارةتى  بإيارةكةى  لة  ناإازيين  كرد: 
شارةوانى كة رَيطا نادات بة دروستركردنى 
خانوو لةسةر زةويى )100(مةتريىء )125(

مةتريىء خؤثيشاندانةكةشيان بؤ طةياندنى 
دةنطى ناإةزايةتيي خةَلكى هةولَيرة.

هةروةك وتةبَيذى وةزارةتى شارةوانى 
ش��ارةوان��ى  وةزي���رى  ل��ةوةك��رد،  باسى 
هةولَير  خؤثيشاندةرانى  نوَينةرانى  لةطةأل 
زةوييانةى  ئةو  بإياريدا،  ك��ؤب��ووةوةو 
مؤَلةتيان  هةية،  تاثؤيان  لةتكراونء  دوو 
طةإةكة  لة  زةوييانةى  ئ��ةو  ثَيبدرَيت، 
نةكراون،  دوول��ةت  هةذارنشينةكانيش 
ب��ؤئ��ةوةى  ثَيكهَينرا  ب��ؤ  ليذنةيةكيان 
بيكةنة  خؤيان  وةكو  يان  بكةن،  دوولةتيان 

خانوو.
كة  زياتريدا  روونكردنةوةى  ناوبراو، 
ئةو كةسانةى زةويى )100(مةترييان هةية 
مامةَلةى  دةتوانن  تاثؤ،  بة  يان  ثشك،  بة 
بينا  دروستكردنى  مؤَلةتى  وةرطرتنى 
وةربطرنء ثَيشينةى خانووبةرة وةربطرن، 
ئَيمة  )200(مةتريى،  زةويى  بة  سةبارةت 
ئةطةر  دةكةينء  زةوييانة  ئةو  كةشفى 
ئةوا  كةمبوون،  زةوييانة  ئةو  ذم��ارةى 
مؤَلةتيان ثَيدةدةينء وةكو ثارضة زةوييةكى 
دةكرَيتء  لةطةأل  حيسابيان  سةربةخؤ 

ثَيشينةى خانووبةرة دةيانطرَيتةوة.
وتةبَيذي وةزارةتى شارةوانى، ئاماذةى 
)400( زةوي��ى  بة  سةبارةت  ب��ةوةش��دا؛ 

رَيطةدةدةين  )600(مةتريى،  يان  مةتريى، 
زةوييةك،  ثارضة  ضةند  بؤ  دابةشبكرَين 
خانووةكة  رووى  كة  مةرجةى   بةو  بةآلم 
لة  بإيارةكةش  نةبَيت،  كةمتر  )8(مةتر  لة 

هةفتةى داهاتووةوة كارى ثَيدةكرَيت.
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ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8

عَيراق دةبيَتة يةكةم وآلتي جيهان، لة نةوتي يةدةطدا

بأيارَيكى وةزارةتى شارةوانى، هاوآلتييانى هةولَير تووأة دةكات

د. بايةزيد حةسةن

زؤرترين زةويية 100 مةترييةكان لة طةإةكة هةذارنشينةكاندان
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هاوإآ عةبدوَلآل
ه��ةن��اردةى ن��ةوت��ى ك��ةرك��وك بؤ 
بةرضاو  رَيذةيةكى  بة  عَيراق،  دةرةوةى 
بةرثرسانى  هاوكات  كةميكردووةو 
نةبوونى  باكوور،  نةوتى  كؤمثانياى 
حاَلةتة  ئةو  هؤكارى سةرةكى  بة  كارةبا 

دادةنَين.
له سه ر  رؤژنامه وانييه كان،  سه رچاوه  
نه وتي   كؤمپانياي   به رپرسَيكي   زاري  
له   كه   بآلويانكردووةته وه   باكوورةوة 
بؤ  عَيراق  نه وتي   ئَيستادا، هه نارده كردني  
كه مبووةته وه   رَي��ذةى)%36(  بة  توركيا، 
كَيَلگه   له   نه وت  هه نارده ي   تَيكإاي   كه  
به نده ري   بؤ  كه ركوكه وه   نه وتييه كاني  
به رميل  )700(هه زار  له   توركيا،  جيهاني  
له  رؤژَيكدا كه مبووةته وه  بؤ )450(هه زار 

به رميل.
نه وتي   كؤمپانياي   به رپرسه ي   ئه و 
ب��اك��وور، ه��ؤك��اري  ك��ه م��ب��وون��ه وه ي  
گ��ه إان��دووةت��ه وه   نه وتي   ه��ه ن��ارده ي  
له   كاره با  هَيَلي   پچإاني   زؤري��ي   بؤ 
نه وتء  هه نارده كردني   وَيستگه كاني  
بيره  له   به رهه مهَينان  ئاستي   دابه زيني  

 نه وته كاندا.

ماوةى ضةند مانطَيكة شارى كةركوك 
بة رَيذةيةكى كةم كارةباى ثَيدةدرَيتء بؤ 
ضارةسةركردنى ئةو كَيشةيةش، ئيدارةى 
بَيدةنطنةبوونء  هةإةشةى  كةركوك 
كَيشةى  دةك��اتء  هةَلوَيستوةرطرتن 
كارةبا تةوةرَيكى سةرةكى كؤبوونةوةى 
ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى  ئ��ةم��إؤى 

كةركوكة.
ليذنةى  ئةندامى  مةولود،  جةمال 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  غاز  نةوتء 
هةرضةند  وت:  رؤذنامةى  بة  كةركوك، 
بةَلَينى  عَيراق،  حكومةتى  بةرثرسانى 
كارةباى  كَيشةى  ضارةسةركردنى 
كَيشةكة  ئَيستا  تا  بةآلم  دا،  كةركوكيان 
كؤبوونةوةى  لة  نةكراوةو  ضارةسةر 
ئ���ةم���إؤى ئ��ةن��ج��وم��ةن��دا، ق��س��ةى 

لةسةردةكةين.
بةثَيى لَيدوانى عاسم جيهاد، وته بَيژي 
كةمبوونةوةى  عَيراق،  نه وتي  وه زاره تي 
هةناردةى نةوتى كةركوك لةكاتَيكداية، له  
مانطى ئاياردا، كه ركوك يه كه م پارَيزگاي 
نه وتي  هه نارده كردني  له   بووه   عَيراق 
كه   توركيا،  جيهاني  به نده ري  بؤ  خاودا 
لَيوه   نه وتي  به رميل  )900(هه زار  رؤژانه  

هه نارده كراوه .

رؤذنامة

بودجةى   )17%(ى  لة  كوردستان  هةرَيمى 
تةواوكاريى عَيراق، بَيبةش دةبَيتء جَيطرى سةرؤكى  
درةنط  بؤ  هؤكارةكةى  ثةرلةمانيش،  دارايى  ليذنةى 
حكومةت  نةهَينانى  ثَيك  نوآء  ثةرلةمانى  دانيشتنى 

دةطَيإَيتةوة.
عَيراق،  دارايى  كاروبارى  ئيدارةو  ياساى  بةثَيى   
ثَيويستة لة مانطى حوزةيرانى هةموو ساَلَيكدا، ئةطةر 
ثَيويستى كرد، حكومةت داواى بودجةى تةواوكاريى 
بكات تا دواتر لةاليةن ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراقةوة 
ئةو  هةفتةى سةرةتاى  ئَيستا  بةآلم  بكرَيت،  ثةسةند 

مانطة تَيثةإيوةو بودجةى تةواوكاريى دةنطى نيية.
ليذنةى  سةرؤكى  جَيطرى  شوكر،  ئيسماعيل  د. 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامى  داراي��ىء 
كاتى  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثَيشوو(،  )خولى 
جةبرى  بةيان  طشتيدا،  بودجةى  ثةسةندكردنى 
مانطى  لة  كة  ثَيداين  بةَلَينى  عَيراق،  دارايى  وةزيرى 
بكات،  ئامادة  تةواوكاريى  بودجةى  )حوزةيران(دا 
دانيشتنى  نوآ  ثةرلةمانى  ئَيستا  تا  بةوثَييةى  بةآلم 
ئةو  ثَيدةضَيت  نةهاتووة،  ثَيك  حكومةت  نةكردووةو 
ثرسة دوابكةوَيتء ئةطةر دواشبكةوَيت بةثَيى ياساى 
بودجةى  نابَيت  عَيراق،  دارايى  كاروبارى  ئيدارةو 
تةواوكاريى ثةسةند بكرَيت، بةوثَييةى لةمانطى )ئاب(

ةوة كار بؤ ئامادةكردنى بودجةى )2011(دةكرَيت«.
مانطى  ل��ة  ت��ةواوك��اري��ى، س��اآلن��ة  ب��ودج��ةى 
ئةنجومةنى  ب���ةردةم   دةخرَيتة  )ح��وزةي��ران(دا 
نوَينةرانء  بةثَيى ياساى ئيدارةو كاروبارى دارايى، 
بارةكانى بوونى كارةساتى  لة  بودجةى تةواوكاريى 
ذَيرخانى  بارى  خراثى  يان  جةنط،  يان  سروشتى، 

ئابووريدا دادةنرَيت.
بارى  خراثيى  شوكر،   ئيسماعيل  د.  بإواى  بة   
ثَيويستى   تةنيا  بة  نةك  عَيراق،  ئابووريى  ذَيرخانى 
بة  ثَيوستى  بةَلكو  هةية،  تةواوكاريي  بودجةى  بة 

زيادكردنى بودجةى طشتيش هةية.
ضةند  ماوةى  لة  كة  عَيراق  تةواوكاريى  بودجةى 
ساَلى رابردوودا بإةكةى لة نَيوان )6-7( مليار دؤالر 
بةر  )17%(ى  طشتيى،  بودجةى  بةهاوشَيوةى  بووة، 
هةرَيمى كوردستان دةكةوَيتء ساَلى ثاريش بةهؤى 
ئةنجومةنى  تةواوكارييةوة،  بودجةى  دواكةوتنى 
بؤ  بةمةش  بكات،  ثةسةندى  نةبوو  قايل  نوَينةران 
ساَلى دووةم لة دواى يةك، هةرَيمى كوردستان لةو 

بإة ثارةية بَيبةش دةبَيت. 
هةريَمى  بَيبةشبوونى  شوكر،  ئيسماعيل  د.   
كوردستانى لة بودجةى تةواوكاريى دووثاتكردةوةو 
بودجةى  )17%(ى  راب��ردوو،  ساَلى  »ضةند  وتيشى: 
ئةمساأل  بةآلم  وةرطرتووة،  هةرَيم  بؤ  تةواوكاريمان 

لَيى بَيبةش دةبين«.

رؤذنامة
جيهانيي   هةَلمةتي  ضوارضَيوةي   لة  يةكةمينجار  بؤ 
بةطذاضوونةوةي  برسَيتيدا كة رَيكخراوي  خؤراكي  جيهانيي  
ئةو  هةولَيريش  شاري   لة  سازيدةكات،  ساآلنة    )WFP(

بؤنةية رَيكخرا.
خؤراكي  بةرنامةي   رَيكخراوي  راطةيةنراوَيكدا،  لة 
جيهانيي  )WFP( باسي  لةوةكردووة، كة رؤذى يةكشةممة 
)6/6( رَيوإةسمَيك لةذَير ناوي  )رَيثَيوانَيك بة ضواردةوري  
جيهان(دا رَيكدةخرَيت  كة ئامانج لَيي  رووبةإووبوونةوةي 
مةترسي ئاسايشي  خؤراكة لة جيهانداو دووسةد وآلت لة 

بؤنةكةدا بةشداري دةكةن.
لةو بارةيةوة، ئيدوارد كالؤن، يةكَيك لة بةإَيوةبةرةكاني  
بؤ  ئةمساأل  رايطةياندووة:  لَيدوانَيكدا  لة  رَيكخراوةكة، 
يةكةمينجار لة ثارَيزطاي  هةولَير ئةو بؤنةية رَيكدةخرَيت كة 

لة ئوسترالياوة دةستثَيدةكاتء لة ساموا كؤتايي ثَيدَيت.
رؤتين  رَيثَيوانَيكي  بة  بؤنةكة  وت��ووة:  ئةوةشي 
رَيكخراوَيكي  ضةند  لةطةأل  هةماهةنطي  بة  دةستثَيدةكات 
لة  كة  قوتابخانانةي   ئةو  منداآلني  ناحكومييء  حكوميي ء 
بة  سةر  سوودمةندنء   قوتابخانةدا  خؤراكي  بةرنامةي  

بةرنامةي  خؤراكي جيهانين.
جَيى ئاماذةثَيكردنة، رؤذى )2010/6/6( رَيثَيوانةكة لة 
ثاركى )شةهيد سامى عةبدوإلةحمان( لة هةولَير ئةنجامدراء 

تيايدا بؤماوةى 10 خولةك بةشداربووان رَيثَيوانيانكرد.
لةو رَيثَيوانةشدا نوَينةرى رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكانء 

بةرثرسانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان بةشداريانكرد.
ئيدوارد كالؤن، لة لَيدوانةكةيدا ئاماذةي  بةوة كردووة: 
جةماوةرء  هؤشياركردنةوةي   رَيثَيوانة،  لةو  مةبةست 
دامودةزطاكانة لةو مةترسييانةي  برسَيتي  لةسةر منداآلني 

جيهان دروستيكردوون.

هؤشةنط هةرتةلى 

ب��ةش��ةخ��ؤراك��ي م��ان��ط��ان��ةي 
ئةوةى  سةرةإاي  خؤراك،  كؤبووني 
هاوآلتييان  ثَيداويستييةكاني  كة 
ثَيكهاتةكانيشي  جؤرو  ثإناكاتةوة، 

بةكةَلكي بةكارهَينان نايةن.
وةزارةتى  لة  طشتيى  لَيثرسراوى 
كوردستانيش  هةرَيمى  بازرطانيى 
بةشةخؤراكى  راي��دةط��ةي��ةن��َي��ت: 
بةئةوانةوة  ثةيوةنديى  مانطانة 
طؤإينء  بؤ  ضةندجارَيكيش  نييةو 
وةزارةتى  لة  داواي��ان  باشتركردنى، 
بازرطانيي عَيراق كردووة، بةآلم طوآ 

بةداواكانيان نادةن.
هاوآلتى، خدر ئةحمةد لة ناحيةى 
سةروضاوة، لة يةكَيك لة بريكارةكاني 
خةريكى  خ���ؤراك،  دابةشكردني 
وةرطرتنى  بةشةخؤراكى ئةمجارةبوو،  
رازى  »ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
نين لةو بةشةخؤراكةى كة بةكؤبوون 
وةريدةطرين، ضونكة جؤرةكانى زؤر 

خراثنء بةكةَلكى خواردن نايةن«.
ضؤنَيتيي  ج��ؤرو  داواش��ي��ك��رد، 

ضونكة  باشبكرَين،  خ��ؤراك��ةك��ان 
تر  ج��ؤرى  زؤر  »بؤ  ئ��ةو:  وت��ةي  بة 
ئةوةي  بيكإنء  لةبازاإةكان  دةبَيت 
ثَيداويستييةكانيان  ثَيياندةدرَيت 

ثإناكاتةوة«.
ئيبراهيم،  عةزيز  لةبةرامبةردا 
وةزارةت��ى  لة  طشتيى  لَيثرسراوى 
بة  كوردستان،  هةرَيمى  بازرطانيى 
رؤذنامةى راطةياند: لةطةأل وةزارةتى 
بازرطانيى حكومةتي عَيراق بةردةوام 
لة وتووَيذدانء ضةند جاريش داوايان 
لَيكردوون، بؤ باشتركردنى جؤرةكانى  

بةشةخؤراكى هاوآلتييان.
بازرطانيى  »وةزارةت��ى  وتيشى: 
بؤ  ث��َي��دةدةن  بةَلَينمان  عَيراقى، 
ب��اش��ت��رك��ردن��ى، ب���ةآلم ه���ةروةك 

خؤيةتيء زؤرجار خراثتريشن«.
سةبارةت بة كإينى بةشةخؤراك 
ئةو  هةرَيمةوة،  حكومةتى  لةاليةن 
بازرطاني،  وةزارةت���ي  بةرثرسةي 
هيض  بةشةخؤراك،  »كإينى  وت��ي: 
هيض  نييةو  ئَيمةوة  بة  ثةيوةندى 
نيية  بةدةستةوة  بةرنامةيةكيشمان 
هةرَيمى  بةشةخؤراكى  كإينى  بؤ 

كوردستان كة بكةوَيتة دةست ئَيمةء لة 
ئَيستاشدا كؤبووني خؤراك بؤماوةي 

)2( ساأل لة ضاثدراوة«.
لةاليةكى ديكةوة بةهؤي  نةبووني 
لة  ثَيويست،  تةندروستي   مةرجي 
سةرةتاي  ئةمساَلةوة ليذنةي  ئابووريي  
دوكانء  ضةندةها  سؤران  قةزاي   لة 
دةستيشي  داخ��س��ت��ووةو  ك��ؤط��اي  
كاآلي   تةن  ض��وار  بةسةر  طرتووة 
هةمةجؤري   ناخؤراكي  خؤراكيء 

ماوة بةسةرضوودا.
م��ح��ةم��ةد س��ةع��ي��د س��ةرؤك��ي 
سؤران  ق��ةزاي   ئابووريي   ليذنةي  
مانطي  شةش  ماوةي   »لة  رايطةياند: 
رابردوودا ضةندين دوكانء كؤطامان 
ئةوةي   بةهؤي   داخستووة  قةزاكة  لة 
رةض��او  تةندروستييان  م��ةرج��ي 
ماوة  زيانبةخشء  كاالي   نةكردووةو 

بةسةرضوويان فرؤشتووة.
وتيشي: تا ئَيستا دةستمان بةسةر 
ضوار تةن كاآلي  خؤراكيء ناخؤراكي 
هةمةجؤر لةناو ئةو دوكانء كؤطايانةدا 
ياساييشمان  لَيثَيضينةوةي  طرتووةو 

لةطةَل خاوةنةكانياندا كردووة.

هةناردةى نةوتى كةركوك بة رَيذةى )40%( كةمدةكات

هةرَيم لة بودجةى تةواوكاريى 
عَيراق، بيَبةش دةبَيت

لة دذى برسيَتي، 
لة هةولَير ريَثَيوان  دةكرَيت

هاوآلتييان لة بةشةخؤراكي مانطانة 
ناأازين



راثؤرتى: بةهادين يوسف، 
ثشتيوان سةعدوَلآل

بةهؤى بَيثالنىء بَيبةرنامةييةوة وةزارةتى 
كارةبا ثةنادةباتةوة بةر بةنداوةكانء موةليدة 
ئةمساَلدا  هاوينى  لة  هةروةك  ئةهلييةكان، 
هاوآلتييان  بة  كارةبا  ناإَيك  بةشَيوةيةكى 

دةدرَيت. 
بودجةيةكي  تةرخانكردني  س��ةرةإاى 
وَيستطةي  ضةندين  دامةزراندني  زؤرء 
تائَيستا  بةآلم  كارةبا،  وزةي  بةرهةمهَيناني 
هةر  خةَلكء  كَيشةكانى  لة  يةكَيكة  كارةبا 
كارةبا  ثَيدانى  بؤ  بةرنامةيةك  مانطةو 
دادةنرَيتء وةزارةتى كارةبا ناتوانَيت ثالنَيكى 
كارةبا  خشتةى  بؤ  وةرزي��ى  يان  ساآلنة، 
رؤذى  كؤبوونةوةى  لة  هةرضةند  دابنَيت، 
بإياردرا  كارةبادا،  وةزارةتى  2010/6/1ى 
مانطى حوزةيران بإى )18( سةعات كارةباى 
نيشتمانيى بدرَيتة هاوآلتييان، بةآلم لةئَيستادا 

ناتوانرَيت ئةو بةرنامةية جَيبةجَيبكرَيت.
بابان، وتةبَيذى وةزارةتى كارةباى  ديار 
هةرَيمى كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند: 
رامانطةياند،  ئَيستا  ثَيش  رؤذَي��ك  ضةند 
بة  كارةبا  سةعات   )18�16( لةنَيوان  كة 
نيية،  جَيطير  ئةمة  بةآلم  دةدةين،  هاوآلتييان 
كةمبوونةوةى كارةبا ثةيوةنديى راستةوخؤى 
لة  ئاياردا  مانطى  لة  كة  كَيشانةى  بةو  هةية 
وَيستطةى كارةباى هةولَير دروستبوون، كة 
لة كؤى ضوار يةكة دوو يةكةيان كارناكةنء 
ئةو  نةتوانين  كة  ئةوةى  بووةهؤى  ئةوةش 
كارةبا  ثَيدانى  بؤ  داماننابوو  كة  بةرنامةيةى 
زياتر  هؤيةوة  بةو  ضونكة  بكةين،  جَيبةجآ 
لة )200( ميطاوات كارةبا لة تؤإى كارةباى 

هةرَيم كةمبووةتةوة.
بةردةوامبوونى كَيشةى كارةبا لة كاتَيكداية 
كة سآ ساأل ثَيش ئَيستاو لةبةردةم ثةرلةماني 
وةزيري  سيوةيلي،  هؤشيار  كوردستاندا 
ثَيشووى كارةبا، بةَلَينيدا لة ناوةإاستي ساَلي 
بكات،  ضارةسةر  كارةبا  كَيشةي  )2008(دا 
رابردووشدا  ساَلي  سآ  لةماوةي  هةروةها 

دينار  مليار   )500( تريليؤنء   )2( لة  زياتر 
سةرةإاي  تةرخانكراوة،  كارةبا  بواري  بؤ 
كؤرياي  لةطةأل  رَيكةوتنَيك  بةثَيي  ئةوةي 
بإياريداوة  وآلتة  ئةو  حكومةتي  باكوءردا 
تؤإي  ثَيشخستني  بؤ  دؤالر  مليؤن   )400(
كارةباي هةرَيم تةرخان بكات، جطة لةوةش 
 )104( بإى  هةرَيمدا  ئةمساَلى  بودجةى  لة 
مليارو )15( مليؤن دينار بؤ وةزارةتى كارةبا 

تةرخانكراوة.
لةبةردةستي  ئامارانةي  ئ��ةو  بةثَيي 
)رؤذنامة(داية، لةماوةي سآ ساَلي رابردوودا، 
بؤ  دؤالر  مليؤن   )100( مليارو   )1( بإي 
 500( وَيستطةي  هةرسآ  دروستكردني 
مَيطاواتي هةولَيرو 750 مَيطاواتي سلَيمانيء 
كة  تةرخانكراوة(،  دهؤك  مَيطاواتي   400

 )1650( لة  زياتر  بةهةرسَيكيان  دةب��وو 
كؤي  كة  بهَينن،  بةرهةم  كارةبا  مَيطاوات 
داواكاريي هاوآلتييان  بؤ كارةبا ثإدةكاتةوة، 
تةنيا  وَيستطةية  سآ  ئةو  ئَيستادا  لة  بةآلم 

)580( مَيطاوات كارةبا بةرهةمدةهَينن.
كارةبا،  وةزارةت��ى  خشتةيةكى  بةثَيى   
كارةبا  مَيطاوات   )1000( نزيكةى  لةئَيستادا 
)كارثَيكردنى  بةمشَيوةية  بةرهةمدةهَينرَيت، 
دوكان  كارؤئاويى  وَيستطةى  يةكةى  سآ 
وَيستطةى  يةكةى  يةك  مَيطاوات،   )210(
مَيطاوات،   )60( دةربةنديخان  كارؤئاويى 
مَيطاوات،   )380( غازى  سلَيمانى  وَيستطةى 
 )200( هةولَير  مَيطاواتى   )500( وَيستطةى 
لة تؤإى كارةباى  مَيطاوات، كارةباى هاتوو 
كارةباى  مَيطاوات،   )30( عَيراق  نيشتمانيى 

 )140( توركيا  كارةباى  ت��ؤإى  لة  هاتوو 
وةزارةتي  سةرضاوةكاني  بةثَيي  ميطاوات(، 
كارةباش خواستي طشتيي كارةباي هةردوو 
كارةبا  لةسةر  سلَيماني  هةولَيرو  ثارَيزطاي 

)1700-1750( مَيطاوات كارةباية.
 )750( كارةباي  وَيستطةى  ث��إؤذةي   
مَيطاواتي سلَيماني لة ضةمضةماأل كة لة شةش 
نَيوان  طرَيبةستَيكى  بةثَيى  ثَيكهاتووة،  يةكة 
حكومةتى هةرَيمء كؤمثانياى )ماس( لةساَلي 
)2006(دا بة بإى )600( مليؤن دؤالر تا ساَلى 
ئةو  تائَيستا  بةآلم  جَيبةجَيدةكرَيت،   )2009(
لةكاتى  هةرضةند  تةواونةكراوة،  ثرؤذةية 
ساَلح،  بةرهةم  هةَلبذاردنةكاندا  بانطةشةى 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  سةرؤكى 

ثرؤذةكةى كردةوة.

