
ضاوان عةلى

كؤتايى  حساباتى  كوردستان  ثةرلةمانى 
ديوانى  راثؤرتى  بةبَي  )2009(ى  بودجةى 
سةرضاوةيةكى  دةكاتء  ثةسةند  ضاودَيريى 
حساباتى  كة  دةك��ات:  بةوة  ئاماذة  ديوانيش 
لةسةر  راث��ؤرت��ى  تا  نةبينيوة  كؤتاييمان 

ئامادةبكةين.
ساَلى  بودجةى  كؤتايى  حساباتى  دوَينَي 
 263 مليارء   857 ترليؤنء   8( كة   )2009(
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  بوو،  دينار  مليؤن( 
لةكاتَيكدا  ثةسةندكرا،  دةن��ط  زؤرينةى  بة 
كورتهَينانء زيادةإةويى لة بودجةكةدا كراوةء 
رووننةكراوةتةوةءلة راثؤرتى ليذنةى داراييشدا 

ئاماذة بة كةموكوإييةكان كرابوو.
كة   ،)2009( بودجةى  كؤتايى  حساباتى 
هةفتةى رابردوو رةوانةى ثةرلةمان كرا، راثؤرتى 

ديوانى ضاودَيريى دارايى لةخؤنةطرتووة. 

دارايى  ليذنةى  ئةندامى  محةمةد،  كاردؤ 
ثةرلةمان جةختى لةوة كردةوة، كة ثَيويست بوو 
راثؤرتى ديوانى ضاودَيريى دارايىء راثؤرتَيكى 
خةرجكردنةكان  وردةك��اري��ى  كة  حكومةت 
كؤتاييةكة  حساباتى  هاوثَيضى  لةخؤبطرَيت، 

بكراية، بةآلم نةكراوة.
ئةمة لةكاتَيكداية كة  ئةطةر حساباتى كؤتايى 
بكراية،    داراي��ى  ضاودَيريى  ديوانى  رةوان��ةى 
بةشَيوةيةكى باش وردبينى دةكرد، بةآلم ئةطةر  
نةكات،  بؤ  وردبينى  دارايي  ضاودَيريى  ديوانى 
ضاودَيريى  رؤَلةى  ئةو  ثةرلةمان  دةبَيت  ئةوا 
دارايى ببينَيت. هاوكات، سةرضاوةيةك لة ديوانى 
ضاودَيريى دارايى هةرَيم بة رؤذنامةى راطةياند: 
هاوثَيضى  خؤمان  راثؤرتى  لَينةكراوة  »داوامان 
بكةين،  ثةرلةمان  رةوانةى  خيتامى  حساباتى 
راثؤرتى  تا  نةبينيوة  خيتاميشمان  حساباتى 

لةسةر بدةين«.
 بؤ ل 2

رؤذنامة

ئاماذة  ع��َي��راق  لة  ئ��َي��ران  باَليؤزى 
ناوضة  بؤردوومانى  كة  دةك��ات:  ب��ةوة 
رَيكةوتنة  بةثَيى  هةرَيم  سنوورييةكانى 
بةرثرسَيكى  بةغداو  هةولَيرء  لةطةأل 

»ئةطةر  دةَلَيت:  ثَيشمةرطةش  وةزارةت��ى 
رَيكةوتنَيك هةية با رابطةيةنرَيت«

باَليؤزى  ق��وم��ى،  ك��ازم��ى  ح��ةس��ةن 
كة  ب��ةوةدا:  ئاماذةى  عَيراق  لة  ئَيران 
سنوورييةكانى  ناوضة  بؤردوومانكردنى 
طرووثة  لَيدانى  بؤ  كوردستان  هةرَيمى 
رَيكةوتنَيكى  لةضوارضَيوةى  ضةكدارةكانة 

حكومةتى  ه��ةردوو  لةطةأل  وآلت��ةك��ةى 
ن��اوةن��دىء ه��ةرَي��مء ب��ة رؤذن��ام��ةى 
»سةقامطيريى  راطةياند:  شةرقولئةوسةتى 
سنوورةكان ئةركَيكى هاوبةشة لةئةستؤى 
هةردوو حكومةتى عَيراقء ئَيراندا، ئَيمة ئةو 
ئةنجامدةدةين  )بؤردومان(  كارانة  جؤرة 
ئاراميىء  ئاسايشء  هَينانةكايةى  لةثَيناو 

هةردوو  لةطةأل  ئةوةى  ضوارضَيوةى  لة 
لةسةرى  هةرَيم  ناوةنديء  حكومةتى 

رَيكةوتووين«.
لة بةرامبةردا جةبار ياوةر، ئةميندارى 
طشتيى وةزارةتى ثَيشمةرطة، بوونى هةر 
ئَيرانء  لةنَيوان  لةوجؤرةى  رَيكةوتنَيكى 
عَيراق، يان هةرَيمء ئَيران، رةتكردةوةو بة 

)رؤذنامة(ى راطةياند: »ئةطةر رَيكةوتنَيكى 
لة  بكرَيت  ئيعالن  با  هةية  ل��ةوج��ؤرة 
راطةياندنةكاندا، تا خةَلك بزانَيت رَيكةوتنى 
لؤذيكَيكى  بةهيض  ه��ةي��ةء  ل��ةوج��ؤرة 
ياساييش ناشَيت وآلتَيك رَيكةوتن لةطةأل 
بؤردومانكردنى  بؤ  بكات  تردا  وآلتَيكى 

سنوورةكانىء كوشتنى هاوآلتييانى«.

