
»طومان« لة هةبووني ليذنةيةك بؤ 
لَيكؤلَينةوة لةتيرؤرى سةردةشت دةكرَيت

ئةمأؤ وةفدي كوردي لةطةأل 
ماليكيء رةوتى سةدر كؤدةبيَتةوة

طةندةلَيي )حةج(يش دةطريَتةوة

دةسةآلت ثأؤذةياسايةكى ديكةى »طرنطى« 
فراكسيؤني طؤأانى رةتكردةوة

رؤذنامة

لة  هةريةك  دارايى  ضاودَيريى 
تةيفور  عارف  مةعسومء  د.فوئاد 
رَينمايية  لة  لةوةى  ئاطاداردةكاتةوة 
ئةندامَيكى  اليانداوةء  داراييةكان 
رايدةطةيةنَيت  نةزاهةش  ليذنةى 
ئةطةر كَيشةكةيان ضارةسةر نةكرَيت 

دةدرَينة دادطا.
لة  عَيراق  دارايى  ضاودَيريى 
د.فوئاد  دةكات  لةوة  باس  راثؤرتَيكدا 
ليستى  ثَيشووى  سةرؤكى  مةعسوم، 
ضةند  كوردستان  هاوثةيمانيى 
ئؤتؤمبَيلَيكى ئةنجومةنى نوَينةرانى الى 
خؤى طلداوةتةوةء نةيطةِراندووةتةوة 
عارف  هةروةها  ئةنجومةن،  بؤ 
تةيفور جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنى 
نوَينةران )خولى ثَيشوو( دةيان مليؤن 
رَينماييةكان  لةدةرةوةى  دينارى 

خةرجكردووة.

د.  هاتووة؛  راثؤرتةكةدا  لة 
ئؤتؤمبَيلى   )7( مةعسوم  فوئاد 
سةرةإاى  طلداوةتةوة،  خؤى  الى 
رةسميى  نووسراوى  بة  ئةوةى 
كةضى  ئاطاداركراوةتةوة، 
ئةو  لةكاتَيكدا  نةيطةإاندوونةتةوة، 
ئؤتؤمبَيالنة حكومينء لة كاتى خؤيدا 
بؤ راثةإاندنى كار بة شَيوةيةكى كاتيى 

ثَييدراون.
باس  راثؤرتةدا  لةو  هةر 
بإى  تةيفور  عارف  كة  لةوةشكراوة، 
موستةنةدى  بة  دينارى  )53(مليؤن 
نؤذةنكردنةوةى  بؤ  سةرف 
خانووةكةى خةرجكراوة، بةبآ ئةوةى 
بكرَيتةوة،  ئاطادار  لَي  كإينى  ليذنةى 
بؤ  كة  دةرخستانةش  ئةو  زؤربةى 
نؤذةنكردنةوةكة ثَيشكةشكراون ناوى 

بةَلَيندةرى جَيبةجَيكارى لةسةر نيية.
ثَيشووى  ئةندامَيكى  لةوبارةيةوة 

عَيراق  ثةرلةمانى  نةزاهةى  ليذنةى 
ئةركى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
كة  عَيراقة  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
لةو  لَيكؤلَينةوة  بؤ  ثسثؤإ  ليذنةيةكى 

دؤسيةية ثَيكبهَينَيت.
ئةو  ئةطةر  بةوةى  سةبارةت 
وةآلمى  هاتووة،  ناويان  بةرثرسانةى 
ليذنةكة  يان  نةدايةوة،  ليذنةكةيان 
نةطةيشتة هيض ئةنجامَيك، ئةندامةكةى 
ليذنةكة  »ئةطةر  وتى:  نةزاهة  ليذنةى 
ئةوا  بكات  ثاكتاوة  ئةو  نةيتوانى 
دؤسيةكة رةوانةى دةستةى نةزاهةى 
دةدرَيتة  ثاشان  دةكرَيتء  عَيراق 
وةك  لةوبارةيةوة  دادطاش  دادطاء 
ناوبراوان  لةطةأل  مامةَلة  تؤمةتبار 

دةكات«.

لة ل3دا وردةكاريى زياتر 
بآلوكراوةتةوة

رؤذنامة  

بةسةر  دوومانط  نزيكةى  تَيثةإبوءنى  ثاش 
تيرؤركردنى سةردةشت عوسمانى رؤذنامةنووس، 
هيض زانيارييةكى نوآ لةسةر بكوذانى سةردةشت 
ئاشكرا نةكراوةء ضاودَيرانيش دةثرسن ئايا شتَيك 

هةية بةناوى ليذنةى لَيكؤَلينةوة؟
كارى  وتى:  هةردى،  ئاسؤس  رؤذنامةنووس 
ضونكة  سةرسوإمانة،  طومانء  جَيطاى  ليذنةكة 

بؤ  حكوميى  لَيكؤَلينةوةى  ليذنةيةكى  كاتَيك 
دةشاردرَيتةوةء  بؤ  ثَيكدةهَينرَيت،  وا  كةيسَيكى 

كارةكانى ناديارء تةمومذاويية.
كة  بآلوكرايةوة  »وا  دةَلَيت:  ئاسؤس  هةروةها 
ليذنةكةن،  ئةندامى  ئاسايش  ثؤليسء  بةإَيوةبةرى 
ئةمةش  رةتيدةكاتةوة،  ثؤليس  بةإَيوةبةرى  دواتر 
ئةو ثرسيارة دروستدةكات، كة ئايا لة بنةإةتدا ئةو 

ليذنةية هةية يان نا؟«.
بؤ ل6

بةرهةم خاليد

ضاوةإواندةكرَيت ئةمإؤ سَيشةممة وةفدي 
لةطةأل  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 
لةطةأل  سبةينَيش  كؤببنةوةو  دةعوة  حيزبي 
ضاكسازيى  رةوتى  سةدرييةكانء  رةوتى 

نيشتمانى كؤببنةوة.
ئيئتيالفي  وةفدي  لة  سةرضاوةيةك 
بة  بةغداوة  لة  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
طفتوطؤء  درَيذةى  لة  راطةياند:  رؤذنامةى 
لةطةأل حيزبي  ئةمإؤ  وةفدةكةدا  دانيشتنةكانى 
ضاوةإواندةكرَيت  واش  كؤدةبنةوةو  دةعوة 

دةعوة  وةفدى  سةرؤكايةتى  ماليكى،  نورى 
بكات.

سبةينَي  راطةياند:  ئةوةشى  سةرضاوةكة 
سةدرييةكان  رةوتي  لةطةأل  وةفدةكةيان 
دادةنيشنء دواتريش لةطةأل ئيبراهيم جةعفةرى، 
بؤ  نيشتمانىء  ضاكسازيي  رةوتى  سةرؤكى 

دووةمجار لةطةَل ليستي عَيراقيية كؤدةبنةوة.
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  وةفدي 
لة  مانطةوة  ئةم  )12(ى  لة  كوردستانييةكان 
مةبةستى  بة  دانيشتنيان  ضةندين  بةغدايةء 
لةطةأل  نوَي  ثَيكهَينانى حكومةتي  بؤ  دانوستان 

اليةنة عَيراقييةكان ئةنجامداوة.

ِرؤذنامة

كوردستان  لةحاجيانى  بةشَيك 
كةموكوإيىء  كة  بةوةدةكةن،  ئاماذة 
طةندةَليىء ثارةخواردن لة بةإَيوةبردنى 
جَيبةجَيدةكرَينء  حةجدا  ثرؤسةى 
لةوة  جةخت  ئاينيش  مامؤستايةكى 
بةو  حةجكردن  ثِرؤسةى  دةكاتةوة، 

دياردانةوة بةتاَل دةبَيتةوة. 
لةوانةى  يةكَيك  عوسمان،  عارف 
دةَلَيت:  ئةنجامداوة،  حةجيان  سةفةرى 
حةج  لة  سةفةرةكةمدا  لة  »كاتَيك 
كةموكوإيىء  هةندَيك  رووبةإووى 
طةندةَليى دةبوءمةوة، دةمكرد بة هةراء 
)كاكة  دةوتم  ثَييان  ديكة  حاجييةكانى 
رووى  بة  قسةمةكةء  ئةوةندة  طيان 

ضونكة  هةَلمةشاخآ،  رَيبةرةكةماندا 
حةجةكةت بةتاَلدةبَيتةوة(.

سةفةرى  »لة  دةَلَيت:  عارف 
زؤرة،  كةموكءإيى  حةجدا 
حاجييان،  ثارةخواردنى  سةرةإاى 
وريا  حاجييانة  ئةو  بَيتء  ئةطةر 
حكومةتى  ئةوقافى  وةزارةتى  نةبن«. 
بوونى  بة  دان  كوردستانيش  هةرَيمى 

كةموكوإيدا دةنَيتء هاوإاية.
كةسايةتى ئاينيي ناسراو، مامؤستا 
رايدةطةيةنَيت:  شةمَيرانى  حةسةن 
وةك  ناياسايي  رَيطةى  »طرتنةبةرى 
فرؤشتنى  كإينء  واسيتةكاريىء 
نةشياوةو  كارَيكى  خزمخزمَينة  ناوو 

لةإوءى شةرعييةوة حةرامة«.
بؤ ل16

 رؤذنامة 

ليستى  ثةرلةمانتارانى  زؤرينةى 
داواكارى  ثإؤذةياساى  كوردستانيى، 
لةكاتَيكداية  ئةوة  رةتدةكةنةوة،  طشتيى 
مافى  ثاراستنى سامانء  كارابوونىء  كة 
ثإؤذةياسايةكى  بة  ثَيويستى  طشتيى 
دةزطاى  بداتة  دةسةآلت  كة  تايبةتة 

داواكارى طشتيى.

ثةرلةمانتارى  محةمةد،  كاردؤ 
»ئَيمة  وتى:  طؤإان،  فراكسيؤنى 
دةزطاية  ئةو  ثَيطةى  ويستوومانة 
سةردةم  لةطةأل  طشتيى(  )داواكارى 
بؤ  دةستةبةربَيت  بطونجَيتء 
مافء  نةتةوةيىء  ئاسايشى  ثاراستنى 
ياساو  سةروةريى  طشتيىء  سامانى 
دارايىء  طةندةَليى  رووبةإووبوونةوةى 
مافةكانى  لة  ثارَيزطارى  ئيداريىء 

ثإؤذةياسايةمان  ئةو  بؤئةوةش  مرؤظ، 
ثَيشكةشكرد«.

ليذنةى  لة  ثةرلةمانتار  رةئوف  د.زانا 
ياسايى، وتى: رةتكردنةوةى ثإؤذةياساكة 
سةروةرنةبوونى  لةسةر  كاريطةريى 
دةبَيت،  طشتيى  سامانى  مافء  ياساو 
لة  بةداخةوة  بابةتة  »ئةم  وتى:  هةروةها 
دةرةوةو  هَينراية  ياساييةكةى  روانطة 

وةك بابةتَيكى سياسيى تةوزيف كرا«.
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ضاودَيريى دارايى، فوئاد مةعسومء 
عــارف تةيفـور ئاطــادار دةكــاتةوة

بازطةكانى سةرى إةش 
طوندَيك لة دانيشتووانةكةى 

قةدةغة دةكةن

ديندار نةجمان: 

ثَيشتر 
بةرنامةيةكمان 
نةبوو بؤ طفتوطؤ 

لةطةأل اليةنة 
عَيراقييةكان

دؤسيةيةك 
سةبارةت بة 

)ئؤثؤزسيؤنبوون(

حةوت هةفتةية بكوذانى 
ســــةردةشت نـاديـــــارن!

 بؤ ل12-13لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات
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تةمموزى  )25(ى  هةَلبذاردنى  لةدواى 
دةيةوَيت  ئةهلي  رؤذنامةطةريى  )2009(وة 
ئةو ئةركةى لةسةر شانى بوو بيطوازَيتةوة 
»ئؤثؤزسيؤن«  وةك  كة  تر،  طروثَيكى  بؤ 
دةركةوتن، بةوةى لةوة بةدواوة لة ضاودَيري 
ضاودَيرى  بؤ  بيطوازَيتةوة  دةسةآلتةوة 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتء ثرؤفيشناآلنة ببَيتة 
ثردى طةياندنى خةَلكء دةسةآلت بةيةكدى.

نَيوان  س��اردى  جةنطى  لةوَيستطةى 
ئازاديى  مةوداكانى  كة  ثارتيدا،  يةكَيتىء 
بوون«،  تروسكايى  »هَيشتا  دةربإين  بيإورا 
طروثَيك لة رؤشنبيرانى هةرَيمى كوردستان 
ئةو  ئةطةرضى  بدوَين،  »ئازادانة«  ويستيان 
كونجى  لة  رةخنةكان  دةيانويست  طروثةى 
كؤآلنة  ضايخانةكانء  ضرثةضرثى  ماَلةكانء 
تةسكةكانى بيركرنةوةدا بَينة دةرةوة لةسةر 
ناكؤكبوون،  بيركردنةوةكانيان  زؤرب��ةى 
كة  كؤكبوون،  ئةوة  لةسةر  هةمووان  بةآلم 

»دإ بةتاريكى بدةن«.
ئةوان ئةندامانى كؤنى ثاسؤكء شيوعىء 
خةَلكى  زةحمةتكَيشانء  ش��ؤإشء  ئاآلى 
دةطةإان  كة  بوون،  بَياليةن  ناسؤناليستء 
لة دةروازةكانى  بةدواى دةروازةيةكدا جطة 
)يةكَيتىء ثارتى(، بؤ ئةوةى لَييةوة خؤيانء 

خةَلكيش ئازادانة بيروإاكانيان بةيان بكةن.
ناخؤى  شةإى  دواى  )ساآلنى  لةكاتَيكدا 
تةنيا  سلَيمانى  »خةَلكى  ثارتى(  يةكَيتىء 
دةيتوانى رؤذنامةكانى يةكَيتى بخوَينَيتةوةء 
دةيانتوانى  تةنيا  دهؤكيش  هةولَيرء  خةَلكى 
رةوشةكة  ببينن،  ثارتى  رؤذنامةكانى 
بةشَيوةيةك بوو، كة بؤشاييةكى طةورةى 
ئازاديى  طشتيىء  بة  ئ��ازادي��ى 

رادةربإين هةبوو«. 
كاغةز  سةر  ئؤثؤزسيؤنى 
كردة  بيروإاكانيان  عةمةليى  بة 
ئةوةى  دواى  ئةوةش  نووسين، 
لة ناوةإاستى س��اَل���ى )2000(
دا لة ئةنجامى شةإَيكى 
نَيوان يةكَيتىء حيزبى 
كؤمؤنيست، ذمارةيةك 
لة كؤمؤنيستةكان 
ك���������وذرانء 
ئ���ةوةش ب��ووة 
جَيطةى ناإةزايى 
لة  ط��روث��َي��ك 
ن����ووس����ةرء 
لة  رؤشنبيران 
سلَيمانىء دذى 
ئ����ةو ش���ةإة 

ب��ةي��ان��ن��ام��ةي��ةك��ي��ان 
دةرك���������رد، ب����ةآلم 
بةياننامةكة رَيطةى ثَينةدرا لة 
بآلوبكرَيتةوة،  طؤظارَيك  رؤذنامةو  هيض 
رووداوة  ئةو  ثَيناضَيت  زؤرى  بؤية 
لةسةر  دةبَيت  زؤرى  كاريطةريى 
لة  بير  رؤشنبيرانةء  نووسةرء  ئةو 
دامةزراندنى رؤذنامةيةكى سةربةخؤ 

دةكةنةوة.
ث��َي��ش دةرك��ةوت��ن��ى ه��ةم��وو 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��َي��ك ل��ة ج��ي��ه��ان��دا، 
كاريطةريان  رؤَل��ى  رؤشنبيرةكان 
لةإَيطةى  رةخنةكانيان  بيرؤكةء  بينيوةء 
رؤذنامةكانةوة  رووثةإى  سيمينارء  كؤإء 
بآلوكردووةتةوة، ئةوةش راى طشتيى لةسةر 
ثةورةدة كراوةء تا ضةمكةكانى رةخنةطرتن 
لةاليةن  وتنى  ترسى  ضةسثيوةء  بةئاسانى 

هاوآلتييانةوة شكاندووة.

طروثةكانى فشار هةر دةرهاويشتةى ئةو 
نووسين  فيكرء  كاريزماكانى  كة  رةخانةن، 
بةرهةميان هَيناونء ئةو طروثانةش بةردةوام 
طروثى  دةركةوتنى  بؤ  بوون  رَيخؤشكةر 
كؤمةَلطةدا،  لةناو  رَيكخراو  ئؤثؤزسيؤنى 
ل��ةدواى  »ئؤثؤزسيؤن«  دةركةوتنى  ثَيش 
)2007(ةوة  ت��ةم��م��وزى  ه��ةَلبذاردنى 
ضةندين طروثى فشار دروستبوون لةوانةش: 

بزووتنةوةى »هةتاكةى«. 
حوكمإاني  س��اَل��ى   )16( ل��ةم��اوةى 
هةبوون،  ن��اإةزاي��ى  كؤمةَلَيك  ك��وردي��دا 
لةدواى  كؤبوونةوةء  ناإةزاييانة  ئةو  بةآلم 
وردة  ئيدى  ناوخؤ  شةإى  كوذاندنةوةى 
دواى  بةتايبةتيش  سةريانهةَلدا  وردة 

بةجَيهَيشتنى ساآلنى نةوةدةكان.

هاوآلتييةكى  هةر  ساآلنة  ئةو  دواى 
لةسةر  دةردةب��إى  ناإةزايى  كوردستان 
»ئةدائي«  خراثيي  خزمةتطوزاريي،  كةميي 
جياوازيكردن  حكومةت،  فةرمانطةكانى 
كةسَيكى  حيزبيء  كةسَيكى  ن��َي��وان  لة 
بَيعةدالةتيء لةسةر هةَلسوكةوتي  ناحيزبي، 

بةرثرسانى باآل.
هةموو  لةناو  ناإةزاييةكة  لةإاستيدا 
بوارةكاني  هةموو  لة  كؤمةَلدا  توَيذةكاني 
جؤراوجؤر  بةشَيوةي  دةبيستراو  ذياندا 
رؤذنامةء  لة  نووسين  وةك  دةردةب��إدرا، 
طؤظارء سايتة ئةليكترؤنيةكاندا، لة دةزطاكاني 
ئاسمانيدا،  ناوضةييء  تةلةفزيؤني  راديؤو 
لةناو  رؤذانة  خةَلكةوة  دةمي  لة  هةروةها 
شوَينةكاني  سةرشةقامء  كؤآلنء  بازاإء 
خؤثيشانداني  مانطرتنء  بة  كؤبوونةوة، 

ثضإثضر.
كاريطةريان  رؤَلى  ئةهلييةكان  رؤذنامة 
ل��ةدواى  ضونكة  ه��ةب��وو،  ن��َي��وان��ةدا  ل��ةو 
ئةهلي  رؤذن��ام��ةى  يةكةمين  دةرض��وون��ى 
بابةتى  بؤخؤى  خةَلك  »هاوآلتى«،  بةناوى 
ناإةزايي،  بَيزاريي،  سكاآل،  طازندة،  طلةييء 
خؤيان  يان  دةناردن،  بؤ  رةخنةى  توإةيي، 
طةياندنى  بةمةبةستى  دةب��رد،  بابةتيان 

بةدةسةآلتداران.
حيزب  ه��ةردوو  دةسةآلتى  ئةطةرضى 
كة  نيشاندةدا،  واي��ان  ثارتى(  )يةكَيتىء 
دامودةزطاكاني  سيستم،  بووةتة  طةندةَليي 
دايإزاندوون،  طةندةَليي  حكومةت  و  حيزب 
ضارةسةر ناكرَين، وايان نيشاندةدا هةردوو 
حكومةتيان  دامودةزطاكاني  دةس��ةآلت 
داراي���ي وآلت،  زةوت��ك��ردووة، س��ام��انء 
مووضةي سةدان هةزار فةرمانبةر، كارمةند، 
خؤراكي..  زةوي،  سووتةمةني،  خانةنشين، 
دةتوانن  دةستة  بة  وآلتةكةيان  خةَلكي 
فإَيي  بكةنء  بَيدةرامةت  خَيزان  بيبإنء 
لةسةر  هةوَلةكان  بةآلم  جادة،  سةر  بدةنة 
توند  رةخنةكان  بوونء  ب��ةردةوام  كاغةز 

دةبوونةوة.

كة  نيشاندةدا،  وايان  دةسةآلت  هةردوو 
ئاسايش، ثؤليس، ثَيشمةرطة، دةزطاي نهَيني ، 
لةبةرئةوة  دةستة،  بة  زيندانيان  دادط��اء 
سوودي  بكرَيت  هةرضي  دةترسَيء  خةَلك 
دةتوانن  ئاساني  بة  نيية،  كاريطةريي  نيية، 
هةرضي جوآلنةوةيةك ببَي سةركوتي بكةن، 
ئؤثؤزسيؤنى  رةخنةء  سةركردةكانى  بةآلم 
نووسراو هةر نةوةستانء بةردةوام بوون. 
ئةوان ئةم دَيإة شيعرةى هَيمن موكريانييان 
دي  روون��م  كاني  دةَلَيت:  كة  ثةيإةوكرد، 
بةفري  نةبوو،  شلوَي  بةهار  بةلَيشاوي 
بووةوة  بةتاوَي  طرتء  ضياي  دي  طةورةم 

قةدةم.
س��ةدان  كة  رةخانةنةى  هةموو  ئ��ةم 
ئةهلي  رؤذنامةى  الثةإةكانى  لة  ه��ةزار 
وةرنةطيرا  ئاسانى  بة  ه��ةروا  ثإكردةوة 
شَيوة«  »بةتوندترين  دةسةآلتةوة  لةاليةن 
طرتنء  لة  هةر  بوونةوة،  رووب��ةإووي��ان 
لَيدانى رؤذنامةنووسانةوة تا شةهيدكردنيان 
دةرةك��ى  دةستى  بة  نووسينء  لةسةر 

سةيركردنيان.
رؤذنامةطةريى ئةهلي )ئؤثؤزسيؤنى سةر 
دارايىء  اليةنى  طرفتى  س��ةرةإاى  كاغةز( 
ثإؤذةكانيان  بةردةوامنةبوونى  مةترسيى 
س��ةرإَي��ى  دةخ��راي��ة  كؤسث  ب����ةردةوام 
كاركردنيان، حيزبة دةسةآلتدارةكان جارَيك 
ئةهلييةكانيان  رؤذنامة  بردنةذوورةوةى 
جارَيك  قةدةغةدةكردء  فةرمانطةكان  بؤ 
بازاإدا  لة  نةبوو  دَليان  بة  ذمارانةى  ئةو 

كؤياندةكردنةوة.
رؤذنامةنووسانيش  رةخ��ن��ةط��رانء 
ئؤثؤزسيؤنى  رةخنةء  )سةركردةكانى 
بؤ  طرفتيان  شوَيندا  لةدةيان  نووسراو( 
لَيدةكراء  ه��ةإةش��ةي��ان  دروس��ت��دةك��راء 
دةستطير دةكرانء لةاليةن بةرثرسانةوة لة 

دادطا شكاتيان لَيدةكرا.
بةردةواميى  تائَيستاش  رةوش��ة  ئةم 
هةية، تا كار طةيشتة ئةوةى نووسينةكان لة 
سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان دةربضنء 
دةرةوةى  ل��ة  ئةمجارةيان  رةخ��ن��ةك��ان 
بكرَين،  دةسةآلت  ئاراستةى  هةرَيمةكةوة 
نووسةرء  ضةندين  كة  ب��ةوةى  ئ��ةوةش 
هةرَيمى  هاتنة  بيانى  رؤذنامةنووسى 
بارودؤخةكةيان  رةخنةى  كوردستانةوةء 
لة وآلتةكانى خؤيانةوةء  طرتء ضوونةوةء 
ب��ي��روإاى  جيهانييةكاندا  رؤذن��ام��ة  ل��ة 
دةسةآلتى  لةسةر  خؤيان  رةخنةئامَيزى 

هةرَيم بآلوكردةوة.
تاكةكةسةكان دةرضوونء  لة  رةخنةكان 
كؤمةَلةء  ئةهلي  رؤذنامةطةريى  هةوَلى  بة 
بيروإا  ئازاديى  لة  توَيذينةوة  سةنتةرةكانى 
لة راثؤرتةكانياندا رةخنةيان لة باردودؤخى 
لة  بةتايبةت  ط��رت،  كوردستان  هةرَيمى 

كوشتنء سووكايةتى  طرتنء  رووداوةكانى 
بة رؤذنامةنووسان.

»ئؤثؤزسيؤن«يش  دةركةوتنى  لةدواى 
ئةهلى  رؤذنامةطةريى  لةسةر  فشارةكان 
هةَلبذادنةكانى  لةكاتى  بةتايبةت  زياديكرد، 
2009/7/25ء  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى 
 ،2010/3/7 عَيراق  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ثةيامنَيراني   رَي��ك��خ��راوي   نموونة  ب��ؤ 
 ،)2010( شوباتى  ل���ة)24(ي   بَيسنوور 
ديموكراسي  و   « ناونيشانى:  بة  راثؤرتَيكى 
عَيراق  كوردستاني   لة  رادةربإين  ئازاديي  
لةمةترسيداية« بآلوكردووةتةوة، كة ضةندين 
بانطةشةى  لةماوةى  ثَيشَيلكاريى  نموونةى 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق لة 

هةرَيمى كوردستاندا هَيناوةتةوة.
ئةهلى  رؤذنامةى  رؤذنامةنووسانى 
دةيانزانى كة ثةيامةكانيان ضةند كاريطةريى 
بةإَيوةبةرى  هةردي«  »ئاسؤس  بؤية  هةية، 
كؤمثانياى ئاوَينة بؤ راطةياندن لة وتارَيكيدا 
ثاشكؤي  لة   )2009( تةمموزى  )11(ى  لة 
باسى  ئاوَينةدا  رؤذنامةى  هةَلبذاردنى 
دةكاتء  راطةياندن  كةناَلةكانى  كاريطةريى 
كةناَلةكاني  وَينةيةي  ئ��ةو  دةنووسَيت: 
راط��ةي��ان��دن ل��ةس��ةر ب��ارودؤخ��ي وآلت 
ثَيشكةش و بآلوي دةكةنةوة، كاريطةرييةكي 
طةورةي هةية لةسةر ئةو وَينا و ثَيشبينييةي 
كة )بينةر، بيسةر، خوَينةر( لةسةر وآلتةكةي 
ئةوةشة  لةبةر  دةك��ات.  دروستي  خ��ؤي 
هةميشة  ديكتاتؤرييةكاندا  داخراوو  لةوآلتة 
دةكاتة  راطةياندن  سياسيي،  دةسةآلتي 
كؤنترؤَلكردني  ئاراستةكردن و  بؤ  ئامرازَيك 
وآلت  ب��ارودؤخ��ي  نيشانداني  خ��ةَل��ك و 

بةوشَيوةيةي كة خؤي دةيةوَيت.
رؤذَي��ك  ضةند  وت��ارةك��ة  نووسينى 
كوردستانة،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ثَيش 
وتارةكةيدا  كؤى  لة  رؤذنامةنووسة  ئةو 
سةردةمَيكى  ئيدى  بَلَيت:  ثَيمان  دةيةوَيت 
ديكة بةإَيوةيةء سندوقى دةنطدان هاتووةتة 
رةخنةى  ئةوان  ساَلة  ضةند  ئةوةى  ثَيشء 
كة  هاوآلتيداية،  لةدةستى  ئَيستا  لَيدةطرن 

بيطؤإَيت.
ه���ةر ل���ةو روان���ط���ةي���ةش���ةوة ب��وو 
هةَلبذاردندا  لة  ئةهلى  رؤذنامةطةريى 
سةركةوتنى  بؤ  بينى  كاريطةريان  رؤلى 
هةَلبذاردنةكانء هاندانى خةَلك بؤ دةنطدان.

ئةنجامى  دةرك��ةوت��ن��ى  دواب����ةدواى 
ئةهلى  رؤذنامةطةريى  هةَلبذاردنةكانيش، 
ويستى بضَيتةوة سةر سكةى رؤذنامةطةريى 
ثإؤفيشناألء ببَيتة ثردى ثةيوةنديى لةنَيوان 
ئةهلى  رؤذنامةطةريى  دةسةآلتدا،  خةَلكء 
ئَيستا دةيةوَيت تةنيا رؤَلى طةياندن ببَينَيتء 
بؤ  اليةنطريى  بة  كة  دةرضَيت،  كَيشة  لةو 
اليةنَيك  بؤ  هةندَيكجار  يان  ئؤثؤزسيؤن، 
تؤمةتبار دةكرَيت، ئةوةش دواى دةركةوتنى 
ئؤثؤزسيؤن  ب��ة  خ��ؤي��ان  ك��ة  ط��روث��َي��ك 

ناساندووةء دةيانةوَيت ئةو رؤَلة ببينن.

لةسةر كاغةزةوة بؤ سةر زةوى 
رةخنةكان دةأذيَنة ناو خةلَكةوة

ئؤثؤزسيؤنبوون
ئايا ئؤثؤزسيؤنى كوردى هةية؟ ثَيش ئؤثؤزسيؤن رةخنةكان لة كوَيوة ئاراساتة دةكران؟ كَى دةسثَيشخةربووة لة دروستبوونى ئؤثؤزسيؤندا، ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى كوردستان )لة 2009/7/25(وة لةماوةى ساَلَيكدا ضى كردووة؟،  ثَيناسةكان ئؤثؤزسيؤنى تةندروست لة سيستمَيكى ديموكراتى تةندروستدا سةرهةَلدةدات، بؤية دةكرَيت بثرسين  بةثَيى 

ئينجازةكانى ضين؟، حكومةتى سَيبةر لةكوَيى ئؤثؤزسيؤنداية، ئايا ئؤثؤزسيؤن تةنيا موزايةدةى سياسيىء راطةياندنى كردووة يان ئةركةكانى لة ثةرلةمان بةجَيهَيناوة، بؤ لة لةاليةن دةسةآلتةوة هةميشة وا باسى ئؤثؤزسيؤن دةكرَيت، كة دان بة هيضى خَيردا نانَين؟ تاضةند دةسةآلت لة قةبارةى كارةكانى ئؤثؤزسيؤنى كةمكردووةتةوة؟ ئايا دةبَيت ئؤثؤزسيؤن 

ئامادةكردنى دؤسية: هيوا جةمالضاوةإَيى فةرمووى دةسةآلت بكات؟.... ئةمانةو ضةندين ثرسيارى تر كة جَيطةى مشتومإى خةَلكة لةم تةوةرةدا شرؤظة دةكرَين. 

ئؤثؤزسيؤنى 

سةر كاغةز 

بة عةمةلى 

بيروِراكانيان 

كردة نووسين

دةسةآلتى 

هةردوو حيزب 

وايان نيشاندةدا 

كة طةندةلَي 

بووةتة سيستمء 

ضارةناكرَيت

حيزبة دةسةآلتدارةكان 
جارَيك 

بردنةذوورةوةى 
رؤذنامة 

ئةهلييةكانيان 
بؤ فةرمانطةكان 

قةدةغةدةكردء جارَيك 
ئةو ذمارانةى بةدلَيان 

نةبوو لة بازاِردا 
كؤياندةكردنةوة
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ئا: رؤذنامة

هةموو  عَيراق،  دارايى  ضاودَيريى  ديوانى 
)3(مانط جارَيك راثؤرتَيكى تَيروتةسةل لةسةر 
ئةنجومةنى  كؤمار،  سةرؤكايةتي   سآ  هةر 
وةزيران، ئةنجومةنى نوَينةرانء وةزارةتةكان، 
دةستة تايبةتةكان ئامادة دةكاتء لةو راثؤرتةدا 
سةرثَيضييةكان  تَيبينييةكانء  رةخنةكان، 

دةخاتةإوو. 
راثؤرتةى  ئةو  دارايى،  ضاودَيريى  ديوانى 
دةستةى  ثةيوةنديدارةكانء  اليةنة  ئاإاستةى 
داراي��ى  ليذنةى  نةزاهةء  ليذنةى  نةزاهة، 

ئةنجومةنى نوَينةران دةكات.
راثؤرتة  بةو  تةنيا  ضاودَيريى  ديوانى 
)6( راثؤرتَيكى  ناوةستَيتء  )3(مانطييةوة 

بؤ  اداء(  )تقيم  راثؤرتى  بةناوى  جارى  مانط 
دامودةزطاكانى  وةزارةتةكانء  هةَلسةنطاندنى 

حكومةت دةردةكات. 
لةو راثؤرتة )6(مانطييةدا، ديوانى ضاودَيريى 
كاروبارى  بؤ  تةواو  هةَلسةنطاندنى  داراي��ى 
دةك��اتء  )6(م��ان��ط��دا  م��اوةى  لة  حكومةت 
دةخ��ات��ةإوو،  كةموكوإييةكان  سةرجةم 
كةموكورتيء  هةموو  لةبارةى  خؤى  راى 
بةردةستى  دةخ��ات��ة  سةرثَيضييةكانةوة 
ئةنجومةنى وةزيران، تا لَيكؤَلينةوةيان لةبارةوة 
كاروبارةكانيان  وةزارةت��ان��ةى  ئةو  بكاتء 
بةباشى رايى نةكردووة، رَيوشوَينى ثَيويستيان 

لةطةَلدا بطيرَيتةبةر.
دي��وان��ى ض��اودَي��ري��ى داراي���ى ع��َي��راق، 
 6 م��ان��ط��ىء   3( )2(راث���ؤرت���ة  ل��ةو  جطة 
دةرخستنى  بؤ  راثؤرتَيك  ساآلنة  مانطيية(، 
هةموو  لةسةر  سةرثَيضييةكان  سةرجةم 
كؤمار،  سةرؤكايةتى  بة  سةرؤكايةتييةكان، 
نوَينةران،  ئةنجومةنى  وةزيرانء  ئةنجومةنى 
ئامادة  تايبةتييةكان  دةستة  وةزارةتةكانء 
دةكاتء بةهةمان شَيواز رةخنةء تَيبينييةكانى 

ديوان دةخاتةإوو. 
لة  زياتر  زانيارييةكانى  كة  راثؤرتة،  ئةو 

دةخرَيتة  ضإترنء  ثَيشوو  )2(راثؤرتةكةى 
دةستةى  سةرؤكايةتييةكان،  بةردةستى 
تا  ثةرلةمان  دارايى  نةزاهةء  ليذنةى  نةزاهة، 
رَيوشوَينى ثَيويست بطيرَيتةبةرء ضارةسةر بؤ 
لَيثَيضينةوةش  بدؤزرَيتةوةء  كةموكورتييةكان 

لةبارةى سةرثَيضييةكانةوة بكرَيت.
جطة لةو راثؤرتة ساآلنةء خولىء وةرزييانة، 
تايبةت  راثؤرتى  بةردةوام  ضاودَيريى  ديوانى 
لةبارةى كاروبارةكانى دةزطاء دامةزراوةكان، 
سةر  ت��ا  سةرؤكايةتييةكانةوة  ل��ة  ه��ةر 
فةرمانطةكانى  تايبةتةكانء  دةستة  وةزارةتء 
كاروبارةكانيان  دةردةك��اتء  حكومةت  ترى 
ياساييةوة  داراي���ىء  ئيداريىء  رووى  لة 

ثَيشنيازةكانى  رةخنةء  هةَلدةسةنطَينَيتء 
اليةنانةى  ئةو  دةخاتةإوو.  خؤى 

لةبارةوة  راثؤرتةكانيان  كة 
ئةطةر  دةردةض����ن، 

ه�����ات�����وو 

لةماوةيةكى 
دي��اري��ك��راودا 

ن  يا ة و لَيثَيضينة
ل�������ةب�������ارةى 

ء  ن كا تيية ر كو مو كة
ة  و نة كا ثَيضيية ر سة

ن������ةك������رد، ئ������ةوا 
ئ��ةو دي���وان���ى ض���اودَي���ري���ى، 

دةخ��ات��ة  تايبةتة  بةردةستى راث��ؤرت��ة 
دةستةى نةزاهةى عَيراق، تا اليةنى كةمتةرخةم 

رووبةإووى لَيثَيضينةوةى ياسايى بكرَيتةوة.
لَيرةدا وةكو نموونةيةك، يةكَيك لة راثؤرتة 
تايبةتةكان كة دةربارةى ئةنجومةنى نوَينةرانى 

عَيراقة، دةخةينةإوو.
)2010/5/11( رؤذى  ل��ة  راث���ؤرت��ةك�ة 

دةرض��ووةو   )5689/1/53/5( ذم��ارة:  بة  دا 
النواب  لمجلس  المالية  )البيانات  ناونيشانى 
االول/2008(  كانون   /31 في  المنتهية  للسنة 
سةرؤكى  ديوانى  ئاإاستةى  هةَلطرتووةء 

ئةنجومةن كراوة.
كةموكوإيية  سةرجةم  راثؤرتةكةدا،  لة 
بةردةستى  خراونةتة  ئيدارييةكان  داراي��ىء 
لَيدةكات،  داواى  ئةنجومةنء  س��ةرؤك��ى 
ض��ارةس��ةري��ان ب��ك��اتء 
لةطةأل  لَيثَيضينةوةش 
سةرثَيضيكاراندا بكاتء 
لة ماوةى )60(رؤذدا 
ئةنجامةكان  ل��ة 
ئ���اط���اداري���ان 

بكاتةوة.
ئ��ةوةى 
ل��������ةو 

راث���ؤرت���ةدا 
س��ةرن��ج��إاك��َي��ش��ة، 
بةرثرسة  ن���اوى  ب��وون��ى 
كة  راثؤرتةكةدا  لةناو  كوردةكانة 
كة  ئةوةى  لةبارةى  هَيناون،  ناوى  ديوان 
ئؤتؤمبَيليان الى خؤيان طلداوةتةوة، لةكاتَيكدا 
ئةو ئؤتؤمبَيالنة موَلكى ئةنجومةنى نوَينةرانن، 
بةشى  لة  ناوى  تريش  بةرثرسَيكى  هةروةها 

خةرجييةكاندا هاتووة.
مةعسوم،  فوئاد  د.  ناوى  راثؤرتةدا  لةو 
هاوثةيمانيى  فراكسيؤنى  ثَيشووى  سةرؤكى 
هاتووة،  نوَينةران  ئةنجومةنى  لة  كوردستان 

خؤى  الى  جؤراوجؤرى  ئؤتؤمبَيلى   )7( كة 
دةَلَيت:  لةراثؤرتةكةدا  هةر  طلداوةتةوة، 

س���ةرةإاى ئ��ةوةى بة ن��ووس��راوى 
ئاطاداركراوةتةوة،  رةسميى 

كةضى ئةو ئؤتؤمبَيالنةى 
نةطةإاندووةتةوة، 

ا  تَيكد كا لة
ئ��ةو 

ئؤتؤمبَيالنة 
لة  حكومينء 

بؤ  خؤيدا  كاتى 
كار  راث��ةإان��دن��ى 

كاتى  شَيوةيةكى  بة 
ثَييدراون.

د.فوئاد  ناوى  لةطةأل 
مةعسوم-دا، ناوى هةندَيك 

تر  باآلكانى  بةرثرسة  ل��ة 
مةحمود  ل��ةوان��ة:  ه��ات��ووة، 

ثَيشووى  سةرؤكى  مةشهةدانى، 
)6(ئؤتؤمبَيلى  كة  نوَينةران،  ئةنجومةنى 
طلداوةتةوةء بؤ ئةنجومةنى نةطةإاندوونةتةوة، 
سةرؤكى  ئةلحةسةنى،  حاضم  ناوى  هةروةها 
كة  هاتووة  نيشتمانيش  كؤمةَلةى  ثَيشووى 
ئؤتؤمبَيلَيكى جؤرى مارسديسى لةالماوةتةوة.

ماليكى،  ن��ورى  ن��اوى  لةوانيش،  جطة 
هاتووة،  وةزي���ران  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
مارسديسء  جؤرةكانى  )2(ئؤتؤمبَيلى  كة 
خؤى  الى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ك��رؤالى 

هَيشتووةتةوة.
ل�ة راثؤرتةكةداء لة بةشى )خةرجييةكان(

يشدا، بةرثرسة كوردةكان بَيبةش نينء ناوى 
عارف تةيفورى جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق هاتووة: كة بإى )53(مليؤنء 
)500(هةزارء )15(هةزار دينار بة موستةنةدى 

بؤ ضاككردنةوةى  سةرف 
ثةرلةمانتار  خانووى  
ع�����ارف ت��ةي��ف��ور 
خ���ةرج���ك���راوةء 
خ���ان���ووةك���ة 
ل�����ة الي�����ةن 
)نووسينطةى 
ح��ةي��دةر 
زوبَيدى 
ب�����ؤ 

ب��ةَل��َي��ن��دةراي��ةت��ى( 
ئةنجامدراوة. 

تَيبينييانة  ئ��ةم  راثؤرتةكة، 
بإة  ئةو  خةرجكردنى  ضؤنَيتيى  لةسةر 

ثارةية دةخاتةإوو:
ليذنةى  ئ���ةوةى  ب��ةب��آ  ك��ارةك��ة،   -1
بكرَيتةوة،  ئاطادار  لَي  )مشتريات(ى  كإين 

ئةنجامدراوة.
بةشةكانى  بؤ  دةرخستة  ضةندين   -2
كؤمثانيايةكةوة  ضةند  الي��ةن  لة  كارةكة 
بةَلَيندةرى  ناوى  ئةوةى  بةبآ  خراوةتةإوو، 
جَيبةجَيكار بهَينرَيتء زؤربةى ئةو دةرخستانة 
تةواوةتى  بة  كارةكان  تةواوبوونى  دواى 
بؤ  زوبَيدى  حةيدةر  )نووسينطةى  لةاليةن 

بةَلَيندةرايةتى( ثَيشكةشكراون.
دةرخ��س��ت��ان��ةى  ئ���ةو  زؤرب�����ةى   -3
تةواويان  بةَلطةنامةى  ثَيشكةشكراون، 
دةستخةت  بة  بةشَيكيشيان  نييةء  لةطةَلدا 

نووسراونةتةوةء مؤريش نةكراون.
لةو  نموونةيةكيشى  ضةند  راثؤرتةكة، 

دةرخستانة خستووةتةإوو.

شارا عةبدوإلةحمان

ليستى كوردستانيى ثابةند نةبوو بةو بةَلَينةى 
دامةزراندنى  بؤ  دابووى  ليستةكةدا  بةرنامةى  لة 
ئةنجومةنى راذة، ئةندامَيكى ليستةكةش ئةو كارة 

بة ئةركى حكومةت دةزانَيت.
لة بإطةى )9( لة خاَلى )31(ى بةنارمةى ليستى 
2009/7/25دا،  هةَلبذاردنى  بؤ  كوردستانيى 
كوردستان  راذةى  »ئةنجومةنى  هاتبوو: 
لة  يةكسانيى  دابينكردنى  بؤ  بةطةإدةخةين، 
طشتييةكاندا«،  وةزيفة  جاإدانى  كارو  دةرفةتى 
بةَلَينةدا  ئةو  بةسةر  مانط   )10( نزيكةى  بةآلم 
ئةنجومةنةكة  دروستكردنى  تائَيستا  تَيثةإيوةو 

دةنطى نيية.
ليستى  ثةرلةمانتارى  ئةحمةد،  د.دل��َي��ر 
كوردستانيى بة رؤذنامةى راطةياند: »راستة ئَيمة 
ئةو بةَلَينةمان دابوو، بةآلم ئةوة كارى ثةرلةمان 
شةشةمدا  لةكابينةى  حكومةت  دةبَيت  نييةو 
بدات،  ئةنجومةنة  ئةو  بةطةإخستنةوةى  هةوَلى 
تواناو  بنةماى  لةسةر  دام��ةزران��دن  بؤئةوةى 

ثَيداويستى فةرمانطةو وةزارةتةكان بَيت«.
بَيت  شوَينَيك  ه��ةر  لة  راذة  ئةنجومةنى 
ميالكاتى  )رَيكخستنةوةى  بة  هةية  ثةيوةنديى 
ئةو  بإوانامةى  لة  لَيكؤَلينةوة  وةزارةت��ةك��ان، 
ضارةسةركردنى  دادةم��ةزرَي��ن،  كة  كةسانةى 
كار،  هةلى  دؤزي��ن��ةوةى  زي��ادة،  فةرمانبةرى 
دامةزراندن، رَيكخستنةوةى مووضة(، بةوثَييةش 
بوونى ئةنجومةنى راذة ثَيويستييةكى حةتميية بؤ 

كوردستان.
حكومةتى  لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى  بةآلم 
كة  ئاشكراكرد:  رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  هةرَيمدا 
ئةو  دروستكردنةوةى  لةسةر  هةبووة  قسةيةك 
تائَيستا  بإيارو  نةبووةتة  بةآلم  ئةنجوومةنة، 
دةستى  ئةنجومةنة  ئةو  دروستكردنى  كارةكانى 

ثَينةكردووة.

ضاوان عةلى

كوردستان،  ثةرلةماني  سةرؤكايةتي 
ثةرلةمانتارانء  داواك��اري��ى  وةآلم���ى 
بؤ  ن��ادات��ةوة  ثارَيزطاكان  ئةنجومةني 
بؤ  ياسايي  رَيطةضارةيةكي  دؤزينةوةي 

كَيشةي ئةنجومةني ثارَيزطاكانى هةرَيم.
ياسايي  م��اوةى  ت��ةواوب��وون��ى  دواى 
ياسايةك  هةرَيم،  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
بكةن،  ثةيإةوى  ئةنجومةنةكان  كة  نيية 
ئةو  ك��ارى  لةسةر  كاريطةريى  ئةمةش 
بةتايبةت  دروستكردووة،  ئةنجومةنانة 
هيض  كة  سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 

مامةَلةيةكيان لةطةأل ثارَيزطاردا نةماوة.
ئةنجومةنى  سةرؤكى  عةبدوَلآل،  كاوة 
كَيشةكةيان  ثَييوابوو:  سلَيمانى،  ثارَيزطاى 
وةآلم��ي��ان  ك��َي��ش��اوةء  درَي����ذةى  زؤر 
نةدراوةتةوة لةاليةن ثةرلةمانء حكومةتء 

سةرؤكايةتي هةرَيمةوة.
 )2009/4/20( لة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ياساى ذمارة )3(ى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى 

هةرَيمى كوردستانى ثةسةندكردووة، بةثَيي 
كاري  داه��ات��ووةوة  خولي  لة  ياساكةش 
نيية  رؤشن  ئةوةى  لةبةر  بةآلم  ثَيدةكرَيت، 
كة كةى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكان 
ئةنجومةنى  لةئَيستاشدا  ئةنجامدةدرَيت، 
ياساييدا  بؤشاييةكى  لة  ثارَيزطاكان 

ماونةتةوة.
كاروان ساَلح، ئةندامى ليذنةى ناوخؤى 

لةبةر  ثَييوابوو:  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ئةوةى كة ثَيويستة ئةنجومةنى ثارَيزطاكان، 
ليذنةى  ثَيبكةن،  كارى  هةبَيت  ياسايةك 
ناوخؤ لة ثَيشنيازةكانياندا كة بؤ ضارةسةرى 
سةرؤكايةتى  ثَيشكةشى  كَيشةية  ئ��ةم 
كة  كردووة  داوايان  كردووة،  ثةرلةمانيان 
ياسايى  ناوخؤء  ليذنةى  كات  بةزوترين 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  لةطةأل  ثةرلةمان 
ئةو  كؤببنةوةء  سلَيمانى  دهؤكء  هةولَيرء 
لةياساى  كة  هةمواربكرَيتةوة  بإطةيةش 
تا  ئَيستاداء  لة  ذمار)3(دا هاتووة، بؤئةوةى 
هةَلبذاردن دةكرَيت، ئةنجومةنى ثارَيزطاكان 
ثةيإةوى ئةم ياساية بكةن كة لة ثةرلةمانى 

كوردستان دةرضووة.
بةدةنطةوةنةهاتنى  نةدانةوةء  وةآلم 
بةجؤرَيك  ثارَيزطاكان،  ئةنجومةنى  كَيشةى 
سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
سةرؤكى  وةك  ك��ة  ن��ي��ط��ةران��ك��ردووة، 
دةَلَيت:  سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
نةدةنةوةء  وةآلممان  زياتر  لةمة  »ئةطةر 
ناضارين  ئةوا  نةيةن،  كَيشةكةوة  بةدةنط 
لة  كارطَيإيى  دادط��اى  ببةينة  كَيشةكةمان 

هةولَيرء ئةطةر لةوَيش ضارةسةر نةكرا، ئةوا 
دةيبةينة بةردةم دادطاى فيدراَلى عَيراق«.

نورةدينى،  عومةر  ديكةوة،  لةاليةكى   
ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى  ئةندامى 
تا  كة  ك��ردةوة  لةوة  جةختى  كوردستان، 
ئَيستا ئةو مةسةلةية لة ليذنةى ياسايى باس 
نةكراوةء لةاليةن سةرؤكايةتيشةوة ئاطادار 
نةكراونةتةوة، بةآلم ئةوةشى خستةإوو كة 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لةوةداية،  طرفتةكة 
دواى  ن��ةم��اوةء  ئ��ةوةن��دةى  ثارَيزطاكان 
هةَلبذاردنيش ئؤتؤماتيكى خؤيان بؤيان هةية 

كار بة ياساكةى ثةرلةمان بكةن.
ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى  ب���إواى  ب��ة 
ئةو  هةمواركردنةوةى  سلَيمانى،  ثارَيزطاى 
ضارةسةرة  باشترين  ياساكة،  بإطةيةى 
بة  كؤتايى  دةبَيت  يان  ضونكة  كاتةدا،  لةم 
بهَينرَيتء  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  كارى 
هةَلبوةشَيتةوة، كة ئةمةش دذى دةستوورء 
مادة  ئةم  هةوَلبدرَيت  يان  ديموكراسييةتة، 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  الببرَيتء  ياسايية 
ياساى  ثةيإةوى  هةبَيت  بؤيان  ئَيستادا  لة 

ذمارة)3(ى ساَلى)2009( بكةن.

هاوإآ عةبدوَلآل

مانطة  ش��ةش  م��اوةى  ئ��ةوةى  لةطةأل 
هاوبةشى  هَيزى  ئَيستا  تا  ثَيكهَينراوة، 
لة  عَيراق(  سوثاى  ثَيشمةرطة،  )ئةمريكى، 
تةواويى  بة  كةركوك  ثارَيزطاى  سنوورى 
ئةو  هَيشتا  ه��ةروةك  نةبووةو  دةستبةكار 
هَيزة لةذَير دةسةآلتى سوثاى ئةمريكادايةء 

نةكةوتووةتة دةستى هَيزة عَيراقييةكان.
ب��ه إَي��وه ب��ه ري   شكور،  يادگار  عه قيد 
كه ركوك،  پؤليسي  هه ماهه نگيي   سه نته ري  
لة  زياتر  كة  رؤذنامة خستةإوو،  بؤ  ئةوةى 
حةوت مانطة سوثاى ئةمريكا هَيزى هاوبةشى 
ثَيكهَيناوة، ئَيستا تةوقى يةكةم كة بازطةكانة، 
)ثشتى  دووةم  تةوقى  دةستبةكاربووةء 
كةركوكء  ثارَيزطاى  سنوورى  بازطةكان( 

كة  سَييةم  تةوقى  هةروةها  تر،  ثارَيزطاكانى 
مةركةزى شارة، دةستبةكار نةبوون.

ك��ارك��ردن��ى  »ميكانيزمى  وت��ي��ش��ى: 
مانطةكانى  ل��ة  ه��اوب��ةش��ةك��ة  ه��َي��زة 
تةواويى  بة  جَيبةجَيدةكرَيتء  داهاتوودا 

دةستبةكاردةبن«. 
لة كؤتايى ساَلى)2008(دا، ذةنةراأل رايمؤند 
هَيزةكانى   طشتيى  فةرماندةى  ئؤدَيرنؤى 
ثَيكهَينانى  ثَيشنيازى  عَيراق،  لة  ئةمريكا 
ناوضةجَيناكؤكةكان  لة  هاوبةشى  هَيزَيكى 
عَيراق،  سوثاى  ثَيشمةرطة،  )هَيزى  لةنَيوان 
كوردو  بةرثرسانى  كردء  ئةمريكا(  سوثاى 
رَيككةوتوون  فرةإةطةز،  هَيزةكانى  عَيراقء 
لةسةر ثَيكهَينانى هَيزى هاوبةش لة كةركوكء 
ليذنةيةك  دواتريش  ناوضةجَيناكؤكةكان، 
سةرؤكايةتى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى  لةنَيوان 
هَيزةكانى  عَيراقء  وةزيرانى  ئةنجومةنى 

فرةإةطةز ثَيكهَينرا.
دووةمى  كانوونى  مانطى  سةرةتاى  لة 
سةربازيى  بةرثرسَيكى  ضةند  ئةمساَلدا، 
نوَينةرى  عَيراقء  لة  ئةمريكا  هَيزةكانى 
سةردانى  ع��َي��راق،  بةرطريى  وةزارةت���ى 
كؤبوونةوةيةكياندا  لة  كردو  كةركوكيان 
لةطةأل بةرثرسانى ئةمنيىء ئيداريى كةركوك، 
بؤ  هاوبةشةى  هَيزة  ئةو  كة  ئاشكرايانكرد 
ثارَيزطاى كةركوك ثَيكهَينراوة، لة ئايندةيةكى 
جَيطيردةكرَين.  ثارَيزطاكةدا  لة  نزيكدا 
ثارَيزطاى  سنوورى  لة  هاوبةشةكة  هَيزة 
ثَيكدَيت،  )400(ك����ةس  ل��ة  ك��ة  ك��ةرك��وك 
سَييةم(  دووةم،  )ي��ةك��ةم،  تةوقى  بةسآ 
كةركوكء  )دةوروب���ةرى  بآلودةكرَينةوة 
سنوورى  كةركوك،  ناوةإاستى  بازطةكان، 
ئَيستا،  تا  مانطَيكء  ضةند  دواى  ثارَيزطاكة(، 
يةكةم،  تةوقى  لة  تةنيا  هاوبةشةكة  هَيزة 

لةئَيستاشدا  دةستبةكاربووةء  بازطةكان 
هَيزة  تةواوى  جَيطيركردنى  بؤ  كاردةكرَيت 
»تا  يادطار:  عةقيد  وتةى  بة  هاوبةشةكةء 
دةسةآلتى  لةذَير  هاوبةشةكة  هَيزة  ئَيستا 
دةستى  نةكةوتووةتة  ئةمريكادايةو  سوثاى 

هَيزة عَيراقييةكان«.
قادر،  سةرحةد  عةميد  بارةيةوة،  لةو 
قةزاوناحيةكانى  ثؤليسى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ضةند  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك، 
كؤبوونةوةيةك  ضةند  ئَيستا،  ثَيش  رؤذَيك 
هَيزةكانى  ئةمنييةكانء  هَيزة  لةنَيوان 
دانانى  مةبةستى  بة  ئةنجامدرا،  هاوثةيمانان 
سنوورى  لة  ئةمنيى  نوَيى  ميكانيزمَيكى 
ناحيةى  لة  بةتايبةتى  كةركوك،  ثارَيزطاى 
لةو  ئةمريكا  سوثاى  هَيزةكانى  كة  رةشاد 
بكشَينةوةو  بةنيازن  جَيطيرنء  سنوورة 
ثاراستنى ناوضةكة بة سوثاى عَيراق بسثَيرن.

بةرثرسة كوردةكان، لة راثؤرتةكانى ديوانى ضاودَيريى داراييدا

كوردستانيى، 

بةلَيَنةكةى 

جيَبةجيَنةكرد

هَيشتا هَيزى هاوبةش لة كةركوك دةستبةكار نةبووة

»ثةرلةمان وةالَممان نةداتةوة، كَيشةكة دةبةينة دادطاى فيدراَلى«

كاوة عةبدوَلآل



وةفدي كوردستان

رؤذي  كؤبوونةوة،  سةعات   )52( لة  زياتر  ثاش 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة  شةممة رَيكةوتي )6/12( وةفدي 
طةيشتة  هةولَيرةوة  فإؤكةخانةي  لة  كوردستانييةكان 
لة  دوات��ر  يةكةمجارء  بؤ  رةشيد  ئوتَيل  لة  بةغداو 
ميوانخانةي نوَينةرايةتي هةرَيم لة بةغدا نيشتةجَيبوو.

سةرؤكي  هةرَيمء  سةرؤكي  كرا  تَيبينى  ئةوةي 
بةم شاندة  باشيان  طرنطييةكي  ثةرلةماني كوردستان 
زؤر  هةوَلَيكي  كةركوكي-يةوة  د.كةمال  لةاليةن  داو 
درا كة ئةم شاندة رؤَل�ى خؤي ببينَيتء وةك شاندي 
تةطةرةء  بناسرَيتء  كوردستان  هةرَيمي  فةرميي 
شاندة  ئةم  دةستبةكاربووني  ب��ةردةم  كؤسثةكاني 

كةمبكرَيتةوة.
هةر  كة  نابينَيت،  خؤي  لةوةدا  وةفدة  ئةم  طرنطي 
اليةنة س�آ كةسى دةستنيشانكردووة بؤ نوَينةرايةتي 
خؤى، بةَلكو لةوةدا خؤي دةبينَيت كة بؤ يةكةم جارة:

رؤَل�ى  حيزب  دوو  ياخود  حيزب،  يةك  تةنيا   -1
ديكة  اليةنةكاني  لةطةأل  دانوستان  طفتوطؤكردنء 
بةشَيوةي  ئؤثؤزسيؤنيش  اليةني  س�آ  بةَلكو  نابينن، 
مافى  اليةكيان  هةموو  دةبيننء  رؤَلة  ئةو  يةك  وةك 

رةتكردنةوةي رَيككةوتنةكانيان هةية.
بة  شاندة  ئةم  كارةكاني  تةواوبووني  ثاش   -2
بنبةست  بة  طةيشتن  ياخود  ئةنجام،  بة  طةيشتن 
وةك  كوردستان،  هةرَيمي  ثةرلةماني  بؤ  دةطةإَينةوة 
مةرجةعى خةَلكي كوردستانء ئةو رؤَلة راستةقينةية 
ئةوةش  لةطةأل  خةَلك،  نوَينةراني  دةست  دةدرَيتةوة 
زؤرينة  كوردستان  لةثةرلةماني  حيزب  دوو  هةر  كة 
ثَيكدةهَينن، بةآلم ئةم هةنطاوة، هةنطاوَيكي راستةقينةي 
ديموكراسييةء بةخاَلَيكي ئيجاب�ى بؤ سةرؤكي هةرَيمء 

اليةنة سياسييةكان ئةذمار دةكرَيت.
شاندة  ثَيشووتري  دانوستانةكاني  هةموو   -3
كوردييةكان بةنهَينى بةإَيوة دةضوو، كةس نةيدةزاني 
ضي دةطوزةرآ لة بةغدا، بةآلم ئةمجارة دةنطوباسةكان 
اليةنة  بةمةش  دةط��وَي��زرَي��ت��ةوةء  هاوآلتييان  بؤ 
جياجياكاني ئؤثؤزسيؤن رؤَل�ى باشء بةرضاويان لةم 

بوارةدا بينيوة.
بؤ ئةوةي نةكةوينة هةَلةوة دةبَيت ئاماذة بةاليةنة 

سلبييةكاني ئةم هةنطاوة نوَيية بدةين:
 )6/17( ل��ةإؤذي  تةنيا  شاندةكة  تائَيستا   -1
العراق(،  وحدة  )ئيئتيالفى  عَيراقييةو  ليست�ى  هةردوو 
ديدارو  بةجيا  دةكات،  ثؤآلنى، سةرؤكايةتي  جواد  كة 
كة  ضاوةإواندةكرَيت  وا  ئةنجامداوةو  كؤبوونةوةى 
لةطةَل  هةروةها  ببينَيت،  ياسا  دةوَلةتي  ليستي  ئةمِرؤ 
رؤذاني  لة  جةعفةريش  عَيراقييةو  سةدرو  رةوتي 
راطةياندنةكانةوة  لة  ئةوةي  كؤببنةوة،  داهاتوودا 
هيض  ثَيشوو،  دانيشتنانةي  ئةو  ك��راوة  لَيوة  باسي 
اليةني  نةكةوتووةتةوةو  ل�آ  رَيككةوتنَيكي  جؤرة 
ئةو دوو اليةنة  ثَيشكةشي  كوردي هيض كارنامةيةكي 
هةتا  كة  واية:  ثَييان  نةكردووةو ضاودَيراني سياسيي 
يةكاليى  وةزي��ران  ئةنجومةني  سةرؤكي  كَيشةي 
نةبَيتةوة، كورد ناتوانَيت هيض رَيكةوتنَيك ئةنجامبداتء 

ئةو كؤبوونةوانة هيضى ل�آ سةوز نابَيت.
2- ئةوةي تَيبين�ى دةكرَيت، كة يةكَيتيي نيشتمانيي 
كوردستان دَلطرانة بةوةي كة سةرؤك كؤماري عَيراق، 
جةالل تاَلةبانى وةك جاران رؤَل�ى فةرميى ثَينةدراوة 
دةست  دراوةتة  رؤَلة  ئةو  بةغداء  دانوستانةكاني  لة 
شاندة فةرمييةكةو ثةرلةماني كوردستان، كة ئةوةش 
نهَينىء وةرطرتني ثؤستء  رَيكةوتني  بواري  بؤخؤي 
هةرضةندة  دةكاتةوة،  تةسك  زؤر  دابةشكردنيان 
لةو  عةرةبةكان  سياسيية  اليةنة  زؤرب��ةي  تائَيستا 
راطةياندنةكاندا  لة  تَينةطةيشتوونء  طؤإانكاريية 
بةآلم  دةب��ةن،  ناويان  هاوثةيمانيي  ليستى  بة  هةر 
طفتوطؤكردن  مةرجةعيةتي  كة  تَيدةطةن  وردة  وردة 
ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكانة، نةك سةرؤكي 

حيزبةكان.
ضةند  شاندةكةء  ئةنداماني  لَيدوانةكاني   -3
سةرضاوةيةكي نزيك لةو شاندة ئةوة دةردةخةن، كة 
جؤرَيك لة بةدطومانيي الي هةندَيكيان دروستبووة، كة 
بةرثرساني باآلي ليستى هاوثةيمانيي كوردستان ذَير 
بةذَيرء لةثشت شاندة فةرمييةكةوة خةريكي طفتوطؤو 
هاوثةيمانَيتي  ليستى  لةطةأل  بةتايبةتي  رَيكةوتنن، 
دةستنيشانكردني  ضاوةإواني  شيعةو  نيشتمانيي 
لةوةش  مةبةست  وةزيراننء  ئةنجومةني  سةرؤكي 
كة  شَيوةيةي  بةو  طرنطةكانة  ثؤستة  بةدةستهَيناني 
ئةو  واقيع(  )ئةمرى  وةك  ثاشان  دةيانةوَيتء  خؤيان 
رَيكةوتنة دةخةنة بةردةم شاندة فةرمييةكةي هةرَيمء 
ئةوكاتة ئةم شاندة دةكةوَيتة بةردةم دوو هةَلوَيست، 
يةكَيكيان دؤإاندني متمانةي  كة هةردووكيان خراثن، 
ئةو ثؤستء  هاوآلتييانةو ئةوي ديكةشيان دؤإاندنى 
بةر  هةَلبذاردن  ئيستيحقاقى  وةك  كة  دةستكةوتانةية 
اليةنة بةشداربووةكاني ثَيكهَيناني حكومةت دةكةوَيت.