وت��ةب��َي��ذى وةزارةت����ى ك��ارةب��ا ئ��ةوة 
دةخاتةإوو، كة لة ئَيستادا وَيستطةكة ضوار 
كة  يةكةيةش  ضوار  ئةو  كاردةكات،  يةكةي 
بةرهةمبهَينن،  كارةبا  مَيطاوات   )500( دةبوو 
 )380( بإى  طةرماوة  ثلةى  بةهؤى  بةآلم 
ثَيشبيني  بةرهةمدةهَينن،  كارةبا  مَيطاوات 
دةكةين لة كؤتايى ئةمساَلدا يةكةى ثَينجةمء 

دواتريش يةكةى شةشةم بكةونة كار. 
هةروةك ديار بابان ئاماذةى بةوةكرد: لةو 
ئاوةى كة لة بةنداوى دوكان بؤ بةرهةمهَينانى 
كردووةو  زيادةإؤييمان  دان��راوة،  كارةبا 
 )210( كة  ك��اردان،  لة  يةكة  ب��ةردةوام سآ 
لةكاتَيكدا  بةرهةمدةهَينن،  كارةبا  مَيطاوات 
هةروةها  بةكاربهَينراية،  دووانيان  دةبوو 

كارةباى موةليدة ئةهلييةكان زيادكراون.
حكومةت  ه��ةوَل��ةك��ان��ى  س����ةرةإاى 
كارةباء  كَيشةى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى  بؤ 
ئةو  بؤ  زؤر  ثارةيةكى  تةرخانكردنى 
كارطَيإيى  ثسثؤإانى  ب��ةآلم  مةبةستة، 
بَيثالنيى  بؤ  كارةبا  طرفتى  بةردةوامبوونى 

حكومةت دةطةإَيننةوة.
لة  ثسثؤإ  محةمةد،  ديلمان  ه��ةروةك 
بوارى كارطَيإيى طشتيي، ئاماذة بةوةدةكات: 
ثالنى  ج��ؤر  سآ  ئيدارييةوة  رووى  لة 
)ستراتيذيى، مامناوةند، جَيبةجَيكاريى( هةية، 
بةآلم لة هةرَيمى كوردستاندا تائَيستا ثالنَيكى 
ستراتيذيمان نةبووةء ثالنةكان تةنيا لة زارى 
وةزيرء بةرثرسء طةورةكانةوة دةبيسترَيت، 
وةزارةتى كارةباش تائَيستا ثالنَيكى زانستىء 
ستراتيذيى نةبووة بؤ ئةو مةبةستة، ئةوةى 
لة  قسةيةء  ل��َي��دوانء  تةنيا  باسدةكرَيت 
ثالن  كوردستاندا  لة  نيية،  هيض  ناوةإؤكدا 

بريتيية لة قسةى بةرثرسة باآلكان.
بةآلم بة وتةى وتةبَيذى وةزارةتى كارةبا 
»بةثَيى بةرهةمى كارةبا ثالن دادةنَيينء ثشت 
يةكةكان  بةهةرمهَينراوى  كارةباى  بإى  بة 
دروستبوونى  لةكاتى  ب��ةآلم  دةبةستين، 
يةكانة،  ئةو  وةستانى  تةكنيكىء  كَيشةى 
كارةبا  وةزارةت����ى  ب��ةرن��ام��ةى  ه��ةم��وو 
سةرةكيى  كَيشةى  ئ��ةوةش  تَيكدةضَيت، 

وةزارةتى كارةباية«.

راثؤرتى: ئارى لوقمان
                                                                                                    

راثةإينى  طةإةكى  دانيشتووى  محةمةد،  طوآلن 
كة  دةكات،  لةوة  باس  نيطةرانييةوة  بة  ضةمضةماَلةء 
تةندروستيى  مةَلبةندى  لة  قةرةباَلغييةوة  بةهؤى 
ضةرمؤ وةك ثَيويست ضارةسةرى نةخؤشييةكةيان 

نةكردووة.
فراوانبوونى شارى ضةمضةماألء ئةو )6(ناحيةيةي 
دةوروبةر، فشارَيكى زؤرى لةسةر نةخؤشخانةكان 
دروستكردووة، ئةمةش بةهؤى كةميى نةخؤشخانةء 

بنكةى تةندروستى لة ناوضةكةدا.
طوآلن ثَييواية: ئَيستا ضةمضةماأل جياوازيى زؤرة 
مةَلبةندة  ئةو  رابردوودا،  لةطةأل ساآلنى  بةراورد  بة 
تةندروستييةى بؤى دروستكراوة، بؤ ئةوكاتة بوو كة 
دانيشتووانةكةى كةم بووة، بةآلم لة ئَيستادا ثَيويستة 

رةضاوى زؤربوونى دانيشتووانةكةى بكرَيت.
)150(ه���ةزار  لة  زياتر  ضةمضةماَل  ق��ةزاى 
)3( تةنيا  لةبةرامبةردا  دانيشتووانةكةيةتى،  كةس 

نةخؤشخانة هةية كة ئةوانيش لةذَير فشارَيكى زؤرى 
ثَيويستييةكى  طوندةكان  ناحيةء  هاوآلتيياندانء 

زؤريان بة بنكةى تةندروستى هةية. 
لةاليةن  رؤذن��ام��ة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ضةمضةماَلةوة  تةندروستيى  بةإَيوةبةرَيتيى 
مةَلبةندَيكى  كردنةوةى  بؤ:  داواكاريكراوة  ثَيشنيازو 
بنكةى  ئةنفالةكان،  بنارى  طةإةكى  لة  سةرةكى 
ضارةسةرَيكى  كوردستان،  طةإةكى  بؤ  تةندروستى 
بؤ  دابينكراوة  زةوى  ئاران،  طةإةكى  بؤ  سروشتى 
طةإةكى  لة  تةندروستى  بنكةيةكى  دروستكردنى 
بَيكةس، نةخؤشخانةيةكى ددان لة طةإةكى رزطارىء 
 /8/6( رؤذى  لة   )945 )944ء  ذمارة  نووسراوى  بة 
نةخؤشخانةيةكى  دروستكردنى  ثَيشنيازى  2009(دا 
بة  بةآلم  ضةمضةماأل،  بؤ  كراوة  )100(قةرةوَيَلةيى 
 )2009/7/19( رؤذى  لة   )7755( ذمارة  نووسراوى 
فَيركردنى  ثالندانانء  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتيى 
فةرمانطةى  ئاإاستةى  نووسراوَيكى  تةندروستى، 
نةخشةكَيشان  بةشى  سلَيمانى،  تةندروستيى 

وةزيرى  رةزامةنديى  بة  ئاماذة  تَييدا  كة  كردووة، 
بيناى  جؤرى  طؤإينى  لةسةر  كراوة  تةندروستى 
لةناو  دروس��ت��ك��راو  ت��ازة  تةندروستيى  بنكةى 
تةندروستييةوة  بنكةى  لة  ضةمضةماأل،  ق��ةزاى 
ث��إؤذةى  دانانى  منداَلبوونء  نةخؤشخانةى  بؤ 
لة  قةرةوَيَلةيى   )50( نةخؤشخانةى  دروستكردنى 

ضةمضةماأل لةسةر ثالنى ساَلى)2010(.
دروستكردنى  ضارةسةركردنء  بة  سةبارةت 
طةإةكةكانى  بؤ  تةندروستى  مةَلبةندةكانى  بنكةو 
قةزاى ضةمضةماأل، د. هةندرَين رةشيد، بةإَيوةبةرى 
تةندروستيى ضةمضةماأل، بة رؤذنامةى راطةياند: »لة 
رةزامةنديى  هةبووةء  بةرنامةمان  رابردوودا  ساَلى 
بؤ  وةرط���رت  حكومةتمان  س��ةرؤك��ى  جَيطرى 
)100(قةرةوَيَلةيى  نةخؤشخانةيةكى  دروستكردنى 
)50( بة  كرا  وةزارةت  لة  ب��ةآلم  ضةمضةماأل،  بؤ 

تةندروستى  بنكةى  دروستكردنى  قةرةوَيَلةيىء 
بؤ  نَيردراوة  ناوبازاإيش  ئةنفالةكانء  طةإةكى  بؤ 
ئَيستا  تا  سلَيمانىء  تةندروستيى  بةإَيوةبةرَيتيى 

نازانين كة بؤضى جَيبةجآ نةكراون«.
قايمقامى  ب��ةإَي��ز،  ك��رد:  ب��ةوةش  ئ��ام��اذةى   
ثإؤذانةى  ئةو  كردينةوة،  ئاطادارى  ضةمضةماأل 
بييانَيرن،  نةكراون،  تةسديق  كردوونء  ثَيشنيازتان 
لة  ضةمضةماأل  دانيشتووانى  ئَيمةو  ئَيستا  تا  بةآلم 

ضاوةإوانيى جَيبةجَيكردنيانداين.
ئةو  دةِرواننة  ئومَيدةوة  بة  ضةمضةماأل  خةَلكى 
بةَلَينةى حكومةت بؤ دروستكردنى نةخؤشخانةيةكى 
بنكةى  مةَلبةندء  ضةندين  )100(ق��ةرةوَي��َل��ةي��ىء 
بةَلَينةى  ئةم  دةترسن  قةزاكةيانء  بؤ  تةندروستى 
جَيبةجآ  كة  بَيت  تر  بةَلَينةكانى  وةك  حكومةت 

ناكرَين.
شارى  ترى  هاوآلتييةكى  كة  عةبدوَلآل،  كةريم 
وةك  ئَيستا  تا  بةوةدةكات:  ئاماذة  ضةمضةماَلةء 
ثَيويست ضارةسةرى طرفتى كةميى بنكةو مةَلبةندى 
بةثَيويستيشى  تةندروستى بؤ ضةمضةماأل نةكراوةو 
)100( ط��ةورةى  نةخؤشخانةيةكى  كة  دةزان��َي��ت 

قةرةوَيَلةيى بؤ ضةمضةماأل دروست بكرَيت.

ئةحمةد باَلةكى

س��ةرةت��اي  مانطي  ثَينج  ل��ة 
ئؤتؤمبَيل   )9530( ئةمساَلةوة 
ئؤمةرانةوة  حاجي  م��ةرزي  لة 
كوردستان  هةرَيمي  ه��اوردةي 
كراونء بةراورد بة ساآلني ثَيشوو، 

رَيذةي )40%( زياديكردووة.
لةدواى بة فةرميبوونى مةرزى 
ئؤمةرانةوة،  حاجى  نَيودةوَلةتيى 
كةلوثةلى  ض��ةن��دي��ن  رؤذان����ة 
خؤراكىء ناخؤراكى لةو مةرزةوة 
ه����اوردةى ه��ةرَي��م دةك��رَي��نء 
ثَيشكةوتني  بازرطاني  جموجوَلي 
رؤذان��ةش  بينيوةو  بةخؤيةوة 
لةو  ئؤتؤمبَيل  ج��ؤري  ضةندين 

سنوورةوة هاوردة دةكرَين.
بةرثرسى  ع���ةرةب،  س��ةالم 
حاجى  ط��وم��رط��ى  ك���اروب���ارى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ئؤمةران، 
لة سةرةتاى ئةمساَلةوة، تا كؤتايى 
ئؤتؤمبَيلء    )9530( مانطى)5(، 
ه��اوردةى  ج��ؤراوج��ؤر  ئامَيرى 
هةرَيم كراون لة وآلتانى: ئةوروثا، 
لة  ضين(ء  يابانء  )كؤرياو  ئاسيا 
بةندةر  رَيطاى  لة  ئيماراتيشةوة 
هاتوونةتةوة  ئَيرانةوة  عةباسى 
ئؤمةرانء  حاجى  طومرطى  خاَلى 
هةرَيم  ه���اوردةى  ل��ةوَي��ش��ةوة 
جؤريكن،  ضةند  ئةمانةش  كراون، 
ئامَيرى  ستةيشنء  ساَلون  لةوانة 
زراعىء  تراكتؤرى  جؤراوجؤرء 

دةطرَيتةوة. ماتؤإسكيليش 
خاَلي  )2008(ةوة،  لةساَلى 
وةك  ئؤمةران  حاجى  سنووريي 
نَيودةوَلةتي  فةرميي  مةرزَيكي 
كراوةتةوةو جموجووَلى بازرطانى 
بووذاوةتةوة،  زياتر  مةرزة  لةو 
ناوضةكاني  م��ةرزةك��ةو  ب��ةآلم 
ثَيويست  وةك��و  دةوروب����ةري 
خزمةتطوزارييةكانيان  ث��ِرؤذة 
ئَيستا  تا  ن��ةك��راوةو  دابين  بؤ 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
نيشتيمانييان  كارةباى  نةيتوانيوة 
ئةو  ئةطةرضى  بكات،  دابين  بؤ 
زؤري  داهاتَيكى  ساآلنة  م��ةرزة 
عَيراقء  حكومةتى  خةزَينةي  بؤ 

هةرَيم هةية.
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ضةمضةماأل، لة ضاوةأوانيى 
نةخؤشخانةى )100(قةرةويََلةييداية  

هاوردةكردني ئؤتؤمبَيل 
)40%( زياد دةكات

بةدواداضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8

وَيستطةيةكي كارةبا

فؤتؤ: رؤذنامة يةكَيك لة ثَيشانطاكانى فرؤشتنى ئؤتؤمبَيل   



راثؤرتي، دلَير عةبدولخالق

زانكؤى  كيمياى  بةشى  لةكاتَيكدا 
كةرةستةى  نةبوونى  بةدةست  سلَيمانى، 
بةشى  دةناَلَينن،  شيكارييةوة  تاقيطةى 
ضةند  س��ةآلح��ةدي��ن،  زان��ك��ؤى  كيمياى 
دواى  تاقيطة،  كةرةستةى  بةرميلَيك 

دةسووتَينَيت. ئَيكسثايةربوونى 
تاقيطةكةيان،  مامؤستاى  لَيدوانى  بةثَيى 
زانست  كؤلَيجى  بة  سةر  كيمياى  بةشى 
ئةو  زؤرب���ةى  سلَيمانى،  زان��ك��ؤى  ل��ة 
ثَيويستدةكات  كة  نةماوة  كةرةستانةيان 
ب��ؤئ��ةوةى  ه��ةب��ن  لةتاقيطةكانياندا 
بةشةكة،  خ��وَي��ن��دك��اران��ى  مامؤستاء 
هاوكات  بكةن،  ثراكتيك  لةسةر  وانةكانى 
كةرةستانةش  ئةو  ثةيداكردنى  داواكاريى 
بؤيان  تائَيستا  ب��ةآلم  ب��ةرزك��راوةت��ةوة، 

دةستةبةر نةكراوة. 
تاقيطةى  مامؤستاى  كةريم،  ئاكام 
»شةش  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  شيكاريى، 
كيميا  بةشى  بؤ  تاقيطة  كةرةستةى  ساَلة 
هَينراوة،  لةئَيرانةوة  ثَيشتر  كة  نةهاتووة، 
ئَيمة )8( تاقيطةمان هةية كة كؤمةَلَيك مادةى 
بةهؤى  بةآلم  بةكاردَيت،  تَيدا  جياوازى 
كةرةستانةوة،  ئةو  بةكارهَينانى  زؤريى 
بةشَيكى زؤر لة ثَيويستيية سةرةكييةكانمان 
بؤمان  ب��ةزووي��ى  ئةطةر  ت��ةواوب��وونء 
لة  بةشَيك  ثراكتيكى  وانةى  دابيننةكرَيت، 

خوَيندكارةكان دةوةستَيت«.
سلَيمانى  زان��ك��ؤى  كيمياى  بةشى 
بةشى  كؤمةكى  بة  ساَلة  دوو  م��اوةى 
لة  بةشَيك  زانكؤ  هةمان  دةرمانسازيى  
وةردةط��رنء  كيمياوييةكان  ثَيويستية 

بةكارياندةهَينن.
ئةوةى جَيى سةرنجة، لةطةأل ثَيويستيى 
بة  سلَيمانى  زان��ك��ؤى  كيمياى  بةشى 
لة  شيكاريى،  تاقيطةى  ك��ةرةس��ت��ةى 
تةنَيك  ضةند  بآلوبووةوة،  راطةياندنةكان 
كيمياى  بةشى  تاقيطةى  ك��ةرةس��ت��ةى 
دواى  هةولَير،  لة  سةالحةدين  زانكؤى 
كةواتة  سوتَينراوة،  ئَيكسثايةربوونى  
جياوازى ئةو دوو بةشة لةوةداية، ئةوةى 

لة  هةولَيريش  ئةوةى  نييةتىء  سلَيمانى 
زؤرييدا ئَيكسثايةر دةبَيت.

»لةوانةكانماندا  وتيشى:  كةريم،  ئاكام 
هةية،  ثراكتيكيمان  بةشى  تيؤرىء  بةشى 
سودى  هيض  ثراكتيكى  بةبآ  تيؤرى  بةآلم 
هةبن،  كةرةستةكان  ئةطةر  ضونكة  نيية، 
تاقيكردنةوة  خؤيان  خوَيندكارةكان 

ضةند  دةستى  سةيرى  نةك  ئةنجامدةدةن، 
مامؤستايةك بكةن«.

ئيبراهيم،  دي��ارى  د.  لةبةرامبةردا، 
سةرؤكى بةشى كيميا لة زانكؤى سلَيمانى، 
نةماون،  مادانةى  »ئةو  وت:  رؤذنامةى  بة 
سةرفدةبنء  رؤذان��ة  كة  م��ادان��ةن  ل��ةو 
بةشةكةمان  دةهَينن،  بةكارى  خوَيندكاران 

واتة  ل��ةس��ةرة،  زان��ك��ؤى  هةموو  ل��ؤدى 
جطةلة  زانستييةكان  بةشة  خوَيندكارانى 
كولَيذى  ب��ة  كؤمثيوتةر،  ماتماتيكء 
تاقيطةية  ئةو  لةسةر  ئيش  ثزيشكيشةوة 

دةكةن«.
ئةوةشى  كيميا،  بةشى  س��ةرؤك��ى 
ئةو  كإينى  »داواك���اري���ى  راط��ةي��ان��د: 

زانكؤ  سةرؤكايةتيى  بؤ  كةرةستانةيان 
ناردوويانة  ئةوانيش  بةرزكردووةتةوةء 
بؤئةوةى  باآل  خوَيندنى  وةزارةت���ى  بؤ 
بكإدرَيت،  لةسةربدرَيتء  رةزام��ةن��دى 
كةرةستة  )2004(ةوة  لةساَلى  ضونكة 
نةكإدراوة، ئةو كةرةستةيةش هةر شةش 

ساأل بةرطة دةطرَيت«.

ئةلةند مةحوى

هةَلسةنطاندنء  راثؤرتَيكى  بةثَيى 
خةَلك  كؤمةَلةى  كة  جَيندةريى،  شيكاريى 
ئامادةي كردووة، كلتوورى  بؤ طةشةثَيدان 
لة  درَيغيى  لةكوردستاندا  نَيرساالريى 

سةركوتكردنى رةطةزى مَيينة نةكردووة.
 ،PDA طةشةثَيدان  بؤ  خةَلك  كؤمةَلةى 
رةطةزى  سةرذمَيرييةكى  راثؤرتةيدا  لةو 
تةندروستيدا  وةزارةتى  فةرمانطةكانى  لة 
ئةنجامداوةء بةثَيى سةرذمَيرييةكة لة كؤى 
)فةرمانبةر، ثزيشك، ياريدةدةر، بةإَيوةبةرى 
نةخؤشخانة(كانى  بةإَيوةبةرى  ب��ةشء 
)هةولَير،  تةندروستييةكانى  فةرمانطة 

طةرميان(  كةركوك،  ده��ؤك،  سلَيمانى، 
تةنيا  كارمةندة،   )38875( ذمارةيان  كة 
)15767( كارمةنديان مَيينةنء ئةوانى تريان 

كة )23108( كارمةندن، نَيرينةن.
 PDA رَيكخراوى  راث��ؤرت��ةك��ةدا،  لة 
كلتوورى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  دةَلَيت: 
نَيرساالريى بةسةر هةموو كايةكاندا زاَلةء 
سةركوتكردنى  لة  درَيغيى  كلتوورةش  ئةم 
ب��ةردةوام  نةكردووةو  مَيينةدا  رةط��ةزى 
رةطةزى  تواناى  كةمكردنةوةى  هةوَلى  لة 
جياواز  شَيوازى  جؤرةها  بة  بووة  مَيينةدا 

جياواز.
په يام ئه حمه د، ئةندامى ليژنه ى به رگريى 
له  مافى ئافره تان، لة ثةرلةمانى كوردستان، 
رَيطة  دةس��ةآلت  كة  دةزانَيت  بةثَيويستى 
لة  بةشداريى  تا  بدات  لَيهاتوو  ذنانى  بة 

لةوة  جةختيش  بكةنء  ب��ةإَي��وةب��ردن��دا 
دةكاتةوة كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان 

رةضاوى يةكسانيى جَيندةريى ناكات.
طؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
كارمةندى  لة  تةنيا  كة  ل��ةوةى  نيطةرانة 
دام��ةزران��دنء  ب��ؤ  دةرف���ةت  ئاساييدا 
»لة  دةَلَيت:  دةإةخسَيتء  ذنان  كاركردنى 
ثؤستة باآلكاندا حكومةت دةرفةت بؤ ذنانى 
كة  ثياوانن  تةنها  ناإةخسَينَيت،  لَيهاتوو 

بةرثرسيارَيتى وةردةطرن«.
كؤمةَلةى خةَلك بؤ طةشةثَيدان، جةخت 
رووى  لة  كوردستان،  لة  دةكاتةوة:  لةوة 
ئابوورييةوة،  سياسىء  كؤمةآليةتىء 
رةطةزى نَيرينة دةرفةتى زياترى لةبةردةمة 
بؤ دةستإاطةيشتن بة سةرضاوةكانى ذيانء 

طةيشتن بة ثلة باآلكان.

ئاوارة حةميد: هةولَير

كوشتنى  لة  )4(مانط  لة  زياتر  دواى 
لة طةإةكةكانى  شارى  لة يةكَيك  طةنجَيك 
هةولَيردا، تا ئَيستا بكوذانى نةدؤزراونةتةوةء 
حكومةت  كة  نيطةرانن  بنةماَلةكةشى 

كةيسةكةى ثشتطوَيخستووة.
هاوآلتى، رَيناس عوسمانى تةمةن )20(

طةإةكى  ه��ةذارى  خَيزانَيكى  لة  كة  ساأل، 
كوردستانى شارى هةولَيرةو ثيشةى كرَيكار 
بووة، رؤذى )2/10( لة طةإةكى ذيانى شارى 
هةولَير بريندار دةكرَيتء دواى دووإؤذ لة 

نةخؤشخانة طيان لةدةستدةدات. 
رؤذنامة،  بؤ  تايبةتدا  ياداشتَيكى  لة 
رَيناس  باوكى  حةوَيزى  عوسمان  عومةر 
باس لة كوشتنى كوإةكةى دةكاتء دةَلَيت: 
كوإةكةم  لة طةإةكى ذيان لةسةر كار بوو، 
لةناكاو  بوو،  لةطةَلدا  ترى  كرَيكارى  شةش 
ثَييانإاطةياندين كة كوإةكةم كوذراوة، دواى 
ئةوةى ضووينة شوَينى رووداوةكة، بينيمان 
شوَينى  نَيوضةوانى  بريندارةء  كوإةكةمان 

طوللةى ثَيوة ديار بوو.
باوكى  ياداشتةكةيدا  ترى  بةشَيكى  لة   
رَيناس، ئاماذة بةوة دةكات: دواى دووإؤذ 
ض��ارةس��ةرى  ل��ةذَي��ر  نةخؤشخانةء  لة 
سةختى  بةهؤى  ب��ةآلم   ب��وو،  ثزيشكيدا 
دةَلَيت:  كردء  دواى  كؤضى  برينةكةيةوة 
»خةَلكى طةإةكةكة دةَلين، طوَيمان لة دةنطى 
رزطارىء  نةخؤشخانةى  بةآلم   تةقةبووة، 
بةرنةكةوتووة،  طوللةى  دةَلَين،  كؤمارى  
توندى  سةنطَيكى  وات��ا  زةرب��ةي��ة،  بةَلكو 

بةركةوتةوة«.
نيطةرانيى  ل��ةي��اداش��ت��ةك��ةدا،  ه��ةر 
خانةوادةكةى نيشانداوة بةوةى كة تائَيستا 
كةسيش  نةكراوةء  لَيكؤَلينةوةيةك  هيض 

دةس����ط����ي����ر 
نةكراوةء داوا  لة 
اليةنى ثةيوةندار 
دةك�����������ةن، 
ب��ةدواداض��وون 
بكةنء تاوانباران 
بة سزاى خؤيان 

بطةيةنن.
ئ���ام���ان���ج 
ع��وس��م��ان��ى 

روونكردةوة  )رؤذنامة(ى  بؤ  رَيناس  براى 
كة  دواى رووداوةك��ة،  لة بنكةى ثؤليسى 
جارَيك  تؤماركردووةء   سكاآليان  راستى 
دادوةر  كرَيكارةكانى بانط كردووةء تةنها 
كردوونء  ئازادى  لَيوةرطرتوونء  وتةى 
هةولَيريشيان  ثؤليسى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ئاطارداركردووةتةوةء ثَييوتوون: »كَيشةكة 
طرتووة  »ثارَيزةرمان  وتيشى:  ئاَلؤزة«. 
ب��ةآلم  كةيسةكة،  ب��ةدواداض��وون��ى  ب��ؤ 
دةَلَيت،  سوإماوةو  سةرى  ثارَيزةرةكةش 

حكومةت ئامادة نيية لَيكؤَلينةوة بكات«.
ئ��ةوةى  راس��ت��ى،  ثؤليسى  بنكةى 
ئةوان  الى  لة  سكاآل  كة  ثشتإاستكردةوة 
سةرضاوةيةكى  بةثَيى  ت��ؤم��ارك��راوةء 
لة  رَيناس  كةيسى  رؤذنامة،  بؤ  ثؤليس 
بةآلم  كوشتنة،  ت��اوانء  بةإَيوةبةرَيتيى 
بةإَيوةبةرَيتيى  بةإَيوةبةرى  هةرضةندة 
نةهَينانى  بيانووى  بة  كوشتن،  ت��اوانء 
مؤَلةتةوة، ئامادة نةبوو لةوبارةيةوة لَيدوان 
بةهةمانشَيوةش  ب��دات،  ثةيامنَيرمان  بؤ 
شوَينى   لة  ئَيستا  كة  شةهاب،  خةيرةدين 
بةإَيوةبةرى ثؤليسى هةولَيرة، ئامادة نةبوو 
هيض لَيدوانَيك بدات بة بيانووى ئةوةى ئةو 
رووداوةك��ة   شوَينةء  ئةم  هاتووةتة  تازة 

لةكاتى ئةودا نةبووة.
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بةشى كيمياى زانكؤى سلَيمانى، مادةى كيمياوييان نيية

حكومةتى هةرَيم
رةضاوى يةكسانيى جيَندةريى ناكات

لة هةولَير، بكوذانى 
كرَيكارَيك نةدؤزراونةتةوة

ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8 بةدواداضوون

nawxo.rozhnama@yahoo.com

ماددة كيمياوييةكان لة زانكؤى سلَيمانى دةست ناكةونء لة زانكؤى سةآلحةدين بةسةردةضن

رَيناس
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ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8

ثأؤذة ياساي  بيمةي  كؤمــــــــــةآليةتي  بؤ ذني  مالَةوة 

فؤتؤ: رؤذنامة ذنانى كورد لةنَيوان وةرطرتنى بإي )37( هةزار دينار بة ناياساييء ثَيدانى مووضةى كاباني ماأل بة شَيوةيةكي ياسايي   

مةحمود رةزا ئةمين

بؤ  بةرنامةيدا  لة  طؤإان  بزووتنةوةي 
ثةرلةماني  2009/7/25ي  هةَلبذاردنةکاني 
کاباني  بؤ  يارمةتي  بإينةوةي  کوردستان، 
ثاش  بنةإةتي،  خاَلَيکي  کردبووة  ماَلي 
دةستثَيکردني دانيشتنةکاني خولي سَييةمي 
ثةرلةمان، فراکسَيوني طؤإان، لةطةأل دةيان 
ثإؤذة قانوني تر، ثإؤذة قانونَيکي بؤ مافي 

کاباني ماأل ثَيشکةشکرد.
ثةرلةمانى  لة  دةس��ةآلت  فراکسَيوني 
ضوارةمي  هةفتةي  لةسةرةتاي  کوردستان 
کاباني  مافي  ثإؤذةياساي  دا،  مةي  مانطي 
ئةم  رةفزکردني  بيانوي  کرد،  رةفز  ماَلي 
حيزبةکاني  فراکسيؤنء  لةاليةن  ثإؤذةية 
دةسةآلتء، لةاليةن هةندَيک لةو خاتونانةش، 
ياساي  لة  ئةوروثا سووديان  لة  کة خؤيان 

ئةوةية  دةذين،  ثَيي  وةرطرتووةو  سؤسيال 
کَيشانةوةي  بةهؤي  دةبَي  ياساية  ئةم  کة 
لة  کوردستان  خاتوناني  ک��اري  دةستي 
ناو  بؤ  فةرمانطة«کانةوة  مةزراء  »کارطةو 

ضوار ديواري ماَلةکانيان.