سةنطةر جةمال

ثرؤذةيةكى  لةإَيطةى  يةكَيتى  ثارتىء 
دةيانةوَيت  ك��وردس��ت��ان��ى(ي��ةوة،  )ليستى 
هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى  سةرثةرشتيكردنى 
ئةركة  ئةو  بسةننةوةو  بةغدا  لة  كوردستان 
لة  هةَلبذاردن  باآلى  دةستةيةكى  بسثَيردرَيتة 

هةرَيمى كوردستان.
رَيي  لة  يةكَيتى  و  ثارتى  هةوَلةى  ئةم 
دةستةى  )ياساى  بةناوى  ياسايةكةوة  ثإؤذة 
لة  كة  لةهةرَيم(  هةَلبذاردن  كؤمسيؤنى  بااَلى 
رابردووى  يةكشةممةى  رؤذى  كؤبوونةوةى 
ثةرلةماندا خوَيندنةوةى يةكةمى بؤكراو نَيردرا 

بؤ ليذنةى ياسايى ثةرلةمان. 
ب��إي��اردةرى  ع��ةب��دول��ق��ادر،  رؤذان  د. 
كوردستان،  ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى 
ثإؤذةياسايةى  ئةو  ثَيشكةشكردنى  هؤكارى 

باآلى  كؤمسيؤنى  كة  ط��ةإان��دةوة  ئ��ةوة  بؤ 
هةَلبذاردنةكانى عَيراق، لة كاتى هةَلبذاردنةكانى 
كوردستاندا هةندَيكجار بيانوويان هَيناوةتةوة 
لة  هةية  طرفتيان  يا  نيية  كاتيان  كة  ب��ةوةى 
»بةوةش  داراييةوةء  ئامادةكاريىء  رووى 
لة  هةَلبذاردن  ئةنجامدانى  بؤ  كارةكانيان 
كوردستان دوادةخست، بؤية بةثَيويستمانزانى 
لة كوردستان دةستةيةكى سةربةخؤى باآلى 
كؤمسيؤنى هةَلبذاردنمان هةبَيت، ضونكة ئةوةى 

هةية، تةنيا لقي كؤمسيؤنى باآلى عَيراقة«.
د.رؤذان  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة 
ه��ةَل��ب��ذاردنء  ب��اآلى  »دةس��ت��ةى  وتيشى: 
راثرسى لة كوردستان كة دادةمةزرَيت، مافى 
ياسايى وةربطرَيت  رَيكارى  دةبَيت كة  ئةوةى 
لة  راثرسى  ه��ةَل��ب��ذاردنء  ئةنجامدانى  بؤ 

كوردستان«.
بؤ ل 2

شارا عةبدوإلةحمان

زيندانيية  مافى  لة  داكؤكيى  دةستةى 
سياسيى  زيندانييانى  لة  داوا  سياسييةكان، 
كة  نةكةن  قبووأل  مووضةية  ئ��ةو  دةك��ات، 
حكومةتى هةرَيم بؤى بإيونةتةوةو خؤيان بة 

ثلة دوو هةذمار نةكةن لة عَيراقدا.
بة بإي�ارى ذم��ارة )7249( ك��ة ل��ة )6/27(

بإى  مانطانة  هةرَيم،  حكومةتى  دةرضووة،  دا 
)390(هةزار دينارى بؤ )988( زيندانيى سياسى 
بإيوةتةوةو بةثَيى بإيارةكة، مووضةكة لةمانطى 
دةستةى  ب��ةآلم  دةكرَيت،  خ��ةرج  تةمموزدا 
داكؤكيى لة زيندانييانى سياسى، بة بإينةوةى 
ئةو مووضةية ناإازييةو ئاماذة بةوة دةكةن، كة 

ثةنا بؤ بةغدا دةبةن بؤ طَيإانةوةى مافةكانيان.
محةمةد ثشدةرى، ئةندامى دةستةى داكؤكيى 
لة  كوردستان،  سياسيي  زيندانييانى  مافى  لة 
ئةو  دذى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لَيدوانَيكيدا 
كة  ثَيمانواية  ضونكة  دينارةين،  )390(ه��ةزار 

سياسيى  زيندانييانى  دانانى  دوو  ثلة  بة  ئةوة 
عَيراقدا،  سياسيى  زيندانييانى  لةضاو  هةرَيمة 
دينار  )500(هةزار  بإى  مانطانة  ئةوان  ضونكة 
وةردةطرن، جطة لة ضةندين ئيمتيازاتى تريش، 
)50( بة  بإاوةتةوة  ئَيمة  بؤ  مووضةيةى  ئةو 

ئؤتؤمبَيلى  ثارةى  هَيندةى  سياسى،  زيندانى 
ثةرلةمانتارَيكمان ثَيدةدرَيت.