لةناويشياندا  كوردستانء  هةرَيمي  شاندي 
خةَلك  بؤ  راستييانة  ئ��ةو  دةب��َي��ت  ئؤثؤزسيؤن، 
بخةنةإوو كة شاندةكة ضؤن باسى مةسةلة بنةإةتىء 
نةتةوايةتييةكاني طةل�ى كورد دةكاتء ئةو مامةَلةية لة 

بةغدا ضؤن بةإَيوة دةضَيت؟

رؤذنامة

داوا  كوردستان  هةرَيمى  دادوةران��ى  يةكَيتيى 
تاوانانة بكرَيتةوة،  لَيكؤَلينةوة بؤ ئةو  دةكات مةلةفي 
ئَيرانةوة  وآلتى  دةستدرَيذييةكانى  ئاكامى  لة  كة 
قانوونيدا  سكاآلى  لة  ئ��ةوةى  بؤ  دةك��ةوَي��ت��ةوة، 

لَيوةربطيرَيت. سووديان 
رابردوودا  رؤذى  ضةند  لة  كة  بةياننامةيةكدا  لة 
هةرَيم  دادوةران���ى  يةكَيتيى  بآلويكردووةتةوة، 
ناوضة  س��ةر  بؤ  ئَيران  تؤثبارانةكانى  هَيرشء 
ياساى  شكاندنى  بة  دةكاتء  ئيدانة  سنوورييةكان 
كة  دادةنَيت،  جنَيظي  رَيكةوتننامةكانى  نَيودةوَلةتىء 

دذ بة هَيرشكردنة سةر خةَلكي مةدةنين.
داواكارى  ئةندامانى  دادوةرانء  لة  داوا  هةروةها 
ثؤليس دةكات كة مةلةفي  لَيكؤَلةرةوةكانء  طشتييء 
هةتا  دروستبكةن،  تاوانانة  ئةو  بؤ  لَيكؤَلينةوة 
شوَينةواريان بزر نةبَيتء لةكاتى ثَيويستء سكاآلى 

قانوونيدا سووديان لَيوةربطيرَيت.

شارا عةبدوإلةحمان

ب�����إي�����ارة ث���رؤس���ةى 
سةرذمَيريى طشتيى دانيشتوءان 
ئةمساأل  )10/24(ى  رؤذى 
لة  ثرؤسةكة  ئةنجامبدرَيتء 
)25( دةستى  لةسةر  هةرَيم 

هةزار كةس بةإَيوةدةضَيت.
ئةندامى  عوسمان،  مةحمود 
ب���ؤردى  طشتيى  دةس��ت��ةى 
سةرذمَيريى طشتيى دانيشتووان 
ل��ة ع��َي��راق ب��ة رؤذن��ام��ةى 
كارةكانى  ثار  »ساَلى  راطةياند: 
طةمارؤسازيى  ذمارةلَيدانء 
طشتيى  سةرذمَيريى  ثرؤسةى 
هةرَيم  ل��ة  دانيشتوءانمان 
ئةو  بةهؤى  بةآلم  تةواوكرد، 
بإيارة سياسييةى كة حكومةتى 
دواخستنى  بؤ  داى  ناوةندى 
ئةمساأل  ناضارين  ثرؤسةكة، 

ئةو كارانة دوءبارةبكةينةوة.
ب���ةإَي���وةب���ةرى ئ��ام��ارى 
»تائَيستا  وتيشى:  سلَيمانى 
ك��ارةك��ان��ى ئ��ةن��ج��ام��دان��ى 
ئاسايى  زؤر  سةرذمَيريى 

بةإَيوةدةضَيتء هيض كَيشةيةك 
نةبووةتةوة،  ب��ةرةوإءوم��ان 
ئ��ارادا  لة  دةنطؤيةكيش  هيض 
دواخستنى،  دوءب��ارة  بؤ  نيية 
رؤذى  لة  ب��إي��ارة  هةربؤية 
)10/24(دا سةرذمَيريى طشتيى 
بةإَيوةبضَيت،  دانيشتوءان 
فةرميية  ث��ش��وءى  تَييدا  ك��ة 
عَيراقداو  س��ةران��س��ةرى  ل��ة 

هاتوضؤش قةدةغةدةكرَيت«.
طشتيى  س��ةرذم��َي��ري��ى 
لة  بريتيية  دان��ي��ش��ت��وءان 
لةسةر  زانياريى  كؤكردنةوةى 
سنوءرى  ناو  تاكَيكى  هةموء 
طشتيى  ئامارَيكى  تا  وآلتة،  ئةو 
ب��ةردةس��ت  بهَينرَيتة  ورد 
لةسةر  كة  بتوانرَيت  بؤئةوةى 
بةرنامةيةكى  ئةنجامةكانى، 
دابإَيذرَيت  تؤكمة  ساَلةى   )5(
لة  وآلت،  طةشةثَيدانى  ب��ؤ 
بةهةرَيمى  عَيراق  ئَيستاشدا 
ثَيويستى  كوردستانيشةوة 
ورد  س��ةرذم��َي��ري��ي��ةك��ى  ب��ة 
ضةند  ك��ة  ب��ؤئ��ةوةى  ه��ةي��ة 

طرَيكوَيرةيةك بكاتةوة.

رؤذنامة

سةنديكاي رؤذنامةنووسان، 
داوا لة وةزارةتي دارايي دةكات كة 
ثارةي سندووقي نيشتةجَيبووني 
سكرتَيري  خةرجبكاتةوةو  بؤ 
سةنديكاش بؤ وةرطرتني زةوي 
سلَيماني  رؤذنامةنووساني 

رادةسثَيردرَيت.
ل�����ةدوا ك���ؤب���وون���ةوةي 
لة  سةنديكاي رؤذنامةنووساندا 
فةرهاد  كة  بإياردرا  )6/20(دا، 
سةنديكا  سكرتَيري  عةوني، 
سةرداني  بؤ  رابسثَيردرَيت 
حكومةت،  سةرؤكي  د.بةرهةم، 
دابينكردني  ب��ة  س��ةب��ارةت 
رؤذنامةنووساني  بؤ  زةوي 
جديتر  هةنطاوي  سلَيمانيء 
بإياردرا  هةروةك  بطيرَيتةبةر، 
راث��ؤرت��ي  )2010/7/1(دا  ل��ة 
ئةمساَلي  يةكةمي  مانطي  شةش 
ثَيشَيلكارييةكان لةاليةن ليذنةي 
رؤذنامةنووساني  لة  داكؤكي 
س����ةر ب���ة س��ةن��دي��ك��اوة 

بآلوبكرَيتةوة.

ئةندامي  حسَين،  جةمال 
ئ��ةن��ج��وم��ةن��ي س��ةن��دي��ك��اي 
رؤذنامةنووسان، بة رؤذنامةي 
دووشةمة  دوَينآ  راطةياند: 
داكؤكي  ليذنةي  كؤبوونةوةي 
ئ��ةن��ج��ام��دراوةء ت��اووت��وَي��ي 
ثَيشووي  راث��ؤرت��ي  ه��ةردوو 
س��ةن��دي��ك��ا ك���را ك��ة ل��ةس��ةر 
لةكاتي  ثَيشَيلكارييةكان 
راب��ردوودا  هةَلبذاردني  دوو 
ب��آلوك��ران��ةوةء زان��ي��اريء 
بؤ  ت��ري  ثَيشَيلكارييةكاني 
زي����ادك����راوةو ه��ةم��ووي��ان 
ت���ؤم���ارك���راونء ب��إي��ارة 
بإيار  ليذنةكة  رؤذي)6/28( 
ل��ةس��ةر راث��ؤرت��ةك��ة ب��داتء 
ئةنجومةني  رؤذ  ه��ةم��ان 
بداتء  لةسةر  بإياري  سةنديكا 
بة  سةبارةت  بآلوبكرَيتةوة، 
رؤذنامةنووسانيش،  زةوي 
)189( ئ��ةو  »ل��ةك��ؤي  وت���ي: 

هةولَير  لة  رؤذنامةنووسةي  
ناويان دةرضووة، تا ئَيستا )107( 
كةس   )82( ه��ات��وونء  ك��ةس 
دوام��ؤَل��ةت  ن���ةهاتوون، 

)7/1(ةء ليذنةيةكيش ثَيكهَينراوة 
ضةند  وردب��ي��ن��ي��ك��ردنء  ب��ؤ 
لةوانة:  دان���راوة،  ث��َي��وةرَي��ك 
منداألء  ذنء  خزمةتء  ساَلي 
كاري  لةسةر  بةردةوامبوون 
هةوَلدةدرَيت  رؤذنامةنووسيء 
كةمترين حاَلةتي خراثي تَيدابَيت، 
ئةو رؤذنامةنووسانةش، خةَلكي 
كةركوكء  سلَيمانيء  هةولَيرو 
ئةوةي  بةهؤي  تَيداية،  دهؤكيان 
س��ةردةم��ي  ه��ي  فةرمانةكة 

)2005(ء كاتي دوو ئيدارةيية«.
ك��ؤب��وون��ةوةدا،  لةهةمان 
ئ��ةن��ج��وم��ةن ب��إي��اري��داوة، 
ث��ةي��وةن��دي��ي ب��ة وةزارةت����ي 
داراييةوة بكات بؤ خةرجكردني 
خانةنشيني  سندوقي  بودجةي 

رؤذنامةنووسان.
ئاماذةي  حسَين،  جةمال 
ب���ةوةش���دا: »ئ��َي��س��ت��ا ئ��ةو 
ئةنجومةني  نةماوةء  ثارةية 
وةزي�����ران ب��إي��اري��داوة كة 
تا  بةآلم  وةربطيرَيت،  ثارةكة 
داراي��ي  وةزارةت���ي  لة  ئَيستا 

سةرفنةكراوة«. 

راثؤتى: سةنطةر جةمال

ثةرلةمانتار   )52( دةنطى  بةزؤرينةى 
طشتيى  داواك�����ارى  ث��إؤذةي��اس��اى 
بؤ  كة  لةكاتَيكداية  ئةوة  رةتدةكرَيتةوة، 
مافى  سامانء  ثاراستنى  كارابوونىء 
ثإؤذةياسايةكى  بة  ثَيويستى  طشتيى 
داواك��ارى  بداتة  دةس��ةآلت  كة  تايبةتة 
طشتيىء لة وةزارةتى داد جياي بكاتةوة، 
رَيطريى  بة  ثإؤذةكةش  رةتكردنةوةى 
دةستوور  مافةو  ئةو  طةإاندنةوةى  لة 

دادةنرَيت.

ياسايةكى ثَيويست
دةزطا  لة  يةكَيكة  طشتيى  داواك��ارى 
سةروةريى  ثاراستنى  بؤ  طرنطةكان 
لة  بةآلم  طشتيى،  مافى  سامانء  ياساو 
ثَيويست  وةك  نةيتوانيوة  كوردستان 
بةهؤي  ئةوةش  كارابَيت،  بطَيإَيتء  رؤأل 
نةبوونى ياسايةك كة دةسةآلتى تةواوى 

ثآ ببةخشَيت.
ثةرلةمانتارى  محةمةد،  ك���اردؤ 
سةربةخؤ  ثَييواية:  طؤإان،  فراكسيؤنى 
وةك  طشتيى  داواك����ارى  ن��ةب��وون��ى 
واي��ك��ردووة  دادوةري���ى  دةسةآلتَيكى 
هةَلبسَيت،  خؤى  رؤَل��ى  بة  نةتوانَيت 
ثإؤذةياسايةكى  دةزانَيت  بةثَيويستيشى 
طشتيى  داواك���ارى  بؤ  ن��وآ  تايبةتء 
وتى:  بكاتء  ك��اراى  كة  دةرب��ك��رَي��ت، 
داواكارى  بة  بدرَيتةوة  رؤأل  »ثَيويستة 
ثَيطةى  ويستوومانة  ئَيمةش  طشتيى، 
بطونجَيتء  سةردةم  لةطةأل  دةزطاية  ئةو 
ئاسايشى  ثاراستنى  بؤ  دةستةبةربَيت 
طشتيىء  سامانى  م��افء  نةتةوةيىء 
رووبةإووبوونةوةى  ياساو  سةروةريى 

ثارَيزطارى  ئيداريىء  دارايىء  طةندةَليى 
ثإؤذةكة  بؤئةوةش  مرؤظ،  مافةكانى  لة 

ثَيشكةشكراوة«.
ياساي داواكارى طشتيى لة رابردوودا 
طشتييةوة  داواك��ارى  ئةندامانى  لةاليةن 
داد  وةزارةت��ى  ثَيشكةشى  ئامادةكراو 
لةوةى  بَيئومَيدبوون  دواى  بةآلم  كراوة، 
بكات  ثةرلةمانى  ثَيشكةشى  حكومةت 
طؤإان  فراكسيؤنى  ثةسةندكردنى،  بؤ 
ئةستؤ  طرتة  ئةركةى  ئةو  ثةرلةمان  لة 
داواكارى  رؤَلى  ئةكتيظكردنى  بةهيواى 

طشتيى.
د.زانا رةئوف، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
لَيدوانَيكيدا  لة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ئةندامانى  »بةشَيكى  وتى:  رؤذنامة  بؤ 
كة  دةخةنةإوو،  ئةوة  طشتيى  داواكارى 
دةستيان بةستراوةو كارا نةبوون، ئةوةش 

ثةيوةنديى بة ياساكةيانةوة هةبووة«.

رةتكردنةوةى زيان لة مافى 
طشتيى دةدات 

 )5/5( رؤذى  ئ����ةوةى  دواى 
خوَيندنةوةى يةكةم بؤ ثرؤذة ياساكة كرا، 
ثةرلةمانتارانء  زؤربةى  دةكرا  ثَيشبيني 
داواكارى  ئةوةبن  لةطةأل  فراكسيؤنةكان 
وتى  د.زان��ا،  بةآلم  بكرَيت،  كارا  طشتيى 

»ثَيرآ بة ثاساوى ئةوةى بة ثةسةندكردنى 
بكرَيت،  هةموار  ياسايةك  ضةند  دةبَيت 
بة  دوات��ر  رةتبكرَيتةوةء  كرا  ثَيشنياز 
رةتكرايةوة  ثةرلةمانتار   )52( دةنطى 
بة  درَي��ذةدان  بؤ  دةنط   )38( بةرامبةر 

طفتوطؤ لةسةركردنى«.
ئةوة لةكاتَيكداية كة بةثَيى زانيارييةكانى 
ياسايى،  ضاودَيرَيكى  وتةى  رؤذنامةو 
طشتى  داواك��ارى  ياسايةى  ثرؤذة  ئةو 
ئةطةر ثةسةندء جَيبةجَيبكرَيت لةخزمةت 
طشتيدا  مافى  ثاراستنى  بةرذةوةنديىء 

تةواو  دةسةآلتى  هَيزو  بةوثَييةى  دةبَيت 
تؤماركردنى  بؤ  طشتى  داواكارى  دةداتة 
هةوَلدراوة  تَييدا  لَيثَيضينةوةء  سكاآلو 
ئَيستا  كةموكوإييةكانى  رَيطريىء 
داواك��ارى  بؤئةوةى  لةبةرضاوبطيرَيت 

طشتيى دةستى واآلبَيت.
رةتكردنةوةى  واية،  بإواى  زانا  د. 
لةسةر  كاريطةريى  ث��إؤذةي��اس��اك��ة 
سامانى  مافء  ياساو  سةروةرنةبوونى 
داواكارى  كارى  ضونكة  دةبَيت،  طشتيى 
سستىء  مافةيةو  ئةو  ثاراستنى  طشتيى 
ئَيستادا  لة  طشتيش  داواك��ارى  الوازي��ى 
بةَلكو  نيية،  بةخؤيانةوة  ثةيوةنديى 
ثةيوةنديى بة ئةو ياسايةوة هةية كة كارى 
لة  بابةتة  ئةم  »بةداخةوة  دةكةن  لةسةر 

دةرةوةو  هَينراية  ياساييةكةى  روانطة 
تةوزيفكرا،  سياسيى  بابةتَيكى  وةك 
ئةكتيظ  طشتيى  داواكارى  ئةطةر  ضونكة 
ببينَيت،  باشتر  رؤَلى  دةتوانَيت  بكرَيت، 
لةطةأل  ثإؤذةياساية  ئةو  رةتكردنةوةى 
ئةوةى جَيى داخة، رؤَلَيكى سلبى دةطيرَيت 

لة ثاراستنى مافء موَلكى طشتيى«.

ثَيضةوانةى دةستوورة
رةخنة  محةمةد،  ك��اردؤ  ه��ةروةك 
دةَلَيت:  دةط��رَي��تء  رةتكردنةوةكة  لة 
كة  ثةرلةمان  ياسايى  ليذنةى  »بةداخةوة 
دةزطايةو  ئةو  ثَيويستى  بة  دان  خؤيان 
ئةوةى  ثاساوى  بة  دةنَين،  كاراكردنيدا 
ثَيضةوانةى ياساى وةزارةتى دادة، داواى 
هؤكارَيكى  ئةوةش  كرا،  رةتكردنةوةى 
ئَيستاى  بؤ  ثإؤذةكة  ضونكة  ناإةواية، 
داواك��ارى  بؤ  رؤأل  طرنطةء  كوردستان 
طشتيى دةطةإَينَيتةوة، جطةلةوةى هاودذ 
نيية لةطةأل هيض دةزطايةكى ديكة، ضونكة 
ياساى  قةيدى  تايبةتةء  ياسايةكى  ئةوة 

طشتيى دةكات«.
كارانةبوونةكة،  »جطةلة  وتيشى: 
م��ان��ةوةى س��ةرؤك��اي��ةت��ى داواك���ارى 
كارَيكى  داد  وةزارةت��ى  بة  سةر  طشتيى 
نادةستووريية، ضونكة ثَيضةوانةى مادةى 
)77( مادةى  عَيراقء  دةستوورى  )89(ى 

دةستوورى  رةشنووسى  ث��إؤذةى  ى 
داواكارى  دةسةآلتى  دةَلَيت:  كة  هةرَيمة، 
دةسةآلتةكانى  ل��ة  يةكَيكة  طشتيى 
بة  لكَينراوة  ئَيستا  ب��ةآلم  دادوةري���ى، 
دةسةآلتى جَيبةجَيكردنةوة، كة وةزارةتى 
رةتكردنةوةى  بة  ثَيشيواية:  دادة«، 
لة  كوشندة  طورزَيكى  ث��إؤذةي��ة،  ئةو 
سةروةربوونى ياساو ثاراستنى سامانء 

مافى طشتيى درا لة كوردستان.

ذمــارة )587( 
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يةكيَتيى دادوةران داوا دةكات
مةلةف بؤ دةستدرَيذييةكانى ئَيران بكريَتةوة

طةمارؤسازييء ذمارةلَيدان 
دووبارة دةكريَتةوة

سةنديكاي رؤذنامةنووسان 
ثَيشيَلكارييةكان بآلودةكاتةوة

بة زيان لة بةرذةوةنديى طشتيى دةشكيَتةوة 
دةسةآلت ثأؤذةياساى داواكارى طشتيى رةتدةكاتةوة

بة رةتكردنةوةى ئةو ثرؤذةية، 
طورزيَكى كوشندة لة سةروةربوونى ياساو 

ثاراستنى سامانء مافى طشتيى درا 
لة كوردستان



وةزارةتى ثَيشمةرطةء ئاسايشء دذةتيرؤر وةآلمى دادطاكان نادةنةوة

راثـــــــؤرت ذمــارة )587( 
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راثؤرتى: ئةلةند مةحوى

سةنتةرى ثةرةثَيدانى ديموكراسىء 
كة  دةك��ات،  ئاشكراى  م��رؤظ  مافى 
دةزطاكانى  ثَيشمةرطةء  وةزارةت���ى 
ئ��اس��اي��شء دذةت���ي���رؤر وةآلم���ى 
نادةنةوةء  دادطاكان  داواكارييةكانى 

مافى تؤمةتباران ثَيشَيل دةكةن.
ث���إؤذةى  راث��ؤرت��ى  سَييةمين 
سةنتةرى  لةاليةن  كة  دادطا  ثاَلثشتى 
مافى  دي��م��وك��راس��ىء  ث��ةرةث��َي��دان��ى 
لة  باس  ئامادةكراوة   )DHRD( مرؤظ 
بةإَيوةبةرَيتي  لة  كة  دةكات،  حاَلةتَيك 
تيايدا  بووةء  دهؤك  شارى  ئاسايشي 
تَيرؤر  ياساى  لة   )2( م��ادةى  بةثَيى 
لَيكؤَلينةوة لة دذى تؤمةتبارَيك كراوةء 
تيايدا دةستنيشانى ئةوةكراوة، كَيشةكة 
بؤ ماوةى زياتر لة دوو ساأل هةواَلةى 

دادطاى تايبةت نةكراوة.
 )223( ل��ةو  يةكَيكة  حاَلةتة  ئ��ةم 
لةسةر  ثَيشَيلكارييةى  الدانء  حاَلةتى 
مرؤظء  مافةكانى  ياساو  سةروةريى 
سزاييةكانى  دادط��ا  لة  تؤمةتباران 
)كةتنء تاوانء نةوجةوانان( لة ماوةى 
)DHRD(وة  لةاليةن  )2009(دا  ساَلي 

تؤماركراوة.
مانطى  لة  كة  راث���ؤرت،  هةمان 
بة  ئاماذة  بآلوكراوةتةوة،  راب��ردوودا 
ثَيشَيلكارييةكى ياسايي ديكة دةكات، كة 
ثؤليسي  بنكةي  لة   )2009/6( ذمارة  بة 
بةثَيي  كة  )القتول(،  هةولَير  كوشتني 
لَيكؤَلينةوةي  ي.س.ع(  لة   406( مادةي 
تيادا ئةنجامدراوةء تيايدا دةستخراوةتة 
كة:  بةوةي  ثَيشَيلكاريي،  حاَلةتي  سةر 
»دادطاي لَيكؤَلينةوةي هةولَير داواي لة 
وةزارةتي ثَيشمةرطة كردووة بة ناردني 
هاوإَيكاني  ع(ء  خ،  )ف،  تؤمةتباران 
 2009/4/15 ل��ة  ثَيشمةرطةن  ك��ة 
لة  )2786(ء  ذم��ارة  ن��ووس��راوي  بة 
بة  تر  نووسراوَيكي  بة  2009/9/10ء 

ذمارة )5538( كة ئاراستةي وةزارةتي 
وةآلميان  ب��ةآلم  ك��راوة،  ثَيشمةرطة 

نةبووة.
ه��ةروةه��ا ل��ة ف��ؤإم��َي��ك��ي ت��ردا 
حاَلةتَيكي  س���ةر  دةس��ت��خ��راوت��ة 
ذم��ارة  دؤس��ي��ةي  ل��ة  ثَيشَيلكاريي 
ثؤليسي  بنكةي  لة   )2008/1547(
تؤمةتبار  ب��ةوةي  سلَيماني،  س��ةراي 
)أ،أ،أ( بةثَيي مادةي )413( لة )ي.س.ع( 
دةرضووة  بؤ  دةستطيركردني  بإياري 
لَيكؤَلينةوةى  دادطاي  دادوةري  لةاليةن 
لة  2008/2/11وةء  ل��ة  سلَيماني 
 )126( ذمارة  بةنووسراوي   2009/8/9
دادي  لَيكؤَلينةوةي  فةرمانطةي  لة 
نووسراو  س��ةرا(وة،  )ثؤليسي  كةرتي 
كراوة  دذةت��ي��رؤر  هَيزي  ئاراستةي 
هَيزي  بةآلم  تؤمةتبارةكة،  ناردني  بؤ 
وةآلمى   2009/10/21 تاكو  دذةتيرؤر 

ئةو داواكارييةيان نةداوةتةوة.
مستةفا،  ش��َي��خ  لةتيف  ح��اك��م 
لَيكؤَلينةوة  دادطاى  ثَيشووى  دادوةرى 
وآلتة  لة  كة  دةكاتةوة:  لةوة  جةخت 
ثَيشكةوتووةكاندا، هةركةسَيك فةرمانى 
بة  تؤمةتبارة  نةكات،  جَيبةجآ  دادوةر 
بةثَيى  دادطا(ء  بة  )بَيإَيزيكردن  تاوانى 
كوردستانيش،  هةرَيمى  ياساكانى 
جَيبةجآ  دادطا  فةرمانى  هةركةسَيك 

نةكات دةبَيت سزابدرَيت.
سةنتةرى ثةرةثَيدانى ديموكراسىء 
زؤر  راثؤرتةكةيدا  لة  م��رؤظ  مافى 
ب��ة وردي���ى دةس���ت دةخ��ات��ة سةر 
ثَيشَيلكارييةكانء باس لةوة دةكات: كة 
ثارَيزةر  نادرَيت  تؤمةتباران  بة  رَيطة 

بطرنء مافيان دةخورَيت.
لة  باس  راثؤرتةكة  رووةوة  لةم 
دةكات،  )75/ج/2009(  ذمارة  دؤسيةى 
هةولَير  تاوانةكانى  دادط��اى  لة  كة 
ئةنجامدةدرَيتء  دادطاييكردنةكةى 
ياساى  لة   )14( مادةى  بة  تؤمةتبارةكة 
لَيكؤَلينةوةى  هؤشبةرةكان  م��ادة 
شارى  ئاسايشى  بةآلم  كراوة،  لةطةأل 

بة  رَيطةى   2009/6/1 تاوةكو  هةولَير 
تؤمةتبارى  كة  نةداوة  ثارَيزةرةكةى 
تؤمةتبارةكةش  ببينَيت،  دؤسييةكة 

لةالى ئاسايش راطيراوة.
ه���ةر ل��ةس��ةر ه��ةم��ان ج��ؤرى 
نموونةيةكى   )DHRD( ثَيشَيلكاريى 
ديكة دةهَينَيتةوة، كة دادطاى تاوانةكانى 
هةولَير لَيكؤَلينةوةى لة دؤسيةى ذمارة 
تؤمةتباريش  كردووة،  )23/ج/2009(دا 
لةالى ئاسايشى هةولَير راطيراوة، بةآلم 
دةضَيت  تؤمةتبارةكة  ثارَيزةرى  كاتَيك 
مةبةستى  بة  هةولَير  ئاسايشى  بؤ 
دةَل��َي��ن،  ثَيى  بريطرتةكةى،  بينينى 
نابَيت  ئَيمة  لةالى  ئةمانةتة  تؤمةتبار 

بيبينَيت. ثارَيزةر 
فةرهاديى،  عةبدولباست  حاكم 
لة  دادوةري���ى  دةس��ةآلت��ى  وتةبَيذى 
ئةو  ل��ةب��ارةى  كوردستان  هةرَيمى 
حاَلةتانةوة بؤ رؤذنامة وتى: »لةبارةى 
حاكمةكانى  لةطةأل  حاَلةتانةوة  ئةو 
ئاسايش قسة دةكةين، بؤ دَلنيابوون لة 

دروستيى هةر شتَيكى لةو جؤرة«.
سةنتةرى ثةرةثَيدانى ديموكراسىء 
لةو  كة  دةكاتةوة،  مرؤظ جةخت  مافى 
ياسايي  رَيوشوَينَيكي  هيض  حاَلةتانةدا 
لةو  بةثرس  كةمتةرخةمء  ل��ةدذي 
جَيبةجَي  بؤ  هؤكار  كةموكوإييانةء 
دادطاكاني  دادوةراني  بإياري  نةكردني 
ئةمةش  بةر،  نةطيراوةتة  لَيكؤَلينةوة 

بةثَيي ياساي سزاداني عَيراقي.
لة  ناحكوميية  رَي��ك��خ��راوة  ئ��ةو 
ئةو  هةموو  ثَييواية:  راثؤرتةكةيدا 
كةمتةرخةمييء  ثَيشَيلكاريىء 
نةكردني  جَيبةجَي  لة  طوَيثَينةدانة 
لَيكؤَلينةوة،  دادطاى  دادوةراني  بإيارى 
كاريطةريى  سلبي  بةشَيوةيةكي 
دادط���او  ب��ة  ه��اوآلت��ي  متمانةى  ل��ة 
بةيةكَيك  دادةنَيتء  ياسا  سةروةريى 
بةدةستهَيناني  بةردةم  لةمثةرةكاني  لة 
دةس��ةآلت��ي  ت���ةواوى  سةربةخؤيي 

دادوةريى دادةنرَيت.

راثؤرتى: رؤذنامة

ناوضة  تؤثبارانكردنى  مانطَيكة  لة  زياتر 
ئَيرانء  لةاليةن  هةرَيم  سنوورييةكانى 
هيض  ئَيستا  تا  هةيةو  درَي��ذةى  توركياوة 
لة  هَيرشانة  ئةو  راطرتنى  بؤ  ضارةسةرَيك 
ثَييواية:  سياسيش  ضاودَيرَيكى  نيية،  ئارادا 
نةتةوةيةكطرتووةكانةوة  رَيطةى  لة  دةبَيت 
مةدةني  خةَلكي  تؤثبارانكردنى  لة  رَيطة 

بطيرَيت.
ثةكةكةو  هَيزةكانى  لَيدانى  بيانووى  بة 
شَيوةيةكى  بة  رؤذة   )33( ماوةى  ثذاكةوة، 
ناوضة  توركيا  ئَيرانء  هَيزةكانى  ب��ةردةوام 
كة  دةكةن،  تؤثباران  هةرَيم  سنوورييةكانى 
ك��وذراوةو  كةس  سَى  تائَيستا  بةهؤيةوة 
ضةند ينيش برينداربوونء بة هةزاران كةس 

ئاوارةبوونء طوندةكانيان ضؤَلكردووة.
ث��ةالم��اردان��ى ه��َي��زةك��ان��ى ك��ؤم��ارى 
لةضوارضَيوةى  تةنيا  ئ��َي��ران  ئيسالميى 
تؤثباراندا خؤي نابينَيتةوةو ضةند جارَيكيش 
تائَيستاش  بةزاندووةء  هةرَيميان  سنوورى 
دؤخة  بةو  كؤتاييهَينان  بؤ  ئومَيدَيك  هيض 

بةديناكرَيت.
طشتيى  ئةميندارى  ي���اوةر،  ج��ةب��ار 
كوردستان،  هةرَيمى  ثَيشمةرطةي  وةزارةتى 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  لَيدوانَيكدا  لة 
ئاست  لة  دةستبةستراوة  هةرَيم  حكومةتى 
دةستوورى  بةثَيى  ضونكة  كَيشةيةدا،  ئةو 
ثةيماننامةبةستن  طفتوطؤء  بابةتى  عَيراق 
مافي  سنوورييةكان  كَيشة  سنوورء  لةسةر 
ئةركى  ئةوانة  ضونكة  فيدراَليية،  حكومةتى 
سيادينء وتيشي: »دةبَيت حكومةتى عَيراق لة 
رَيطةى دامودةزطاكانى خؤى وةك وةزارةتى 
بؤ  رَيكةوتن  ديكة  وةزارةتةكانى  دةرةوةو 
نابَيت  بةآلم  بكات،  كَيشانة  ئةو  ضارةسةرى 
ضونكة  بكرَيت،  ئةوة  هةرَيم  حكومةتى  بةبَي 
كَيشةكة لةو بةشةى سنوورى عَيراقداية، كة 

دةكةوَيتة سنوورى هةرَيمةوة«.
ضؤَلكردني  هَيرشانةو  ئةو  بةردةواميي   
سنوورييةكانء  طوندة  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
ناإةزايي  دانيشتووانةكةى،  ئاوارةبوونى 

دةرةوةى  لةناوةو  هاوآلتييان  الى  زؤرى 
شارةكانى  لة  هةروةك  دروستكرد،  هةرَيم 
ئةوروثا  وآلتَيكى  ضةند  هةولَيرء  سلَيمانيء 
ئةنجامدراء  هَيرشانة  بةو  دذ  خؤثيشاندان 
ئةو  بؤ  ضارةسةر  زووي��ي  بة  داوايانكرد 

كَيشةية بدؤزرَيتةوة.
دةخاتةإوو:  ئ��ةوة  ي��اوةر،  جةبار  ليوا 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ  ثَيويستة 
دانيشتن  تؤثبارانة  ئةو  راطرتنى  سنوورو 
عَيراقدا  ئَيرانء  دةوَلةتى  هةردوو  لةنَيوان 
نوَينةرى  ئامادةبوونى  بة  ئةنجامبدرَيت 
حكومةتى هةرَيمء هةردووال بتوانن لة رَيطةى 
بطونجَيت  كة  طفتوطؤوة شَيوازَيكى عةمةليي 
بة  كؤتايي  نَيودةوَلةتييةكان  ياسا  لةطةأل 
كة  بهَيرنَيت،  مةدةنى  خةَلكى  تؤثبارانكردنى 
نيية،  كَيشانةوة  بةو  ثةيوةندييةكيان  هيض 
عَيراقيش  حكومةتى  هةوَلةكانى  دةرب��ارةى 
هةرَيمء  حكومةتى  داواكاريى  »ثاش  وتي: 
حكومةتى  سةر  بؤ  فشارَيك  دروستبوونى 
ضارةسةرى  بؤ  عَيراقي  حكومةتى  فيدراَليي، 

ئةو كَيشةية جووآلوةو كةوتووةتة خؤ«.
ئَيران،  ده وَله تَيكي  دراوسَي ء  سنوورَيكي  
جوغرافي  دوورو درَيژ په يوه نديي  مَيژوويي ء 
توندو  كؤمه آليه تي   ئابووريي  و   سياسيي  

هه يه .  كوردستان  هه رَيمي   له گه أل  پته و ي  
رؤذى يةكى ئةم مانطة شاندَيکي فراکسيؤني 
هاوآلتيياني  به سه رکردنه وه ي  پاش  گؤإان 
ناحيه ي  پشده رء  سنووري   ئ��اواره ب��ووي 
ئَيرانه وه ،  تؤپبارانه کاني  به هؤي  سه نگه سه ر 
ئه نداماني  سه رؤکء  ئاراسته ي  راپؤرتَيکيان 
په رله مانى کوردستان كردء تيايدا ئاماژه يان 
ناوچانه ي  ل��ه و  »زؤرَي���ک  ب��ه وه ک��ردووه : 
ژماره يه کي  ک��ه   ک���ردوون،  س��ه ردان��م��ان 
تؤپبارانه کانه وه   به هؤي  هاوآلتييان  زؤري 
ئاواره بوون، سه رةتاييترين پَيداويستييه كاني  
ئ��اوي   وه ك  دابيننه كرابوو،  بؤ  ژيانيان 
خواردنه وه و بنكه ي  ته ندروستي ء  پَيداويستي  
حكومةتى  لة  رةخنةشيان  هةروةها  ت��ر«، 
تةنط  بة  ثَيويست  وةك  كة  طرتووة،  هةرَيم 
ئاوارةكانةوة نةضووةو هاوكاريى نةكردوون.

ل��ةم��اوةى راب���ردووش���دا وةزارةت���ى 
ئَيراني  باَليؤزي  دووجار  عَيراق  دةرةوةى 
زووترين  بة  داوايانلَيكردووة  بانطكردووةو 
مةدةنى  خةَلكى  تؤثبارانكردنى  ك��ات 
بؤ  طفتوطؤكردن  بة  دةستبكرَيت  رابطيرَيتء 
ضارةسةرى ئةو كَيشانة بةثَيى ئةو ثةيماننامة 
نَيودةوَلةتيانةى لةنَيوان عَيراقء ئَيراندا هةية، 
وةزيرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  هةروةها 

لةطةأل وةزارةتةكانى  عَيراقيش كؤبوونةوةى 
ئاوارةكانء  ناوخؤء  بةرطرييء  دةرةوةو 
بةياننامةيةك  ك��ردءوةء  راطوَيزراوةكان 
دةرةوة  وةزارةت��ى  لة  داوا  كة  دةرض��ووة، 
هةوَلى  ديبلؤماسييةكان  كةناَلة  بة  دةكات 
هةروةها  بدات،  كَيشةية  ئةو  ضارةسةرى 
دةكات،  ناوخؤ  بةرطريىء  وةزارةتى  لة  داوا 
ناوخؤى  ثَيشمةرطةو  وةزارةت��ى  لةطةأل  كة 
ئةطةر  ئةوةى  بؤ  بكةن  هةماهةنطي  هةرَيم 
هَيزةكانى  لةاليةن  ئ��ةوا  ك��رد،  ثَيويستى 
عَيراقةوة ثشتيوانى هَيزةكانى هةرَيم بكرَيت، 
راطوَيزراوانيش  ئاوارةو  وةزارةتى  هةروةها 
ئاوارةكان  بةسةركردنةوةى  بؤ  وةفدَيكيان 
بإى  هةرَيمء  سنوورييةكانى  ناوضة  ناردة 
داوةتة  يارمةتى  وةك  ديناريشيان  مليارَيك 

ئةو ئاوارانة.
بةشَيك لة ضاودَيران ثَييانواية: مةبةستى 
توركيا  ئَيرانء  هَيرشانةى  ئةو  راستةقينةى 
نينء  ث��ةذاك  ثةكةكةو  هَيزةكانى  تةنيا 
فشار  هَيرشانةوة  ئةو  رَيطةى  لة  دةيانةوَيت 
بؤ  دروستبكةن  هةرَيم  حكومةتى  سةر  بؤ 

مةبةستى سياسيي خؤيان.
دؤسيةى  لة  شارةزا  رؤذهةآلتي،  زريان 
سياسى ئَيرانء توركيا، باس لةوة دةكات؛ نة 

توركياء نة ئَيران نايانةوَيت ثَيطةى كورد لة 
عَيراقدا بةهَيز بَيتء مةبةستيانة ئةو هَيرشانة 
سازشي  بةكاربهَيننء  فشار  كارتي  وةك 
هةروةها  هةَلوَيستدا،  كؤمةَلَيك  لة  ثَيبكةن 
حكومةتى  بطةيةننة  ثةيامَيك  دةيانةوَيت 
ئةمنيي  ئاسايشء  دةتوانن  ئةمان  كة  عَيراق، 

عَيراق تَيكبدةنء هَيمنى بكةنةوة.
هةردوو  دةكات:  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  ئةو 
نين  بةهَيز  هَيندة  هةرَيم  عَيراقء  حكومةتى 
بةوثَييةى  بطرن،  هَيرشانة  لةو  رَيطة  بتوانن 
ئةمريكا  ئةوداية،  كؤنترؤَلى  لة  عَيراق  خاكي 
بةرثرسى يةكةمة لة ثاراستنى سنوورةكانى 
خؤي  بةرذةوةنديي  لةبةر  ب��ةآلم  عَيراق، 
هةروةها  تؤثبارانةء  ئةو  ئاست  لة  بَيدةنطة 
لة  بةرثرسة  نةتةوةيةكطرتووةكانيش 

ثاراستنى سنوورةكانى عَيراق.
رؤذهةآلتي، وتيشي: »ثَيويستة بةرثرسانى 
دانوستان  كوردستان  حكوميى  سياسييء 
بكةن  قايليان  بكةنء  ثةكةكة  ثةذاكء  لةطةأل 
كة رةضاوى بارى هةستيارى هةرَيم بكةنء 
وآلتانة  ئةو  سةر  هَيرشكردنة  بؤ  خاكةكةى 
ئةو  نةدرَيتة  بةهانة  ئةوةى  بؤ  بةكارنةهَينن 
بة  زيانطةياندن  هَيرشكردنء  بؤ  وآلتانة 

خةَلكي بَيتاوان لة ناوضة سنوورييةكان«.

)33( رؤذة تؤثبارانة...ضارةسةرةكة ضيية؟

فؤتؤ: رؤذنامة
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راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

كوردستان  ثةرلةمانى  تائَيستا 
سةربةخؤى  راطةياندنى  دةزطايةكى 
بةإَيوةبةرَيتى  ستافى  لة  بةشَيك  نييةو 
خولةكانى  لة  ثةرلةمان  راطةياندنى 

ثَيشووى ثةرلةماندا دامةزراون.
بةإَيوةبةرَيتى راطةياندنى ثةرلةمانى 
بة  س��ةر  راستةوخؤ  كة  كوردستان، 
)بةإَيوةبةر،  لة  ثةرلةمانة،  سةرؤكايةتى 
وَينةطران،  بةشى  بةإَيوةبةر،  جَيطرى 
ثةرلةمان(  وَيبسايتى  تةكنيكى،  بةشى 
ثَيكدَيت، لةم خولةشيدا بةشَيك لة ستافى 
ستافى  هةمان  ثةرلةمان  راطةياندنى 
ئةوةشدا  لةطةأل  ثَيشووترةء  خولةكانى 
ثةرلةمانتاران زانيارييان لةسةر دةزطاى 

راطةياندنى ثةرلةمان نيية.
ثةرلةمانى  ئةندامى  سلَيمان،  بيالل 
كؤمةَلى  فراكسيؤنى  لة  كوردستان 
تةنيا  ثةرلةماندا  لة  رايطةياند:  ئيسالميى 
راطةياندنى  لة  خةَلكى  زؤرترين  ليستَيك 
ستافةكةى  دامةزراندووةء  ثةرلةماندا 
دةبَيت  لةكاتَيكدا  ليستةية،  بةو  سةر 
راطةياندنَيكى  ثةرلةمان  راطةياندنى 
نَيو  ثَيكهاتةكانى  هةموو  بَيتء  بَياليةن 
هيض  »ئَيمة  وتيشى:  تَيدابَيت،  ثةرلةمانى 
ثةرلةمان  راطةياندنى  لةسةر  شتَيك 

نازانين«. 
ناوخؤى  ثةيإةوى   )17( مادةى  لة 
ثةرلةمانى كوردستاندا بة )13( خاأل باس 
ثةرلةمان  سةرؤكى  دةسةآلتةكانى  لة 
دةك���ات، ب��ةآلم ب��اس ل��ة دةس��ةآلت��ى 
سةرثةرشتيكردنى  ستافء  دان��ان��ى 
سةرؤكى  لةاليةن  ثةرلةمان  راطةياندنى 
ثةرلةمانةوة نةكراوة، سةرةإاى ئةوةش 

ئةو  سةرثةرشتى  ثةرلةمان  سةرؤكى 
بةإَيوةبةرَيتيية دةكات.

ت��اري��ق ج��ةوه��ةر، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ثةرلةمانى  راطةياندنى  بةإَيوةبةرَيتى 
ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان 
دروستبوونى  لةطةأل  بةإَيوةبةرَيتيية 
لة  بةشَيك  دروستكراوةو  ثةرلةمان 
هةيةء  يةكةمةوة  خولى  لة  ستافةكةى 
دووةم��ةوة  خولى  لة  تريان  بةشَيكى 
لة خولى دووةمدا  دانراون، هةروةها كة 
بةإَيوةبةرَيتى  بة  ك��را  ف��راوان��ك��راو 
راستةوخؤ  كة  ثةرلةمان،  راطةياندنى 

سةر بة سةرؤكايةتى ثةرلةمانة.
خولى سَييةمى ثةرلةمانى كوردستان، 

خاوةنى  ثَيشووى،  خولةكانى  لة  جياواز 
فراكسيؤنى   )3( ئؤثؤزسيؤنةو  هَيزَيكى 
 )35( خاوةنى  كة  تَيداية،  ئؤثؤزسيؤنى 
بةرامبةريشدا  لة  ثةرلةمانين،  كورسى 
ثارتى(  )يةكَيتى،  كوردستانيى  ليستى 
كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى 
لةنَيو  جياوازى  راى  ئةمةش  دةك��ةنء 

ثةرلةماندا دروستكردووة.
رؤذى  دان��ي��ش��ت�نى  ل�����ة 
كوردستاندا  ثةرلةمانى  )2/23(ى 
د.كةمال كةركوكى، سةرؤكى ثةرلةمانى 
لةنَيو  راطةياندنى  كةناَلةكانى  كوردستان 
كردة  ثةرلةماندا  كؤبوونةوةكانى  هؤَلى 
فراكسيؤنَيكى  ضةند  ناإةزايي  دةرةوةو 

بةوهؤيةشةوة  لَيكةوتةوةو  ثةرلةمانى 
هةر سَي فراكسيؤنى )طؤإان، يةكطرتوو، 
بةجَيهَيشت،  ثةرلةمانيان  هؤَلى  كؤمةأل( 
)2/27(دا  دانيشتنى  ل��ة  دوات����رو 
لة  داوايان  ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤنةكانى 
سةرؤكايةتى ثةرلةمان كرد، كة ثَيويستة 
هةبَيت،  بَياليةنى  راطةياندنَيكى  ثةرلةمان 
ثةرلةمان  سةرؤكى  بةرامبةريشدا  لة 
داه��ات��وودا  ل��ة  ئاشكراكرد،  ئ���ةوةى 
راطةياندنَيكى  كوردستان  ثةرلةمانى 
هيض  تائَيستا  بةآلم  ثَيكدةهَينَيت،  بَياليةن 

هةنطاوَيك بؤ ئةو مةبةستة نةنراوة.
ع���ةدن���ان ع��وس��م��ان، ئ��ةن��دام��ى 
فراكسيؤنى  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانى  تائَيستا  ثَييواية:  ط��ؤإان 
سةربةخؤى  راطةياندنَيكى  كوردستان 
ناتوانَيت  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  نييةء 
دروستبكات،  بَياليةن  راطةياندنَيكى 
داوة،  ئةوةيان  بةَلَينى  ثَيشووتر  ضونكة 
بيانوويان  نةكردووةء  جَيبةجَييان  بةآلم 

بؤ هَيناوةتةوة.
ثةرلةمانى  دووةم���ى  خ��ول��ى  ل��ة 
ف��راوان��ك��ردن��ى  داواى  ك��وردس��ت��ان 
تائَيستا  بةآلم  كرا،  ثةرلةمان  راطةياندنى 
هةروةك  ب��وون.  بَيئةنجام  هةوَلةكان 
»ل��ة خولى  وت���ى:  ت��اري��ق ج��ةوه��ةر، 
دا  زؤرمان  هةوَلى  ثةرلةماندا  ثَيشووى 
فراوانتر  بةإَيوةبةرَيتيية  ئةو  بؤئةوةى 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  ئاستى  بؤ  بكرَيت 
طشتييةكانء  ثةيوةنديية  راطةياندنء 
طرنطيى  لةبةر  تةلةفزيؤن  راديؤو  دانانى 
زؤربوونى  هةروةها  راطةياندنء  رؤَلى 
قؤناغةدا،  لةم  ثةرلةمان  رؤَلى  ئةركء 
بةإَيوةبةرَيتى  لة  ئَيمة  مةبةستة  بؤئةو 
ثإؤذةيةكمان  ثةرلةمان  راطةياندنى 
ث��َي��ش��ك��ةش��ك��رد، ب���ةآلم م��اي��ةوة بؤ 
سَييةميشدا  خولى  لة  سَييةمء  خولى 

سةرؤكايةتى  بة  ثَيشكةش  ثإؤذةكةمان 
بإيارى  تائَيستا  بةآلم  كرد،  ثةرلةمان 

لةسةر نةدراوة.
تاكة  ث��ةرل��ةم��ان  وَي��ب��س��اي��ت��ى 
روونكردنةوةو  لَيدوانء  كة  كةناَلة، 
تَيدا  كوردستانى  ثةرلةمانى  هةَلوَيستى 
بؤ  ثاَلثشتى  بة  زؤرجار  بآلودةكرَيتةوة، 

ليستى دةسةآلت تؤمةتباركراوة.
ثَيويستى  بة  عوسمان،  ع��ةدن��ان 
ورد  ب��ةدواداض��وون��َي��ك��ى  دةزان��َي��ت 
بكرَيتء  ثةرلةمان  راطةياندنى  بؤ 
ثَيكبهَينرَيتء  سةربةخؤ  راطةياندنَيكى 
نةك  بكات،  سةرثةرشتيى  دةستةيةك 
سايتى  ضونكة  ثةرلةمان،  سةرؤكى 
وَينةو  خوارةوة  تا  لةسةرةوة  ثةرلةمان 
هةواَلى سةرؤكى ثةرلةمانء جَيطرةكةي 

دةبينرَيت.
ب��ة ث��َي��ض��ةوان��ةوة ب��ةإَي��وةب��ةرى 
دةخاتةإوو:  ئةوة  ثةرلةمان  راطةياندنى 
سةرؤكايةتى  ضاالكييةكانى  هةموو 
لة  ثةرلةمان  ليذنةكانى  ثةرلةمانء 
بآلودةكةينةوةو  ثةرلةماندا  سايتى 
راطةياندنةكان،  هةموو  بؤ  دةينَيرين 
بة  فراكسيؤنةكان  ضاالكى  كارو  بةآلم 
بة  ئةوةشمان  نازانينء  خؤمان  ئةركى 
راطةياندووة،  فراكسيؤنةكان  هةموو 
ضونكة كارى ئَيمة ئةوةنيية، كة ريكالمى 

حيزبيى بكةين. 
ب���ة ب����إواى ب��ي��الل س��َل��َي��م��ان: 
سةربةخؤو  راطةياندنَيكى  »نةبوونى 
كةمتةرخةميى  بة  ثةيوةنديى  بَياليةن 
بةتايبةت  فراكسيؤنةكانء  هةموو 
دةبواية  ضونكة  هةية،  ئؤثؤزسيؤنةوة 
ئَيمة بة رةسميى داوامان لة سةرؤكايةتى 
دروستكردنى  بؤ  بكرداية  ثةرلةمان 
سةربةخؤى  راطةياندني  دةزطايةكى 

ثةرلةمانيى«.

راثؤرتى: بةرهةم خاليد

كابينةى  تةمةنى  بةسةر  مانط  هةشت 
تَيدةثةإَيتء  هةرَيمدا  حكومةتى  شةشةمى 
ثةرلةمانتارانء  لة  بةشَيك  بؤضوونى  بة 
كابينةية  ئ��ةم  سياسيش،  ض��اودَي��ران��ى 
بكات،  جَيبةجَي  بةَلَينةكانى  نةيتوانيوة 
دةزطاكانى  يةكطرتنةوةى  لة  بةتايبةت 
هةروةها  داراي��يء  ضاودَيرى  ئاسايشء 
بةسةر  حيزب  هةذموونى  جياكردنةوةى 

حكومةتةوة.
ث��اش ئ���ةوةي د.ب��ةره��ةم س��اَل��ح، لة 
ثةرلةماني  ل��ةب��ةردةم   2009/10/28
خ��واردو  ياسايي  سوَيندي  كوردستاندا 
دةستبةكاربوو،  حكومةت  سةرؤكي  وةك 
كوردستاني  هةرَيمي  حكومةتي  كارنامةي 
ديكةى  بةَلَينَيكى  ضةند  تَييدا  ئاشكراكردو 
ليستى  كة  بةَلَينانةى،  ئةو  سةر  خستة 
بانطةشةى  ميانى  ل��ة  ك��وردس��ت��ان��ي��ى 
لةوانة:  داب��وو،  خةَلكيان  بة  هةَلبذاردندا 
بودجةى شةفافء جياكردنةوةى دةسةآلتى 
ئةو  يةكخستنةوةى  حكومةتء  حيزبء 
دةزطايانةى كة تائَيستا يةكياننةطرتووةتةوة، 
وةك  نةيتوانيوة  كابينةكةى  تائَيستا  بةآلم 

ثَيويست لة ئاست ئةو بةَلَينانةدابَيت.
حكومةتى هةرَيمى كوردستان هةرضةندة 
هةية،  وةزيرانى  ستافى  و  حكومةت  يةك 
بةاَلم كَيشةى سةرةكى ئةوةية، هَيشتا دوو 
بوارةكانى  لة  هةية  بةإَيوةبردنى  ئيدارةى 

دةسةآلتء ئاسايشء ثَيشمةرطةو دارايى.
ش���ارةزاى  س���ادق،  محةمةد  يوسف 
زانستى سياسييء مامؤستاى زانكؤ، ئاماذة 
بةدةست  كابينةية  ئةم  دةك��ات:  ئ��ةوة  بؤ 
دةناَلَينَيت  ط��ةورةوة  كَيشةيةكى  ضةند 
لةناو  دووئيدارةيي  مؤركى  مانةوةى  وةك: 
هةرَيم،  حكومةتى  دامودةزطاكانى  هةيكةلى 
ببَيتة  نةيتوانيوة  حكومةت  هؤيةوة  بةو  كة 
كوردستان،  هةرَيمي  هةموو  حكومةتى 
وةزيران  سةرؤك  لةشَيوةكان  بةشَيوةيةك 
كةمَيك  دةك��اتء  سلَيماني  نوَينةرايةتى 
بةآلم  تر،  ناوضةكانى  لة  هةية  دةسةآلتى 
دةسةآلتى راستةقينة لة شارةكانى هةولَيرو 
ثيادةى  حكومةت  سةرؤكى  جَيطري  دهؤك 
سةرةكييةو  كَيشةيةكى  ئ��ةوةش  دةك��ات، 
هةروةها  بكات،  ضارةسةرى  نةتوانراوة 

هةرضةندة  ساَلح،  »د.ب��ةره��ةم  وتيشي: 
بةآلم  بوو،  كوردستانيي  ليستى  ثاَلَيوراوى 
هاوكَيشة  لة  يةكَيتى  ثَيطةى  لةبةرئةوةى 
بةو  الوازب���ووة،  هةرَيمدا  سياسييةكانى 
دةست  بة  حكومةت  سةرؤكى  هؤيةشةوة 
ئةو نا هاوسةنطييةوة دةناَلَينَيتء نةيتوانيوة 
رةنطة  بؤية  هةبَيت،  ئةوتؤى  دةسةآلتَيكى 
جَيبةجَيكردنى  لة  ض  كابينةكةو  وةك  ض 

ثإؤذةكانيشدا لةذَير فشاردا بَيت«.
ثإؤذةى  ناوى  لةذَير  كة  راثؤرتَيكدا  لة 
حكومةتى  بةَلَينةكانى  ضاودَيريكردنى 
بآلويكردووةتةوة،  كوردستان  هةرَيمى 
كورد  بؤ  ئةمريكى  كؤمةَلةى  رَيكخراوى 
)ئاسك( لةإَيطةي ضاودَيريكردني كارةكاني 
بةَلَينةكاني حكومةت  ثةروةردةو  وةزارةتي 
بؤ طةشةثَيداني ئةو بوارة، رةخنة لة ئةداى 
نةيتوانيوة  كة  دةطرَيت،  شةشةم  كابينةى 
بكات،  جَيبةجَي  بةَلَينةكانى  ب��وارةدا  لةو 
الدَيكانء  لة  خوَيندنطة  دروستكردني  وةك: 
بةرثاكردني هةَلمةتي فراواني دروستكردني 
طةشةكردنء  نؤذةنكردنةوةء  خوَيندنطةء 
ثَيداضوونةوةء  بةرنامةي  بةردةواميي 
زانياريي  تةكنؤلؤذياي  بةكارهَيناني 

ضاكسازيي لة كةرتي ثةروةردةدا.
تَيبينى  »ئةوةى  هاتووة:  راثؤرتةكةدا  لة 
تةواوةتى  بة  تائَيستا  ثالنة  ئةم  دةكرَيت 

نةخراوةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوةء سستى 
زؤرى ثَيوة ديارةء تةنيا بةردى بناغةى ضةند 
هةولَيرء  سلَيمانىء  لة  كةم  خوَيندنطةيةكى 
ئَيستا  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة  دانراوة،  ئاكرَي 
تةواوبووةو   )2010( ساَلى  يةكةمى  نيوةى 
ئةطةر لةم ضةند مانطةى داهاتوودا هةَلمةتى 
خوَيندنطة  بيناى  دروستكردنى  بةرفراوانى 
وةزارةتى  حكومةتء  ئةوا  دروستنةكرَيت، 
طرفتى  بةسةر  زاَلبن  ناتوانن  ث��ةروةردة 
كةميي بينادا، لةكاتَيكدا ئةمة بة طةورةترين 
ثَيشخستنى  لةبةردةم  دةزان��رَي��ت  طرفت 

ثرؤسةى ثةروةردة لة هةرَيمدا«.
كوردستان  ثةرلةمانتارى  ئازاد،  طؤران 
لَيدوانَيكدا  لة  كوردستانيى  ليستى  سةر  لة 
بؤ رؤذنامة باس لةوة دةكات: حكومةت بة 
تةوافوق لةنَيوان يةكَيتىء ثارتيدا ثَيكهَينراوة، 
بوونء  هةَلبذاردن  ب��راوةي  بةوثَييةى 
كارنامةى خؤيان هةبووة بؤ جَيبةجَيكردن، 
بؤية بةرنامةكانى حكومةت لةو كارنامةيةدا 
رةنطيداوةتةوة، بة بؤضوونى ئةو، حكومةت 
وةك  بوارَيكى  لةضةند  بووة  سةركةوتوو 
زةماالتي  بودجةى  دابينكردنى  بودجةو 
شةهيدانء  مووضةى  زيادكردنى  خوَيندنء 
بةآلم  ديكة،  بوارَيكى  ضةند  كةمئةندامانء 
سَي  تةنيا  ب��ودج��ةي��ةو  ي��ةك��ةم  ئ��ةم��ةش 
مانطيشة ثةسةندكراوة طؤران ئازاد وتيشي: 

طةورةى  هةنطاوى  زؤر  هَيشتا  »حكومةت 
يةكخستنةوةى  وةك  م��اوة،  لةبةردةمدا 
رَينماييةكانى داراييء ئاسايش، كة لة بةَلَينة 
دراون  خةَلك  بة  كة  بوون  سةرةكييةكان 
جَيبةجَي  نراوةو  بؤ  هةنطاويان  ئةوانيش 

دةكرَين«. 
حيزب  دةس��ةآلت��ي  ج��ي��اك��ردن��ةوةي 
كارةكاني  ئةولةويةتي  لة  حكومةت  لة 
بوو،  هةرَيم  حكومةتي  كابينةيةى  ئةم 
ثَيداطريي  سةرؤكي حكومةتيش ضةندينجار 
وتاري  لة  ك��ردووةء  ثرسة  ئةو  لةسةر 
لة  شةشةم  كابينةي  دةستبةكاربووني 
حكومةت  سةرؤكي  كوردستان،  ثةرلةماني 
بةرنامة  بة  »بةكردةوةو  بةوةدا؛  ئاماذةي 
كاروباري  لة  حيزبيي  دةستَيوةرداني 
تَيبيني  ئةوةي  بةآلم  ناهَيَلين«،  حكومةت 
زاَلة  حيزبيي  هةيمةنةي  هَيشتا  دةكرَيت، 

بةسةر دامودةزطاكاني حكومةتدا.
ب��ة ب��ؤض��وون��ى ك����اردؤ م��ح��ةم��ةد، 
ثةرلةمانتارى كوردستان لةسةر فراكسيؤنى 
لة  جؤرَيك  كابينةية  ئةم  كارةكانى  طؤإان، 
بَيثالنيي ثَيوةديارةء كاريطةريى خستووةتة 
ئ��ةوةش  حكومةت،  ئ���ةداى  ك��ارء  س��ةر 
كاريطةريى  زياتر  حكومةت  كة  وايكردووة 
سياسيي  ملمالنَيي  لةسةربَيتء  سياسيي 
هةية بؤ جَيبةجَيكردنى بإيارةكان، »تةنانةت 

حكومةت نةيتوانيوة ضةند ياسايةك جَيبةجَي 
بكات، كة لةاليةن ثةرلةمانةوة دةرضووة«.