سؤسيال ديمؤکراتء دادي کؤمةآليةتي 
حيزبة سؤسيال ديمؤکراتةکاني ئةوروثا، 
سويد،  ديمؤکراتةکاني  سؤسيال  بةتايبةتي 
خةباتي  س��األ  دةي��ان  ئةَلمانيا  هؤآلندء 
سيستمي  توانييان  تا  کرد  وضانيان  بَي 
لة  وردةکارييةکاني  کؤمةآليةتيء  دادي 

وآلتةکانيان بضةسثَينن. 
بيرو بؤضووني سؤسيال ديمؤکراتةکاني 
دنيا ثشت بة کؤمةَلَيک ثرةنسيث دةبةستَيت: 
بةديهَينانء داکؤکيکردن لة دادي کؤمةآليةتي؛ 
ئازاد؛  ب��ازاإي  ثرةنسيثةکاني  ثاراستني 
رَيطةي  لة  دةسةآلت  دةستاودةستثَيکردني 
دابينکردنء  دةنطدانةوة؛  سندووقةکاني 
طشتييةکانء  ئازاديية  لة  بةرطريکردن 
ئازاديي تاک؛ ثَيکةوةذياني رةنطء عةقيدةو 
ئايدَيولؤذياو نةتةوة جياوازةکانء، بإوابوون 
ملمالنَيي  لةجَيطةي  کؤمةآليةتي  ئاشتيي  بة 
توندوتيذيي ضينةکاني کؤمةأل، کةواتة دادي 
بيري  ثرةنسيثةکاني  لة  يةکَيکة  کؤمةآليةتي 

سؤسيال ديمؤکرات، نةک هةمووي. 
سؤسيال ديمؤکراتةکاني ئةسکةندةنافياو 
بؤ  دةسکةوتانةي  ئةو  بةهؤي  ئةوروثا، 
بةدةستيانهَينان،  وآلتةکانيان  مرؤظةکانء 

توانييان ساآلنَيکي درَيذ، بةدةنطي دةنطدةران 
لةسةر کورسيي حوکم بمَيننةوة، ئَيستا ئةو 
ديمؤکراتةکان  سؤسيال  دةسکةوتانةي 
بة جؤرَيک  هَيناون،  بةدةستيان  لةو وآلتانة 
کة  ضةسثيون،  سيستمةکاندا  دَلي  لةناو 
حيزبة راستء کؤنسَيرظةتيظةکانيش، کاتَيک 
دةسةآلت دةطرنة دةست، زات ناکةن کةميان 

بکةنةوة.

نيفاقي سياسيي
کةسَيک داواي رةوشت بةرزي لة خةَلک 
بکاتء خؤي بة ثةنهاني خةريکي بَيإةوشتي 
کةسانةي  ئةو  منافق،  دةوترَيت  ثَيي  بَيت، 
شتَيکي  بةکردةوة  دةَلَينء  شتَيک  بةدةم 
دةکةن شتَيک  خةَلک  لة  داوا  دةکةن...  ديكة 
بکةن کة خؤيان نايکةن، کؤمةَلناسي مةزني 
ناون  ناوي  وةردي  عةلي  دکتؤر  عَيراقي، 
)وعاظ السالطني: واعيزةکاني سوَلتانةکان(. 

حيزبةي  ئةو  سياسةتدا  لةدنياي  بةآلم 
بةرنامةکةيء  لة  ثإوثاطةندةکانيء  لة 
بة  ثشتيوانيي  دةنطء  راطةياندنةکةيدا  لة 
لةدذي  دوايي  بهَينَيتء  بةدةست  بةَلَينَيك 
بة  بجوَلَيتةوة،  خؤي  بةَلَينةکةي  بةرنامةء 

رةفتارةکةي دةوترَيت: »نيفاقي سياسيي«. 
ئةو  وةکو  سياسياسييانةشي  ئةو  بؤ 
حيزبة سياسةت دةکةن، ناوناتؤرةيةک هةية 
لة  خؤم  ناشيرينة  ئةوةندة  ثاَليان،  بدرَيتة 

نووسيني الدةدةم.

حيزبةکاني دةسةآلتء دادي کؤمةآليةتي
کؤمةآليةتي  دادي  ثرةنسيثي  ئةرکي 
نَيوان  جياوازيي  کةمکردنةوةي  لة:  بريتيية 
ضينةکان، بؤئةوةي ئةوة بَيتةدي، حوکمةتء 
حيزبة دةسةآلتدارةکان ئةرکي سةرشانيانة 
ئابووري ببووذَيننةوة، کةرتي تايبةت بةهَيز 
بکةنء ثةرةثَيبدةن، سيستمي باج بة قانون 
لة  باج  حوکمةت  بةوشَيوةية  رَيکبخةن، 
دةوَلةمةندانء سةرمايةداران وةردةطرَيتء، 
هةر بة قانون کة دادثةروةري رةضاو بکات، 

بةشي خةَلکي لَي دةدات. 
دادي  سيستمي  لة  کةَلک  ئ��ةوان��ةي 
لة:  بريتين  وةردةط����رن  ک��ؤم��ةآلي��ةت��ي 
ثةککةوتةکاني  بَيکارانء  کةمدةرامةتانء 
وآلت، کةمدةرامةت ئةو کةسة، يان خَيزانةية 
کة مووضةکةيان، ياخود داهاتي ئيشةکانيان 
ت��ةواو  بؤيان  دةوَل���ةت  ناکات،  بةشيان 
دةکات. بَيکاران ئةوانةن لة کةرتي تايبةتء 
ياخود  ناکةوَيت،  دةست  کاريان  طشتيدا 
لةدةستداوة،  کاريان  بووة  هؤيةک  بةهةر 
نةوةکامء  بةزطماک  ئةوان  ثةککةوتةکانيش 
ياخود  ناکرَيت،  ثَي  کاريان  نوقساننء 
کارکردنيان  تواناي  بووة  هؤيةک  بةهةر 

لةدةستداوة.
دةس��ةآلت��دارةک��ةي  حيزبة  دوو  ل��ة 
ئةسَليي  ئةندامي  يةکَيکيان  کوردستان 
رَيکخراوي سؤسيال ديمؤکرات ئينتةرناشناَلة 
ئةويتريان ضاودَيرةو بةتةماية ضةند ساَلَيکي 
ئةرکي  لةبةرئةوة  ئةندام،  بة  ببَيت  ديكة 
دادي  بةديهَيناني  بؤ  بکةن  کار  سةرشانيانة 

کؤمةآليةتي، نةک دذايةتي بکةن. 

ثإؤذة ياساي کاباني ماألء 
دادي کؤمةآليةتي

ثإؤذةياساي کاباني ماأل، کة فراکسَيوني 
طؤإان لة ثةرلةمانى کوردستان ثَيشکةشي 
کرد،  رةفزي  دةسةآلت  فراکسَيوني  کردو 
بةشَيکة، يان هةنطاوَيکة لةسةر راستةإَيي 

بةديهَيناني دادي کؤمةآليةتي.
حوکمةت  نة  کوردستان،  لة  راستة 
بايةخي ثَيويست بة )تصنيع( دةدا، نة کةرتي 
نة  ثةيداکردووةو،  توانايةي  ئةو  تايبةت 
حوکمةت ثشتيوانيي دةکاتء نة ضنينةوةي 
بؤ  قانوني  سةرفکردني  ضؤنيةتي  باجء 
لة  دةس��ةآلت  حيزبةکاني  بةآلم  دان��راوة، 
خةراجء  باجء  ئةو  عَيراقء  نةوتي  رَيي 
طومرطء راوإووتةي بة  دزييةوة لة نةوتي 
بَي  سامانَيکي  ساآلنة  دةکةن،  کوردستاني 
لةإادةبةدةر طةورةيان دةکةوَيتة  شومارء 
دةست، لةبةرئةوة ئةطةر بيانةوَيت خزمةتي 
کؤمةأل بکةن بةشي جَيبةجَيکردني سيستمي 

دادي کؤمةآليةتي ثارةيان لةبةردةستداية.
ثارة  دةَلَين:  کة  دةکةن،  راست  طريمان 
باشة  بَينين)!؟(،  کوَيي  لة  ناکات،  بةش 
بةيةکةوة  سيستمةکةيان  هةموو  ئةطةر 
رَيطري  بؤضي  ئةي  ناکرَيت،  جَيبةجَي  ثَي 
جَيبةجَي  بةهةنطاو  هةنطاو  لةوةي  دةکةن 
سيستمي  دذي  ئةسَلدا  لة  ئةطةر  بکرَيت؟ 
دادي کؤمةآليةتين، ئةي بؤضي لة ثةيإةوي 
بة  خؤيان  حيزبدا  بةرنامةي  ناوخؤو 
سؤسيال ديمؤکرات دةناسَينن؟ ئةطةر تةنيا 
بؤ ثإوثاطةندةو دةنط کؤکردنةوةش باسي 
کؤمةآليةتي  دادي  ديمؤکراتء  سؤسيال 
دةکةن، دةبَي قبووَليان بَي بةم رةفتارةيان 

بوترَيت: »نيفاقي سياسيي«.

ثإؤذةياساي کاباني ماَلء خؤدزينةوةي 
ذناني کوردستان لة کار!

فراکسَيوني  بيانووةکةي  لة  بةشَيک 
ثإؤذةياساکة،  رةفزکردني  بؤ  دةسةآلت 
ک��ةم��ي��ي ث����ارةو ب��ةش��ن��ةک��ردن��ي��ةت��ي، 
بةشنةکردني ثارة نةک درؤية، بةَلکو درؤي 
لة  واز  ئةطةر  حيزبة  دوو  ئةو  شاخدارة، 
بازاإي  داهاتء  بودجةو  کؤنترؤَلکردني 
خؤيان،  ب��ةرذةوةن��دي��ي  بؤ  کوردستان 
ضةسثاندني  بةشي  هةر  نةک  ثارة  بهَينن، 
بةَلکو  دةکات،  کؤمةآليةتي  دادي  سيستمي 
کةرتةکاني  هةموو  بوذاندنةوةي  بةشي 
هَينانةديي  ئاوةدانکردنةوةو  ئابووريء 
خةَلکي  ه��ةم��وو  ب��ؤ  خؤشطوزةرانيي 

کوردستان دةکات.
»تةمةَلکردني  دووةم:  بيانووي  بةآلم 
ذناني کوردستان« لة رادة بةدةر کاَلفامانةو 

ثَيکةنيناوية، ضونکة:
1- ئةسَلي ثإؤذةياساکة بؤ کاباني ماَلة، 
نة  طشتييء  کةرتي  لة  نة  که  ئةوانةي  بؤ 
لةهي تايبةتيدا کارَيکي بةرهةمهَينيان نيية... 
ناتوانن  بةساآلضوونء  نةخوَيندةوارو 

بَيجطة لة ئيشي ماأل کارَيکي تر بکةن.
کام  م���ةزراو  ک��ام  ک��ارط��ةو  ک��ام   -2
حيزبة  دوو  س��ةري  سايةي  لة  دائيرة؟ 
جاران  ئةوةشي  مةزرا،  دةسةآلتدارةکةدا، 

هةبوو، نةما. کارطة؟ رووقايميية کة باسي 
قؤرغکردني  سايةي  لة  ضونکة  دةک��ةن، 
بازاإدا لةماوةي ساآلني رابردوودا سةدان 
کارطةو مانيفاتؤرة لة کوردستان ئيفالسيان 
ئةو  خاوةنکاري  کارطةرو  هةزاران  کردو 
کارطةو مانيفاتؤرانة بَيکارکةوتنء ضوونةوة 
ماَلَي، دائيرةکان؟ بؤ بةرذةوةنديي هةردوو 
فةرمانبةرو  لة  ک��راون  سيخناخ  حيزب 
ئةمة  بةرهةم.  بَي  بَيکارء  مووضةخؤري 
ئةداو  بةَلکو  نيية،  کارکردن  کارء  نةک 
خزمةتطوزاريي  بةرهةمهَيناني  تواناي 
کؤمةآليةتي دابةزاندووة بؤ نزمترين رادة لة 
ئاستي ناودةوَلةتيدا، دايرةکان نةک تواناي 
نةماوة،  ديكةيان  فةرمانبةري  لةخؤطرتني 
بةإادةيةکة،  ئيداريي  هةآلوساني  بةَلکو 

بووة بةخةتةر لةسةر ذياني کؤمةأل.
بةرهةمهَين  کاري  خانمانةشي  ئةو   -3
کة  ئ��ةوةن��دةي��ة  مووضةکةيان  دةک���ةن، 
بةرزکردنةوةي  لة  کاريطةر  بةشداريي 
دةکات.  خَيزانةکانياندا  طوزةراني  ئاستي 
تايبةت  بة  ک��وردس��ت��ان،  ذناني  بؤضي 
ئةوةندة  مووضةبةرزةکانيان  خوَيندةوارو 
بةرثرسن،  نا  سةليقةو  بَي  هوشيارو  کةم 
تا بؤ يارمةتييةکي دياريکراوي کاباني ماأل 
واز لة وةزيفةو لة کةسايةتيء لة مووضةي 
ضوارديوارةکة  ناو  بضنةوة  بهَيننء  بةرز 
ئةم  ماأل؟  کاباني  يارمةتي  وةرطرتني  بؤ 
بؤضوونة لةالي سياسييةکان بؤ بيانوو بؤ 
بةکاردَيت،  خشتةبردن  لة  ضةواشةکردنء 
خاتونانة  ئةو  لةسةر  طران  هةقة  بةآلم 
لةسةروو  خؤيان  وآلتى  لة  کة  بکةوَيت، 
رؤشنبيرةکان  خوَيندةوارو  خاتونة  هةموو 
ناني  خؤيان  ئ��ةوروث��اش  لة  دةبيننء، 

سيستمي دادي کؤمةآليةتي دةخؤن.
سيستمي  ج��َي��ب��ةج��َي��ک��ردن��ي   -4
ئيدارة  ئ��اب��ووريء  کؤمةآليةتي  دادي 
دةبووذَينَيتةوةو بةشَيک لة بةرثرسيارَيتي 
دةوَلةت )حوکمةت( بةرامبةر هاوآلتييةکاني 

جَيبةجَي دةبَيت.
کؤمةآليةتي  دادي  بةديهَيناني   -5
فراکسَيوني  تا حوکمةتء  نيية،  »مةکرةمه«  
»دةيبةخشن«،  لةوةي  ئازادبن  دةسةآلت 
ي��ان ن��ا، ب��ةَل��ک��و واج��ب��ي س��ةرش��انء 
ئةخالقي  سياسييء  بةرثرسيارَيتييةکي 

دةسةآلته جَيبةجَيي بکات . 
طومانَيکي  ياساية  ئةم  دذايةتيکردني 
طومانةي،  س��ةدان  ئةو  سةر  دةخاتة  تر 
مرؤظدؤستيء  دَلسؤزييء  لةسةر  کة 

وآلتثارَيزيي حيزبةکاني دةسةآلت هةن.
ئةو  دةرکردني  لةسةر  سووربوون 
واقيع،  بة  دةب��َي  تا  کؤَلنةدان  ياسايةء 
طؤإانء  فراکسَيوني  سةرشاني  ئةرکي 
دةبَيت  بةغداش  لة  طؤإانة،  بزووتنةوةي 

کاري لةسةر بکةن. 
»عَيراقة  لة  کة  طةشبينيية،    مايةي 
ت��ردا«،  »عَيراقةکةي  لة  نه  ئةسَلةکة« 
ثإؤذةيةکي لةو بابةتة کاري لةسةرکراوةء 
عَيراقدا  ثةرلةمانى  نوَييةي  خولة  لةم 
زؤر  ئ��ةط��ةري  بة  دةک��رَي��تء  مناقةشة 

دةثةسةندرَيت، بةهيواي ئةو رؤذة.

ثأؤذةياساي مافي کاباني ماأل... نيفاقي سياسيي

لةطةأل رةضاوكردني  باري  ئابووريي  هةرَيمء 
باري  كؤمةآليةتي ء دارايي  ذني  ماَلةوةء ئةو 
بةخششة داراييةش بةثَيي  باري  ئابووريي ء 

طوزةراني  هةرَيم دةطؤإَيت.
دةكرَيت  تةرخان  ثَيويست  بودجةي    -3
ئةو  بؤ  كؤمةآليةتي   بيمةي   دابينكردني   بؤ 
داهةتةكاني   لة  ياساية  ئةم  كة  ئافرةتانةي  

نةوت دةيانطرَيتةوة.

مادةي  حةوتةم:
م��ردووةء  مَيردي   ئافرةتةي   ئةو   -1
م��َي��ردةك��ةي   خانةنيشني   م��ووض��ةي  
حوكمةكاني   لَيناطيرَيت   رَيي   وةردةطرَيت،  
مووضةكةي   ئةطةر  بيطرَيتةوة،  ياساية  ئةم 
مادي ء  سةربةخؤييةكي   خؤشء  ذيانَيكي  

كةسَيتي  بؤ دابين نةكات.
بةثَيي   مَيرد  خةرجييةكي   ه��ةر   -2
ياسا  ئيسالمي ء  شةريعةتي   حوكمةكاني  

داراي��ي   داهاتَيكي   بة  ذنةكةي   بة  دةي��دا 
ضةسثاو ء سةربةخؤ دانانرَيت  بؤ مةبةستي  
ئةم  ئةوةي   بةبآ  ياساية،  ئةم  ثيادةكردني  
ياساية لة طرنطيي  خةرجكردنةكة لة رووي  

شةرعي ء كؤمةآليةتي  كةم بكاتةوة.
لة  مَيردايةتي   ذنء  دةرم��اَل��ةي    -3
دادةشكَينرَيت   ذنةكة  مَيردي   مووضةي  

ئةطةر ئةم ياساية طرتبَيتيةوة.

مادةي  هةشتةم:
ئافرةتةي   ئ��ةو  دةرك���ةوت،  ئةطةر   
ياساية  ئ��ةم  بةثَيي   داراي���ي   بةخششي  
وةردةطرَيت، فةرمانبةر ياخود مووضةيةك، 
ضةسثاو  داراي����ي   بةخششَيكي   ي��ان 
حكومةتي،   اليةني   لة  دةوري   بةشَيوةيةكي  
يان ئةهلي  وةردةطرَيت ، ئةوا ئةو بةخششة 
دةبإَيت ء  لَي   مادةية  ئةو  بةثَيي   داراييةى 
دةب��َي��ت  ئ��ةو ث��ارةي��ةي  وةري��ط��رت��ووة، 

زانياريي   ئةطةر ساغ بووةوة،  بيطَيإَيتةوةء 
ثَيشكةش  ساختةي   بةَلطةنامةي   يان  درؤ، 
دةبَيت   بيطرَيتةوة،  ياسا  ئةم  تاكو  كردووة، 

بدرَيتة دادطا.

مادةي  نؤيةم:
ك��ارء  وةزارةت����ي   ل��ةس��ةر  ثَيويستة 
دارايي   بةخششي   كؤمةآليةتي،   كاروباري  
كة  بكات  تةرخان  ماَلةوة  ذني   بؤ  ئيزافي  
ئةستؤ.  دةطرَيتة  خَيزان  لةناو  زَيدة  بارَيكي  
وةك بووني  مَيردي  كةمئةندام، يان منداَلي  
هةر  يان  كةمئةندام،  ثيري   يان  ئيفليج، 
ثَيويستي   خاوةن  كة  خَيزان  ناو  كةسَيكى 
يان  بةردةوام،  عةيبَيكي   يان  بَيت ،  تايبةت 
ثَيويستي   هةبَيتء   طراني   نةخؤشييةكي  
بكات،  بةخَيوي   ماَلدا  لةناو  بَيت  يةكَيك  بة 
ديكة  بةخششي   يان  مووضة  مةرجَيك  بة 
لةطةأل  وةرنةطرَيت ،  مةبةست  هةمان  بؤ 

لةم  كارثَيكراوةكان  ياسا  رةضاوكردني  
بارةيةوة.

مادةي  دةيةم:
ثَيويستة ئةنجومةني  وةزيران، ئةم ياساية 

جَيبةجآ  بكات.

مادةي  يازدةم:
لة  بآلوكردنةوةي   رؤذى  لة  ياساية  ئةم 

رؤذنامةي  فةرمييةوة جَيبةجآ  دةكرَيت .