زيندانييانى سياسيى كوردستان، ضةندينجار 
حكومةتى  لة  مووضةيةيان  ئةو  ثَيدانى  داواى 

بودجةى  لةطةأل  ساآلنة  كة  دةك��رد  هةرَيم 
)17%(ى هةرَيمداء ماوةى دوو ساَلة لة بةغداوة 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  هةر  دةكرَيت،  رةوان��ة 
ضةندينجاريش  ثَيدراوةو  بةَلَينيان  ضةندينجار 
مانطرتنء خؤثيشاندانيان رَيكخستووة، بةآلم لة 
ئَيستادا بإى )110(هةزار دينار لة مووضةكةيان 

لةاليةن حكومةتى هةرَيمةوة دةبإدرَيت.
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ئةمسالَيش )حساباتى خيتامى( 
لة ديوانى ضاودَيريى دارايى شاردرايةوة 

بالَيؤزى ئَيران: بؤردومانى سنوورةكان بةثَيى رَيكةوتنَيكة لةطةأل هةولَيرء بةغدا

ثارتىء يةكيَتى، هةولَدةدةن 
بةأَيوةبردنى هةلَبذاردنةكانى 

هةرَيم لة كؤمسيؤنى بةغدا بسةننةوة

دةستةى داكؤكيى لة زيندانييان 
دابينكردنى )390( هةزار بؤ مووضة، رةتدةكاتةوة

رَيطة نادرَيت ثةيكةرى شةهيد 
سةردةشت لة هةولَير دابنرَيت

كلتوورى دةستلةكاركَيشانةوةى 
بةرثرسانى بةغدا ناطاتة هةرَيم



هةنطاو هاشم - هةولَير

داواك��اري��ي  هةولَير،  ث��ارَي��زط��اري 
عوسمان(ي  )س��ةردةش��ت  بنةماَلةي 
داناني  بؤ  رةتدةكاتةوة  رؤذنامةنووس 
سةردةشت  شةهيد  ئازاديي  ثةيكةري 
زانكؤي  زماني  كولَيذي  ل��ةب��ةردةم 

سةآلحةدين.
شةهيد  ب���راى  ع��وس��م��ان،  ب��ةك��ر 
رؤذنامةى  بة  عوسمان،  سةردةشت 
بة  ثَيشكةش  داواكاريمان  راطةياند: 
دانانى  بؤ  ك��رد  هةولَير  ث��ارَي��زط��اى 
سةردةشت،  شةهيد  ئازاديى  ثةيكةرى 
داناني  مؤَلةتي  هةولَير  ثارَيزطاى  بةآلم 
ئةوةى  بةبيانووى  نةدا،  ثةيكةرةي  ئةو 
لةم  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  ئَيستا  تا  كة 
كةيسة، هيض ئةنجامَيكى رانةطةياندووة.

ثارَيزطا،  مؤَلةتنةدانةى  ئةم  وتيشى: 
ئةم  دانانى  لة  راستةوخؤية  رَيطرييةكى 
ضونكة  هةولَير،  شارى  لةناو  ثةيكةرة 
ثةيوةنديى  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  بابةتى 

بةم كارةى ئَيمةوة نيية.
دروستكردنى  بةوةشدا:  ئاماذةى 
عوسمان،  سةردةشت  شةهيد  ثةيكةرى 
ش��اي��ةن��ى ب��وَي��ري��ى س��ةردةش��ت��ةء 
ئ��ازادي��ي  رةم���زى  لةهةمانكاتيشدا 
كةسانةى  ئةو  هةموو  بؤ  رادةربإينة، 
ئةمإؤ دةيانةوَيت ثةيامى راستى بطةيةنن 

بة كؤمةَلطةء خةَلكى كوردستان.
س��وورن  س��ةردةش��ت،  بنةماَلةي 
لةسةر ئةوةي ثةيكةري ئازاديي شةهيد 
مةبةستةش  ئةو  بؤ  دابنَينء  لةهةولَير 
بانطةوازي كةمثةيني دذ بة تيرؤركردني 
رؤذنامةنووس  عوسماني  سةردةشت 
لةوبارةيةوة  هةَلوَيستيان  كة  دةكةن، 

هةبَيت.
)نةوزاد  بة  كرد  ثةيوةنديى  رؤذنامة 
ناوبراو  هةولَيرةوةء  ثارَيزطارى  هادى( 
ضونكة  دانانرَيت،  ثةيكةر  رايطةياند: 
كةيسى  لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  ئَيستا  تا 

ئَيمة  بةردةوامة،  عوسمان  سةردةشت 
ك��وذراوة  لةسةرضى  ناوبراو  نازانين 
ئةنجامةكانى  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  تا 
ئةنجامةكان  هةركاتَيكيش  دةرنةخات، 
هةولَير  ثارَيزطاى  لة  ئينجا  راطةيةنران، 
ن��ووس��ةرانء  ش��ارةوان��ىء  ليذنةى 
ئةوكات  هةية،  ثةيكةردانان  ناونانء 
ئةم  دانانى  لة  بإيار  دةتوانن  ئ��ةوان 