مامؤستاكةى زانكؤى سلَيمانيش، ئاماذة 
بودجةى  سةرجةم  ئةطةر  دةكات:  ئةوة  بؤ 
طةندةَليى  بطةإَيتةوةو  خؤى  بؤ  حكومةت 
كةمبكرَيتةوة، ئةوا حكومةت دةتوانَيت كارى 
حكومةت  »ثَيمواية  دةَلَيت:  بكاتء  طةورة 
نيية،  بةَلَينانةى  ئةو  جَيبةجَيكردنى  ئيرادةى 
ميكانيزمَيكي  هةروةها  داوة،  خةَلكي  بة  كة 
طونجاو لة ئارادا نيية، لةبةرئةوةى بةشَيكى 
حيزبةكانء  بؤ  هةرَيم  بودجةى  لة  زؤر 
كاديرانى  مووضةى  حيزبييةكانء  ثإؤذة 
حيزبيء دامودةزطاكانى دةإوات، كة ئةطةر 
ثإؤذةى  دةتوانَيت  حكومةت  بؤ  بطةإَيتةوة 

طةورةى ثَي ئةنجامبدات«.
بةَلَينةكانى  كارو  بة  ئَيستا سستييةك  لة 
كابينةى شةشةمى حكومةتةوة بةديدةكرَيت، 
بةتايبةت كة تائَيستا سةركةوتوو نةبووة لة 
يةكخستنةوةى دةزطاكانى ئاسايشء ديوانى 

ضاودَيريى دارايي هةرَيم.
وتى:  لةوبارةيةوة  محةمةد،  ك��اردؤ 
هةنطاوى  لة  نةبووة  حكومةت سةركةوتوو 
تائَيستاش  دةزطايانةو  ئةو  يةكخستنةوةى 
نةناوة  عةمةليي  جدييء  هةنطاوَيكى 
بوارةكانى  ئاوةدانكردنةوةء  ب��وارى  لة 

ثةروةردةو تةندروستي.

كابينةى شةشةم سةركةوتوو نةبووة

فؤتؤ: رؤذنامة
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راثؤرتى: سةنطةر جةمال

سستيى ثةرلةمانء ئةنجامنةدانى 
ئةركةكانى وةك ثَيويست، كاريطةريى 

خراثى دروستكردوءةو ضاودَيران 
ثَييانواية: ئؤثؤزسيؤن نةيتوانيوة ببَيتة 

فشارَيك بؤ كاراكردنى ثةرلةمان لة 
بةرذةوةنديى طشتيدا.

ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى  تةمةني 
تائَيستا  نزيكدةبَيتةوةو  ساَلَيك  لة  كوردستان 
ساَلى  ب��ودج��ةى  ثةسةندكردنى  لة  جطة 
خوَيندنةوةى  كوردستان،  هةرَيمى  )2010(ى 
حةوتيانى  ك��ردوءةء  ثإؤذةياسا   )22( بؤ 
ثةسةندكردوءة، كة سيانيان هةمواركردنةوةي 
ياسا بوون، جطة لةوةى بةشَيكى ضاودَيران لةو 
بَيت  جديى  ضاودَيرَيكى  نةيتوانيوة  باوةإةدان 

بةسةر كارو بةَلَينةكانى حكومةتةوة.  
دةستبةكاربوءنييةوة  لةماوةى  هةروةك 
بيكات،  نةيتوانيوة  هةية  طرنط  كارى  ضةندين 
نةبوونى  نةزاهةو  ليذنةى  كارانةبوونى  وةك 
بؤ  حكومةت  فشارخستنةسةر  بؤ  دةسةآلت 
فةرمانطانةى  وةزارةتء  ئةو  يةكطرتنةوةى 
تائَيستا بة سيستمى دوو ئيدارةيى كاردةكةنء 
طومانى ئةوةى دروستكردءوة، كة ئؤثؤزسيؤن 
رؤأل  ثَيويست  وةك  نةيانتوانيوة  ثةرلةمان  لة 

بطَيإن.
لة  سياسيى  ضاودَيرى  رةس��وأل،  رَيبين 
ماوةيةدا  لةم  ئؤثؤزسيؤن  ثَييواية:  هةولَير، 
نةيتوانيوة لةو قةيرانة دةربازبَيت كة دةسةآلت 
بؤى دروستكردووة، »ئؤثؤزسيؤن دةبَيت ثةنا 
بباتة بةر ميكانيزمى جياجيا بؤئةوةى بتوانَيت 
ئةو كؤتء بةندة بشكَينَيت، ناتوانَيت )4( ساأل 
بشكَينَيتء  بةند  كؤتء  راطةياندنةوة  رَيى  لة 
ئةو  دواى  ضونكة  بةإَيوةبةرَيت،  ثةرلةمان 
كارانةى  ئةو  دةسةآلت  دةَلَيت  خةَلك  ماوةية 

كرد، ئةى ئؤثؤزسيؤن ضى كرد؟«.
هةروةك بة باشى دةزانَيت بؤ كارابوونء 
ضاالككردنةوةى ثةرلةمان، ئؤثؤزسيؤن لةطةأل 
رَييةوة  لةو  طفتوطؤبكاتء  توَيذةكان  ضينء 
بؤضوونى  راو  دروستبكاتء  ميللى  فشارى 
»دةبَيت  وتيشى:  كؤبكاتةوة،  لةخؤى  خةَلك 
ئؤثؤزسيؤن ثرؤذةى جديترء ثَيويست بخاتة 
هةبَيت  خؤى  خوَيندنةوةى  كارو  بةرنامةى 

ئابووريىء  سياسيىء  ذيانى  واقيعى  بؤ 
كؤمةآليةتيى كوردستان، كة ض ثرؤذةياسايةك 
كة  خةَلك،  طشتيى  بةرذةوةنديى  بؤ  طرنطة 

تائَيستا ئةوةيان وةك ثَيويست نةكردووة«.
ه���اوك���ات ئ��اس��ؤ ع��ةب��دول��ل��ةت��ي��ف، 
لةو  سياسيى،  ضاودَيرى  رؤذنامةنووسء 
بإوايةداية كة ئؤثؤزسيؤن لةماوةى رابردوودا 
ثةرلةمان  نةيتوانيوة  نةبووةو  ثَيويست  وةك 
كارا بكات، هؤكارةكةشى بؤ ئةوة دةطةإَينَيتةوة 
كة ئؤثؤزسيؤن بة هةرسآ فراكسيؤنةكةيةوة 
نةيانتوانيوة هةماهةنطيىء هاريكارييةكى ثتةوو 
ستراتيذى هةبَيت لةنَيوانياندا بؤ كاركردن لةسةر 
هةموو ئةو ثرؤذة ستراتيذييانةى كة ثَيويستة 
لة ثةرلةمانى كوردستاندا قسةو باسء ديالؤطى 
جدييان لةبارةوة بكرَيتء نةشيانتوانيوة وةك 
بكةن،  دةس��ةآلت  لةطةأل  ديالؤط  ثَيويست 
كةمتةرخةمى  بة  ثةيوةندى  بةشَيكى  »ئةوةش 
هةيةو   ثةرلةمانتارةكانيانةوة  لة  هةندَيك 
بةشَيكى ثةيوةستة بةوةى كة هَيشتا دةسةآلت 
ناناسَيت،  ئةوان  جديى  ئؤثؤزسيؤنَيكى  وةك 
نةيانتوانيوة  ليستةكانى ئؤثؤزسيؤن  هةروةها 
دروستبكةنء  فشار  مةدةنييانة  بةشَيوةيةكى 
سيستماتيك  بةشَيوةيةكى  بجووَلَيننء  شةقام 
ناإةزايةتييةكانى  خؤثيشاندانء  لةثشتى 
كوردستانةوة بوةستن«، بؤية ثَييواية ئةوانةش 
وايكردووة لةناو ئؤثؤزسيؤندا كؤمةَلَيك كةلَين 
دروستبَيتء نةتوانَيت وةك ثَيويست كارابَيتء 

ئةو  بوةستَيتةوةو  خةَلك  ئازارةكانى  لةطةأل 
دروشمانة لة بوارى ثراكتيكدا جَيبةجَيبكات كة 
ماوةيةدا  لةم  بَلَيم  »دةتوانم  وتيشى:  داويةتى، 
ثاشةكشةى  كةمَيك  دةسةآلتدا  لةبةرامبةر 
نَيطةتيظى  كاريطةرييةكى  ئةوةش  ك��ردووة، 
لة  ئؤثؤزسيؤن  ئةداى  لةسةر  دروستكردووة 

ثةرلةمانى كوردستاندا«.
الى خؤشيانةوة ثةرلةمانتارانى ئؤثؤزسيؤن 
كةموكوإييةكان دةخةنة ئةستؤى دةسةآلتء 
ل��ةو ب���إواي���ةدان، ئ���ةوةى ل��ة دةس���ةآلتء 
توانايانداية كردءويانةء لةبةرامبةردا دةسةآلت 
ثةرلةمان  دةيةوَيت  كارناكاتء  ثَيويست  وةك 
تةمبةألء سست بكات، بؤئةوةى ضاالكييةكانى 

ئؤثؤزسيؤن دةرنةكةوَيت.
عومةر عةبدولعةزيز، سةرؤكى فراكسيؤنى 
ئةستؤى  دةخاتة  يةكطرتوو، كةموكورتييةكان 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانء سةرؤكايةتى ليذنةكان، 
كة زؤربةيان سةر بة دةسةآلتن، وتيشي: »ئةطةر 
تروسكةيةك هةبَيت لة ثةرلةمانةوة، هى ئةوةية 
ئةندامانى فراكسيؤنةكانى ئؤثؤزسيؤن ضاالكانة 
ئةطةر  دةكةن،  طفتوطؤكان  ليذنةو  بةشداريى 
ئؤثؤزسيؤن نةبواية، ئةو كارانةش وةك ئَيستا 
ئامادةء  ثرؤذةياساية  ذمارة  ئةو  نةدةكرانء 
كةمتةرخةميى  تؤمةتى  نةدةكران«.  ثةسةند 
»ئَيمة  دةَلَيت:  رةتدةكاتةوةو  ئؤثؤزسيؤنيش 
سَيى  لةسةر  يةك  حةزنةكةين،  حةزبكةينء 
ثةرلةمان ثَيكدَينين، دةيان ثرؤذةء ثَيشنيازمان 

ثَيشكةشكردءوة، بةآلم زؤرينة رةتيدةكاتةوة، 
بؤية لةو بإوايةدام ئؤثؤزسيؤن لةوة زياترى 

ثَيناكرَيت بةرامبةر ليستى زؤرينة«.
كوردستان  ثةرلةماني  سَييةمي  خولي 
فراكسيؤني  كة  ثَيكدَيت،  كورسي   )111( لة 
ئازادييء عةدالةت  كوردستانيي )59(كورسي، 
)1كورسي(ء زةحمةتكَيشانء سؤسياليست )3( 
كورسيء بزءوتنةوةي ئيسالميي )2( كورسيء 
توركمانء  كةمينةكاني  كؤتاي  كورسي   )11(
فراكسيؤني  سآ  ئةرمةنةكان،  مةسيحيء 
ئؤثؤزسيؤن كة خاوةني )35(كورسين، طؤإان 

)25(، كؤمةأل )4(و يةكطرتوو )6(. 
طلةيي  يةكطرتوو  فراكسيؤني  سةرؤكي 
»لةوة  دةَلَيت:  نييةو  ئؤثؤزسيؤن  ئةداى  لة 
كؤَلمان  هةرضةندة  ثَيناكرَيت،  زياتريشمان 

نةداوةو كؤَليش نادةين«.
ل��ةالي��ةك��ى دي��ك��ةوة، ك���اروان س��اَل��ح، 
ط���ؤإان،  فراكسيؤنى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى 
دةخاتة  ثةرلةمان  سستيى  بةرثرسيارَيتى 
ئةستؤى سةرؤكايةتىء دةَلَيت: »سةرؤكايةتى 
يان  كاراية  ثةرلةمان  كة  ل��ةوةى  بةرثرسة 
كةى  لةوةى  بإياردةدةن  ئةوان  ضونكة  نا، 
دةكرَيتء  ضى  لةسةر  دةكرَيتء  كؤبوءنةوة 
طفتوطؤى  ثرؤذةياسا  كام  كؤبوءنةوةو  كاتى 
دةخرَيت«.  ثَيش  ث��اشء  دةكرَيتء  لةسةر 
وتيشى: »وةك ئؤثؤزسيؤن فشارمان كردووة، 
دةستيمان  دةستى  جياواز  بيانوءى  بة  بةآلم 

ثَيدةكةنء كارةكان بة ئاراستةى ديكةدا دةبةن«. 
ليستى دةسةآلت، كة زؤرينةى  ثَيشيواية  ئةو 
تا  دةدةن  سياسةتة  بةو  درَيذة  ثةرلةمانن، 
تا  موماتةآلنةش  ئةم  هةَلبذاردنةكانء  دواى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  كة  دةبَيت  كاتة  ئةو 
ثارَيزطا تةواودةبَيت، بؤئةوةى كارء ضاالكىء 
دةرنةكةوَيتء  ئؤثؤزسيؤن  ثرؤذةكانى 
ثةرلةمان  ئةوة  دواى  كةمبكةنةوة،  رؤَلةكةى 

بةرةو ئةكتيظبوون دةبةن.
لةو  رةس��وأل  رَيبين  ئ��ةوان��ةدا  لةطةأل 
ثالنَيك  راب��ردوودا  لةماوةى  كة  بإوايةداية، 
بؤ  ثارتييةوة  يةكَيتىء  لةاليةن  هةبووة 
سستكردني كارةكاني ثةرلةمانء كثكردنةوةى 
»ئةو  وت��ى:  ئؤثؤزسيؤن،  ضاالكييةكانى 
لة  بووة  سةركةوتوو  زؤر  تائَيستا  ثالنةش 
ئؤثؤزسيؤنء  ضاالكييةكانى  كؤتوبةندكردنى 
توانيويةتى  تؤكمة  بةشَيويةكى  ثالنة  ئةو 
قاَلبى  لة  نةهَيَلَيت  ببةستَيتةوةو  ئؤثؤزسيؤن 
كارةكانيشى  كؤنترؤَلى  دةربضَيتء  خؤى 
ب��ك��ات«، رةخ��ن��ةش ل��ة ش��َي��وازي ك��ارى 
ناوي  ناتةندروست  بة  ئؤثؤزسيؤن دةطرَيتء 
»شَيوازى  ئةو:  وتةي  بة  بةوثَييةي  دةب��ات، 
ئيستيعرازيى راطةياندن بةكاردَينَيت، لةكاتَيكدا 
ئامانجى ثةرلةمان ئةوة نييةو ياسا دةركردنة بؤ 
طةلء ئةوةندةى دةيانةوَيت خؤيان دةربخةن، 
ئَيستاش  نيية،  رؤَليان  ثةرلةماندا  لة  ئةوةندة 
ئيعالمييةكةىء  فشارة  خةريكة  ئؤثؤزسيؤن 

ثرؤذةياساكانى لةدةستدةدات«.
تةسليمبوءن  ضاودَيرة،  ئةو  بؤضوونى  بة 
ثةرلةمان،  لة  دةس��ةآلت  ليستى  ئيرادةى  بة 
»ئَيستا  وتيشى:  ئؤثؤزسيؤن،  مردنى  واتة 
دوورةوة  لة  كزبووة  ئةوةندة  ئؤثؤزسيؤن 
دةبَيت  بؤية  دةبيستين،  هةناسةكةى 
رووى  لة  بكاتء  بةهَيز  خؤى  ئؤثؤزسيؤن 
دةربكةونء  ثةرلةمانييةوة  كارى  سياسةتء 
خؤيان بةوة ماندوء بكةن ثرؤذةياسا دابنَينء 

وتووَيذ لةطةأل ضينء توَيذةكاندا بكةن«.
ثَييواية  عةبدوللةتيف،  ئاسؤ  ه��ةروةك 
فشار  دةت��وان��َي��ت  كاتَيك  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
لةطةأل  كة  بكات  كارا  ثةرلةمان  دروستبكاتء 
هةر ناإةزاييةكانى شةقامء ئازارةكانى خةَلكدا 
ستراتيذيانةى  راستطؤيانةو  »وتارَيكى  بنء 
لة  ئازارةكانى خةَلك  بةرامبةر ثرسء  هةبَيت 
زياتر  فشارةكانى  كوردستانداء  كؤمةَلطاى 

بكات«.

راثؤرتي: ضاوان عةلى 

كارةكانى ثةرلةمان، بؤ هةر 
ياسايةك زياتر لة )5( مليارء بؤهةر 
دانيشتنَيك نزيكةى مليارَيك دينار 

لةسةر هاوآلتييان دةكةوَيت. 
مليارء   72( بإى   )2010( بودجةى  لة   
741 مليؤن( دينار بؤ ثةرلةمانى كوردستان 
مانط   )6( تةنيا  بؤ  بةوثَييةى  تةرخانكراوة، 
مليارء 370   36( بإى  ثةرلةمان  كاركردنى 

مليؤنء 500 هةزار( دينارى بؤ دادةنرَيت.
كوردستان  ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى 
لة 2009/8/20 دةستبةكار بووة، تا ئةمإؤ 
نوَى  خولى  كارةكانى  مانطة   )10( نزيكةى 
دةستى ثَيكردووة، لةم ماوةيةدا ثةرلةمانى 
دةرك���ردووةء  ياساى   )7( كوردستان 
ياسا   )36( بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى 
كردووةء  )37( دانيشتنى   سازكردووة كة 

)25( دانيشتنيان ئاسايى بوون. 
ماتماتيكييةش  لَيكدانةوة  ئةو  بةثَيى 
كة بؤ بةراوردى بودجةء كارى ثةرلةمان 
ثةرلةمانى  لة  ثإؤذةياسايةك  هةر  كراوة، 
مليؤنء   195 مليارء   5( كوردستان 
785هةزار( دينارء هةر ثإؤذةياسايةكيش 
)يةك  كراوة  بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  كة 
هةر  ه��ةزار(ء   291 مليؤنء   10 مليارء 
هةزارء   986 مليؤنء   982( دانيشتنَيك 
كوردستان  خةَلكى  لةسةر  دينار(،   485

كةوتوون.
زانستى  مامؤستاى  مةنتك،  كامةران 
سياسيى ئاماذة بةوة دةكات:  ئةم رَيذانة 
ثةرلةمانى  لة  كة  دةيسةلمَينن  بةتةواويى 
كوردستان لة هةموو شوَينَيك زياتر ثارةى 

ميللةت بةهةدةر دةبرَيت.
ل��ةط��ةأل ئ����ةوةش ك��ة ب��ةش��َي��ك لة 
نةبوون  ئ��ام��ادة  ه��ةر  ثةرلةمانتاران 

بةآلم  هةبَيت،  كؤمَينتيان  بارةيةوة  لةم 
هةندَيكيان رةخنةيان لة خؤيانء كارةكانى 

ثةرلةمانيش طرت.
عةبدوَلآلى مةال نورى، ثةرلةمانتار لة 
جةختى  رؤذنامة  بؤ  طؤإان  فراكسيؤنى 
لةسةر ئةوةكردةوة: كة ثةرلةمانى ئةمجارة 
لةإووى تَيضوونةوة قورس لةسةر خةَلك 
ثةرلةمان  »بةداخةوة  وتيشى:  كةوتووةء 
كات،  بةإَيكردنى  بؤ  شوَينَيك  بووةتة 
ضونكة ثةرلةمانَيك نةتوانَيت بة )10( مانط 

خةَلكء  ذيانى  بة  تايبةت  ياسايةكى  ضةند 
ء  دةربكات  مةينةتييةكانى  كةمكردنةوةى 
لة  حيزب  جياكردنةوةى  لة  هةبَيت  رؤَلى 

حكومةت، دةبَيت ضى ناوبنرَيت؟!«.
ثةرلةمانى كوردستان لةماوةى نزيكةى 
ئاسايىء  دانيشتنى   )37( مانطدا   )10(
دانيشتنةكانى  بة  سازكردووة  نائاسايى 
دةستنيشانكردنى  خ��ولء  ك��ردن��ةوةى 
ليذنةكانء متمانةدان بة كابينةى شةشةمى 
فازل  ئةوةشدا  لةطةأل  حكومةتيشةوة، 

محةمةد، ئةندامى ثةرلةمان لة فراكسيؤنى 
ثةرلةمان  كة  ثَييوابوو:  كوردستانيى، 
دانيشتنةكان  ن��ةب��ووةو  كةمتةرخةم 
بةشَيوةيةكى باش دانرانء بةإَيوةضوونء 
بةرنامةى كاريش لةاليةن سةرؤكايةتييةوة 

دانراوة.
ناميق،  ج��ةوه��ةر  ب��ةرام��ب��ةردا،  ل��ة 
ثةرلةمانء  خولى  يةكةم  سةرؤكى  وةك 
شارةزاييةكى كارى ثةرلةمانيى لة لَيدوانَيكدا 
كةميى  كة  بةوةكرد:  ئاماذةى  بؤ رؤذنامة 

رووبةإووى  كة  ئةوةية  بؤ  دانيشتنةكان 
هةردانيشتنَيكى  نةبنةوةء  ئؤثؤزسيؤن 
زيانَيكى  بكرَيت،  ثةخش  ئةطةر  ثةرلةمان 

زؤر بة دةسةآلت دةطةيةنَيت.
زانى  ثَيويستى  بة  ناميق،  جةوهةر 
بابةتة  ئةم  فراكسيؤنةكان  سةرؤكى  كة 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  لةطةأل  هةستيارة 
دةس��ةآلت��ى  ضونكة  ب��ك��ةن،  طفتوطؤ 
نييةء  رةها  دياريكراوةء  سةرؤكايةتى 
ثةرلةمان  ثإؤذةياساء  دانيشتنء  ناكرَيت 
بة ويستء ئارةزووى سةرؤكايةتى بإواتة 

ثَيش.
ثةرلةمانتارَيك  هةر  ديكةوة،  لةاليةكى 
مليؤن   )8( مانطانة  كارةكانى،  بةرامبةر  لة 
بة  كة  وةردةط���رن،  مووضة  وةك  دينار 
نزيكةى ئةم )10( مانطة دةكاتة )80( مليؤن 

دينار.
لةطةأل  مةنتك،  كامةران  ب��إواى  بة 
كاريان  هةندَيك  ئؤثؤزسيؤن  ئ��ةوةى 
بةآلم  دةستخؤشيية،  جَيطةى  كة  كردووة، 
ئؤثؤزسيؤنيشةوة  بة  ثةرلةمانتاران 
متمانةيةى  ئةو  بةرامبةر  لة  كةمتةرخةمن 
دةبَيت  ض��ؤن  بةخشيون،  ثَيى  خةَلك 
ئؤثؤزسيؤن قايل بَيت بةوةى ثةرلةمان بةم 
شَيوةية كاربكات!، دةبَيت لة هؤَلى ثةرلةمان 
هةَلوَيستيان هةبَيت، ئةطةر طوَييان لَينةطيرا 
ضونكة  سةرشةقامةكان،  بَيننة  خةَلك 
ياسادانان  دةسةآلتى  طةورةترين  ناكرَيت 
لة  بَيدةنطيى  داون  بؤ  دةنطى  خةَلك  كة 

بةهةدةربردنى سامانى ميللةت بكةن. 
عةبدوَلآلى مةال نورى، هاوإاية لةطةأل 
»ئؤثؤزسيؤنيش  دةَل��َي��ت:  د.ك��ام��ةرانء 
كةمتةرخةمييةكان،  لة  بةرثرسيارة 
بةردةوامبَيت  دؤخة  ئةم  ئةطةر  ضونكة 
ج��ةم��اوةر  تةنيا  زةرةرم��ةن��د  الي��ةن��ى 
دةبَيتء  سوودمةند  دةسةآلتيش  دةبَيتء 
ب��ةرةو  ك��اران��ة  ب��ةم  ئؤثؤزسيؤنيش 

ثووكانةوة دةضَيت«.

دةسـتـةوســانـة ئـؤثـؤزسـيـؤن 

ضاودَيرَيك: ثـةرلـةمـان بووةتة شويَنَيك بؤ بةأَيكردنى كات

فؤتؤ: رؤذنامة



هةستيار قادر

جَيبةجَيكردنى  لة  ساأل  ضوار  دواى 
شارةزايانى  تيرؤر،  بنةبإكردنى  ياساي 
بوارى ياساو كؤمةَلطةى مةدةنى رةخنة لة 
هةمواركردنةوةى  داواى  دةطرنء  ياساكة 
كوردستان  ثةرلةمانى  هاوكات  دةكةن، 
دةكات  ثإؤذةياسايةك  لةبارةى  طفتوطؤ 
ياساى  بة  كاركردن  درَيذكردنةوةى  بؤ 

بنةبإكردنى تيرؤر. 
م��ان��ط��ى ت���ةم���م���وزى ئ��ةم��س��األ 
ياساى  بة  ك��ارك��ردن  كاتيى  سنوورى 
)تيرؤر(ى  تؤقاندن  بةرةنطاربوونةوةى 
دَيت،  كؤتايى   )2006( ساَلى  )3(ى  ذمارة 
)2008(دا  ساَلى  لة  ئةوةى  ثاش  ئةويش 
شةرعييةتيدا  ثةرلةمان  يةكةم  جارى  بؤ 
ياساى  بة  كاركردن  درَيذكردنةوةى  بة 
دانيشتنى  لة  تيرؤرء  بةرةنطاربوونةوةى 
راب���ردووش���دا  يةكشةممةى  رؤذى 
ثإؤذةياساى  بؤ  يةكةم  خوَيندنةوةى 
بةو  كاركردن  م��اوةى  درَيذكردنةوةى 

ياساية درا. 
ئةمة لة كاتَيكداية، كة ئةم ثإؤذةياساية 
لةكاتى دةرضوونيةوة تائَيستا رووبةإووى 

بوارى  ضاالكوانانى  ياساناسانء  رةخنةى 
كؤمةَلطةى مةدةنى بووةتةوة. 

لةو  يةكَيكة  س��دي��ق،  ح��ةم��ة  ب��ةك��ر 
لةسةر  تَيبينى  زؤرترين  كة  ياساناسانةى 
تيرؤر  ب��ةرةن��ط��ارب��وون��ةوةى  ي��اس��اى 
توندء  »ياسايةكى  ثَييواية:  هةبووةو 
نائاسايىء ناسروشتيية«ء دةَلَيت: »ياساى 
دؤخَيكى  لة  تيرؤر  بةرنطاربوونةوةى 
هةمان  ثالستيكييةو  دان��راوة،  تايبةتدا 
كؤثى ئةو ياسايةية كة لة بةغدا دةركراوة، 
باسى  ثَيناسةكاندا  لة  ئةوةى  بةَلطةى  بة 
كوردستاندا  لة  كة  ك��راوة،  تايفةطةريى 

بوونى نيية«.
بةوةشدةكات:  ئاماذة  ياساناسة  ئةو 
ثَينجةم  كابينةى  مرؤظى  مافى  وةزي��رى 
لة  طؤإانكاريى  ئةنجامدانى  بةَلَينى 
ياساكةدا داوة، ضونكة »راستةوخؤ لةطةأل 
مرؤظدا  مافى  بنةإةتى  ضةمكى  كؤمةَلَيك 

ثَيضةوانةية«.
رَي��ك��خ��راوة  ب���وارى  ضاالكوانَيكى 
كؤمةَلَيك  بة  ئ��ام��اذة  مةدةنيةكانيش 
بنةبإكردنى  ياساى  ترى  كةموكورتى 
بارودؤخى  بؤ  ثَييواية:  دةك��اتء  تيرؤر 

ئَيستاى هةرَيمى كوردستان نابَيت.
ئةندامى فيدراسيؤنى  فةالح مورادخان، 

بؤ  مةدةنى،  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
رؤذنامةى روونكردةوة: ئَيستا باردودؤخى 
هةرَيم جياوازة لة ثَيشتر بؤ جَيبةجَيكردنى 
جَيبةجَيكردنى  كة  تايبةت  بة  ياساية  ئةو 
تةسكى  ئاستَيكى  لة  رابردوودا  لةماوةى 
حيزبايةتى دوو دةزطاى يةكَيتىء ثارتيداء 

ئاليةتَيكى طونجاو نةبووة.
م��ةت��رس��ي��ى س���ةر ئ��ةط��ةرةك��ان��ى 
ياساى  بة  ك��ارك��ردن  درَي��ذك��ردن��ةوةى 
كة  سؤنطةوةي  لةو  تيرؤر  بنةبإكردنى 
ببَيتة بةديلى ياساى بارى نائاسايى، كة لة 
هةندَيك لة وآلتانى خؤرهةآلتى ناوةإاستدا 
تيرؤر  رووبةإووبوونةوةى  ثاساوى  بة 
بةكاردةهَينرَيت،  ئؤثؤزسيؤن  دذى  لة 
هةموو  ثَييواية:  مورادخانيش،  ف��ةالح 
جؤرة  ثَييانخؤشة  دونيا  دةسةآلتةكانى 
هَيزبكات،  بة  ثَيطةيان  كة  هةبَيت  ياسايةك 
وتيشى: »هةموومان لة هةرَيمى كوردستان 
لةماوةى رابردوودا لةذَير ئةو مةترسييةدا 
بكرَيينء  راثَيض  ياساية  بةو  كة  بووين، 

توورةكة بكرَيت بةسةرماندا«.
ئ���ةم رةخ��ن��ان��ة ه��اوك��ات��ة ل��ةط��ةأل 
داواكارييةكان بؤ ئةنجامدانى هةمواركردن 
تيرؤردا  بةرةنطاربوونةوةى  ياساى  لة 
ياساناس،  سديق،  حةمة  بةكر  تيايدا، 

ثَيويستة  دةكاتةوة:  ئةوة  لةسةر  جةخت 
طؤإانطاريى لة ياساى بةرةنطاربوونةوةى 
وتيشى:  ئ��ةن��ج��ام��ب��درَي��تء  ت��ي��رؤردا 
ياساية  بةو  كاركردن  »درَيذكردنةوةى 
مةبةست  بة  هةرَيمةوة  حكومةتى  لةاليةن 
بارى  دةيةوَيت  طوَيثَينةدانى،  بة  يان  بَيت، 
بةآلم  بمَينَيتةوة«،  هةرَيمدا  لة  ناسروشتى 
مافى  ليذنةى  ئةندامى  سلَيمان،  ه��اذة 
ئاماذةى  كوردستان،  ثةرلةمانى  مرؤظى 
بإيارَيكى  ليذنةكةيان  لة  تائَيستا  بةوةدا: 
واى نيية بؤ داواكردنى هةمواركردنةوةى 

ياساى بنةبإكردنى تيرؤر«.
ثَييواية:  مورادخانيش،  فةالح  هاوكات 
شَيوازةى  بةو  ياساكة  بةردةوامبوونى 
ئَيستاى، دةبَيتة ثةَلةيةك بةسةر ئةزموونى 
ثَييواية:  ه��ةرَي��م��ةوةو  دي��م��وك��راس��ى 
هةن،  ثةرلةماندا  لة  كارا  »ئؤثؤزسيؤنَيكى 
كة دةبَيت رؤَليان هةبَيت لةوةى ئةوجؤرة 
وتيشى:  تَينةثةإَيت،  بةوشَيوةية  ياسايانة 
»كاتى خؤى كة ياساى بنةبإكردنى تيرؤر 
لة ثةرلةمان دةرضوو طفتوطؤى جةماوةريى 
ئؤثؤزسيؤنى  ثةرلةمانيش  نةكراو  لةسةر 
وامان  هةموارنةكرَيت،  ئةطةر  نةبوو،  تَيدا 
نائاسايى  ب��ارى  ياساى  وةك  لَيدةكات 

وآلتانى تر سةيرى بكةين«.

راثؤرتي: ضاوان عةلى 

دوومانط  نزيكةى  تَيثةإبوءنى  ث��اش 
عوسمانى  سةردةشت  تيرؤركردنى  بةسةر 
نوآ  زانيارييةكى  هيض  رؤذن��ام��ةن��ووس، 
لةسةر بكوذانى سةردةشت ئاشكرا نةكراوةء 
كة  دةكةنةوة،  جةخت  رؤذنامةنوءسانيش 
بَيدةنط نابنء رَيطةنادةن ئةو كةيسة دابخرَيت، 
سةرةتاييةكانى  ئةنجامة  خانةوادةكةشى 
راستى  شاردنةوةى  بة  لَيكؤَلينةوةكة  ليذنةى 
رووداوةكة وةسفدةكةنء دةثرسن: »مةبةست 
لةم  ناإاست  زانياريي  بآلوكردنةوةي  لة 

مةسةلةية  ضيية؟  

رؤذنامةنوسان، رَيطة نادةن
ئةم تاوانة بيربضَيتةوة

ت��ي��رؤرك��ردن��ى  ب��ةس��ةر  رؤذ   )45(
ل��ةب��ةردةم  رؤذن��ام��ةن��وءس  سةردةشتى 
لة  تَيثةإى،  سةالحةديندا  زانكؤى  حةرةمى 
ئةو  ئةوكاتة  تا  كة  قةَلةمدا،  شةهيدى  ضلةى 
فةرمانى سةرؤكى  بة  لَيكؤلَينةوةيةى  ليذنةى 
ئةو  ب��ةدواداض��وءن��ى  بؤ  ثَيكهَينرا  هةرَيم 
سةردةشت،  بكوذانى  دؤزينةوةى  كةيسةء 
هيض زانياريىء سةرةداوى سةرةتايى نةداوة، 
ئةمةش وايكرد رؤذنامةنوءسان جةخت لةسةر 
هةردى،  ئاسؤس  بكةنةوة،  بَيدةنطنةبوءنيان 
بَيدةنط  هةفتةى  ئةندامى  رؤذنامةنوءسء 
بةردةوامبوءنء  بةوةكرد:  ئاماذةى  نابين، 
كة  ئةوةية،  دؤسيةكة  لةسةر  سووربوءنيان 
رَيطة نادةن ئةم تاوانة  بيربضَيتةوةء كةيسةكة 
بة  ب��رةودان  رَيطةى  لة  ئ��ةوةش  دابخرَيت، 
رؤذنامةنوءسى  كارى  مةدةنيانةء  ضاالكيى 
دةطاتء  ئةنجام  بة  كةيسةكة  ئةوكاتةى  تا 

بكوذانى سةردةشت ئاشكرا دةكرَين.

ثةرلةمان، ئاطادارى
ليذنةى لَيكؤَلينةوةكة نين

لَيكؤَلينةوةكةش،  ليذنةى  ثَيكهَينانى  لةطةأل 
ئةنجومةنة  ئاسايشء  ن��اوخ��ؤء  ليذنةى 
خؤجَيييةكانى ثةرلةمانيى دةستبةكاربوون بؤ 
كاروان  وةك  بةآلم  كةيسةكة،  لة  لَيكؤَلينةوة 
ساَلح، ئةندامى ئةو ليذنةية دةَلَيت: »ئاطادارى 
ليذنةى لَيكؤَلينةوةكة نينء هيضى لَي نازاننء 
س��ةرةداوى  وردةك��اري��ىء  اليةنَيكيش  هيض 
داواشيان  رانةطةياندوءنء  ثَي  كةيسةى  ئةو 
ثةرلةمان  ئامادةى  ناوخؤ  وةزيرى  كردووة 
زَيرةظانىء  هَيزةكانى  بةرثرسى  بَيتء 
ناوخؤ  ليذنةى  لة   بازطةكانيش  بةرثرسى 
ئامادةبن، بةآلم تائَيستا سةرؤكايةتى ثةرلةمان 

وةآلمى ئةو داواكاريانةى نةداونةتةوة«.

كارةكانى ليذنةكة تةمومذاويية 
بؤ  لَيكؤَلينةوةيةى  ليذنةى  ئ��ةو   
بكوذانى  ئاشكراكردنى  بةدواداضوءنء 
بة  كارةكانى  ثَيكهَينرا،  س��ةردةش��ت 
بةإَيوةدةضَيت،  تةمومذاويى  نادياريىء 
ثةرلةمان  ناوخؤى  ليذنةى  ئةندامةكةى 
لةدواى  كة  روونكردةوة،  رؤذنامةى  بؤ 
ئةرطوشى،  عيسمةت  بانطهَيشتكردنى 
هةرَيم/ طشتيى  ئاسايشى  بةإَيوةبةرى 

ليذنةى  كة  لةوةكردووة  باسى  هةولَير، 
بةرثرسى  ئاسايشء  لة  لَيكؤَلينةوةكة 
ناوخؤ  وةزي��رى  سةرؤكايةتى  ثؤليسء 
ثَيكهاتووة، بةآلم كاتَيك بةرثرسى ثؤليسى 
هةولَيرء ثؤليسى طشتيى هةرَيميش هاتنة 
كة  رةتكردةوة  ئةوةيان  ناوخؤ،  ليذنةى 

ئةندامى ئةو ليذنةية بن.
ثؤليس،  بةرثرسانى  رةتكردنةوةى 
بن،  لَيكؤَلينةوةكة  ليذنةى  ئةندامى  كة 
ئةنجامة  ئ��ةو  ل��ةط��ةأل  يةكناطرَيتةوة 
ليذنةى   )5/24( رؤذى  كة  سةرةتاييانةى 
كة  ثةيامنَير،  سايتى  لة  لَيكؤَلينةوةكة 
ثارتييةوة  راطةياندنى  ناوةندى  لة  نزيكة 
هاتووة:  تيايدا  بآلويانكردووةتةوةء 
هةرَيمي  سةرؤكي  فةرماني  »لةسةر 
كوردستان ليذنةيةكي لَيكؤَلينةوةي تايبةت 
ثؤليسي  بةإَيوةبةرَيتي  هاوبةشيي  بة 
هةولَير  ئاسايشي  بةإَيوةبةرَيتي  هةولَيرو 
بؤ ئةنجامداني لَيكؤَلينةوةء بةدواداضووني 

ئةم كَيشةية ثَيكهَينرا«.

 ئاوَينةو   لظين
ئامادةي  ليذنةي  لَيكؤَلينةوةكة نابن 
هيض  تائَيستا  لَيكؤَلينةوةكة  ليذنةى 
رووداوةك����ة  ل��ةس��ةر  زانيارييةكيان 
داوا  بةرامبةردا  لة  ئاشكرانةكردووة، 
لظين  طؤظاري   ئاوَينةو  هةفتةنامةي   لة 
لةبةردةم  ئامادةبن  شاهيد  وةك  دةكرَيت 
رءونكردنةوةي   دوو  لة  بةآلم  ليذنةكة، 
ئاإاستةي   لظين  ئاوَينةو   كة  ج��ي��اوازدا، 
ليذنةي  لَيكؤَلينةوةيان كردووه، ئاماذة بةوة 
دةكةن، برياريانداوة ئامادةي  ئةوشاهيديية 
روءداوي   لة  ئ��ةوةن��دةي   ضونكة  نةبن، 
عوسمان  س��ةردةش��ت  ت��ي��رؤرك��ردن��ي  
هةروةك  بآلويانكردووةتةوة،  ئاطاداربن 
ئةوان  زانيارييةكاني   روءنيشيدةكةنةوة 
راي  بةردةم  خراونةتة  بآلوكراونةتةوةو 
طشتيي، هؤكارَيكي  ديكةي  ئامادةنةبوءنيان 
نوَينةري   بانطهَيشتنةكردني   بؤ  دةطَيإنةوة 
ليذنةي   بؤ  رؤذنامةنوءسان  سةنديكاي  

ليكؤَلينةوة.

ئةنجامة سةرةتاييةكان،
راستي رووداوةكة دةشارَيتةوة

تيرؤركردنى،  لة  هةفتة  ضةندين  دواي 
رفاندنء  تاواني  لة  لَيكؤَلينةوة  »ليذنةي 
لة  ع��وس��م��ان(«،  )س��ةردةش��ت  كوشتني 
روونكردنةوةيةكدا ئةنجامة سةرةتاييةكاني 
مايةى  كة  ب��آلوك��ردةوة،  لَيكؤَلينةوةي 
نيطةرانيى كةسوكارى سةردةشت بوو، بةكر 

عوسمان، براى شةهيد سةردةشت دةَلَيت: 
كة  دةردةخات  ئةوة  روونكردنةوةية  »ئةو 
ئاستدا  سةرةتاييترين  لة  خواستةكانمان 
وةآلمي نيية، ئيتر حةقمانة بة تةواوي بَيئومَيد 
بين لةوةي طوآ لة ئَيمةء خةَلكي كوردستان 
بطيرَيتء وةآلمي خواستةكانمان بدرَيتةوةء 
بة كردةوة  حكومةتء دةزطا بةرثرسةكان 
مةسةلةية  ل��ةم  خ��ؤي  بةرثرسيارَيتي 

بسةلمينَيت«.
  لة روونكردنةوةى ليذنةى لَيكؤَلينةوةكةدا 
طوللةي  يةك  بة  »تاوانلَيكراو  كة  هاتووة، 
دةمانضة كوذراوة، كة لة ثَيشةوةي سةري 
هيض  ب��ووةء  طير  ملي  ثشت  لة  دراوةء 
ثَيش  ئةشكةنجةدان  لَيدانء  ئاسةوارَيكي 
بةدي  ك��وذراو  الش��ةي  لةسةر  كوشتني 
عوسمان  بةكر  لةمبارةيةوة  ن��ةك��راوة«. 
ثَييواية: ئةو بةشة لة روونكردنةوةكة زؤر 
تةمومذاوييةء اليةنَيكي راستيي رووداوةكة 
ئةوةية،  راستييةكةي  ضونكة  دةشارَيتةوة  ، 
كة سةردةشت بة لَيداني طوللة لةنَيو  دةميء 
دةرضوءني لة ثشتي سةري تيرؤر دةكرَيت، 
هاوكاتيش ئاسةواري لَيدانء ئةشكةنجةدان 
روونيء  بة  سةردةشت  جةستةي  لةسةر 
دواي  بة  ضاوَيكي  وةك:  ب��ووة  ئاشكرا 
ببوةوةء  شين  ء  ئاوسابوو  توند  لَيدانَيكي 
شانيشي شوَينةواري لَيداني توندي لةسةر 

بوو.
بةكر عوسمان براى شةهيد، لة ليذنةى 
ثةيوةنديدارةكان  دةزطا  لَيكؤَلينةوةكةء 

يةكةمين  دةك��رَي��ت  ض��ؤن  دةث��رس��َي��ت، 
ئايا  بَيت؟  بةمشَيوةية  روءن��ك��ردن��ةوة 
يان  ثَيويستة  زانياريي  نةبووني  ئ��ةوة 
لة  مةبةست  يان  تر؟،  كةمتةرخةمييةكى 
لةم  ناإاست  زانياريي  بآلوكردنةوةي 

مةسةلةية  ضيية؟.
 هةرضةندة لة يةكةم رؤذى رووداوةكةوة 
شايةتحاَلةكان باس لة ضؤنَيتى رووداوةكة 
ضةكدارَيكةوة  ضةند  لةاليةن  كة  دةك��ةن، 
رفَيندراوة،  زانكؤدا  لةبةردةم  سةردةشت 
ليذنةى  روون��ك��ردن��ةوةك��ةى  ل��ة  ب��ةآلم 
لَيكؤَلينةوةكةدا باس لةوةدةكرَيت، كة »ئةو 
نةناسراوةوة  كةسي  سآ  لةاليةن  تاوانة 
ئؤتؤمبَيلَيكي  بةكارهَيناني  بة  ئةنجامدراوة 
جؤري ميني ثاس رةنط سثي، كة ذمارةكةي 
مةدةنييان  جلي  تاوانباران  ن��ةزان��راوةء 
بؤ  نةبينراوةو  لةال  ضةكيان  لةبةردابووةء 
شوَينَيكي ناديار تاوانلَيكراويان رفاندووة«.  

خ�����ان�����ةوادةى س����ةردةش����تء 
هةية،  ئةوةيان  ترسى  رؤذنامةنوءسانيش 
تيرؤركردنى  كةيسى  وةك  كةيسةكةى  كة 
سؤرانى مامةحةمة دابخرَيتء بةوةى لةاليةن 
نةناسراوةوة  ضةكدارَيكى  كةسء  ضةند 
رؤذنامةنوءسان  هةربؤية  ك���وذراوة، 
ضاالكية  بةردةوامبوءنى  لةسةر  جةخت 
مةدةنييةكان دةكةنةوة تا ئةوكاتةى بكوذانى 
سةردةشت ئاشكرادةكرَين، ضونكة »طومان 
لة بةئةنجامطةياندنى كارى ليذنةكة هةية«، 
لَيوةكردووة:  باسى  عوسمان  بةكر  وةك 
روونكردنةوة،  بوءترَيت  ثَيي  ئةوة  ناكريت 
ضونكة جةماوةري خةَلكي كوردستان زؤر 
لةوانة زياتر دةزانن، كة ليذنةى لَيكؤَلينةوةكة 

لةبارةي رووداوةكةوة بآلويكردوءنةتةوة.

شتَيك هةية بةناوى ليذنةى 
لَيكؤَلينةوة؟

ليذنةكةء  كارةكانى  ش��اردن��ةوةى 
ئةندامَيتىء ئةنجامى وردى لَيكؤَلينةوةكانيان، 
وةك ئاسؤس هةردى دةَلَيت: »بآلوكرايةوة 
كة بةإَيوةبةرى ثؤليسء ئاسايش ئةندامى 
ثؤليس  بةإَيوةبةرى  دوات��ر  ليذنةكةن، 
رةتيدةكاتةوة، كارى ليذنةكة جَيطاى طومانء 
ليذنةيةكى  كاتَيك  ضونكة  سةرسوإمانة، 
وا  كةيسَيكى  بؤ  حكوميى  لَيكؤَلينةوةى 
ثَيكدةهَينرَيت، بؤ دةشاردرَيتةوةء كارةكانى 
ناديارء تةمومذاويية، ئةمةش ئةو ثرسيارة 
دروستدةكات، كة ئايا لة بنةإةتدا ئةو ليذنةية 
تةنيا  شاردنةوةى  ضونكة   نا؟،  يان  هةية 
ليذنةية  ئةو  كة  بةوةى  زياددةكات  طومان 

ناطاتة ئةنجامء كارةكانى جديى نيية«.

ذمــارة )587( 
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دواى )4( ساَل لة جيَبةجَيكردنى
داواى هةموارى ياسايى بنةبأكردنى تيرؤر دةكرَيت

دواى نزيكةى دوومانط لة تيرؤرى سةردةشت 
ئايا شتَيك هةية بةناوى ليذنةى لَيكؤلَينةوة!

فؤتؤ: ئةرشيف خؤثيشاندان لة دذى تيرؤركردنى سةردةشت   



سازداني: بةهادين يوسف

ديندار نةجمان دؤسكي، ئةندامي 
وةفدي دانوستاندنكاري ئيئتيالفي 

فراكسيؤنة كوردستانييةكان لة 
بةغدا لة ثةيوةندييةكيدا لةطةأل 

رؤذنامة، هؤكاري دةستثَينةكرني 
طفتوطؤو دانوستاندنةكاني لةطةأل 
اليةنة عَيراقييةكان طةإاندةوة بؤ 

نةبووني بةرنامةي كاركردنء خشتةي 
كؤبوونةوةكانء ئاماذةي بؤ ئةوةشكرد، 

ئَيستا بةرنامةيةكء ئاليةتَيكي 
ثَيويستيان بؤ ئةو مةبةستة داناوة.

هةفتةيةك  م����اوةي  رؤذن���ام���ة: 
طفتوطؤو  رةوت��ي  بةغدان،  لة  زياترة 
دانوستاندنةكانتان ضؤن دةإوات بةإَيوةو 

ميكانزمي كارةكانتان ضؤنة؟
راب����ردوو  ي��ةك��ش��ةم��م��ةى  رؤذي   *
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  وةف���دي 
بةرنامةي  ئةنجامداو  كؤبوونةوةيةكمان 
كارمان داناوة بؤ دانوستاندنء ليذنةيةكمان 
ثَيكهَيناوة،  لةناوخؤماندا  مةبةستة  ئةو  بؤ 
طفتوطؤ  بؤ  كوردستان  لة  ئةولةويةتةي  ئةو 
بؤ  ديكةمان  شتي  هةندَيك  نابوو،  دام��ان 
كة  ئةوةين  سةرقاَلي  ئَيستا  ك��رد،  زي��اد 
ئةوةي  بؤ  دابنَيين  خشتةيةك  بةرنامةو 
داوةتي ليستةكاني تر بكةين بؤ دانوستاندن، 
ئةطةرهةية سةرةتا سةرداني ليستي عَيراقيية 
سةرداني  داوابكةين  ئ��ةوة  دواي  بكةين، 
هةردوو ئيئتيالفةكةو ثَيكهاتةكاني ديكةي ناو 
ئيئتيالفةكة بكةين، بة نموونة رةوتي سةدرو 

ثَيكهاتةو اليةنة سياسيية بةشدارةكاني تر.
رؤذنامة: كةي ئةو بةرنامةية دةخةنة 
بواري جَيبةجَيكردنةوةو دةست بةطفتوطؤ 

دةكةن؟
لةبةردةستدايةء  بةرنامةكةمان   *
ئ��ةوةي  بؤ  راس��ث��اردووة  ليذنةيةكمان 
كاتء  تائَيستا  بةآلم  رَيكبخةن،  داوةتةكان 
ديدارةكان  طفتوطؤو  كؤبوونةوةو  بةرنامةي 

دانةنراوة.
لة  كاركردنتان  ميكانيزمي  رؤذنامة: 
بةغدا ضؤنة، قسةيةك هةية لةسةر ئةوةي 
بايةخ  زؤر  ديكة  عَيراقييةكاني  اليةنة 
بةسةردانةكةتانء دانوستاندن لةطةَلتاندا 

نادةن؟
لة  ليستةكان  هةموو  نيية،  وا  شتَيكي   *

بؤ  يةكترين،  سةرداني  خةريكي  ئَيستادا 
يةكتري  سةرنجي  باري  بؤضوونء  ئةوةي 
بزانن، ئةنجامنةداني كؤبوونةوةش ثةيوةنديي 
بةخؤمانةوة هةبووة، كة خؤمان بةرنامةكةمان 
خشتة  رَيكخراوةو  ئَيستا  رَيكنةخستبوو، 
دانراوة، ليستي عَيراقيية هاتوون بؤ سةرداني 
داواي  عَيراقيش  وةحدةي  وةفدَيكي  ئَيمةو 
لة  داوا  ئَيمة  بإيارة  ئَيستا  ديداريانكردبوو، 
ئامادةن  هةمووشيان  بكةينء  تر  اليةنةكاني 
كَيشةمان  دانيشين  لةطةَليان  ئ��ةوةي  بؤ 
ديدارمان  داواي  ن��ةب��ووة،  ل��ةوب��ارةي��ةوة 
نةدةنةوة،  وةآلممان  تا  نةكردووة  لةكةس 
زؤربةي  دانانين،  مةوعيد  خةريكي  ئَيستاش 
هةَلوَيستي  زانيني  ضاوةإواني  اليةنةكانيش 

ليستة كوردستانييةكاننء بةثَيويستي دةزانن 
دانيشتن لةطةأل ئَيمة بكةن.

بؤ  هةية  ئومَيد  هيض  رؤذن��ام��ة: 
نَيوان ليستةكان بؤ ثَيكهَيناني  رَيكةوتني 
حكومةتي نوَي، ئاسؤي ئةو دانوستاندنء 
ضؤن  ليستةكان  لَيكنزيكبوونةوةيةي 

دةبيني؟
تةفسيرو  لةسةر  ضوونةكان  بؤ  ئَيستا   *
لَيكدانةوةي مادةي )76(ي دةستوور جياوازة، 
ثَيكهَيناني  بؤ  كةسَيك  راسثاردني  لةسةر 
وةزيراني  سةرؤك  وةرطرتني  حكومةتء 
دةستي  عَيراقيية  يةكةم،  كوتلةي  عَيراقء 
بةوةوة طرتووة كة خؤي حكومةت ثَيكبهَينَيت، 
زؤرينة  كوتلةي  دةَلَين:  بةرامبةريش  ليستي 

اليةنةكةش  هةردوو  هَيناوة،  ثَيكمان  ئَيمة 
ثاساوي قانووني خؤيان هةية، بؤ ئةو تةفسيرة، 
هةردوو  لة  كة  نيشتمانيش  هاوثةيمانيي 
خيالفاتيان  ئةوانيش  ثَيكهاتووة،  ئيئتيالفةكة 
دةستنيشانكردني  ميكانيزمي  لةسةر  هةية 
سةرؤك  ثؤستي  وةرطرتني  بؤ  كةسَيك 
وةزيراني عَيراق رَيكنةكةوتوون، ئيئتيالفةكة 
ئَيستاش  ديارينةكردووة  سةرؤكي كوتلةيان 
زؤر  ئةطةرهةية  بةردةوامةو  كَيشةية  ئةو 

بخايةنَيت.
طرفتةكان  ناكؤكييء  رؤذن��ام��ة: 
م��ادة  ئ��ةو  تةفسيري  ل��َي��ك��دان��ةوةو 
تايفيء  مةسةلة  يان  دةستوورييةية، 
شيعةو  نَيوان  ملمالنَيي  مةزهةبيء 

سوننةكانة؟
تةفسيرة  كَيشةكة  ل��ةإاس��ت��ي��دا   *
رةه��ةن��دو  ئ��ةو  ب���ةآلم  قانوونييةكةية، 
ليستي  رةنطة  ثشتة،  لة  باطراوةندةشي 
عَيراقيية كة دةَلَين ئَيمة ليستَيكي نيشتمانينء 
لة  بةشدارنء  لةطةَليدا  تريش  ثَيكهاتةكاني 
هَيناوة،  زؤرينةيان  نشينةكان  سوننة  ناوضة 
بةآلم  هةية،  مةزهةبييةش  ناكؤكيية  ئةو 
ياساييةوة،  ضوارضَيوةيةكي  كةوتووةتة 
هةية  ئةوةي  تايفيء  ضوارضَيوةيةكي  نةك 
ناكؤكييةكان  هةرضةندة  بةآلم  دةستووريية، 
ياساييء دةستووريي بن، رةهةندي تايفيشي 

لةثشتةوةية.
ضةند  باسي  لةئَيستادا  رؤذن��ام��ة: 
بؤ  دةك��رَي��ت  ئةمريكا  سيناريؤيةكي 
ضةند  تا  عَيراقي،  حكومةتي  ثَيكهَيناني 

ئةطةري سةرطرتني هةية؟
هةية،  ئ��ةوةي  ئاطاداربين،  ئ��ةوةي   *
بةآلم  بسةثَينرَيت،  ئةوةي  بؤ  نةك  ثإؤذةية 
لة  بةشداريي  ليستةكان  هةموو  دةكةن  داوا 
ثَيكهَيناني حكومةت بكةن، بةتايبةتي هةردوو 
ئَيستا  قانوون،  دةوَلةتي  عَيراقييةو  ليستي 
لةبةردةستداية،  ئةطةرَيك  رَيطةضارةو  ضةند 
بؤ نموونة هةردوو ليستةكة بةإَيذةيةكي زؤر 
لة حكومةتدا بةشداريي بكةن، تةنانةت باسي 
لةاليةكيان  كؤمار  س��ةرؤك  ئةوةشكراوة 
باسي  وةزيران،  سةرؤك  ئةويتريان  بَيتء 
هةردووكياندا،  لةنَيوان  دةكرَيت  ن��ؤرةش 
هيضيان  ثَيشنيازةو  تائَيستا  ئةمانة  بةآلم 
ئةوة  ثشتطيريي  ئةمريكا  نةسةثَينراون، 
بَيت  لةناو حكومةتدا  عَيراقيية  ليستي  دةكات 
بةثَيطةيةكي بةهَيزو بةثَيي ئةو قةبارةيةي لة 

هةَلبذاردنةكاندا بةدةستي هَيناوة.
كورد  ثَيطةي  نَيوةندةدا  لةم  رؤذنامة: 

لةكوَيي هاوكَيشةكانداية، اليةنَيكي بةهَيزة 
يان الوازة بؤ ثَيكهَيناني حكومةتي نوَي؟

كورد  هةرشتَيك،  هةَلبذاردنء  ثَيش   *
بَي  عَيراقةو  ثَيكهاتةيةكي سةرةكيي  واقيعةو 
ئةو حكومةت دروست ناكرَيتء هاوسةنطيي 
ناو  ثَيش ضوونة  تائَيستاء  كورد  راناطيرَيت، 
زؤر  دةتوانَيت  بةهَيزةو  ثَيطةي  حكومةت 
شتي باش بةدةستبهَينَيت، هةرضةندة ليستي 
ضوونة  دواي  رةنطة  بةآلم  هةية،  بةهَيزتر 
وةك  نةمَينَيت  هَيزةمان  ئةو  حكومةت  ناو 
ثَيش ئَيستا، بةآلم ثَيش ضوونة ناو حكومةت 
ليستةكان  هةموو  هةيةء  باشمان  ثَيطةيةكي 
داوا دةكةن لةطةَلياندا بةشداربين بؤ ثَيكهَيناني 
كورد  هَيزي  قةبارةو  هةرضةندة  حكومةت، 
ثَيكهاتةيةكي سةرةكيي  طؤإاوة، بةآلم وةكو 
بةآلم  ثةسةندين،  باشةء  ثَيطةمان  عَيراق  لة 
قةبارةمان  حكومةت  ثَيكهَيناني  دواي  رةنطة 
و  ثَيشوو  حكومةتةكاني  لة  بَيت  تر  شتَيكي 

ضوار ساَلي رابردوو، ئةوةش راستييةكةية.
رؤذنامة: ثَيطةو هَيزي كورد ناكةوَيتة 
سةر ئةوةي ضؤن دانوستاندنةكان دةكةن 
كارتةكان  حكومةتء  ثَيكهَيناني  بؤ 

بةكاردةهَينن؟
ئةو  ناو  نةضووينةتة  تائَيستا  ئَيمة   *
كة  بةوةي  طةشبنين  بةآلم  مفاوةزاتانةوة، 
قةبارةي  لة  ثارَيزطاريي  دةتوانين  بةهَيزينء 
حكومةتي  لة  بكةين  كورد  بةشداريكردني 
بةدةستبهَينينء  نةتةوةييةكان  مافة  عَيراقء 
وةربطرينء  بةجديتر   )140( مادةي  بتوانين 
يان  ساَلَيك،  ماوةي  بؤ  زةمةني  خشتةيةكي 
ميكانيزمي  جَيبةجَيكردنيء  بؤ  دابنَيين  زياتر 
باشتر لة رابردوو بسةثَينين لةسةر حكومةتي 

داهاتووي عَيراق.
رؤذنامة: ئةندامَيكي وةفدةكةتان باس 
هةستيارو  كَيشةي  هةندَيك  دةكات،  لةوة 
ثَيكهَيناني  داواي  بؤ  هةَلدةطرن  ئاَلؤز 
حكومةتء ئَيستا طفتوطؤي لةسةر ناكةن؟

* نةخَير، دةبَيت ثَيش ثَيكهَيناني حكومةت 
بابةت  هةندَيك  دابنيشين  ليستةكان  لةطةأل 
هةية يةكاليي بكةينةوةء بيخةينة بةردةست، 
دةكةين  باسي  مةبدةئ�  وةكو  ديكة  هةندَيكي 
غازء  نةوتء  بودجةو  )140(ء  مادةي  وةكو 
بابةتانة  ئةو  وةردةكاريي  بةآلم  ثَيشمةرطة، 
اليةنة  ئةو  يان  داهاتوو،  حكومةتي  لةطةأل 
سياسيية، يان ئةو كةسةي رادةسثَيردَيت بؤ 
ثَيكهَيناني حكومةت، باسي وردةكارييةكانء 
ئاليةتةكانء ضؤنَيتي ضارةسةري ئةو كَيشانة 

دةكةين.

ثةيامنَيرى خانةقين

ئةنجومةنى  مانطة  ش��ةش  م��اوةى 
ث��ارَي��زط��اى دي��ال��ة، ك��ؤن��ةب��ووةت��ةوةو 
ثَييانواية،  ئةنجومةنةكةش  ئةندامانى 
هيض رؤَلَيكيان نييةو ئةنجومةني ثارَيزطا 

بةرةو هةَلوةشانةوة دةضَيت.
ئةنجومةنى  ئةندامى  ئةحمةد،  زياد 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ديالة،  ثارَيزطاى 
زؤر  ديالة،  ثارَيزطاى  »ئةنجومةنى 
هيض  نييةء  جديي  كارةكانيداو  لة  سستة 
ئةندامانى  نييةء  كاريطةرييةكى  رؤألء 
دَلسؤزانة  ثَينادةنء  طوَيى  ئةنجومةنيش 

راناثةإَينن«. كارةكانيان 
مانطَيكة  ضةند  »م���اوةى  وتيشى: 
ماوةيةك  كؤنةبووةتةوةء  ئةنجومةن 
ئةندامانى  لة  كؤمةَلَيك  ئَيستاش،  ثَيش 
بة  بكةن  دةست  ويستيان  ئةنجومةن 
هةَلوةشاندنةوةى  بؤ  كؤكردنةوة  ئيمزا 

ئةنجومةن«.
)7( لة  ديالة،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 

ليست ثَيكهاتووة؛ )بةرةى تةوافوق، ليستى 
هاوثةيمانيى كوردستان، ليستى دةوَلةتى 
ليستى  عَيراقيية،  باآل،  ئةنجومةنى  ياسا، 
حيوار، تةيار ئيسآلحى نيشتمانى(ء  هةر 
لةو حةوت  ئةنجومةن  ئةندامةكةى   )29(
ذمارة  ياساى  بة  ثَيكهاتوونء   ليستة 
ثارَيزطاكان  )2008(ياساى  ساَلى  )21(ى 
رَيك  هةرَيمَيكدا  لة  ثارَيزطايانةي  )ئةو 
ياساكة  بةثَيى  كة  كاردةكات،  نةخراون( 

طةورةترين  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
ضاودَيريكردنن  ياسادانانء  دةسةآلتى 
ثارَيزطاكةدا.  ئيداريي  سنووري  لة 
ب��ةث��َي�ى مادةى )2( ياساى ذمارة )21(

ثارَيزطاكانى  ياساى  )2008(ى  ساَلى  ى 
دةسةآلتى  ثارَيزطا،  »ئةنجومةنى  عَيراق 

ضاودَيرى هةية لة ضوارضَيوةى سنوورى 
دةركردنى  مافى  ثارَيزطادا،  ئيداريى 
هةية  راس��ث��اردةى  سيستمء  بإيارء 
ئيداريىء  كاروبارى  رَيكخستنى  لةثَيناو 
كة  بةشَيوةيةك  ثارَيزطادا،  لة  داراي��ي 
سةرثةرشتيكردنى  لة  بكات  هاوكاريى 

ثارَيزطا  كاروبارةكانى  بةإَيوةبردنى 
بةثَيى ثرةنسيثى المةركةزييةت«.