)هؤية ثَيويستييةكان(
بةجياوازي   مرؤظَيك  هةموو  لةبةرئةوةي  
شكؤمةندانةء  ذيانَيكي   مافي   رةطةزييةوة، 
بؤ  يةكساني   كاري   دةرفةتي   هةيةء  خؤشي  
حكومةتي   داهاتي   بكةوَيت ء  ضنط  ئيشكردن 
لةبةر  يةكسان،  بةشَيوةيةكي   بةربكةوَيت  
بةربةرةكاني   بة  ثابةندة  حكومةت  ئةوةي  

يةكسان  دةرفةتي   فةراهةمكردني   بَيكاريي ء 
بؤ كاركردن بؤ هةموو هاوآلتييانء لةثَيناوي  
ذني   بؤ  هةوا  ء  ئاو  باشترين  ئامادةكردني  
بةرزبَيتةوة  تاكو  خَيزاندا،  لةناو  ماَلةوة 
خَيزانء  لةناو  خؤي   شياوي   شوَيني   بؤ 
كؤمةَلطاداء لةثَيناوي  دابينكردني  سةربةخؤيي  
دارايي  ذن، تاكو نةبَيتة ثاشكؤي  كةساني  ترء 
داناني  ئةو ئةركء ماندووبوونةي  ذني  ماَلةوة 
لةناو خَيزاندا بة كارَيكي  وا دابنرَيت  كة شياوي  
بيمةء ثاداشتة، تاكو لة فرمانَيك دادةمةزرَيت، 
يان كارَيك لة دةرةوةي  كاري  ماَلةوة دةكاتء 
حكومةتي   ئةركي   كة  سةرضاوةيةوة  لةو 
هةرَيمي  كوردستان وا دةخوازَيت ، داهاتةكاني  
طةشةثَيداني   مةبةستي   بؤ  نةوتي   ساماني  
مرؤظايةتي  بةشَيوةيةكي  دادثةروةرانةء بةبآ  
جياوازيكردن لةنَيوان هةردوو رةطةزدا، بؤية 

ئةم ياساية دةرضوَينرا.
فراكسيؤنى طؤإان لة ثةرلةمانى كوردستان
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كؤميتةكانى  مةَلبةندء  كوردستان،  لة 
)110( بؤ  خانةنشينييان  مووضةى  يةكَيتى، 

بإيوةتةوةو  خؤيان  اليةنطرى  ه��ةزار 
دابين  حكومةتةوة  ل��ةالي��ةن  ث��ارةك��ةش 

دةكرَيت.  
ياساى  جيهانيىء  ستانداردى  بةثَيى 
عَيراق،  سةربازيى  مةدةنيىء  خانةشينيى 
النيكةمى  خانةشينى،  مووضةى  ثَيويستة 
بكاتء  دابين  كةسى  سآ  خَيزانَيكى  ذيانى 
دةكرَيت،  بؤ  مووضةكةى  كة  كةسةى  ئةو 
دةزطايةكى  لة  خزمةتى  )15(س��األ  دةبَيت 
)32( لة  تةمةنى  هةبووبَيتء  حكوميدا 

لةكوردستاندا،  بةآلم  نةبَيت،  كةمتر  ساأل 
مووضةى  ن��اوى  بة  ك��ةس  )110(ه���ةزار 
بإى  كةسةو  هةر  مانطانة  خانةشينييةوة، 
كة  ثَيدةدرَيت  )500(ديناريان  )37(هةزارو 
يةكَيتييةوة  كؤميتةكانى  مةَلبةندو  لةاليةن 
حكومةت  مووضةكةشى  ك��راوةو  بؤيان 

دابينى دةكات. 
سةرؤكى  ئيبراهيم،  سةيد  راب��ةرى 
بؤ  ئةوةى  يةكَيتى  ثَيشمةرطةى  دةزط��اى 
مووضةية  ئةو  كة  روونكردةوة،  رؤذنامة 
هاوآلتييةو  خانةنشينى  مووضةى  ناوى 
وةريدةطرن  كة  كةسانةى  ئةو  زؤرب��ةى 
دةستكورتييةوة  ه��ةذاري��ىء  ب��ةه��ؤى 

مووضةيان بؤ بإدراوةتةوة.
دواى ئةوةى كة لةساَلى )2005(دا بةثَيى 
بؤ  رَيزلَينان  مووضةى  بريمةر،  ياساى 
بإدرايةوةء  عَيراق  دَيرينةكانى  جةنطاوةرة 
بؤ  رةزامةنديى  كوردستانيش  هةرَيمى  لة 
يةكَيتىء  سنوورى  لة  كةس  )16(ه��ةزار 
ئيدارةى  سنوورى  لة  كةس  )16(ه���ةزار 
ثارتى دةربإدراء لةذَير ناوى ثَيشمةرطةى 
)65( بإى  بة  كةسةو  هةر  مانطانة  دَيريندا، 

لة  دوات��ر  ب��ةآلم  لَيبنرَيت،  رَي��زى  دؤالر 
كوردستان ناوةكةى طؤإدرا بة خانةنشينيى 
دانرا،  بؤ  ثلةبةندييان  دَيرينء  ثَيشمةرطةى 
فةرماندةيى  كارطَيإى  تا  لةثَيشمةرطةوة 
)60(ه���ةزار  لة  مووضةكانيان  طشتيىء 

دينارةوة تا )450(هةزار دينارة.
لةسةر  يةكَيتى  خانةنشينييةى  ئ��ةم 
لةطةأل  هاوكاتبوو  حكومةت،  حسابى 
ضاودَيريى  تؤإى  فؤإمى  ثإكردنةوةى 
كؤمةآليةتى كة كؤمةَلَيك خةَلك بة كؤمةَلَيك 
ثارةيةك  بةبإة  دةبوون  سوودمةند  مةرج 
لة  نةبَيتء  كةمتر  دينار  )50(ه��ةزار  لة  كة 
لةو  جطة  نةبَيت،  زياتر  دينار  )150(ه��ةزار 
خَيزانانةى منداَلى كةمئةنداميان هةية، ئةوان 

)60(هةزار دينارى تريشيان وةردةطرت.
كة  دةكةن  ئاشكرا  ئةوة  زانيارييةكان 
راكَيشانى  مةبةستى  بة  ثارتى  يةكَيتىء 
خةَلك بةالى خؤيانداو كؤكردنةوةى دةنط، 
ئةو  سةر  خستة  تريان  خةَلكى  ذمارةيةك 

دينار  )37(ه��ةزار  بةبإى  بودجةيةو  بإة 
خةَلكيان قايل دةكرد، واتة لةبرى )50(هةزار 
واتة  )500(دينار،  )37(هةزارو  بة  كرا  دينار 

ثارةى كةسَيكيان دةكرد بة دووبةشةوة.
ئ��ةوةى  لةبرى  هاوكارييةشدا،  ل��ةم 
ضاودَيريى  ت��ؤإى  رَي��ى  ل��ة  حكومةت 
بكات،  ديارى  كةسةكان  كؤمةآليةتييةوة 
ناوى  بة  مةَلبةندةكانةوةء  رَيى كؤميتةو  لة 
مووضةية  ئةو  ثَيشمةرطةوة  خانةنشينانى 
دةبإايةوة، ثلةكانيشيان لةثَيشمةرطةو ذنى 
فةرماندةى  تا  ثَيكردء  دةستى  شاخةوة 
كةرت، جَيطرى تيث، فةرماندةى تيث، ئةندامى 
فةرماندةيى،  فةرماندةى  فةرماندةيى، 

كارطَيإى فةرماندةيى طشتيى.
رؤذنامة  بؤ  ئةوةيان  سةرضاوةكان 
ئةو  بودجةى  »سةرضاوةى  خستةإوو: 
)50( س��اآلن��ة  ك��ة  كةسة  )110(ه����ةزار 

لة  حكومةتةو  بودجةى  دي��ن��ارة،  مليار 
ثَيشمةرطةى  خانةشينيى  بةإَيوةبةرَيتيى 
خانةنشينى  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  بة  سةر 
سةر بة وةزارةتى دارايي سةرف دةكرَيتء 
بنكةيةكى  ضةند  بةإَيوةبةرَيتييةكء  ضةند 
دابةشكردنى مووضة خراوةتة خزمةتى ئةم 

ثإؤسة حيزبييةوة«.
هةورامى،  جةميل  لةوبارةيةشةوة، 

دَيرينةكانى  ثَيشمةرطة  دةزطاى  سةرؤكى 
تةئكيد كردةوة  بؤ رؤذنامة  ئةوةى  يةكَيتى 
وةزارةتى  بودجةية  ئةو  سةرضاوةى   « كة 

دارايية«.
بودجةية  ئةو  بوو  ثَيويست  هةرضةندة 
ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى ب��َي��اي��ةن��ان��ةء ل��ةالي��ةن 
دابةشبكرَيتء  حكومةتةوة  دامودةزطاكانى 
تَيدا  تةدةخولى  مةَلبةندةكان  كؤميتةو 
لةوة  جةخت  سةرضاوةكان  بةآلم  نةكةن، 
دةكةنةوة: »دةزطاى كاروبارى ثَيشمةرطةى 
مووضة  ثلةء  ئاَلوطؤإى  مانطانة  يةكَيتى،  
بةخةَلك دةكةنء  البردنء دانان لةناوةكاندا 
بةثَيى  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة  روودةدات«، 
مووضةى  عَيراق،  خانةنيشنيى  ياساى 
دةبإدرَيت  حاَلةتانةدا  لةو  تةنيا  خانةنشين 
يان  نةبَيت،  وارسى  بمرَيتء  كةسةكة  كة 
يان  ئابإوبةر،  تاوانَيكى  بة  دادطايى كرابَيت 
جاسوسى بؤ دةوَلةتَيكى بَيطانة كردبَيت، يان 
لةدامةزراوةيةكى  دامةزرابَيتةوة  دووبارة 

حكوميدا.
سةبارةت بة ثَيدانى ئةو مووضةية لةسةر 
بنةماى حيزبيى، رابةرى سةيد ئيبراهيم بؤ 
زؤربةى  ئةوةى  »بةهؤى  وتى:  رؤذنامة 
رَيكخستنةكانى  لة  ثَيشتر  هاوآلتييانة  ئةو 
يةكَيتيدا كاريان كردووة، بؤية بة تةزكيةى 

حيزبيى مووضةكةيان بؤ بإدراوةتةوة«.
لة بةإَيوةبةرَيتى خانةنشيني ثَيشمةرطة 
بةثَيى  ثَيشمةرطة،  سةربازييةكان(ى  )ثلة 
كوردستان  ثةرلةمانى  )38(ى  ياساى 
كة  خانةنشين كراونء مووضة وةردةطرن، 
نزيكةى )17(هةزار كةسنء تةنيا يةك بإطةى 
ئةو ياسايةيان بؤ جَيبةجَيكراوة كة مووضةى 
بنةإةتيية، بةآلم دةرماَلةى خانةشينييان بؤ 
زؤربةى  بةوهؤيةشةوة  نةكراوة،  سةرف 
ياسايةدا  لةو  كة  ثَيشمةرطة  ترى  مافةكانى 

هاتووة، كارى ثآ نةكراوة.
لةاليةكى ترةوةو هةر لةو بةإَيوةبةرَيتيية، 
كة  سةنطةر  كةمئةندامةكانى  ثَيشمةرطة 
بةثَيى  دةبوو  كةسةء  )4(هةزار  ذمارةيان 
كة  كوردستان  ثةرلةمانى  )34(ى  ياساى 
تايبةتة بة كةمئةندامانى سةنطةر، خانةنشين 
)38(خانةنشين  ياساى  بة  ئةوانيش  بكرَين، 
)250(ه���ةزار  لة  مووضةكةيان  ك��راونء 
دينارة،  )140(هةزار  مليؤنَيكء  تا  دينارةوة 
منداأل،  دةرماَلةيةكى  هيض  هؤيةشةوة  بةو 
بةخَيوكةرى  كةمئةندامى،  ثلةى  ضارةسةر، 
ئينتيماى  لةسةر  هةمووشيان  نييةء  تَيدا 

حيزبيى بؤيان كراوة.
مووضةى  كة  كةسةى  )110(هةزار  لةو 
خانةنشينييان بؤ كراوة، )60-70(هةزاريان 

ئةو  لقةكانةوة  مةَلبةندو  رَي��ى  لة  ذن��نء 
مووضةيةيان بؤ كراوةء مانطانة هةركةسةو 
)37(هةزارو )500(دينار وةردةطرن، ئةمةش 
ثارتيية  يةكَيتىء  هةَلوَيستى  ثَيضةوانةى 
بؤ  هاوكاريى  بإينةوةى  رةتكردنةوةى  لة 
فراكسيؤنى  ثإؤذةيةكى  كة  ماأل  كابانى 

طؤإان بوو لة ثةرلةمانى كوردستان. 
ثةرلةمانى  ئةندامى  عةزيز،  ئاشتى 
»بإينةوةى  بةوةكرد:  ئاماذةى  كوردستان، 
هةية  ناياسايي  شَيوازَيكى  مووضةية،  ئةو 
دةكرَيت،  لقةكانةوة  مةَلبةندء  رَيطاى  لة  كة 
هاوكات لة كؤبوونةوةمان لةطةأل بةإَيوةبةرة 
ك��اروب��ارى  وةزارةت����ى  طشتييةكانى 
كة  روونبووةوة،  بؤ  ئةوةمان  كؤمةآليةتيدا 
ياسايةك،  دةرضوواندنى  لة  بَيبةرين  ئةوان 
ئةو  بؤ  ض  ثارةكةو  بإى  دياريكردنى  بؤ  ض 
دابةشدةكرَينء  بةسةرياندا  كة  رَيذةيةى 
ثَيويست  لةكاتَيكدا  نيية،  لَي  ئاطايان  ئةوان 
بوو ئةو مووضةية سةر بةتؤإى ضاودَيريى 
كؤمةآليةتى بوايةو ئةو وةزارةتة رَيوشوَينة 

ياساييةكانى بؤ بطرتايةتة بةر«.
)37( بإى  ثَيدانى  ئاشتى،  ب��إواى  بة 

هةزارو )500(دينار بؤ ذنَيك، بةدةستةمؤيى 
مامةَلةى  لة  جؤرَيكة  ذنانةو  هَيشتنةوةى 

نائينسانييانةى دةسةآلت لةطةأل ذندا.

مادةي  يةكةم:
خ��وارةوة،  زاراوان���ةي   لةم  مةبةست 

ماناكاني  بةرامبةريانن:
ئةنجومةني   وةزي��ران:  ئةنجومةني    -1

وةزيراني  هةرَيمي  كوردستان � عَيراق.
ك��اروك��ؤم��ةآلي��ةت��ي :  وةزارةت����ي    -2
كؤمةآليةتي   كاروباري   كارو  وةزارةت��ي  

حكومةتي  هةرَيمي  كوردستان.
3- وةزارةتي  دارايي : وةزارةتي  دارايي  

حكومةتي  هةرَيمي  كوردستان � عَيراق.
كؤمةآليةتي :  بيمةي   فةرمانطةي    -4
وةزارةتي   كؤمةآليةتي   بيمةي   فةرمانطةي  
حكومةتي   كؤمةآليةتيي   كاروباري   كارو 

هةرَيمي  كوردستان � عَيراق.

مادةي  دووةم:
)ياساي   دةطوترَيت  ثَيي   ياساية  ئةم 

بيمةي  كؤمةآليةتي  بؤ ذني  ماَلةوة(.
مادةي  سَييةم:

مةبةستي   بؤ  ماَلةوة،  ذني   لة  مةبةست 
ثيادةكردني  ئةم ياساية:

ئافرةتي   يان  شووكردوو،  ئافرةتي    -1
تةآلقدراو، ياخود ئةو بَيوةذنةي  كة مَيردي  
)روش�د( تةمةني   طةيشتبَيتة  م��ردووةء 

ئةهلي   يان  حكومةتي ،  فرمانَيكي   هيض  لة  ء 
بةخششَيكي   مووضةء  هيض  دانةمةزرابَيتء 
نة  حكومةتء  لة  نة  وةرنةطرَيت ،  داراي��ي  
داراي��ي   داهاتَيكي   هيض  ئةهلي ء  لةاليةن 
ضةسثاو ء سةربةخؤيي  نةبَيت كة داهات يا 
مووضة، يان بةخششي  دارايي ، يان دةرماَلة 
لة هيض اليةنَيكي  حكومي ء غةيرة حكومي  بؤ 

نةيةت.
كة  شوونةكردوو  قةيرةي   كضي    -2
هيض  زياتربَيت ء  س��األ   ضل  لة  تةمةني  
لة  دامةزراندني   بؤ  نةبَيت  دةرفةتَيكي  

هؤي   لةبةر  ئازاد  كارَيكي   يان  فرمانَيك، 
نةخوَيندةواري،  يان رَيطرييةكي  كؤمةآليةتي،  
يان  جةستةيي ،  هؤيةكي   هةر  لةبةر  ياخود 

عةقَلي  ديكة بَيت.
شازدة  كة  ش��ووك��ردوو  ئافرةتي    -3
وةك  كردبَيت ،  ت��ةواو  تةمةني   لة  ساَلي  
)روشد( حيساب  تةمةني   بة  ذني  طةيشتوو 
ئةم  ثيادةكردني   مةبةستةكاني   بؤ  دةكرَيت  
بإطة  لة  كة  مةرجةكاني   كة  كاتَيك  ياساية، 

)1(ي  ئةم مادةيةى لَي بَيتةدي .

مادةي  ضوارةم:
ئازادكردني   ياساية  ئةم  ئامانجي    -1
ئازادكردني   بة  ثياو،  ثاشكؤيي   لة  ئافرةتة 
لة ثاشكؤيي  كردنة ئابوورييةكةي ء ئةمةش 
بة بيمةي  سةربةخؤيي  دارايي  دةبَيت ، تاكو 
لةناو  بةرزكردنةوةي   لة  بكات  بةشداري  
ئيشكةر  ئافرةتَيكي   بة  كؤمةَلطاء  خَيزانء 

دابنرَيت ، تاكو فةرمانَيك دةطرَيتة ئةستؤ، يان 
داهاتَيكي  ضةسثاوي  بة شَيوةيةكي  دةوري  

دَيتةدةست بؤ دابينكردني  مافةكاني .
بؤ  بنضينةيةك  دةبَيتة  ياساية  ئةم   -2
نَيوان  لة  كؤمةآليةتي   جياوازيي   روخاندني  
بنةإةتدا  لة  كؤمةَلطايةكي   لة  ثياودا  ذنء 

لةسةر جياوازيي  ئابووريي  دامةزرابَيت .
ياساية  ئةم  ثيادةكردني   ثَيويستة   -3
ماَلةوة  ذني   كة  دابينكردنَيك  مايةي   ببَيتة 
زيمةي   لة  سةربةخؤي  دارايي   زيمةتَيكي  
ناو  ديكةي   ئةواني   لة  يان  مَيرد،  داراي��ي  

خَيزاندا هةبَيت.

مادةي  ثَينجةم: 
كار  وةزيران،  ئةنجومةني   ثَيويستة   -1
يةكسان  دةرفةتي   فةراهةمكردني   بؤ  بكات 
كةرتي   ه��ةردوو  هاوآلتييان،  هةموو  بؤ 
باري   رةضاوكردني   لةطةأل  تايبةت  طشتي ء 

ذيانء كؤمةآليةتي ء ئابووريي  ذني  ماَلةوة 
لةم بوارةدا.

3- وةزارةتي  دارايي  بةخششَيكي  دارايي  
مانطانة بؤ ذني  ماَلةوة تةرخان بكات، تاكو 
دابين  بؤ  كةسَيتي   ماديي ء  سةربةخؤيي  

بكات.
مادةي  شةشةم: 

ك��اروب��اري   ك���ارو  وةزارةت�����ي    -1
ك��ؤم��ةآلي��ةت��ي،  ئ��ةرك��ي  ئ��ام��ارك��ردن��ة 
ثَيويستةكانء دةرضواندني  رَينمايي  ثَيويستة 
بؤ دةستنيشانكردني  مةرجةكانء ئةوسافي  
دةيانطرَيتة  ياساية  ئةم  ئافرةتانةي   ئةو 

ئةستؤ، بؤ ئاسانكردني  ثيادةكردني .
2- ليذنةيةكي  وةزاري  لةاليةن وةزارةتي  
داراي���ي ء وةزارةت���ي  ك��ارو ك��اروب��اري  
كؤمةآليةتييةوة  دادةمةزرَيت  بؤ خةمآلندني  
بةخششة داراييةكاني  مانطانةي  كة دةدرَيتة 
ئافرةتي  ماَلةوة، وةك بيمةيةكي  كؤمةآليةتي ، 
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»بةناوى ذنى شاخةوة ذنان ذَيردةستة دةكرَين«
وةزارةتى دارايى مووضة بة )110( هةزار اليةنطرى يةكيَتى دةدات

ثأؤذة ياساي  بيمةي  كؤمــــــــــةآليةتي  بؤ ذني  مالَةوة 

فؤتؤ: رؤذنامة ذنانى كورد لةنَيوان وةرطرتنى بإي )37( هةزار دينار بة ناياساييء ثَيدانى مووضةى كاباني ماأل بة شَيوةيةكي ياسايي   



شوان ئةحمةد

)سةرضاوة( طؤظارَيكي فيكريى مانطانةية، بة 
سوثاسةوة تائَيستا لةاليةن ستافى طؤظارةكةوة، 
)3( ذمارةيم بةدةست طةيشتووة، لةسةر داواي 
برادةراني طؤظارةكة دةبوو بابةتيان بؤ بنَيرمء 
بؤيان بنووسم، بةآلم ئةو هةَلة زةقةي لة ذمارةي 
)3(ي طؤظارةكةدا بينيم، وايلَيكردم لةبري ئةوةي 

بؤيان بنووسم، لةسةريان بنووسم.
س��ةرةت��اش ه��ي��وادارم ئ��ةو ب��رادةران��ة 
بةشتَيكي  وةرطرنء  خؤي  وةك  نووسينةكانم 
ل��ةدواي  دةزان��م  من  لَيكينةدةنةوة،  خ��راث 
راثةإينةوةو بةدياريكراويش لةدواي ثرؤسةي 
ض  ئَيمةدا،  هةرَيمةي  لةم  عَيراقةوة،  ئازاديي 
رؤشنبيريي  فيكرو  نووسينء  بة  حةشرَيك 
لةم  خؤى  بةختى  هةية  كةس  كةم  دةكرَيت، 
بوارةدا تاقينةكردبَيتةوة، حاأل بةوة طةيشتووة، 
كة خةريكة هةموو كورد دةبَيتة رؤذنامةنووسء 
زؤر  بإيارو  سياسيىء  ضاودَيري  نووسةرو 
شتى ديكة، ئةم ثاشاطةردانيية، هةموو جدييةتء 
بةرثرسيارَيتىء رَيزطرتنَيكي لة بةرامبةر ئةركي 
ئةو  خَيراي  سةيرَيكي  كوشتووة،  نووسيندا 
بكةيت،  بآلوكراوانة  رؤذنامةو  طؤظارو  هةموو 
تَيدةطةيت وآلت لةناو بةحرَيك لة هةرزة طؤيىء 

سةفسةتة بازيدا نوقم بووة.
من ئةوةم ثآ ئاسايية زؤرَيك رؤذنامةنووس 
بةدةست  ح��ازر  بابةتي  ئةنواع  بؤ  دةس��ت 
خوَيندنةوةي  نة  بابةتانةي  ئةو  جؤرى  دةبةن، 

نة  خؤماندووكردنء  نة  دةوَي���تء  قووَل�ى 
كارى زؤربةي  ئةمة  ئَيستا  شرؤظةكاريى ورد، 
بَي  نووسيني  زؤري رؤذنامةنووساني كوردة. 
ناوةإؤكء كةم خوَين، راوبؤضووني سةرثَييي، 
قسةطةلَيك كة، نة مةبةست دةثَيكَىء نة شوَينَيك 

دةطرَيت.
طلةييكردن لةحاَل�ى رؤذنامةطةريي كوردي، 
حيزبة  طازندةي  رةخنةكردنء  طلةيىء  وةك 

كوردييةكانة، كؤتايي نايةت.
ضونكة  ئاسايية،  ثآ  ئةمةم  وتم:  وةك  من 
خةَلكانَيك دَين وةك ريثؤرتةرو ستوننووسَيك 
باسي هةندَيك مةسةلةي وةك )مادةي سةدوضلء 
ثرسى ناوضة دابإاوةكانء داهاتووي حكومةتي 
دةستووري  لة  كورد  مةسةلةي  عَيراقء  نوَيي 
عَيراقء ئايندةي سياسيي هةرَيم( دةكةن، بةآلم 
بطيرَيت،  ثَي  رَيي  دةبَيت  نييةو  ئاسايي  ئةوةي 
خوَيندنةوةو  هيض  بَي  خةَلكانَيك  كة  ئةوةية 
فيكريىء  بابةتطةلَيكي  بؤ  دةست  شارةزاييةك 
فةلسةفةي سياسيي وادةبةن، كة دوورو نزيك 

ئاطادارى ئةو مةسةالنة نين.
فيكريية هةفتانةو مانطانة  تاوانة  ئةم  رةنطة 
ئةم  جؤرةكاني  هةمة  بآلوكراوة  طؤظارو  لةناو 
لةبةرئةوةي  بةآلم  ببَيتةوة،  دووبارة  هةرَيمةدا 
لة كوردستان هةموو كةس دةنووسَيتء كةس 
ناخوَينَيتةوة، بؤية ئةو تاوانة فيكرييانة بةئاساني 

تَيدةثةإَيتء كةسيش موحاسةبة ناكرَيت.
نووسينء  فيكرو  كة حورمةتي  وآلتَيكدا  لة 
وشةي تَيدا نةبَيت، شتي قَيزةوني لةمجؤرة زؤر 

روودةدات.
فيكرو  بةناوي  نووسين،  فيكرو  ئةتككردني 

نووسينةوة.
طؤظارو  هةندَيك  بؤ  ثرؤسةية  ئةم  ئةطةر 
بؤ  بَيت،  ئاسايي  بازاإيي  زةردو  بآلوكراوةي 
وابَيت،  نابَيت  مةحكةم  سةنطينء  بآلوكراوةي 
ئةوانةي رَيز لة نووسينء كتَيبء ميراتي فيكريى 

دةطرن، نابَيت رآ بةوجؤرة ناهةقيانة بدةن.
بؤ ئةوةي لةسةر ئةم مةسةلةية دةردةدَل�ى 
زؤر نةكةم، بةوةندة ئيكتيفا دةكةمء دَيمة سةر 

ئةسَل�ى مةبةست.