ثةيكةرة بدةن.
بنةماَلةى  روونكردنةوةيةكى  لة   
بؤ  كة  عوسمانيشدا  سةردةشت  شةهيد 
وَينةيةكي  بآلوكراوةتةوة،  طشتيى  راى 
ن��َي��ردراوة، ه��ات��ووة: بؤ  بؤ رؤذن��ام��ة 
رَيكةوتى  لة  اليةك،  هةموو  ئاطاداريى 
داواك��اري��ي��ةك��ى  ب��ة  )2010/6/2(دا 
شوَينء  رةزامةنديى  داواى  نووسراو، 
دانانى ثةيكةرى سةردةشت عوسمانمان 
بةإَيز  هةولَير،  ثارَيزطاى  ئاإاستةى 
ضاوةإوانى  دواى  هادى(كرد،  )نةوزاد 
بةداوداضوون،  بؤ  )3(هةفتة،  نزيكةى 
ثارَيزطاى  بة  ثةيوةنديمان  تر  جارَيكى 
مؤَلةتةكةيمان  هةواَلى  كردةوة،  هةولَير 
ث��رس��ي، دةق��ى وةآلم���ى ث��ارَي��زط��اش 
لَيكؤَلينةوة  ئَيستا  »تا  لةوةى  بريتيبوو 
لةم بابةتة يةكاليينةبووةتةوة، تا ليذنةى 
خؤى  كؤتايى  ئةنجامى  لَيكؤَلينةوة 
نةدات، ئَيمة مؤَلةتى ئةم ثةيكةرة نادةين 

لةنَيو شارى هةولَير«.
ه���ةر ل��ة روون���ك���ردن���ةوةك���ةدا 
هةولَيرء  ثارَيزطاى  وةآلم��ى  هاتووة: 
دةس��ةآلت��داران��ى ش���ارى ه��ةول��َي��رء 
بة  س��ةب��ارةت  ه��ةرَي��م،  حكومةتى 
دةكةونة  س��ةردةش��ت،  تيرؤركردنى 
خةَلكى  ئَيمةو  ثرسيارى  بةرامبةر 
كوردستان، ضونكة رَيطة نةدان بة دانانى 
ثةيكةرى ئازاديى، هيض ثاساو و ئةطةرو 

هةَلناطرَيت. دواخستنَيك 
بةوة  ئاماذة  روونكردنةوةكةدا  لة 
دراوة كة دانانى ثةيكةر هيض ثةيوةنديى 
بة ليذنةى لَيكؤَلينةوةوة نيية، بةستنةوةى 
ليذنةى لَيكؤَلينةوة بةم بابةتةوة ضةندين 

وةآلم��ى  س��ةر  دةخاتة  تر  ثرسيارى 
ليذنةى  ضونكة  هةولَير،  ثارَيزطاى 
)50( كة  سةلماندى  كردةوة  بة  ناوبراو 

تَيثةإيوة،  سةردةشت  تيرؤرى  لة  رؤذ 
تا  نيية  ديار  كارَيكى  هيض  نةك  هَيشتا 
تةنانةت  بةَلكو  رابطةيةنن،  خةَلكى  بة 
راس��ت��ىء دروس��ت��ى رووداوةك��ةش��ي 
بةستنةوةى  نةطةياندووةء  خةَلك  بة 
لَيكؤَلينةوةوة،  ليذنةى  بة  ثةيكةر  دانانى 
ثةيكةرى  نادةين  رَيطة  كة  واية  ماناى 
ئةطةر  دابنرَيت،  هةولَير  لة  سةردةشت 
نا  ضؤن دةكرَيت ثةيكةرةكة بة ئةنجامى 
ببةسترَيتةوة،  لَيكؤَلينةوةوة  ليذنةى 
لةكاتَيكدا نةك ئةنجامى كارةكانى، بةَلكو 

خودى ليذنةكةش ناديارة.

رؤذنامة

ئاستةنط  دواخ��س��ت��نء  ب��ةه��ؤى 
فةرمانطةو  لة  بةشَيك  دروستكردنى 
كةسانةي  لةو  زؤرَي��ك  هَيشتا  دةزطاكان، 
كارى  سةر  نةطةإاونةتةوة  نانبإاوكرابوون 

خؤيان.
سةرؤكى  بإيارى  ئ��ةوةي  س��ةرةإاي 
نانبإاوةكان  ط��ةإان��ةوةى  بؤ  حكومةت 
تَيدةثةإَيت،  بةسةردا  مانطي  دوو  لة  زياتر 
كةسانة  ل��ةو  بةشَيك  كَيشةي  تائَيستا 
نَيوان  رَيكخةرى  ض��ارةس��ةرن��ةك��راوةو 
هةرَيميش  حكومةتى  طؤإانء  فراكسيؤنى 
شوَين  هةندَيك  لة  دةكات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة 
ك��ارةك��ةو  وةرداوةت����ة  دةس��ت��ى  حيزب 
بإيارةكةى سةرؤكى حكومةتيان راطرتووة، 
بَيتء  ب���ةردةوام  حاَلةتةش  ئ��ةو  ئةطةر 
بإيارةكة جَيبةجَينةكرَيت، ثةنا بؤ  ضاالكيي 