ض��واردة  لة  )2009/1/31(دا،  لة 
ثارَيزطاى عَيراقدا هةَلبذاردن ئةنجامدراء 
 )36( ذم���ارة  ي��اس��اى  ب��ة  ثإؤسةكة 
هةَلبذاردنى  ياساى  )2008(ى  ساَلى 

ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء قةزاو ناحيةكان 
ئةنجومةنى  رَيطةيةوة  لةو  بةإَيوةضوو، 
هةَلبذَيردران،  ثارَيزطايانة  ئةو  بؤ  نوآ 
بةآلم دواى دةستبةكاربوونى ئةنجومةنى 
ئةو  ئَيستا  تا  ديالة،  ثارَيزطاى  نوَيى 
نةيتوانيوة  نةبووةو  ضاالك  ئةنجومةنة 
رابثةإَينَيتء  سةرشانى  ئةركةكانى 
تةنيا  ثَيوةديارةء  زؤرى  سستييةكى 

دانيشتووانةكةى زةرةرمةند دةبن.
زياد ئةحمةد، ئةوةى ئاشكراكرد، كة 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  سستييةى  ئةم 
ثارَيزطاكة  بة  ط��ةورةى  زيانى  ديالة، 
دانيشتووانةكةى  ضونكة  طةياندووة، 
ئةمنيى  بوارى  خزمةتطوزاريينء  بةبآ 
لة  هةمووكات  هاوآلتييان  خ��راث��ةو 
خزمةتكردن  بة  ثَيوستيان  مةترسيدانء 

هةية.
»ضيتر  دةزان��َي��ت:  ثَيويستيشى  بة 
بةو  دي��ال��ة،  ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى 
سستيية نةمَينَيتةوةء كارةكانى بة باشى 
هةماهةنطييان  ليستةكان  رابثةإَينَيتء 

لةطةأل يةكتردا هةبَيت«.
ديالة  ثارَيزطاى  ئيداريى  سنوورى 
مادةي  ناحيةكاني  قةزاو  لة  بةشَيك  كة 
قةزاكانى  لة  دةيانطرَيتةوة،   )140(
)بةعقوبة، ميقداديية، خانةقين، بةلةدروز، 
)15(ناحية  ب��ه��رز(ء  كفرى،  خ��اَل��س، 
بة  دانيشتووانةكةى  تَيكإاى  ثَيكهاتووة، 
)152(كةس  )296(ه��ةزارء  )1(مليؤنء 

دةخةمَلَينرَيت. 

ضاوثَيكةوتن ذمــارة )587( 
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راثؤرتى: فرمان عةبدوإلةحمان

سةربارى ئةوةى كورد لة عَيراقدا خؤى 
دةزانَيت،  سةرةكيى  نةتةوةى  دووةم  بة 
بةآلم هةتا ئَيستا هيض داتاو ئامارَيكى وردى 
لةبةردةستدا نييةو تةنيا ثشت بةو ثَيشبينيانة 
بازرطانى  وةزارةتى  لةاليةن  كة  دةبةستَيت 
خؤراك  فؤإمى  بنةماى  لةسةر  عَيراقةوة 
دياريكردووة، بةرثرسى ليذنةى راطةياندنى 
ثَييواية:  هةرَيميش  ئامارى  باآلى  دةستةى 
ئةنجامدانى سةرذمَيريى طشتيى هةرضؤنَيك 
بَيت لة قازانجى كوردة، بةوثَييةى قةبارةى 
دةردةكةوَيت،   كورد  نةتةوةى  راستةقينةى 
دانيشتوان  طشتيى  سةرذمَيريى  ثرؤسةى 
سياسيية  ثرؤسة  لة  يةكَيكة  عَيراقدا  لة 

هةستيارةكان بة نيسبةت كوردةوةو دةبَيت 
لةطةَلدا  مامةَلةى  مةدةنى  جةنطَيكى  وةكو 
قةبارةى  سةلماندنى  مةبةستى  بة  بكرَيت، 
بةوثَييةى  ك��ورد،  نةتةوةى  راستةقينةى 
ل��ة  عَيراق  يةكةكانى  لةدواي  يةك  رذَيمة 
ساَلى )1957(ةوة بة ثاكيى مامةَلةى لةطةأل 
سةرذمَيريى طشتيى دانيشتواندا نةكردووةو 
داتاكانةوة  دةرةنجامء  بة  طةمةى  هةميشة 
دةستنيشانكردنى  لة  تايبةتى  بة  كردووة، 

قةبارةى راستةقينةى نةتةوةى كورددا.

)23( ساَلة لة كوردستان 
سةرذمَيريى نةكراوة

طشتيى  س��ةرذم��َي��ري��ى  دواي��ةم��ي��ن 
دانيشتوانى عَيراق بةشَيوةيةكى رةسميى لة 
ساَلى )1987( ئةنجامدراوة، كة تيايدا رَيذةى 

دانيشتوانى  قةبارةى  نيسبةت  بة  ك��ورد 
بةآلم  ب��ووة،   )%21.2( عَيراقةوة  هةموو 
ئامارة  ئةو  ثَييانواية:  سياسيى  ضاودَيرانى 
لةذَير  نةبووةو  بَيطةرد  ثاكء  ئامارَيكى 
ئةمة  ئةنجامدراوة،  سياسيدا  هؤكارى 
سةربارى ئةوةى ناوضةيةكى زؤرى هةرَيمى 
سةرذمَيريكردن،  لة  بةدةربووة  كوردستان 
ضونكة لةذَير كؤنترؤَلى هَيزى ثَيشمةرطةدا 

بوون. 
رذَيمة  سياسيى  لَيكؤَليارانى  بةبإواى 
ثرؤسةكانى  لةإَيطةى  عَيراق  جياوازةكانى 
تةعريبء تةرحيلى دانيشتوانةوة هةوَليانداوة 
لةو  كةمبكةنةوة،  عَيراقدا  لة  كورد  رَيذةى 
نَيو  ديمؤطرافيةكانى  داتا  ضوارضَيوةيةدا 
سةرذمَيريية رةسمييةكانى عَيراق ئاماذة بؤ 
راستييةك دةكةن، كة ئةويش بريتيية لةوةى 
عَيراقدا  ئاستى  لةسةر  كورد  رَي��ذةى  كة 
بةردةوام روو لة دابةزين بووة، بؤ نموونة 
دةوَلةتى  رةسميى  سةرذمَيريى  يةكةم  لة 
لة  كورد  رَي��ذةى   )1947( ساَلى  عَيراقدا 
 )%30.4( عَيراقدا  دانيشتوانى  هةموو  ئاستى 
بووة، كةضى لةدوا ئامارى رةسميدا لة ساَلى 

)1997( ئةو رَيذةية دابةزيوة بؤ )%19.9(
ساَلى  ثةنجا  ماوةى  لة  تر  واتايةكى  بة 
لة )1947-1997( حكومةتة  رابردوودا واتة 
)10.8%(ى  رَي��ذةى  جياوازةكان  عَيراقية 
دانيشتوانى كورديان لة عَيراقدا دابةزاندووة 
هةموو  لةسةر  عةرةبى  ئيتنى  قازانجى  بة 
وتةى  كة  كاتَيكداية  لة  ئةمة  عَيراقدا.  ئاستى 
كة  خةسباك،  شاكر  عَيراقى  جوطرافيناسى 
جغرافية  فى  دراسة  )االكراد  ك�ت�َي�ب���ى  لة 
ثيتى  ب�ة  ك��ردووة  باسى  دا  اثنوغرافية( 
خستنةوةى  بؤ  كورد  ئافرةتى  )اخلصوبة(ى 
وةضة زؤر بةرزة لة هةزار ئافرةتى كوردى 
ئافرةتيان   )800( ساَليدا   )45-14( تةمةن 

منداَلي تةندروستيان دةبَيت.
لة  ه��ةرَي��م  حكومةتى  ئَيستادا  ل��ة 
هةرَيمدا  دانيشتوانى  قةبارةى  دياريكردنى 
خؤراكى  ثرؤطرامى  ئامارةكانى  بة  ثشت 
بازرطانى  وةزارةت��ى  )WFP(ء  ج�يهانيى 
دانيشتوانى  تيايدا  كة  دةبةستَيت،  عَيراق 
كوردستان  هةرَيمى  شارةكةى  سآ  هةر 
بة )4.910.742( كةس دةخةمَلَينَيت، كة لةو 
رةطةزى  لة  كةس   )2.447.089( ذمارةية 
نَيرنء )2.463.653( كةس لة رةطةزى مَين. 
ليذنةى  بةرثرسى  زةينةأل،  موراد  بةآلم 
هةرَيم،  ئامارى  دةستةى  لة  راطةياندن 
ثَييواية: ئةو رَيذانة رَيذةى راستةقينة نينء 
وتى:  موراد  خةمآلندن،  لة  بريتين  هةموو 
سةرذمَيرييةكى  ئةنجامدانى  دَلنياييةوة  »بة 
ثاكء بَياليةن لة قازانجى كوردة لة عَيراقدا، 
بؤ  خؤى  راستةقينةى  قةبارةى  ضونكة 

دةردةكةوَيت«.
خستةإوو:  ئةوةشى  زةينةأل،  م��وراد 
ثشتبةستن بةو ئامارانة لةماوةى رابردوودا 
بةبآ  ناكرَيت  ضونكة  ب��ووة،  ناضاريدا  لة 
كاروبارةكانى  دانيشتووان  ذمارةى  زانينى 
بةإَيوةبضَيت،  رَيكوثَيكى  بة  حكومةت 
طشتيى  بودجةى  دياريكردنى  بةوثَييةى 
وآلت ثَيويستى بة زانينى ذمارةى دانيشتوان 

هةية.

)24(ى ئؤكتؤبةرو 
جةنطَيكى سثى بؤ نةتةوة 

ئؤكتؤبةرى  )24(ى  رؤذى  ب��إي��ارة 
دانيشتوان  طشتيى  سةرذمَيريى  داهاتوو 
ئةنجامبدرَيت،  عَيراقدا  لةسةرتاسةرى 
طشتيى  سةرذمَيريى  ياساى  بةثَيى  ئةويش 
)2008( ساَلى  )40(ى  ذم��ارة  دانيشتوان 

كة  ع��َي��راق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ى 
ئؤكتؤبةرى  )24(ى  لة  بإياردرابوو  تيايدا 
لة  دانيشتوان  طشتيى  سةرذمَيريى   )2009(
بةآلم  ئةنجامبدرَيت،  عَيراقدا  سةرتاسةرى 
ثةرلةمانتارى  ذمارةيةك  داواى  لةسةر 
عةرةبء توركمان لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
عَيراق، ثرؤسةكة ساَلَيك دواخرا بة ثاساوى 
سةرذمَيرييةكة  دةرةنجامةكانى  كة  ئةوةى 
عَيراق  ئةمنيى  سياسيىء  ب��ارودؤخ��ى 
لة  يةكَيك  بةوثَييةى  دةك���ات،  خراثتر 
ثرسياركردنة  سةرذمَيرييةكة  تةوةرةكانى 
سةر  كةسة  ئةو  واتة  نةتةوة،  دةرب��ارةى 
دةزطاى  ثإؤذةياساكةى  نةتةوةيةكة،  ض  بة 
 )4( تةنيا  عَيراقيش  طشتيى  سةرذمَيريى 

بةوشَيوةية  دةستنيشانكردبوو،  نةتةوةى 
ذمارة يةك عةرب، ذمارة دوو كورد، ذمارة 
كلدؤئاشورىء  ذمارة ضوار  توركمان،  سآ 

ذمارةثَينج بؤ نةتةوةى تر.
دةستةى  ئةندامى  عوسمان،  مةحمود 
طشتيى  س��ةرذم��َي��ري��ى  ب���ؤردى  ب���اآلى 
بةوةكرد:  ئاماذةى  عَيراق،  لة  دانيشتوان 
لةنَيو  ياساكة لةو دةمةدا مشتومإى زؤرى 
عَيراقدا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامانى 
دروستكرد، ضونكة ئَيمة يةزيدىء شةبةكء 
فةيليةكانمان بة كورد دانابوو، بةآلم هةندَيك 
بة  داوايانكرد  نةتةوانة  ئةو  نوَينةرةكانى  لة 
ئةوةى  بؤ  بنووسرَين  جيا  نةتةوةيةكى 
عَيراقدا  لة  خؤيان  راستةقينةى  قةبارةى 
بزانن، هةربؤية دواتر ثإؤذةياساكة نزيكةى 

)12( نةتةوةى دياريكرد لة عَيراقدا.
بؤردى  باآلى  دةستةى  ئةندامةى  ئةو 
عَيراق،  لة  دانيشتوان  طشتيى  سةرذمَيريى 
ثَييواية: هةموو نةتةوةكان لة عَيراقدا وةكو 
ثرؤسةى  دةإواننة  نةتةوةيى  جةنطَيكى 
يةكةمجارة  بؤ  ضونكة  سةرذمَيرييةكة، 
بةشَيوةيةكى  )1957(ةوة  ساَلى  ل��ةدواى 
سياسيى  هؤكارى  بةبآ  ديموكراسيانةو 
عَيراقدا  لة  دانيشتوان  طشتيى  سةرذمَيريى 

ئةنجام دةدرَيت.
يةكَيكة  كة  نوجَيفى،  ئوسامة  ب��ةآلم 
ئةو  ثَييواية:  عَيراق  سياسييةكانى  لة 
سةرذمَيريية طيانى تائيفى لةنَيو ثَيكهاتةكانى 
كردةوة  رةنطة  دةكاتةوةو  زيندوو  عَيراقدا 
بةوثَييةى  بكات،  زياتر  توندةوتيذييةكان 
كة  نيية،  طرةنتيةك  هيض  تائَيستاش 
بَيطةردى  بة  سةرذمَيرييةكة  دةرةنجامى 

بهَيَلَيتةوة.
مةحمود  ض��وارض��َي��وةي��ةدا  ل��ةو  ه��ةر 
بةإَيوةبةرى  هةمانكاتدا  لة  كة  عوسمان، 
حكومةتى  رايطةياند:  سلَيمانية  ئامارى 
ثرسى  لةطةأل  مامةَلة  جديى  بة  زؤر  هةرَيم 
دةكات،  دانيشتووان  طشتيى  سةرذمَيريى 
سةرذمَيرييةكة  دةرةن��ج��ام��ى  ضونكة 
سةربارى ئةوةى قةبارةى راستةقينةى كورد 
هؤكارَيكى  هاوكات  عَيراقدا،  لة  دياريدةكات 
يةكالييكردنةوةى  بؤ  دةبَيت  طرنطيش 
ئةمة  ناوضةجَيناكؤكةكان،  ضارةنووسى 
لة  ه��ةرَي��م  ثشكى  ئ���ةوةى  س��ةرب��ارى 
لة  دياريدةكاتء  عَيراق  طشتيى  بودجةى 
يةكسان  بةشَيوةيةكى  هةَلبذاردنةكانيشدا 
كورسى ثارَيزطاكان دابةشدةكرَيت، مةحمود 
سةرذمَيرييةكة  »ئةطةر  وتى:  عوسمان، 
هةموو  ئةنجامبدرَيت،  نةزيهى  ثاكيىء  بة 
ثَيكهاتةكانى عَيراق قازانج دةكةن«. هةروةك 
راوَيذكارانى  ئةوةشى خستةإوو: دةستةى 
ثسثؤإانى  ي��ةك��ط��رت��ووةك��انء  ن��ةت��ةوة 
بةرازيلىء ئيسثانى سةرثةرشتى ثرؤسةكة 
)24( رؤذى  لة  لةوةى  جطة  ئةمة  دةكةن، 

دةكرَيت  قةدةغة  هاتوضؤ  ئؤكتؤبةردا  ى 
نةضَيتة  شوَينَيكةوة  لة  كةس  ئ��ةوةى  بؤ 
شوَينَيكى تر، هةروةها رةنطة ثةنجةمؤريش 
دووبارة  ئةوةى  بؤ  بكرَيت  هاوآلتيان  بة 

نةبنةوة.

 كورد لة عَيراقدا بة زمانى ذمارة
ناوةندى  دةزط��اى  ثرؤطرامى  بةثَيى 
عَيراقدا  لة  دانيشتووان  سةرذمَيريى 
ساأل   )10( هةر  دةب��وو  دةك��رد،  ثةيإةوى 
دانيشتووان  طشتيى  سةرذمَيريى  جارَيك 
ل��ةس��اَل��ى  ب��ةآلم  ئ��ةن��جامبدرَيت، 
ئةنجامنةدراوة  سةرذمَيريى  )1997(ةوة 
سياسيىء  بارودؤخى  خراثبوونى  بةهؤى 
ئةوةى  سةربارى  ئةمة  عَيراق،  ئةمنيى 
كوردستان  هةرَيمى  )1997(دا  ساَلى  لة 
طشتييةى  سةرذمَيريية  لةو  بةشداريى 

عَيراقدا نةكرد.
ساَلى  لة  عَيراق  سةرذمَيريى  ي�ةكةم 
)1947(دا ئةنجامدراوةو رَيذةى كورد تيايدا 
)30.4%( بووة، لة سةرذمَيريى ساَلى )1957( 
رَيذةكة دابةزيوة بؤ )23.4( ، ساَلى )1965( 
سةرذمَيريى  خؤى  وادةى  ثَيش  ساأل  دوو 
سياسيى  بارودؤخى  بةهؤى  ئةنجامدراوة 
كورد  رَي��ذةى  تيايدا  عَيراقةوة،  ئةوكاتى 
دابةزيوة بؤ )22.9%(، لة سةرذمَيريى )1977( 
سةرذمَيريى  لة   ،)%22.4( بة  بووة  رَيذةكة 

)1987(دا رَيذةى كورد بووةتة )%21.2(.
دوايةمين سةرذمَيريى حكومةتى عَيراقى 

لة ساَلى )1997(دا ئةنجامدراوة بةبآ ئةوةى 
لةو  بطرَيتةوة،  هةرَيم  ثارَيزطاكةى  سآ 
 )%14.6( بة  كورد  رَيذةى  سةرذمَيرييةدا 
ساَلى  سةرذمَيريى  هاوكات  خةمَلينرا، 
حكومةتى  سةرذمَيريى  يةكةم   )1997(
تَيدا  نةتةوةى  ت��ةوةرى  كة  بوو،  عَيراقى 
 )15( دانيشتوانى  بةشَيوةيةك  دةركردبوو، 
كةسء  مليؤن   )19( بة  عَيراق  ثارَيزطاكةى 
هةرَيمى كوردستانيش بة )سآ( مليؤن كةس 

خةمَلَينرا.
بة  ثشتبةستن  بة  )2003(دا  ساَلى  لة 
نَيودةوَلةتى  مرؤظايةتى  رَيكخراوى  ئامارى 
 Humanitarian Coordinator for Iraq
رَيذةى كورد بة )13%(ى دانيشتووانى عَيراق 
بة  كرا  )2004(دا  ساَلى  لة  دواتر  خةمَلَينرا، 
مامةَلةى  بةوشَيوةية  تائَيستاش  )17%(و 

لةطةَلدا دةكرَيت.
ئةندامى  مستةفا،  شَيخ  لةتيف  حاكم 
لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
وآلت��ة  »ل��ة  وت���ى:  ط���ؤإان  فراكسيؤنى 
دانيشتوان  سةرذمَيريى  ديموكراسييةكاندا 
هيض  ئابوورييةو  رةه��ةن��دى  ثابةندى 
نةتةوةيى  سياسيىء  خوَيندنةوةيةكى 
لة  ئةو  بةبإواى  بةآلم  نادرَيت،  طرَي  ثَيوة 
ئيتنيكى  كَيشةى  كة  عَيراقدا،  وةكو  وآلتانى 
رؤَل��ى  ذم��ارة  سةرذمَيريكردنء  هةية 
هَيزى  دةستنيشانكردنى  لة  دةطَيإَيت  طرنط 
لةتيف  حاكم  ئةوةشدا  لةطةأل  ثَيكهاتةكاندا«، 
ئةنجامدانى  لةكاتى  ثَييواية:  مستةفا،  شَيخ 
ثرؤسةى سةرذمَيريدا رةنطة دةرةنجامةكةى 
 )%17( رَيذةى  نةبَيتء  هةرَيم  قازانجى  لة 
قةبارةى  دياريكردنى  بؤ  بةآلم  داببةزَيت، 
ثةرلةمانى  ئةندامةى  ئةو  عَيراقدا  لة  كورد 
عَيراق رايطةياند: لة قازانجى كوردة، ضونكة 
رَيذةء قةبارةى راستةقينةى كورد لة عَيراقدا 
بةهَيز،  رةقةمَيكى  بة  دةيكات  دياريدةكاتء 
مافة  لةو  داكؤكيى  بةهؤيةوة  دةتوانرَيت  كة 
نةتوانراوة  ثَيشتر  كة  بكات،  نةتةوايةتيانة 

دةستةبةر بكرَيت.

سةرذمَيريىء طةشةثَيدانى ئابوورى
سياسيىء  كاريطةريية  ل��ة  ب���ةدةر 
طشتيى  سةرذمَيريى  نةتةوةييةكانى 
دانيشتوان، ثسثؤإانى ئابووريى ئاماذة بةوة 
دةكةن: بؤ هةرَيمى كوردستان سةرذمَيريى 
لة  يةكَيكة  ئَيستادا  لة  دانيشتوان  طشتيى 
قؤناغة،  ئةم  مَيذووييةكانى  ثَيداويستيية 
ئابووريىء  ثالندانانَيكى  هةموو  بةوثَييةى 
تةواو  زانيارى  بوونى  بةبَى  ستراتيذيى 
تةمةنى  ئاستى  ثَيكهاتةو  قةبارةو  لةسةر 

دانيشتوان كارَيكى ناتةواوة.
د.محةمةد رةئوف، ثرؤفيسؤرى ئابووريى 
پالندانان  رايطةياند:  سلَيمانى،  زانكؤى  لة 
ئابوورييةكى  بنيادنانی  له   بنةمايةكى طرنطة 
پَيداويستييه كانى  په ره پَيدانی  نيشتمانیء 
ده ك��ات،  ده سته به ر  داه��ات��ووش  ئَيستاو 
له پَيناو بةرجةستةكردنى ئه و ستراتيذةشدا،  
دانيشتوان  لةسةر  تةواو  زانيارى  ده بَيت 
تاكو  بزانرَيت  ژياندا  باره كانی  سه رجه م  له  
بتوانرَيت سياسه تَيكی داإَيژراوی ئابووريى 

بؤ ثَيشخستنى وآلت بنياد بنرَيت.
هيض  خستةإوو:  ئةوةشى  ه��ه روه ك 
بوونى  به بآ  نابَيت  سه ركه توو  پالندانانَيك 
رةئوف،  د.محةمةد  به هَيز.  سةرذمَيرييةكى 
ثالنةكانى  شكستى  »ه��ؤك��ارى  وتيشى: 
جياوازةكاندا  بوارة  لة  هةرَيم  حكومةتى 
هيض  تائَيستا  كة  ئ��ةوةى،  بؤ  دةطةإَيتةوة 
لةسةر  راستةقينة  دروستء  زانيارييةكى 
كةرتة  كوردستانء  هةرَيمى  دانيشتوانى 

جياوازةكانى كؤمةَلطة بوونى نيية«.
بوارى  شارةزايانى  بَيت  هةرضؤنَيك 
ئامارو سةرذمَيريىء ضاودَيرانيش ثَييانواية: 
ئةنجامدانى سةرذمَيريى طشتيى دانيشتوان 
شةإى  دوايةمين  ك��وردةوة  نسيبةت  بة 
خواستة  سةلماندنى  بؤ  ك��وردة  قانوونى 
بة  بةوثَييةى  عَيراقدا،  لة  نةتةوةييةكانى 
كورد  دانيشتوانى  هَيزى  قةبارةو  فةرمى 
ثشكى  ثاشانيش  دياريدةكاتء  عَيراقدا  لة 
رَيذةى  عَيراقء  طشتيى  بودجةى  لة  هةرَيم 
كورسى ثارَيزطاكانى هةرَيمء لة هةمووشى 
ناوضةجَيناكؤكةكان  ضارةنووسى  طرنطتر 
زؤر  تاإادةيةكى  ثراكتيكى  بةشَيوةيةكى 

يةكاليى دةكاتةوة.

ذمــارة )587( راثؤرت
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تشرينى يةكةمى داهاتوو 
دوايةمين رووبةأووبوونةوةى نةتةوةيى كورد لةعَيراق



ئا: شاآلو فةتاح

فةإةنسا  توركياوة،  بةثَيضةوانةى 
لةطةأل  مامةَلةى  وآلتَيك  سةرؤكى  وةك 
هةرَيم  س��ةرؤك��ى  ب��ارزان��ى،  مةسعود 
نيكؤال  لةاليةن  ثَيشوازييةكةش  ك��رد. 
بَيرنارد  فةإةنساو  سةرؤكى  ساركؤزى، 
كؤشنةرى وةزيرى دةرةوةى ئةو وآلتةوة 
هةرَيمى  عَيراقء  ئ��اآلى  ه��ةردوو  ب��وو، 
كوردستانيش لةثشت سةرؤكى هةرَيمةوة 
بارزانى  سةردانةشدا،  لةم  دانرابوونء 
ساركؤزىء  لة  يةك  هةر  لةطةأل  بةجيا 
كؤشنةر كؤبووةوة. ساركؤزى، لة كؤشكى 
ئةليزى كؤبوونةوةى لةطةأل بارزانى كردو 
ثةيوةنديية  ثةرةثَيدانى  لة  باس  تيايدا 
سياسيىء ئابوورييةكانى نَيوان هةردووال 

كرا. 
بارزانى  س��ةردان��ةك��ةى  ئةطةرضى 
بةطرنط  دةنطيدايةوةو  زياتر  توركيا،  بؤ 
سةردانى  راستيدا  لة  ب��ةآلم  وةسفكرا، 
بارزانى بؤ فةإةنسا، دةستكةوتى زياترى 
بؤ هةرَيم تَيدابوو. لة ميانةى سةردانةكةى 
دةكرَيت  لةوة  باس  توركيا،  بؤ  بارزانيدا 
نهَينيى بة سوودى  كة ضةند رَيككةوتنَيكى 
كراوة،  توركيادا  بارزانىء  لةنَيوان  توركيا 
سةركردةكانى  دةستطيركردنى  وةك 
بةآلم  توركيا،  بؤ  ناردنةوةيان  ثةكةكةو 
ئةوةى لة فةإةنسا بينرا، تةنيا رَيككةوتنى 
بؤ  هاوبةشى  سوودى  كة  بوو  دوواليةنة 

هةردووال تَيداية. 
تايبةت  ك��ؤب��وون��ةوةي��ةك��ى  دواى 
لة  ساركؤزى  فةرةنسا،  سةرؤكى  لةطةأل 
وتةيةكيدا، ثةيوةندييةكانى نَيوان فةإةنساو 
كوردستانى بة »دؤستايةتى« ناوبردو وتى: 
دؤستايةتيكردنى  بة  شادومانة  »فةإةنسا 
بةو  زؤري��ش  طرنطييةكى  كوردستانء 
ثةيوةنديية دةبةخشين«. ئةو، لة هةمانكاتدا 
رؤَلى ثؤزةتيظى سةركردايةتى هةرَيمى لة 
نرخاندء  بةرز  عَيراقدا  سياسيى  ثإؤسةى 
لةطةأل  وآلتةكةى  كة  خستةإوو،  ئةوةشى 
بة  كوردةكان  كة  ديموكراتيداية  عَيراقَيكى 
سةرؤكى  دواتريش  بذينء  تَييدا  ئاشتى 
فةإةنسا، ئةوةى راطةياند، كة لة داهاتوودا 
دةكةن،  كوردستان  هةرَيمى  سةردانى 
هةربؤية بارزانيش بة رةسميى ساركؤزى 

داوةتكرد. 
وةف��دى  رؤذدا،  هةمان  لة  دوات��رو 
سةرؤكايةتى  بة  كوردستان  هةرَيمي 
كؤشنةرى  بَيرنارد  سةردانى  بارزانى، 

بؤ  كرد  فةإةنسايان  دةرةوةى  وةزيرى 
باسكردنى ثةيوةندييةكانى نَيوان هةردووال. 
لةم  سةردانةكة  دةستكةوتى  طرنطترين 
ئةوةش  بةدةستهات،  كؤبوونةوةيةدا 
لةنَيوان  رَيككةوتننامةيةك  ئةوةى  دواى 
فراوانكردنى  بؤ  كرا  ئيمزا  ه��ةردووالدا 
ب��ازرط��ان��ىء  ئ��اب��وورى،  ثةيوةنديية 
رَيككةوتنة،  ئةو  بةثَيى  كلتوورييةكان. 
ثةرةثَيدانى  ياريدةى  فةإةنسا  حكومةتى 

تواناكانى ناوخؤى هةرَيميش دةدات. 
كؤشنةر  بارزانىء  لة  هةريةكة  دواتر 
خؤيان  خؤشحاَليى  دوانء  ميديا  بؤ 
رَيككةوتنَيك  وةه��ا  ئيمزاكردنى  ب��ة 
رؤذنامةنووسان  دوات��ري��ش  دةرب���إى. 
مةسعود  ئاإاستةى  ثرسيارَيكيان  ضةند 
ب��ارزان��ى، س��ةرؤك��ى ه��ةرَي��م ك��ردء لة 
كَيشةى  دةرب��ارةى  ثرسيارَيكدا  وةآلمى 

هةرَيمدا،  حكومةتى  بةغداو  لةنَيوان  نةوت 
بارزانى، وتى: بةمدواييانة، بةغدا طرَيبةستة 
هةرَيمء  حكومةتى  نَيوان  نةوتييةكانى 
بةفةرميى  نةوتييةكانى  بيانيية  كؤمثانيا 
هؤى  ببَيتة  ئةمةش  رةنطة  ناساندووةو 
نةوت  هةناردةكردنى  دةستثَيكردنةوةى 
هةورامى،  ئاشتى  ثَيشترو  هةرَيمةوة.  لة 
سرووشتييةكانى  سامانة  وةزي���رى 
ئةوةى  جارَيك  ضةند  كوردستان  هةرَيمى 
طرَيبةستة  كَيشةى  كة  دووثاتكردووةتةوة 
بوون  ض��ارةس��ةر  ب��ةرةو  نةوتييةكان 

دةإؤن. 
سةردانةيدا  ئ��ةو  ميانةى  لة  ه��ةر 
دةرب��ارةى  ضاوثَيكةوتنَيكى  ب��ارزان��ى، 
دؤخى عَيراق بةطشتيىء ثَيطةى كورد لةو 
وآلتةدا لةطةأل كةناَلى فرانس)24( ئةنجامدا. 
خؤى  طةشبينيى  ديمانةيةكدا،  لة  بارزانى، 

ثةيوةندييةكانى  ثةرةسةندنى  بةرامبةر 
كوردستان  هةرَيمى  فةإةنساو  نَيوان 
رؤَلَيكى  فةإةنسا  ثَييوابوو،  دةرب��إىء 
بةرضاوى دةبَيت لة ثَيشكةوتنى ثةيوةنديية 
لةو  بارزانى،  بازرطانييةكاندا.  ئابوورييء 
ضاوثَيكةوتنةيدا، ئةوةى دووثاتكردةوة كة 
كورد خؤى بة بةشَيك لة عَيراق دةزانَيتء 
دةربارةى ثابةندبوونيش بة دةستوورةوة، 
ب��ارزان��ى، ئ��ةوةى دووث��ات��ك��ردةوة، كة 
دةس��ت��ووورةوةو  ب��ة  ثابةندن  ئ���ةوان 
عَيراق،  لة  سةرةكيية  بةشَيكى  كورديش 
ئةطةرضى هةندَيكجار كَيشةى تَيدةكةوَيت، 
خةمى  عَيراق  بةرذةوةندييةكانى  بةآلم 

هةرَيميشن. 
بارزانى،  دواييةى  ئةم  سةردانةكانى 
ميدياى  سةرنجى  جَيى  بوونة  بةطشتيى 
ناوخؤو دةرةكىء كاردانةوةيةكى زؤريان 

لَيكةوتةوة. لة يةكةم سةردانى بارزانيدا بؤ 
زؤرى  رةخنةيةكى  رووبةإووى  توركيا، 
بوونى  بةهؤى  ب��ووةوة  ناوخؤ  ميدياى 
ضةند كَيشةيةكى ديبلؤماسى، وةك داوةت 
عَيراقء  ئاآلى  دانةنانى  ثلةيةكء  نةكردنى 
سياسيى  ثَيطةى  بة  داننةنان  هةرَيمء 
بةرثرسانى  لةاليةن  بارزانيدا  مةسعود 
ديكةى  اليةنَيكى  هةروةها  توركياوة، 
نةبوونى  سةردانة،  ئةو  رةخنةى  جَيى 
ب��ةرض��اوإوون��ى ت��ةواوب��وو دةرب��ارةى 
كؤبوونةوةكانى نَيوان بارزانىء بةرثرسانى 
توركيا، لةكاتَيكدا بةرثرسانى هةردووال لة 
لةسةر  جةختيان  كؤنفرانسةكاندا  ثرَيس 
بةآلم  دةك��ردةوة،  ديار  كَيشةيةكى  ضةند 
ديبلؤماسيء  ضةند  لةاليةن  ناوبةناو 
جياوازى  ناوةإؤكى  ديكةوة،  سياسييةكى 

كؤبوونةوةكان باسدةكران.

ئا:ئارام محةمةد

لةطةأل  ثةكةكة  ئاطربةستي  شكاندني 
نَيوان  ثَيكدادانةكاني  شةإو  توركيادا، 
ثةكةكةش  دةك��اتء  ئاَلؤزتر  ه��ةردووال 

هؤشياريي توند دةداتة توركيا.
سوثاى  لة  هةريةكة  ئةوةى  لةطةأل 
درَي��ذ  م��اوةي��ةك��ى  ثةكةكة  ت��ورك��ي��اء 
ئةو  بةآلم  راطةياندبوو،  ئاطربةستيان 
ئةوتؤى  ئةنجامَيكى  ئاطربةستانة 
دووج��ار  دواي  ل��َي��ن��ةك��ةوت��ووةت��ةوة، 
تاكاليةنة  ئاطربةستي  درَيذكردنةوةي 
ب��ةردةوام��ب��وون��ي  ثةكةكةو  ل��ةالي��ةن 
لةم  ضاالكييةكانى،  لة  توركيا  سوثاي 
هةفتةيةدا كؤتاييان بةو ئاطربةستة هَيناو 

دةستيانكردةوة بة ضاالكييةكانيان.
سوثاى  ك���اردان���ةوةدا  ي��ةك��ةم  ل��ة 
سنوءرو  بةزاندنى  هةإةشةى  توركيا، 
لةبةرامبةريشدا  دةكات،  تؤَلةسةندنةوة 
كة  دةك��ات،  ئ��ةوة  ه��ةإةش��ةى  ثةكةكة 
شارةكانى  ن��او  بؤ  دةط��وازن��ةوة  ش��ةإ 
شةإَيكى  ئ��ةط��ةري  ئةمةش  توركياء 
دةكات،  بةهَيز  سةختء  ضاوةإوانكراوو 
هَيرشى  بةرامبةر  لة  كاردانةوةيةك  وةك 
بارودؤخى  دةكرَيت  ثةكةكةدا، كة طومان 
ناوضة سنوءرييةكانى هةرَيمى كوردستان 
وَيإاى  ئاَلؤزييةوة،  ثشَيويىء  بكةونةوة 
ئَيستادا  لة  كة  نائارامييةى  طرذيىء  ئةو 
كوردستان  هةرَيمى  سنوءرى  لةسةر 
تؤثبارانةكانى  بةهؤى  هةية  بوونى 

سوثاى ئَيرانةوة.
يةكةم بةريةككةوتني سوثاى توركياء 

بةثَيى  بووة،  )1984(دا  لةساَلى  ثةكةكة 
كة  توركييةكان،  سايتة  زانيارييةكانى 
توركى  مليلتةرى  سايتى  لة  راسةتةوخؤ 
توركيا  تائَيستا  لةوكاتةوة  وةرطيراون، 
زياتر لة )25( ئؤثةراسيؤنى ئةنجامداوةء 

نزيكةى )40( هةزار كةس كوذراون.
تودةى  سايتى  كة  ئامارَيك  بةثَيى 
سوثاى  بةرثرسانى  زارى  لة  زةم��ان 
ئَيستادا  لة  بآلويانكردووةتةوة،  توركياوة 
ذمارةى ضةكدارانى ثةكةكة تةنيا )6500( 
ضةكدارن، كة لةو رَيذةية )4( هةزاريان لة 

ناوضة شاخاوييةكانى باكوءرى عَيراقنء 
)2500( ضةكداريش لةناو توركيادان.

 )30( نزيكةى  توركيا  حكومةتى 
لةطةأل  ش��ةإداي��ة  ناكؤكىء  لة  ساَلة 
ل��ةدواى  ي��ةك  حكومةتة  ك��وردةك��ان��دا، 
نةيانتوانيوة  هيضيان  توركياش  يةكةكانى 
سةبارةت  ضارةسةر  طفتوطؤو  كةناَلَيكى 
ناكؤكييةكانيش  بدؤزنةوةء  كَيشةية  بةم 

تائَيستا بةردةوامن.
ثةكةكة،  ضةكدارانى  هَيرشى  دوا  لة 
بووة  ئةنجامدرا،  هةفتةية  ئةم  كؤتايى  كة 

 )25( برينداربوونى  ك���وذرانء  ه��ؤى 
سايتة  هةواَلى  بةثَيي  توركىء  سةربازى 
ثةكةكةدا  هَيرشانةى  لةو  توركييةكان 
بةثَيى  هةروةها  كوذراون،  طةريال   )12(
توركيا،  س��وث��اى  دي��ك��ةى  ئامارَيكى 
 )130( تائَيستا  رابردوو  مانطى  لةماوةى 
سةربازى   )43( ثةكةكةو  ض��ةك��دارى 

توركيا كوذراون.
رءودان��ى  لةكاتى  بةردةواميى  بة 
ثةكةكةو  لةنَيوان  ئاَلؤزيى  طرذيىء 
هةرَيمى  سنوءرةكانى  توركيادا،  سوثاى 
كوردستان كةوتوءنةتة بةردةم مةترسىء 
هؤيةشةوة  بةو  ئؤثةراسيؤن،  تؤثبارانء 
ثَيشبينى ئؤثةراسيؤنَيكى طةورة دةكرَيت.

بةثَيى هةواَلَيكى رؤذنامةى حوريةتى 
توركى، سوثاى توركيا سنوءرى هةرَيمى 
تؤثبارانى  ب��ةزان��دءوةو  كوردستانى 
لة  رؤذنامةكة  بةردةوامة،  سنوءرةكةش 
زارى سةرؤكى ئةركانى سوثاى توركياوة 
فيرقةى   )4( ك��ة  ب��آلوي��ك��ردووةت��ةوة، 
ناو  هاتوءنةتة  كيلؤمةتر  دوو  تايبةتمةند 
راوةدونانى  بةمةبةستى  عَيراقةوة  خاكى 
هاوكاتيش  ث��ةك��ةك��ةو  ض��ةك��داران��ى 
بةردةوامبووة  ئاسمانييش  بؤردومانى 

لةو سنوءرانةدا.
لة كاردانةوةى ئةو هَيرشةى ثةكةكةدا، 
كؤمارى  س���ةرؤك  ط��وي��ل،  ع��ةب��دوَل��آل 
لة  دةبن  ب��ةردةوام  رايطةياند:  توركيا، 
تا  »تيرؤريستان«و  روءبةإوءبوءنةوةى 
دوا نةفةس بةرةنطارى »تيرؤر« دةبنةوة، 
هةروةها ستايشى سوثاى توركياشى كرد 
كردةوانةدا،  ئةو  روءبةإءوبوءنةوةى  لة 
وتى: »هَيرشى ضةكدارانى ثةكةكة تةنيا بؤ 

بَيهزكردنى وآلتةكةمانة، تَيكدانى ئارامييء 
ئاسايشي وآلتة، بةآلم ئَيمة روءبةإءويان 

دةبينةوة«.
)PKK( لة  هةريةكة  لةبةرامبةريشدا 

نيشاندا،  تونديان  هةَلوَيستى   )BDP( و 
ثةيوةندييةكانى  بةرثرسى  دةنيز،  ئةحمد 
هةواَلى  ئاذانسى  بة  ثةكةكة،  دةرةوةى 
»ئ��ةط��ةر  راط��ةي��ان��د:  ثرَيسى  ف��ران��س 
لةسةرمان،  بن  ب��ةردةوام  هَيرشةكان 
دةطوازينةوة  ضاالكييةكانمان  ئَيمةش 
ضونكة  توركيا،  شارةكانى  هةموو  بؤ 
بكةين،  خؤمان  لة  بةرطريى  ناضارين 
هةروةها لة رَيطةى شةإةوة نة حكومةتى 
نة  لةناوببات،  ئَيمة  دةتوانَيت  توركيا 
لةناوببةين،  توركيا  دةتوانين  ئَيمةش 
ئاشتييانة  رَيطةضارةى  بة  ثَيويستة  بؤية 

كَيشةكان ضارةسةر بكرَين«.
ثارتى  تاكة  كاردانةوةيةكيش  وةك 
)بةدةثة(،  توركيا  لة  رَيطةثَيدراو  كوردى 
تونديى  بة  راطةياندء  خؤى  هةَلوَيستى 
كة  كرد،  ناكؤكييانةى  ئةو شةإو  ئيدانةى 

لةم هةفتةيةدا روءيانداوة.
بة  سةر  ثةرلةمانتارى  يةَلدز،  بةنطى 
رايطةياند:  ديموكراتى،  ئاشتىء  ثارتى 
تَيدا  زةرةرى  تا  نيية  شتَيكى  هيض  »كورد 
تاقيكراوةتةوة  هةية  ئةوةشى  بكات، 
هيضى  ش��ةإة  ئ��ةو  بؤية  س��ةرم��ان،  لة 
لَيناكةوَيتةوة بؤ حكومةتى توركيا، ضونكة 
ئيسرائيلىء  سةربازَيكى  نة  شةإةدا  لةو 
هاوآلتى  بةَلكو  ناكوذرَيت،  ئةمريكى  نة 
كورد  ضةندة  ئةطةر  دةكوذرَين،  توركيا 
بكوذنء بيانخةنة زيندانةوة، بةوة كَيشةكة 

ضارةسةر نابَيت«.
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بةثَيضةوانةى توركياوة، فةأةنسا وةك سةرؤك ثَيشوازى لة بارزانى كرد

توركياو ثةكةكة درَيذة بة )26( ساأل ناكؤكيي دةدةن

سةردانى سةرؤكى هةرَيم بؤ فةرةنسا دةستكةوتى زياترى بؤ هةرَيم تَيدا بوو لة سةردانى توركيا



راثؤرتى: هةستيار قادر 
       كارزان عةلى

ئةمريكا  حكومةتى  ث��إؤذةي��ةك��ى 
عَيراق،  نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بؤ 
عَيراقيية  لَيدةكةوَيتةوةء  جياى  كاردانةوةى 
ياساش  دةوَلةتى  هةيةء  لةسةرى  تَيبينيى 
كورديش  هاوكات،  دةوةستَيتةوةء  دذى  لة 
سووربوونى خؤى لةسةر وةطرتنى ثؤستى 
وةك  دووثاتدةكاتةوة،  كؤمار  س��ةرؤك 
ثَيشنيازةكانى  لة  يةكَيك  رةتكردنةوةي 

ئةمريكا بؤ دةستبةردابوون لةو ثؤستة.

 ثإؤذةكةى ئةمريكا
راب��ردوو،  هةفتةى  ئ��ةوةى  لةثاش   
وةزي��رى  ي��اري��دةدةرى  فيلتمانى  جيفرى 
دةرةوةى ئةمريكا بؤ كاروبارى خؤرهةآلتى 
لةطةأل  كردء  عَيراقى  سةردانى  ناوةإاست، 
عَيراقييةكان  ليستة  بةرثرسانى  ط��ةورة 
ك���ؤب���ووةوة، س��ةرض��اوةك��ان��ى ه��ةواأل 
ثَيشنيازَيكى  ضةند  ناوبراو  كة  رايانطةياند 
حكومةتى واشنتؤنى ثَيبووةو خستوونيةتيية 
بةردةم ليستة عَيراقييةكان كة خؤى لة ضةند 
طرنطترينيان  كة  دةبينَيتةوة،  سيناريؤيةكدا 

س��ةرؤك  ثؤستى  كاتيى  دابةشكردنى 
وةزيرانى داهاتووى عَيراقة لة نَيوان ليستى 
نورى  سةرؤكايةتي  بة  ياسا  دةوَل��ةت��ى 
سةرؤكايةتي  بة  عَيراقيية  ليستى  ماليكىء 
سيناريؤكان  لة  تر  يةكَيكى  عةالوى.  ئةياد 
بدرَيتة  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  كة  ئةوةية، 
بؤ  وةزيرانيش  س��ةرؤك  ماليكىء  نورى 
ثاَلَيوراوَيك  كورديش  بَيتء  عةالوى  ئةياد 
ثؤستى  وةرطرتنى  بؤ  بكات  ثَيشكةش 
سةرؤكى ثةرلةمانء دةستبةردارى ثؤستى 

سةرؤك كؤمار بَيت. 
ثةرلةمانتاري  ش��ةع��ان،  حسَين 
ليذنةي  ئ��ةن��دام��ي  عَيراقييةء  ليستي 
بةشداري  كة  ليستة  ئةو  دانوستاندنةكاني 
لة كؤبوونةوةي ليستةكةيان لةطةأل جَيفرى 
ثإؤذةيةى  ئةو  بوونى  كردووة،  فيلتماندا 
رؤذنامةى  بة  تايبةت  ثشتإاستكردةوةو 
رايطةياند: »ياريدةدةري وةزيري دةرةوةى 
ئةمريكاي  ثَيشنيازي  ذمارةيةك  ئةمريكا، 
سياسييةكانى  اليةنة  بؤ  طواستووةتةوة 
عَيراق بة مةبةستي ضارةسةركردني كَيشة 

سياسييةكان«.

دةوَلةتى ياسا:
ثَيضةوانةى دةستوورة

ليستى دةوَلةتى ياسا كة نورى ماليكى 
سةرؤكايةتى دةكاتء يةكَيكة لة دوو ثَيكهاتة 
نيشتمانى  هاوثةيمانيى  سةرةكييةكةى 
خؤى  سووربوونى  هةميشة  شيعةكان، 
لةسةر وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك وةزيران 
دووثاتدةكاتةوةء تةنانةت ئةو شةإة لةسةر 

وةرطرتنى ئةو ثؤستة، لة ناو هاوثةيمانَيتيية 
شيعةكانيشدا دةكاتء هةر بة ركةبةرايةتى 

ليستى عَيراقييةوة ناوةستَيت.
حةساني،  عةبدولهادي  لةوبارةيةوة 
بة  ياسا،  دةوَلةتي  ليستي  ثةرلةمانتاري 
هةر  لة  »ثيشوازي  راطةياند:  رؤذنامةى 
ضارةسةركردني  بؤ  دةكةين  هةوَلَيك 
مةرجَيك  بة  عَيراق،  سياسييةكانى  كَيشة 

بطونجَيتء ثَيضةوانةي دةستوور نةبيت«.
ثَييواية:  حةسانى،  سؤنطةيةشةوة  لةو 
فيلتمان،  جَيفرى  سيناريؤكةى  ه��ةردوو 
»ئةو  وتى:  بؤية  دةستوورن،  ثَيضةوانةى 

ثَيشنيازانة رةتدةكةينةوة«. 

عَيراقيية،
تَيبينيى لةسةر كاتةكة هةية

بة  بةرامبةر  كة  عَيراقييةش  ليستى 
وةستاوةتةوةو  شيعةكة  هاوثةيمانَيتيية 
س��ةرؤك  ثؤستى  دةرك��ردن��ى  ثَييواية، 
ليستةكةيدا  دةس��ت��ى  ل��ةذَي��ر  وةزي���ران 
نزيكى  سةرةإاى  دةستوورةو  ثَيضةوانةى 
عَيراق،  لة  ئةمريكاوة  سياسةتى  لة  ئةو 
ئَيرانء  رؤَلى  دذايةتيكردنى  لة  تايبةت  بة 
سَيبةرةكانى لة عَيراقدا، تَيبينيى لةسةر كاتى 
ثَييانواية،  كة  هةية  حكومةتةكة  ئيدارةى 

كاتةكةى كةم دةبَيت.
ليستى  ثةرلةمانتارى  شةعانى  حسَين 
ثَيشنيازي  ثَيمانواية،  رايطةياند:  عَيراقيية، 
دوو  بؤ  سةرؤكايةتي  ماوةي  دابةشكردني 
ماوة، هيض ئاكامَيكي نابَيت، ضونكة سةرؤك 
وةزيران لةو ماوة كورتةدا ناتوانَيت شوَين 

كارةكاني  ناتوانَيت  دياربَيتء  دةستي 
بةشَيوةيةكي باش ئةنجامبداتء دةربارةي 
ثؤستى  ثَيدانى  كة  دووةميش  ثَيشنيازي 
سةرؤك  عَيراقييةو  بة  وةزيرانة  سةرؤك 
وتى:  شةعان،  ماليكى،  نورى  بة  كؤمار 
»ئةو ثَيشنيازة لةنَيوان اليةنة سياسييةكاني 
بة  باشة،  ثَيمان  باسدةكرَيتء  عَيراقيشدا 
مةرجَيك طؤإانكاريي لةسةر بكرَيتء اليةنة 
بؤية  الببرَيت،  ثَيشنيازة  ئةو  نةطةتيظةكةي 

ثَيويستي بة طةآللةكردنة«.

سةدرييةكان:
ثإؤذةكة رةتدةكةينةوة 

رةوتى سةدر كة )40(كورسى لة كؤى 
نيشتمانيى  ئيئتيافى  )70(كورسييةكةى 
هةميشةيى،  سياسةتى  وةك  ثَيكهَيناوة، 
ئةو  ئةمريكا،  ثَيشنيازةكانى  دذى  لة 
سيناريؤيانةى واشنتؤن رةتدةكاتةوة وةك 
دوورخستنةوةى  بؤ  تريان  هةنطاوَيكى 

رؤَلى ئةمريكا لة عَيراقدا.
رةوتي  سةركردةي  ئةعرةجي،  بةها 
روونكردةوة:  رؤذنامةى  بؤ  تايبةت  سةدر، 
لةاليةن  كة  ثَيشنيازَيكن  هةر  دذي  »ئةوان 
ضونكة  بكرَيت،  ثَيشكةش  ئةمريكييةكانةوة 
بة وتةى ناوبراو، خراثي بارودؤخي ئَيستاى 
بةهؤي  طةلةكةى  نةهامةتييةكاني  عَيراقء 
لةسةر  جةختى  ئةعرةجى،  ئةمريكاوةية«. 
عَيراقييةكان  دةبَيت  كة  ك��رةوة  ئ��ةوةش 
يةكايي  سياسييةكانيان  ثرسة  خؤيان 
بكةنةوة، نةك اليةني دةرةكي دةستَيوةردان 

لة كاروبارياندا بكات.

كورد لة سةرؤك كؤمار 
نابَيتةوة 

ساَلى  ضةند  ل��ةم��اوةى  ه��ةرض��ةن��دة 
سياسييةكانى  كَيشمةكَيشمة  راب��ردووى 
لةاليةنة  يةكَيك  وةك  ك��ورد  ع��َي��راق��دا، 
طوشارى  بة  كاريطةر  سةرةكييةكانى 
سازشكردن  لة  دةكرَيت،  وةسف  ئةمريكا 
اليةنة  ب��ةرذةوةن��دي��ى  بؤ  كَيشةكان  لة 
ئةندامَيكى  وتةى  بة  بةآلم  تر،  عَيراقييةكانى 
سوورة  كورد  هَيشتا  هاوثةيمانيى،  ليستى 

لةسةر وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك كؤمار. 
ليستى  ئةندامى  عوسمان،  مةحمود  د. 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  هاوثةيمانيى 
ئةو  لةسةر  رةسميى  طفتوطؤى  راطةياند: 
ثَيشنيازةى ئةمريكا نةكراوةء نةطةيشتووةتة 
ئاستى ثإؤذة، بةآلم قسةى لةبارةوة كراوةء 
وتيشى: »ئةمريكا، ناتوانَيت شت فةرز بكات، 
بةآلم دةتوانَيت راو بؤضوون بداتء طوشار 

دروست بكات«.
هاوثةيمانيى  ليستى  ئةندامةى  ئةو 
ئ��ةوةش  ل��ةس��ةر  جةختى  ك��وردس��ت��ان، 
بةرامبةر  ليستةكةى  هةَلوَيستى  كة  كردةوة 
كؤمار  س��ةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى  بة 

نةطؤإاوة.
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ضاوان عةلى 

بإيارَيك  بة  عَيراق،  فيدراَليى  دادطاى 
ماف دةداتة كانديدى ليستة بضووكةكان كة 
عَيراقدا  ثةرلةمانى  لة  بةتاَلةكان  كورسيية 
وةربطرن، بةآلم ثسثؤإَيكى ياسايى جةخت 
فيدراَلى،  دادطاى  بإيارةكةى  كة  دةكاتةوة 

ناإؤشنة لة بوارى جَيبةجَيكرندا.
بإيارى  بة  عَيراق،  فيدراَليى  دادط��اى 
ذمارة)12( كة لة )17 /2010/6( دةرضووة، 
ثةرلةمانتار،  ه���ةردوو  داواى  وةآلم��ى 
عةلى  عومةر  ج�ةزائيرىء  )م�وف�ي��د 
لة  دابوو  تانةيان  كة  داوةت��ةوة  حسَين(ى 
كة  س��اَل��ى)2009(  ذم���ارة)26(ى  ياساى 
ذمارة)16( هةَلبذاردنى  ياساى  هةموارى 

بإطةى  لة  بةتايبةت  )2005(ة،  ساَلى  ى 
ض��وارةم��ى م�����ادةى)3(ى ي��اس��اك��ة، كة 
بةتاآلنةى  كورسيية  »ئةو  هاتووة:  تيايدا 
دةمَيننةوة، دةدرَين بة ليستة بضووكةكان«، 
كة  كردبوو  داوايان  ثةرلةمانتارة،  دوو  ئةم 
ئةو بإطةية هةَلبوةشَيتةوة، لةبةر ئةوةى كة 

ثَيضةوانةى دةستوورة.
وةك لة بإيارةكةى دادطاى فيدراَليشدا 
هاتووة: ئةو بإطةية ناكؤكة لةطةأل مادةكانى 
كة  عَيراقى  دةستوورى  39(ى  38ء  )20ء 
»هةموو  دةَلَيت:  دةستوور  )20(ى  مادةى 

مافى  ذنان  ثياوانء  عَيراق  هاوآلتييانى 
بةشداريكردنيان لة كاروبارى سياسيدا هةية، 
لةناوياندا كاروبارى دةنطدانء هةَلبذاردنء 
خؤكانديدكردن«، لة مادةى)38(يشدا هاتووة: 
كةسَيك  هةموو  بؤ  رادةربإين  »ئازاديى 
ناكؤكن  ئةمانة  هةربؤية  مسؤطةركراوة«، 
ياساى  لة  مادةى)3(  بإطةيةى  ئةو  لةطةأل 
)16(ى ساَلى)2005(ى هةمواركراء،  ذمارة 
مستةفا،  شَيخ  لةتيف  د.  لةمبارةيةوة، 
بةوةكرد:  ئ��ام��اذةى  ياسايى،  ثسثؤإى 
لة  زؤرَي��ك  دةنطى  ياساكة،  لة  بإطةى)4( 
بضووكةكانى  سياسيية  رَيكخراوة  ثارتء 
بردووة بؤ حيزبة طةورةكان، ئةمةش واى 
كردووة كة مافى بةشداريكردنى هاوآلتييان 
كة دةنطيان بة كانديدء ليستَيكى ديكة داوةء 
ياسايةدا جَيى  لةم  رادةربإينة  ئازاديى  ئةو 
كة  داوة  بإيارى  دادطا  هةربؤية  نةبَيتةوة، 

ئةم بإطةية ناكؤكةء دذة لةطةأل دةستوور.
جةختى  فيدراَلى  دادط��اى  هةرضةندة 
لةسةر ناكؤكى ئةو بإطةية لةطةأل دةستوورى 
شَيخ  وةك  بةآلم  كردووةتةوة،  عَيراقيدا 
ثةرلةمانى  ئةندامى  هاوكات،  كة  لةتيف 
دادطاى  ئةوةى  »لةطةأل  دةَلَيت:  عَيراقيشة 
ياساى  هةَلوةشاندنةوةى  مافى  فيدراَلى، 
هةية، بةآلم لَيرةدا نةيوتووة كة ئةو بإطةية 

لة ياساى ذمارة )26(هةَلدةوةشَيتةوة«.
لة  لةسةرة  تَيبينى  كة  ديكة  خاَلَيكى 

كة  ئةوةية  فيدراَليدا،  دادطاى  بإيارةكةى 
بةوةى  دةدات  بإيار  دادطا  ئةوةى  لةطةأل 
لةطةأل  نادةستوورييةء دذة  كة ئةو بإطةية 
ئةم  بةمةرجَيك  دةشَلَيت،  بةآلم  دةستوور، 
حوكمة ناكؤك نةبَيت لةطةأل دابةشكردنى ئةو 
لةم دةورةيةدا دابةشكراونء  كورسييانةى 

دادطا ثةسةندى كردوون.
كة  ياسايية  ثسثؤإة  ئةو  بؤضوونى  بة 
نادةستوورييةء  بإطةية  ئةو  بإياردراوة، 
بنةماى  لةسةر  بةتاَلةكانيش  كورسيية 
دابةشكراون،  نادةستووريية  م��ادة  ئةو 
يةكاييكةرةوةى  بإيارَيكى  دةبَيت  ئةوا 
بةتاآلنةى  كورسيية  ئةو  كة  بةوةى  بداية 
بدرَينة  هةَلبوةشَينرَينةوةء  دابةشكراون، 
لة  ضونكة  بضووكةكان،  ليستة  كانديدى 
ياسادا دةوترَيت، هةرضى لةسةر بنةمايةكى 

ثووضةأل بنيادبنرَيت، ثووضةَلة.
تَيبينيء  ئ���ةو  ض���ارةس���ةرى  ب��ؤ 
ناإؤشنييةى لة بإيارةكةى دادطاى فيدراَليدا 
ثَيويستى  بة  مستةفا،  لةتيف شَيخ  د.  هةية، 
فيدراَلى  لةبةرئةوةى بإيارى دادطاى  زانى، 
يةكاييكةرةوةيةء ناكرَيت تانةى لَيبطيرَيت، 
بضووكةكان  ليستة  كانديدى  ثَيويستة  ئةوا 
داوايةك ثَيشكةش بة دادطاى فيدراَلى بكةن، 
كات  ئةو  يةكاييبكاتةوة،  مةسةلةية  ئةو  تا 
ليستة  كانديدى  مافى  بةتاَلةكان،  كورسيية 

بضووكةكان دةبَيت.

كورد، دةستبةردارى سةرؤك كؤمارء عةالوىء ماليكيش، سةرؤك وةزيران نابن
ثَيشنيازةكانى ئةمريكا، كاردانةوةى جيايان لَيدةكةويَتةوة

دادطاى فيدرالَيى، ضارةنووسى كورسيية بةتالَةكان دةطؤأَيت

د. مةحمود عوسمان:
ئةمريكا، ناتوانَيت
شت فةرز بكات،

بةآلم دةتوانَيت
راو بؤضوون بداتء 

طوشار دروست بكات

حسَين شةعالن: 

دابةشكردني
ماوةي سةرؤكايةتي 

بؤ دوو ماوة،
هيض ئاكامَيكي نابَيت
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تةمموزى  )25(ى  هةَلبذاردنى  لةدواى 
دةيةوَيت  ئةهلي  رؤذنامةطةريى  )2009(وة 
ئةو ئةركةى لةسةر شانى بوو بيطوازَيتةوة 
»ئؤثؤزسيؤن«  وةك  كة  تر،  طروثَيكى  بؤ 
دةركةوتن، بةوةى لةوة بةدواوة لة ضاودَيري 
ضاودَيرى  بؤ  بيطوازَيتةوة  دةسةآلتةوة 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتء ثرؤفيشناآلنة ببَيتة 
ثردى طةياندنى خةَلكء دةسةآلت بةيةكدى.