نووسينة،  لةم  منيش  سةرةكيي  مةبةستي 
ثرسياركردنة لة ستافى طؤظارى )سةرضاوة(، كة 

ضؤن ئةو هةَلة طةورةيةيان بةسةردا تَيثةإي؟ 
لة )سَييةم( ذمارةي طؤظارةكةدا، كة لة مانطي 
ضةند  دواي  بآلوبووةتةوة،  ئةمساَلدا  ئازارى 
بابةتَيكء دؤسَيي ذمارة، كة تايبةتة بة )كةسَيتى 
مرؤظى كورد(، ضةند بابةتَيكي فيكريى- سياسيي 
لةمةإ كؤنسَيرظاتيزمء كؤنسَيرظاتيزمة نوَييةكان 

بآلوكراونةتةوة.
بةشيرية(  )د.ح��س��َي��ن  ي��ةك��ةم  بابةتي 
قؤناغء  )ثرةنسيثء  لة  باس  نووسيويةتيء 
سةدةي  لة  دةكات  كؤنسَيرظاتيزم  جؤرةكاني 
خاني(  محةمةد  )ث��َي��ش��إةو  بيستةمدا(ء 
دووةم  ك��وردي.  زماني  سةر  وةريطَيإاوةتة 
بابةت، )ياسين لةتيف( نووسيويةتىء ناونيشاني 
كؤتايي  لة  )فؤكؤياما،  ئةمةية:  بابةتةكةشي 
ئةنطَيزةي  لة  ثاشطةزبوونةوة  بؤ  مَيذووةوة 
لةسةر  من  قسةي  نوَييةكان(،  كؤنسَيرظاتيزمة 
طةورةكة  كوفرة  ضونكة  دووةمة،  بابةتةي  ئةم 

لَيرةداية.
ئةم بابةتة باس لة ضةمكي )كؤتايي مَيذوو( 
دةكات الي بيريارَيكي وةك )فرانسيس فؤكؤياما(، 
ئايدياي  بة  بيرمةندة  ئةم  ثةيوةنديي  دوات��ر 
رايةَل�ى  دةكات،  باس  كؤنسَيرظاتيزمةكانةوة 
كة  دةكات،  دروست  بةوة  ثةيوةندييةش  ئةم 
)ئاالن بلؤم( مامؤستاى )فؤكؤياما( بووةو )ئاالن 
بلؤم(يش بؤ خؤي خوَيندكارى )ليظى شتراوس( 
دةستثَيدةكات،  لَيرةوة  طةورةكة  هةَلة  بووة، 
ئيجحافء ناهةقى دةرهةق بة فيكرو بة بيرياران 
نووسةر  كاكي  كة  دةستثَيدةكات،  لَيرةوة 
بآ  طؤظارةكةش  ستافى  تووشكردووةو  خؤي 

ثَيداضوونةوة بؤيان بآلوكردووةتةوة.
سةيري  تَيكةَلييةكي  ب��رادةرةم��ان  ئ��ةم 
كردووة لةنَيوان ناوي دوو بيرمةنددا، يةكَيكيان 
ليظى  )كلؤد  ديكةيان  ئةوي  شتراوس(ةو  )ليؤ 

شتراوس(ة.
لة مَيذووي فيكريى هاوضةرخي خؤرئاواداء 
لةنَيوان سةدةي نؤزدة بؤ بيست، س�آ بيرياري 
دَينة  )ش��ت��راوس(ةوة،  بةناوي  ناسراو  ديارو 

بواري نووسين:
ف�ردري�ش  )داي��ظ��ي��د  يةكةميان: 
)1872(دا  لة ساَل�ى  ئةَلمانيية، كة  ش�تراوس(ي 

كتَيب�ى )بيروباوةإي كؤنء نوآ(ي نووسيوة.
)ليؤ شتراوس(ة )1973-1899(،  دووةميان: 
كة جولةكةيةكي ئةَلمانيةو لة ساَل�ى )1938( تا 
مردني لة وآلتةيةكطرتووةكاني ئةمريكا ذياوةو 
هةَلطرى رةطةزنامةي ئةمريكي بووة، ئةم بيريارة 
خاوةني كتَيب�ى )ف�ةل�س�ةف�ةي سياسيي(ة، كة بة 

)ئةفالتؤن( دةستثَيدةكاتء بة )مارتن هايدطةر( 
بةرطة،  دوو  عةرةبييةكةي  دَيتء ضاثة  كؤتايي 
باوكي  بة  فيكرييةوة  لةإووي  شتراوس(  )ليؤ 

كؤنسَيرظاتيظة نوَييةكان دادةنرَيت.
سَييةم: )كلؤد ليظي شتراوس(ي فةإةنسية، 
لةدايك  بةلذيكا  لة  لة )1908/11/28(  ثياوة  ئةم 
دواي  ثاريس  لة   )2009/10/30( لة  ب��ووةو 
لةذيان  ماَلئاوايي  تةمةن  ساأل  يةك  س��ةدو 
ئةنسرؤثؤلؤطَيك  وةك  )ش��ت��راوس(  ك��رد، 

ئاَلتؤسَير(ء  )لوى  لة  لةطةأل هةريةك  ناسراوةو 
ئاقاري  لةسةر  ثارت(  )رؤالن  فؤكؤ(ء  )ميشَيل 
بونيادطةريي ماَلن، ئةو ئاقارةي لةدواي جةنطي 
دووةمي جيهاني لة فةإةنسادا لة دذي فةلسةفةي 
ئيطستانسياليزمي )ذان ثؤأل سارتةر( هاتة ئاراو 
كايةي  راب���ردوودا،  س��ةدةي  شةستةكاني  لة 
زؤر  كتَيبة  لة  ثاوانكرد،  فةإةنسي  رؤشنبيريى 
رةطةزء  كوآلو،  )كاألء  )شتراوس(:  طرنطةكاني 
بونيادطةرييء..  خةمطينةكان،  بازنة  مَيذوو، 

هتد(.
)س��ةرض��اوة(دا،  طؤظاري  نووسينةي  لةم 
نامةسئوالنة  بةشَيوةيةكي  تؤثزىء  بة  زؤر 
بةر  كراوةتة  بيريارَيك  دنيابينى  ديدطاو  بيرو 
بيريارَيكي دي، لةبةر هيض نا، تةنيا لةبةرئةوةي 

ناوةكانيان لَيك نزيكة.
من ثَيم سةيرة بابةتَيك لةسةر كؤنسَيرظاتيزمة 
ليظى  )كلؤد  دةبَيت  بؤضي  بَيت،  نوَييةكان 
ئةنسرؤثؤلؤطياي  باوكي  كة  ش��ت��راوس(، 
بونيادطةريية ناوي بَيت، كةضي )ليؤ شتراوس(، 
كة باوكي كؤنسَيرظاتيزمة نوَييةكانة لة ئةمريكا 

غائيب بَيت.
تَيزةء  توانيويةتي  ضؤن  نووسةرة  ئةو 
تيؤرةكاني كةسَيكي وةك )كلؤد ليظى شتراوس( 
بةزؤر بثةستَينَيتة ناو نووسينَيكةوة، كة دوورو 
نزيك ثةيوةنديي بةوةوة نيية؟ ئةي ضؤن ستافى 
طؤظارةكة هةستيان بةو هةَلة طةورةية نةكردووة؟ 
ئةرآ بةإاست برادةر ئَيوة ئةو بابةتانةي بؤتان 
ئةطةر  نايخوَيننةوة؟  ناكةنء  فةحس�ى  دَيت 
دةيخوَيننةوة ئةم فاوَلى فيكريية طةورةية ضؤن 

بةسةرتاندا تَيثةإي؟.
دَلنيام لة وآلتَيكدا حورمةتي فيكرو نووسيني 
تَيدا بَيت، كوفرى لةمجؤرة قابيل�ى قبووأل نيية، 
نووسةرةكةىء  ئةوةية  سزايةكيش  كةمترين 
لة  ئَيمة  ب��ةآلم  دادط��ا،  بدرَينة  طؤظارةكةش 
وآلتَيكداين كةس دةربايسى مرؤظ نيية، ض جاي 
جينايةتي  لةسةر  وآلتةدا  لةم  قسةكردن  فيكر.. 
رةنطة كةس  دةضَيتء  نوكتة  بة  زياتر  فيكريي، 
بكات،  باسي  هةر  نةك  نةبَيت  ئةوةشي  تاقةتي 

بطرة طوَيشي لَيبطرَيت.

هيوا جةمال

توركياى  بؤ  سةردانةكةى  ثَيش 
»وةك  بارزانى  مةسعود  دراوس��آ، 
لة  كوردستان«  هةرَيمى  سةرؤكى 
خراث  هةإةشةى  بؤنةيةكدا  ضةند  
هةرَيمى  لة  »ئازاديى«  بةكارهَينانى 

كوردستاندا كرد.
توركيا  بؤ  سةردانةكةى  دواى 
راب���ردوء،  هةفتةى  كؤتايى  ل��ة 
ضةند  ل��ةط��ةأل  ك���ؤب���وون���ةوةى 
ثرسةى  وآلت��ة،  ئةو  بةرثرسَيكى 
»قوربانييةكانى«  كةسوكاري  بؤ 
شةإى نَيوان ضةكدارةكانى توركياء 

طةريالكانى ثةكةكة نارد.
ئةوةى  ثَيش  بارزانى  مةسعود 
ب���إوات ب��ؤ ئ��ةو س��ةف��ةرةى، لة 
لة  لةندةنىء  ئةلحةياتى  رؤذنامةى 
كوردستان  ثةرلةمانى  وتارةكةى 
ئةوة  لةسةر  جةختى   5/29 رؤذى 
كردةوة، كة وةك »سةرؤكى هةرَيمى 
ئةنقةرة  س��ةردان��ى  ك��وردس��ت��ان« 

دةكات.
ميدياى حيزبةكةشى ضةندجارَيك 
ئةو مةسةلةيةيان بةهةند وةرطرتء 
بةطوَيى خةَلكى كوردستانيان دا، كة 
بارزانى سةرؤكى هةرَيمى كوردستان 
ب��ارزان��ى  ن��ةك  توركيا،  دةضَيتة 
سةرؤكى ثارتى، ئةمةش دواى ئةوةى 
راطةياندنةكانى  لةاليةن  ضةندجارَيك 
رةخنةى  دةس��ةآلت��ةوة  دةرةوةى 

سةرؤكى  وةك  كة  لَيطيراوة  ئةوةى 
ثارتى سةردانى دةرةوة دةكات.

كؤنفرانسدا  ثرَيس  يةكةم  لة 
توركيا،  دةرةوةى  وةزي��رى  لةطةأل 
ئاماذةيةكى  هيض  بارزانى  مةسعود 
لةو  هةرَيم  سةرؤكى  وةك  كة  نةدا 
هةرَيمى  ئاآلى  نةك  وآلتةية، ضونكة 
كوردستان، بةَلكو ئاآلى عَيراقيشيان 
لة ثشتةوة هاوشانى ئاآلى توركيا بؤ 
دانةنابوو، تةنانةت لة كؤبوونةوةشيدا 
لةطةأل رةجةب تةيب ئةردؤغان، تةنيا 

ئاآلى توركياي لة ثشتةوة هةبوو.
ئاآلى  نةبوونى  ثرسيارى  كاتَيك 
عَيراق لة ثشتةوة هاتةثَيش، بارزانى 
»سةيرى  وتى  داي��ةوةء  ئاوإَيكى 
ئةوةم نةكردووة بزانم ئاآل هةية يان 
ئاماذةى  دوو  هةَلوَيستةى  ئةم  نا«، 
هةية، يان ئةوةتا لةبةر ثةلةثةل بووة 
لة  لةطةأل وةزيرى دةرةوة  بؤئةوةى 
راطةياندنةكانى توركياوة دةركةوَيت، 

يان ئةوةية فَيَلى لَيكراوة.
وةزيرى  ئؤغلؤ،  داود  ئةحمةد 
ثرَيس  ل��ة  ت��ورك��ي��ا،  دةرةوةى 
كؤنفرانسةكةى لةطةأل بارزانيدا، وتى: 
كردووة،  هةولَيرى  سةردانى  كاتَيك 
بنةماَلةى  عادةتى  وةك  بارزانى 
خؤيان رَيزَيكى زؤريان طرتووةء بة 

طةورةيى ثَيشوازييان لَيكردووة.
ئؤغلؤ ويستى وةك  سياسييةكى 
نةهاتووةتة  بَلَيت  ثَيمان  ديثلؤماتكار 
هةرَيمى كوردستان، بةَلكو هاتووةتة 
هةولَير لة باكوءرى عَيراقء بارزانى 
وةك سةرؤكى بنةماَلةيةك ثَيشوازيى 
سةرؤكى  وةك  ن��ةك  ل��َي��ك��ردووة، 

هةرَيم.
دةرةوة،  وةزي��رى  نيةتةى  ئةم 
لة  كاتَيك  روءن��دةب��َي��ت��ةوة  زياتر 
جارَيك  ضةند  كؤنفرانسةكةدا  ميانى 
كردنةوةى  عَيراقء  باكوءرى  وتى: 
هةولَير  لة  توركياى  كونسوَلخانةى 
وةك شارَيكى عَيراق باسكرد، ضونكة 
سةردانى  كة  من  بؤ  طرنطة  وت��ى: 

بةسرةو موسألء هةولَيرم كردووة.

هةبن  بيروإا  هةندَيك  ثَيدةضَيت 
كة  طةورةية،  طرفتى  ئةوة كةى  بَلَين 
بارزانى وةك سةرؤكى هةرَيم بضَيت 
بؤ توركيا يان وةك سةرؤكى ثارتى 
ئةوة  ئةى  بةآلم  بنةماَلةيةك،  يان 
قازانجى  لةبةر  توركيا  نيية  طرنط 
 )620( لة  زياتر  هةرَيمدا  لة  خؤى 
كؤمثانياى كاردةكات، كةضى دان بة 

هةرَيمدا نانَيت.
ئ��اذان��س��ةك��ان س��ةردان��ةك��ةى 
سةردانَيكى  وةك  ب��ارزان��ي��ي��ان 
طرنط  دؤستايةتى  م��َي��ذووي��ىء 
كؤنفرانسةكةشيدا  ثرَيس  لة  ناوبرد، 
مرؤظَيكى  وةك  بارزانى  مةسعود 
خؤى  ئاشتيخواز،  ميانإةوء  زؤر 
دةرخستء رايطةياند: داوا لة بةدةثة 
توركيا(  لة  كورديى  حيزبَيكى  )وةك 
دةكات، ثشتطيريى سياسةتى كرانةوة 
دةس��ةآلت��دار  ئةكةثةى  كة  بكات 

رايطةياندووة.
كوردستان  هةرَيمى  لة  بارزانى 
وةك سةرؤكى هةرَيمء كؤكردنةوةى 
بةآلم  نمايشدةكات،  خؤى  اليةنةكان 
لةكاتى بوونى قةيراندا بة نموءنةش 
كوشتنى رؤذنامةنوءسان، هةإةشة 
لة خةَلك دةكاتء ئازاديخوازةكان لة 
ئاطادار  بةزاندنى هَيَلة سوءرةكانيان 
ئازادييةى  ثةراوَيزة  ئةو  دةكاتةوةء 
كة لة هةرَيمى كوردستان )زياتر لةو 
بةشةدا كة ئةو دةنطى تَيدا نةهَيناوة( 

بة فةوزا ناودةبات.
لة    5/29 رؤذى  لة  ب��ارزان��ى 
هةرَيمء بة خةَلكى هةرَيمةكة دةَلَيت: 
ئازادييةوة  بةناوي  ئَيستا  ئ��ةوةي 
دةكرَيت ئازاديي نيية، ئةمة فةوزاية... 
كةشة  ئةو  بةكارهَيناني  خراث  ئةمة 
ئازادةية كة لة كوردستان بة تَيكؤشاني 
هةموواليةك هاتووةتة ئاراوة، نابَيت 

ضيتر ئةمة قبووأل بكرَيت.
توركيا  لة   6/2 رؤذى  بارزانى 
دةَلَيت: ثشتطيريى لة ئاشتى دةكةينء 
ثشتطيريى  دةكةين  بةدةثة  لة  داوا 

سياسةتى كرانةوةى توركيا بكات.

رةزا جةبار

سياسيدا،  ط��ؤإةث��ان��ى  ل��ة 
سياسيانةى  كردة  ئةو  زؤرن 
ئةنجامي  دةتوانن  هَيزةكان  كة 
ب����دةنء دوات����ر ل��ة ب��اش��ىء 
خ��راث��ي��ي��ةك��ان��ى ل���ةب���ةردةم 
بةرثرسيارَيتى  هاوآلتيياندا 
دةبَيت  نَيوةندةدا  لةو  وةربطرن، 
سياسى  ك���ردةى  دووج����ؤر 
ل��ة ي��ةك��ت��ر ج��ي��اب��ك��رَي��ن��ةوةو 
ئةوانيش  ت��َي��ك��ةآلون��ةك��رَي��ن، 
هةَلوَيستء  ك��ردةى  ه��ةردوو 
بةداخةوة  موزايةدةى سياسيية. 
كورديدا  سياسيى  طؤإةثانى  لة 
رَيطةى  لة  راثةإينةوة  لةدواى 
بؤ  ب��ةرن��ام��ة  ث��رؤس��ةي��ةك��ى 
لةسةر  ك��ار  داإَي������ذراوةوة 
بَينرخكردنى  ش��َي��وان��دنء 
دةكرَيت،  شتانة  ئ��ةو  هةموو 
ك��ة ه��ؤك��ارن ب��ؤ ج��وآلن��دنء 
لة  ه��اوآلت��ي��ي��ان  حاَليبوءنى 
واقيعة  ئةو  اليةنةكانى  هةموو 
بة  دةكات  تةحةكوم  سياسييةى 
كوردستانةوة،  خةَلكى  ذيانى 
تا زؤر  دةسةآلتى كوردى  كةم 
توانيويةتى سوءد لةو ثرؤسةية 
لةسةر  ك��ار  كة  وةرب��ط��رَي��ت، 
دةكاتء  بَينرخكردن  شَيواندنء 
هةموو  راستةقينةكانى  مانا 
دةطؤإَيت  جياوازانة  كاية  ئةو 

ذيانى  ب��ة  ثةيوةندييان  ك��ة 
هاوآلتييانةوة هةية.

ئةوةى ثَيويستة هةَلوةستةى 
ل��ةس��ةر ب��ك��ةي��ن، ئ��ةو ج��ؤرة 
ك���ارك���ردن���ةى دةس���ةآلت���ة 
سياسيدا  هَيزَيكى  لةبةرامبةر 
تازةى  نموءنةيةكى  وةك  كة 
بؤ  كوردستاندا  ل��ة  سياسى 
ثَيطةو  توانى  كةم  ماوةيةكى 
بسةلمَينَيتء  خؤى  زةرورةت��ى 
طشتيى  بةرذةوةنديى  ئيديعاى 
حيزبىء  بةرذةوةنديى  لةثَيش 
بةرةى  بكاتء  خؤى  تايبةتى 
هةَلبذاردو  ئؤثؤزسيؤنبوونى 
بةشداريكردن  بة  نةيطؤإييةوة 
تةمةنى  لةماوةى  دةسةآلتدا.  لة 
ثةرلةمانء  لة  بةشداريكردنى 
خةَلكدا،  نوَينةرايةتيكردنى 
خاوةنى  ب��زءوت��ن��ةوةي��ة  ئ��ةو 
ج��ي��اوازى  هةَلوَيستى  س��آ 
سياسيية  ركابةرة  كة  جديية، 
كوردستان  دةسةآلتدارةكانى 
نابةجآء  مامةَلةى  ويستوءيانة 
ئةطةر  بكةن،  لةطةَلدا  ناإاستى 
س��ةردةم��ى  ب��ؤ  بطةإَيينةوة 
ثةرلةمان،  بؤ  بودجة  ناردنى 
فراكسيؤنى  ئةندامانى  بينيمان 
هةَلوَيستَيكى  رَيطةى  لة  طؤإان 
توانييان  النيكةم  جوامَيرانةوة 
لةو  ئاطاداربكةنةوة  خةَلك 
نوآ  حكومةتى  كة  بودجةيةى 
فرسةتى  هةَلبذاردن  بؤ  ويستى 
موزايةدةى  بة  بيكات  لَيبَينَيتء 
س��ي��اس��ى، ك��ةض��ى دةس���ةآلت 
ئةو  دةوت  هاوآلتييانى  ب��ة 
هةَلوَيستةى بزوءتنةوةى طؤإان 

موزايةدةى سياسيية!.
يةكَيكى ديكة لة هةَلوَيستةكانى 
ئةو بزءوتنةوةية بَيدةنطنةبوونء 
دذى  ل��ة  ب���وو  ه��ات��ن��ةدةن��ط 
رؤذنامةنوءس  تيرؤركردنى 
»س���ةردةش���ت ع��وس��م��ان«ء 
جوءَلة  لةو  بوو  بةشداريكردنى 

ئيدانةى  كة  دةستةجةمعييةى 
ئةو  رذاوى  ناحةق  بة  خوَينى 
جوانةمةرطةيان  رؤذنامةنوءسة 
بةطوَيى  دا  هاوارَيكيان  كردو 
ئينسان  كوشتنى  كة  دةسةآلتدا، 
نيية،  قبوءَلكردن  قابيلى  ئيتر 
ئةو  سياسى  اليةنَيكى  كةضى 
م��وزاي��ةدةى  بة  هةَلوَيستةى 
دوا  دا!،  ق��ةَل��ةم  ل��ة  سياسى 
بزوءتنةوة  ئ��ةو  هةَلوَيستى 
ئةندامانى  رَيطةى  لة  ديسان 
بوو  »ط��ؤإان«ةوة  فراكسيؤنى 
هةزار   )40( رةتكردنةوةى  بة 
لةم  ئؤتؤمبَيل،  كإينى  بؤ  دؤالر 
نةضوو  بيريان  هةَلوَيستةياندا 
هاوآلتييانى  نوَينةرى  ئ��ةوان 
كةضى  هةرَيمةن،  ئةم  هةذارى 
وةك ثيشةى هةميشةييان هَيزى 
سياسى دةسةآلتدار كار لةسةر 
ئةوة دةكات ئةو هةَلوَيستة وةك 
بخاتةإوو.  سياسى  موزايةدةى 
ئاشكراكردنى  دةثرسين  لَيرةدا 
وةهميى  خةياَليىء  ثارةيةكى 
طشتيدا،  ب��ودج��ةى  ل��ةن��َي��و 
ئايا  موزايةدةية؟  يان  هةَلوَيستة 
دزينى  لةئاست  بَيدنطنةبوءن 
بؤ  كةشفكردنى  طشتيىء  ماَلى 
هاوآلتييان لةكام واقيعى سياسيدا 
وةك هةَلوَيست نةخراوةتةإوو؟ 
ئيدانةكردنى  لة  بةشداريكردن 
كوشتنى ئينسانَيكى ئةم وآلتةدا، 
بؤ  موزايةدةية؟  يان  هةَلوَيستة 
بكوذرَيتء  ئينسانَيك  دةبَيت 
موزايةدةى  وةك  نةبيت  بَيدةنط 
س��ي��اس��ى ئ���ةم ه��ةَل��وَي��س��ت��ة 
جَيطةى  هةروةك  بخرَيتةإوو؟! 
رةفزكردنى  بثرسين،  خؤيةتى 
كإينى  بؤ  دؤالر  ه��ةزار   )40(
موزايةدةى  بؤضى  ئؤتؤمبَيل 
هاوآلتييانى  بَلَيى  تؤ  سياسيية؟ 
جياوازى  نةزانن  كوردستان 
موزايةدةى  هةَلوَيستء  نَيوان 

سياسى ضيية؟!.
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بارزانيى هةرَيمء بارزانيى توركيا هةلَوَيستء موزايةدةى سياسى
بـؤضــوون

birura.rozhnama@gmail.com

ئةوةي ئاسايي نييةو 
دةبَيت ريَي ثَي بطيرَيت، 

ئةوةية كة خةلَكانَيك 
بَي هيض خويَندنةوةو 

شارةزاييةك دةست بؤ 
بابةتطةلَيكي فيكريىء 
فةلسةفةي سياسيي 

وادةبةن، كة دوورو نزيك 
ئاطادارى ئةو مةسةالنة نين



ذمــارة )585( بةدواداضوون
سَيشةممة 2010/6/8 20

nawxo. rozhnama@yahoo.com

دانيشتووانى قةنديل، ناثارَيزرَينء 

خزمةتطوزاريشيان ثآ ناطات

كةمئاويي

ناحيةى شؤأش هةراسان دةكات

زةنطَيك بؤ دةمكوتكردنى ئازاديى رؤذنامةطةريى

راثؤرتى: زمناكؤ ئيسماعيل

قةنديل،  بنارى  طوندةكانى  خةَلكى 
تؤثبارانء  لةذَير  بةردةوام  لةوةى  جطة 
ه���ةإةش���ةى ئ���َي���رانء ت��ورك��ي��ادان، 
حكومةتى  ل��ةالي��ةن  لةهةمانكاتيشدا 
خزمةتطوزارييان  كوردستانةوة  هةرَيمى 

ثآ ناطات.
)65(ساأل،  تةمةن  فةرةج،  حةمة  فازأل 
قةنديلةء  بنارى  )ئَينزَيى(  طوندى  خةَلكى 
ثإؤسةى  دةإوان��َي��ت��ة  بةنةنطييةوة 
دةَلَيت:  طوندةكةيانء  ئاوةدانكردنةوةى 
»طوندةكانى بنارى قةنديلء دةورءبةرى 
مةترسى  لةبةردةم  لةئَيستادا  )ئَينزَيى(، 

ضؤَلبووندان«.
لةبارةى ثَيويستييةكانى الدَيكةيانةوة، 
زؤر  »خزمةتطوزاريمان  وت��ى:  ف��ازأل 
خوَيندنطةمان  نيية،  مزطةوتمان  خراثة، 
خوَيندنطةى  ه��ةم��ووى  ب��ةآلم  هةية، 
ئامادةييمان  خوَيندنطةى  سةرةتايينء 
بؤ  طةإاندةوة  ئةوةشى  هؤكارى  نيية«. 
»مامؤستايان  دةَلَيت:  شوَينةكةو  دوورى 
دةستةء  دوورة  ئَيرة  ئَيرة،  بَينة  ناتوانن 
وةك ثَيويست ئاوإى لَي نةدراوةتةوة«. 