مةدةنيء دادطاى كارطَيإيي دةبةن.
تةمموزى  هةَلبذاردنى  ه���ةردوو  لة 
)2009(ى هةرَيمء ئازارى )2010(ى عَيراقدا، 
حكوميى  كارمةندي  فةرمانبةرء  ضةندين 
بةهؤى بيروإاي سياسيء دةنطدان بة ليستى 
سزاى  رووب��ةإووى  دةسةآلت،  دةرةوةى 
بوونةوة،  طواستنةوة  دةركردنء  سياسيء 
زؤرَي��ك  تائَيستا  هةوَلةكان،  س��ةرةإاى 
شوَينةكانى  نةطةإاونةتةوة  كةسانة  لةو 

ثَيشوويان.
په رله ماني  ئه ندامي  ئه حمه د،   په يام 
فراکسيؤني  نَيوان  رَيکخه ري   کوردستانء 
بؤ  کوردستان  هه رَيمي  حکومه تي  گؤإانء 
دؤسيةى نانبإاوه کان، بة رؤذنامةى راطةياند: 
ئاسته نگ له به رده م گه إانه وه ي سزادراواندا 
ئه و مه به سته ش هه وَلي  بؤ  دروستده کرَيت، 

به آلم  دا،  حکومه تمان  سه رؤکي  بينيني 
به هؤي کؤنگره ي يه کَيتيء سه فه رکردنييه وه  
نه مانتوانيوه   تائَيستا  هه رَيم،  ده ره وه ي  بؤ 

چاومان پَيي  بكه وَيت.
سةرؤكى  تايبةتى  فةرمانَيكى  بةثَيى 
لة   2010/4/19 رؤذى  لة  كة  حكومةت، 
تايبه تي سه رؤك وه زيرانةوةو  نوءسينگه ي 
به  ئيمزاي د.به رهه م ئه حمه د ساَلح دةرضووة، 
ئه و  گه إانه وه ي  بؤ  بكرَيت  كار  داوادةك��ات 
که سانه ي به هؤي بيروإاي جياوازه وه  سزاي 
سياسي دراونء نانبإاوکرابوون،  به مه به ستي 
دوءر  هاوآلتيبوءن  چه مكي  »چه سپاندني 
به كارهَيناني  سياسيء  ده ستَيوه رداني  له  
حكومه ت بؤ كاري سياسي«، بةآلم لة هةندَيك 
لة فةرمانطةو دامودةزطاكان ئاستةنط بؤ ئةو 

بإيارةى سةرؤكى حكومةت دروستدةكةن.
ئةوةى  ئةحمةد  ثةيام  بارةيةوة  لةو 
بة  خاوةخاو  دةزطا  هةندَيك  ئاشكراكرد، 
دةكةنء  حكومةتةوة  سةرؤكى  بإيارةكةى 
ئاستةنط لةبةردةم طةإانةوةى ئةو كةسانة 
دروستدةكرَيتء وتي: »مةَلبةندةكان دةستيان 
خستوءةتة فةرمانى سةرؤكايةتى ئةنجومةنى  
مامؤستاو  طةإانةوةى  ثاش  وةزيرانةوةو 
مةَلبةندةكاني  بةهؤى  بةإَيوةبةرةكان 
دةستبةكاربوءنةوةكةيان  يةكَيتييةوة 
وةستَينراوة، هةروةها تائَيستا هيض كةسَيك 
خؤى،  شوَينى  نةطةإاوةتةوة  ئاسايش  لة 
فةرماندةيي  ثَيشمةرطةو  س��ةرةإاى  ئةوة 
هَيشتا  زؤري��ان  ذمارةيةكى  كة  طشتيى، 

نةطةإاونةتةوة شوَينى خؤيان«.
هةروةها ثاش نوءسراوه كه ي  سه رؤكي  
حكومه ت، ئازاد به رواري ، جَيگري  سه رؤكي  
جه ختكردنه وه ي  فه رمانَيكى  حكومه ت، 
بإياره كهء   جَيبه جَيكردني   بؤ  ده رك��رد 
هه رَيمء  له   سياسي   س��زاي   نه هَيشتني  

به هؤي   فه رمانبه رَيك  »هه ر  هاتووة:  تَييدا 
سياسييه وه  ئيجرائاتي  له گه َلدا كرابَيت، ده بَيت 
به رپرسن  وه زاره ته كانيش  هه َلبوه شَيته وهء 

له  جَيبه جَيكردني برياإه كه«  .
هةفتةى  ب��إي��اران��ة،  ئ��ةو  س���ةرةإاي 
دةستبةكاربوءنةوةى  بإيارى  راب��ردوو 
ضةند بةإَيوةبةرَيك لة سلَيمانىء ذمارةيةك 
كارى  راط��ي��راوةء  كؤية،  لة  ثَيشمةرطة 