نَيوان  س��اردى  جةنطى  لةوَيستطةى 
ئازاديى  مةوداكانى  كة  ثارتيدا،  يةكَيتىء 
بوون«،  تروسكايى  »هَيشتا  دةربإين  بيإورا 
طروثَيك لة رؤشنبيرانى هةرَيمى كوردستان 
ئةو  ئةطةرضى  بدوَين،  »ئازادانة«  ويستيان 
كونجى  لة  رةخنةكان  دةيانويست  طروثةى 
كؤآلنة  ضايخانةكانء  ضرثةضرثى  ماَلةكانء 
تةسكةكانى بيركرنةوةدا بَينة دةرةوة لةسةر 
ناكؤكبوون،  بيركردنةوةكانيان  زؤرب��ةى 
كة  كؤكبوون،  ئةوة  لةسةر  هةمووان  بةآلم 

»دإ بةتاريكى بدةن«.
ئةوان ئةندامانى كؤنى ثاسؤكء شيوعىء 
خةَلكى  زةحمةتكَيشانء  ش��ؤإشء  ئاآلى 
دةطةإان  كة  بوون،  بَياليةن  ناسؤناليستء 
لة دةروازةكانى  بةدواى دةروازةيةكدا جطة 
)يةكَيتىء ثارتى(، بؤ ئةوةى لَييةوة خؤيانء 

خةَلكيش ئازادانة بيروإاكانيان بةيان بكةن.
ناخؤى  شةإى  دواى  )ساآلنى  لةكاتَيكدا 
تةنيا  سلَيمانى  »خةَلكى  ثارتى(  يةكَيتىء 
دةيتوانى رؤذنامةكانى يةكَيتى بخوَينَيتةوةء 
دةيانتوانى  تةنيا  دهؤكيش  هةولَيرء  خةَلكى 
رةوشةكة  ببينن،  ثارتى  رؤذنامةكانى 
بةشَيوةيةك بوو، كة بؤشاييةكى طةورةى 
ئازاديى  طشتيىء  بة  ئ��ازادي��ى 

رادةربإين هةبوو«. 
كاغةز  سةر  ئؤثؤزسيؤنى 
كردة  بيروإاكانيان  عةمةليى  بة 
ئةوةى  دواى  ئةوةش  نووسين، 
لة ناوةإاستى س��اَل���ى )2000(

دا لة ئةنجامى شةإَيكى 
نَيوان يةكَيتىء حيزبى 
كؤمؤنيست، ذمارةيةك 
لة كؤمؤنيستةكان 
ك���������وذرانء 
ئ���ةوةش ب��ووة 
جَيطةى ناإةزايى 
لة  ط��روث��َي��ك 
ن����ووس����ةرء 
لة  رؤشنبيران 
سلَيمانىء دذى 
ئ����ةو ش���ةإة 

ب��ةي��ان��ن��ام��ةي��ةك��ي��ان 
دةرك���������رد، ب����ةآلم 
بةياننامةكة رَيطةى ثَينةدرا لة 
بآلوبكرَيتةوة،  طؤظارَيك  رؤذنامةو  هيض 
رووداوة  ئةو  ثَيناضَيت  زؤرى  بؤية 
لةسةر  دةبَيت  زؤرى  كاريطةريى 
لة  بير  رؤشنبيرانةء  نووسةرء  ئةو 
دامةزراندنى رؤذنامةيةكى سةربةخؤ 

دةكةنةوة.
ث��َي��ش دةرك��ةوت��ن��ى ه��ةم��وو 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��َي��ك ل��ة ج��ي��ه��ان��دا، 
كاريطةريان  رؤَل��ى  رؤشنبيرةكان 
لةإَيطةى  رةخنةكانيان  بيرؤكةء  بينيوةء 
رؤذنامةكانةوة  رووثةإى  سيمينارء  كؤإء 
بآلوكردووةتةوة، ئةوةش راى طشتيى لةسةر 
ثةورةدة كراوةء تا ضةمكةكانى رةخنةطرتن 
لةاليةن  وتنى  ترسى  ضةسثيوةء  بةئاسانى 

هاوآلتييانةوة شكاندووة.

طروثةكانى فشار هةر دةرهاويشتةى ئةو 
نووسين  فيكرء  كاريزماكانى  كة  رةخانةن، 
بةرهةميان هَيناونء ئةو طروثانةش بةردةوام 
طروثى  دةركةوتنى  بؤ  بوون  رَيخؤشكةر 
كؤمةَلطةدا،  لةناو  رَيكخراو  ئؤثؤزسيؤنى 
ل��ةدواى  »ئؤثؤزسيؤن«  دةركةوتنى  ثَيش 
)2007(ةوة  ت��ةم��م��وزى  ه��ةَلبذاردنى 
ضةندين طروثى فشار دروستبوون لةوانةش: 

بزووتنةوةى »هةتاكةى«. 
حوكمإاني  س��اَل��ى   )16( ل��ةم��اوةى 
هةبوون،  ن��اإةزاي��ى  كؤمةَلَيك  ك��وردي��دا 
لةدواى  كؤبوونةوةء  ناإةزاييانة  ئةو  بةآلم 
وردة  ئيدى  ناوخؤ  شةإى  كوذاندنةوةى 
دواى  بةتايبةتيش  سةريانهةَلدا  وردة 

بةجَيهَيشتنى ساآلنى نةوةدةكان.

هاوآلتييةكى  هةر  ساآلنة  ئةو  دواى 
لةسةر  دةردةب��إى  ناإةزايى  كوردستان 
»ئةدائي«  خراثيي  خزمةتطوزاريي،  كةميي 
جياوازيكردن  حكومةت،  فةرمانطةكانى 
كةسَيكى  حيزبيء  كةسَيكى  ن��َي��وان  لة 
بَيعةدالةتيء لةسةر هةَلسوكةوتي  ناحيزبي، 

بةرثرسانى باآل.
هةموو  لةناو  ناإةزاييةكة  لةإاستيدا 
بوارةكاني  هةموو  لة  كؤمةَلدا  توَيذةكاني 
جؤراوجؤر  بةشَيوةي  دةبيستراو  ذياندا 
رؤذنامةء  لة  نووسين  وةك  دةردةب��إدرا، 
طؤظارء سايتة ئةليكترؤنيةكاندا، لة دةزطاكاني 
ئاسمانيدا،  ناوضةييء  تةلةفزيؤني  راديؤو 
لةناو  رؤذانة  خةَلكةوة  دةمي  لة  هةروةها 
شوَينةكاني  سةرشةقامء  كؤآلنء  بازاإء 
خؤثيشانداني  مانطرتنء  بة  كؤبوونةوة، 

ثضإثضر.
كاريطةريان  رؤَلى  ئةهلييةكان  رؤذنامة 
ل��ةدواى  ضونكة  ه��ةب��وو،  ن��َي��وان��ةدا  ل��ةو 
ئةهلي  رؤذن��ام��ةى  يةكةمين  دةرض��وون��ى 
بابةتى  بؤخؤى  خةَلك  »هاوآلتى«،  بةناوى 
ناإةزايي،  بَيزاريي،  سكاآل،  طازندة،  طلةييء 
خؤيان  يان  دةناردن،  بؤ  رةخنةى  توإةيي، 
طةياندنى  بةمةبةستى  دةب��رد،  بابةتيان 

بةدةسةآلتداران.
حيزب  ه��ةردوو  دةسةآلتى  ئةطةرضى 
كة  نيشاندةدا،  واي��ان  ثارتى(  )يةكَيتىء 
دامودةزطاكاني  سيستم،  بووةتة  طةندةَليي 
دايإزاندوون،  طةندةَليي  حكومةت  و  حيزب 
ضارةسةر ناكرَين، وايان نيشاندةدا هةردوو 
حكومةتيان  دامودةزطاكاني  دةس��ةآلت 
داراي���ي وآلت،  زةوت��ك��ردووة، س��ام��انء 
مووضةي سةدان هةزار فةرمانبةر، كارمةند، 
خؤراكي..  زةوي،  سووتةمةني،  خانةنشين، 
دةتوانن  دةستة  بة  وآلتةكةيان  خةَلكي 
فإَيي  بكةنء  بَيدةرامةت  خَيزان  بيبإنء 
لةسةر  هةوَلةكان  بةآلم  جادة،  سةر  بدةنة 
توند  رةخنةكان  بوونء  ب��ةردةوام  كاغةز 

دةبوونةوة.

كة  نيشاندةدا،  وايان  دةسةآلت  هةردوو 
ئاسايش، ثؤليس، ثَيشمةرطة، دةزطاي نهَيني ، 
لةبةرئةوة  دةستة،  بة  زيندانيان  دادط��اء 
سوودي  بكرَيت  هةرضي  دةترسَيء  خةَلك 
دةتوانن  ئاساني  بة  نيية،  كاريطةريي  نيية، 
هةرضي جوآلنةوةيةك ببَي سةركوتي بكةن، 
ئؤثؤزسيؤنى  رةخنةء  سةركردةكانى  بةآلم 
نووسراو هةر نةوةستانء بةردةوام بوون. 
ئةوان ئةم دَيإة شيعرةى هَيمن موكريانييان 
دي  روون��م  كاني  دةَلَيت:  كة  ثةيإةوكرد، 
بةفري  نةبوو،  شلوَي  بةهار  بةلَيشاوي 
بووةوة  بةتاوَي  طرتء  ضياي  دي  طةورةم 

قةدةم.
س��ةدان  كة  رةخانةنةى  هةموو  ئ��ةم 
ئةهلي  رؤذنامةى  الثةإةكانى  لة  ه��ةزار 
وةرنةطيرا  ئاسانى  بة  ه��ةروا  ثإكردةوة 
شَيوة«  »بةتوندترين  دةسةآلتةوة  لةاليةن 
طرتنء  لة  هةر  بوونةوة،  رووب��ةإووي��ان 
لَيدانى رؤذنامةنووسانةوة تا شةهيدكردنيان 
دةرةك��ى  دةستى  بة  نووسينء  لةسةر 

سةيركردنيان.
رؤذنامةطةريى ئةهلي )ئؤثؤزسيؤنى سةر 
دارايىء  اليةنى  طرفتى  س��ةرةإاى  كاغةز( 
ثإؤذةكانيان  بةردةوامنةبوونى  مةترسيى 
س��ةرإَي��ى  دةخ��راي��ة  كؤسث  ب����ةردةوام 
كاركردنيان، حيزبة دةسةآلتدارةكان جارَيك 
ئةهلييةكانيان  رؤذنامة  بردنةذوورةوةى 
جارَيك  قةدةغةدةكردء  فةرمانطةكان  بؤ 
بازاإدا  لة  نةبوو  دَليان  بة  ذمارانةى  ئةو 

كؤياندةكردنةوة.
رؤذنامةنووسانيش  رةخ��ن��ةط��رانء 
ئؤثؤزسيؤنى  رةخنةء  )سةركردةكانى 
بؤ  طرفتيان  شوَيندا  لةدةيان  نووسراو( 
لَيدةكراء  ه��ةإةش��ةي��ان  دروس��ت��دةك��راء 
دةستطير دةكرانء لةاليةن بةرثرسانةوة لة 

دادطا شكاتيان لَيدةكرا.
بةردةواميى  تائَيستاش  رةوش��ة  ئةم 
هةية، تا كار طةيشتة ئةوةى نووسينةكان لة 
سنوورةكانى هةرَيمى كوردستان دةربضنء 
دةرةوةى  ل��ة  ئةمجارةيان  رةخ��ن��ةك��ان 
بكرَين،  دةسةآلت  ئاراستةى  هةرَيمةكةوة 
نووسةرء  ضةندين  كة  ب��ةوةى  ئ��ةوةش 
هةرَيمى  هاتنة  بيانى  رؤذنامةنووسى 
بارودؤخةكةيان  رةخنةى  كوردستانةوةء 
لة وآلتةكانى خؤيانةوةء  طرتء ضوونةوةء 
ب��ي��روإاى  جيهانييةكاندا  رؤذن��ام��ة  ل��ة 
دةسةآلتى  لةسةر  خؤيان  رةخنةئامَيزى 

هةرَيم بآلوكردةوة.
تاكةكةسةكان دةرضوونء  لة  رةخنةكان 
كؤمةَلةء  ئةهلي  رؤذنامةطةريى  هةوَلى  بة 
بيروإا  ئازاديى  لة  توَيذينةوة  سةنتةرةكانى 
لة راثؤرتةكانياندا رةخنةيان لة باردودؤخى 
لة  بةتايبةت  ط��رت،  كوردستان  هةرَيمى 

كوشتنء سووكايةتى  طرتنء  رووداوةكانى 
بة رؤذنامةنووسان.

»ئؤثؤزسيؤن«يش  دةركةوتنى  لةدواى 
ئةهلى  رؤذنامةطةريى  لةسةر  فشارةكان 
هةَلبذادنةكانى  لةكاتى  بةتايبةت  زياديكرد، 
2009/7/25ء  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى 
 ،2010/3/7 عَيراق  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ثةيامنَيراني   رَي��ك��خ��راوي   نموونة  ب��ؤ 
 ،)2010( شوباتى  ل���ة)24(ي   بَيسنوور 
ديموكراسي  و   « ناونيشانى:  بة  راثؤرتَيكى 
عَيراق  كوردستاني   لة  رادةربإين  ئازاديي  
لةمةترسيداية« بآلوكردووةتةوة، كة ضةندين 
بانطةشةى  لةماوةى  ثَيشَيلكاريى  نموونةى 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق لة 

هةرَيمى كوردستاندا هَيناوةتةوة.
ئةهلى  رؤذنامةى  رؤذنامةنووسانى 
دةيانزانى كة ثةيامةكانيان ضةند كاريطةريى 
بةإَيوةبةرى  هةردي«  »ئاسؤس  بؤية  هةية، 
كؤمثانياى ئاوَينة بؤ راطةياندن لة وتارَيكيدا 
ثاشكؤي  لة   )2009( تةمموزى  )11(ى  لة 
باسى  ئاوَينةدا  رؤذنامةى  هةَلبذاردنى 
دةكاتء  راطةياندن  كةناَلةكانى  كاريطةريى 
كةناَلةكاني  وَينةيةي  ئ��ةو  دةنووسَيت: 
راط��ةي��ان��دن ل��ةس��ةر ب��ارودؤخ��ي وآلت 
ثَيشكةش و بآلوي دةكةنةوة، كاريطةرييةكي 
طةورةي هةية لةسةر ئةو وَينا و ثَيشبينييةي 
كة )بينةر، بيسةر، خوَينةر( لةسةر وآلتةكةي 
ئةوةشة  لةبةر  دةك��ات.  دروستي  خ��ؤي 
هةميشة  ديكتاتؤرييةكاندا  داخراوو  لةوآلتة 
دةكاتة  راطةياندن  سياسيي،  دةسةآلتي 
كؤنترؤَلكردني  ئاراستةكردن و  بؤ  ئامرازَيك 
وآلت  ب��ارودؤخ��ي  نيشانداني  خ��ةَل��ك و 

بةوشَيوةيةي كة خؤي دةيةوَيت.
رؤذَي��ك  ضةند  وت��ارةك��ة  نووسينى 
كوردستانة،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ثَيش 
وتارةكةيدا  كؤى  لة  رؤذنامةنووسة  ئةو 
سةردةمَيكى  ئيدى  بَلَيت:  ثَيمان  دةيةوَيت 
ديكة بةإَيوةيةء سندوقى دةنطدان هاتووةتة 
رةخنةى  ئةوان  ساَلة  ضةند  ئةوةى  ثَيشء 
كة  هاوآلتيداية،  لةدةستى  ئَيستا  لَيدةطرن 

بيطؤإَيت.
ه���ةر ل���ةو روان���ط���ةي���ةش���ةوة ب��وو 
هةَلبذاردندا  لة  ئةهلى  رؤذنامةطةريى 
سةركةوتنى  بؤ  بينى  كاريطةريان  رؤلى 
هةَلبذاردنةكانء هاندانى خةَلك بؤ دةنطدان.

ئةنجامى  دةرك��ةوت��ن��ى  دواب����ةدواى 
ئةهلى  رؤذنامةطةريى  هةَلبذاردنةكانيش، 
ويستى بضَيتةوة سةر سكةى رؤذنامةطةريى 
ثإؤفيشناألء ببَيتة ثردى ثةيوةنديى لةنَيوان 
ئةهلى  رؤذنامةطةريى  دةسةآلتدا،  خةَلكء 
ئَيستا دةيةوَيت تةنيا رؤَلى طةياندن ببَينَيتء 
بؤ  اليةنطريى  بة  كة  دةرضَيت،  كَيشة  لةو 
اليةنَيك  بؤ  هةندَيكجار  يان  ئؤثؤزسيؤن، 
تؤمةتبار دةكرَيت، ئةوةش دواى دةركةوتنى 
ئؤثؤزسيؤن  ب��ة  خ��ؤي��ان  ك��ة  ط��روث��َي��ك 

ناساندووةء دةيانةوَيت ئةو رؤَلة ببينن.

لةسةر كاغةزةوة بؤ سةر زةوى 
رةخنةكان دةأذيَنة ناو خةلَكةوة

ئؤثؤزسيؤنبوون
ئايا ئؤثؤزسيؤنى كوردى هةية؟ ثَيش ئؤثؤزسيؤن رةخنةكان لة كوَيوة ئاراساتة دةكران؟ كَى دةسثَيشخةربووة لة دروستبوونى ئؤثؤزسيؤندا، ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى كوردستان )لة 2009/7/25(وة لةماوةى ساَلَيكدا ضى كردووة؟،  ثَيناسةكان ئؤثؤزسيؤنى تةندروست لة سيستمَيكى ديموكراتى تةندروستدا سةرهةَلدةدات، بؤية دةكرَيت بثرسين  بةثَيى 

ئينجازةكانى ضين؟، حكومةتى سَيبةر لةكوَيى ئؤثؤزسيؤنداية، ئايا ئؤثؤزسيؤن تةنيا موزايةدةى سياسيىء راطةياندنى كردووة يان ئةركةكانى لة ثةرلةمان بةجَيهَيناوة، بؤ لة لةاليةن دةسةآلتةوة هةميشة وا باسى ئؤثؤزسيؤن دةكرَيت، كة دان بة هيضى خَيردا نانَين؟ تاضةند دةسةآلت لة قةبارةى كارةكانى ئؤثؤزسيؤنى كةمكردووةتةوة؟ ئايا دةبَيت ئؤثؤزسيؤن 

ئامادةكردنى دؤسية: هيوا جةمالضاوةإَيى فةرمووى دةسةآلت بكات؟.... ئةمانةو ضةندين ثرسيارى تر كة جَيطةى مشتومإى خةَلكة لةم تةوةرةدا شرؤظة دةكرَين. 

ئؤثؤزسيؤنى 

سةر كاغةز 

بة عةمةلى 

بيروِراكانيان 

كردة نووسين

دةسةآلتى 

هةردوو حيزب 

وايان نيشاندةدا 

كة طةندةلَي 

بووةتة سيستمء 

ضارةناكرَيت

حيزبة دةسةآلتدارةكان 
جارَيك 

بردنةذوورةوةى 
رؤذنامة 

ئةهلييةكانيان 
بؤ فةرمانطةكان 

قةدةغةدةكردء جارَيك 
ئةو ذمارانةى بةدلَيان 

نةبوو لة بازاِردا 
كؤياندةكردنةوة
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ئاسؤس هةردى لةو بإوايةداية، 
كة رؤذنامةطةريى ئةهليى رؤَلى 

ئؤثؤزسيؤنى نةبينيوة، بةآلم »كاريطةريى 
هةبووة لة كؤكردنةوةى دةنطة 

ناإازييةكان«ء هاوآلتييان توانيويانة لة 
رَيطةى رؤذنامةطةريى ئةهلييةوة راو 
بؤضوونةكانيان بآلوبكةنةوة، بةآلم 

بإواى واية، كة رؤذنامةطةريى ئةهليى 
»رَيخؤشكةر بووة« بؤ هاتنةكايةى 

هَيزَيكى ئؤثؤزسيؤن لة هةرَيمى 
كوردستانداء »لةدايكبوونى ئةو هَيزةى 

ئاسانتر كردءوة«. 

كة  بإوايةدان  لةو  بةإَيزتان  رؤذنامة: 
تاقيكردنةوةى  يةكةمين  هاوآلتى  رؤذنامةى 
بووة  ئازاديى  ثةراوَيزى  بوونى  راستةقينةى 
ئةو  فيعليى  بة  ئايا  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 

ثةراوَيزة لة تاقيكردنةوةكة دةرضوو؟
راثـةإينى  لـةدواى  لــةإاسـتيـدا   *
هةبووة،  ئازاديى  لة  ثةراوَيزَيك  )1991(ةوة 
هَيناويانة،  شاخةوة  لة  هةر  حيزبةكان  ئةوة 
ضونكة ثَيشمةرطةكان كة طةِرانةوة، تةنها يةك 
ئايديؤلؤجياي  بيروبؤضوونء  نةبوون.  رةنط 
كة  ثةراوَيزة  ئةو  بةآلم  هةبوو  جياوازيان 
بةكارنةهَينراوة، ئَيمة قةناعةتمان بةوة هةبوو 
كة ترسَيك هةية لة دَلى سياسييةكاندا قسة لة 
ركابةرةكانيان قبوءأل ناكةن، بةآلم سياسييةك 
بزانَيت كة تؤ بةنيازنيت ببيت بة بةديلي ئةو، 
بةنياز نيت كورسي دةسةآلتي لَيداطير بكةيت، 

بكةيتء  رؤذنامةطةري  كاري  دةتةوَي  تةنها 
ئةو ثةراوَيزة ئازاديية بةكاربَينيت ، كة رةنطة 
ثَيى  ئةطةر  بشكَيتةوة،  ئةويش  قازانجى  بة 
نةك  وةردةطيرَيت،  ئاسانتر  ئةوة  كة  بزانَيت، 

بوونى ئؤثؤزسيؤنَيكى سياسيى.  
ئَيمة لة »هاوآلتي«يةوة توانيمان ئةو نةريتة 
بةناوى  بتوانَيت  خةَلك  كة  كاية،  بَينينةوة 
بكات،  سةركردةكان  لةسةر  قسة  ئاشكراوة 
هةرضةند ئَيمة يةكةم كةس نةبووين ئةوةمان 
كردووة، بةآلم بةردةواميمان بةوة دا. لةدواى 
هاوآلتيشةوة قسةكردن لةسةر سةركردةكان 

بووة شتَيكى ئاسايى.
رؤذنامةطةريى  ــى  دةرضــوون بةهؤى 
زانياريى  طةياندنى  توانيمان  ئةهلييةوة 
بارطاويى بة عاتيفة روءتبكةينةوةء بة خةَلك 
يةك  سةرؤكةكان  ئاساييء  هاوآلتى  بَلَيين 
سةرؤك  بؤ  ناكرَيت  بؤية  هةية،  ثيرؤزييان 
بةإَيز بةكاربَينينء بؤ هاوآلتى ئاسايى وةك 

خؤى ناوى ببةين.
رابردوودا  ساَلى  ضةند  لةماوةى  رؤذنامة: 
ئَيوة وةك كؤمةَلَيك رؤشنبيرء رؤذنامةنوءس 
لة رؤذنامةى ئةهليدا رةخنةتان طرتووة، جطة 
ئةَلتةرناتيظيش  لة  بيرتان  رةخنةطرتن  لة 

كردووةتةوة؟ 
بةديل  لة  بيرمان  دَلنياييةوة  بة  نا،   *
ــاوة  ــةرةت س ــة  ل ضونكة  نـــةدةكـــردةوة، 
مةبةستمان  بــوو،  روءن  مةبةستةكةمان 

نةبووة ببين بة بزوءتنةوةيةكى سياسى.
نيم،  قسةيةدا  ئةو  لةطةأل  هةرطيز  من 

رؤَلى  ئةهليى  رؤذنامةطةريى  دةَلَين  كة 
ئَيمة  رةنطة  فيعليى  بة  بينيوة،  ئؤثؤزسيؤنى 
جَيطةمان كردبَيتةوة بؤ خةَلكَيك كة ناإازيية 
قسة بكات، بةآلم وةك رؤذنامةكة تةنيا كارى 
كاتَيك  ضونكة  كــردووة،  رؤذنامةطةريمان 
ئيش  كة  ئؤثؤزسيؤن،  دةوترَيت  يةكَيك  بة 
لةسةر دةسةآلت دةكاتء بةرنامةيةكى هةية 
بةآلم  ــةآلت،  دةس بة  ببَيت  خؤى  بؤئةوةى 
ئَيمة لة هيض كاتَيك لة كاتةكاندا بيرمان لةوة 
نة  ويستوءمانة،  ئةوكات  نة  نةكردووةتةوة، 

ئَيستاش دةمانةوَيت.
حةقيقيدا  ئؤثؤزسيؤنى  نةبوونى  لة  ئَيمة 
ناإازيى  خةَلكى  كة  مينبةرَيك،  بة  ببوءين 
دةسةآلتيش  تةنانةت  ــرد،  دةك تَيدا  قسةى 

قسةى تَيداكردووة. 
لة  دةطرَيت  رةخنة  ئؤثؤزسيؤن  رؤذنامة: 
ثَيشكةش  بةديل  لةبةرامبةريشدا  دةسةآلتء 
دةكات، ئَيوة رةخنةتان طرتووة، ئةمة بةشَيك 
ئَيوة  كة  ئؤثؤزسيؤن،  كارةكانى  لة  نةبووة 

كردوءتانة؟
ئةركةكانى  لــة  ئةركَيك  ئَيمة  ــا،  ن  *
رؤذنامةطةريمان جَيبةجَيكردووة، بةآلم ئةمة 
كة  ــةوةدا،  ل بوءبَيت  رَيطةخؤشكةر  رةنطة 
رؤذَيك لة رؤذان ئؤثؤزسيؤنَيكى راستةقينة 
لة كوردستاندا دروستببَيت، ئَيمة هةوَلمانداوة 
بةجَيبهَينين،  خؤمان  رؤذنامةطةريى  ئةركى 
بيروإا  جياوازةكانة،  بيروإا  طةياندنى  كة 
لة  ناإازيى  تا  دةسةآلتةوة  لة  جياوازةكان 

دةسةآلتى تَيدابووة.
ثَيشكةش  بةديل  رؤذنامة  ضؤن  ئةزانيت 
بآلودةكرَيتةوة  بابةتَيك  كاتَيك  ــات؟  دةك
سةبارةت بة كةموكوءإييةكانى وآلت، خةَلك 
هةشن  دةَلَيت،  لةسةرى  خؤى  راوبؤضوونى 
خةَلك  ئةوة  ضاككردن،  بؤ  دةكةن  ثَيشنياز 
خؤيةتى كة بةديل ثَيشكةش دةكاتء ئَيمة بؤى 

بآلودةكةينةوة.
لة ئةنجامى ئيشةكةماندا كة ئيشى هةموو 
مةجالَيكمان  بكات،  وا  راطةياندنة  كةناَلَيكى 
خؤى  قسةى  كة  ــةوة  ــردووةت ك خةَلك  بؤ 
بكات، دواتر رةنطة دةنطى تاكة تاكةى خةَلك 
بزوءتنةوةى  ــروثء  ط ببَيتة  كؤبَيتةوةء 
رَيكخراو، ئةوةش ئةنجامى كارةكةمانة، نةك 

ئةوةى بة بةرنامة ئةوةمان كردبَيت.
ئةهلييةكان  رؤذنامة  رءوخسارى  رؤذنامة: 
زاَلن  رةخنةكان  هةميشة  كة  دةبينرَيت  وا 
بةسةريدا، ئايا ئةوة بة بةرنامةية، يان توءإةيى 

هاوآلتييانةء ئَيوة بآلويدةكةنةوة؟
ئةطةر  كــوردســتــانــدا  هــةرَيــمــى  لــة   *
سةرجةمي كةناَلةكان حساب بكةيت، نزيكةى 
شارو  هةموو  لة  هةية،  كةناَلمان   )800(
شارؤضكةيةكى كوردستاندا هةموو حيزبةكان 
هةموو  لةم  هةية،  خؤيان  راطةياندنى  كةناَلى 
بتوانم  تةواويى  بة  ئةوةى  تائَيستا  كةناآلنةدا 
ثَييبَلَيم سةربةخؤية، »هاوآلتى، ئاوَينةء لظين«ة، 
دوو  يةك  نةوا«ء  »راديؤى  راديؤكانيشدا،  لة 
راديؤى ناوضةيى هةية، بؤ نموءنة »دةنط« لة 

كةالر، ئةطةر بتةوَيت باسى ئةهلييةكان بكةيت، 
دةست  دوو  ثةنجةى  لة  كةناَلدا   )800( لةناو 

تَيناثةإن. 
لَي دةركة، هةمووى  ئةو نيسبةتة كةمةى 
ئةم  لةبةرامبةر  دةكــات،  باشييةكان  باسى 
بدةيت  رَيطة  دةبَيت  ثياهةَلدانةدا  هةموو 
تؤوة  الى  خــؤى  رةخنةكانى  خةَلك  كة 
بةسةريدا  كة  واقيعة،  ئةمة  بكات،  ئاراستة 

سةثاندوءين.
ناكةنةوة،  جياى  ئةوان  كة  هةية  شتَيك 
هةموو  نيية  ئةوة  هةواأل  كة  ئةوةية  ئةويش 
بَيت،  خؤى  جَيطةى  لة  خؤىء  وةك  شتَيك 
لةجَيى خؤى  كة شتَيك  ئةوةية  هةواأل  بةَلكو 
بزانين  بؤئةوةى  بطةإَيين  ئَيمة  دةبَيت  نيية، 
هةية،  كَيشةيةك  يان  هةية  روءداو  وَيدا  لة 
تةنيا رؤذنامةنوءس دةيكات، دةبَيت  ئةوةش 
بؤضوون،  وةك  بةآلم  بَيت،  ئيشةكةى  ئةوة 
بإيارى  خؤى  خةَلك  ديكةيةء  شتَيكى  ئةوة 

لَيدةدات.
لةوة  بيرتان  ثَيشتر  ئَيوة  رؤذن��ام��ة: 
ئَيوةوة  رةخنةكانى  بةهؤى  كة  كردووةتةوة 

هَيزَيكى ئؤثؤزسيؤن سةرهةَلبدات؟
* بةدَلنياييةوة مرؤظ بير لةوة دةكاتةوة، 
كة ثَيويستة ئةو بارودؤخة نةمَينَيتء هةموو 
شتَيك بة رَيكةوتنى سياسيى نةبَيت، ئةطةر بير 
بةآلم  دروستنابَيت،  طؤإان  نةكةيتةوة،  لةوة 
هَيزَيك  ئةطةر  نةبووة،  خةياَلماندا  لة  شتَيك 
دروستببَيت ئَيمة ثشتطيريى بكةين، يان بضينة 
ثاَلى، ئَيمة ئيشمان ئةوة نةبووةء ئيشيشمان 

ئةوة نيية لة راستيدا. 
قةيرانَيك  هةموو  ذيانة  ياساي  ئــةوة 
ئؤثؤزسيؤنى خؤى دروستدةكات، جا لةسةر 
ثيَِش  خؤ  بَيت،  طــروث  يان  تاك  بنضينةى 
لةوانةية  بةآلم  هةبوون،  ئؤثؤزسيؤن   )7/25(
كةمتر  بوءبن،  شةرمن  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
بةآلم  ببينن،  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى  ويستبَيتيان 
هةركةسَيك ئةزموءنى وآلتانى لةبةرضاوبَيت، 
ئؤثؤزسيؤن  ضــاوةإَيــكــراوة  شتَيكى 

دروستبَيت.
مةترسيى  توءشى  ئَيوة  ثَيشتر  رؤذنامة: 
بوونةتةوة لةسةر بؤضوونةكانتان، بةآلم هةر 
هةبووة  كاريطةريى  ئةوة  بوون،  ب��ةردةوام 

لةسةرتان؟
* مةسةلةى مةترسيى لة سةرةتاوة هةر 
هةبووة، بةآلم لة راستيدا ئَيستا مةترسييةكة 
ئاستَيكى  طةيشتووةتة  زياديكردووةء  زؤر 

ترسناك.
هةية  طةورةى  رؤَلى  ئةهليى  رؤذنامةى 
لةسةر دةسةآلت، هةر ئةمةش وايكردووة كة 
رؤذانة طوَيمان لةوة دةبَيت، كة دةَلَين ئازاديى 
لة سنوءر دةرضووة، ئةم قسانة زؤر بَيمانان، 
نةبوو،  هةر  دةسةآلتمان  ئَيمة  راستيدا  لة 
شةإى  كوذاندنةوةى  تا  راثةإينةوة  لةدواى 

لةدواى  بةآلم  نةبووة،  دةسةآلتمان  ناوخؤ 
بــةرةو  دةســـةآلت  وردة  وردة  ئـــةوةوة 
جَيطيربوءن رؤيشتووة، ئَيستا كة دةسةآلت 
مةترسييةكة  دةإوات،  جَيطيريى  بــةرةو 
لَيرةداية، ئَيمة لةم قؤناغةدا سيماى دةسةآلتى 
دةستنيشاندةكةين،  وآلتةكةمان  سياسيى 
ئينجا يان ئةوةتا دةسةآلت بةالى كرانةوةء 
ديموكراسيدا دةإواتء دةعمى ئةو ثةراوَيزة 
ئازاديية دةكةين، كة بة دَلى ئةوانة دةبَيت كة 
خةَلكى  كة  رءوبدات،  كرانةوة  دةيانةوَيت 
رةنطة  كة  لةوانةش  هةندَيك  ئازاديخوازء 
بةالى  ئةوةتا  يان  هةبن،  حيزبةكاندا  لة 
عةرةبيدا  وآلتانى  وةك  خراثى  سيستمَيكى 
ديموكراسى  دةَلَين  لةسةرةوة  كة  دةإوات، 

هةيةء لة ناويشةوة هيض لة طؤإَيدا نيية.
ساَلةى  ضةند  ئةم  من  بؤضوونى  بة 
داهاتوو ملمالنَيى دوو بةرة دةبَيت، بةرةيةك 
كةمبوونةوةى  كؤنةثارَيزيىء  لة  بةرطريى 
بؤئةوةى  دةكات،  ئازاد  بيروإاى  مةوداى 
دةسةآلتى خؤى بةردةوام بَيت، بةرةيةكيش 
دةيةوَيت ئازاديى زياترمان هةبَيتء بةرطريى 

لةو ثةراوَيزى ئازاديية بكات.
رؤذنامة: دةتوانن بَلَين ئةو طروثةى ناوي 
يان  منةتبار  ناوة  لةخؤيان  ئؤثؤزسيؤنيان 

قةرزدارى رؤذنامةطةريى ئةهليين؟
بةَلكو  قــةرزدار،  يان  منةتبار  ناَلَيين   *
بووة،  رَيخؤشكةر  ئةهليى  رؤذنامةطةريى 
خؤى  رؤَلى  كؤمةَلطةشدا  لة  طروثَيك  هةر 

نيية،  كةس  منةتبارى  كةس  دةبينَيتء 
لةسةر  كارطةرييان  كايةكان  هةموو 
دةتوانين  كؤمةَلطةدا،  لةناو  هةية  يةكتر 

ميدياى  بووة  لةتوانادا  ئةوةندةى  بَلَيين 
ئةهليى بةو دةرفةتة كةمةوة ئاسانكاريى بؤ 
لةدايكبوونى ئؤثؤزسيؤن بكات، بةآلم ئةطةر 
ئؤثؤزسيؤن خؤى شت نةبَيتء قورسايى 

نةبَيت، كاريطةريى نابَيتء ئةنجامى نابَيت.
ثَيش  وت��ارى  دوا  لة  ئَيوة  رؤذنامة: 
هانى   )2007( تةمموزى  هةَلبذاردنى 
ئةوة  دةنطبدةن،  بضن  دةدةن  هاوآلتييان 

هاتنى  بة  ثَيتواية  تؤ  نيية  ئةوة  ماناى 
ديكة  قؤناغَيكى  ئؤثؤزسيؤن  هَيزى 
ب��ةدواوة  لةوة  كة  دةستثَيدةكات، 
سوءكتر  ئَيوة  سةرشانى  ئةركى 
خؤى  ئةركى  ئؤثؤزسيؤن  دةبَيتء 

دةبينَيت؟
* ئَيمة يةكَيك لة طرفتةكانمان 
هةَلبذاردنة،  دوءبارةنةبوونةوةى 
لــــةدواى  كــاتـَيك  بـــةآلم 

ة  و ة )2 0 0 5 (
هـــةَلـــبـــذاردن 
ــــــــارة  دوءب
كة  دةبَيتةوة، 
لة  يةكَيكة 
نى  كا بنضينة

 ، سى ا كر يمو د
ئــةو  مةنتيقى 

ــة  ــةوةي ــــارة ئ وت
ئَيستا  دةســـةآلت  كة 

ئةوكاتةش  خةَلكة،  بة  كارى 
ئَيمة  كة  كردووة  ئةوةم  باسى 
بة قسةى دةسةآلت  ضوارساأل 
ضوارساأل  لة  بــةآلم  دةكةين، 
بةردةستى  دَيتةوة  ئةو  جارَيكدا 
خةَلك  كة  ئةوةية  بؤ  ئةوة  ئَيمة، 

رؤَلى خؤى ببينَيت، 
هةوَلَيكة  ــةوة  ئ
كة  بـــؤئـــةوةى 
تَيبطات  خةَلك 
سيستمى  لة  كة 

ــدا  ــي ــرات ــوك ــم دي
مةحاأل وجودىنييةء 

بــةكــردةوة دةتــوانــَيــت 
ــاري يــةكــالكــةرةوة  ــِري ب
ماهيةتي  سيماء  لةسةر 
دةسةآلتي وآلتةكةي بدات.

ئاسؤس هةردى: رؤذنامةطةريى ئةهليى رؤَلى ئؤثؤزسيؤنى نةبينيوة

دي
هةر

س 
سؤ

ئا

ئايا ئؤثؤزسيؤنى كوردى هةية؟ ثَيش ئؤثؤزسيؤن رةخنةكان لة كوَيوة ئاراساتة دةكران؟ كَى دةسثَيشخةربووة لة دروستبوونى ئؤثؤزسيؤندا، ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةمانى كوردستان )لة 2009/7/25(وة لةماوةى ساَلَيكدا ضى كردووة؟،  ثَيناسةكان ئؤثؤزسيؤنى تةندروست لة سيستمَيكى ديموكراتى تةندروستدا سةرهةَلدةدات، بؤية دةكرَيت بثرسين  بةثَيى 

ئينجازةكانى ضين؟، حكومةتى سَيبةر لةكوَيى ئؤثؤزسيؤنداية، ئايا ئؤثؤزسيؤن تةنيا موزايةدةى سياسيىء راطةياندنى كردووة يان ئةركةكانى لة ثةرلةمان بةجَيهَيناوة، بؤ لة لةاليةن دةسةآلتةوة هةميشة وا باسى ئؤثؤزسيؤن دةكرَيت، كة دان بة هيضى خَيردا نانَين؟ تاضةند دةسةآلت لة قةبارةى كارةكانى ئؤثؤزسيؤنى كةمكردووةتةوة؟ ئايا دةبَيت ئؤثؤزسيؤن 

ضاوةإَيى فةرمووى دةسةآلت بكات؟.... ئةمانةو ضةندين ثرسيارى تر كة جَيطةى مشتومإى خةَلكة لةم تةوةرةدا شرؤظة دةكرَين. 

ئاسؤس هةردي 
سلَيماني   لة    )1963( ساَلي  

لةدايكبووة.
ئةندازياريي   كؤلَيذي   دةرضووي  

ميكانيكة.
بة  ب��ووة   )1987( ساَلي  
ثَيشمةرطةو لة راثةإينةكةي  
)1991(وة  ساَلي   بةهاري  

طةإاوةتةوة.
سآ   وةرطَيإاني   خاوةني  
هي   دوءانيان  كة  كتَيبة، 
نوءسةري  ناسراو ئيسماعيل 

ديكةشيان  ئةوي   بَيشكضييةو 
ت��اي��ب��ةت��ة ب��ة م��َي��ذووي  

ئةردةآلنييةكان.
سةرنوءسةرى  يةكةمين 

»هاوآلتى«  رؤذنامةى 
بووة.

س��اَلى  خ��ةآلت��ى 
توينى  »جوبران  )2009(ى 
ئازاد«  رؤذنامةنوءسى  بؤ 

وةرطرتووة.
ئ��َي��س��ت��ا ب���ةإَي���وةرى 
بؤ  ئاوَينة  »كؤمثانياى 

راطةياندن«ة.

ئَيستا مةترسييةكة 

زؤر زياديكردووةء 

طةيشتووةتة 

ئاستَيكى ترسناك

ئَيمة لة نةبوونى 
ئؤثؤزسيؤنى 

حةقيقيدا ببوءين
بة مينبةرَيك

بؤ خةلَكى ناِرازيى

بيرمان لة بةديل 
نةدةكردةوة،

ضونكة لة سةرةتاوة 
مةبةستةكةمان روءن 

بوو، مةبةستمان نةبووة 
ببين بة بزوءتنةوةيةكى 

سياسى

ئؤثؤزسيؤنبوون

ذم��ارة )587( 
سَيشةممة 2010/6/22



راثؤرتى: ئةلةند مةحوى

ثَيطةى  بووةتة  كوردستان،  هةرَيمى 
كؤمثانيا بيانييةكان كة كاآلكانيان بة كوالَيتى 
ساغدةكةنةوة،  هةرَيمدا  لة  نزمةوة  بةرزء 
بةبآ ئةوةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
ئابووريية  بةرةوثَيشضوونة  ئةم  بتوانَيت 

وةك كارتَيكى فشار بةكاربهَينَيت.
طشتيي   بةإَيوبةري   ئيبراهيم،  عةزيز 
ب��ازرط��ان��ي  ل��ة وةزارةت����ي  ب��ازرط��ان��ي  و 
ك��وردس��ت��ان،  ه��ةرَي��م��ي   ثيشةسازيي  
بيانيي ،  )1200(كؤمثانياي   كرد:  ئاشكراى 
لةطةأل  هةماهةنطيي   بة  سةرمايةكانيان 
سةرمايةداراني   خاوةنكار و  ب��ازرط��ان و 
هةرَيم خستووةتةطةإ، هةروةك كؤمثانياش 
هةية بةتةنيا و بةبآ بةشداربوون لةطةأل هيض 

اليةكدا لةناو هةرَيمدا كاردةكات.
كؤمثانيا  بةشدارييةى  ئ��ةم  عةزيز، 
ثَيشكةوتني   نيشانةي   بة  بيانييةكانى 
هةرَيمى  لة  وةبةرهَينان  ئابووريي  و  كةرتي  

كوردستان ناوبردووة.
بةرثرسانى  كة  بةرةوثَيشضوونةى  ئةم 
ئاماذةى  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كردنةوةى  لةطةأل  هاوكاتة  دةك��ةن،  بؤ 
كؤنفرانسى  نَيودةوَلةتىء  ثَيشةنطاى  دةيان 
كة  كوردستان  هةرَيمى  لة  ئابووريى 
طاز  ن��ةوت و  كؤنفرانسَيكي  تازةترينيان 
هؤَلةندي  و  كؤمثانياي   ذمارةيةك  بؤ  بوو 
ئةَلماني  كة  ناوةإاستى ئةم مانطة لة هةولَير 

سازكرا.
ذوورى  ه��ةردوو  خؤشيانةوة،  الى 
ليذنةى  سلَيمانىء  ثيشةسازيى  بازرطانىء 
نَيودةوَلةتيى  ثَيشانطاى  سةرثةرشتيارى 
هةولَير، بؤ رؤذنامةيان تةئكيد كردووةتةوة 
مانطى  تا  كة  طرَيبةستانةى  ئةو  بةثَيى  كة 
ئايارى ئةمساأل كراون، بإيارة )3(ثَيشانطا لة 
سلَيمانىء  )13(ثَيشةنطا لة هةولَير بكرَينةوة، 
راب��ردووش��دا،  ساَلى  لة  كة  ل��ةوةى  جطة 
هةولَير  لة  نَيودةوَلةتيى  )27(ثَيشانطاى 

كراونةتةوة.
بةشَيكى زؤرى ئاَلوطؤإة بازرطانييةكانى 
وآلتى  هةردوو  لةطةأل  كوردستان  هةرَيمى 

ئةو  بةآلم  توركيادان،  ئَيرانء  دراوس��آ، 
هةرَيمى  تؤثبارانى  ب��ةردةوام  وآلتة  دوو 
حكومةتى  ئةوةى  بةبآ  دةكةن،  كوردستان 
فشار  كارتَيكى  وةك  ئابووريى  هةرَيم، 
ئةو  راطرتنى  بؤ  بةكاربهَينَيت  دذي��ان  لة 

تؤثبارانانة.
ثسثؤإى  مامؤستاى  محةمةد،  يوسف 

زانستى سياسى لة زانكؤى سلَيمانى، جةخت 
لةوة دةكاتةوة كة ئةو ئاَلوطؤإة بازرطانييةى 
هةية،  وآلت��ةدا  دوو  ئةو  هةرَيمء  لةنَيوان 
هةرَيم  حكومةتى  كورتمةودايةء  ثإؤذةى 
ناتوانَيت وةك كارتى فشار بةكارى بهَينَيت.

رؤذنامة  بؤ  زانكؤ،  مامؤستايةى  ئةو 
وتى: »تةنيا توركيا لة كةرتى نةوتدا هةندَيك 

ب��وارى  لة  هةية  ستراتيذيى  بةشداريى 
ئابووريى هةرَيمدا، هةر لةبةرئةوةشة نَيوانى 
توركيا خؤشترة لةطةأل هةرَيمى كوردستان، 
ئابووريى  ستراتيذيى  ثإؤذةى  ئَيران  بةآلم 

لة هةرَيمى كوردستاندا بنيات نةناوة«.
عَيراقةوةء  ئازاديى  ثإؤسةى  لةدواى 
ئَيرانىء  كؤمثانيا  تةنيا  ل��ةس��ةرةت��ادا 
توركييةكان دةهاتنة هةرَيمى كوردستانةوةء 
دةوترا  بةجؤرَيك  دةكرد،  وةبةرهَينانيان 
»ئةمريكا لةبةر كؤمثانيا ئَيرانييةكان عَيراقى 
كؤمثانيا  ئَيستادا  لة  بةآلم  رزطاركردووة«، 
روو  عةرةبييةكانيش  ئةمريكىء  ئةوروثىء 

لة هةرَيمى كوردستان دةكةن.
ثَيشوودا،  هةفتةى  لة  رووةشةوةء  لةم 
ئامادةي   ئةَلماني   هؤَلةندي  و  )18(كؤمثانياي  
تايبةت بة كةرتي  نةوتي  عَيراق  كؤنفرانسي  
ئَيستاشدا  لة  رَيكخراء  هةولَير  لة  كة  بوون 
بةرهةمهَينةري  )300(كؤمثانياي  نزيكةي  
ئيتاَلي لة هةرَيمي كوردستاندا كاردةكةن كة 

سةرمايةكانيان ضةندين مليار دؤالرة.
سةآلح خدر، كونسوَلي فةخريي هؤَلةندا 
ئةو  ل��ةب��ارةى  كوردستان،  هةرَيمي  لة 
عَيراق  نةوتى  كةرتى  بؤ  كة  كؤنفرانسةوة 
سةرقاَلبووين  »ماوةيةك  وتى:  رَيكخرابوو، 
سازكردني   ط��ازء  ن��ةوت و  مةسةلةي   بة 
هؤَلةندييةكاني   كؤمثانيا  بؤ  كؤنفرانسَيك 
ئةمإؤش  هةولَير،  ش��اري   لة  ب��وارة  ئةو 
)14(كؤمثانياي   بةشداريي   بة  كؤنفرانسةكة 
بواري   ئةَلمانيي   )4(كؤمثانياي   هؤَلةندي  و 
كؤمثانياكاني   لة  ذمارةيةك  طاز و  نةوت و 

عَيراقء هةرَيم بةإَيوةضوو«.
لة  ئةوة  رةخنةى  ئابووريى،  ضاودَيرانى 
كة  دةطرن  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
بيانيى  كؤمثانيايةكى  هةموو  بؤ  دةرط��اى 
لة هةرَيمى كوردستان  بَيت  واآلكردووة كة 
لَيكؤَلينةوة  ئةوةى  بةبآ  بكات،  وةبةرهَينان 
ئةو  بةرهةمةكانى  كوالَيتى  لة  بكرَيت 
كؤمثانيايةء سةنطء نَيوبانطى ئةو كؤمثانياية 
لة بازاإةكانى جيهانء وآلتةكةيدا، بةتايبةت 
هةرَيم  حكومةتى  كة  كؤمثانيايانةى  ئةو 

طرَيبةستى نةوتى لةطةأل ئيمزاكردوون.
لةم رووةوة، مةسعود بارزاني،  سةرؤكي  

لة  رؤذي )6/8(  ك��وردس��ت��ان،  هةرَيمي  
ثةرلةماني  ئةَلمانيادا بارودؤخي  ئابووريي  و 
كوردستاني   هةرَيمي   عَيراق و  سياسيي  
تاوتوَيكردووةء رايطةياندووة، كة دةرطاكاني  
كوردستان لةبةردةم خاوةنكاراني  ئةَلمانيادا 
هةرَيمدا  ثَيشخستني   لة  بتوانن  تا  كراوةن 

بةشداربن.
ئةوة  دواى  بارزانيش  لَيدوانةى  ئةم 
تر ضاوى  ئةَلمانياش وةك وآلتانى  كة  دَيت 
بإيوةء  كوردستان  هةرَيمى  عَيراقء  لة 
راب��ردوو،  مانطى  )26(ى  هؤيةشةوة  بةو 
وةزيري   جَيطري   بإاونةرى  تَيرنست  كارل 
نووسينطةي   ئةَلمانيا،  دةرةكي   بازرطاني  
ثيشةسازييةكاني   بازرطاني  و  ثةيوةنديية 

وآلتةكةي  لة هةرَيمي  كوردستان كردةوة.
لة مةراسيمي  كردنةوةي  نووسينطةكةدا، 
ئةم نووسينطةية  بإاونةر وتي : »كردنةوةي  
ثةيوةنديية  ثتةوكردني   بؤ  ترة  هةنطاوَيكي  
ثيشةسازييةكان  بازرطاني  و  ئابووريي  و 
لة  هةروةك  كوردستاندا،  هةرَيمي   لةطةأل 
هةرَيم  هاوكاري   بوارةكانيشدا  تَيكإاي  

دةبَيت«.
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هةرَيمى كوردستان، دةبيَتة ثَيطةى كؤمثانيا جيهانييةكان

حكومةتى هةريَم 
دةرطاى بؤ هةموو 
كؤمثانيايةك 
واآلكردووة بةبآ 
ئةوةى لَيكؤلَينةوة 
بكرَيت لة كواليَتى 
بةرهةمةكانى

راثؤرتى: سةنطةر جةمال

نوَيى  ميكانيزمى  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
دامةزراندنى فةرمانبةران ثةيإةودةكات، بةآلم 
بةبآ رةضاوكردنى ئةو ميكانيزمة رَيذةيةكى 
زؤر لةو )10( هةزار كةسة دامةزرَينراون كة 

لة بودجةى ئةمساَلدا بإيارى لةسةر دراوة.
هةر  ل��ة  نوَييةكة،  سيستمة  بةثَيى 
سةرؤكايةتى  بة  ليذنةيةك  وةزارةتَيكدا 
ئةو  ثَيكدةهَينرَيتء  طشتيى  بةإَيوةبةرَيكى 
فةرمانبةريان  ماونء  شوَينانةى  ثؤستء 
لةاليةن  ثَيوةريش  رايدةطةيةننء  دةوَي��ت، 
دانراوة،  وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  ليذنةيةكى 
خاَلة،  كؤمةَلَيك  رةضاوكردنى  ئةوانيش  كة 
شوَينى  بإوانامةء  دةرضوون،  ساَلى  وةك: 
شةهيدانء  كةسوكارى  نيشتةجَيبوون، 
كارو  وةزارةتى  لة  ناوى  يان  ئةنفالكراوان، 
تؤماركردبَيت،  كؤمةآليةتى  ك��اروب��ارى 
كارةكةيان  ثسثؤإيى  بةثَيى  هاوآلتييانيش 
دامةزراندنيان  بؤ  ثَيشكةشدةكةن  داواكاريى 
خاأل  بة  هةموءى  دواتريش  شوَينانة،  لةو 
دةستنيشاندةكرَيتء ناوةكةى بةرزدةكرَيتةوة 
بإيارى  بؤئةوةى  وةزي��ران  ئةنجومةنى  بؤ 

لَيبدرَيت.
حكومةتى  وتةبَيذى  مةحمود،  د.ك��اوة 
هةرَيمى كوردستان، لة لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة 
دامةزراندنى  نوَييةى  شَيوازة  لةو  جةختى 
»دامةزراندن  وتى:  ك��ردةوةو  فةرمانبةران 
بةثَيى ئةو رَيذةية دةبَيت كة لة بودجةى ساَلى 
بؤ  رَيذةكةش  دةستنيشانكراوةو  )2010(دا 
 )10( نزيكةى  كة  دياريكراوة،  وةزراةتةكان 
ئايارى  مانطى  كؤتايى  لة  فةرمانبةرة،  هةزار 
كؤبوءنةوةى  لة  هةرَيم  حكومةتى  ئةمساأل 
ئةو  زانى  بةباشى  وةزيراندا  ئةنجومةنى 
بة  دانةمةزرَينراون  ماوةتةوةء  رَيذةيةى 

نوَيتر  ميكانيزمَيكى  بة  شةفافترو  شَيوازَيكى 
دابمةزرَينرَين«.

ميكانيزمةكة  طؤإينى  بإيارى  ب��ةآلم 
زؤري  رَي��ذةي��ةك��ى  ك��ة  ل��ةك��ات��َي��ك��داي��ة، 
فةرمانبةران لةدواى ثةسةندكردنى بودجةوة 
رؤشنبيريىء  وةزارةت��ى  دامةزرَينراونء 
حكومةت  وتةبَيذةكةى  كة  الوان،  وةرزشء 
وةزيريةتى لةو )250( ميالكةى بؤي دانرابوو، 

ميالكى نةماوةو هةمووى دامةزراندووة.
ثةرلةمانتارَيكيش لة ثةرلةمانى كوردستان 
كة نةيويست ناوى بهَينرَيت، ئاماذةى بةوةكرد 
بآلوكردنةوةى  بةبآ  راب��ردووداو  لةماوةى 
ئةو  رةض��اوك��ردن��ى  ميالكاتء  ث��ؤس��تء 
ميكانيزمة نوَيية بةشَيكى زؤرى وةزارةتةكان 

ذمارةيةكى زؤر خةَلكيان دامةزراندووة.
لةوبارةيةشةوة د.كاوة وتى: »ئةنجومةنى 
لةاليةن  بودجة  بإياردانى  لةطةأل  وةزي��ران 
ئةو  كةَلةكةبوونى  بةهؤى  ثةرلةمانء 
هاوآلتييانةوة  لةاليةن  داواكارييانةى 
لةساَلى  دام��ةزران��دن،  بؤ  ثَيشكةشكراوة 
دامةزراندنء  بة  كرد  دةستى  )2009(وة 
لةسةر  داواكارييانة  ئةو  يةكالييكردنةوةى 
بؤيان  وةزارةتانةى  ئةو  بةشى  رؤشنايى 
بإيارةكةوة  لةدواى  بةآلم  تةرخانكرابوء، 
كار بةم ميكانيزمة دةكرَيتء لةمةودواء بؤ 
فةرمانبةر  بةوشَيوةية  دواتريش  ساآلنى 
بةشَيكى  ئَيستا  ضونكة  دادةم��ةزرَي��ت، 

وةزارةتةكان ميالكيان ماوة«.

طرنط  بة  نوَيية  ميكانيزمة  ئةو  كاوة،  د. 
ثَيشةوة،  بؤ  هةنطاوَيكة  ثَييواية  دةزانَيتء 
لة  رَيدةطرَيت  دةَلَيت:  ئةو  وةك  بةوثَييةى 
حيزبيىء  دةستَيوةردانى  واسيتةكاريىء 

طلةيى هاوآلتييان كةمدةكات.
كوردستان  ثةرلةمانتارةكةى  ب��ةآلم 
جَيبةجَيكردنء  ل��ة  خ��ؤى  بَيئومَيديى 
ثابةندبوونى حكومةت دةربإى بةو بريارةى 
كارةكانى  »زؤرب��ةى  وتيشى:  خؤيةوة، 
بةرنامة  ثالنء  بة  دامةزراوةيىء  حكومةت 
لةوةى  فةردين، جطة  زياتر  نينء شتةكانى 
لةسةرة،  دةرةوةى  كاريطةرى  حكومةت 
بإيارةكة  دى  ماوةيةكى  رةنطة  لةبةرئةوة 
ئةو   2010 ساَلى  كؤتايى  تا  بةسةربضَيتء 

بإيارةش جَيبةجَينةكرَيت«. 
لة  دياريكراوة  رَيذة  ئةو  دامةزراندنى 
فةرمانبةران، لةكاتَيكداية داوكارييةكى زياتر 
كراوة،  حكومةت  وةزارةتةكانى  ثَيشكةشى 
حكومةت  كارى  دةَلَيت:  د.ك��اوة  ه��ةروةك 
خزمةتطوزاريى  ثَيشكةشكردنى  ب��وارى 
ثَيداويستى  خةَلكء  داواكاريى  طشتييةء 
ياسا  بةثَيى  بةآلم  زياترة،  وةزارةتةكانيش 
دةتوانن ئةو رَيذةية دابمةزرَينن، كة ثةرلةمان 
دةن��طء  ب��ودج��ةدا  لة  تةرخانيكردوءةو 
لةكاتَيكداية  ئةوةش  دراوة،  لةسةر  بإيارى 
كة »رَيذةى فةرمانبةران بةثَيى ستانداردى 
بودجة  شَيرى  ثشكى  زؤرةو  نَيودةوَلةتى 

دةبات، كة )65%(ة«.

ميكانيزمَيكى نوآ بؤ دامةزراندن ثةيأةو دةكرَيت

دةرضووانى زانكؤء ثةيمانطاكان ضاوةإَيي دامةزراندن دةكةنء فةرمانطةكانيش ثإن لة فةرمانبةر

يةكَيك لة ثرؤذةكانى كؤمثانيا ئَيرانييةكان لة هةرَيم

ثَيش جَيبةجَيكردنى بإيارةكة ذمارةيةكى زؤرى خةَلك دامةزراون
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شاسوار مامة- رانية

وةرطرتنى  شَيوازى  لة  نيطةرانن  جوتياران 
طةنمةكانيان لة بنكةى طردجان كة بةرهةمي جوتياراني 

رانيةو ثشدةرو دوكان، لةو بنكةية وةردةطيرَيت.
باس  جوتياران  زؤر،  قةرةباَلغييةكي  سةرةإاي 
طةنميان  )3(ثلة  بة  ثَيشوو  ساآلنى  دةكةن:  لةوةش 
لَيوةرطيراوة، بةآلم ئةمساأل تةنيا بة ثلةى يةكء دوو 

وةردةطيرَيتء ئةوى ديكة رةتدةكرَيتةوة.
بة  جوتيارةكانء  لة  يةكَيكة  مةحمود،  حةسةن 
كة  ضاوةإوانة  رؤذَيكة  ضةند  راطةياند:  رؤذنامةى 
هَيواشى  بة  زؤر  بةآلم  لَيوةربطيرَيت،  طةنمةكةى 
زؤر  طةنمَيكى  وتيشى:  بةإَيوةدةضن،  كارةكان 
وةردةطيرا،  طةنم  )3(ثلة  بة  ثَيشتر  رةتدةكرَيتةوةء 
بةآلم ئَيستا تةنيا بة )2(ثلة وةردةطيرَيتء ئةوى ديكة 
تةنيا  دةبَيت  لَيرة  بةوةشدا،  ئاماذةى  رةتدةكرَيتةوة، 
وةربطيرَيت،  دوكان(  ثشدةر،  )رانية،  )3(قةزا  طةنمى 
بةآلم لة كةركوكةوة )120(تةن طةنم هَينراوة كة طةنمى 

ساَلى رابردوو بووةء بةهؤى واسيتةوة وةرطيراوة.
ضنينةوةي  وةرزي  كاتي  لة  راب���ردوو  ساَلي 
بةروبوومةكاني طةنمء جؤدا، حكومةتي هةرَيم بؤ هةر 
ديناري  )850(هةزار  بإي  طةنم  )1000كيلؤ(  تةنَيك، 
عَيراقي داوة بة جوتياران، بةثَيضةوانةوة ئةمساأل بؤ 
بة  دةدات  دينار  )650(ه��ةزار  تةنيا  يةك،  ثلة  طةنمي 

جوتياران.
نيشانداو  نيطةرانيي  جوتيار،  ثيرؤتي  عةبدوَلآل 
وتي: »هةندَيك جوتيار هةية كة طةنمةكةى حكومةت 
ئةو  ب��ةآلم  دةيفرؤشَيت،  ب��ازاإ  لة  وةريناطرَيتء 
وةرطرتن  بنكةى  لة  دةيهَينَيت  دةيكإَيتةوة،  كةسةى 
لَيى وةردةطيرَيت، ئةطةر وابإوات، ساَلى ئايندة طةنم 

ناضَينم«.
بةإَيوةبةرى  حاجى،  محةمةد  لةوبارةيةوة 

بةإَيوةضووني  سست  هؤكاري  رانية،  كشتوكاَلى 
كارةكاني طةإاندةوة بؤ نةبووني ثَيويستييةكانء وتي: 
»نةبوونى سايلؤء قةثانء ئامَيرى تايبةت بة ثشكنينى 
ئةوةى  هؤى  دةبنة  كة  سةرةكيمانن  طرفتي  طةنم، 
نةتوانين لةماوةى دياريكراودا طةنمى هةر سآ قةزاكة 

وةربطرين«.
سآ،  ثلة  طةنمي  وةرنةطرتنى  بة  سةبارةت   
بةإَيوةبةرى كشتوكاَلى رانية وتى: »ئةمساأل بةهؤى 
طةنمى جوتياران  بةر  زيانى زؤر  ناوةختةوة،  بارانى 
رَيذةيةكى  ئةوةى  دةبَيتةهؤى  ئةوةش  كةوتووة، 
زؤرى طةنم رةتبكرَيتةوةء تةنيا ثلةى يةكةمء دووةم 

وةربطيرَين«.
جوتيارانء  ب��ةس��ةرك��ردن��ةوةى  ميانةى  ل��ة 
تؤفيق،  ثَيشةوا  طرفتةكانياندا،  لة  ئاطاداربوون 
كوردستان،  ثةرلةمانى  كشتوكاَلى  ليذنةى  ئةندامى 
ئةو  نرخى  كةمكردنةوةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
وةرنةطرتنى  وةردةطيرَيتء  هاوآلتييان  لة  طةنمةى 
ثلة سَيى طةنم، وايكردووة كة جوتياران لة كشتوكاأل 

ساردببنةوة.
ئاإاستةي  ياداشتَيك  مةبةستة،  ئةو  »بؤ  وتيشي: 

سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكةم«.
لة )2010/6/8(دا دةستكراوة بة وةرطرتنى طةنم لة 
سنوورى بتوَينء ثشدةرء دوكانء وا بإيارة )2(مانط 
بخايةنَيتء رؤذانة )300-350( تةن طةنم وةردةطيرَيت 
بإى  هةرتةنَيك  بؤ  يةكةم،  ثلةى  بؤ  كة  جوتياران  لة 
)650(هةزار دينارء بؤ ثلةى دووةم )550(هةزار دينار 

دةدرَيت بة جوتياران.
دادةنرَيت،  بة طرفتى سةرةكيى جوتياران  ئةوةى 
نةبوونى )سايلؤء قةثانء ئامَيرى تايبةت بة ثشكنينى 
نةتوانرَيت  كة  ئ��ةوةى  هؤى  بوونةتة  كة  طةنم(ن، 
لةماوةى دياريكراودا تةواوى طةنمى جوتيارانى ئةو 

)3(قةزاية وةربطيرَيت لةاليةن حكومةتةوة.