بةهؤكارَيك  ئةمةشى  هاوآلتيية  ئةو 
ئاماذةى  طوندةكانء  ضؤَلكردنى  بؤ  دانا 
لةبةرئةوةى  طوندنشينان  ب��ةوةك��رد: 
لةخوَيندن  نةفةوتَينء  منداَلةكانيان 
دةك��ةنء  كؤض  شار  ب��ةرةو  دانةبإَين، 

طوندةكانيان ضؤأل دةكةن.
توركيا، ساآلنة  ئَيرانء  تؤثبارانةكانى 
بة الدَيكانى سةر  زيان  دينار  مليؤنان  بة 
ثاساوى  بة  ئةمةش  دةطةيةنن،  سنوور 
ثذاكةوةء  ثةكةكةء  طةريالكانى  بووندى 
هةرَيم  ثاساوةشةوة حكومةتى  بةو  هةر 

ئةو طوندانة ئاوةدان ناكاتةوة.
خةَلكى  )46(ساأل،  تةمةن  سةبريةى 
لة  داوا  قةنديلةء  )م��اون��ان(ى  طوندى 

دةكات،  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
بكةن  طفتوطؤ  توركيادا  ئَيرانء  لةطةأل 
رابطرن،  بؤردومانانة  ئ��ةو  ت��اوةك��و 
وت��ي��ش��ى: »ل��َي��رة ذي���ان ن��ةم��اوة، نة 
كارةبامان هةية، نة ئاوى ثاكذء شةقامى 
دوورين  خراثة،  خانوومان  ثَيويست، 
هيض  هةرَيم،  حكومةتى  بةإَيوةبردنى  لة 

شتَيكمان ثآ ناطات«.
هؤكارى  طوندنشينة،  خانمة  ئ��ةو 
ئةوةشى طةإاندةوة بؤ ئةو ثاساوةى كة 
ئةو  دةَلَين،  هةيةتىء  هةرَيم  حكومةتى 
ثةكةكةدان،  دةسةآلتى  لةذَير  ناوضانة 
لة  نين،  لةناو طوند  سةبرية وتى: »ئةوان 

شاخن«.
بةآلم عةبدوَلآل ئيبراهيم، بةإَيوةبةرى 
رةتدةكاتةوة  ئةوة  سةنطةسةر  ناحيةى 
بؤ  نةكرابنء  خزمةت  طوندانة  ئةو  كة 
بنكةى  دَيهاتانة  »ئ��ةو  وت��ى:  رؤذنامة 
قوتابخانةء  بيناى  هةية،  تةندروستييان 
ئةو  ه��ةي��ة،  ك��ارةب��اي��ان  م��وةل��ي��دةى 

نةكراوة،  بؤ  هيضيان  كة  طوندانةشى 
هةية  طونديش  م��اَل��ةء  دوو  تيايةتى 
بةتةواوى ضؤَلكراوة، ئةو طوندانةشى كة 
بةطوَيرةى  هةرَيم  حكومةتى  ئاوةدانن، 

هةبوونى بودجة، كاريان بؤ دةكات«.
سةنطةسةر،  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
ثةروةردةوة  كةموكورتييةكانى  لةبارةى 
لةو ناوضانة، وتى: »ضةند جارَيك قسةمان 
ث��ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتيى  لةطةأل 
ئةو  ضارةسةى  بؤ  ك��ردووة  ق��ةاَلدزآ 
ساَلى  بؤ  داوة  بإياريان  ئةوان  طرفتانة، 
بكرَيتةوة  بؤ  قؤناغانةيان  ئةو  داهاتوو، 

كة لةو ناوضانةدا نين«.
ئ��ةوةش��ى  ئيبراهيم  ع��ةب��دوَل��آل 
هةبوونى  بةهؤكارى  كة  ن��ةش��اردةوة 
بنكةى  ن��اوض��ةي��ةوة،  ئ��ةو  تؤثبارانى 
هةندَيك  قوتابخانةكانى  تةندروستىء 
داخراءنء  ناوضةية  ئةو  طوندةكانى  لة 
لة سايةى  نةيانتوانى  ضؤَلكراءن، ضونكة 

ئةو دؤخةدا ذيان بطوزةرَينن.

راثؤرتى: ئارى لوقمان

كوردستان  ه��ةرَي��م��ى  حكومةتى 
ثإؤذةى  تةواوكردنى  لة  خةمساردبووة 
راكَيشانى ئاو بؤ ناحيةى شؤإش كة سةر 
دانيشتووانةكةى  قةزاى ضةمضةماَلةو  بة 
لة كةسوكارى ئةنفالكراوةكاننء بةدةست 

دةناَلَينن. كةمئاوييةوة 
2000دا  ساَلى  لة  شؤإش  ناحيةى 
خَيرخوازييةوة  رَيكخراوَيكى  لةاليةن 
بةآلم  دروستكرا،  بؤ  ئاوى  ثإؤذةيةكى 
ثإؤذةكة تةنيا بؤ ئةو قؤناغة طونجابوو، 
ناحيةكةدا  فراوانبوونى  لةطةَل  ئَيستا 
ماَلةكان،  بؤ  ئاوة  راكَيشانى  بة  ثَيويستى 
نةك بةشَيوةى )تاث(َيك بؤ يةك طةإةك 

كة ثَيشتر بؤي كرابوو.
شيالن عةبدوَلآل، دانيشتووى طةإةكى 
ئاماذة  شؤإشء  ناحيةى  لة  ثيريادية 
بةوة دةكات، كة ئةوان وةك كةسوكارى 
ئةنفالكراوان ساآلنَيكة طيرؤدةى نةبوونى 
حكومةت  »دةب��وواي��ة  دةَل��َي��ت:  ئ��اونء 
رةضاوى تايبةتمةنديى ذيانء قوربانيدانى 
ئاوى  بكردايةء ضارةسةرى  دةظةرةكةى 

خواردنةوةى بكرداية«.
ناحيةى شؤإش، كة دانيشتووانةكةى 
نزيكةى )45( هةزار كةس دةبَيت، لةاليةن 
ئؤردوطايةكى  وةك  بةعسةوة  حكومةتى 
زؤرةملَى بةكارهَينراوة بؤ كؤكردنةوةى 
ئةم  ئةنفالكراوةكان،  ك��ةس��وك��ارى 
بودجةى  ثةسةندكردنى  لة  ناوضانةش 
زياتريان  بودجةى  ساآلنة  هةرَيمدا 
زؤري��ى  بةهؤى  تةرخاندةكرَيت  بؤ 

قوربانييةكانيانةوة.
لَيثرسراوى  نةجمةدين،  تاهير 
رؤذنامة  بؤ  شؤإش  ئاوى  فةرمانطةى 
ئاوى  كَيشةى  »ضارةسةركردنى  وتى: 
ئاسايى  ئاسانء  هَيندة  شؤإش  ناحيةى 
توانيومانة  ئَيمة  ئةوةشدا  لةطةأل  نيية، 

بؤ  بكةين  جَيبةجَي  تؤإ  كيلؤمةتر   )250(
هاوآلتييانيش  كاتدا  لةهةمان  ناحيةكة، 
كةمئاوييان  ضارةسةرى  خؤيانة  مافى 
بؤ  داوة  زؤرم��ان  هةوَلى  بكرَيتء  بؤ 
دوكان  ئاوى  طةياندنى  ضارةسةركردنء 
بؤ سنوورةكةو بة بةرنامة كارى لةسةر 

دةكةين«.
ل��َي��ث��رس��راوى ف��ةرم��ان��ط��ةى ئ��اوى 
هةندَيك  كة  لةوةشكرد،  باسى  شؤإش 
دةطةإَيتةوة  ئاودا  تؤإةكانى  لة  طرفت 
ئةندازيارانى  بةَلَيندةرو  كةموكوإيى  بؤ 
س��ةرث��ةرش��ت��ي��ار، ل��ةم رووةش����ةوة 
نموونة  ب��ة  ثيريادييةكان  ط��ةإةك��ى 
لةوةدابوو  هةَلةكة  دةَلَيت:  دةهَينَيتةوةء 
طةإةكةكة  ئاوةإؤى  ئةنجامدانى  ثَيش 
بةآلم  دروستكرابوو،  بؤ  ئاوى  تؤإى 
طةإةكة  ئاوى  خؤشبةختانة ضارةسةرى 

كراوة.
ب��ةب��إي��ارى ب��ةإَي��وب��ةرَي��ت��ى ئ��اوى 
شؤإش  ئ��اوى  فةرمانطةى  طةرميان، 
بة  كراوة  )2009(وة  ئايارى  مانطى  لة 
فةرمانطةيةكى سةربةخؤو لة فةرمانطةى 
ج��ي��اك��راوةت��ةوة،  ضةمضةماأل  ئ��اوى 
نةجمةدين  تاهير  ب��ةب��إواى  ئةمةش 
ئاوى  كَيشةى  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى  بؤ 
ثارةيةية  ئةو  سةرفكردنى  ناحيةكةو 
دابين  ناحيةكة  ئاوى  ضارةسةرى  بؤ  كة 

دةكرَيت.
كة  ئ��اوةوة  تؤإانةى  ئةو  لةبارةى 
دروستكراوة،  ناحيةكة  بؤ  ئَيستا  تا 
دانيشتوويةكى  كة  ئةحمةد  محةمةد 
ناحيةى  لة  سةنطاوييةكانة  طةإةكى 
شؤإش وتى: »زؤربةى تؤإةكانى ئاوى 
نةكراوةو  دروست  خةمخؤرانة  ناحيةكة 
ئاماذةى  تَيداية«،  زؤرى  كةموكوإيى 
ضارةسةرنةكردنى  كة  ك��رد،  ب��ةوةش 
ناحيةكة،  خواردنةوةى  ئاوى  كَيشةى 
حكومةتةوة  ثالنى  بةبَى  ثةيوةنديى 

هةية.

راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

رؤذنامةنووس  تيرؤركردنى  دواى 
كاريطةرييةى  ئةو  عوسمان(  )سةردةشت 
دةسةآلتى  دروستيكرد،  ئ��ازاد  ميدياى 
سياسيى لة هةرَيمى كوردستان، هةوَلةكانى 
خؤى ضإكردووةتةوة بؤ بةرتةسككردنةوةى 

ئازاديي رؤذنامةوانى.
خةَلكى  ن��وَي��ن��ةراي��ةت��ي��ى  ه��ؤَل��ى  ل��ة 
سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود  كوردستان، 
هةرَيمى كوردستان لة )5/29(ى رابردوودا، 
ئازادييةوة  ناوى  بة  »ئ��ةوةى  رايطةياند: 
رةوش��ى  خةريكة  ف��ةوزاي��ةء  دةك��رَي��ت، 
كوردايةتى تَيكدةضَيت، بة ناوى ئازادييةوةء 
يةكَيكء  سةر  دةكرَيت  هَيرش  بةَلطة  بةبآ 
ياسا  بةثَيى  نازانرَيت،  ئةويش  بةمافى 

بةرطريى لةخؤى بكات«.
ف��ةوزاي��ةى  ئ��ةو  س���ةرؤك،  بارزانيى 
ئازادييةى  كةشة  ئةو  بةكارهَينانى  بةخراث 
لة هةرَيم هاتووةتة كايةوة، سةيركردء وتى: 

»نابَيت، ضيتر قبووأل بكرَيت«. 
روماَلكردنى  ئازاديى  نةكردنى  قبووأل 
كةرةستة  ئ��ام��ادةك��ردن��ى  ء  رووداو 
سياسيية  ثةيامَيكى  رؤذنامةنووسييةكان، 
تر  اليةنَيكى  لةهةر  زياتر  ماوةيةكة  كة 
دةسةآلتى جَيبةجَيكردنى هةرَيم، بة ئاشكرا 
دةيضرثَينَيت،  ئةهليدا  ميدياى  بةطوَيى 
يادى  لة  ساَلح  د.بةرهةم  ضؤن  ه��ةروةك 
لة  كورديدا  رؤذنامةطةريى  )112(ساَلةى 
هةموارى  بة  ئاماذةى  جاسةنة،  ئةشكةوتى 
)2007(ى  ساَلى  ذم����ارة)35(ى  ياساى 

رؤذنامةطةريى كرد. 
ش���وان م��ح��ةم��ةد، س��ةرن��ووس��ةرى 
لة  دةسةآلت  ثَييواية:  ئاوَينة،  هةفتةنامةى 
ميدياى  كاريطةريى  لة  كوردستان،  هةرَيمى 
ئةهليى لةسةر شةقامى كوردى طةيشتوون، 
بةشَيوةيةك ئةو دؤخةيان  ثَي هةزم ناكرَيت 

كة نفوزء دةسةآلتيان كةمبَيتةوة، لةبةرئةوة 
دةخولقَينَيت  فةزايةك  شَيوةيةك  بةهةموو 
كة رؤذنامةى ئةهليى بةئاسايى دةرنةضَيتء 
ذَير  بكةوَيتة  نةكاتء  خؤى  كارةكانى 

طوشارةوة.
نووسةرء  هةردى،  رَيبين  بؤضوونى  بة 
هةوأل  راثةإينةوة،  دواى  لة  رووناكبير، 
ئازاديى  بةرتةسككردنةوةى  بؤ  هةبووة 
دواى  م��َي��ذووى  ب��ةدرَي��ذاى  راطةياندن، 
راثةإين، شةإى وةرزيى بةردةوام لةنَيوان 
ئازاددا  راطةياندنى  حيزبيىء  راطةياندنى 
قسانةى  ئ��ةو  لةبةرئةوة  راط��ةي��ةن��راوة، 
خانةيةوةء  ئةو  دةضنة  هةرَيم،  سةرؤكى 
حيزبة  كة  هةوآلنةوة  ئةو  خانةى  دةضنة 
دةسةآلتدارةكان تياياندا بةنيازن سنوور بؤ 

ئازاديى بكَيشن.
سكرتَيرى  بؤضوونى  وةرطرتنى  بؤ 

هةرَيمى  س��ةرؤك��ى  رؤذن��ام��ةوان��ي��ى 
بة  كرد  ثةيوةندي  رؤذنامة  كوردستان، 
نةبوو  ئامادة  ناوبراو  بةآلم  دةباغ،  فةيسةأل 

هيض لةو بارةيةوة بَلَيت.
ب��ةوة  ئ��ام��اذة  رؤذنامةنووسانيش 
دةكةن، ئاطادارى كؤى ئةو هةوآلنةن كة بة 
ئاإاستةى هةموارى ياساى رؤذنامةطةريىء 
رؤذنامةوانيى  كايةى  ناو  دةستخستنة 

ئازادةوة دةدرَين.
ش���وان م��ح��ةم��ةد، س��ةرن��ووس��ةرى 
ئاوَينة، بة رؤذنامةى راطةياند:  هةفتةنامةى 
»ئةو هةَلمةتة بةردةوام دةبَيتء ئيشكردنَيكى 
ياساى  ناوةإؤكى  بؤئةوةى  هةية  جدييش 
بكرَيتةوةء  ث��ووض��ةأل  رؤذن��ام��ةط��ةري��ى 
لةبارببرَيت، هةروةك ئيشكردنى جديى هةية 
راطةياندن  باآلى  ئةنجومةنَيكى  بؤئةوةى 
خؤيانداء  هةذموونى  لةذَير  بكةن  دروست 

ميدياى  لةكؤثيكردنى  بةشَيك  بة  بيكةن 
ئةهليى، يان داكؤكيكار لة دةسةآلت«.

ل��ةب��ارةى ئ��ةو ف��ةوزاي��ةى دةس��ةآلت 
ئ��ازاددا  ميدياى  ئيشكردنى  بةرامبةر  لة 
مامؤستاى  فةوزى،  د.سامان  دةيكَيشَيت، 
سلَيمانى  زانكؤى  لة  راطةياندن  ياساى 
هةرَيم  لة  رؤذنامةطةريى  ئازاديى  ثَييواية: 
هةندَيكجار  هةيةء  تَيدا  طيروطرفتى  كَيشةء 
ئيتيكى رؤذنامةنووسىء هةندَيكجار ياساى 
رؤذنامةطةريى ثَيشَيل دةكرَيت، بةآلم وةك 
وآلتَيكدا  لةهةموو  حاَلةتانة  »ئةم  وتى:  ئةو 
كةموكووإيى  هةَلةء  وةكضؤن  واتة  هةن، 
هةية،  ت��ردا  دةس��ةآلت��ةك��ان��ى  لةهةموو 
ضوارةم  دةسةآلتى  وةك  رؤذنامةطةريش 
ناكرَيت  لَيرةوة  نيية،  كةموكووإيى  بةبآ 
بيانوو بؤ هةمواركردنى  ئةم حاَلةتة بكرَيتة 
بةشَيوةيةك  رؤذن��ام��ةط��ةري��ى  ي��اس��اى 

ثآ  رؤذنامةنووسى  سةر  سزاكانى  كة 
توندكرَيت«.

 س��ام��ان ف���ةوزى ل��ةط��ةأل ه��ةم��وارى 
ياساى رؤذنامةطةريية، بةآلم هةموارةكةى 
زياتر  ئ��ازادي��ى  ك��ة  بةشَيوةيةكة  ئ��ةو 
واآلبكاتء  رؤذنامةنووسان  ل��ةب��ةردةم 
دةستبةسةركردنى  »تةوقيف«ء  هةوَلبدرَيت 
نةهَيَلرَيت،  دادطاكان  لة  رؤذنامةنووسان 

نةك ئازادييةكان كةمتر بكرَينةوة. 
وتيشى: »هةموارى ياساكةء خةفةكردنى 
ثَيشَيل  بؤ  هؤكارَيك  نابَيتة  تَييدا،  ئازاديى 
رؤذنامةطةريى،  ئيتيكى  ياساء  نةكردنى 
لةو  بَيت  ضاكسازيكردن  مةبةست  ئةطةر 
لةنَيو  ياسايي  هؤشياريى  ثَيويستة  بوارةدا، 
بة  دةستيان  تازة  كة  بآلوبكرَيتةوة  ئةوانة 
طرنطى  كردووةء  رؤذنامةطةريى  ثيشةى 

ئيشةكةيان بؤ روونبكرَيتةوة«.
ياساى  ه��ةم��وارى  ئةطةرى  ل��ةب��ارةى 
رؤذنامةطةرييةوة، رَيبين هةردى، نووسةرء 
كارَيكة  »ئةمة  وتى:  رؤذنامة  بؤ  رووناكبير 
ثةرلةمانَيكمان  ئَيستا  ضونكة  سةر،  ناضَيتة 
هةية كة زياد لة حيزبَيكى سياسيى بةشدارة 
نةك  ئةوَيية،  ياسادانانيش  شوَينى  تَييداء 
لةوجؤرةش،  هةوَلى  هةرَيم!  سةرؤكايةتي  
زياتر  خةَلكدا  لةبةردةمى  هَيزانة  ئ��ةو 
ئةطةر  دةكاتء  نةخوازراوتر  ناشيرينترء 
شةإَيكى  دةكةونة  بكةوَيتةوة،  وا  دؤخَيكى 
لة  بةشة  ئةو  كؤمةَلطاء  لةطةأل  ط��ةورةوة 
خةَلكى ئازاد كة هَيزَيكى طةورةيةء سنوورى 

بؤ دانانرَيت«.
ئازاديى  ئازادىء  ضاودَيران،  بإواى  بة 
بةرهةمى  هةرَيمدا،  لة  رؤذنامةطةريى 
شؤإش  ساَلة  دةيان  كة  ميللةتَيكة  خةباتى 
بةدةستبهَينَيت،  ئازاديى  بؤئةوةى  دةكات 
كة  نيية  اليةنَيك  كةسء  هى  ئازاديية  ئةو 
مامةَلةى ثَيوةبكات، هةروةك رَيبين هةردى 
ئةو  دةيانةوَيت  هةنء  تاريك  »هَيزى  وتى: 

ئازاديية بسإنةوة كة هى ميللةتَيكة«.

فؤتؤ: رؤذنامة بةشَيك لة دانيشتووانى قةنديل كة بةهؤي تؤثبارانةوة ئاوارة بوون 



سةرضاوةي دةسةآلتطيريي
لة هةرَيمي كوردستان 

بةهرؤز عةلي 

طةرضي هةرَيمي كوردستان دةوَلةتَيكي سياسي دانثَيدانراو نييةو ناضَيتة 
بةآلم  نَيودةوَلةتي،  سؤفَيرَيتي  خاوةن  سياسي  كيانَيكي  ضوارضَيوةي 
حاَلةتي  هةندَيك  لة  هةيةو  دةطمةني  تايبةتيء  دؤخَيكي  لةهةمانكاتدا 
جةوهةريدا وةك دةوَلةتَيك لةناو دةوَلةتَيكي ديكةدا هةستي ثَيدةكرَيت، لةو 
رةهةندةيدا دةشَيت وةك كيانَيك كة خاوةني رةطةزةكاني دةسةآلتة وةك 
دةسةآلتي ياسادانان، دةسةآلتي جَيبةجَيكردن، دةسةآلتي قةزائيء خاوةن 
كيانَيكي  تايبةتي خؤيةتي، شرؤظةي  ئابوءريي  هَيزي ضةكداري خؤيء 
سياسي بؤ بكرَيت تا ئةو رادةيةي بخرَيتة دةروازةي بةراوردكاريي لةطةأل 
مؤدَيلء سيستمة سياسييةكاني وآلتاني ديكة، ئةوةي جَيطةي مةبةستة لةم 
وتارةدا  قسةكردنة لةسةر سةرضاوةي ثةيدابووني دةسةآلتي فةرمانإةواييكردني، ضونكة هةستدةكرَيت بة 
بيانوءي جؤراوجؤر هَيزي ئةوتؤ تةواو مؤنؤثؤَلي دةسةآلتداريي دةكةن، بةبآ ئةوةي سةرضاوةيةكي روءن 
هةبَيت كة شةرعييةتي دةسةآلتةكةياني ثآ وةربطرن، بؤية ساغكردنةوي ئةو مةسةلةية كارَيكي طرنطةو كاتي 
ئةوة هاتوءة سةرضاوةي شةرعيي دةسةآلت لة هةرَيمي كوردستان دياريبكرَيت، ئةطةر وا نةبَيتء ئةو دؤخة 
بآ ساغكردنةوةي شةرعييةتي  دةسةآلت بإوات، دوءر نيية رؤذ لةدواي رؤذ مةوداي ستةمكاريي تيايدا 
فراوانتر بَيت، لَيرةدا ثَيويستمان بة شرؤظةكردنء توَيذينةوةي وردتر هةية بؤ دةستنيشانكردني سةرضاوةي 
دةسةآلتي هةرَيمي كوردستان، ئايا ضؤن ثةيدابووةء لة ضييةوة سةرضاوةي طرتوءة؟، بؤ ئةم مةبةستةش 
ثَيويستة لةسةر رؤشنايي شَيوازةكاني سةرضاوةي حوكمإانيي ياخود دةسةآلتطيريي شرؤظةي سةرضاوةي 

وةرطرتني دةسةآلتي هةرَيم بكةين.
هةر سيستمَيكي سياسي ياخود دةوَلةتة جؤراوجؤرةكاني دنيا، بةثَيي  تايبةتمةندَيتيء بارودؤخي سياسيء 
ئاستي ثةرةثَيداني سياسي، سةرضاوةي دةسةآلت دياريدةكات، بؤ نموونة وآلتة ثَيشكةوتوو ليبراَلييةكان 
هةَلبذاردنَيكي  ئةنجامي  لة  فةرمانإةواييكردن  دةسةآلتء  سياسين،  طةشةكردني  كلتوءرَيكي  خاوةني  كة 
ديموكراسي سةرضاوة دةطرَيت، وةك وآلتة ثَيشكةوتوءةكاني ئةمريكاو ئةورروثاء ئوستورالياو ئيسرائيلء 
كؤرياي باشوءرو ذاثؤن، هةروةها لةو وآلتانةي سيستمي ثاشايةتي تَيدا ثةيإةودةكرَيت، بةطوَيرةي دةستوءر 
دةسةآلت بة شَيوازي ميراتطريي سةرضاوة دةطرَيت، وةك وآلتة ثادشاييةكاني كةنداوي عةربيء هةندَيك 
وآلتي ديكة، لة هةندَيك وآلتي ديكةدا دةسةآلت لة رَيطةي كودةتاي جؤراوجؤرةوة سةرضاوةي طرتوءة، ض 
سةربازيي بَيت ياخود كودةتاي سثي بوءبَيت، نموونةي ئةو وآلتانة وةك ميسرو ليبياء سورياء مؤريتانياو 
يةمةنء عَيراقي دواي ثادشايةتي تا رءوخاني رذَيمي سةدام، لة هةندَيك شوَيني ديكة دواي ئةوةي شؤإش 
بةرثابووةء شؤإشةكة طةيشتوءة بة ئاماجء هاتووةتة سةر تةختي حوكمإانيي، حوكمإان يان دةسةآلت، 
شةرعييةتي شؤإشي كردءوة بة سةرضاوةي حوكمإانيي خؤي، نموونةي ئةو شَيوازة وةك سؤظييةت دواي 
شؤإشي ئؤكتؤبةرء هةندَيك وآلتاني ئةمريكاي التينء باشوءري ئةفريقا، بةآلم ئاخؤ هةرَيمي كوردستاني 

عَيراق، ئةو دةسةآلتةي هةيةتي لة كوَيوة سةرضاوةي طرتوءة؟، دةضَيتة خانةي كام لةوانةي باسمان كرد؟.
بةثَيي  ثاشايةتيية  كيانَيكي  نة  لةوانة، ضونكة  ناضَيتة خانةي هيضكام  عَيراق  بآ شك هةرَيمي كوردستاني 
دةستوءر شةرعييةت درابَيت بة خانةوادةيةكي ثادشايةتي حوكمإانيي بكةن، نة تاقمَيك هاتوءن لة رَيطةي 
كودةتاوة دةسةآلتيان طرتبَيتةبةر، نة لة رَيطةي سةد لةسةدي هاتنةدي ئامانجي شؤإشةكانةوة ئةم دؤخة 
رةخساوة تا شةرعييةتي شؤإش بكةنة سةرضاوةي دةسةآلت، بةقةدةر ئةوةي راثةإيني طشتيي خةَلكي 
سةرنجي  راكَيشاني  هؤي  بوءة  كة  ميللةت،  )1991(ي  ساَلي  كؤإةوي  روءداوي  بةدوايدا  كوردستانء 
مرؤيي نَيودةوَلةتيي، كة بإياري )688(ي ئةنجومةني ئاسايشي نَيودةوَلةتيي لَيكةوتةوةو ئةوةش بوءة هؤي 
رةخساندني كةشي ئارام لة زؤربةي ناوضةكاني هةرَيمي كوردستان، ئةوةش ميكانيزمَيكي باشي بؤ كورد 
رةخساند لةو بةشةي كوردستان حوكمإانييةكي خؤماَليي خؤي تَيدا بةرجةستة بكات، اليةنة سياسييةكانى 
كوردستان بة سوودوةرطرتن لة رابردووى خةباتء تَيكؤشانء قوربانيدانى طةلى كورد لةدواى راثةإينةوة 
ضوونة ثرؤسةى ضةندين هةَلبذاردنى هةرَيمء عَيراقةوةو توانيان درَيذة بة دةسةآلتى حوكمإانى خؤيان 
بدةن، هةرضةندة ئةم دةسةآلتة بةهؤي ضةندين كَيشةو هؤكارى جؤراوجؤرةوة روو لة ثاشةكشَييةو خودي 
هةَلبذاردنةكانيش بَيطةرد نةبوونء هةموو جارَيك كةموكورتى طةورةى لَيدةركةوتووة. بؤية هيض ثاساوَيك 
نيية بؤ هيض هَيزو اليةنء سةركردةيةكء بنةماَلةيةكي دياريكراو لةو روانطةيةوة بؤ هةتاهةتاية شةرعييةت 
بة خؤيان بدةن ئةوان فةرمانإةواي رةهاي هةرَيمي كوردستانن، راستة سةركردةو اليةنةكانء بنةماَلةي 
شؤإشطَيإ رؤَليان هةبوءة، بةآلم رؤَلةكانيان نةبووةتة سةرضاوةي سةرةكيي بةديهاتني دروستبووني ئةم 
كيانة سياسيية، بةقةدةر ئةوةي وةك ئاماذةمان ثَيكرد خودي نةهامةتيء قوربانييةكاني جةماوةر بووةتة 
سةرضاوةي دروستبووني دؤخةكة، بؤية ثَيويستة نوخبةي فةرمانإةوا لةو وةهمة خؤي دةرباز بكات، كة 
شةرعييةتي بنةماَلةييء شؤإش بكاتة بنةماي سةرضاوةي حوكمإانيي، ناكرَيت هةرَيمي كوردستان خو بةوة 
بطرَيت تا سةر مةوداي فةرمانإةواييكردن بؤ تاقمء اليةني دياريكراو، بنةماَلةي ديايكراو بَيت، بةتايبةتي ئَيستا 
هةستدةكرَيت لةثاأل بنةماَلةي نمرة يةكدا، بنةماَلةي الوةكيي ديكة ثةيدا دةبن، ئةوةش ضةمكةكاني حوكمي 

مةدةنيء بةشداريي سياسيء ثةرةثَيداني سياسيي لة هةرَيمي كوردستاندا دةخاتة مةترسييةوة.