طةإانةوةيان بؤ ئةنجامنةدراوة.
رَيكخةرى ثرسي نانبإاوةكان لةوبارةيةوة 
بةدواداضوونى  بؤ  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
سةرؤكى  ناوخؤء  وةزي��رى  كَيشةية،  ئةو 
ثةرلةمانيش  بينيوةء سةرؤكى  ثةرلةمانيان 
بؤ  كةسانةى  ئةو  فايلي  ك��ردووة  داواى 
بةرزبكرَيتةوة كة تائَيستا نةطةإَينراونةتةوة 
بةدواداضوونى  بؤئةوةى  كارةكانيان،  سةر 
وةزيرانة  ئةو  هةموو  لة  داوا  بكاتء  بؤ 
دةكات فةرمانةكة جَيبةجَيبكةنء ضيتر نابَيت 

خاوةخاوى تَيدابكرَيت.
بةَلَينيداوة  ناوخؤ  وةزي��رى  ه��ةروةك 
وةزي��رى  ض��ارةس��ةرب��ك��اتء  كَيشةكان 
ثةروةردةش ئةو مامؤستاء بةإَيوةبةرانةى 
ط��ةإان��دن��ةوةي��ان  ب��إي��ارى  ك��ة  بينيوة 
ل��ةوةى  ب��ووة  نيطةران  وةس��ت��َي��ن��راوةو 
وةزيرى  جَيبةجَينةكراوة،  بإيارةكة  تائَيستا 
ئامادةية كار بؤ  ثَييوتوءن كة ئةو  داراييش 
سةرفكردنى موءضةى ئةو كةسانة بكات، كة 

نانبإاوكرابوون.
ثةيام ئةحمةد، وتيشي: »ئةطةر ئةو بةَلَينانة 
جَيبةجَينةكرَيت، ئةوا ئَيمة هةَلوَيستى خؤمان 
كراون  نانبإاويش  كةسانةى  ئةو  دةبَيتء 
هةَلوَيستيان  ئةوانيش  بَيطومان  زؤرنء 
دةبَيتء رَيطةى مةدةني دةطرينةبةر، ئةطةر 
ضاريش نةبَيت، ئةوا دادطاى ئيداريى هةيةو 

سكاآل تؤمار دةكةين«.

بةرهةم خاليد

ياساى  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانى 
ماوةى  بؤ  تيرؤري  بةرةنطاربوونةوةى 
ئةندامَيكى  درَي��ذك��ردةوةو  دووس��األ 
ئةوة  بؤ  ئاماذة  طؤإانيش،  فراكسيؤنى 
بةرةنطاربوونةوةى  ناوى  بة  دةكات: 
ثَيشَيل  هاوآلتييان  مافي  تيرؤرةوة، 

دةكرَيت.
 لة دانيشتنى رؤذى )2010/6/27(ي 
ژماره   ياساي  كوردستاندا،  ثةرلةمانى 
)3(ي به ره نگاربوونه وه ي تيرؤري ساَلى 
)2006(ي هةرَيم خرايةإوو بة مةبةستى 
 ،)2013/7/16( تا  درَي��ذك��ردن��ةوةى  
زؤرى  مشتومإى  گفتوگؤء  ئ��ةوةش 
ليستةكانى  ثةرلةمانتاراني  لةنَيوان 
دروستكردء  دةسةآلتدا  ئؤثؤزسيؤنء 
)3(ساَله وه   له   درَيژكردنه وه كه   ماوه ي 
كةمكرايةوة بؤ   )2(ساأل، بةآلم دواتر بة 
دةنطي )63(ثةرلةمانتارء رةتكردنةوةى 

ثةسةندكرا. )27(ثةرلةمانتار، 
ثةرلةمانتارى  رةئ���وف،  زان��ا  د. 
فراكسيؤنى  ل��ةس��ةر  ك��وردس��ت��ان 
تَيبينييةكانيان  دةرب���ارةى  ط��ؤإان، 
بة  ياساكة،  درَي��ذك��ردن��ةوةى  لةسةر 
خؤى  ياساكة  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
كاتي  كة  ثاساوانةى  ئةو  بووةو  كاتيى 
ئَيستا  دةركردنى،  بؤ  هةبوون  خؤى 
نيية  ديار  ئَيستا  تا  هةروةها  نةماون، 

كة كَين ئةو دةزطايانةى كة ئةم ياساية 
ئةمنييء  »دةزطا  وتي:  جَيبةجَيدةكةنء 
مؤركى  زياتر  هةرَيم،  هةواَلطرييةكانى 
لة  خؤى  ئةوةش  ثَيوةديارة،  حيزبييان 
نيية  ديار  طةورةيةء  كَيشةيةكى  خؤيدا 
كة كآ لَيثرسينةوة لةطةأل ئةم دةزطايانة 
دةكةن،  ثَيشَيل  ياساكة  كاتَيك  دةكات، 
كة  هةن  كةس  ضةندين  لةبةرئةوةى 
تيرؤر  تؤمةتى  بة  ساَلَيكة  ضةند  ماوةى 
تؤمةتَيكيان  هيض  دةستطيركراونء 
كاريطةريى  ئةوةش  نةكراوة،  ئاإاستة 
ئةو  كةرامةتى  كةسايةتىء  لةسةر 