رؤذنامة

عَيراق،  ثالنداناني   وةزارةت��ي   بريكاري  
ئاشكراى كرد كة ئةو كؤمةَلة ضاكسازييةي  
بةغدا  يةكةكاني   ل��ةدواي   يةك  حكومةتة 
ثؤزةتيظي   ئةنجامي   هةندَيك  ئةنجاميانداوة، 
هةذاران  بة  زياني   هاوكات،  بةآلم  هةبووة، 

طةياندووة.
ناوةنديي   دةزطاي   كة  عةالق  مةهدي   د. 
ئامار و تةكنةلؤذياي  زانياري  بةإَيوةدةبات، 
يةك  حكومةتة  كة  خستةإوو،  ئ��ةوةى 
لةدواي  يةكةكاني  دواي  ساَلي )2003(، ضةند 
ئةنجامداوة،  ئابوورييان   ضاكسازييةكي  
بةهاي   سةقامطيريي   ثاراستني   بةمةبةستي  
ثإؤسةي  خواست و  كؤنترؤَلكردني   ء  دراو 

ناوةندييةوةء  بانكي   لةاليةن  خستنةإوو 
ئةو ضاكسازيية ئابوورييانةش سةركةوتوو 
بوون لة ضارةسةركردني  ئةو شَيواندنةي  لة 
دةوَلةتيان  رؤَلي   هةبووة و  نرخدا  سيستمي  
كةمكردووةتةوة و  ئابووريدا  ضاالكيي   لة 
هةيكةلي  خةرجيي  طشتييان لة بةرذةوةنديي  

خةرجيي  وةبةرهَينان رَيكخستووةتةوة.
وتيشي:   عَيراق،  دةنطةكانى  بؤ  عةالق، 
لة  هةبووة  رؤَليان  ضاكسازييانة،  »ئ��ةو 
طؤإيني  خاوةندارَيتيي  كؤمثانياكاني  كةرتي  
لة  جطة  ئةمة  تايبةت،  كةرتي   بؤ  طشتيي  
دةزط��ا  ك��اري   ميكانيزمي   طةشةثَيداني  
قةرز و  ثَيداني   لة  كاراكردنيان  بانكييةكان و 

خوَلقاندني  دَلنيايي«.
سةرباري  ئةو اليةنة ثؤزةتيظانة، عةالق 
ضاكسازييةكان  كة  ب��ةوةش��دا،  ئاماذةي  
هةذار  ضيني   لةسةر  خراثيان  »كاريطةريي  
مانطانةي   خةرجيي   تَيكإاي   بةجَيهَيشووة و 
ء  ئ��او  نيشتةجَيبوون و  ب��ؤ  خَيزانيان 
سووتةمةني  بةرزكردووةتةوة لة )13%(ةوة 
 ،)2007( بؤ  ساآلني)1993(وة   لة   )%29( بؤ 
ئةمةش لة ئةنجامي  كةمبوونةوةي  ثاَلثشتيي  

حكومةت لة نرخي  بةرهةمة نةوتييةكان«.
ئةوةشي   ثالندانان،  وةزارةتي   بريكاري  
نرخي   ب��ةرزب��وون��ةوةي   ك��ة  راط��ةي��ان��د، 
سووتةمةني  »بووةتة هؤي  بةرزبوونةوةي  
بؤ  خَيزان  هاتوضؤي   مانطانةي   خةرجيي  
خةرجيية  ئةو  بةشَيوةيةك  ئةوةندة،  دوو 
ساَلي   لة  ب��ووة و   )%5( )1993(دا،  لة 
وتيشي:    ،»)%10( طةيشتووةتة  )2007(دا، 
رَيوشوَينَيك  ضةند  حكومةت  »ثَيويستة 
بارودؤخي   رةضاوكردني   بؤ  بطرَيتةبةر 
تؤإي   سيستمي   هاوكات  هةذاران،  ذياني  
)2006( لة ساَلي   ثاراستني  كؤمةآليةتي  كة 

ةوة لةكارداية، نوآ  بكاتةوة«.

ئةحمةدباَلةكى: ضؤمان

راب���ردوودا  مانطى  ثَينج  ل��ةم��اوةى 
مةرزى  لة  خ��ؤراك  نموءنةيى  يةكةى 
توانيويةتى  ئؤمةران  حاجى  نَيودةوَلةتيى 
دةست بةسةر زياتر لة )74( تةن خؤراكى 

ماوةبةسةرضوودا بطرَيت.
كةلوثةلى  ت��ةن  ضةندين  رؤذان���ة 
سنوءريي  خاَلى  لة  ناخؤراكى  خؤراكىء 
هةرَيم  ه��اوردةى  ئؤمةرانةوة  حاجى 
هيض  كةلوثةالنة  لةو  بةشَيك  دةكرَين، 
بةسةرضوونى  دروستكردنء  بةروارَيكى 
عَيراقى  لةطةأل ستانداردى  يان  نيية،  ثَيوة 
خاَلى  لة  ماوةيةدا  لةم  بؤية  ناطونجَين، 
سنووريي حاجى ئؤمةراندا، واتة لة ماوى 
ثَينج مانطى رابردوودا لةم سنوءرة زياتر لة 
)74( تةن كةلوثةلى خؤراكيىء ناخؤراكيى 
لةناوبراون،  طيراوةء  بةسةردا  دةستيان 

يان رةوانةى ئَيران كراونةتةوة. 
لة  ثَيشتر  جؤريى،  كؤنترؤَلى  يةكةى 
سةر  ئؤمةران  حاجى  خاَلى  سنوءرى 
بة  بةآلم  بوو،  ثالندانان  وةزارةت��ى  بة 
ط��ةورةى  كؤنفرانسَيكى  لة  بإيارَيك 
هةرسآ وةزيرى ثالندانانء تةندروستىء 
كشتوكاأل ئةمجؤرة ثشكنينانة لةو مةرزة 
وةزارةت��ى  س��ةر  خراونةتة  هةمووى 

تةندروستى.
بةإَيوةبةرى  يوسف،  د.ئيسماعيل 
بةوة  ئ��ام��اذةى  ضؤمان،  تةندروستى 
لة  خ���ؤراك  نموءنةيى  ي��ةك��ةى  ك��رد: 
سةر  ئؤمةران  حاجى  سنوءريى  خاَلى 
ضؤمان  تةندروستى  بةإَيوةبةرَيتى  بة 
دام��ةزراوةء  هاوآلتييان  سةالمةتى  بؤ 
كةلوثةلة  ئةو  كوالَيتى  لة  دَلنيابوون  بؤ 
ه��اوردة  ئَيرانةوة  لة  كة  خؤراكيانةى 

دةكرَين بؤ هةرَيمى كوردستان.

د.ئيسماعيل وتيشى: »يةكةى كؤنترؤَلى 
رابردوودا  مانطى  ثَينج  لةماوةى  جؤريى 
تةنء   )74( بةسةر  دةست  توانيويةتى 
بةسةرضوودا  كةلوثةلى  كيلؤغرام   )220(
ئةم  ئَيران،  بؤ  بيطةإَينَيتةوة  بطرَيتء 
كيلؤغرام   )60( تةنء   )29( كةلوثةالنةش: 
دةرمانى مرؤيى، )1( تةنء )200( كيلؤغرام 
جبس، )23( تةنء )300( كيلؤغرام فاستء 
كارتؤن   )19( بنَيشتء  تةن   )20( زاهى، 
لةطةأل  نةطونجاوبوون  بوون،  مؤتة  كَيكى 

رَينماييةكانى وةزارةتى تةندروستى«.
مانطةى  ثَينج  ئ��ةم  ل��ةم��اوةى  ه��ةر 
ليذنةى  سؤران،  سنوءرى  لة  رابردوودا 
ئابوءريى سؤران دةستى بةسةر زياتر لة 
ضوار تةن كةلوثةلى خؤراكيىء ناخؤراكيدا 
لة  بريتيبوون  كةلوثةلةكانيش  طرتووةء 
ثيثسىء  بةرازيلىء  جةرطى  مريشكء 

كَيكء شيرنةمةنى.

وةرطرتنةوةى طةنم  كَيشةى تَيدةكةوَيت
ثلةكان دابةزيون... طةنمى كةركوك لة قةزاى رانية وةردةطيرَيتةوة

ضاكسازيية ئابوورييةكان 
هةذاريي بةرهةمدةهيَنن

كؤنترؤَلى جؤرييش ضاالكة
خؤراكى بةسةرضوو بة ئاشكرا هاوردة دةكرَيت

بةِريَوةبةرى كشتوكالَى رانية: ناتوانين لةماوةى 
دياريكراودا طةنمى هةر سآ قةزاكة وةربطرين

ضاكسازيية 
ئابوورييةكان 

تَيكِراي  خةرجيي  
مانطانةي  خَيزانيان 
بؤ نيشتةجيَبوون و 
ئاو ء سووتةمةني  
بةرزكردووةتةوة

فؤتؤ: رؤذنامة خةروارَيك طةنم لةكاتى نموونة لَيوةرطرتنيدا   

هَيشتا بازاإةكان ثإن لة خؤراكي كوالَيتى نزم



راثؤرتى:
شارا عةبدوإلةحمان 

بةثَيى بإيارَيكى وةزارةتى داد دةبوو 
هةموو بنكةكانى ثؤليس ثابةندبن بةوةى، 
كة ئةنجامدةرى كردةوةى خةتةنةكردنى 
مَيينة، دةستطيربكرَيتء سزابدرَيت، بةآلم 

تائَيستا ئةو بإيارة جَيبةجَي نةكراوة.
لة هةولَير رَيكخراوى   رؤذى )6/16( 
راثؤرتَيكى  لة  وؤض(  رايتس  )هيومان 
ذمارةيةكى  كة  خستةإوو،  ئةوةي  نوَيدا 
بةرضاوى كضانء ذنان لة عَيراق بةدةست 
مَيينةء  زاوزَي���ي  ئةندامى  شَيواندنى 
كاريطةريية وَيرانكةرةكانى دواتريشييةوة 
بة  رَيكخراوة  ئةو  هةربؤية  دةناَلَينن، 
كوردستانى  هةرَيمى  حكومةتى  ئةركى 
بؤ  خؤ  بكةوَيتة  دةستبةجآ  كة  زان��ى، 
قةدةغةكردنى دياردةى شَيواندنى ئةندامى 
بؤ  درَيذخايةن  ثالنَيكى  مَيينةو  زاوزَيي 
تَييدا  كة  ثَيشبخات،  ريشةكَيشكردنى 

ياسايةك بؤ قةدةغةكردنى بةإَيبخات.
كة  الثةإةييةكةيدا   )73( راثؤرتة  لة 
نةوتم:  ثآ  هيضيان  »برديانمء  بةناوى 
لة  مَيينة  زاوزَي��ي  ئةندامى  شَيواندنى 
رَيكخراوى  ب��آوب��ووةوة،  كوردستان« 
دؤكيؤمَينتى  وؤض،  رايتس  هيومان 
ئةزموونةكانى ئةو كضء ذنانةى كردووة، 
كة دووضارى شَيواندنى ئةندامى زاوزَييان 
بوون، هاوكات وةسفى ئةو ئازارو ترسة 
دةكات كة كضانء ذنانى الو لةكاتى بإيني 

ئةندامى زاوزَيياندا تووشى دةبن.
هةرَيم  »حكومةتى  دةَلَيت:  راثؤرتةكة 
خوازيارنةبووة شَيواندنى ئةندامى زاوزَيي 
ئامادةيي  طةرضى  بكات،  قةدةغة  مَيينة 
تَيداية بؤ ضارةسةركردنى شَيوةكانى ترى 
توندوتيذيى جَيندةريي، وةك توندوتيذيى 
كوشتن  ثَييدةوترَيت  ئةوةى  خَيزانىء 

لةسةر شةرةف«.
نادية خةليفة، توَيذةرى مافةكانى ذنان 
لة خؤرهةآلتى ناوةإاست، سةر بة هيومان 
ئةندامى  »شَيواندنى  دةَلَيت:  وؤض،  رايتس 
منداآلن  ذنانء  مافةكانى  مَيينة  زاوزَيي 
ذيان،  بؤ  مافيشيانةوة  لة  ثَيشَيلدةكات، 
جةستةييان،  سةالمةتى  تةندروستىء 
هةربؤية كاتى ئةوة هاتووة كة حكومةتى 
تؤكمة  بةشَيوةيةكى  كوردستان  هةرَيمى 
بؤ  بكات  جديى  كارى  خؤىء  بكةوَيتة 
زيانبةخشة،  ك��ردةوة  ئةم  بنةبإكردنى 

ضونكة خؤى لة خؤيةوة لةناو ناضَيت«.
ليذنةى  ل��ةم��ةوب��ةر  س���األ  دوو 
داكؤكيكردن لةمافى ئافرةتانى ثةرلةمانى 
قةدةغةكردنى  ثإؤذةياساى  كوردستان 
توندوتيذيى خَيزانيى ئامادةكرد، كة يةكَيك 
قةدةغةكردنى  لة  بريتيية  مادةكانى  لة 
ئةو  تائَيستا  بةآلم  مَيينة،  خةتةنةكردنى 

ثإؤذة ياساية نةكراوةتة ياسا.
ليذنة  ئ��ةن��دام��ى  ئ��ةح��م��ةد،  ث��ةي��ام 
وت��ى:  رؤذن��ام��ة  ب��ؤ  ثةرلةمانييةكة 
ياساكة  ثإؤذة  بؤ  يةكةم  »خوَيندنةوةي 
كراوةو لة ليذنةكةشدا طفتوطؤى لةبارةوة 
ثةسةند  كة  م��اوة  ئ��ةوةى  تةنيا  ك��راوة 

بكرَيت«.
رؤذن��ام��ة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ثشدةر  ط��ةرم��ي��انء  ن��اوض��ةك��ان��ى  ل��ة 
وةرزى  دةبَيتة  هاوين  وةرزى  ساآلنة، 
نَيرو  رةط��ةزى  ه��ةردوو  خةتةنةكردنى 
كة  زانى  باشى  بة  ثةيام  هةربؤية  مَي، 
ثشووى  دةستثَيكردنى  ثَيش  ثةرلةمان 
بكاتة  ثإؤذةياساية  ئةو  خؤى  هاوينةى 
تةشةنةسةندنى  بؤ  سنوورَيك  تا  ياسا، 

حاَلةتةكان دابنَيت.
ئةو بةَلطانةى لةاليةن هيومان رايتس 
كة  ثيشانيدةدةن  كؤكراونةتةوة  وؤض، 
ذنانى  كضانء  لة  زؤرَي��ك  بةنيسبةتى 
كوردستانى عَيراقةوة، شَيواندنى ئةندامى 
زاوزَيي مَيينة، شتَيكى حةتمييةو هةندَيجار 
لة تةمةنى )3-12( ساَليدا بؤيان دةكرَيت، 
لة هةندَيك حاَلةتدا كة هيومان رايتس وؤض، 
دؤكيؤمَينتى كردوون، فشارى كؤمةآليةتى 
ذنانى باَلغيشى ناضاركردووة، كة ئةنجامى 
ئةو  هةندَيجار  جطةلةوةى  ئةمة  بدةن، 
كردةوةية كراوة بة مةرجَيكى ثَيشينة بؤ 

هاوسةرطيريكردن.

 )17( تةمةن  قوتابييةكى  كة  طوَلة، 
بة  ثَلينطانة  طوندى  خةَلكى  ساآلنةو 
»لةبيرمة  وتووة:  وؤضى  رايتس  هيومان 
هةردووكمانيان  براذنةكةى  دايكمء  كة 
لَيبوو، ضووين  برد، ضوار كضى ديكةشي 
بؤ سةركةثكانء برديانين بؤ طةرماوةكة، 
هَيشتةوةو  كراوةيي  بة  قاضةكانمانيان 
يةك  ل���ةدواى  ي��ةك  ب��إى،  شتَيكيان 
بةنجَيك  هيض  ئةوةى  بآ  لَيكردين  وايان 
بةكاربهَينن، من دةترسام، بةآلم بةرطةى 
بووم،  عادة  كاتَيكيش  طرت،  ئازارةكةم 
بإدراوةوة  شوَينة  لةو  زؤرم  ئازارَيكى 

ثَيطةيشت«.
لة راثؤرتةكةى هيومان رايتس وؤضدا، 
هاتووة: »حكومةتى ثَيشووى هةرَيم ضةند 
ضارةسةركردنى  بؤ  ناوة  هةنطاوَيكى 
زاوزَيي  ئةندامى  شَيواندنى  ك��ردةوةى 
داد،  وةزارةتى  بإيارَيكى  لةوانة:  مَيينة، 
ثؤليس  بنكةكانى  هةموو  دةب��وو  كة 
ئةنجامدةرى  كة  ب��ةوةوة،  ثابةندبكات 
زاوزَيي  ئةندامى  شَيواندنى  ك��ردةوةى 
مَيينة دةستطيربكرَيتء سزابدرَيت، بةآلم 
بوونى ئةم بإيارة بةشَيوةيةكى بةرفراوان 
زانراو نةبووة، هيومان رايتس وؤض، هيض 
بإيارة  ئةو  كة  نةدؤزييةوة  بةَلطةيةكى 

وةطةإخرابَيت«.
وةزارةتى  لَيكؤَلينةوةى  دوو  بةثَيى 
مافى مرؤظى كابينةى ثَيشووى حكومةتى 
قةزاى  لة  راب��ردوو  ساَلى  كة  هةرَيم، 
خوَيندكارى   )521( لةسةر  ضةمضةماألء 
ئةنجامدراوة،  نَيوان )11-24ساأل(  تةمةن 
نموونةكة  )40.7%(ى  كة  دةركةوتووة، 
بةشَيوةيةك  كراوة،  لةطةأل  كردةوةكةيان 
تةمةنى  خوار  كضانى  ئةوانة  )23%(ى  كة 
ساألء   )14( )45%(ي���ان  ساَلنء   )13(

بةرةوذوورن.
وادى  رَي��ك��خ��راوى  )2010(دا  ل��ة 
لَيكؤَلينةوةيةكى  ئةنجامةكانى  ئةَلمانى 
ئةيلولي  نَيوان  لةماوةى  كة  بآوكردةوة، 
)2007ء مايسى 2008(دا لة ثارَيزطاكانى 
طةرميان/  ناوضةى  سلَيمانىء  هةولَيرء 

ديمانةى  تَييدا  ئةنجامدراون  كةركوك، 
كة  ك��ردووة،  كض  ذنء   )1.408( لةطةأل 
ب���ةرةوذوور  س��األء   )14( تةمةنيان 
)72.7%(ي��ان  ك�ة  دةرك��ةوت  ب��ووة، 
لة   )%77.9( كراوة.  لةطةأل  كردةوةكةيان 
سلَيمانىء )81.2%( لة طةرميان، هةروةها 

)63%( لة هةولَير.
ف���ةالح م���ورادخ���ان، ب��ةرث��رس��ى 
بؤ  ئ��ةوةى  ئةَلمانى  وادى  رَيكخراوى 
بةنيازى  »ك��ة  خ��س��ت��ةإوو:  رؤذن��ام��ة 
سةربةخؤن  كؤميتةيةكى  دروستكردنى 
بؤ رَيطريكردن لة خةتةنةكردنى مَيينة، كة 
ثةيوةنديدارةكانء  اليةنة  سةرجةم  تَييدا 
ثةرلةمانتاران  ضاالكوانء  رَيكخراوى 
لةسةر  ئيش  بةومةبةستةى  ثَيكبهَينن، 
هةموو ئةو راسثاردانة بكرَيت، كة ثَيشتر 
ض  بآوكراونةتةوة،  دياردةية  ئةو  لةسةر 
ناوخؤييةكان  رَيكخراوة  وةزارةتء  هى 
ئةمةش  بيانييةكان،  رَيكخراوة  يان  بَيت، 

بؤ رَيطرتنة لة زيادبوونى حاَلةتةكان«.
ه��ي��وم��ان راي��ت��س وؤض��ي��ش، لة 
راثؤرتةكةيدا بانطهَيشتنى دةسةآلتدارانى 
درَيذخايةن  ثالنَيكى  تا  دةكات،  هةرَيمى 
دابنَين بؤ ريشةكَيشكردنى ئةو كردةوةية، 
تَيدابَيت  ياسايةكى  ستراتيذةكةى  دةبَيت 
كردةوةى  ئةنجامدانى  قةدةغةكردنى  بؤ 

شَيواندنى ئةندامى زاوزَي.
نادية خةليفة، دةَلَيت: »نابَيت حكومةت 
هةرئةوةندة وةخؤبكةوَيت بؤ كؤتاييهَينان 
دةبَيت  بةَلكو  ب��ةس،  ك��ردةوةي��ةو  بةو 
ستانداردَيكى  ضةسثاندنى  بؤ  كاربكات 
زاوزَي��ي  ئةندامى   - جةماوةريي  نوَيى 

كضةكانيان نةشَيوَينن«.
دياردةكة  »ريشةكَيشكردنى  وتيشى: 
بة  ثَيويستى  عَيراق  كوردستانى  لة 
خؤتةرخانكردووى  سةركردايةتييةكى 
حكومةتى  دي���وى  ل��ة  ه��ةي��ة  ب��ةه��َي��ز 
راشكاوانةى  رَيوشوَينى  كة  هةرَيمةوة، 
ضاو  ضيتر  كة  ئةوةى،  دةربارةى  هةبَيت 
مَييينة  زاوزَي��ي  ئةندامى  شَيواندنى  لة 

ناثؤشرَيت«.
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منداَلَيك دواى خةتةنةكردنى

ئَيران لة هةموو بوارَيكدا 
وةبةرهَينانى كردووة

وآلتى  حاجييان،  طَيإانةوةى  بةثَيى   
دامودةزطاييء  زؤر  بةشَيوةيةكى  ئَيران 
رَيكوثَيك بوارى حةجى رَيكخستووة، كة لة 
رووى ئابوءرييةوة قازانجى بؤ خؤى هةية، 
بؤ  سعودية  لة  هؤتَيلَيك  ضةند  كإينى  وةك 
حةوانةوةى حاجييانى خؤى، جطة لة كإينى 
فإؤكةء ثاس بؤ ضوونء هاتنى حاجييةكانى، 
كة دواجار هةموو خةرجييةكة دةطةإَيتةوة 

بؤ ئَيران خؤى.
باسء  هةموو  لة  هةرَيم  حاجييةكانى 
ئَيران  وآلت��ى  بة  نموءنة  خواسَيكياندا 
ئيدارةكردنى  لة  رَيكوثَيكيى  بؤ  دةهَيننةوة، 

ثرؤسةكةدا.

خراثيى بارودؤخى حاجييانى 
هةرَيم

سةفةرةكةمدا  »لة  دةَلَيت:  عارف  حاجى 
بؤ حةج سةردانى ناسياوَيكى خؤم كرد، كة 

لة وآلتى ئَيرانةوة هاتبوو بؤ حةجكردن«.
ئةوم  »بارودؤخى  دةَلَيت:  حاجيية  ئةو 
حاجييانى  ئَيمةى  كة  زانيم  ئةوجا  بينى 
هةرَيم لة ض بارودؤخَيكى نةطونجاوداين، ئةو 
جَيطايةى ئةوى لَيبوو زؤر زؤر جياواز بوو 

لةو جَيطا ناخؤشةى ئَيمةى لَيبوءين«.
»حاجيى  حاجييان:  طَيإانةوةى  بةثَيى 
بةهرةمةند  باش  خزمةتطوزاريى  لة  هةرَيم 
حةوانةوةى  »شوَينى  نموءنة  بؤ  نيية«، 
حاجييانى هةرَيم ناخؤشء نةطونجاوة، هةر 
ذوءرَيك ضةندين حاجى تَيدةكرَيتء بة ثةردة 
نَيوانى حاجييانى ذنء ثياو جياكراوةتةوة لة 
هةندَيك لة ذوورةكاندا، جطة لة قةرةباَلغيى 
شوَينةكانيشيان  هةرَيم،  حاجييانى  ذوءرى 

دوورة لة حةرةمةوة«.
دةَلَيت:  ئةوقاف  وةزارةتى  وتةبَيذةكةى 
حاجيان  لة  كؤمةَلَيك  هةر  كة  راستة  ئةوة 
بؤ  ئ��ةوة   ب��ةآلم  ذوورَي��ك��ةوة،  دةخرَينة 
ناوبراو  ئيدارييةكانة،  كارة  ئاسانكاريى 
حاجييانى  كة  ئ��ةوةدا  لةطةَل  ه��اوإاب��وو 
نين،  ب��ةرزدا  زؤر  طوزةرانَيكى  لة  هةرَيم 
بةآلم راى وابوو، كة »ئةطةر كةسَيك بضَيت 
خؤشطوزةرانى  لة  بير  حةج  ئةنجامدانى  بؤ 

ناكاتةوة«.
لة  مةككة  لة  حاجيان  وتى:  مةريوان، 
رووى  ئيدارييةوة دةكرَين بة سَي بةشةوة 
كورد  حاجى  خراث(  مامناوةندو  )زؤرباش، 
ناَلَيم  ب��ةآلم  مامناوةندةوةية،  لةسةروو 

زؤرباشة.
دةيدات  كورد  حاجى  ثارةيةى  ئةو  ئايا 
زؤرباش  شوَينَيكى  لة  كة  ئةوةنيية  بايي 
وتى:  نةقشةبةندى،  مةريوان  دابنرَين؟ 
ئةو  ئايا  بكةم  حساب  ئ��ةوة  ناتوانم  من 
كورد  حاجى  ثَيشكةشى  خزمةتطوزارييةى 
ئةوة  نا  يان  ثارةكةيةتى  بايي  دةكرَيت 

ثَيويستى بة كةسى ثسثؤإة.

رَيبةرةكانء حاجييان، نةبوونى 
متمانة

حاجيانةوة  طَيإانةوةى  وتةء  لة  ئةوةى 
حاجييان  كة  ئةوةية  رووندةبَيتةوة،  بؤت 
نيية،  رَيبةرةكانيان  بة  متمانةيان  زؤركات 
رَيى  لة  خةرجييةكانيان  كاروبارو  لةكاتَيكدا 

ئةم رَيبةرانةوة جَيبةجَيدةكرَيت.
يةكَيك لةو حاجييانةى لةطةأل رَيبةرةكةى 
»رَيبةرةكةمان  دةَلَيت:  بووة،  كَيشة  توءشى 
ثارةمان  دةدا  هةوَلى  شَيوةيةك  بةهةموو 
لَيبكَيشَيتةوة، هةر لة بابةتى »حةجكإين«ةوة 
تا دةطاتة غةرامةدان، لة هةموو ئةوشتانةدا 

ثارةى زيادى لَيدةسةندين«.
ئةو حاجيية دةَلَيت: »زؤرَيك لة حاجييان 
حةجةكانيان  بةتاَلبوونةوةى  ترسى  لة 
كة  طومانَيك  كةموكوإيىء  هةر  لة  بَيدةنطن 

لة رَيبةرةكانيانةوة دةربكةوَيت«.
دَينَيتةوةو  نموءنةيةك  حاجيية  ئةو 
دةَلَيت: »لة كاتى طةإانةوةمان بؤ كوردستان، 
رَيبةرةكةمان ثَييوتين: دةبَيت غةرامةى ئةو 
بة فإؤكةخانة،  ثَيمانة، بدةين  حمولةيةى كة 
بؤ ئةم مةبةستة هةريةكة دووسةد دؤالرى 
لَيسةندين، كة ذمارةمان نزيكةى )8( كةسَيك 
ئةو  كة  دةركةوت  بؤم  دواتر  بةآلم  دةبوء، 

لةبرى هةموو غةرامةكةى ئَيمة، تةنيا )200( 
دؤالرى داوة بة فإؤكةخانة«. 

ئةو حاجية وتيشى: »من لةسةر ئةم شتانة 
قسةم دةكرد، بةآلم هاوإَيكانم دةيانوت قسة 
ضونكة  مةإةنجَينة،  رَيبةرةكة  دَلى  مةكةء 

حةجةكةت بةتاَلدةبَيتةوة«.

يةك ثارةء خزمةتطوزاريى جياواز
لةطةَل ئةوةى حةج شوَينى رووتبوونةوةى 
ئيمتيازات و جياوازيي،  ثلةو  لة  ئينسانةكانة 
حةجدا،  سةفةرةكانى  لة  هةندَيك  لة  بةالم 
جياوازى لةنَيوان بةرثرسء كةسانى ديكةدا 
كراوة، بةرثرسء ثلة تايبةتةكان لة شوَينء 
جَيطةى تايبةتىء زؤرباشتر لة حاجييانى ديكة 
دةمَيننةوة. ئةم خزمةتطوزاريية تايبةتةء ئةم 
حاجييان  هةموو  كة  لةكاتَيكداية،  جياوازيية 

هةر »هةمان« ثارةيان داوة.
بةالم وتةبَيذى وةزارةتى ئةوقاف دةَلَيت: 
هةبَيت،  تايبةتيان  شوَينى  ئةوكةسانةى 
دةبَيت ثارةى زياتر بدةن و ثارةكةيان وةك 

ئةوانى تر نيية.
ئةمساَلى  بإيارَيكى  بة  ئاماذةى  ناوبراو 
تايبةتى  سةفةرى  كة  دا،  وةزارةت��ةك��ةى 
رةتكردووةتةوة  كةسيان  دووسةد  نزيكةى 
كوردستانةوة  لةرَيى  بةنيازبووة  بةغدا  كة 
»جَيبةجَيكردنى  بة  بإيارةى  ئةو  بياننَيرَيتء 

عةدالةت«وةسفكرد.

حةج كإين
حةجكإين بابةتَيكى فيقهيية، بةآلم ئةمإؤ 
بؤ  كراوة  ئيستيغالل  خراث  بةشَيوةيةكى 
مورشيدو  بَيئةوةى  ث��ارة.  كَيشانةوةى 
ئةو  بدةنة  هؤشيارييةك  هيض  رَيبةرةكان 
حاجييانةى كة دةكةونة ناو ئةم قؤَلبإينةوة.

لة  هةندَيك  لَيكدانةوةى  سةرنجء  بةثَيى 
حاجييان جارى وابووة رَيبةرو مورشيدةكان 
بوونةتة شةريكى ئةو قؤَلبإينة. يان النيكةم 

بَيدةنط بوون لَيى.
حةج دةكإدرَيت، بةآلم بة ثارةيةكى زؤر، 
تادةطاتة )1000( دؤالر،  لة )500( دؤالرةوة 
كة زؤرجاريش جطة لة ثارةكَيشانةوة شتَيكى 
تَيكةوتووة،  فَيَلى  فرتء  ضونكة  نيية،  ديكة 
ئةو كةسانةى ثارة وةردةطرن، بةو نيازةى 
حةج بؤ كةسَيكى تر بكةن، زؤركات حةجةكة 
ناكةن، ضونكة لة يةككاتدا ثارةى حةجكردن 
لةضةند كةسَيك وةردةطرن، ئةمةش نيشانةى 
دةإؤن،  دةب��ةنء  ثارةكة  تةنيا  كة  ئةوةية 
ضونكة ناكرَيت كةسَيك لة يةككاتدا حةج بؤ 

دوو سآ كةس بكات.
بةثَيى »فيقه�«ى ئيسالم كةسَيك دةتوانَيت 
حةجى  يان  مردووة  كة  تر  كةسَيكى  لةبرى 
ئةنجام  حةج  بيكات،  ناتواتَيت  لةسةرةو 

بدات.
تةنيا  »ئَيمة  وتى:  نةقشةبةندى،  مةريوان 
بإى 1000دؤالر دةدةين بة هةر حةملةدارَيك 
كة تةنيا بةشى خةرجييةكانى دةكات، كةضى 
ساآلنة بوون بة حةملةدار داواكارى زؤرى 

لةسةرة، ئةمةش طومانى الدروستكردين«.
»ئاكامى  دةَلَيت:  درَي��ذةدا  لة  مةريوان 
هةندَيك  كة  ئةوةى  طةيشتة  طومانةكانمان 
بة سةفةرةكةوة  بازرطانى  حةملةدارانة  لةو 

دةكةن لة رَيطةى »حج البدل«ةوة«.
هةيةو  ئيسالميدا  فيقهى  لة  البدل(  )حج 
ئةوةية كة كةسَيك لةبرى كةسَيكى تر حةج 
لةسةر  طَيإانةوانةى  ئةو  بةثَيى  بةآلم  بكات. 
»حةجكإين«  البدل«يان  »حج  جَيبةجَيكردنى 
و  ثشكنين  بة  ثَيويستى  بابةتة  ئةو  هةية 
لة  تا  هةية  ريفؤرمى شةرعيى  ضاكسازيىو 

ئيستيغاللء بازرطانيكردن دةربازبكرَيت.
وةك حاجيان دةيطَيإنةوةو وتةبَيذةكةى 
»ئَيستا  دةَل��َي��ت:  ئةوقافيش  وةزارةت���ى 
بازرطانى  ط��ةورةت��ري��ن  ثرؤسةية  ئ��ةو 

ثَيوةدةكرَيت«.
وا  »حةملةدارى  طَيإانةوةكان  بةثَيى 
خةَلك  لة  البدل(ى  )حج   )400( ثارةى  هةية 
لة  دانةيةك  هةر  نرخى  كة  وةرط��رت��ووة، 

)300-1000( دؤالرة«.
ح��ةج��ك��ردن ي��ةك��َي��ك��ة ل��ة س��روت��ة 
ثيرؤزةكانى ئاينى ئيسالمء ساآلنة لة شارى 
جيهانةوة  موسوَلمانانى  لةاليةن  مةككة 

ئةنجامدةدرَيت.



بةدواداضوونى: 
عةبدوَلآل رَيشاوى

بةشَيك لةحاجيانى كوردستان 
ئاماذة بةوة دةكةن كة كةموكوءإيى، 

طةندةَليىء ثارةخواردن، لة بةإَيوةبردنى 
ثرؤسةى حةجدا جَيبةجَيدةكرَينء 
مامؤستايةكى ئاينيش جةخت لةوة 
دةكاتةوة، ثرؤسةى حةجكردن بةو 

دياردانةوة بةتاَل دةبَيتةوة. 

هةندَيك لةوانةى لة هةرَيمى كوردستانةوة 
لةطةأل  جَيبةجَيكردووة،  حةجيان  سةفةرى 
ئةوةى دَلخؤشن بة ئةنجامدانى ئةو سروتة 
بة  نيطةرانن  لةهةمانكاتدا  بةآلم  ئاينيية، 
بوونى طةندةَليى ئيداريى كة دووضارى ئةو 

ثرؤسةية بووةتةوة.
ضؤنَيتى  ل��ة  رةخ��ن��ة  كةسانةى  ئ��ةو 
بةإَيوةضوءنى ثرؤسةكة دةطرن، زؤربةيان 
بؤية  رؤشنبيرن،  خوَيندةوارو  خةَلكى 
نَيطةتيظانة  خاَلة  ئةو  بةبوونى  دركيان 
كردووة لة بةإَيوةضوءنى ثرؤسةى حةجى 
وةزارةت��ى  كة  كوردستاندا،  حاجييانى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  ئةوقافى 

ساآلنة جَيبةجَيى دةكات.
كة  دى  خةَلكةكةى  زؤرينةى  ئايا  بةآلم 
نةبَيتء  ئةوتؤيان  رؤشنبيرييةكى  لةوانةية 
ئةركة  جَيبةجَيكردنى  لة  ضاويان  تةنيا 
خراث  بةشَيوةيةكى  دةشَيت  بَيت،  ئاينييةكة 
ئيستيغالل نةكرَين يان بةشَيوةيةكى نةشياو 

ثرؤسةكة جَيبةجَينةكةن؟
عارف عوسمان، يةكَيك لةوانةى سةفةرى 
لة  »كاتَيك  دةَلَيت:  ئةنجامداوة،  حةجيان 
سةفةرةكةمدا لة حةج رووبةإووى هةندَيك 
دةب��وءم��ةوة،  طةندةَليى  كةموكوءإيىء 
ديكة  حاجييةكانى  ه��ةراء  بة  دةم��ك��رد 
ئةوةندة قسةمةكةء  طيان  )كاكة  ثَيياندةوتم: 
هةَلمةشاخآ،  رَيبةرةكةماندا  رووى  بة 

ضونكة حةجةكةت بةتاَلدةبَيتةوة(.
حةجدا  سةفةرى  »لة  دةَل��َي��ت:  ع��ارف 
كةموكوإيى زؤرة، سةرةإاى ثارةخواردنى 
وريا  حاجيانة  ئةو  بَيتء  ئةطةر  حاجييان، 
نةبن«. وةزارةتى ئةوقافى حكومةتى هةرَيمى 
كةموكوإيدا  بوونى  بة  دان  كوردستانيش 

دةنَيتء هاوإاية.

ناوهاتنةوة بؤ سةفةرى حةج
س��ةرةت��اى ك��ةم��وك��وءإي��ي��ةك��ان لة 
سةفةرةكة  بؤ  حاجييان  ناوهاتنةوةى 
وةزارةت���ى  ئَيستا  ك��ة  دةستثَيدةكات، 
هةوَلى  نوَيوة  ميكانيزمَيكى  لةإَيى  نوَى 

ضارةسةركردنيان دةدات.
كة  واي��ك��ردووة  كةموكءإييانة  ئةو   
كإين  و  رةشوةكاريى  دياردةى  طةندةَليىء 

و فرشتن بكةوَيتة ناو ثرؤسةكةوة.
هةندَيك كةس بؤ مسؤطةركردنى سةرة، 
لة  جطة  ئةمة  رةش��وةدان،  بةر  ثةنادةبةنة 
واسيتةكردن، بةآلم ئايا ثةنابردنة بةر رَيطةى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  ناياسايي  ناشةرعيىء 

ثرؤسةيةكى ئاينيى، كارَيكى شياوة؟
مامؤستا  ناسراو  ئاينيي  كةسايةتى 
راي��دةط��ةي��ةن��َي��ت:  شةمَيرانى  ح��ةس��ةن 
وةك  ناياسايي  رَي��ط��ةى  »طرتنةبةرى 
ناوو  فرؤشتنى  كإينء  واسيتةكاريىء 
روءى  لة  نةشياوةو  كارَيكى  خزمخزمَينة 

شةرعييةوة حةرامة«.
هاتنةالم  »هةندَيك كةس  دةَلَيت:  ناوبراو 
مسؤطةركردنى  بؤ  »دةت��وان��ي��ن  ءت��ي��ان: 
سةفةرى حةج بإَيك ثارة بدةين، ضونكة لةم 
منيش  دةكةين،  مسؤطةر  سةرة  رَيطةيةوة 
ثَيم وتن بةهيض شَيوةيةك ئةو كارة دروست 
نيية، ضونكة ئةو ثارةدانة رةشوةيةء ئةوةش 

حةرامة«.
لةو  »ه��ةرك��ةس  دةَل��َي��ت:  شةمَيرانى 

رَيطةيةوة حةج دةكات با نةيكات«.
»ئةو  روونيدةكاتةوة:  زياتر  شةمَيرانى 
كةسانة وادةزانن ئةو ثارةدانة لةبةر ئةوةى  
بؤ حةجة، نةك حةرام نيية، بةَلكو خَيريشة، 
بةآلم من دَلنيايان دةكةمةوة كة ئةوة كارَيكى 

حةرامةو بةهيض شَيوةيةك دروست نيية«.
ناوهاتنةوة  لة  واسيتةكاريى  واسيتةو 

بةهؤى  هةيةو زؤركةس  بؤ سةفةرى حةج 
دَيتةوةء  ناوةكةى  نزيكةوة  دؤستَيكى 
دةبَيت ضاوةإآ  ناناسَيت  كة كةس  ئةوةش 

بَيت تا بةخت دةبَيتة ياوةرى.
وتةبَيذى  نةقشةبةندى،  م��ةري��وان 
ئةوةدا  طةَل  لة  هاوإاية  ئةوقاف،  وةزارةتى 
كة لة ثرؤسةى ناردنى خةَلك بؤحةج واستةو 
واستةكاريىء كإينء فرؤشتن هةيةو دةَلَيت: 
»هةندَيك كةس واستة دةكةن، هةندَيك كةس 
كةسيش  هةندَيك  دةفرؤشن،  ناوةكانيان 
سةرةدةكإن«، بةآلم ناوبراو روونيكردةوة، 
كة »وةزارةتةكةيان بة ميكانيزمَيكى نوَى لة 
نةمَينَيت«،  شتانة  ئةو  هةوَليداوة  ئةمساَلدا 
نةشاردةوة  خؤشى  نيطةرانى  هةرضةندة 
كة ئةو جؤرة حاَلةتة نةخوازراوانة لةوانةية 

هةر بةردةوام بَيت.
ناوى  ئةمساَل  »بؤ حةجى  وتى:  ناوبراو 
حاجيانى سَي ساَلى داهاتوومان راكَيشاوة، 
ناوى ضووةتة  خةَلك  تر  بؤ سَى ساَل  واتة 
هةندَيك  دةكةين  تةماشا  بةآلم  س��ةرةوة، 
سةرةكةى  دةرض���ووة  ناويان  كة  ك��ةس 
ئةو  ئةمةش  تر،  خةَلكى  بة  دةدةن  خؤيان 
ئةو  كة  دروستكردووة  ئَيمة  الى  طومانةى 
كةسة سةرةكةى خؤى فرؤشتبَيت، هةربؤية 

رَيطريمان لَيكردووة«.
سةرسوإمانى  نيطةرانىء  مةريوان 
خؤى نيشاندا كة ضؤن لةساآلنى رابردوودا 
كإينء  بة  رَي��ط��ةى  ئ��ةوق��اف  وةزارةت���ى 
فرؤشتنى ناو داوةو ئاسانكاريى بؤكردوون، 

طؤإين  ناو  كة  نةيانزانيبَيت  »لةوانةية  وتى: 
كإينء فرؤشتنى ثَيوة دةكرَيت«.

مةريوان جةختى لةوة كردةوة: »ئَيستاش 
كإينء  ن��او  كة  هةية  ه��ةر  هةوآلنة  ئ��ةو 

فرؤشتنى ثَيوة بكرَيت«.

ثشكى بةرثرسانى باآل
ثشكيان  باآل  بةرثرسانى  لة  زؤري��ك 
هةية لة ناردنى هةندَيك خةَلك بؤ سةفةرى 
حةج، جاران حيزبة بضوءكةكانيش ثشكيان 
هةبوو لة سةفةرى حةجدا، بةآلم ئَيستا تةنيا 
سةركؤمارى  لة  هةر  باآلكان،  بةرثرسة 
دةطاتة  تا  هةرَيمء  سةرؤكى  تا  عَيراقةوة 
بنَيرن  خةَلك  دةتوانن  عَيراق  ثارلةمانى 

دامودةزطايي  نا  نيشانةى  ئةمةش  بؤحةج، 
ئةو ثرؤسةية دةطةيةنَيت.

وتةبَيذةكةى  نةقشةبةندى،  مةريوان 
كة  ك��ردةوة  جةختى  ئةوقاف  وةزارةت��ى 
وتى:  دةكةنء  خةَلك  بؤ  واستة  بةرثرسان 

»ئةو دياردةية ئَيمةى هةراسانكردووة«. 
وةزارةتةكةى،  وتةبَيذى  وةك  مةريوان 
هةر  ك��ردووة  هةإةشةى  راب���ردوودا  لة 
ناوى  بنَيرَيت  بؤ  ن��اوي��ان  بةرثرسَيك 
ئاشكرادةكات«،  ميدياكان  بؤ  بةرثرسةكة 
بةرثرسَيك  هيض  ن��اوى  تائَيستا  ب��ةآلم 

ئاشكرانةكراوة.
بؤالى  واسيتة  نامةى  »ئَيستا  وتى:  ئةو، 

من نايةت، ئيتر نازانم بؤكوَى دةإوات«.

ئةم نوكتةية
بؤى  عَيراقيى  ثةرلةمانتارَيكى  ه��ةر 
كةس  دوو  تايبةت  شَيوةى  بة  ساآلنة  هةية 
مةسيحىء  ثةرلةمانتارة  بة  حةج  بؤ  بنَيرَيت 
ئَيزدييةكانيشةوة، ئةمة جطة لة بةرثرسةكانى 
ترى ناو حكومةتى عَيراقى بة كوردو عةرةب 

و ئيسالمىء عةلمانيةوة.
ئيمتيازة  ئةو  نازانم  »من  وتى:  مةريوان: 
لةثاى ضيةو ئةو ثةرلةمانتارانة ئةو ئيمتيازة 
ضؤن بةكاردَينن، دةيبةخشنة خزمء كةسيان 

يان دةيفرؤشن«.
طَيإامةوة:  بؤ  نوكتةيةشى  ئةم  مةريوان 
»جارَيك ثةرلةمانتارَيكى ئَيزديى ثَييوتين من 
بنَيرم  بؤ  موسوَلمانتان  حاجى  دوو  ئامادةم 
بؤ حةج، بةآلم بةو مةرجةى رةجمى شةيتان 

نةكةن«.

سةفةرَيكى ثإ مةسرةف
سةفةرى  لةوانةى  هةندَيك  بؤضوءنى  بة 
ئةو  تَيضوءنى  دةكرَيت  ئةنجامداوة،  حةجيان 
ئةطةر  ببَيتةوة،  كةمتر  لةئَيستا  سةفةرة زؤر 
بَيتء كؤمةَلَيك ضاكسازيىء رَيوشوَينى نوآ 
»ثاس«  بة  سةفةركردن  لةوانة  بطيرَيتةبةر، 

لةبرى فإؤكة، وةك ئةوةى لة ئَيران هةية.
ئةو كةسانة دةَلَين: عةرةبستانى سعودية 
بةو رادةية لة ئَيمةوة دوور نيية كة ناضاربين 
بطوازينةوة،  فإؤكة  بة  حاجييان  هةموو 
لة  كة  ثاس  كؤمةَلَيك  بة  دةتوانين  بةَلكو 
هةموو  بةرزبنء  خزمةتطوزارييةوة  روءى 
سةفةرة  ئةو  تيابَيت  حةوانةوةى  هؤكارَيكى 

ئةنجامبدرَيت.
سةفةرى  ئةطةر  ثَييانواية:  كةسانة  ئةو 
بؤ  هةرَيمء  بؤ  ئةوا  بَيت،  »ثاس«  بة  خةج 
ئةوكات  ضونكة  زؤرة،  سوودى  حاجييانيش 
دةدةن،  كةمتر  ثارةى  حاجييان  هةر  نةك 
ضوونء  لة  كةمتريش  كاتَيكى  لةهةمانكاتدا 
قازانج  هةرَيميش  بةسةردةبةن،  هاتنةوة 
دةكات، ضونكة بةوثَييةى كة حاجييانى هةرَيم 
كرَيى  لةوةى  جطة  سةفةردةكةن،  فإؤكة  بة 
بليت زؤرة، لةهةمانكاتدا ناضارن زوو بإؤنء 
هؤيةشةوة خةرجييةكى  بةم  بَينةوة،  درةنط 

زياتريان دةكةوَيتة سةرشان.
 ئةوكةسانة دةَلَين: »حاجييانى هةرَيم ثَيش 
هةموو كةس دةإؤنء دواى هةموو كةسيش 
دةطةإَينةوة«، ئةمةش جطة لة ماندووبوونء 
دةخاتة  زياتريان  خةرجييةكى  ضاوةإوانيى، 
زؤر  ئَيرانء  حاجييانى  لةكاتَيكدا  ئةستؤ، 
شوَينى ديكة لةطةأل دةستثَيكى مةراسيمةكان 

دَينء دواى تةواوبوءنيشى دةطةإَينةوة«.

هةرَيم تةنيا بةكاربةرة
حاجييان،  طَيإانةوةى  سةرنجء  بةثَيى 
جؤرة  هيض  تائَيستا  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
تةنيا  نييةو  بوارى حةجدا  لة  وةبةرهَينانَيكى 

بةكاردةباتء خةرج دةكات.
هةرَيم  »حكومةتى  دةَلَين:  كةسانة  ئةو 
بةرز«  »دةرةجة  ثاسى  كؤمةَلَيك  دةتوانَيت 
هةر  نةك  بةمةش  ثرؤسةيةوة،  ئةم  بخاتة 
حاجييان قازانج دةكةن، بةَلكو دةبَيتة بوارَيكى 
وةبةرهَينانيش بؤ هةرَيم، ضونكة ئةوكات ئةو 
ضوون  هاتنء  خةرجيى  خؤماَلينء  ثاسانة 

دَيتةوة طيرفانى هةرَيم«.
كؤمارى  وآلتى  بة  نموءنة  كةسانة  ئةو 
كارانةى  ئةم  كة  دَيننةوة،  ئَيران  ئيسالميى 

كردووة.
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طةندةلَيىء ثارةخواردن، لة بةأَيوةبردنى حــــــــةجدا دةكرَين

ذمــارة )587( 
سَيشةممة 2010/6/22 بةدواداضوون

nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمارةيةك حاجى كورد لة حةج

هةندَيك كةس بؤ مسؤطةركردنى سةرة، ثةنادةبةنة 

بةر رةشوةدان، ئةمة جطة لة واسيتةكردن، بةآلم ئايا 

ثةنابردنة بةر ريَطةى ناشةرعيىء ناياسايي

 بؤ جيَبةجَيكردنى ثرؤسةيةكى ئاينيى، كاريَكى شياوة؟
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ئ��اذةَل��ى  كوردستاندا  ل��ة  تائَيستا 
تووشبوو بة نةخؤشيى تاى خوَينبةربوون 
ناناسرَيتةوةو تةنيا لة رَيطةى تووشبوونى 
بةرثرسانى  نةخؤشييةكة،  بة  م��رؤظ 
لة  نةخؤشييةكة  بوونى  لة  ظَيتَيرنةرى 

هةرَيمدا دَلنيا دةبنةوة.
ئةو  تاقيطةيى  ئةنجامى  هةرضةندة 
سلَيمانى  سنوورى  لة  كة  كةسةى  دوو 
تاى  نةخؤشى  بة  تووشبوون  طومانى 
نيطةتيظ  لَيدةكرا،  خوَينبةربوونيان 
بآلوبوونةوةى  مةترسى  بةآلم  دةرضوو، 
بة  هةيةو  هةرَيمدا  لة  نةخؤشييةكة 
طةرماش  ثلةكانى  ب��ةرزب��وون��ةوةى 
جطة  ئةمة  دةك��ةن،  زياد  مةترسييةكان 
ئاذةَلى  كوردستاندا  لة  تائَيستا  كة  لةوةى 

توشبوو بة نةخؤشييةكة ناناسرَيتةوة.
د.ع��ةب��اس ع��ةل��ى، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
رؤذن��ام��ة  ب��ؤ  سلَيمانى  ظَيتَيرنةرى 
تاى  نةخؤشيى  كة  ئاشكراكرد،  ئةوةى 
ثَيى  بةدةطمةن  ئاذةَلدا  لة  خوَينبةربوون 
ديارى  نيشانةى  تاكة  »ضونكة  دةزانرَيت، 
بةرزبوونةوةى  ئاذةَلدا  لة  نةخؤشييةكة 
نةخؤشييةكانى  زؤرب��ةى  لة  كة  تاية، 

تريشدا بةدى دةكرَيت«.
بةو هؤيةشةوة تائَيستا حاَلةتي بوونى 
سنوورى  ئاذةَلَيكى  هيض  لة  نةخؤشييةكة 
رَيطةى  لة  تةنيا  تؤمارنةكراوةء  سلَيمانيدا 
نةخؤشيية  ب��ةو  م��رؤظ  تووشبوونى 
بوونى  بؤ  ب��ةدواداض��وون  دةتوانرَيت 
بدؤزرَيتةوة،  ئاذةَلدا  لة  نةخؤشييةكة 
هيض  تائَيستا  د.عةباس  وتةى  بة  هاوكات 
لة  نةخؤشييةكة  بة  تايبةت  ظاكسينَيكى 
تووشبوونى  ثَيش  تا  نيية  كوردستاندا 
رَيطةى  لة  خوَينبةربوون  تاى  بة  ئاذةأل 

كوتانةوة بثارَيزرَيت.
كة  ئةوكاتةى   )2000-1998( ساَلى 
دةهات  موسَلةوة  ثارَيزطاى  لة  ئ��اذةأل 
هةولَير  قةسابخانةى  لة  هةولَير  بؤ 
ظَيتَيرنةرى  كارمةندَيكى  قةسابء  سَي 
تاى  نةخؤشيى  بة  تووشبوون  بةهؤى 
هاوكات  لةدةستدا،  طيانيان  خوَينبةربوون 
كة  كةس   )6( خورماأل  لة   )1996( ساَلى 
طةإابوونةوة،  ئَيران  لة  لةماوةيةك  بةر 

تووشى نةخؤشييةكة ببوون.
كةس   )713( توركيا  لة  ثاريش  ساَلى 

خوَينبةربوون  تاى  نةخؤشيى  تووشى 
طيانيان  زؤريشيان  ذمارةيةكى  بوونء 
 )107( ئَيرانيش  لة  هاوكات  دا،  لةدةست 
ب��وونء  نةخؤشييةكة  تووشى  ك��ةس 
طيانيان  ذمارةيةكيان  شَيوة  بةهةمان 
لةدةست دا، لة كؤتايى مانطى رابردووشدا 
لة ثارَيزطاى موسأل )باكوورى خؤرئاواى 
هةرَيمى كوردستان(، لة رَيطةى سةربإينى 

نةخؤشييةكة  بة  تووشبوو  مانطايةكى 
لة  دوور  سةربإينخانةو  ل���ةدةرةوةى 
ثاشان  ظَيتَيرنةرىء  ثزيشكى  ض��اوى 
لة  كةس   )17( لة  طؤشتةكةى،  فرؤشتنى 
كإيارانى ئةو طؤشتة )8( كةسيان تووشى 
تاى خوَينبةربوون بوون، كة )3( كةسيان 
ديكة  ثَينجةكةى  داو  لةدةست  طيانيان 

ضاكبوونةوة.

 )3/16( حاَلةتيشدا رؤذى  نزيكترين  لة 
بةناحيةى  سةر  شكارتةى  كؤمةَلطةى  لة 
طومانلَيكراوى  حاَلةتى  دوو  بَيتواتة 
ثةتاى  بة  تووشبوون  بة  نةخؤشييةكة 
يةكَيكيان  كة  تؤماركرا،  خوَينبةربوون 
لةذَير  يةكَيكيشيان  لةدةستدابوو  طيانى 

ضاودَيريدا بوو.
بةإَيوةبةرى  ق��ادر،  د.خاَلس  ب��ةآلم 
تةندروستى  وةزارةت���ى  راطةياندنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةرَيم  حكومةتى 
ئةو دوو حاَلةتةى كة طومانى تووشبوون 
دواى  بوو،  لةسةر  نةخؤشييةكةيان  بة 
بؤمان  تاقيطةيى  ئةنجامى  دةرضوونى 
ظايرؤسة  ئةو  حاَلةتةكة  كة  دةرك��ةوت، 
نيية كة تاى خوَينبةربوون دروستدةكات، 
هةربؤية دةتوانين بَلَيين: كة هيض حاَلةتَيكى 
تووشبوونى مرؤظ بة تاى خوَينبةربوون 
هَيشتا  بةآلم  تؤمارنةكراوة،  هةرَيمدا  لة 
لة  نةخؤشييةكة  بآلوبوونةوةى  مةترسى 

كوردستاندا هةية«. 
ضةند  تةندروستى  وةزارةتى  هةربؤية 
بؤ  طرتووةتةبةر  ثَيويستى  رَيوشوَينَيكى 
رَيطرتن لة بآلوبوونةوةى نةخؤشييةكة لة 
بريتين  رَيوشوَينانةش  ئةو  كوردستاندا، 
ئاذةأل  طؤشتء  هَينانى  )قةدةغةكرنى  لة: 
لة ثارَيزطاى موسألء ئةو ثارَيزطايانةى كة 
نةخؤشييةكةى  بآلوبوونةوةى  مةترسى 
لَيدةكرَيت، قةدةغةكردنى سةربإينى ئاذةأل 
ثَيكهَينانى  سةربإينخانةكان،  لةدةرةوةى 
بؤ  هةوَلدان  ثارَيزطاكان،  لة  كار  ذوورى 
خَيرا دؤزينةوةى حاَلةتةكانى ثةتاطرييةكةو 
ب��آلوك��ردن��ةوةى  بة  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
بةسةر  نةخؤشييةكة  بة  تايبةت  فؤإمى 
نةخؤشخانةكاندا،  تةندروستىء  بنكة 
ثزيشكانء  لةطةأل  كؤبوونةوة  ئةنجامدانى 
ن��وَيء  زان��ي��ارى  بةثَيدانى  كارمةندان 
هةماهةنطيكردن  وةزارةت،  رَينماييةكانى 
كؤنترؤَلكردنى  بؤ  ظَيتَيرنةرى  لةطةأل 
نةخؤشييةكة،  طةنةى  نةخؤشييةكةو 
هؤشياركردنةوة  هةَلمةتى  ئةنجامدانى 

طروثى  كة  كةسانةى  ئةو  بؤ  بةتايبةتى 
خاوةن  قةسابةكانء  وةك  مةترسيدارن 
مامةَلةكردن  ضؤنَيتى  بؤ  ئاذةَلةكان، 
هاوكات  تووشبووةكاندا،  ئاذةَلة  لةطةأل 
نةكإينى  بؤ  هاوآلتييان  بة  هؤشياريدان 
ئةو طؤشتانةى لةدةرةوةى قةسابخانةكان 
تايبةت  شوَينى  دابينكردنى  سةربإاون، 
جياكردنةوةى  بؤ  نةخؤشخانةكان  لة 

نةخؤشة تووشبووةكان(.
وةزارةت��ى  راطةياندنى  بةإَيوةبةرى 
تةندروستى جةختى لةسةر ئةوةشكردةوة: 
ك��ة ل��ة ك��وردس��ت��ان��دا ض��ارةس��ةرى 
وتيشى:  دةكةوَيت،  دةست  نةخؤشييةكة 
ي��اري��دةدةرو  ض��ارةس��ةرى  رَيطةى  »لة 
دةتوانرَيت  ظايرؤسةكةوة  دذة  دةرمانى 
تووشبووانى  ضارةسةرى  كوردستاندا  لة 

بكرَيت«. نةخؤشييةكة 
وةزارةتى  راب��ردوودا  رؤذى  لةضةند 
ك��ش��ت��وك��األء س��ةرض��اوةك��ان��ى ئ��اوى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان رايانطةياند: 
كوردستان  هةرَيمى  ناو  بؤ  ئاذةأل  هَينانى 
بةشَيوةيةكى ناياسايى لة رَيطةى سنوورة 
دةبَيتة هؤى بآلوبوونةوةى  كراوةكانةوة، 
وةزارةت��ة  ئةو  هةربؤية  نةخؤشييةكة، 
هؤشياريى دا لة رَيطرتن لة هَينانى ئاذةأل 

بة ناياسايى بؤ ناو هةرَيم.
لة  ئاطاداربوونيان  بة  س��ةب��ارةت 
بةإَيوةبةرى  ناياسايى،  بة  ئاذةأل  هَينانى 
»سنوورى  وت��ى:  سلَيمانى  ظَيتَيرنةرى 
بةربآلوة  زؤر  بةطشتيى  كوردستان 
ترى  ئ��َي��رانء ش��ارةك��ان��ى  ب���ةإووى 
حاَلةتى  ثَيدةضَيت  لةبةرئةوة  عَيراقةوة، 
بةآلم  هةبَيت،  ناياسايى  بة  ئاذةأل  هَينانى 
لة  نةخؤش  ئاذةَلى  كة  رَيطةنادةين  ئَيمة 
سةربإينخانةكاندا سةرببإدرَيت، هةربؤية 
كَيشةية،  ب��َي  رووةوة  ل��ةو  سلَيمانى 
ناحيةكانة،  قةزاو  هةمانة  كة  كَيشة  تاكة 
كؤنء  قةسابخانةكانيان  كة  لةبةرئةوةى 
شارةوانييةكانيان  خزمةتطوزارينء  بَي 

طرنطيان ثَي نادةن«.