ثشتيوان ئةحمةد

ي��ةك��َي��ك ل���ة ئ���ةرك���ة ه���ةرة 
ط���رن���ط���ةك���ان���ي ث���ةرل���ةم���انء 
ضاودَيريكردني  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران 
شانبةشاني  راثةإاندنة،  دةسةآلتي 
بنكة  بةسةركردنةوةي  ياسادانانء 
ثةيوةنديكردنء  جةماوةرييةكانء 
ميدياي  لةطةأل  دروستكردن  رايةَلة 
خستنةإووي  ل��ةث��َي��ن��اوي  ئ���ازاد 
بابةتَيك  هيض  نةهَيشتني  راستييةكانء 

بة تةمومذاويي.
رووبةإووي  دةبَيت  ثةرلةمانتار 
ببَيتةوة،  دةس���ةآلت  طةندةَلي�ى 
راثةإاندنة،  دةس��ةآلت��ي  مةبةستم 
طةندةأل  كة  راثةإاندنيش،  دةسةآلتي 
بوو، هةوَلدةدات ضاوي ثةرلةمانتاران 
ئيمتيازاتي  بةخشيني  بة  بكات  شؤإ 
نيية،  طوماني  لةوة  كةس  جؤراوجؤر، 
هةرَيم  لة  راثةإاندن  دةسةآلتي  كة 
وةكو  طةندةَلي�ى  ياخود  طةندةَلة، 
جةستةي  لةنَيو  شَيرثةنجة  ثةتاي 
تةشةنةي  راث��ةإان��دن  دةس��ةآلت��ي 
سامانة  لةبواري  بةتايبةتي  كردووة، 

سروشتييةكان.
عةرةب دةَلَيت: )سل مجربًا وال تسل 
حكيمًا(، من كة قسة دةكةم ئةزمووني 
بةغدا  لة  ثةرلةمانيم  كارى  ضوار ساأل 
وةزيري  بةرطريىء  وةزارةتي  هةية، 
ضاودَيريي  ئ��ةوةي  بؤ  بةرطريي، 
لة  ضاوثؤشي  ثةرلةمان  نةكرَينء 
ئةفسةريان  البةال  بكات،  دزييةكانيان 
يان  ثةرلةمانتارةكان،  الي  دةن��اردة 
 )30( دةتةوَيت  دةيانوت:  هةندَيكيان 
ثاسةوان، يان )40(، يان )50( ثاسةوانت 
بؤ دابنَيين؟ تةنيا ناو بنووسةو سةري 
دةهَينين  بؤ  ثارةكةت  خؤمان  مانط 
لةكاتَيكدا هةر ثةرلةمانتارَيك مووضةي 

)30( ثاسةواني وةردةطرت!!
ل��ة ث��ةرل��ةم��ان��ي ك��وردس��ت��ان 

س���ةرؤك���اي���ةت���ي ث���ةرل���ةم���انء 
لة  وةزيران  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي 
يةكَيتىء ثارتين.. لَيرةدا سةرؤكايةتي 
هةماهةنطيي  راثةإاندن  ياسادانانء 
حيزبييةوة  ل��ةإوان��ط��ةي  دةك���ةنء 
بةثَيضةوانةي  كَيشةكان،  دةإواننة 
لةوَيدا  ديموكراسييةكان،  وآلت��ة 
رك��اب��ةري  دةس��ةآلت��ة  دوو  ئ��ةو 
بةثَيي  ملمالنَيدان  لة  يةكنء  سياسيي 
دةبَيت  وآلتةكانيان،  دةس��ت��ووري 
كوردستان  هةرَيمي  ثةرلةمانتاراني 
ئؤثؤزسيؤن  ئ��ةوان��ةي  بةطشتيىء 
لةطةأل  مامةَلة  وريايانة  بةتايبةتي، 
لة  ئَيوة  ئَيستا  بكةن،  مةسةلةيةدا  ئةم 
بةرةي  الطريق(  )مفترق  دووإياندان 
بةرةي  يان  هةَلدةبذَيرن،  ميللةت 
ثةرلةمانتاراني  وةك��و  دةس��ةآلت؟ 
بةغداء  لة  خؤتان  ثَيشووي  خولى 
وةكو  ياخود  دةكةن،  رةفتار  هةولَير 
ثةرلةمانتاراني حيزبى دادو ثةرةثَيدان 

)AK partey( لة توركيا؟
حيزبة  ئ��ةو  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ي 
كةسانَيكي خةمخؤرو ئاكتيظن، جارَيك 
بارةطاي  سةرداني  شاندَيك  لةطةأل 
ئةنقةرة  لة  حيزبةمان  ئةو  سةرةكيي 
ئةوانمان  ثةرلةمانتاراني  لةوآ  كرد، 
حيزبة  ئةو  سةرؤكي  جَيطري  بيني، 
ثةرلةمانتار  دةبَيتة  ئةوةي  ئَيمة  وتي: 
نةك  ب��دات،  ق��ورس  باجي  دةب��َي��ت 
دةبَيت  وةربطرَيت،  قورس  ئيمتيازاتي 
ئةو ماوةيةي ئةو تيايدا ثةرلةمانتارة، 
لة  خزمَيكي  شَيوةيةك  بةهيض  نابَيت 
دوورو نزيكةوة لة هيض دامةزراوةيةكي 
ئةطةر  تةنانةت  دابمةزرَيت،  دةوَلةت 
ميللةت،  نةوةكو  بَيت،  ثرؤفيشناَليش 
بةخراث  جةماوةرييةكةي  بنكة  ياخود 
لَيكيبداتةوةو دوايي سةرةنجام حيزب 
ئةمةشة  دةدات،  ط��ةورةك��ة  باجة 
بؤإ  ساواية  حيزبة  ئةم  وايكردووة 
توركيا  طةورةكاني  حيزبة  بةهةموو 
لةذَير  بةإةكة  هَيديش  هَيدي  بداتء 

ثَيي عةسكةر راكَيشَيت.
نوَينةراني  ئةنجومةني  ض  ئَيمة، 
عَيراقء، ض ئةوةي هةرَيمي كوردستان 
ثةرلةماني  السايي  لةكارةكانماندا 
طةندةَلةكان  و  دواك��ةوت��وو  وآلت��ة 
هةرَيمي  ثةرلةماني  دةك��ةي��ن��ةوة، 
السايي  دَيت  دووبارة  كوردستانيش 
نةك  دةك��ات��ةوة،  عَيراق  ثةرلةماني 
ضؤنيةتي  لة  بةَلكو  باشةكاني،  لةكارة 
ئيمتيازاتء  دابةشكردني  وةرطرتنء 
ئَيمة  ب��ةداخ��ةوة  خانةنشينكردنء 
زؤرينة  دواى  ن��ةك��ردو  ئ��ةوةم��ان 

ئةم ثرسيارة  لَيرةدا دةكرَيت  كةوتين. 
بكةين، لة ثةرلةماني كوردستان ئةندام 
ثةرلةمانتار  بووة  كة  هةية  ثةرلةمان 
بوو،  س��اَل  شةش  بيستء  تةمةني 
دةبَيتة سي  تةمةني  ساأل  ضوار  دواي 
ساأل، ئايا راستة طةنجَيكي سي ساَلي�ي 
دةكرَيت  ي��ان  بكرَيت؟  خانةنشين 
مامؤستاي  دةيان  جارَيك  ساأل  ضوار 
جياجياكان،  لةبوارة  ثسثؤإ  زانكؤو 
زانكؤكان لَييان ضؤأل بكةينء رةوانةي 
ثاش  لةوَيش  بكةينء  ثةرلةمانيان 
خانةنشين  ضوارساأل  تةواوبووني 
ئَيستا  بكرَين؟  ماأل  رةوانةي  بكرَينء 
ببَيتة  ه��ةوَل��دةدات  زؤر  خةَلكَيكي 
ثارةيةكي  ئةوةي  بؤ  ثةرلةمان  ئةندام 
دةوَلةمةند  دةستبكةوَيتء  زؤري 
طةندةَلي�ى  لة  جؤرَيكة  ئةمةش  بَيت، 
ئةم  ضَيبووني  لة  سةرةكيي  رؤَل�ى 
دةتوانن  ضونكة  دةبينن،  طةندةَليية 
ياسا  ثةرلةماني وةكو عورفء  كاري 
نيشتمانيىء  ئةركي  بةإاثةإاندني 
بناسَينن،  كؤمةآليةتي  نةتةوةييء 

ئةوةش بةوة دةكرَيت:
يةكةم: بةهيض شَيوةيةك ئيمتيازات 
بة ئةندام ثةرلةمانةكانء وةزيرةكانء 

نةدرَيت. هاوشَيوةكانيان 
ساأل  ض��وار  هةر  نابَيت  دووةم: 
ثةرلةمانةكان  ئةندام  هةموو  جارَيك 
كاكة  بوترَيت:  ثَييان  بنَيردرَيتةوةو 
تَيربوون  ئَيوة  طيان..  خوشكة  طيان.. 
ئَيستا  ئيمتيازات..  وةرطرتني  لة 
ئةمةي  ديكةية..  وةجبةيةكي  نؤرةي 
حيزبةكاني كوردستان دةيكةن لةهيض 

وآلتَيكي ديموكراسيدا نيية..
ثةرلةمانء كاري ثةرلةمانيي، خةَلك 
مشةخؤركردنء  خةَلك  رازيكردنء 

نيية. خزمخزمَينة 
خولَيك،  هةر  تةواوبووني  دواي 
دةبَيت ثةرلةمانتارة سةركةوتووةكان، 
كاري  بكرَينةوة...  كانديد  دووب��ارة 
كةَلةكةكردني  ك��اري  ثةرلةمانيي.. 
ئةزموونة.. ضوارساأل.. هةشت ساأل... 

بيست ساأل...هتد.
ديموكراسييةكان،  وآلتة  لة  ئَيستا 
كاري  ساَلة  بيست  هةية  ثةرلةمانتار 
ثةرلةماني دةكات، خاوةن ئةزموونةو 
تايبةتي  خوَيندنةوةي  جيهانبينىء 
كارَيزمايي  هةيبةتي  هةية،  خ��ؤي 
بةرامبةريدا  لة  وةزيرَيك  كة  هةية، 
دةكات،  حيسابات  دةيان  دادةنيشَيت 
خؤي  ئةركي  ثةرلةمانتار  ل��ةوَي��دا 
لَيرةدا  دةكات،  جَيبةجَيي  دةزانَيتء 

جارَي دةبَيت ضاوةإوان بين.

سيروان ذاذَلةيى

كوشتنى ئازاديى رادةبإين، كوشتنى 
سةرجةم ئازادييةكانى كؤمةَلطةية

)سَيثنوزا(
رؤذنامةنووسى  تيرؤركردنى   
ئ����ازادء ئ����ازاى ح��ةق��ب��َي��ذى الو  
تةنيا  ع��وس��م��ان(،  )س��ةردةش��ت 
خوَينى  حةآلَلكردنى  لةناوبردنء 
بةَلكو  نةبوو،  مرؤظَيك  ثيرؤزى 
ب��ةرزء  بةهاى  هةموو  كوشتنى 
سروشتء  ئةخالقء  بةزاندنىء 

ثَيوةرة ئينسانييةكانى دنياى ئَيمةية.
ئازادييةكانى  مافء  بَيطومان   
كؤى  بة  ثةيوةنديدارة  كؤمةَلطة 

مافى  طشتييةكانى  ثرةنسيثة  بةهاء 
م���رؤظء ج��ةوه��ةرء ن��اوةإؤك��ى 

ديموكراسييةوة. 
ئازاديى  جةستةء  نةفيكردنى   
ماهيةتء  نةفيكردنى  مرؤظَيك،  هةر 
ئةمإؤ  ئةطةر  مرؤظبوونة،  شوناسى 
هةمةاليةن  بةرنامةى  بة  هةموومان 
قةَلةمى  تيرؤرستانى  تيرؤرء  بةطذ 
نزيكة  زؤر  ئةوا  نةضينةوة،  ئازاديدا 
فةزايةكى ثإ لة ترسء تؤقاندن بةرهةم 
بَيتء بةجؤرَيكى ترسناك سةرتاثاى 
كؤمةَلطة ببَيتة كؤمةَلطةيةكى لَيوانلَيو 
لة بَيدةنطيىء بآ ثرسيارء ضةثاندنى 
ئةوكاتيش  تاكإةويى،  ديدطاى  بيرو 
فرةدةنطيىء  ب��ؤ  مانايةك  هيض 

فرةإةنطيىء جياوازييةكان نامَينَيت.
لة  رؤذنامةنووسيى  ئ��ازادي��ى 
كةوتووةتةبةر  كوردستان  هةرَيمى 
شةمشةكوَيرةو  دَلةقء  هَيرشى 
بكوذانى ئازاديىء مةدةنييةت، ضونكة 
ئةوانة باش لةو راستيية طةيشتوون 
ئازادييةكانى  ثانتايى  فراوانبوونى  بة 
كؤمةَلطة، دةسةآلتء موقةدةساتيانء 
بنةماَلة  س��ةرك��ردةء  هةيمةنةى 
دةكةوَيتة بةر تةوذمى جيهانى نوآ، 
مةوداكانى  بةرفراوانيى  لة  خؤى  كة 

مةدةنييةت  ديموكراسيء  ئازاديىء 
بةو  ئ��ةوان��ةى  بؤية  دةبينَيتةوة، 
فاشيانةوة  جيهانبينيية  عةقَلييةتء 
طؤإانكارييةكان،  رَيإةوى  دةإواننة 
ئازادء  عةقَلى  طةشةكردنى  بةرطةى 
دؤخء  لة  بةرطريى  ناطرنء  ك��راوة 
هةلومةرجى باوى نةخوازراو دةكةن 
مؤدَيرندا  كؤمةَلطةيةكى  هيض  لة 
ئةو  ب��ةردةوام  نةماوةء  ئةرزشى 
جؤرة عةقآلنةى لةثشت تيرؤركردنى 
دةيانةوَيت  بوون،  )سةردةشت(ةوة 
خؤيانء  تةمةنيان  ساتةكانى  دوا  تا 
بن،  دةسةآلت  خاوةن  ثشتاوثشتيان 
ثَيبكرَيت  ضييان  ثَيناوةدا  لةو  بؤية 
ئازادةكان  قةَلةمة  تيرؤركردنى  بؤ 

دةيكةن.
بكوذانى  لةثشت  هَيزةى  ئ��ةو 
وةك  دنيا  )س���ةردةش���ت(ةوةن، 
دةبيننء  سثى  رةشء  تابلؤيةكى 
يةك  طوَيبيستى  دةيانةوَيت  هةميشة 

نةغمةء يةك دنيابينيى بن. 
دوذم��ن��ان��ى وش���ةى راس���ت ض 
ثاأل  دةخ��ةن��ة  نابةجآ  تؤمةتَيكى 
ئازادييةكانى  مافء  داكؤكيكةرانى 
ضؤن  ي��ان  ك��وردس��ت��ان،  خةَلكى 
دةتانةوَيت ئاراستةى ناإةزايةتييةكان 

بطؤإن بةوةى تةنيا لة بةرذةوةنديى 
دةس����ةآلت����ى ض���ةن���د ك���ةسء 
دةكةينةوة  دَلنياتان  بنةماَلةيةكداية. 
ئازاد  رؤذنامةنووسانى  نوءسةرو 
هيض هةإةشةء تيرؤرء دةسةآلتَيكى 
هةلوَيستى  ل��ة  س��ت��ةم��ك��اري��ى 
خؤيان  مةدةنيانةى  ئازاديخوازيىء 

ثاشةكشةيان ثَيناكات.
باش  سةردةشت  تيرؤرستانى 
لةوة بطةن ئةم قؤناغء هةلومةرجةى 
جياوازترة  زؤر  كوردستان  ئَيستاى 
رؤذنامةنوءس  كة  سةردةمةى  لةو 
نوءسةر  حةمةو  مامة  )س��ؤران��ى 
د.عةبدولستار(تان تَيدا شةهيدكرد!.  

بةطذداضوونةوةى  لةثَيناو  ئَيمة 
ئازادييةكان  تيرؤرى  ستةمكارييء 
ئازاديى  قةَلةمةكانى  نابينء  بَيدةنط 
دةربإينى  ء  نووسين  زمان  تةنيا 
ثَيودانطى  بيروإاكانيانء  ئازاديى 
وةآلمى  مةدةنيةكانيانة،  خواستة 
تؤقاندنة،  تيرؤرء  زمانى  ئَيوةش 
ئيرادةى  بؤ  ئاييندة  دَلنيابن  با  بةآلم 
ئازاديى  دوذمنانى  ئازادييةكانةء 
يان  بَيت  ئةمإؤ  مةدةنييةت  قةَلةمء 
سبةى ضارةنووسيان توإهةَلدانة بؤ 

زبَلدانى مَيذوو.

23بؤضوون
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8

ثةرلةمانتاران....
لةنَيوان خةمخؤريىء بيَباكيدا...

خاوةنى ئيمتياز:قةلَةمة ئازادةكانء... دوذمنةكانى

كؤمثانياى وشة

سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

    بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال 

ئؤفيسى هةولَير:
شةقامى ئيسكان - تةنيشت ساردةمةنى من و تؤ

07504566276

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144   

info. rozhnama@gmail.com
riklam. rozhnama@gmail.com

ئؤفيسى سةرةكيي:
سلَيماني - زةرطةتة - طردي زةرطةتة - كؤمثانياي وشة

دابةشكردن:
كؤمثانياي نَيوةند   07701517533 - 07701544780

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906
hiwa.jamal@yahoo.com



د.ساالر باسيرة *

خوَيندنةوةي وتارَيكي 
هةإةشةئامَيز

1( خوَيندنةوةي وتارَيكي هةإةشةئامَيز 
هؤَلَيكي  وات��اي  كة  ميديا  لةضاوي  دوور 
بَي  دةط��رَي��ت��ةوةو  ثةرلةمان  داخ���راوي 
دانوستان لةسةر وتارةكة وةك ئةو وَينةية 
ثَيويست  ئةدوَيء  خؤي  بؤ  خؤي  كة  واية، 
سايكؤلؤذيةتي  ناكات،  بةشيكردنةوة 
»هَيرشكردن  هةدةفي  لة  نزيكة  وتارةكة 
باشترين ديفاعة«، بةوثَييةي كة ثةرلةمانَيكي 
نوَينةري  بةإَيزت  هةيةو  هةَلبذَيردراومان 
ئةم  خةَلكي  )70%(ي  فةرمووت  خؤت  وةك 
ثةرلةمانت  دةرط��اي  دةبواية  هةرَيمةيت، 
كردنةوةي  وتارةكةتء  بةَلكو  دانةخستاية، 
رَيطةي دانوستانت راستةوخؤ لة كةناَلةكاني 
ميتؤدو  بةم  بطواستايةتةوة،  راطةياندنةوة 
سيستمة  سةرجةم  سةرؤكء  مامةَلةكردنة 
سياسييةكةش دةكةونة بةر ثرسيار، دةبواية 
ئةنداماني ثةرلةمانيش بةتايبةت ئؤثؤزسيؤن 
قبووأل  ناتةندروستةيان  مامةَلة  شَيوة  ئةم 
مووضةي  بة  كة  ثةرلةمانةي  ئةو  نةكرداية، 
ئيمتيازات  زةويء  سةيارةو  ثارةي  زؤرو 
سةقةتكردنيان  بَيدةنطكردنء  ه��ةوَل��ي 
كلتوورةكةي  هةمان  ثيادةكردني  دةدرَيت، 
بؤ  لَيكؤَلينةوة  خ��وَي��ن��دن��ةوةو  ب��ةع��س، 
مةسعود  كاك  هةرَيم  سةرؤكي  وتارةكةي 
سياسةتمةدار  ك��اري  بةتةنيا  ب��ارزان��ي، 
ديكةشة  ثسثؤإةكاني  كاري  بةَلكو  نيية، 
ياساناسةكان،  زانستي سياسييء  بةتايبةت 
تَيدةكةم  رووي  ل��َي��رةدا  من  كة  ئ��ةوةي 

كة  بةشةي  لةو  بريتيية،  سةرةكيي  بةثلةي 
ثَيشتر  بةآلم  كراوة،  تيدا  ئاسايشي  باسي 
وةزيري  دةستثَيدةكةم.  سةرنجَيك  بةضةند 
لة  ئؤغَلو  داود  ئةحمةد  توركيا،  دةرةوةي 
لةطةأل  كة  رؤذنامةوانيدا،  كؤنطرةيةكي 
كرد  سازي  ئةنقةرة  لة  بارزاني،  مةسعود 
عَيراقيية  خَيزانة  لة  يةكَيك  وةكو  رايطةياند: 
ناودارةكان ثَيشوازييان لة بارزاني كردووة، 
يةكَيك  نةبووة،  ك��اردان��ةوةي  بارزانيش 
ئيحراج  بارزاني  رؤذنامةنووسةكان  لة 
كردوو ثَييوت: بؤضي بة تةنيا ئاآلي توركيا 
نة  عَيراقء  ئاآلي  نة  دان��راوة،  لةثشتييةوة 
ئاآلي كوردستان لةو هؤَلةدا نةبينران، كاك 
هةرَيمدا،  ثةرلةماني  وتارةكةي  لة  مةسعود 
دةيويست  نوَينةرانيةوة  لةإَيطةي  كة 
ئةم  سروشتي  باسي  كورد،  طةلي  بة  بطات 
بانطهَيشت  كَي  وةك  كة  نةكرد،  طةشتةي 
كة  دةردةكةوَيت،  بةإووني  لَيرةدا  كراوة، 
هةرَيم  سياسييةكةي  سيستمة  سروشتي 
هةربؤية  دةكات،  طوزةر  بارودؤخَيكدا  ض  لة 
رووب��ةإووي  ثَيويستة  طةإانةوةيدا  لة 
ثرسيارو وةآلم بكرَيتةوة، بةم ثَيية بارزاني 
»راستطؤ«  ثةرلةمانتارانيش  كوردو  لةطةأل 
نةبووة، بؤ ئةم طةشتةي توركياش زؤرينةى 
هةمان  وةك  بووة،  هاوةَلي  ثارتي  وةزيري 
ئةو طةشتةي بؤ الي باراك ئؤباما ئةنجامدرا، 
لةخؤي  نقي  حكومةت  سةرؤكي  كةضي 
سةرةك  كة  توركيايةي  لةم  هةر  بإيوة، 
كةمال  ط��ؤإي  لةسةر  ع��َي��راق  ك��ؤم��اري 
خةوني  كوردي  دةوَلةتي  بَلَيت:  ئةتاتورك 
مةبةستةكة  بؤ  نةدةكرا  ئايا  شاعيرانة، 
بؤ  هةَلبذَيردراية  دبلؤماسي  ديكةي  وشةي 
ئةوةي كةسايةتي كوردي ثَي نةشكَيندراية، 
سةر  بؤ  هةإةشةية  كاميان  ئايا  دةثرسم 
كةسايةتي  تَيكشكاندني  كاميان  ئاسايش؟ 
دةبإيني  ناإةزايي  يان  ئةمة،  كورديية؟، 

خةَلكي ئةم وآلتة بؤ داوايةكي شةرعي؟!.