جَيدةهَيَلَيت«. كةسانة 
دةكات:  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  زانا،  د.   
جَيبةجَيكردنى  لةسةر  بةردةوامبوون 
تيرؤر،  بةرةنطاربوونةوةى  ياساى 
مافء  زياترى  سنوورداركردنى  واتة 
جؤرَيك  ياساكة  ضونكة  ئازادييةكان، 
ئازادييةكانى  لةسةر  كؤتءبةند  لة 
وتيشي:  دروستدةكات،  هاوآلتييان 
دؤخَيكى  هةرَيم  ئةوةين،  لةطةأل  »ئَيمة 
تيرؤر  سةرضاوةكانى  هةبَيتء  ئارامي 
تةنيا  واية،  بإوامان  بةآلم  ببرَين،  لةناو 
ئةو  ض��ارةس��ةرى  هَيز  بةكارهَينانى 
هةوَلَيكى  ثَيويستة  ناكاتء  كَيشةية 
ئةو  بؤ  بدرَيت  فراوانتر  طشتطيرء 
مةبةستةء بة ناوى بةرةنطاربوونةوةى 
ت���ي���رؤرةوة ه��ةإةش��ة ل��ة ئ��ازادي��ي 
بةو  نةكرَيتء  مافةكانيان  هاوآلتييانء 
هيض  كةرامةتى  حورمةتء  ثاساوة، 

نةشكَينرَيت«. كةسَيك 
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رَيطة نادرَيت لة هةولَير ثةيكةرى )ئازاديى
شةهيد سةردةشت عوسمان( دابنرَيت

كَيشةى نانبأاوةكان
بةضارةسةرنةكراويى هيََلدراوةتةوة

»ثةرلةمان بة درَيذكردنةوةى 
ياساي تيرؤر، ئازاديى 

هاوآلتييان كؤتءبةند دةكات«

شةهيدي قةَلةم سةردةشت عوسمان

ليذنةي لَيكؤلَينةوة 
بةكردةوة سةلماندى 

كة )50( رؤذ لة 
تيرؤري سةردةشت 

تيَثةِريوةو هَيشتا 
نةك هيض كاريَكي 

ديارنيية، بةلَكو 
راستىء دروستى 
رووداوةكةشى بة 

خةَلك رانةطةياندووة



وا ضاوةإواندةكرَيت كؤبوونةوةكاني شاندي 
ثاش  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفي 

ثشوويةكي كورت، ئةمإؤ دةستثَيبكاتةوة.
كَيشةيةكي  بةغدا،  لةطةأل  كورد  كَيشةي 
وةك  و  ضاو  بةيةك  هةمووان  هةمةاليةنةيةو 
يةك سةيري ثلةي داخوازيية نةتةوةييء ثلةو 

ثؤستةكان ناكةن.
كة  بةرنامةيةي  بةو  ضةكدارة  شاندةكة 
لة هةرَيم شاندي اليةنة سياسيية جياجياكان 
سةرؤكي  هةرَيمء  سةرؤكي  بةئامادةبووني 
بووة  و  دايانإشتبوو  كوردستان  ثةرلةماني 
كارنامةي ئةم شاندة لة بةغدا، بةآلم كورد بؤ 

طةيشتن بة ئامانجةكاني ثَيويستي بة:
1- طفتوطؤي قووَلـى هةمةاليةنةية لةطةأل 
نوَينةراني هةموو ليستء قةوارةء ثَيكهاتةكاني 
اليةنَيك  ضةند  يا  بةاليةنَيك،  تةنيا  عَيراقء 
كَيشة نةتةوايةتييةكاني ضارةسةر نابَيت، بؤية 
سةرةكيي  ثَيكهاتةي  هةردوو  لةطةأل  دةبـَيت 
ثَيكهاتةي  لةطةأل  سوننة(ء  )شيعةو  عَيراق 
سَييةمي عَيراق كة توركمانةء لة ليستَيكدا ديار 
نيية، راستةوخؤ بكةوَيتة حيوارء طفتوطؤوةو 
وةك دوو برا لةيةك ماأل هةوَلـى دؤزينةوةي 
نَيوانيان  كَيشةكاني  بؤ  طونجاو  ضارةسةري 

بدةن.
2- شاندي كوردي وةك سةرةتا ثَيويستي 
هةية  ـــذراو  داإَي سةرةتايي  ميساقَيكي  بة 
مؤري  ديكةدا  اليةنةكاني  لةطةأل  ئةوةي  بؤ 
يةك  دةضنة  ئايا  كة  ــةوةي  ل ــةدةر  ب بكات، 
كارنامةية  ئةو  نا؟  يان  هاوثةيمانيةتييةوة، 

دةكرَيت ضةند خاَلَيك لةخؤ بطرَيت وةك:
أ - ثابةندبوون بة دةستوور وةك )مةرجةع( 
عَيراقء  سياسييةكاني  اليةنة  هةموو  بؤ 