راثؤرتى: هةنطاو هاشم

خ��ةَل��ك��ى ط��ون��دى ط���إاوى س��ةر بة 
بوونى  بةهؤى  سةآلحةدين،  شارؤضكةى 
سةرى  ئاسايشى  بارةطاكانى  بازطةو 
لةسةر  كشتوكاأل  ناتوانن  رةش���ةوة، 

زةوييةكانيان بكةن.
نةجات رةسوأل ئةحمةد، خةَلكى طوندى 
طإاو، ئاماذة بؤ ئةوة دةكات: طوندةكةيانء 
بةعسةوة  رذَيمى  لةاليةن  ضةندينجار 
وَيرانكراوة، ئَيستاش ثاش راثةإين، ماوةى 
طإاوى  كة  طوندةكةيان  دةبَيت  )15(ساأل 
لةاليةن  باخةكانيان  رةزء  لةطةأل  كؤنة 

ئاسايشى سةرى رةشةوة قةدةغة كراوة.
لةسةر  »بازطة  وتيشى:  هاوآلتيية،  ئةو 
بةبآ  دان���راوةء  طوندةكةمان  رَي��ط��اى 
بؤ  بضين  ناتوانين  ثارتى،  ن��ووس��راوى 
كةس  هةموو  بؤ  ئةويش  طوندةكةمان، 

نيية«. 
ماوةى  رةسوأل،  نةجات  وتةى  بةثَيى 
)15(ساَلة طوندو باخةكةى خؤى نةبينيوةء 
رةزء  لة  بةشَيك  كة  دةكات،  لةوة  باسيش 
بةناودا  جادةيان  تَيكدراونء   باخةكان 
خاوةنةكانيان  ئةوةى  بةبآ  رؤيشتووة، 

قةرةبوو بكرَينةوة.
بة  تايبةتة  ناوضةيةكى  رةش،  سةرى 

ئةندامانى  س��ةرؤكء  بارةطاكانى  ماألء 
ديموكراتى  ث��ارت��ى  س��ةرك��رداي��ةت��ي 
ك��وردس��ت��انء دةك��ةوَي��ت��ة ب��اك��وورى 

خؤرهةآلتى هةولَيرةوة.
كةسانةى  لةو  يةكَيكة  عوسمان،  ساَلح 
كة ثَيشتر لة طوندى طإاو ذياوةء دةيةوَيت 
كة  طوندةكةيان  بؤ  بضَيتةوة  بةئازاديى 
دةَلَيت:  خؤى  وةك  ضونكة  كؤنة،  طإاوى 
هةيةو  طوندةكةمان  لةثَيش  بازطة  »ئَيستا 
ناو  بضَيتة  نادرَيت  كةس  هةموو  بة  رَيطة 
ثَيبدرَيت،  رَيطاشي  ئةوةى  طوندةوة،  ئةم 
هةية  بؤى  سةعاتَيك  ضةند  م��اوةى  بؤ 
لةكاتَيكدا  بمَينَيتةوة،  طوندةدا  ئةم  لةناو 
تَيدا  ثَيشتر ئةم طوندة، نزيكةى )350(ماَلى 

نيشتةجَيبوو«.
 ساَلح عوسمان، ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد: 
ضةندين رةزء باخمان بةر جادة كةوتوونء 
نةكردووينةتةوة،  قةرةبوويان  ئَيستاش  تا 
قةرةبووكردنةوةيان  بةَلَينى  لةكاتَيكدا 
ثَيدابووين، بؤ ئةم مةبةستةش ضةندينجار 
كشتوكاَلى  بةإَيوبةرَيتيى  س��ةردان��ى 
وةآلممان  بةآلم  ك��ردووة،  بةستؤرةمان 
تَيكضوونى  بةهؤى  ئَيستاش  نةدراوةتةوة، 
لةشارى  كشتوكاَلييةكانمان،  زةويية  رةزء 
ذيانمان  لةكاتَيكدا  دادةنيشين،  هةولَير 
بوو،  كشتوكاَلييانة  زةويية  ئةم  لةسةر 
ميوةى  ضةندين  بةرهةمى  ساآلنة  كة 

زؤر  خاكةكةمان  هةبوو،  جؤربةجؤرمان 
بةثيت بوو لة رووى كشتوكاَلييةوة.

خةَلكى  لة  ترة  يةكَيكى  فاروق،  رَيباز 
شارؤضكةى  بة  س��ةر  ط��إاوى  طوندى 
كَيشةى  ب��ةوةدا:  ئاماذةى  سةآلحةدين، 
دةسةآلتدارانى  كة  لةوانةية  طوندةكةمان 
حيزبيىء حكوميى، بة كَيشةيةكى ئاساييء 
كة  ئَيمةوة  بةالى  بةآلم  دابنَين،  بضووكى 
خةَلكى ئةم خاكء طوندةين، زؤر بةطةورةو 
نةك  طوندة  ئةم  ضونكة  دةزانين،  طرنطى 
خةَلكى  بؤ  بةَلكو  طإاو،  خةَلكى  ئَيمةى  بؤ 
تريش سوودى هةبووة، بةثَيي ئةوةى ئةم 

طوندة شوَينَيكى طةشتوطوزاريية.
دان��ي��ش��ت��ووان��ى ط��ون��دةك��ة ئ��ام��اذة 
ثزيشكى  راثؤرتى  بة  كة  دةك��ةن،  ب��ةوة 
سةلمَينراوة كة طوندى طإاو كانييةكى لَييةء 
ئاوةكةى سوودى هةية بؤ ثَيستى مرؤظ، 
شارو  لة  ثَيشتر  كةس  ضةندين  تةنانةت 
شارؤضكةكانةوة هاتوون بؤ ئةم كانيية بؤ 
ضارةسةرى نةخؤشيي ثَيستيان، سةرةإاى 
بةثيتى خاكةكةء بوونى كؤمةَلَيك باخضةى 

جوانء بةسوود لةم ناوضةيةدا.
كَيشةى دانيشتووانى طوندةكة لةوةداية 
رَيطةى  لةسةر  سةربازيى  بازطةى  كة 
باسيدةكةن،  خؤيان  وةك  طوندةكةيانةء 
ئةطةر ئةو بازطانة بضنة ثشت طوندةكةوة، 

خةَلكى طإاو كَيشةيان نامَينَيت.

بةهؤى  ئةوةشكرد:  بؤ  ئاماذةى  رَيباز، 
اليةنة  سةردانى  ضةندينجار  كة  ئ��ةوةى 
لَى  طوَيمان  ك��ردووةو  بةرثرسةكانمان 
نةطيراوة، بؤية رَيطةى ياسايى دةطرينةبةر، 
داواكارييةكانمان  مةبةستةش  ئةم  بؤ 
دةدةين بة ثةرلةمانى كوردستان، هةروةها 
طوندى  )60(خَيزانى  واذووى  ئَيستادا  لة 

طإاومان كؤكردووةتةوة. 
ئيسماعيل  بة  كرد  ثةيوةنديى  رؤذنامة، 
شارةوانييةكانى  بةإَيوبةرى  محةمةد، 
دةوروبةرى ثارَيزطاى هةولَيرةوة، ناوبراو 
طإاو  كرد:  ئةوة  بؤ  ئاماذةى  لةلَيدوانَيكيدا 
طوندةء ثةيوةنديى بةهيض شارةوانييةكةوة 
بة  ثةيوةنديى  كَيشةية  ئةم  بؤية  نيية، 

ئَيمةوة نيية.
ئةندامى  محةمةد،  كاردؤ  لةوبارةيةوة، 
كوردستانيش  ثةرلةمانى  ياسايي  ليذنةى 
رؤذنامةى  بة  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  لة 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  »ئَيمة  راطةياند: 
ياسايي  داوايةكى  هةموو  لة  ثشتطيريى 
دةكةينء داكؤكى لةهةموو مافَيك دةكةين 

كة بَيتة ثةرلةمانء ياسايي بَيت«. 
طوندى  كة  كردنة  بؤ  ئاماذة  جَيطاى 
سةآلحةدينةو  شارؤضكةى  بة  سةر  طإاو 
هاوينةهةوارى  خ��ؤرئ��اواى  دةكةوَيتة 
شارى  لة  )30(كيلؤمةتر  رةشء  سةرى 

هةولَيرةوة دوورة. 

تاى خويَنبةربوون، دلَةأاوكَى دروستدةكات

بازطةكانى سةرى رةش، طوندَيك لة دانيشتووانةكةى قةدةغة دةكةن
هاوآلتييةك: بآ نووسراوى ثارتى، ناتوانين بضين بؤ طوندةكةمان

بةإَيوةبةرى ظَيتَيرنةرى سلَيمانى: هيض ظاكسينَيكى تايبةت بة نةخؤشييةكة لة كوردستاندا نيية

بةِريَوةبةرى 
شارةوانييةكانى 
دةوروبةرى 
ثاريَزطاى هةولَير: 
)طِراو( طوندةء 
ثةيوةنديى بةهيض 
شارةوانييةكةوة نيية

وةزارةتى تةندروستى ضةند ريَوشويَنَيك بؤ 
ريَطرتن لة بآلوبوونةوةى نةخؤشييةكة  دةطريَتة بةر



راثؤرتى: رؤذنامة

بيناى  كةميى   )ASK( رَي��ك��خ��راوى 
دةزانَيت  طرفت  طةورةترين  بة  خوَيندنطة 
لةبةردةم ثَيشخستنى ثرؤسةى ثةروةردةء 
ثَييواية، ئةطةر لةمساَلدا )125( خوَيندنطةش 
دروستبكرَيت، هَيشتا ضارةسةرى ئةو طرفتة 

ناكات.
حوزةيرانى  راثؤرتى  دووةمين  بةثَيى 
كورد  بؤ  ئةمريكى  كؤمةَلةى  كة   ،)2010(
)ASK( لةسةر بةَلَينةكانى كابينةى شةشةمى 
ئامادةي  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
كردووة، تيايدا ضةندين كةلَينء كةموكورتى 
لة وةزارةتى ثةروةردةدا دةستنيشانكردووة، 
ضارةسةري  تائَيستا  شةشةم  كابينةى  كة 

نةكردوون.
كابينةي  سةرؤكى  ساَلح،  د.ب��ةره��ةم 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  شةشةمى 
ثةرلةماني  ل��ةب��ةردةم   2009/10/28 لة 
كوردستاندا سوَيندي ياسايي خواردء وةك 
سةرؤكي حكومةت دةستبةكاربوو، كارنامةي 
حكومةتي هةرَيمي كوردستاني ئاشكراكرد، 
ئةم  ثةروةردةييشدا  بواري  لة  بةتايبةت 

خاآلنةى لةخؤطرتبوو:
• دروستكردني خوَيندنطة لة الدَيكان.

فراواني  هةَلمةتَيكي  بةرثاكردني   •
نؤذةنكردنةوةي  خوَيندنطةء  دروستكردني 
دابينكردني  هةنء  كة  خوَيندنطانةي  ئةو 

ثَيداويستييةكانيان.
بةرنامةي  بةردةواميي  طةشةكردنء   •
كةرتي  لة  ضاكسازيي  ثَيداضوءنةوةء 

ثةروةردةدا.
لة  زانياريي  تةكنةلؤذياي  بةكارهَيناني   •

بواري ثةروةردةدا.
بؤ جَيبةجَيكردنى بةَلَينةكان، لة بودجةى 
 )225( طوذمةى  هةرَيم  حكومةتى  ئةمساَلدا 
بة  تايبةت  تةرخانكردووة  دينارى  مليار 
هاوضةرخء  خوَيندنطةى  دروستكردنى 
 )150( ثارةيةش  طوذمة  لةو  نموءنةيي، 
ئةنجومةنى  بودجةى  لةسةر  دينار  مليار 
وةزيرانةء بإى )75( مليار ديناريش لةسةر 

بودجةى وةزارةتى ثةروةردة دياريكراوة.
هةرَيمء  حكومةتى  ثالنى  بةطوَيرةى 
لةمساَلدا  دةبَيت  ث���ةروةردة،  وةزارةت��ى 
 )125( دروستكردنى  بة  دةستبكرَيت 
ه��اوض��ةرخ  ن��م��وءن��ةي��يء  خوَيندنطةى 
ثَيداويستييةكانى  هةموو  بةدابينكردنى 
زانيارييةوة، بة تاقيطةو دانانى تةكنةلؤذياى 
خوَيندنطةيان   )25( كة  تياياندا،  زانياريى 
ث��ةروةردة  وةزارةت���ى  بودجةى  لةسةر 

ديكةش  خوَيندنطةكةى   )100( دةبَيتء 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  بودجةى  لةسةر 
لة  خوَيندنطةيان   )82( بةجؤرَيك  دةبَيت، 
دروستدةكرَينء  هةرَيم  ثارَيزطاى  هةرسآ 
جَيناكؤكةكان  ناوضة  لة  خوَيندنطةش   )18(

دروستدةكرَين.
دروستكردنى  ب��ؤ  حكومةت  ثالنى 
بودجةى  لةسةر  لةمساَلدا  خوَيندنطة 
 )11( هةولَير  لة  وةزي���ران،  ئةنجومةنى 
خوَيندنطةى   )14( ثؤلىء   )27( خوَيندنطةى 
خوَيندنطةى   )15( سلَيمانى  لة  ثؤلى،   )18(

ثؤلى،   )18( خوَيندنطةى   )18( ثؤلىء   )27(
لة دهؤك )3( خوَيندنطةى )27( ثؤلىء )20( 
دروستدةكرَين،  ثؤلى   )18( خوَيندنطةى 
خوَيندنطة  ي��ةك  تةنيا  طةرميانيش  ل��ة 

دروستدةكرَيت. 
لة  ك���ورد  ب��ؤ  ئةمريكى  ك��ؤم��ةَل��ةى 
كة  ك��ردووة،  ئةوةي  تَيبينى  راثؤرتةكةيدا 
نةخراوةتة  تةواوةتى  بة  تائَيستا  ثالنة  ئةم 
زؤرى  سستى  جَيبةجَيكردنةوةء  ب��وارى 

ضةند  بناغةى  ب��ةردى  تةنيا  ثَيوةديارةء 
هةولَيرء  سلَيمانىء  لة  كةم  خوَيندنطةيةكى 
ئَيستا  كة  كاتَيكداية  لة  ئةمة  دانراوة،  ئاكرآ 
تةواوبووةو   )2010( ساَلى  يةكةمى  نيوةى 
ئةطةر لةم ضةند مانطةى داهاتوودا هةَلمةتى 
خوَيندنطة  بيناى  دروستكردنى  بةرفراوانى 
وةزارةتى  حكومةتء  ئةوا  دروستنةكرَيت، 
طرفتى  بةسةر  زاَلبن  ناتوانن  ث��ةروةردة 

كةميي بينادا.
خوَيندنطة  بيناى  كةميى  دةَلَيت:   )ASK(
لةبةردةم  دةزانرَيت  طرفت  طةورةترين  بة 

ثَيشخستنى ثرؤسةى ثةروةردة لة هةرَيمى 
هةر  لةمساَلدا  ئةطةر  ضونكة  كوردستاندا، 
لة هةرَيمى كوردستاندا  )125( خوَيندنطةكة 
دروستبكرَيت، ئةوا هَيشتا ضارةسةرى ئةو 
خوَيندنطة  بيناى  كةميى  طةورةيةى  طرفتة 
بةطوَيرةى  ضونكة  هةرَيمدا،  لة  ناكات 
هةر  ئةطةر  ثةروةردة،  وةزارةتى  داتاكانى 
تَيدابكرَيتء  دةوامى  يةك  خوَيندنطةيةك 
ثَيويستة  ئةوا  بَيت،  خؤى  بيناى  خاوةنى 

)1308( خوَيندنطةى نوآ دروستبكرَيت.
شةشةم  كابينةى  بةَلَينةى  ئةو  لةبارةى 
دةسةآلتي  جياكردنةوةي  بؤ  داب���وءى 
 )ASK( رَيكخراوى  حكومةت،  لة  حيزب 
دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  راشكاويى  بة  زؤر 
بةسةر  زاَلة  حيزبيي  هةيمةنةي  هَيشتا  كة 

دامودةزطاكاني حكومةتدا.
وةزارةت��ي  دةَلَيت:   )ASK( رَيكخراوى 
دام���ةزراوة  لة  يةكَيك  وةك  ث���ةروةردة 
هةرَيمي  حكومةتي  بة  سةر  طرنطةكاني 
هةوَلَيكي  ضةند  هةرضةندة  كوردستان، 

كاريطةريي  ل��ة  دةرب��ازب��وون  ب��ؤ  داوة 
دؤكيومَينتةكان،  بةثَيي  ب��ةآلم  حيزبيي، 
لةذَير  طرنطة  دام����ةزراوة  ئ��ةم  هَيشتا 
بةهؤي  زؤرجاريش  حيزبيدايةو  هةيمةنةي 
بؤ  طرفت  حيزبييةوة  دةس��ت��َي��وةردان��ي 

كارةكانيان دروستدةبَيت.
دةستدةخاتة  زياتر   )ASK( رووةوة  لةم 
بةهؤى  دةكات:  لةوة  باس  برينةكانء  سةر 
لة  زؤرَي���ك  حيزبييةوة،  باكطراوندى 

بةرثرسانى ثةروةردةو دانانى بةإَيوةبةرى 
خوَيندنطةكان لة سةر بنةماى حيزبيبوونيان 
بة  نةتوانَيت  وةزارةت  كة  واي��ك��ردووة، 
ئاسانى بةسةر ئةم ثرسة طرنطةدا زاَلبَيتء 
نموءنةى  لة  ثةروةردةييةكانيش  دامةزراوة 
خوَيندنطةو ثةيمانطاكان بوونةتة شوَينَيك بؤ 
ئةوةى ثارتة سياسييةكان بة ئاسانى بتوانن 
سياسييةكانى  مةرامة  بةرذةوةنديى  لة 
رَيكخستنيان  كارى  بةكاريبهَيننء  خؤياندا 

تَيدا ئةنجام بدةن.
 ،)ASK( كورد  بؤ  ئةمةريكي  كؤمةَلةي 
ساَلي  كورديية،  ئةمريكي  رَيكخراوَيكي 
خؤي  ضاالكييةكاني  بة  دةستي   )1999(
لةساَلي  كوردستاندا،  هةرَيمي  لة  كردووة 
بواري  ضووة   )ASK( رَيكخراوي  )2005(دا 
رةسمييء  دام��ودةزط��ا  ضاودَيريكردني 
لة  كوردستان  هةرَيمي  هةَلبذَيردراوةكاني 
ثةرلةمان،  ثارَيزطاو  ئةنجومةني  نموءنةي 
رَيكخراوي  ثرؤذةشدا،  هةمان  درَيذةي  لة 
بة  كردووة  دةستي  ئةمساَليش  بؤ   )ASK(
كابينةي  كاري  بةرنامةي  ضاودَيريكردني 

شةشةمي حكومةتي هةرَيمي كوردستان.
دةك��ات:  ب��ةوةش  ئ��ام��اذة  كؤمةَلةكة 
ثةروةردةييةكان  بةإَيوةبةرة  لة  بةشَيك 
هاوكارى  ناحييةكان  قةزاو  لة  بةتايبةتى 
حيزبيبوونةن،  بة  ثرؤسةى  ئةم  ت��ةواوى 
حيزبيى  فؤرمى  دابةشكردنى  نموءنة  بؤ 
اليةنى  داواكردنى  خوَيندنطةكانداو  بةسةر 
مامؤستايان،  لة  عةشيرةت  سياسييء 
زاخؤداء  سلَيمانىء  سنورى  لة  بةتايبةت 
بة  خ��وَي��ن��دك��اران  ك��ؤم��ةَل��ةى  ناساندنى 
لةاليةن  خوَيندكاران  راستةقينةى  نوَينةرى 

ثةروةردةى طةرميانةوة.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

تائَيستا وةزارةتى ثةروةردة لَيكؤَلينةوةى 
لةو هةَلةية نةكردووة، كة لة تاقيكردنةوةيةكى 
وةآلمةكان  ثرسيارةكان،  لةبرى  بةكالؤرى 
ئةوجؤرة  روودان��ى  خوَيندكاران،  دران��ة 
كةمتةرخةميى  نةشارةزايىء  بؤ  هةآلنةش 

دةطةإَيندرَيتةوة.
تاقيكردنه وه ي  له كاتي  شةممة  رؤذى 
خوَيندكاراني  )م��وراس��ه الت(ي  وان��ه ي 
كه   ب��ازرگ��ان��ي��ي،  شه شه مي  ئ��ام��اده ي��ي 
ده يخوَينن،  ئينگليزي  زماني  به   خوَيندكاران 
وةآلمي  تاقيکردنه وه ،   پرسياره کاني  له بري 
خوَيندكارانء  دةست  طةيشتة  پرسياره کان 
راطيراو  تاقيكردنةوةكة  هؤيةشةوة  بةو 
لةطةأل  دووبارةبكرَيتةوة،  سبةينآ  بإيارة 
ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  تائَيستا  ئةوةشدا 

لَيكؤَلينةوةى لة رووداوةكة نةكردووة.
ئيسماعيل بةرزنجى، وتةبَيذى وةزارةتى 
ثةروةردةى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، 
ئةوةى  »دواى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
ثةروةردة  وةزارةتى  روويدا،  هةَلةية  ئةو 
كؤبوونةوةيةكى بؤ ئةو مةبةستة سازكردء 

دووبارةبكرَيتةوة،  تاقيكردنةوةكة  بإياردرا 
تاقيكردنةوةكة  كؤتاييهاتنى  دواى  هةروةها 
هةَلةية  ئةو  بؤ  لَيكؤَلينةوة  ليذنةيةكى 

ثَيكدةهَينرَيت«.
ئةو  ثسثؤإى  »مامؤستاى  وتيشى: 
وانةية لةكاتى ثَيشكةشكردنى ثرسيارةكاندا 
ئةوة  باآلكةداء  ليذنة  لة  نةبووة  ئةندام 
ك��َي��ش��ةك��ةي��ة، ه��ةرض��ةن��دة ه��ؤك��ارةك��ة 
هونةريية،  هةَلةيةكى  نةبووةو  بةمةبةست 
بكرَيت،  لةسةر  لَيكؤَلينةوةى  دةبَيت  بةآلم 
هةَلةية  ئةو  داهاتوودا  ساآلنى  لة  بؤئةوةى 

دووبارةنةبَيتةوة«.
ثرسيارى  وةآلم���ى  ئاشكراكردنى 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  تاقيكردنةوةكان 
شتَيكى نوآ نييةو تائَيستا ضةندجارَيك ئةو 
بةردةواميى  دووبارةبووةتةوةو  حاَلةتة 
ثةروةردة  وةزارةتى  تائَيستا  بةآلم  هةية، 

نةيتوانيوة ضارةسةري بكات.
ش��ارةزاى  حيلمى،  س��ةآلح  م��ةري��وان 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ثةروةردة،  بوارى 
لة ثرسيارى  »زؤربةى ساآلن هةَلةء كَيشة 
ئةمساأل  بةآلم  هةبووة،  تاقيكردنةوةكاندا 
طةيشتنة  وةآلمةكان  ثرسيارةكان،  لةبرى 

ئةوة دةردةخات  ئةمة  دةستى خوَيندكاران، 
كة هيض وردبينييةك بؤ ثرسيارةكان نةكراوة، 
تَيدا  زؤرى  وردبينييةكى  دةبوو  لةكاتَيكدا 
بةو  خوَيندكار  داهاتووى  ضونكة  بكراية، 

ثرسيارانةوة بةستراوةتةوة«.
ثَييشيواية: ئةمة بةشَيكة لةو شثرزةييةى 
تَييكةوتووة،  ثةروةردة  ئَيستا وةزارةتى  كة 
هؤكارةكةيشى ئةوةية كة كةسى نةشياو لة 
شوَينى شياودا دانراءة، تا حيزب ثةروةردة 

بةإَيوةببات ئةمة ئةنجامةكةى دةبَيت.   
)منسق(  ع��وم��ةر  دَل��ش��اد  ه���ةروةك 
ئةندامى  ثةروةردةء  وةزارةتى  هةماهةنطى 
نةبوونى  دةَلَيت:  ثةروةردةيى  طؤنطرةي 
مامؤستاى ثسثؤإء بةرثرسى نَيو وةزارةتى 
يةكَيك  طشتييةكان  بةِرَيوةبةرة  ثةروةردةو 
بوارى  ثةكخستنى  هؤكارةكانى  لة  بووة 
ثةروةردةء هةموو ئةو زيانة طةورانةى بة 
سةرضاوةى  لةمةوة  طةيشتووة  ثةروةردة 
طرتووة، ضونكة بةرثرسة باآلكانى وةزارةت 
جؤرة  ئةو  دانراونء  حيزبيى  تةزكيةى  بة 
خةَلكانةش نازانن كَيشةو موعاناتء واقيعى 
ثةروةردة ضييةء خةَلكانى بة ئةزموون نينء 

بة ئارةزووى خؤيان رَينمايى دةردةكةن.
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رووداوةكةى ئامادةيى بازرطانيى،
وةزارةتى ثةروةردة ئيحراج دةكات

دامةزراوة ثةروةردةييةكان بوونةتة شويَنَيك
بؤ ئةوةى ثارتة سياسييةكان بة ئاسانى بتوانن

لة بةرذةوةنديى مةرامة سياسييةكانى خؤياندا بةكاريبهيَننء 
كارى ريَكخستنيان تَيدا ئةنجام بدةن

هؤَلةكانى تاقيكردنةوة خوَيندكاران دةترسَينن

زؤربةى ساآلن هةَلةء كَيشة لة ثرسيارى تاقيكردنةوةكاندا هةبووة



رةزا جةبار

هةركاتَيك هاوآلتييان لة رؤذَيك لة 
رؤذةكانى ساَلدا هةستيان بة ئاراميىء 
ح��ةوان��ةوة ك��رد، ئ��ةوك��ات رةواي��ة 
بةآلم  ب��دةن،  ثشوء  نوَينةرةكانيان 
رؤذ  هاوآلتييان  ئةطةر  ناإةواية  زؤر 
ناهةمواريى  بةدةست  رؤذ  ل��ةدواى 
ثشوء  نوَينةرةكانيان  بناَلَينن،  ذيانةوة 
رؤذة  شةست  ئيسراحةتى  ب��دةنء 

وةربطرن!.
وا بإيارة سةرةتاى مانطى داهاتوء 
نوَينةرانى خةَلكى كوردستان بؤ ماوةى 
شةست رؤذ بحةوَينةوة، وةك ئةوةى 
كاريان  ئةوةندة  رابردوودا  لةماوةى 
هاوآلتييانء  ذيانى  باشكردنى  بؤ 
ضارةسةركردنى كَيشةكانيان كردبَيت، 

نةمابَيت  توانايان  بإابَيتء  لَي  هَيزيان 
لةسةر كورسى  ثةرلةمان  لةناو هؤَلى 
كوردستان  ثةرلةمانى  دابنيشن!، 
ثشوء  رؤذ  ش��ةس��ت  ل��ةك��ات��َي��ك��دا 
وةردةطرَيت، كة هاوآلتييان لةم هةرَيمة 
ضةند  درَيذكراوةى  وةك  بضوءكةدا 
طةندةَليىء  بةدةست  رابردوو  ساَلى 
دةناَلَينن،  مافةوة  نةبوءنى  بَيداديىء 
ئةوةى  وةك  خةَلك  نوَينةرانى  كةضى 
ثةرلةمانى  بانطهَيشتى  نةبَيت  كةسَيك 
ياسايى  لَيثَيضينةوةى  ب��ك��ةنء 
وةردةط��رن!،  ثشوء  بكةن،  لةطةَلدا 
بإياردةدةن  لةكاتَيكدا  نوَينةرةكانمان 
شةست رؤذ بحةوَينةوة، كة دةسةآلت 
بَيشةرمانةو  زؤر  هةرَيمةدا  ل��ةم 
بةدةنطى بةرز مافة ئينسانييةكان وةك 
هاوآلتييانء  بة  دةفرؤشنةوة  منةت 
ثَيمان دةَلَين ئةوة نيية ئازادن!، دةبوء 
دةسةآلتدا  مامةَلةى  ئةو  لةبةرامبةر 
ثشوء  ئةوةى  لةبرى  نوَينةرةكانمان 
بة  بهاتنايةو  وةدةن���ط  وةرب��ط��رن، 
دةسةآلتيان  وةآلم��ى  ج��ورئ��ةت��ةوة 
منةت،  بكرَيتة  نابَيت  ماف  كة  بدايةوة، 
حةوانةوةيةى  ئةم  مافة.  ماف،  ضونكة 
ساتَيكداية،  ئانء  لة  نوَينةرةكانمان 
طةنجَيكى  بؤضى  نةمانزانى  هَيشتا  كة 
لَيسةنرايةوة؟،  رؤحى  رؤذنامةنوءس 
دةمى  لةناو  طوللة  سَى  بؤ  نةمانزانى 

درا؟!.

كوردستان  خةَلكى  نوَينةرانى 
بدات،  ئ��ازاري��ان  ويذدانيان  دةبَيت 
كة  وةردةط����رن  ثشوو  لةكاتَيكدا 
هاوآلتييان  بةرضاوى  ذمارةيةكى 
ك��راونء  نانبإاو  ساَلَيكة  نزيكةى 
هَيشتا  دةطوزةرَيننء  ذيانَيكى سةخت 
ضارةيةكيان بؤ نةكراوةو منداَلةكانيان 
رؤذ دةبةستنةوة بة رؤذةوة بؤئةوةى 
ج��اران��ى  وةك  ذي��ان��ي��ان  الن��ي��ك��ةم 
هةر  ضاوةإوانيى  كةضى  لَيبَيتةوة، 
ثشوء  نوَينةرةكانيش  هةيةو  درَيذةى 

وةردةطرن.
هاوآلتييانى  كة  نازانَيت  كَيية  ئةوة 
جةستةيىء  رووى  لة  هةرَيمة  ئةم 
شةكةتن؟.  هيالكء  دةروءن��ي��ي��ةوة 
هةرَيمة  ئةم  مرؤظةكانى  ساَلة  نؤزدة 
دةس��ةآلت  ب��َي��دادى  خ��وَي��نء  بؤنى 
وةإس��ي��ان دةك����ات، ك��ةض��ى ئ��ةو 
ئومَيدو  جَيطةى  بإياربوء  ثةرلةمانةى 
خواستى ئةوان بَيت، وا بإياردةدات بة 
دةربضَيت،  هيالكى  ئينجا  رؤذ  شةست 
بة  ئةطةر  ئةوةية:  لَيرةدا  ثرسيارةكة 
هةر  ثَيشوء  ثةرلةمانى  هةمانشَيوةى 
ئؤتؤمبَيلء وةرطرتنى  كإينى  خةريكى 
ثشوءى  مانطانةو  زؤرى  موءضةى 
خةياَلى  ثاشانيش  رؤذي��ىء  شةست 
ناَلَين  ثَيمان  ئيدى  بن،  خانةنشينى 
ثَيشوء  ثةرلةمانى  لةطةأل  جياوازيى 
وةآلمةكانتان  ئةطةر  لةكوَيداية؟، 

ئةوةبَيت، كة لةماوةى رابردءودا زؤر 
كراوةو  لةسةر  طفتوطؤى  ثرؤذةياسا 
ياسايى،  بإيارى  بوءنةتة  زؤربةيان 
دةَلَيين،  ثَيتان  وةآلمدا  لة  ئَيمةش  ئةوا 
بةهةمانشَيوة  ثَيشوء  ثةرلةمانى  كة 
بةآلم  دةرك��رد،  بإيارى  ياساو  زؤر 
نةبوء  لَيثرسينةوة  ض��اودَي��ري��ىء 
بة  هةربؤية  جَيبةجَيكردنيان،  بؤ 
خةَلكمان  راستةقينةى  نوَينةرى 
كام  ه��ةرواي��ة،  ئَيستاش  نةزانين، 
ئَيوةى  جَيبةجَينةكراوةو  ياسا  بإيارو 
لةطةأل  لَيثرسينةوةتان  نوَينةرى خةَلك 
ديكة  يةكَيكى  ك��ردووة؟.  دةسةآلتدا 
حةوانةوةكةتان  كة  ثرسيارانةى  لةو 
ثرسيارةية:  ئةو  بيرمان،  دةيهَينَيتة 
كة  رؤذةدا  شةست  ئ��ةو  ل��ةم��اوةى 
موءضةى  دوو  دةك��اتء  مانط  دوو 
موءضةى  كةم  زيادو  بآ  تَيدةكةوَيت، 
وةردةط����رن؟،  مانطةكة  ه���ةردوو 
بنةإةتدا  لة  ثرسيارة  ئةم  دةربإينى 
ذيانةى  جؤرة  ئةو  بؤ  هؤكارةكةى 
ه��اوآلت��ي��ي��ان دةط���ةإَي���ت���ةوة، كة 
نموونةكةى لةضةند هةفتةى رابردوودا 
دةرك��ةوتء  ضةمضةماأل  ق��ةزاى  لة 
ذيانى  ئةطةر  بإياريدا  ثياوَيك  بينيمان 
منداَلةكانى  بَيت،  ب��ةردةوام  ه��ةروا 
ذيانى  بة  كؤتايى  ثاشان  دةكوذَيتء 
ثَيويستان  ئَيوة  ئَيستا  دةهَينَيت!،  خؤى 

بة ثشووة يان هاوآلتييان؟

سةلمان عةلي

خوَينةري  منء  وابواية،  خؤزطة 
بةإَيزيش دةبووين بة فإؤکةوان، بةآلم 
خةرجکردني  بؤ  رَينماييةکة  بةداخةوة 
ک��رَي��ي خ��وَي��ن��دنء دةرم��اَل��ةک��ان��ي 
داراييةي  وةزارةتي  لةم  خوَيندکارانةء 
هةرَيمةکةي ئَيمة بووةتة دروستکردني 
داراي��ي  وةزارةت��ي  لة  ئةطةر  فإؤکة، 
نةبووةتة کةوَلي شَير، کةيء لة کام جَيطة 
دةرکردني رَينمايي بؤ تةنيا  يةک بإياري 
حکومةت )40( رؤذ دةخايةنَيتء هَيشتا 
ئةنجامةکةيشي ديار نةبَيت؟،  بةتايبةتيش 
ضارةنووسي  خوَيندنء  ذيانء  ئةطةر 
کةواتة  طرَيدرابن،  ثَيوة  کةسَيکي  ضةند 
ئيشي  ضين؟  وةزارةتةکاني  حکومةتء 
ئاشة  خةريکي  يا  رادةثةإَينن،  خةَلک 

بةتةنوورةو ضاَلضاَلَينن؟ 
ئةنجوومةني  سةرؤکايةتي  خؤ 
فةرماني  وة   2010/5/4 لة  وةزي��ران 
دةرک�����ردووة  )4834(ي  ذم����ارة 
ئةو  طرفتي  ض��ارةس��ةرک��ردن��ي  ب��ؤ 
بودجةي  لةسةر  وا  خوَيندکارانةي 
ک��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ي  حکومةتي 
وَينةي  دةخوَينن.  وآلت  ل��ةدةرةوةي 

ئ��ةو ف��ةرم��ان��ة دراوةت����ة وةزارةت���ة 
خوَيندني  داراي��يء  ثةيوةنديدارةکاني 
فةرمانة  ئةو  تائَيستا  بؤضي  ئةي  باآل، 
جَيبةجَيکردنةوة؟  قؤناغي  نةضووةتة 
ئةمإؤ  تا  داراي��ي  وةزارةت���ي  بؤضي 
جَيبةجَيکردني  بؤ  ثَيويستي  رَينمايي 
دةرن����ةک����ردووة؟ خ��ؤ ذم��ارةي��ةک 
ضاوةإواني  کة  خوَيندکارانةي  لةو 
 )9( فةرمانةن،  ئ��ةم  جَيبةجَيکردني 
کرَيي  دةرماَلةء  نانبإاوکراونء  مانطة 
خوَيندنيان بؤ خةرجنةکراوة، هةندَيکيان 
لةسايةي  لةطةَلدايةو،   منداَليان  خَيزانء 
حکومةتةوة،  کاربةدةستاني  سةري 
سواَلکردن  بة  دةست  نةماوة   هَيندةي 
ل��ةب��ةرئ��ةوةي  هةندَيکيان  ب��ک��ةن، 
نةيانتوانيوة مانطانةي  شوَيني مانةوةيان 
دابينبکةن، دةرکراونء هاوإَيء برادةرو 
خةَلکي خَيرخوا داَلدةي داون، لةم الوة 
کاربةدةستاني وةزارةتي دارايي لةجياتي 
هةواي  لةبةر  ئةرکةکانيان،  راثةإاندني 
خةويان  ئؤفيسةکانياندا  سثليتي  فَينکي 
وةزارةت��ي  لةواليشةوة   لَيکةوتووة، 
زانستي  توَيذينةوةي  باآلء  خوَيندني 
داوايان لَيدةکات ثشوو درَيذبنء ئاطايان 

لة ئاستي خوَيندنةکانيان بَيت. 

خوَيندکاري  ثَيوةرَيک  ض  بة  ئاخر 
کَي  بخوَينَيت!  دةت��وان��َي��ت  برسي 
رؤذي  دوو  تةنيا  خةرجيي  هةية 
ئاستي  بتوانَيت  لةباخةَلدانةبَيتء 
خوَيندکاري  رابطرَيت!  خوَيندنةکةي 
خوَيندکاري  لةمةينةتيي  وآلت  کام 
کة  لةوانةي  کام  يا  دةذَي؟  ک��ورددا 
ئامادةن  دواخستووه،  فةرمانةيان  ئةو 
تةنيا  ئةطةر  بکةن،  خؤيان  دةوام��ي 
مووضةکانيان  نؤمانط،  نةک  دوومانط، 
)80%(ي  دةبَيت  بؤضي  يا  ببإدرَيت؟ 
کاري دةزطا کاني حکومةت بووةستَيت، 
کؤنطرة  حيزبَيک  ل��ةب��ةرئ��ةوةي 
کاربةدةستي  کام  ئايا  دةبةستَيت؟! 
ئةو  م��ووض��ةي  ئامادةية  حکومةت 
ضةندإؤذةي ببإن، کة لةجياتي دةوامي 
لةهؤَلي  حکومةتدا،  لة  خؤي  رةسميي 
لة  بير  ئةمانة  کةي  دانيشتوة؟  کؤنطرة 
باري ذيانء دةروونيي خوَيندکاري )9( 
مانط نانبإاو دةکةنةوة؟ کةي دةسةآلت 
ئينساني  کةرامةتي  مافء  بة  دةرک 
هةرَيم،  حکومةتي  کةي  دةکات؟  کورد 
وةکو هةر حکومةتَيکي تري دنيا، خؤي 

بة خاوةني تاکي کورد دةزانَيت؟
ثةرلةمانيش،  فراکسيؤنةکاني  خؤ 

خةَلک  ن��وَي��ن��ةراي��ةت��ي��ي  ب��ةن��او  ک��ة 
نالةبارةي  بارة  ئةم  ئاطاداري  دةکةن، 
ئيمةيَلي  لةإَيطةي  خوَيندکاراننء 
لَيکراوة  داواي����ان  هةندَيکيانةوة 
بکةن،  کَيشةية  ئةم  بؤ  بةدواداضوون 
ئاخؤ ئيتر کاتي ئةوة نةهاتووة، لةجياتي 
شةإي ئوتومبيلةکانيان، وةزيري دارايي 
ثةلکَيشي ثةرلةمان بکةنء لَيي بثرسن: 
»کاتَيك حکومةتةکةي تؤ )9( مانط  ناني 
دةبإَيتء  ماَلومنداَليياني  خوَيندکارانء 
دةکةوَيتة  کَيشةکةيان  ضارةسةري 
سنووري کاري وةزارةتةکةت، تؤ )40( 
دةبَيت  بؤ  نوستووي؟  لةکوَي  رؤذة 
رَينمايي فةرمانَيک )40( رؤذ بخايةنَيت؟ 
ئايا شةرم ناتطرَيت خوَيندکاري کوردء 
وآلتاني  لة  خ��اوةن  بَي  منداَلي  ماألء 
 )12( تؤ  کةضي  بةجَيهَيَلراون،  بَيطانةدا 
خةريکي  حيزبَيکدا  کؤنطرةي  لة  رؤذة 
سياسةتء  لة  ئايا  ضةثَلةلَيداني؟ 
حکومةتةکةتدا  وةزارةتء  ئةجَينداي 
طرنطترة،  کؤنطرةدا  لة  تؤ  ئامادةبووني 
خوَيندکاري  ضارةنووسي  ذي��انء  يا 

کورد؟«
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ثشتيوان ئةحمةد

لة  يةكَيك  س��اَل��َي��ك..  ضةند  ثَيش 
نووسينةكاني بةإَيز نةوشيروان مستةفام 
خوَيندةوة، لةناواخني بابةتةكةيدا.. باسي 
نَيوان  )1984(ي  ساَل�ى  دانوستانةكاني 
يةكَيتىء ميريي دةكات، دةَلَيت: جارَيكء 
بةثَيي بةرنامةيةك سةرداني تةها ياسين 
رةمةزان-مان كرد.. تةها ياسين وتي: ها 
كاكة.. لة ئَيزطةكةتاندا قسةمان ثَيدةكةن، 
تةماشات كردووة بةغدا هةموو كؤشكء 

تةالرة؟
وةآلمدا  لة  دةَلَيت:  نةوشيروان  كاك 
كؤشكء  بةغدا  نةمانوتووة..  ئَيمة  وتم: 
تةالري تيادا نيية.. ئَيمة وتوومانة بةغدا 

ئازاديي تَيدا نيية.
ميدياي  ئؤثؤزسيؤنء  كة  ئَيستا.. 
راستةقينةكان..  رؤشنبيرة  سةربةخؤء 
كؤشش  دةط��رنء  دةس��ةآلت  رةخنةي 
ثانتايي  فراوانكردني  لةثَيناو  دةك��ةن 
دةسةآلتء  سةقامطيركردني..  ئازاديىء 
ميدياكاني دَينة طؤو دةَلَين: ئَيوة بؤ رةخنة 
هةمووي  هةولَير  نيية  ئ��ةوة  دةط��رن، 
ج��ادةي  ت��ةالرو  كؤشكء  عيماراتء 
ميدياي  ئؤثؤزسيؤنء  دووس��اي��دة؟، 
سةربةخؤو رؤشنبيرة راستةقينةكانيش 
نةمانوتووة  ئَيمة  دةَل��َي��ن:  ل��ةوةآلم��دا 
نيية..  تيادا  تةالرسازيي  تةالرو  هةولَير 
نيية..  تيادا  ئازاديي  ئَيمة دةَلَيين: هةولَير 

)سةردةشت  رؤذنامةنووس  نيية  ئةوة 
بيروبؤضووني  ل��ةس��ةر  ع��وس��م��ان( 
هةمان  لةتيرؤركردنيدا  تيرؤركراو 
بةرو  طيراية  بةعسييةكان  شَيوازي 
)حسن  نووسينةكةي  لةطةأل  كتومت 
السرية(  املنظمة  دولة  )عراق  العلوي( 
)حسن  نووسينةدا  لةو  يةكدةطرَيتةوة.. 
دةكات،  كةشف  سةير  شتَيكي  العلوي( 
دةس��ةآلت  بةعسدا  لةسايةي  دةَلَيت: 
توندإةوانةي  شؤإشطَيإانةي  شَيوازي 
بةكاردةهَينا لةثاكتاوكردني نةيارةكانيدا.. 
دةوَلةتاني  وةكو  دةبوواية  لةكاتَيكدا 
ببردايةو  دادطا  دادو  بؤ  ثةنايان  دونيا 
لةبةرضاوي خةَلكء بةثَيي ياسا رةفتاريان 
بكرداية.. زؤرَيك لة ئازاديخوازان لةسةر 
ديكةي  شارةكاني  بةغداو  جادةكاني 
عَيراقء لةنَيو كؤآلنةكان بةضةقؤ يان بة 

)كاتم الصوت( تيرؤر دةكران.

مَيذوو  هةمديس  بةداخةوة  ئَيستا.. 
دووبارة دةبَيتةوة.. ئازاديخوازان لةسةر 
دةكرَين..  ب��اران  فيشةك  وشة  وتنى 
مةبةستي  يةكَيك  لةكوشتني  بةعس 
ئَيستاش  بوو..  ه��ةزاران  بَيدةنطكردني 
طَلؤباَليزَيش  سةردةمي  تيرؤريستاني 
دةيانةوَيت  س��ةردةش��ت..  بةكوشتني 
بوَيرو  طةنجء  سةردةشتي  ه��ةزاران 

خاوةن قةَلةم بَيدةنط بكةن.. 
مَيذوو  راستة  دةَلَيين:  لةكؤتاييدا.. 
دووبارة دةبَيتةوة، بةآلم لة دوو زةمةني 

جياوازدا..
درةنط  تاوانةكان  يةكةم:  زةمةني 
ديزةبةدةرخؤنة  دةب���وونء  كةشف 

دةكران..
زةمةني دووةم: تاوانةكان ثَيشوةخت 
زووتر  تاوانبارانيش  دةب��نء  كةشف 

ريسوا دةبن.

مةهدى ئةبوبةكر

بةغدايةء  لة  ك��ورد،  وةف��دى 
دةي����ةوَي����ت ب��ب��َي��ت��ة ب��ةش��َي��ك 
ل���ةو ح��ك��وم��ةت��ةى ب��ؤ ع��َي��راق 

دادةمةزرَيت.
داخوازيى  كآء  داواى  لةسةر 
ئيئتيالفى  وةف���دى  الي���ةن،  ك��ام 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 

ضوءنةتة بةغدا؟
ال  وةآلميان  وةفدةكةش  ئةندامانى  ثرسيارة  ئةو  بؤ 

نيية!
عَيراقء  ناو حكومةتى  بضَيتة  وةفدةكة دةيةوَيت كورد 
لة شكَلطرتنى ئةو حكومةتةدا بةشداربَيت، بؤية لة دةرطاى 
ثَيكهَينانى  لة  لَيدةكات  داوايان  دةداتء  شيعة  سوننةء 

حكومةتدا كورد لةبير نةكةن.
سياسةتكردنَيكى سةيرة، وةرة كةس بانطت نةكات بؤ 
طفتوطؤ  داواى  بإؤيتء  ثَييةكانى خؤت  بة  طفتوطؤ، خؤت 

بكةيت.
لة  بةشداريكردن  بؤ  دةَلَين:  كورد  سةركردةكانى 
كةس  لةسةر  سوءرمان  هَيَلى  حكومةتدا،  دروستكردنى 
نيية، خةتى سوءريشمان بةرامبةر هيض اليةنء مةزهةبَيك 

نيية.
كورد  سوورى  هَيَلى  تةنيا  دووثاتدةكةنةوة  ئةوةش 
دةكةين،  لةطةأل  بةشداريى  اليةنةى  ئةو  دةبَيت  ئةوةية، 

بةَلَينى جَيبةجَيكردنى داخوازييةكانى كورد بدات!
داخوازييةكانى كورد ضين؟

)140(ى  م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  وت��ةن��ى:  خؤيان 
كةركوكء  كَيشةى  ضارةسةركردنى  واتة  دةستوور، 
ناوضة دابإاوةكان، كَيشةى ثَيشمةرطة، مةسةلةى بودجةى 
كة  نةوتييةكان،  طرَيبةستة  كَيشةى  كوردستان،  هةرَيمى 
هةرَيميش  دةسةآلتدارانى  دةزانَيتء  ناشةرعيى  بة  بةغدا 

بة شةرعيى دةزانن، لةطةأل ضةند وردة شتَيكى ديكة!
باآلكانى  بةرثرسة  بةردةوامى  لَيدوانى  بةطوَيرةى 

هةرَيمى كوردستان، ئةوانة هَيَلى سوورى كوردن.
بابَيينةوة الى وةفدةكة 

لةطةأل  بةغدا  لة  رؤذدا   )10( لةماوةى  بةإَيزانة  ئةو 
جةواد  عَيراقى،  وةح��دةى  ئيئتيالفى  عَيراقييةء  ليستى 

بؤالنى، كة تةنيا خاوةنى )4( كورسيية دانيشتوون.
خؤى  دةرهَينراوةء  عَيراقيية  ذَيرثَيى  لة  بةإةكة 
كةضى  ثَيبكةن،  بةشداريى  حكومةتدا  لة  خواخوايةتى 

وةفدةكةى كورد لةطةأل ئةواندا دانيشتوون.
رةنطة  وتى:  دوَينآ  وةفدةكة  ئةندامانى  لة  يةكَيك 
تاَلةباني  دانيشتنةكة  ثَيش  تؤبَلَيي  ببينين.  ماليكي  ئةمإؤ 
هةموو شتَيكي لةطةأل مالكيدا نةبإاندبَيتةوة؟ ضونكة ثَيرآ 
ثَيشتر  دةزانَيت، ضونكة  دانيشتبوو. خوا  لةطةَليدا  تاَلةباني 
دواخستبوو،  وةفدةكةدا  لةطةأل  كؤبوونةوةكةى  مالكي 
نةدا  بإياري  كؤنةبووةوة  لةطةَليدا  نةبينيء  تاَلةبانى  تا 

دابنيشَيت. لةطةَلياندا 
لة  رؤذ   )10( بةرهةمى  بةغدا،  لة  رؤذ   )10( بةرهةمى 
مةسرةفء حيمايةى ئةو وةفدة طةورةية، تةنيا دانيشتنَيكة 
لةطةأل عَيراقييةء ليستة قنجةكةى بؤالنى؟ ئةويش قةيناكة، 
بةآلم بةرهةمى دانيشتنةكةيان ضى بوو؟ هَيَلة سوورةكانى 

كورد نةبةزَينران؟
دةقةيةك،  لة  كةمتر  ماوةى  بؤ  تةلةفيزيؤنةوة  لة  تةنيا 
دانيشتنةكةيانم لةطةأل عَيراقيية بينى، نازانم ضييان وتووة، 
بَيت،  راست  كارى  وةفدةكة  ئةندامانى  لة  يةكَيك  بةآلم 
لةطةأل اليةنةكان  ضةند رؤذَيك دواى كؤبوونةوةكة وتى: 

رَيككةوتين مةسةلة جَيناكؤكةكان دوابخةين!
ئؤء مةسةلةى جَيناكؤك كامانةن وا دواى دةخةن؟ 

سوور  هَيَلى  بة  كورد  خاآلنةن  ئةو  هةر  بةدَلنيايةوة 
ناويان دةبات، ئةى كةواتة هَيَلة سوورةكان ضييان لَيهات 

بؤ كاَلبوونةوة؟
كة  عَيراقيية،  لةطةأل  ب��وون:  عاجز  بآ  ثرسيارَيك 
هَيَلة  لة  زوو  وا  نيية،  باشتر  ئَيوة  حاَلى  لة  حاَلى  ئةويش 
سةوز،  هَيَلى  كردتانة  بوونةوةو  ثةشيمان  سوورةكانتان 
ئةوان  كة  شيعةكان،  هاوثةيمانيى  لةطةأل  سبةى  ئةدى 
هَيَلة  دروستدةكةن،  حكومةت  واقيع  ئ��ةرزى  لةسةر 

سوورةكانتان دةكةنة هَيَلى ضى؟
لةوانةية  بكةن،  باسى  ه��ةر  بإواناكةم  خ��ةت��ةرة! 

باسكردنى لة بةشداريى حكومةت دوورتان بخاتةوة. 
وةفدةكة لةبةغداية، كةس نازانَيت ئةجَينداكةيان ضيية، 
خةَلك  بؤ  ئةجَينداكةيان  دةسةآلت  ليستى  ئةندامةكانى  نة 
ئامادةن  ئؤثؤزسيؤنةكانيش  ئةندامانى  نة  باسكردووة، 

باسى بكةن! 
حساب  سةرمى  لة  بوختان  بة  نةداتء  خراثتر  خوا 

مةكةن، دةترسم هةر ئةجَيندايان نةبَيت! 
كورد  مافةكانى  بؤ  خؤتان  بةقسةى  ئَيوة  ب��رادةران، 
نةبَيت  ئاطادار  كورد  دةبى  كو  باشة  بةغدا،  بؤ  ضوون 

لةوَيندةر داواى ضى بؤ دةكةن؟
ضوونى  شين،  س��وءرء  هَيَلى  ئةجينداء  لة  ب��ةدةر 
بؤ  عَيراقييةكان  اليةنة  داوةتى  بآ  طةورة  وا  وةفدَيكى 
هةر  كورد  ئةوةية  يان  نيية،  بةدةر  حاَلةت  دوو  لة  بةغدا، 
هَيندة لة سياسةت دةزانَيت، ئاى لةو كارةساتة!، يان ئةوةتا 
رَيككةوتوونء  شيعة  لةطةأل  ذَيرةوة  لة  ثارتى  يةكَيتىء 
ئةوةش  بةغدا،  بؤ  ناردووة  ديكؤرَيك  وةك  وةفدةكةيان 

لةوةى يةكةم كارةساتتر. 

21 ذمــارة )587( 
سَيشةممة 2010/6/22

ثشوءى ثةرلةمانء هيالكيى هاوآلتييان

وةزارةتي دارايي 
ريَنمايي دروستکردني فأؤکة دةردةکات

وةفدةكةى بةغدا!مَيذوو دووبارة دةبيَتةوة

بـؤضــوون
birura.rozhnama@gmail.com
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مَيشء مةطةز، ثَيشوازيى 
لة ميوانانى سلَيمانى دةكات

قةدةغة لةسةر راوكردنى ماسى هةلَطيرا

جةنابي ثارَيزطاري كةركوك 
دةزانيت؟!

تةندروستيى ئاوارةكانى قةنديل بةرةء خراثبوون دةأوات

شارا عةبدوإلةحمان

كةنةكةوةو  ثةلةوةرييةكانى  كَيَلطة 
دةروازةى  ضيمةنتؤكانى  كارطةى 
بةكارناهَيننء  فلتةر  سلَيمانى، 
زيانبةخشء  مادةى  ثاشماوةكانيان 
حاَلةتى  ضةندين  دةردةدةنء  كوذةر 
نةخؤشيىء مردنى لةناو دانيشتووانى 
ط��ون��دةك��ان��ى دةوروب���ةري���ان���دا 

لَيكةوتووةتةوة.
شارةكاندا  زؤربةى  دةروازةى  لة 
بة )طوألء طوَلزار ثَيشوازيى لة ميوان 
شارة  دةروازةى  لة  بةآلم  دةكرَيت، 
ثيسىء  بة  ئَيمةدا،  خؤشةويستةكةى 
دةكةين،  لةخةَلك  ثَيشوازيى  بؤطةن 
بإوانن؟(.  شارةكةمان  لة  ضؤن  ئاخؤ 
سثى،  )كَيلة  طوندةكانى  دانيشتووانى 
ب��اوةم��ةردة،  راث��ةإي��ن،  كةنةكةوة، 
سورطة(،  ئاوا،  ئةحمةد  رةش،  شَيخ 
كؤثييةكى  كة  لةنووسراوَيكياندا 

ئاماذة  كةوتووة،  رؤذنامة  دةس��ت 
كَيَلطة  بوونى  بةهؤى  كة  بةوةدةكةن 
كارطةى  )كةنةكةوةو  ثةلةوةرييةكانى 
ضيمةنتؤكان(ةوة لة نزيك طوندةكانيان، 
ناخؤشةء  ذيانء طوزةرانيان خراثء 
كة  دةبَيت  )20(ساَليش  م��اوةى  بؤ 
حكومةتى  خراثةدانء  بارودؤخة  لةو 

هةرَيم نةيتوانيوة هيضيان بؤ بكات.
نووسراوةكةياندا  تري  بةشَيكي  لة 
هاتووة: »وامانلَيهاتووة كة بطوَيزينةوة 
مَيشومةطةزء  لةبةر  تر،  شوَينَيكى  بؤ 
ئةو  ضونكة  ناخؤش،  بؤنى  ثيسىء 
بؤية  بةكارناهَينن،  فلتةر  كارطانة 
مادةى زيانبةخشء كوذةر دةردةدةن 
لَيدةكةوَيتةوةو  نةخؤشيى  حاَلةتى  كة 

دةبَيتة هؤى مردن«.
دان��ي��ش��ت��ووان��ى ئ��ةو ط��ون��دان��ة، 
ب��ةزوت��ري��ن كات  ك��ة  داوادةك�����ةن 
بكةن  بؤ  كَيشةكةيان  ضارةسةرى 
ناوة)كارةسات(،  ناويان  ئ��ةوان  كة 

قةرةبووى  كة  داوادةك��ةن  هاوكات 
ض��ةن��د س���اَل���ةي���ان ب��ك��ةن��ةوةء 
ئيمزاى  ب��ة  ن��ووس��راوةك��ةش��ي��ان 
دانيشتووانى  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
ئاإاستةى)ثارَيزطاى  طوندةكانةوة 
سلَيمانى،  قايمقاميةتى  سلَيمانى، 
بةإَيوةبةرَيتيى  سلَيمانى،  ذينطةى 

كشتوكاَلى سلَيمانى( كردووة.
نوَينةرى  س��دي��ق،  م��ةال  ك��ةري��م 
س��ك��اآلك��اران، ب��ؤ رؤذن��ام��ة وت��ى: 
ئةو  ثةلةوةرييانة،  كَيَلطة  »ئ��ةو 
ن��اوض��ةي��ةي��ان ه��ةراس��ان��ك��ردووةء 
هةية،  ناخؤشيان  زؤر  بؤنَيكى 
دةروازةى  سةرةكييةكةى  شةقامة 
ئةمة  ك��ردووة،  بَيزراو  شاريشيان 
نةخؤشيى  ضةندين  كة  لةوةى  جطة 
تةنانةت  بآلوبووةتةوةء  لةناوماندا 
ضةند  كة  ئ��ةوةى  طةيشتووةتة  كار 
طيانيان  هؤيةوة  ب��ةو  منداَلَيكمان 

لةدةستداوة«.

شاسوار مامة- رانية

وةرزي قةدةغةكردني راوة ماسي كؤتايي هاتء 
لة ضةمء رووبارةكان كردةوة  راوضييةكان روويان 
بؤ راوكردن، لةماوةي قةدةغةكردني راوة ماسيشدا 

)40( كةس دةستطيركراون.
بؤ   )4/1( لة  هةرَيم ساآلنة  بإياري حكومةتي  بة 
لة  دانانيانةوة  بةهؤى طةرا  )6/15( راوكردنى ماسى 
ئةو  دواى  دةكرَيتء  قةدةغة  كوردستان  ناوضةكانى 
ثؤليسى  رَينماييةكانى  ضوارضَيوةى  لة  ماوةيةش 

دارستان راوكردنى ماسى دةستثَيدةكاتةوة.
بة  دةستيانكردووةتةوة  راوضييةكان  لةئَيستاشدا 
ماسى طرتن لة دةرياضةى دوكانء دةربةندى رانيةء 
ئةوةى  بؤ  بكةن  راو  ماسى  زؤرترين  ضاوةإوانن 
بيخةنة بازاإةكانى كوردستانء بذَيويى ذيانيان دابين 

بكةن.
 )30( لة  زياتر  كة  راوضييةكة  عةزيز،  محةمةد 
ساَلة راوى ماسى دةكاتء هةموو شةوَيك تؤإةكةى 
بةرةبةيانى  لة  رانيةء  دةربةندى  ئ��اوي  دةخاتة 
دواتريش  هةَلدةطرَيتةوة،  تؤإةكةى  دواتر  رؤذى 
ماسييةكانى دةفرؤشَيت، ئةو راوضيية وتي: »بذَيويى 
لة ضوارضَيوةى  ذيانمان لةسةر راوكردنى ماسييةء 

رَينماييةكان راوى ماسى دةكةم«.
ماوةيةكة  ديكةيةء  راوضييةكى  خدر،  عومةر 
خةريكى ئةو ثيشةيةية )2( مانطة بةهؤي قةدةغةكردني 
راون��ةك��ردووةء  نيضيرَيكي  هيض  ماسييةوة  راوة 
باس  ب��ووة،  راو  دةستثَيكردنةوةى  ض��اوةإوان��ى 
لةوةدةكات: ثؤليسى دارستان ئةو ماوةية دةربةندى 
دةرياضةى  لة  هةية  زؤر  ماسييةكى  ثاراستووةء 

دوكانء دةربةندى رانية.
دارستانى  ثؤليسى  بةإَيوةبةرَيتى  بةإَيوةبةرى 
لَيدوانَيكدا  لة  ض��اوإةش،  عةبدوَلآل  موقةدةم  رانية 
سنوورى  لة  تةنيا  دةكات:  بةوة  ئاماذة  رؤذنامة  بؤ 
قةدةغةكردنى  لةماوةى  راوضى   )40( رانية  شارى 
راوى ماسى دةستطيركراونء ذمارةيةكى زؤريشيان 
شةوى  )12(ى  سةعات  لة  وتيشى:  غةرامةكراون، 
بةثَيى  دةستيثَيكردووةتةوةو  طرتن  ماسى   )6/15(
رَينمايى تازة راوكردن بة كارةباء تةقةمةنىء دةرمان 

قةدةغةيةء ئةنجامدةرانى بة توندى سزا دةدةرَين.
دةرياضةى دوكانء دةربةندى رانية ساآلنة دةبنة 
وَيستطةى راوكردنى ماسىء دواى زياتر لة )2( مانط 
بةسةر قةدةغةكردنى راوى ماسى، راوضييان دةست 
كيلؤ  ه��ةزاران  بة  رؤذانة  راوك��ردنء  بة  دةكةنةوة 

ماسى دةخةنة بازاإةكانى كوردستانةوة.