بارزاني راست دةكات، ثةيوةنديية 
ئابوورييةكان لةطةأل توركيا طرنطة

2( لة باسي ثةيوةندييةكان لةطةأل وآلتاني 
هةرَيم،  بؤ  ئابووريي  طرنطيي  دراوس��َيء 
ثَيويستة ئةو راستيية بخةينةإوو كة سةرؤكي 
ثةيوةندييانة  ئةم  دةك��ات  راس��ت  هةرَيم 
طرنطن، بةآلم ئةوةي دةبَيت بوترَيت، ئةوةية 
كة ئةو ثةيوةنديية ئابوورييانة بةشَيوةيةكي 
كةسانَيكي  كؤمةَلة  بةسوودي  سةرةكيي 
كة  ك��راون،  مؤنؤثؤأل  ط��ةإاوةت��ةوةء  كةم 
ملياردةري  بطرة  مليؤنةرو  بة  بوون  ثَيي 
توركياو  لةطةأل  بازرطانيكردنانة  ئةم  دؤالر، 
نةوت،  تانكةر  دةيان  رؤذانة  ئاوديوكردني 
كة موَلكي نةتةوةية بَي ئةوةي سوودةكةي 
وآلت  ئابووريي  ذيرخاني  طةشةثَيداني  بؤ 
بؤرجوازي  ضينَيكي  بةَلكو  بطةإَيتةوة، 
ناتةندروستي دؤالري دروستكردووة، بةآلم 
بةرزبووبَيتةوة،  تاك  دةخلي  ئ��ةوةي  بَي 
ئاسايشي  سةر  بؤ  نيية  هةإةشة  ئةمة  ئايا 
هةرَيمء دذي ئينسانيةت نيية؟ نةك ئةو سَي 
تةرخانكرابوو،  بؤ  وتارةكةي  تري  بةشةي 
ئةمة  ئةم هةرَيمة  ئَيمةش وةك هاوآلتيياني 
بةرامبةر  بَيدةنطيية  ئةم  ئايا  ناكةين،  قبووأل 
بؤ  ئَيران  توركياو  بؤردومانةكاني  بة 
ئاسايشي  بؤ  نيية،  زيانبةخش  هةرَيم  سةر 

هةرَيم؟. 

نةبووني ثإؤذةي ئاسايشي 
نةتةوةيي هةرَيمي كوردستان

دةسةآلت  هةرَيمة  لةم  ئَيستا  هةتا   )3
نةتةوةيي  ئاسايشي  ثإؤذةيةكي  نةيتوانيوة 
ئاسايشي  ئةنجومةنَيكي  ئةنجامبداتء 
لة  كة  لةكاتَيكدا،  ئةمة  هةبَيت،  نةتةوةيي 
ئابووريىء  سةرجةم ئاستةكاني سياسييء 
سايكؤلؤذي  بواري  ذينطةو  كؤمةآليةتيء 
هةإةشةيةكي جديي هةية، لةسةر ئاسايشي 
دةرةوةش،  نيوخؤو  ئاستي  لةسةر  هةرَيم، 
بةندة يةكَيكة لةوانةي كة ثإؤذةيةكي جديي 
بة دةسةآلت،  ثَيشكةشكردووة  بوارةي  ئةم 
ئاسايش  ثإؤذةيةكي  بةهيض  كار  ب��ةالم 

ناكةن.
4( كةرتي ثيشةسازيي ناوخؤييء كةرتي 
وآلتَيكي  لة  ثشتطوَيخراوة،  كشتوكاَليي 
كشتوكاَليدا طوندةكان ئاوةداننةكراونةتةوةو 
ساآلني  لة  زؤري  بةشَيكي  كراوة  ئةوةشي 
نَيودةوَلةتييةكان  رَيكخراوة  نةوةدةكانةوة 
ثَيي  دةس��ةآلت  ئ��ةوةي  هةستاون،  ثَيي 
هةتا  دةريايةك،  لة  بووة  دَلؤثَيك  هةستاوة 
ئَيرانةوة  لة  تةماتة  دؤش��اوي  ئَيستاش 
ئاوي  ثةرلةمانةكان  ئةندام  دةهَينرَينء 

بةهؤي  دةخ���ؤن���ةوة.  ت��ورك��ي  حةياتي 
هاوردةكردني ريذةيةكي زؤري كةرةستةي 
توركياو...  ضينء  لة  نموونة:  بؤ  خ��راث 
محةلييةكاني  كارطة  ئةوةي  هؤي  بووةتة 
نوَي  كارطةي  ئيفالسبووندابنء  لة  خؤمان 
وةبةرهَينان  ناكةنء  طةشة  نةبنء  دروست 
زةحمةت بووة، كارةبا وةك سةرضاوةيةكي 
ساَلدا   )20( لة  نةتوانراوة  وزة  طرنطي 
لةاليةن دةسةآلتةوة ضارةسةر بكرَيت، بةم 
هؤيةوة بة مليؤنان كاتذمَير لة بةرهةمهَينان 
طشتيي  راي  جطةلةوةي  ئةمة  لةنَيوضووة، 
دةإوات.  كَي  بؤ  كارةبا  داهاتي  نازانَيت 
ساغكردنةوةي  بوونةتة  هةرَيم  بازاإةكاني 
بؤ  توركيا،  نموونة:  بؤ  بيانيي  كةلوثةلي 

ساغكردنةوةي خراثترين كةلوثةل.

مامةَلةكردني هةوةس، بة بودجةي 
هةرَيمء ساماني خةَلكييةوة

بةرضاوي  بةشَيكي  ساَلة  ضةندين   )5
هةوةس  بإياري  بة  وآلت��ة  ئةم  بودجةي 
مامةَلةي ثَيوةكراوة، شةفافيةتي تَيدانةبووةو 
بةناوي  دؤالر  مليؤن  ب��ةدةي��ان  مانطانة 

حيزبيشةوة براوة. 
6( سَي دةسةآلتة سةرةكييةكةي هةرَيم لة 
يةكتر جودا نةكراونةتةوة، كة يةكَيكة لة بنةما 
وآلتَيكي  هَيشتا  ديموكراسييةت،  طرنطةكاني 
ثؤستة  قائيدةو  حيزبي  حيزبيش  حيزبييةو 
بنةماَلةوةن،  دوو  بةدةست  سيادييةكانيش 
حيزبء  ئاسايشي  هةرَيم  ئاسايشي  لةبري 
كاميان  ئايا  هةبووة،  ئةولةويةتي  بنةماَلة 
يان  ئةمانة  ئاسايش؟  سةر  بؤ  هةإةشةية 

ناإةزايي خةَلك بؤ داوا شةرعييةكاني؟!.
ل��ةالي��ةن  ب��ةرب��ةس��ت  ك��ؤم��ةَل��َي��ك   )7
دةسةآلتةوة خوَلقَينراون بؤ ئاسايشي هةرَيمء 
دوو  بووني  لة:  بريتين  كة  دانيشتوانةكةي، 
دةزطاي  هةردووكيان  كة  ئاسايش،  دةزطاي 
هةر  حيزبدان،  كؤنترؤَلي  لةذَير  حيزبينء 
بووني دوو دةزطاي هةواَلطريي  بةمشَيوةية 
لة:  بريتين  كة  جياواز،  حيزبي  دوو  بة  سةر 
دةزطاي  ثارتي،  بة  سةر  ثاراستن  دةزطاي 
بووني  هةروةها  يةكَيتي،  بة  سةر  زانياريي 
دةزطايةكي تري سةر بة يةكَيتي، كة بريتيية: 
لة دةزطاي دذةتيرؤر، كة ئةندامَيكي بنةماَلة 
سةرثةرشتي دةكات، ئةمانة جطةلة لةشكري 
بةمشَيوةية  هةر  زَيرةظاني،  هَيزي  بارزانء 
وةزارةت��ي  دوو  باكطراوندا  لة  هةبووني 
ناوخؤ، كة ئاسايش سةر بةمة، دوو وةزارةتي 
وةزارةت���ي  دوو  حيزبيء  ثَيشمةرطةي 
كؤنترؤَلي  لةذَير  هةمووي  ئةمانة  داراي��ي، 
دوو حيزبداء دوو سةرؤكي حيزبةكةدا، كة 
يةك  ثةرلةمانء  يةك  بةناوي  هةردووكيان 
بؤ  كار  رووكةش  بة  دةدوَي��ن،  حكومةتةوة 
يةكطرتنةوةي هةندَيك لةم دةزطايانة دةكرَيت، 
بةآلم بةكردار ئةنجامي ناديارة، ثرؤذةيةكي 
كوردستان  هةرَيمي  بؤ  نةتةوةيي  ئاسايشي 
كاركردنةدا  سيستمي  شَيوازي  ئةم  لةذَير 
ئةم  مرؤظايةتيية،  بة  دذ  ئاسايشةو  تَيكداني 
لةنَيوان  دروستدةكات  بؤشايي  دياردةية 
لةوةي  نةتةوةييةكةيدا،  ئاسايشة  كؤمةألء 
خةَلكي  متمانةي  ئاسايش  دةزطايةكي  كة 
بباتةوة، ئايا هاوآلتي زانياريي بة كام دةزطا 
كَي  كؤمةأل؟،  ئاسايشي  بة  سةبارةت  بدات 
لةثَيناوي  ئةطةر  دةثارَيزَيت؟!  هاوآلتييةك 
دةزطاي  هاوكاريي  نةتةوةكةيدا  ئاسايشي 
نموونة:  بؤ  بكات،  نةتةوةييةكة  ئاسايشة 
ئةطةر  تيرؤر،  ه��ةإةش��ةي  بة  بةرامبةر 
بريتي  نةتةوةيي  ئاسايشي  ئَيستا  هةتا 
دةبَيت  ئةوا  حيزب،  ئاسايشي  لة  بووبَيت 
نةتةوة  ئاسايشي  حيزبء  ئاسايشي  ئَيستا 
جودا  لةيةكتر  موئةسةساتي  بةشَيوةيةكي 
نيشتمانيي  دةزط��اي  بكرَينة  بكرَينةوةو 
ئةنجامةكاني  موئةسةساتي،  حكوميي 
نةتةوة  ئاسايشي  ئةطةر  دةبَيت،  زيانبةخش 
بنةماَلة  حيزبء  ئاسايشي  ثاراستني  بؤ 
بةكاربهَينرَيت، ئاسايشي نةتةوةيي بةطشتيي 
ئاسايشي حيزبيش لةخؤدةطرَيت، خةَلكي ئةم 
ئةوةي  بؤ  دةسةآلت،  بة  داوة  دةنطي  وآلتة 
ئاسايشي ئةم بثارَيزَيت، نةك ئةم ئاسايشي 
دةسةآلت بثارَيزيتء وةك ئامراز لة خزمةتي 

دةسةآلتي تاكدا بةكاربهَينرَين.
8( باري زانستيء ثإؤذة زانستييةكانء 
وَيرانن،  هةرَيمة  لةم  ليكؤَلينةوةكان  دةزطاي 
سَي ساأل هةوَلماندا بؤ كردنةوةي سةنتةرَيكي 
لةسةر  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ئةكاديمي  زانستييء 
رةدي  دةسةآلت  بةآلم  فاشيزم،  بةعسيزمء 
ثَيوستيية  بةم  خؤشي  ئةوةي  بَي  كردةوة، 
هؤكارةكةي  داخؤ  هةستابَيت،  سياسيية 
دةنووسم  هةرلَيرةدا  بطةإَيتةوة؟  بؤضي 

لَيكؤَلينةوةي  ئةنجامي  ساَلة  دوو  لة  زياتر 
بة سةرؤكي هةرَيم،  فايلةكان دراوة  خاوةن 
بؤ  ضيدابَيت؟  لة  كارثَينةكردني  هؤي  داخؤ 
وةزيري  بةإَيز  بة  هيوايةكم  يةكةمجارة 
بؤ  ثَيويست  هةنطاوي  هةية  باآل  خوَيندني 
بؤ  دةطةإَيتةو  ئةمةش  بنَيت.  مةبةستة  ئةم 

ئازايةتيء لَيهاتوويي خودي خؤي.

جينؤسايد، وةك ضةكَيكي 
سياسيي بؤ ئاسايشي نةتةوةيي

سياسييء  دؤسييةيةكي  ئةنفال   )9
ياسايي طةورةو طرنطة بةدةست كوردةوة بؤ 
ئاسايشي نةتةوةيي، هةروةها ثَيويستة بضَيتة 
قوتابخانةو  خوَيندني  بةرنامةي  كتَيبء  ناو 
زانكؤكانةوة، بةآلم نةكراوة، تةنيا دَلؤثَيك لةو 
سةدان مليؤن دؤالرانةي كة موَلكي نةتةوةيةو 
دةس��ةآلت  كةمي  كةسانَيكي  ضةند  الي 
كؤبوونةتةوة خةرج بكرَيت، بؤ ئةم مةبةستة 
ضةندين  دةبواية  دةبوو،  باشي  ئةنجامَيكي 
رؤحي  دةروون��يء  ضارةسةري  سةنتةري 
بؤ  دروستبكراناية،  ئةنفالدا  ناوضةكاني  لة 
ئةوانةي كة هةموو رؤذَيكيان ئةنفالكردنَيكة، 
كار  نةيتواني  هةرَيم  سياسيي  دةسةآلتي 
ئةنفالء  تراذيدياي  بةدامودةزطاكردني  بؤ 
لة  بكات.  جينؤسايد  بةواتا  كيمياباران، 
دةستووري عَيراقدا لةبري وشةي جينؤسايد 
كة  ثَيناسةيةك  تَيداية؟  شةهيدي  وشةي 
لةإووي  نَيودةوَلةتي  ئاستي  لةسةر  ناكرَيت 
لَيتان،  دةثرسم  ثَيبكرَيت،  كاري  ياساييةوة 
ئايا  ضيبوون؟  سةرقاَلي  بةغدا  لة  كةواتة 
هةرَيم؟  ئاسايشي  بؤ سةر  خةتةرن  كاميان 
كوردايةتيء  رةوشي  كة  فةوزاية  كاميان 
لة  س��ةرؤك  وةك  تَيكدةدات،  مرؤظايةتي 

وتارةكةيدا دةَلَيت. 

)ثَيش ئةوةي مرؤظ باس لة طؤإيني 
كؤمةأل بكات، دةبَيت ثَيشتر 

لة خودي خؤيةوة دةستثَيبكات(
10( بةإَيزت فةرمووت لة )70%(ي خةَلكي 
بةناوي  من  داوةو  بةمن  دةنطي  كوردستان 
ئةوانة  ئاسايشي  قسةدةكةمء  ئةوانةوة 
لةئةستؤي منداية، ئايا ئةمانةبوون ثاراستني 
ئاسايشي ئةم طةلة بةدبةختة؟ ئايا دةسةآلت 
لةخؤي ثرسيوة، هؤكارةكاني كؤضي طةنجان 
وتارةكةيدا  لة  مةسعود،  كاك  ب��ووة؟  ضي 
بةدةستي  كة  هةية  سوودَيكي  »ض  دةَلَيت: 
بكةينء  ناشيرين  ئةزموونةكةمان  خؤمان 
نادروست  تةسةورَيكي  هةية  سوودَيكي  ض 
لة هةرَيمء كةسايةتي مرؤظي كورد ثيشاني 
ثرةنسيث  وةك  من  بدةين؟«  دونيا  خةَلكي 
ناشيرينكردني  ب��ةآلم  وتةكةيم،  لةطةأل 
روودةدةن،  خاآلنة  بةو  ئةزموونةكةمان 
كورد  ئةزمووني  ثَيدان،  ئاماذةم  ثَيشتر  كة 
)31(ي  نَيوخؤو  شةإةكاني  بة  هةرَيم  لة 
كرا،  ناشيرين  بَيوَينةكاني  طةندةَليية  ئابء 
خةَلكي  كة  نيشاندانانةي  ناإةزايي  بةو  نةك 
وآلتةكة بةرامبةر ديوة ضةوتةكةي دةسةآلت 
موعاناتَيكي  خاوةن  خةَلكيي  ئةنجامياندا، 
زؤرنء رووداوةكةي سةردةشت عوسمان، 
كوَيرةوةرييةكاني  سومبَلي  لة  يةكَيك  بووة 
خؤيشي  ثاراستني  بؤ  خةَلكي  ضيتر  خةَلك، 
ضوونة  مافياييانة  ميتؤدة  ئةم  لةبةردةم 
لة  ئةمإؤكة  دةسةآلت  ئةطةر  سةرشةقام، 
ضي  ئةي  بترسَيت،  ئاوها  بزووتنةوةيةكي 
راثةإينَيك؟  بووة  سبةينَي  ئةطةر  دةكات 
وتارةكةيدا  لة  هةرَيم  سةرؤكي  دةبواية 
بكرداية،  دةسةآلتيش  لةوديوةكةي  باسَيكي 
خؤي  سةرةكيي  ثشكي  اليةنةش  ئةم  كة 
كاك  وتةكةي  لةطةأل  من  ب��ةردةك��ةوَي��ت، 
مةسعودم، كة دةَلَيت: نابَيت كةس لة سةروو 
مرؤظةكة،  ثَيويستة  هةربؤية  بَيت،  ياساوة 
دةسةآلتةكة ثَيشتر خؤي بطؤإَيتء لةخؤيةوة 
دةستثَيبكاتء دواتر باس لة ياساو سةروةريي 
ياسا بكات، من لةطةأل بةإَيزيمء وتةكةي خؤي 
دةنووسمةوة، كة دةَلَيت: »ئه مه  ئازادی نييه،  
ئه مه  خراپ به كارهَينانی ئه و كه شه  ئازاده يه،  
هه موواليه ك  به تَيكؤشانی  له  كوردستان  كه  
قووأل  ئه مه   چيتر  نابَيت  ئ��اراوه ،  هاتووةته  
هاوآلتييان و  ئازاديی  چيتر  نابَيت  بكرَيت، 
له  ثَيشَيلبكرَيت،  ئازادييه وه   به ناوی  مافيان 
 كوردستاندا قيه می رَيزگرتن له  بيروباوةإی 
يه كتر ره گ و ريشه ی له  مَيذوو و كلتووری 
شَيواندنی  هه وَلى  ئَيستا  بةآلم  هه يه ،  ئَيمه دا 
بؤ  خوَيندنةوةيةك  ده درَيت«.  قيه مه ش  ئه و 
ئةم وشانة بؤ خوَينةر خؤي جَيدةهَيَلم، بةآلم 
ضارةنووسي  ئةطةر  دةَلَيم:  ئةوندة  تةنيا  من 
نةبوايةو  مةترسيدا  لةبةر  ه��ةردووالت��ان 
هةتا  نةبواية  نَيودةوَلةتي  بارودؤخي  لةبةر 

ئَيستا ضةند شةإَيكي ديكةي نَيوخؤ دووبارة 
شةهيداني  بؤضي  دةثرسم  من  دةبوونةوة، 
شةإي نَيوخؤ بة شةهيد لة قةَلةم نةدراون؟ 

سياسةتي ياريكردن بة ئاييني 
ئيسالم، ميتؤدَيكي خةتةرناكة

طواية  هَينانةكايةي  ه��ةوَل��ي   )11
دذايةتيكردني ئيسالم لة وتارةكةي سةرؤكي 
دوورنيية  دةبينمء  خةتةرناك  بة  هةرَيم، 
هؤي  ببَيتة  لَيبكةوَيتةوةو  خراثي  ئةنجامي 
هةرَيمةكة،  خةَلكي  ئاسايشي  تَيكداني 
هةرَيم  بارودؤخي  بةراوردكردني  هةروةها 
خةَلكي  ناتةواوة،  عَيراق  خوارووي  بةوةي 
ئةم وآلتة قوربانيي نةداوة بؤ نانء ئازاديي، 
كة ئيتر دةبَيت لة شوَينَيكدا بووةستَيت، ئةمة 
سروشتي مرؤظة، كة بةردةوام لة خةباتداية 
مادييء  باري  ذياني،  باري  باشكردني  بؤ 
هةميشةيية  ثرؤسةيةكي  ئةمة  ذيان،  رؤحي 
لة ذياني مرؤظدا، ئةوانةي كة بةإَيزي وةك 
خةَلكي  ثَيدةدات،  ئاماذةيان  ئازاديي  دذاني 
بةآلم  نين،  دوذمن  دَلسؤزنء  وآلتةن،  ئةم 
لةوةي  وةك  هةية  تريان  بيركردنةوةيةكي 
سروشتيية،  شتَيكي  ئةمةش  دةس��ةآلتء 
بإوابوون  ئةمةية  ديموكراسييةت،  ئةمةية 
ديكةي  شوَينَيكي  لة  بةإَيزي  ئازاديي،  بة 
خةَلك  هةيةء  »ئازاديي  دةَلَيت:  وتارةكةيدا 
رةخنةطرتنيان  دةربإينء  ناإةزايي  مافي 
هةية...«. من دةَلَيم: ديموكراسييةت بَي ئازاديي 
نابَيت، ئازادييء ديموكراسيةتيش بريتي نيية 
تةنيا لة رةخنةطرتنء فرؤشتني ضةند طؤظارو 
بةَلكو  شةقامةكان،  لةسةر  رؤذنامةيةك 
بريتيية لة ياساو دةستوور، جوداكردنةوةي 
تاك،  مافي  يةكتر،  لة  دةسةآلتةكة  س��َي 
كؤمةآليةتيء  عةدالةتي  منداأل،  ذنء  مافي 
ئابووريي، ئةزموونةكان سةلماندوويانة، كة 
ناإةزاييةكانت  رةخنةو  بة  رَيطة  ديكتاتؤر 
دةدات، هةتا ئةو شوَينةي كة دةسةآلتةكةي 
كةوتة  ك��ةي  مةترسييةوة،  نةكةوَيتة 
مةترسييةوة ضيتر دةموضاوة راستةقينةكةي 
دةسةآلت  دةضَيت  لةوة  نيشاندةدات.  خؤيت 
ئاسايش  سياسيي  ئازاديي  كة  نةزانَيت، 
تةكنةلؤذياو  سةردةمي  لةم  دروستدةكات، 
جيهاني  بةسةر  كرانةوةيةدا  جيهانطيرييء 
هوشياربوونةوة  ب��ةرةو  خةَلكي  دةرةوة، 
نة  هةية،  نوَي  نةوةيةكي  ئَيستا  رؤيشتوون، 
شاخ  ئةوانةي  نة  دةناسَيت،  بةعس  رذَيمي 
دةكةن،  فةرمانإةواييمان  هَيشتا  هةر  كة 
نوَيية  نةوة  ئةم  دةسةآلتء  نَيوان  بؤشايي 
بؤي،  نيية  بةرنامةي  دةسةآلتيش  زؤرةو 
ئةو  نةدةدا،  رووي  طةنجان  كؤضي  ئةطةرنا 
بيرناكاتةوة،  تَيكنؤكراتانة  كة  دةسةآلتةي 
هيض دةسةآلتَيك لة مَيذوودا نةيتوانيوة هةتا 
مَيذووي  بَيت،  دةسةآلتدا  قةآلي  لة  سةر 
مرؤظايةتي لة طؤإانداية، دةسةآلتيش دةبَيت 
لة طؤإاندا بَيتء ناكرَيت هةميشة بة هةمان 
كةواتة  بكات،  حوكم  بكاتء  كار  عةقَليةت 
يان  تةقليدييةكان،  بةتايبةت  دةس��ةآلت 
دةطؤإَين، يان هةرةس دَينن، طؤإانء ريفؤرم 
منيش  لَيرةدا  درةنطة،  ضيتر  هةندَيكيان  بؤ 
سةرؤكي  بةإَيز  دةنطي  ثاأل  دةخةمة  دةنطم 
له  كه شَيكی  »ده مانه وَيت  دةَلَيت:  كة  هةرَيم، 
به ره و  بكات و  ئارامدا، كؤمةَلگه كه مان گه شه  
ئه مه ش  بنَيت،  هه نگاو  گه ش  ئاينده يه كی 
ويست و خواستی گه له كه مانه و هه موو كه سَيك 
بگرَيتء  گه له كه مان  ئيراده ی  له   رَيز  دةبَيت 
داوای هاوكاريی له  هه وموتان ده كه م و وه رن 
بةَلَي  به  چاكسازيي«،  با ده ستبكةين  ثَيكه وه  
بةقسة،  نةك  بةكردار،  بةآلم  بؤ ضاكسازيي، 
ضاكسازيي كَي دةيكاتء ضؤني دةكاتء بؤ 
كَيي دةكات؟ دوا وشةم ئةوةية، ئةطةر لةبري 
سةردةست عوسمان، بارزانييةك بواية، يان 
ئةندامي بنةماَلةكة بوواية، ئايا ضييان دةكردو 

كةيسةكةي ئَيستا دةطةيشتة كام قؤناغ؟.

ثَيشنيازي مَيزطردَيكي بةرفراوان
ثَيشنيازي  باسة  ئةم  رؤشنايي  لةبةر 
سةرؤكي  بةشداريي  بة  دةكةم،  مَيزطردَيك 
سةرؤكي  حكومةت،  سةرؤكي  هةرَيمء 
لة  ئؤثؤزسيؤن  ئةندامَيكي  ثةرلةمان، 
بةشداربوويةكي  ه��ةرَي��م،  ثةرلةماني 
نابين(ء  بَيدةنط  هةفتةي  )لة  ناإةزاييةكان 
بَياليةن  ئةكاديمي  كةسَيكي  وةك  بةندةش 
نيشاندةدةم،  خؤم  بةشداربووني  ئامادةيي 
م��َي��زط��ردةك��ة راس��ت��ةوخ��ؤو ب��ةرف��راوان 

بطواسترَيتةوة.

* ثسثؤإ لة بوارى زانستة سياسييةكان
m-kwan@hotmail.de

ذمــارة )585( 
سَيشةممة 2010/6/8 بؤضوون 22

nawxo.rozhnama@yahoo.com

خويَندنةوةيةك بؤ ديوةكةي تري وتارةكةي مةسعود بارزاني، لة ثةرلةماني هةرَيم

دةبواية 
سةرؤكي 

هةريَم 
لة وتارةكةيدا 

باسَيكي 
لةوديوةكةي 
دةسةآلتيش 

بكرداية، 
كة ئةم 

اليةنةش ثشكي 
سةرةكيي خؤي 

بةردةكةوَيت
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