ستار محةمةد قادر

بؤ  تَيلم  شةوَيكيان  هاوين  ثار  دةزانيت 
وتت:  وةآلم��دا  لة  نيية،  ئاومان  وتم  كرديت، 
لةنَيو  وا  ئيستيقالةكةم  من  بكةم،  ضي  من 
كار  لة  دةس��ت  دةم��ةوَي��ت  جانتاكةمدايةو 
ئةو  بةسةر  ساَلَيك  ئةوة  بةآلم  بكَيشمةوة؟!، 
هةر  جةنابتان  تَيثةِري،  ناضارييةدا  كؤنَيكتة 
كورسييةكة  بان  شوَينء  لة  ثارَيزطارنء 

دانيشتوون!.
ضونكة  ناكةم،  بؤ  تَيلت  ئةمجارةيان  من 
دةزانم طوَيم لة هةمان ثةندو بالؤرة دةبَيتةوة، 
وا  ئةمإؤوة  بة  كة  بزانيت،  حةزدةكةم  وةلَي 
بؤري  ئاوي  دةضَيت،  خشت  رؤذي  ضوار  بؤ 
جا  ئَيمةدا،  طةإةكةي  بةو  نةكردووة  سةري 
بة  ثةيوةندييةكي  ض  كَيشةية  ئةم  دةبَيت  نازانم 

جةنابتانةوة هةبَيت؟.
ثار كة تَيلم بؤ كرديت، لة الي خؤمةوة وتم، 
بآ يةكء دوو راست هةَلوَيست وةردةطريتء 
دانيشتوواني  بة  دَيي ضاوت  كات  بة زووترين 

ئةوة  ضاوةإواني  من  دةكةوَيت،  طةإةكةكة 
راستييان  كةضي  وةرطريت،  لَي  عينوانم  بووم 
لة  ئ��اش��ةوان  خةياَلَيكء  لة  ئ��اش  وت��ووة 

خةياَلَيك!. 
ثلة  بةرثرسي  وةكو  جةنابتان  لَيرةوة  من 
يةكي ئةم شارة دةبينم، جا تؤ ضؤني دةبينيتء 
ض تةفسيرَيك بؤ ئةو كورسييةي ذَيرت دةكةيت، 

ئةوةيان بؤ راي طشتيي بة جَيدةهَيَلين. 
لة  دةمم  رووي  ديكة،  جارَيكي  بؤ  ئةمِرؤ 
ثَيت  دةكةم،  جةنابتان  لة  وتارةوة  ئةم  رَيي 
رادةطةيةنم بَيئاوين، بة ماناو واتاي طةإةكَيك 
فَينككةرةوة  ئامَيري  خواردنةوةو  ئاوي  لة 
نابينن،  زةحمةتي  بة  ئةطةر  كراون،  مةحروم 
باوةإثَيكراوَيكي  بةَلكو  نا،  خؤتان  دةتوانن 

خؤتان بؤ دَلنيايي بؤ شوَيني مةبةست بنَيرن.

ناونيشان
طةِرةكي راثةإيني يةكةم

ثشت ناوضةي ثَينج

ئةحمةدباَلةكى- ضؤمان

رَيكخةرى فيدراسيؤنى رَيكخراوةكانى 
وةجبةى  دووةم  كة  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
كؤمةكى فيدراسيؤنةكةيانى طةياندووةتة 
دةدات  هؤشدارى  قةنديل،  ئاوارةكانى 
ئاوارةكانى  تةندروستيى  خراثبوونى  لة 
قةنديل، بةهؤى نةبوونى ئاوى ثاكةوة بؤ 

خواردنةوة.
ب��ةردةوام��ةى  زنجيرة  ئ��ةو  دواى 
ئَيرانء  تؤثخانةكانى  تؤثبارانةكانى 
ناوضة  س��ةر  بؤ  توركيا  فإؤكةكانى 
وآلتةء  دوو  ئةو  نَيوان  سنووريةكانى 
)1000( لة  زياتر  كوردستان،  هةرَيمى 

خَيزان بةو هؤكارةوة ئاوارةبوونء ضةند 
هاوآلتييةكيش شةهيدء برينداربوون.

فيدراسيؤنى  ث��َي��ن��اوةش��دا،  ل��ةو 
مةدةنىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
لظين،  طؤظارى  هاوآلتىء  رؤذنامةى 
ئةو  وةجبةى  دووةم   )6/21( دوَينآ 
قةنديلء  ئاوارةكانى  طةياندة  كؤمةكةيان 
رةوشى  خراثيى  لةسةر  هؤشداريش 

تةندروستيى ئاوارةكان دةدةن.
شؤإش ئةمين، رَيكخةرى فيدراسيؤنى 
بؤ  مةدةنى،  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
وةجبةدا،  دووةم  »لة  وت��ى:  رؤذنامة 
كة  )220(م��األ  طةياندووةتة  كؤمةكمان 
لة  جلءبةرط،  خواردنء  لة  ثَيكهاتووة 
)120(ماأل كؤمةكى  يةكةميشدا،  وةجبةى 

ثَيطةيشتووة«. ئَيمةيان 

وتيشى: »جطة لة ئَيمة، هةندَيك اليةنى 
ئاوارانة،  ئةو  طةياندووةتة  كؤمةكيان  تر 
بةآلم هَيشتا ثَيويستيان بةهاوكاريى زياتر 
هةية، بةتايبةتى لة رووى تةندروستيىء 
منداَلى  لة  زؤرَيك  ضونكة  ثاكةوة،  ئاوى 
بوونء  سكضون  تووشى  ئ��اوارةك��ان، 
دووثشكيش  م��ارء  مةترسيى  لةبةر 

ثَيويستيان بة قةرةوَيَلة هةية«.
بةردةوامنء  هَيشتا  تؤثبارانةكان، 
ل��ةدواى   )2010/6/20-19( ش��ةوى 
فإؤكة  ش����ةوةوة،  )8(ى  س��ةع��ات 
بةسةختى  زؤر  توركيا  جةنطييةكانى 
سنوورى  كوَيستانةكانى  بؤردومانى 
سؤرانيان  ق��ةزاى  بة  سةر  سيدةكانى 
بةر  كةوتنة  خَيزانَيك  ئةنجامدا  لة  كردء 
بؤردومانى فإؤكة جةنطييةكانء كضَيكى 
)زاهيدة  بةناوى  )16(ساَليان  تةمةن 
لةدةستداء  طيانى  مةجيد(   محةمةد 
مادييش  زيانى  طيانيى،  زيانى  لة  جطة 
طةيشتووةء  ناوضةكة  شوانكارانى  بة 
)20( لة  زياتر  بزنء  )60(سةر  نزيكةى 

مانطا لةناوضوون.
كضةى  ئةو  باوكى  مةجيد،  محةمةد 
بووة،  توركيا شةهيد  بؤردومانةكةى  بة 
باس لةوةدةكات كة سةعات )8(ى شةوى 
دةستيثَيكرد،  بؤردومانةكة  راب��ردوو، 
ئَيمةء  ماَلى  كةوتة  تؤثَيكيش  لةئةنجامدا 
بووة هؤى ئةوةى كضَيكم طيان لةدةست 
بةسةختى  خَيزانيشم  كوإَيكء  بداتء 

بريندار ببن. فؤتؤ: ئةرشيف منداآلنى ئاوارةكان تووشى سكضوونء رشانةوة بوون   
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پةنجاكاني  لة  كة  دةگ��َي��إن��ةوة 
سةدةي رابردوودا، پياوَيكي توركماني 
بؤ كاسبيء چةرچَيتي روو  كةركوك 
لة گوندةكاني گةرميان دةكات، لة رَيگا 
تووشي رَيگرَيك دةبَيتء هةرچييةكى 
توركمان  كابراي  لَيى دةستَينَيت،  پَيية 
بؤ  دةگ��ةإَي��ت��ةوة  بَيئومَيديى  ب��ة 
كةركوكء روو لة بازاإي حةسيرةكة 
ب��رادةرة كوردء  دةك��ات، ه��اوإآء 
كؤدةبنةوة،  دةوري  لة  توركمانةكاني 
تا بزانن چي لةگةأل خؤي هَيناوة وةكو: 
كابراي  ...هتد.  هةنگوين  جؤ،  گةنم، 
دادةبةزَيتء  ماينةكةي  لة  توركمان 
بؤ  رووتكرنةوةكةيان  بةسةرهاتي 
هاوإةگةزي  پياوَيكي  دةگَيإَيتةوة، 
ئةو خةنجةرة  ئةي  دةَلَيت،  پَيي  خؤي 
پآ  خؤت  بؤ  ورگتةوة،  بةر  بة  چيية 
دةَلَيت:  توركمان  كابراي  نةپاراست.. 
لة  من  دام،  پةالماري  رَيگرةكة  )كة 
بان ماين بووم، دةستَيك لة رةشمةي 
لةسةر خةنجةرةكةم  ماينء دةستَيك 
بوو، خؤ من كةَلةشَير نيم، بة دةندوك 
بؤ  باشة،  دةي  وتيان،  بيكةم(.  شةإ 
بابة،  )ئآ  وتي:  هةَلدةگريت،  خةنجةر 

بؤ رؤژي تةنگانة(.
ئةزموونَيكي  ئَيمةدا  وآلتةكةي  لة 
)٢٠(س���اَل���ةي���ي ل��ة ئ���اراداي���ة لة 
حكومةت،  ئيدارةء  بةإَيوةبردني 
هةيةء  هةَلبژَيردراومان  پةرلةمانَيكي 
هةية،  دووانمان  سوپايةك،  لةجياتي 
لة جياتي ئاسايشَيك، دووانمان هةية، 
بكةين  خؤمان  ب���ةراوردي  ئةگةر 
لةگةأل وآلتاني دراوسآ، ئَيمة زؤر لة 
دةبَلمان  لة هةموو شتَيكدا  پَيشترينء 
چاكي  بة  دراوسآ  وآلتاني  هَيناوة، 
بازاإَيكي  بة  كردووة  كوردستانيان 
فراوان بؤ بازرگانيء ساغكردنةوةي 
بةرچاويان  قازانجي  كاآلكانيانء 
لة  ئَيمةش  چي  ئةگةر  بةدةستهَيناوة، 
باشمان  گةشةي  ئابوورييةوة  رووي 
كردووةء جوَلةيةكي ئابووريي فراوان 
رووي لة بازاإةكانمان كردووة، بةآلم 
هةرَيم  حكومةتي  ئةداي  داخةوة،  بة 
نةتةوةيي  ئاسايشي  پاراستني  لة 
كةمتةرخةميي  ي��ان  سستييةكي، 
كة  ل��ةوةي  دي��ارة،  پَيوة  ترسناكي 
لة  يةكگرتوو  سوپايةكي  نةيتوانيوة 

لةسةر  دابمةزرَينَيت  كوردستاندا 
سةربازي  واتة  دةستووريي،  بنةماي 
)ئةرك(  زؤر  بة  يان  خؤبةخشانة، 
ئةركَيكي  وةكو  االجباري(  )التجنيد 
كورد  تاكَيكي  هةموو  بؤ  نيشتماني 
كة  ئاشكراية  ئةمةش  بچةسپَينَيت، 
بؤ  كوردستان،  حيزبةكةي  هةردوو 
هَيزي  ساَلة   )٥٠( لة  زياتر  م��اوةي 
پَيشمةرگةي تايبةت بة خؤيان هةيهء 
كة  بن،  دةستبةرداري  نين،  ئامادة 
پَيمواية، لةبةر بَيمتمانةييانة بة يةكتر، 
دةسةآلتء  لةبةر خؤشةويستيي  يان 
نةوةي  بؤ  زةحمةتة  كة  پايةية  پلةو 
لة  خؤي  ئةمةش  كة  جَيبهَيَلن،  نوَيي 
خؤيدا گةورةترين گورزي كوشندةية 
كة لة جةستةي ئةم هةرَيمة دةدرَيت.

جيهانيدا،  حوكمإاني  سيستمي  لة 
سَييةم،  دونياي  وآلتاني  تةنانةت 
پَينچ  پالني  ه��ةژارةك��ان،  وآلتة  يان 
لةو  اخلمسية(،  )اخلطة  هةية  ساَلةيان 
شارةزا  پسپؤإء  خةَلكاني  پالنةدا 
بةإَيوةبرني  هَيَلةگشتييةكاني 
دةستنيشان  بودجة  داناني  وآلتء 
دةدرَيتة  خؤيء  وادةي  پَيش  دةكةن، 
پَيدةكرَيت،  كاري  پاشان  پةرلةمانء 
هةر  ئةولةوياتي  لة  يةكَيكة  ئةمة 

حكومةتَيك كة وآلت بةإَيوةدةبات.
لة هةرَيمي كوردستاندا گةورةترين 
بودجة بؤ سوپا تةرخانكراوة، كة ئةمة 
ئةگةر  بةتايبةتي  باشة  زؤر  كارَيكي 
راهَيناني  مةشقء  بؤ  بةكاربهَينرَيت 
سازدانء  پَيشمةرگةكانء  سةربازء 
لة  پؤآليين  شورايةكي  ئامادةكردني 
بةآلم  كوردستان،  هةرَيمي  دةوري 
لة سةربازگةكاندا  تةنيا  سوپايةك كة 
چاالكييةكي  هيچ  لة  جَيگيركرابنء 
پ��ةالم��اردةرانء  دژي  سةربازيي 
دةستبةكارنةبن،  داگ��ي��رك��ةران 
تايبةتي  بة  سوپا؟،  دةوترَيت  بةمة  
توركيا  ئ��َي��رانء  زؤرة  ماوةيةكي 
دةكةن،  سنوورةكانمان  تؤپباراني 
هاوآلتييانمان دةكوژنء دةربةدةريان 
ئةمساَليان  خةلةءخةرماني  دةكةن، 
مزگةوت  قوتابخانةء  دةسووتَيننء 
رَيگاوبانةكان  پردء  دةكةن،  وَيران 
ورت��ةي  ك��ةس  كةچي  دةشَيوَينن، 
كابراي  ئةمةش چيرؤكي  نايةت،  لَيوة 

بة  بةآلم  ياد،  توركمانمان دةهَينَيتةوة 
دةسةآلت  لة  ئةگةر  تر.  شَيوةيةكي 
خؤي  دةوري  سوپا  بؤ  بپرسيت، 
سنووري  پاراستني  ل��ة  نابينَيت 
لة وةآلمدا دةَلَين، )دةستَيك  هةرَيمدا، 
سةيارةي  بؤ  دةستَيك  دؤالرء  بؤ 
بة  نين،  سپايدةرمان  ئَيمة  خؤ  نوآ، 

هةَلگةإَيين(. چياكاندا 
حيزبةكاني  ن��َي��وان  پةيوةنديي 
ك��وردس��ت��انء درواس��َي��ك��ان��م��ان، 
سةردةمي  لة  كؤنةء  پةيوةندييةكي 
خةباتي چةكدارييةوة درَيژةي هةيةء 
تا ئةمإؤ ئةمة كارَيكي پَيويستة، چونكة 
بة  ئيدارةي حكومةتةكةت  ناتواني  تؤ 
باشي بةإَيوةبةري ئةگةر پةيوةنديت 
نةبَيت  ب��اش  دراوسَيكانت  لةگةأل 
ئابووريي،  سياسيي،  رووي  ل��ة 
ئةوةي  بةآلم  كلتووريشةوة،  تةنانةت 
شةقامي  بؤ  سةرسوإمانة  جَيگاي 
دابةزين  دواي  كة  ئةوةية  ك��وردي، 
ئيدارةي  بةإَيوةبردني  ش��اخء  لة 
پةرلةمانء  هةَلبژاردني  ه��ةرَي��مء 
بةپَيي  ح��ك��وم��ةت،  هاتنةكايةي 
عَيراقدا،  چوارچَيوةي  لة  دةستوور 
هةمانشَيوةي  پةيوةندييةكان  هَيشتا 
ئاغاء  يان  پةيوةندي عابدء مةعبودة، 
جاوپَيكةوتنةكان  هةرگيز  جوتيارة، 
بةرزتر،  ق��ةرارگ��ا  ئاستي  ناگةنة 
دوو  ديسان  دؤخة،  ئةم  س��ةرةإاي 
لة  ه��ةم  حيزبيمان  نوَينةراييةتي 
نةك  هةية،  ئَيران  لة  هةم  توركياء 
بؤ  دةب��واي��ة  كاتَيكدا  لة  حكوميي، 
رَيزگرتن لة خؤمانء ئةزموونةكةمان 
ديبلؤماسييةوة  كةناَلي  رَيگةي  لة 
بدراناية،  ئةنجام  پةيوةندييانة  ئةم 
سياسيي،  چاودَيراني  راي  بة  بؤية 
زؤر  پةيوةندييةكان  س��ن��ووري 
كوردستان  دراوسَيكانمان  تةسكنء 
بؤ  بةكاردةهَينن  پ��ردَي��ك  وةك��و 
نالةباري  دؤخ��ي  كؤنتإؤَلكردني 
جديتر  خ��ؤي��ان  ه��ةوَل��ي  ع��َي��راقء 
شيعةكانء  پشتگيريي  بؤ  دةك��ةن 
يةكةمء  زةرةرمةندي  توركمانةكان، 
كؤتايي هةر ئَيمةي كورد دةبين، لةبةر 
شپرزةييء نةبووني طوتاري سياسيي 
ميدياي  ب���وارةدا،  ل��ةم  كورديمان 
چةواشة  تاكةكان  بيري  حيزبيي 

دةشارنةوةء  راستييةكان  دةكاتء 
شَيوةي  جؤرو  شةفافانة  بة  ناتوانن 
ئاشكرا  جةماوةر  بؤ  پةيوةندييةكان 
باسي  عَيراقدا  لة  تائَيستاش  بكةن، 
زؤرب��ةي  ن��اك��رَي��تء  فيدراَلييةت 
هةريمي  عَيراقي،  سياسةتمةداراني 
فيدراَليي كوردستان بة )شمال العراق( 
ناودةبةن، ئةوةي كة باسي فيدراَليةت 
لة  جگة  خؤيةتيء  كورد  هةر  دةكات 
نةبَيت،  شيعة  كةسايةتييةكي  چةند 
ئةنداماني  زؤرينةي  ئةوانيش  كة 

پةرلةماني عَيراق پَيكناهَينن.
بةريتانياء  ئةمريكاء  ئةگةرچي 
ساَلي  ل��ة  ئ���ةوروپ���اش،  ت��ةن��ان��ةت 
ك��وردي��ان  ي��ارم��ةت��ي  )١٩٩١(ةوة 
ناوچةيةكي  دروستكردني  بة  دا، 
ئ������ارامء پ���َي���دان���ي ك��ةل��وپ��ةل��ي 
هَيزي  مةشقپَيكردني  سةربازييء 
دةرگ��اي  ك��ردن��ةوةي  پَيشمةرگةء 
ه��ةردوو  رووي  بة  خةزَينةكانيان 
بة  بةآلم  كوردستاندا،  زلهَيزةكةي 
كورد،  سياسةتمةداراني  داخ��ةوة، 
بةرپرسي  ئ��ةوان��ةي  بةتايبةتي 
نةيانتواني  ب��وون،  پةيوةندييةكان 
نَيوانيان  پةيوةندييةكاني  ئاستي 
پةيوةنديي  ل��ة  ب��ةرزب��ك��ةن��ةوةء 
مرؤڤايةتييةوة بؤ پةيوةنديي سياسيي، 
چوارچَيوةي  لة  رؤژئ��اوا  ئَيستا  تا 
دةناسَيت،  ك��ورد  ئَيمةي  عَيراقدا 
چةوساوةو  نةتةوةيةكي  وةكو  نةك 
ژَيردةستة، ئةمريكاء ئةوروپا لةپَيناوي 
بةرژةوةنديية  طةشةپَيداني  پاراستنء 
هةم  سياسييةكانيان،  ئابوورييء 
هةم  رووخاند،  رژَيمةكةيان  سةدامء 

ئَيمةشيان بةكارهَينا لةم جةنگةدا.
لة  ئؤپؤزسَيون  پةيدابووني  ثاش 
خةَلكيدا  دَلي  لة  ئومَيد  كوردستاندا، 
پةيدابووةوة، كة ئةو شاندةي گفتوگؤ 
عَيراقدا  پةرلةماني  حكومةتء  لةگةأل 
كوردستان  هةرَيمي  هةيبةتي  دةكةن، 
كورد  تاكي  بؤ  رَيز  بكةن،  بةهَيزتر 
گرنگتر،  هةمووي  لة  بگةإَيننةوةء 
چاونةترسي  ئ��ازاء  پارَيزةرَيكي 
ديبلؤماسييانةي  ش��ةإَي��ك��ي  ب��ن، 
بةغدا  لة  بكةن  بةرثا  شارستانييانة 
ئاسايشي  پاراستني  ل��ةپ��َي��ن��اوي 

نةتةوةييماندا. 

سةيفةدين مةنمى

جطة  كوردستان  هةرَيمي  حكومةتي  بةداخةوة 
هةرَيم  ناوخؤي  بارودؤخي  نةيتوانيوة  ل��ةوةي 
دَلسؤزانة  كورد  ماَل�ى  بكاتء  ئارام  سةقامطيرو 
رَيكبخاتةوةو درزةكاني نَيوانيان ثإكةنةوة، لةهةمان 
كاتيشدا نةيتوانيوة هاوسةنطيي ثةيوةندييةكاني خؤي 
لةطةأل وآلتاني دراوسَيدا رابطرَيت، ئةطةرضي كةناَل�ى 
ديبلؤماسيةتي  كة  دةطةيةنن،  ئةوة  راطةياندنةكان 
توندوتؤألء  زؤر  دةورووب���ةردا  لةطةأل  ك��وردي 
ناخوَيندرَينةوة،  وا  دةرئةنجامةكاني  بةآلم  ضاالكة، 
ضونكة لةماوةي ضةند ساَلى رابردووي دةسةآلتي 
تاَلةبانىء  لة  وآلت��ة  ئةم  بةرثرساني  كورديدا 
بارزانييةوة بطرة تاكو دةطاتة نَيضيرظانء د.بةرهةم 
ديبلؤماسيان  ضاالكيي  س��ةردانء  دةي��ان  ساَلح، 
طفتوطؤيان  توركياء  ئَيرانء  وآلتاني  بؤ  كردووة 
لةطةَلدابَيت  ئَيستاشي  بةآلم  ئةنجامداون،  لةطةَلدا 
طفتوطؤيانة  س��ةردانء  ئةو  باشى  ئةنجامَيكي 
لةناوخؤي هةرَيمدا رةنطي نةداوةتةوة، كة خؤشيان 
باسيان  بةرهةمدار  ء  سةركةوتوو  بةسةرداني 
هةرَيمء  دؤستانةي  ثتةوي  ثةيوةنديي  كردووةو 
هةر  كةضي  داوة،  بةإاطةياندنةكان  وآلتانةيان  ئةو 
ضةند رؤذي دواي هاتنةوةيان لة ماَل�ى دؤستةكان، 
تؤثبارانء هَيرشي فإؤكةي جةنطي هةردوو وآلت 
ئايا  ئةنجامدراوة،  سنوورييةكان  ناوضة  سةر  بؤ 
ئةمة ثةيامي دؤستانةية بؤ هةرَيمء كاربةدةستانى؟ 
كوردة  سةركةوتووي  ديبلؤماسيةتي  ئةمة  ئايا 
ئةنجامانةي  بآ  هةَلسوكةوتة  ئةم  وآلتانة؟  ئةو  بؤ 
لة  زؤري  نيطةرانييةكي  كوردستان  بةرثرساني 
ئةوةي  ضونكة  خستووةتةوة،  كورديدا  شةقامي 
لةطةأل  هةرَيم  حكومةتي  كوردو  سةركردايةتي  كة 
بواري  تةنيا  ئةنجاميانداوة،  دةوروب��ةر  وآلتاني 
بازرطانيية، بازرطانيش نابَيتةهؤي ثاراستني سنوورو 
بةَلكو  نيشتمانيي،  نةتةوةييء  ئاسايشي  ئةمنء 

خةَلكاني  بةرذةوةندييةكاني  ثاراستني  دةبَيتةهؤي 
بردووي  هاوردةو  كة  كؤمثانياكان،  كارو  خاوةن 
وآلتانةدا،  ئةو  هةرَيمء  لةنَيوان  دةكةن  كاآلكان 
بةتايبةتي بازرطاني بة نةوتي ناياساييء طوماناوي، 
بةإَيدةخرَينء  توركيا  ئَيرانء  بةرةو  رؤذانة  كة 
داهاتةكةشي طوماناوييء شاراوةية، ئةوةي جَيطةي 
سةرنجة سةردانةكاني بةرثرساني هةرَيم لةبواري 
ثاراستني ئاسايشي نةتةوةييء نيشتمانييةوة تاكو 
ئَيستا بةرهةمَيكي بةرضاوي بؤ خةَلكي كوردستان 
نةبووة، كة مرؤظ طومان لةوة دةكات بةرثرساني 
شتَيكي  بازرطانييةكان،  مةسةلة  لة  جطة  هةرَيم 
نةكردبَيت،  باس  توركيا  ئَيرانء  لةطةأل  ديكةيان 
ئةطةر وانيية بؤضي ئَيرانء توركيا ثابةندي هةموو 
لةناو  خؤيانن  كؤمثانياكاني  بازرطانيىء  بوارَيكي 
بةضاكي  خؤيان  بةرذةوةندييةكاني  هةرَيمداو 
دةثارَيزن، بةآلم ئامادةنين هاوسةنطييةكي دؤستانة 
رابطرن؟!  ئاسايشدا  ئةمنء  لةبواري  هةرَيم  لةطةأل 
ناوضة  تؤثبارانكردني  رؤذانة  وانيية  ئةطةر  ئةي 
شةهيدو  طوندةكانء  ضؤَلكردني  سنوورييةكانء 
ماناي  ناوضانة  ئةو  هاوآلتيياني  برينداركردني 
ضيية؟! رةنطة طوَينةداني بةرثرساني هةرَيم بةم وَينة 
تراذيديية، ئةوة بَيت كة بواري بازرطانيي بةتايبةتي 
نةوتة طوماناوييةكة بةرثرساني شةرمن كردبَيتء 
لةإوويان نةيةت داواي راطرتني دةستدرَيذييةكانيان 
بكةنء داواي ثاراستني سنووري هةرَيم بكةن.. ئةي 
دةيان  ناوضةو  ضةندين  ئاوارةبووني  وانيية  ئةطةر 
طوندو سةدان ماألء ئاطر تَيبةرداني ثووشء ثاوانء 
ستةمديدةء  خةَلكي  باخى  رةزو  خةرمانء  خةلةو 
دةستبةسةرداطرتني مةإء ماآلتء سوكايةتيكردن 
كام  ويذداني  لة  ناوضانة  ئةو  طاواني  شوانء  بة 
جَيطةي  دةسةآلتدا  كام  كام حكومةتء  ثةرلةمانء 

دةبَيتةوة؟!
بازرطانيي  دؤستانةو  ثةيوةنديي  دذي  ئَيمة 
سةردانء  دذي  نين،  وآلتانة  ئةو  هةرَيمء  نَيوان 

بةدَلنياييةوة  نين،  دروست  راستء  ديبلؤماسيةتي 
زؤريش ثَيويستن، بةآلم ئَيمة با ستراتيذ نةكةين بة 
بازرطانييةكان  بةرذةوةنديية  با  تاكتيك،  قوربانيي 
سةري بةرذةوةنديية ئةمنييةكاني وآلتمان نةخواتء 
هةردووكيان ثَيكةوة بةرجةستة بكرَين، وةكو يةك 
ئةوةي كة  بةداخةوة  بطيرَيت،  لة هةردووكيان  رَيز 
ئَيستا لةنَيوان هةرَيمء ئةو وآلتانةدا هةية، نةك هةر 
ديبلؤماسيةتي  هةر  نةك  نيية،  دؤستانة  ثةيوةنديي 
تراذيديايةكي  بةَلكو  نيية،  سةردةم  سةركةوتووي 
زةقء ماَلوَيرانييةكي سةختة بؤ كؤمةَلطةي كوردي، 
دةيانةوَيت  ناخؤن،  طؤشتةكةمان  هةر  ئ��ةوان 
كة  لةوةي  جطة  ئةوةتا  بكرؤذن،  ئَيسكةكانيشمان 
رؤذانة بةرهةمي كشتوكاَل�يىء ئاذةَلي�ىء كةرةستةي 
لَيوةردةطرنء  رةشمان  نةوتي  ثيشةسازيىء 
دةيكةنة هؤكارَيك بؤ ثتةوكردني ئابووريي خؤيان، 
كاآلي  تةن  هةزاران  سةدانء  رؤذانة  لةهةمانكاتدا 
ئامَيري كارةبايي  بَيكةَلكء خؤراكي بةسةرضوو و 
بآ ستاندارد دَيننة بازاإةكاني كوردستانء ساغيان 
دةكةنةوةو بةرهةمةكاني خؤماَليى خؤشمان بآ نرخ 
ئةنجام  بآ  جوتيارةكانمان  ماندووبووني  دةكاتء 
وآلتانة  ئةو  هةمان  ئةوةشدا  لةطةأل  كةضي  دةكةن، 
لة سةنطةردان بؤ الوازكردني دةسةآلتي كوردىء 
سةنطةردان  لة  ئةزموونةكةي،  ثووضةَلكردنةوةي 
ناوضة  لة  كوردستان  بةخةَلكي  شةإفرؤشتن  بؤ 
هةَلكةندني  تؤقاندنء  بةترساندنء  سنوورييةكانء 
ئةويش  باثيراني خؤيان،  بابء  لةزَيدي  خةَلكةكةي 
بآ  بيانووى  ضةندين  ثذاكء  ثةكةكةو  بيانووي  بة 
بةَلطةو بآ بناغة، باشة كة دؤستةكانمان بةم شَيوةية 
بة  ئةوان  طوألء  بة  ئَيمة  بكةنء  لةطةأل  رةفتارمان 
شانازييةكةي  بدةنةوة،  وةآلممان  فإؤكة  بؤمبء 
ئايا  ديبلؤماسيةتي كوردي ض مانايةك دةطةيةنَيت؟ 
بَيدةنطبووني بةرثرساني هةرَيمء دةسةآلتي ناوةند 
توركيا  ئَيرانء  دةستدرَيذييانةي  هةإةشةو  لةو 

نابَيتة هؤي دروستبووني دةيان ثرسيار؟!!

23بؤضوون
birura.rozhnama@gmail.com

ذمــارة )587( 
سَيشةممة 2010/6/22

سوپاي كوردستان بؤ رؤژي تةنگانةية؟

طؤمةكة قوولَة...بةآلم

سوپايةك كة تةنيا 

لة سةربازگةكاندا 

جَيگيركرابنء 

لة هيچ چاالكييةكي 

سةربازيي دژي 

پةالماردةرانء 

داگيركةران 

دةستبةكارنةبن، 

بةمة  دةوترَيت 

سوپا؟

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة

سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

    بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال 

ئؤفيسى هةولَير:
شةقامى ئيسكان - تةنيشت ساردةمةنى من و تؤ

07504566276

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144   

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

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

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر   07504483631 - 07708649210

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906
hiwa.jamal@yahoo.com

ئاطاداريةك لة )طؤظارى شةن(ةوة..
دةكةينةوة  ئاطادار  شةن(  )طؤظارى  بةِرَيزى  خوَينةرانى 
لة  رَيبين شَيركؤ دةستى  )22( بة دواوة كاك  لة ذمارة  كة 
خاوةن ئيمتيازى طؤظارةكة كَيشاوةتةوة، ئَيستا )عةلى فةتاح 

مةجيد( خاوةن ئيمتياز و سةرنووسةرى طؤظارى )شةن(ة..
لةطةَل رَيزماندا

ستافى طؤظارى شةن



مةحمود رةزا ئةمين

2-1
حيزبي  کادرَيکي  بوو  لَي  طوَيم  جارَيک 
هةرَيم  حکومةتي  بة  دا  ))ثإؤذةيةکم  وتي: 
بؤ ئةوةي يارمةتيم بدات ناوةندَيکي ضاثء 
ثةخشي »بَياليةن« دامةزرَينم، رازي نةبوو، 
فآلن  سةرکردايةتي  داية  ثإؤذةکةم  دوايي 
حيزبء قةبووأل کرا... ئَي کاکة خؤ حيزبةکان 
ديوةخانانة دةدةن بة عةشايةرةکان، بةمني 
ناوةندَيکي راطةياندن  بؤ دامةزراندني  بدةن 

باشترة، يان بيدةن بة ديوةخانانة؟((.
 مامؤستايةکي زانکؤ، کة لةو بةرنامةيةدا 
بَي  بيرکردنةوةء  بَي  ب��وو،  بةرامبةري 

وةستان وتي: »وةَلآل بة تؤ«.
بناسم  بةإَيزة  مامؤستا  ئةو  ئةوةندةي 
طومانم هةية ئةو وةآلمة  لة دَليء ئةقَلي هاتبَيتة 
دةر، ضاوةإَيي بووم بةو  راشکاويية ي ثَيي 
ناسراوة لة وةآلميدا بَلَي: »ئةطةر ديوةخانانة 
کفر بَي، ئةوا بةکارهَيناني ثارةي ميللةت بؤ 

راطةياندني حيزبي کفرة طةورةکةية«.

راطةياندني حيزبي
خزمةتة، يان کفري طةورة؟

زيانةکاني  س��ةر  بضمة  ب��ةرل��ةوةي 
باشةي  هةندَيک  ناکرَي  حيزبي،  راطةياندني 
لة  خؤم  بکةم،  فةرامؤش  راطةياندنة  ئةم 
قؤناغي  خراثةکاني  باشةو  هةَلسةنطاندني 
دةثارَيزم،   )1991( ساَلي  راثةإيني  ثَيش 
دواي  باشةکاني  نيية،  وت��ارة  ئةم  ک��اري 

راثةإيني باس دةکةم:
کؤليذي  ثةيمانطةو  غيابي  ل��ة   -1
کوردستاندا  راطةياندنکاري  ثَيطةياندني 

رؤَليان بيني.
2- لة غيابي يةک وتاريي سةرکردايةتي 
بةرامبةر رذَيمي بةعسء هَيرشء  لة  کورد 
ثإوثاطةندةي وآلتاني دراوسَيدا هةريةکةيان 
جةماوةرء  سازداني  ئةرکي  لة  بةشَيک 
ثاراستني ئةزمووني کوردستانيان، لة دذي 
بيروإاي شؤظَينييانةء رةفتاري دوذمنانةي 

داطيرکةران، راثةإاند.
3- لةو زةماني نةبوونيء نةدارايى يةدا، 
طةرم  خَيزاني  دةيان  کوانووي  هةريةکةيان 

داهَينايةوة.
4- لة بواري تةکنيکدا هةريةکةيان دةيان 
باشيان  ضاثخانةي  طةياند...  ثَي  ک��ادري 
هَيناية کوردستان...ضةند دةزطايةکي ضاثء 
هةندَيکَيان  کة  دامةزراند،  کتَيبيان  ثةخشي 
دةستَيک(،  ثةنجةکاني  ذمارةي  لة  )کةمترن 
ديزاينء  هونةري  بةسوودن...  تائَيستاش 
يان  کوردي  طؤظاري  رؤذنامةو  دةرهَيناني 

ثةرة ثَيدا.
رؤذَي،  ئ��ةوَي  ئةطةر  حيزبي  ميدياي 
قازانجي  دياريکراو  کورتي  ماوةيةکي  بؤ 
ترسناک  بةإَيذةيةکي  ئَيستا  هةبووبَيت، 
ثرسي  ک��وردء  دؤزي  بؤ  زةرةر  بووةتة 

لةو   هةندَيک  خ��وارةوة  لة  ديمؤکراسي، 
زيانانة دةذمَيرم:

تةسکي  بيري  ق��ووَل��ک��ردن��ةوةي   -1
حيزبايةتي لة زهني کادراني ميدياي حيزبي 
بؤناو  شؤإکردنةوةي  رَيطةيانةوة  لة  داء، 
کؤمةألء بةتايبةت بؤ ناو ئةندامةکاني حيزب، 
بنةماَلةء  سةرکردةء  ثيرؤزکردني  وةکو: 
ئةو  بةرذةوةندييةکاني  زاَلکردني  حيزب؛ 
نيشتمانييء  بةرذةوةنديية  بةسةر  سيانة 
زاَلکردني  طشتييةکاندا؛  ن��ةت��ةوةي��يء 
جةنطةألء  قانوني  حيزبء  قانونةکاني 
مةدةنييةکاندا.  قانونة  بةسةر  ثاشاطةرداني 
ب��ةوج��ؤرة س���ةدان ک���ادري س��ةرک��ردة 
ثةرستء حيزب ثةرستء بنةماَلة ثةرستيان 
خشتي  ئةوةي  لةباتي  کة  بةرهةمهَيناوة، 
رؤذنامةطةريي  دي��واري  ناو  بؤ   بن  خَير 
دنياي  لةسةر  بةخةتةر  ب��وون  ک��وردي، 
بةبَييان  کة  ئةهلي،  ئازادء  رؤذنامةطةريي 
هةرطيز دةسةآلتداري دَلسؤزو ديمؤکراتء 

طةل ثةرستء وآلت ثارَيز دروست نابَيت.
2- طةرمتر کردني ئاطري شةإي ناوخؤ، 
کوردستان  رؤَل��ةي  ه��ةزاران  هؤيةوة  بة 
لة  بذيايةنء  کةرامةتةوة  بة  دةب��وو  کة 
وزةو  لة  کةَلک  وآلتدا  ئاوةدانکردنةوةي 
سووتةمةني  کرانة  وةربطيراية،  سةليقةيان 
بؤ  ن��اوخ��ؤء  ش��ةإي  درَيذةکَيشاني  بؤ 
شةإء  بازرطاناني  بةرذةوةنديي  ثاراستني 
تاقمَيکي دياريکراو لة هةردوو بةرةي شةإ.

3- رؤَلي کاريطةري بيني لة دابةشکردني 
بؤ  کوردستاندا،  هةرَيمي  ثارَيزطاکةي  سَي 
دوو ناوضةي لَيک دابإاو، هةر ثارضةيةکيان 
کراية  طيتؤي يةکَيک لة دوو حيزبة طةورةکةء 

تا ئةم ضرکة ساتة درَيذةي هةية.
نَيوان دوو حيزبةکةي  ناکؤکييةکاني   -4

سةرةإاي  تائَيستاش،  کة  کردةوة  تؤخ  وا 
ستراتيذيي«  »رَي��ک��ةوت��ن��ي  ه��ةب��وون��ي 
هةردووکيان،  بنکردايةتي  سةرکردايةتيء 
لة  دةخ��ؤن��ةوة،  لةيةک  ثيش  ثاشةملة، 
تةواوي ماوةي شةإي ناوخؤدا، راطةياندني 
اليةني  شةإةکة،  اليةنةکاني  لة  هةراليةک 
بةرامبةري وةکو دوذمني کوردء کوردستان 
درَيذةي  تائَيستا  کةَلضةرة  ئةم  دةکرد،  وَينا 
هةر  لة  حيزبة  دوو  لةو  يةکَيک  هةر  هةية، 
هةَلثَيضا  اليةنَيکي  هَيزو  هةر  لة  قؤناغَيکدا، 
بةري  هانداوةء  شةإي  قةَلةمةکاني  بَيت، 
داونةتة طياني بةرامبةر، راطةياندني يةکَيتي 
بةرامبةر بزووتنةوةي طؤإان لة قؤناغي ثَيش 
دواي  هةتا   )2009/7/25( هةَلبذاردنةکاني 
راطةياندني  )2010/3/7(ء،  هةَلبذاردنةکاني 
ثرسي  لة  هَيز  هةمان  بةرامبةر  ثارتي 
سةردةشت  الو،  رؤذنامةنووسي  کوشتني 

عوسمان دا، نموونةي بةرجةستةن.
سإيوةتةوةء  خؤَلةمَيشي  مةوداي   -5
ويذدان  ئازاديي  رةئيء  ئازاديي  بؤ  بواري 
يان  حيزبي،  لةطةأل  »يان  نةهَيشتووةتةوة: 

دوذمني طةلء وآلتي!«.
ئاسايشي  س��ةرک��ردةء  ئاسايشي   -6
بنةماَلةء ئاسايشي حيزبي يةکسان کردووة 

بة ئاسايشي نيشتمانييء نةتةوةيي.
بابةتانةدا،  ثرسء  ئةو  تَيکإاي  لة   -7
طشتيي  بةرذةوةنديي  بة  ثةيوةندييان  کة 
ميدياي  هةبَيت،  کوردستانةوة  خةَلکي 
حيزبيء کادرةکاني بة بةرذةوةنديي حيزب 
دةکةونة سةنطةرطرتن لة خةَلک، جوانکردني 
حيزبةکاني،  دةس��ةآلتء  ناشيرينييةکاني 
بضووککردنةوةي هةَلةو خةتاو تاوانةکانيانء 
»دةسکةوتةکاني  )کَيض(ي  کردني  )طا(  بة 
حيزب بؤ طةل«، بوون بة ئةرکي »ثيرؤز«�ي 

ثرسةکاني:  کادرةکاني،  حيزبيء  ميدياي 
کوردستان؛  ئاوةدانکردنةوةي  بودجة؛ 
هاووآلتييان؛  بؤ  الي��ق  خزمةتطوزاريي 
دةسةآلتي  قؤرغکردني  طةندةَليي؛  دياردةي 
داتةثاندني  ئابووري؛  ئيدارييء  سياسييء 
بةئةنقةستي ئابووريي کشتوکاَليي؛ زاَلکردني 
ثةالمارداني  حوکمةتدا؛  بةسةر  حيزب 
رؤذنامةنووساني  ئةهليء  رؤذنامةطةريي 
ئازاد؛ دزيني ساماني طشتييء بةتاآلنبردني 
ساماني سةرئةرزء ذَيرئةرزي کوردستان؛ 
..هتد،  هةَلبذاردنةکانء  تةزويرکردني 
لةکاتي  کة  خةتةرانةن،  ثرسة  لةو  هةندَيک 
ئؤثؤزسَيونء  اليةن  لة  ورووذاندنياندا 
ميدياي ئةهلييةوة، بةدرَيذايي خةت ميدياي 
دةکةوَيتة  حيزب،  قازانجي  بة  حيزب، 
بآلوکردنةوةي زانياريي درؤ، هةَلطَيإانةوةي 
خةَلکء  زةيني  تَيکداني  بؤ  راستييةکان 

شَيواندني راي طشتيي.
8- کوشتني کةسَيتيء ئادةميةتي کادري 
طةورةکةي  حيزبة  دوو  حيزبي،  راطةياندني 
لة  هةريةکةيان  لةبةرئةوةي  کوردستان 
هةموو  ناني  خؤيدا  حوکمإانيي  ناوضةي 
بة  خ��ؤي،  دةستي  خستووةتة  خةَلکي 
کوردستانييان  مرؤظي  ئادةميةتي  طشتيي 
زوإن��ام  تةثألء  بة  »ي��ان  تَيکشکاندووة: 
هةَلدةثةإي، يان نانت دةبإم... راوت دةنَيم... 
بة  بةآلم  تاأل دةکةم... دةتکوذم«.  لَي  ذيانت 
راطةياندنةکاني  کادري  ئادةميةتي  تايبةتي 
تايبةتتر  تَيکشکاندووة،  خراثتر  خؤيانيان 
بإيني،  لة  ترس  نانء  بةتةنيا  کة  ئةوانةيان 
لةکاتي  داونء  طرَيي  حيزبةوه  ميدياي  بة 
بيروإاي  فيکرو  ثَيضةوانةي  قةيرانةکاندا 
ثَي  جنَيونامةيان  کارء  دةيانخةنة  خؤيان، 

دةنووسنء ثَي دةخوَيننةوة.

بةرزان عةلي مةجيد

ثَيم سةيرة لةسةر بةرزايي هةر 
درشت  خةتَيكي  بة  قوتابخانةيةك 
نوءسراوة »ئامانجمان ثةروةردةء 
ئةم  بةداخةوة  بةآلم  فَيركردنة«، 
دروش��م��ة ه����ةروةك دروش��م��ة 
ديكة  بةدينةهاتوءةكاني  سياسيية 
تةنيا لة ضوارضَيوةي دروشمء وةك 
ئاخر  بريق ماوةتةوة،  باقء  قسةي 
من زؤرم لةال سةيرة موفةتيشَيكي 
بةتةمةن كة ئةزموونَيكي سي ساأل 
هةية،  فَيركردني  بواري  زياتري 
رةفتار  سةربازيي  ثياوَيكي  وةك 
بكاتء كةس نةتوانَيت لة بةردةميدا 
هةناسةش بدات، تةنانةت ئةو وةك 
فةلةستيني  بَيتء  ئيسرائيل  ئةوةي 
مامةَلة  طرتبَيت  ج��ةور  ب��ةزؤرء 
تيلة  بة  ناتوانَيت  كةس  دةك��اتء 
كاتذمَيرةكةي  سةيري  ضاوَيكيش 
وةك  ئةو  ضونكة  بكات،  دةستي 
ئيزرايل بةسةر سةرتةوة ئامادةيةء 
لةوانةية ئةطةر تووإةيي قوَلثبدات، 
لة  رؤح��ت  ثير  بييةكي  دار  وةك 

رةطةوة هةَلكَيشَيت. 
ئاخر جةنابي وةزير تؤ دةزاني 
تاقيكردنةوةكان  قوتابخانةء  هؤَلي 
دؤزةخء  خوارةوةي  بةشي  دةَلَيي 
لة  ث��إ  هةميشة  مةنجةنيقَيكي 
تاوانبارَيكي  وةك  ئَيمةش  ئاطرة، 
طةرماي  لة  زايين  ثَيش  سةدة  دة 
هةَلثإوكاوينء  مةنجةنيقةدا  ئةو 
سثليتي  رةح��م��ةت��ي  ل��ةب��ةردةم 
خ��وداي��ي��دا ه���ةر ض���اوةإوان���ي 
مةزاجةوةء  بةم  ئيدي  طؤدؤين، 

لة حةسرةتةدا ضؤن  لةو كةشة ثإ 
تَيبطةين؟  وانةكان  لة  دةتوانين 
تاقيكردنةوة  دةتوانين  ضؤن  ئةدي 
باش  نمرةيةكي  ئةنجامبدةينء 

وةربطرين؟ 
ئايا  وةزي���ر،  جةنابي  ب��ةَل��َي 
بؤضي  بثرسم  ئَيوة  لة  دةكرَيت 
بإيارةكاني ثةرلةمان تةنياو تةنيا لة 
تاقيكردنةوةدا  خوَيندنء  هؤَلةكاني 
قوتابيء  بةسةر  جَيبةجَيدةكرَيت 
هيض  بةستةزمانء  خوَيندكاري 
تؤ  مةطةر  نةهاتوءدا؟،  لةدةست 
دةطاتة  خوَيندكار  كةئابةي  نازانيت 
يةك  خولةكَيكدا  لة  دَلي  ترؤثكء 
ئةوة  دةدات؟،  ل��َي  ج��ار  مليؤن 
طةرماي  كارةباييء  بآ  ل��ةوالوة 
تؤزو  سووتَينةرةكةء  هاوينة 
لة  هةر  حةياتةكة  جنوبة  خؤَلي 
مةزاجي  بؤ  كة  نايةت،  باسكردن 
قوتابي بوونةتة مَلؤزمء مَيشكي لة 
رؤذَيكدا سةدجار فؤرمات دةكةنء 
لة  لةسةرة  دات��اي  بةرنامةء  ضي 

بناغةوة دةيسإنةوة.
دةكرَيت  وةزير،  جةنابي  بةإَيز 
دنيادا  كوَيي  لة  بثرسم  ئةوة  من 
ثةنجة  ب��ة  بينيوة  ذم��َي��ري��ارت 
سةردةمي  لةم  ئايا  بكات،  حساب 
ئينتةرنَيتةدا  ك��ؤم��ث��ي��وت��ةرء 
ثةنجة  بة  ئَيمة  ذمَيريارةكاني 
حسابي داهاتء خةرجي حكومةت 
نيية  وا  ئةمة  ئةطةر  باشة  دةكةن؟، 
ئامادةيية  خوَيندكاراني  بؤضي 
حاسيبة  نيية  بؤيان  بازرطانييةكان 
تاقيكردنةوةوة،  هؤَلةكاني  بةرنة 
ئةو  نين  نؤستردامؤس  ئةوان  خؤ 
مَيشكياندا  لة  ذم��ارةي��ة  هةموء 
لَيكي  ك��ؤب��ك��ةن��ةوةء  ث��َي��ك��ةوة 
ئاخر  دةث��رس��م  من  دةرب��ك��ةن؟، 
ذمارةية  هةموء  لةو  سةر  ضؤن 
نةبَيت؟.  حاسيبة  ئةطةر  دةربكةن، 
لةبري  بينيوة  سةربازت  تؤ  ئايا 
تا  ثَيبَيت؟  دةمةقاضاني  تفةنط 
قبوءأل  بآ حاسيبة  ذمَيرياري  ئَيمة 

بكةين!!. 
بةإَيز جةنابي وةزير، حةزدةكةم 
لةبةر  بؤضيء  بثرسم،  ئ��ةوةش 
قةومي  ئةمنيي  هؤي  هؤكارء  كام 
بضَيتة  نيية  بؤي  رؤذنامةنوءس 

هؤَلي تاقيكردنةوةكانةوة، تاكو وَينة 
بطرَيتء ريثؤرتاذ ئامادةبكات وةك 
بةشَيك لة ئةركَيكي رؤذنامةواني؟. 
تر  دةزطاكاني  سةالت  عةال  حةية 
لة ترسي خؤيانء ثاشةَلي ثيسيان 
بة  نادةن  رَيطة  شَيوةيةك  بةهيض 
كارةكانيان  لة  رؤذن��ام��ةن��وءس 
وردبَيتةوة، بةآلم ئةي تؤ لةبةرضي 
ث����ةروةردة ط��ي��ان؟، دةب��َي��ت ض 
رَيطرييةي  لةم  سيحرَيك  سإء 
بَلَيي  تؤ  هةبَيت؟،  رؤذنامةنووسدا 
ئاسايشي  بة  ثةيوةنديي  ئةمةش 

نةتةوةييةوة نةبَيت؟!.
ب���ةإَي���ز ج��ةن��اب��ي وةزي����ر، 
حةزدةكةم لة خزمةتتاندا باسي ئةو 
سةرسامييةي خؤم بكةم بةرامبةر 
بة نوَينةري وةزارةتةكةتان، ضونكة 

زؤر لةالم غةريبء سةير بوو كاتَيك 
لة  دةزاني  وام  هات  نوَينةرةكةتان 
دةكاتء  كارَيك  رؤحييةوة  روءي 
مني  دةخوَلقَينَيت،  كةشوهةوايةك 
ثرسيارةكانيشم  ئةطةر  قوتابي 
وةك  يةكسةر  لةبيرضوءبَيتةوة 
بيرم،  بَيتةوة  ديسانةوة  دؤ  ئاوء 
باوكَيكي  وةك  دةزان����ي  وام 
خؤشةويستي  دةستي  ميهرةبان 
كةضي  سةرماندا،  بة  دةهَينَيت 
كورد  ثَيضةوانةوةء  بة  ت��ةواو 
وتةني ئاش لة خةياَلَيكء ئاشةوان 
زلء  ثؤز  زؤر  ئةو  خةياَلَيك،  لة 
ئةفسةرَيك  وةك  ب��وء  ت���وإة 
مامةَلةي  بدات  سزا  سةربازةكاني 
طرذكردبوء،  نَيوضةواني  دةكردء 
دةكرد:  هاواري  بةرز  دةنطَيكي  بة 

ئةو هةموء قةَلةمةت بؤ ضيية. ئةمة 
كإيبيت  بؤي  خؤي  ئةوةي  وةك 
دياري  وةك  ث��ةروةردةوة  لة  يان 
ئةوةشدا  لةطةأل  هَينابيت!،  بؤي 
نةبوء  تَيدا  ئةوةي  هةستَيكي  هيض 
ئةو مامةَلة رةقة دةروءني قوتابي 
زانيني  ه��ةس��تء  ت��َي��ك��دةداتء 
سةيرتر  ل��ةوةش  دةشَيوَينَيت، 
رةخ��ن��ةي ل��ة خ��ؤي ن��ةب��وء لة 
ناو  ثإوكاوي  خوَيندكار  وةختَيكدا 
جةنابيان  تؤقَينةرةية،  طةرما  ئةو 
وةك ئةوةي لة ديوةخاني ئاغايةكي 
خستبَيت  ه��ةواري��ان  ط���ةورةدا 
خ��واردن��ةوةء  ضا  خةريكي  هةر 
دةبةي  لةدواي  دةبة  هةَللوشيني 
كانزايي  ساردي  سازطاري  ئاوي 
بوءن. ئةوةندة هيالك دةردةكةوت 

ثاضةكؤَلةي  ئ��ةوةي  وةك  ه��ةر 
كردبَيتء نيوةي كوردي لة فةوتان 

رزطاركردبَيت.
ث���ةروةردة،  جةنابي  ب��ةإَي��ز 
بهَيناية  تةشريفتان  خؤتان  خؤزيا 
شتة  هةموء  ئةو  سلَيمانيء  بؤ 
ث���ةروةردةي  لة  عةنتيكةيةتان 
ش��ارةك��ةم��ان��دا ب��ة ض��اوي سةر 
لةكؤتاييدا  ه��ي��وادارم  دةبيني، 
رؤحَيكي  ب��ة  م��ن  وت���ارةي  ئ��ةم 
دَي��إةوة  يةكةم  لة  وةرزشييةوة 
لةطةأل  بخوَينيتةوةء  كؤتايي  تا 
ب��ةك��ردةوة  هةنطاوي  ئ��ةوةش��دا 
ضاككردني  راستاي  لة  بهاوَيذن 
ث��ةروةردةء  خراثةي  ب��ارة  ئ��ةو 
سلَيمانيداء  شاري  لة  فَيركردن 

باقي وةلسةالم.
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سروشتء تؤثباران
كةناآلنةي  لةو  يةكَيكة  بةَلطةنامةيي«  »جةزيرةي  كةناَلـى 
سةرنجإاكَيشي  بةرنامةيةكى  ثَيرآ  هةية.  جيهاني  ناسراوييةكي 
سةبارةت بةسنووري تةلبةندكراوي نَيوان كؤرياي باكوورو باشوور 
كيلؤمةتري  ناوضةيةكي ضةند  واَلت  دو  بةدرَيذايي سنوورى  هةبوو. 
طيانةوةرو  جؤر  هةزاران  ذيانةوةي  ذيانء  شوَيني  بؤتة  كة  هةية 
سةردانى  ثَيويستدا  لةكاتي  باشوور  كؤرياي  ثزيشكي  تيمي  باَلدار... 
بةمين،  قاضثةإيو  تةرةبوو،  طياندارى  دةكةنء  دياريكراو  جَيطةي 
طيرخواردوو لةناو تةلـى دإكاويدا رزطار دةكةن و لة مردن  دوريان 

ئةخةنةوة.
هاموشؤي  نيية  بؤيان  كؤرياكان  لة  هيضكام  ئةوةي  بةحوكمي 

ناوضةكة بكةن، مةترسي بؤسةر ذياني زيندةوةرةكاني ناوضةي قةدةغةكراو كةم بووةتةوةو لةحوكمي 
بةهةشتَيكي دةستكردداية بؤ طشت رؤحلةبةرةكان جطة لةمرؤظ.

دةكرَيت،  جَيبةجآ  بَيوَينةوة  وردةكارييةكي  بة  قةدةغةكراوةدا  لةم شوَينة  جةنطةأل  ياساي  بةآلم 
ثَينج  هةبوو،  قةبارةيان  كةنارييةك  هَيندةي  هةر  كة  دران  نيشان  باَلدار  دوو  ثيريََدا،  لةبةرنامةي 
زةرنةقوتةيان لةهَيالنةيةكي نةرمء نياندا طرمؤَلة كردبوو، نَيرةو مَيية بة بةردةوامء بةنؤرة خواردنء 
هاتبوون  نةوةكانيان  ثاراستني  بؤ  ذيكةَلةكان  بةَلدارة  ورديلةكانياندا..  بةقوإطى  دةكرد  وزةيان 
هَيالنةكةيان لةسةر دارَيك دروست كردبوو كة لةناو ئاودا دةذياو مةترسي هَيرش و ثةالماريان زؤر 
باكي  ئاوي  نيشانيدا كة ماري  فيلمةكة  نةبووةتةوة،  كةم كردبووةوة، بةآلم دةركةوت مةترسي كةم 

بةهيض شتَيك نييةو درةختى بةرزي ناو ئاو مةيدانَيكي طونجاوة بؤ ضاالكييء طرتني نَيضيرةكاني.
نزيك كردةوةو  باَلندةكان  لةهَيالنةي  لةمةودايةكي كورتي ضةند ضركةييدا، ماري سامناك خؤي 
يةك يةك هةر ثَينج بَيضوةكاني قوت دان. ديمةني قاضة ورديلةكاني بَيضوةكان لةشةويلةي مارةكةدا، 
دايكء باوكى باَلندةكاني شَيتء هار كردبوو، بةآلم جطة لةحةثةسان هيض ضارةسةرَيك نةبوو... ياساي 
دارستان واتاكةي ئةوة بوو كة بةهَيزةكان الوازةكان قوت دةدةنء ضارةسةرَيك لةطؤإَيدا نيية.. ياساي 
سروشت واي بإيار داوة كة خاوةن ماسولكةو قةبارة زلةكان دةتوانن ئةواني ديكة هةَللوشنء لةناو 

طةدةياندا بتوَينةوةو وزةي ثَيويست بؤ طةورةكان بإةخسَينن.
ناوضة  جةنطةلء  ناو  يةي  »سروشتي«  سيناريؤ  لةم  كوردستان  سنوورةكاني  تؤثباراني 

ثاوانكراوةكاني نَيوان دوو كؤريا دةضَيت.
سياسييةكاني  اليةنة  بة  حزبيان  سياسييء  ثةيوةندييةكي  هيض  كة  ئَيمة  وآلتى  زؤري  خةَلكَيكي 
بةر  داوةتة  ئةواني  طوزةراني  ذيانء  كة  هَيزانةي  ئةو  بوونةتة خؤراكي  نيية،  كوردستانةوة  هةموو 

هةإةشةي مانء نةمان.
تؤثباراني  كةئَيران  بةرضاومان  دةيخةنة  بةوَينةوة  بةإوونىء  كوردستان  هةواَلنَيري  دةزطاكاني 

فآلنء فيسار ناوضةي كردو فآلن ذمارةش لةخَيزانةكان ئاوارة بوون يان كوذران.
توركيا بةفإؤكةو تؤث هَيرشي كردة سةر فآلن ناوضةو بووة هؤي زيانَيكي زؤرو زةوةند.

بةإواَلةت ثَيدةضَيت ئةو تؤثبارانء ماَلوَيرانىء كوشتنة ثةيوةنديي بةطةلى كوردي عَيراقةوة نةبَيت. 
وا دةردةخةين كة ئَيمةش وةك دايكء باوكى باَلدارة بضوكةكان دةبَيت سةيري ثةالماري »مار« بكةين 

كة بة ض شَيوازَيك بَيضوةكان قوت دةداتء حاَلةتي سةرسوإمان بةخؤوة بطرين..
تؤثباراني وآلتاني دراوسآ بؤ سنوورةكاني كوردستان ثَيويستة ضارةسةرَيكي بؤ بدؤزرَيتةوة. 
ئةطةر ئةم تؤثبارانة ناإةوايةو غةدرَيكي سياسيية لة طةلـى ئَيمة، ثَيويستة زياتر لَيـى بةدةنط بَيينء 

ميللةتي باشتر لـآ هؤشيار بكرَيتةوة.
يان  لةئَيمةوة  كةموكورتى  هةَلةو  هةيةو  بةهانةيةكي  ئَيمة  وآلتي  سنوورةكاني  لَيداني  ئةطةر 
لةاليةنَيكي ديكةوة سةرضاوةي طرتووة –ديسان- ثَيويستة بةرضاوي خةَلكء جيهان روون بكرَيتةوةو 
جطة  كة  كةسانَيك  ئارةزووي  حةزو  بؤ  خؤراك  ببنة  ئَيمة  هاوآلتييةكاني  لة  بةشَيك  نةدةين  رَيطا 

لةبةرذةوةنديي خؤيان ضاويان بة هةبووني كةسـى ديكة هةَلنايةت.
ئةطةر ياساي جةنطةأل لةنَيوان مرؤظةكاندا حوكمإان بَيت سةرجةمي ياساكاني ديكة لةبَيخء بنةوة 
لَيك دةترازَين. كاتي ئةوة هاتووة بةدةنطي بةرز داكؤكي لة ئاسايشي سنوورةكاني كوردستان بكرَيتء 

بةهانة بؤ هيض اليةك نةهَيَلرَيتةوة تةراتَينـى تيا بكاتء مار ئاسا بيضوةكان لوش بدات.

بابةكر دإةيي