سوربوون لةسةر جَيبةجَيكردني.
ب - رازي بوون بة ثرةنسيثـى شةريكايةتي 
شةريكايةتيية  ئةم  دةكرَيت  كة  نيشتمانيي، 
بؤ  لَيدةرنةكرَيتء  ثَيكهاتةيةكي  اليةنء  هيض 
كارا  هةر  تةوافوق  ثرةنسيثـي  قؤناغةش  ئةم 
ثرةنسيثـة  ئةو  بؤ  طــةورة  رؤَلـى  دةبَيتء 

دةبَيت.
ريفؤرم  كاري ضاكسازييء  بةرنامةي  ج- 
كة  ــراق،  ــَي ع دةســةآلتــةكــةي  هةرسـآ  لــة 
دةسةآلتي  ياسادانانء  دةسةآلتي  لة  خؤي 
جَيبةجَيكردنء دةسةآلتي دادوةريدا دةبينَيت، 
ئةم  سياسيي،  ريفؤرمي  بةرنامةي  لة  جطة 
ضاكسازيية طرنطييةكي زؤري هةية بؤ ثرؤسة 
متمانةي  طةإانةوةي  عَيراقء  سياسييةكةي 

هاوآلتييان بةدةسةآلت.
دةبَيت  بةغدا  لة  كــوردي  شاندي   -3
هةوَلـى طرَيداني كؤبوونةوةي فراواني ليستة 
راشكاوانةو  لةوآ  ثَيكةوةو  بداء  براوةكان 
تَيإوانيني  خؤي،  داواكارييةكاني  شةفافانة 
خؤي بؤ ضارةسةركردني كَيشةكاني عَيراقء 
كوردستان زؤر بةإوونيء بةرامبةر هةمووان 
ضارةسةركردنيان  داواي  و  بخاتةإوو 
دةبَيتة  كَيشانة  ئةو  مانةوةي  ضونكة  بكات، 
كة  عَيراق،  بارودؤخي  ناجَيطيربووني  هؤي 
كاردةكاتة سةر ئاشتةوايي نيشتمانييء رَيطة 
دةكاتء  خؤش  دةرةكيي  دةستتَيوةرداني  بؤ 
برةو بةبـآ متمانةيي زياتري نَيوان ثَيكهاتةكان 

دةدات.
بةدةركةوتووة  دانيشتنانة  لةو  ئةوةي   -4
سوننة  شيعةو  نَيوان  شيعةو  شيعةو  نَيوان 
مادة  ئةو  رَيكةوتنء  لة  دوورن  زؤر  هَيشتا 
دةستوورييةش كة تا )14(ي تةمموزة زؤري 
هةوَلة  كة  دةكرآ،  واضاوةإوان  بؤية  نةماوة، 
هةرَيمىء نَيودةوَلةتييةكان لةم رؤذانةدا ضإتر 
دةتوانآ  نَيوةندةدا  لةو  كورديش  بكرَيتةوةء 

رؤَلـى ديار ببينآ.
ثَيكهَيناني  بؤ  رَيكةوتنَيك  هــةر  ثَيش 
مةسةلة  دةبَيت  عَيراق  داهاتووي  حكومةتي 
نةتةوايةتييةكان  مةسةلة  دةستوورييء 
دروست  لةسةر  كؤدةنطييان  هاودةنطييء 
حكومةتء  ثَيكهَيناني  مةسةلةي  بكرَيتء 
بةشداربوون لةو حكومةتة نةبَيتة كارتي فشار 

بؤ سةر هيض ثَيكهاتةو اليةنَيك.
شاندة  لةبةردةم  كة  كاتةي  ئةو  راستة 
كةمةو  زؤر  مــاوة،  بةدةستةوة  كوردييةكة 
اليةنة  رووبةإووبوونةوةيةي  ئةو  دةبواية 
كردني  بةآلم  بكراية،  زووتــر  سياسييةكان 
حكومةت  هةتا  دواخستني  لــة  باشترة 
ثَيكدةهَينرَيتء بةثَيي سةرضاوةكاني نزيك لة 
شاندة كوردييةكة زةمينةي وتني راستييةكانء 
موسارةحةكردني يةكتر ئَيستا لةبارةو هةموو 
دةزاننء  كورد  بةدؤستي  خؤيان  اليةنةكان 

ئامادةن طوآ بطرن.

شارا عةبدوإلةحمان

ليذنةى  ثَينجةمى  راثؤرتى  بةثَيى 
مافى رؤذنامةنووسان،  لة  داكؤكيكردن 
بةرامبةر  ثَيشَيلكاريى  ئامارةكانى 
لةهةَلكشاندايةو  رؤذنامةنووسان 
لَيدان بةشَيكى  تيرؤرو هةوَلى رفاندنء 

زؤرى راثؤرتةكةى طرتووةتةوة.
ليذنةى  سةرؤكى  حسَين،  ئةنوةر 
داكؤكيكردن لة مافى رؤذنامةنووسان لة 
سةنديكاي رؤذنامةنووساني كوردستان 
بة رؤذنامةى راطةياند: بإيارة راثؤرتى 
)7/1(دا  لة رؤذى  ليذنةكةمان  ثَينجةمى 
بآلوبكةينةوة، كة ئامارةكانى وردترة لة 
ضوار راثؤرتةكةى ثَيشوو، لةبةرئةوةى 

لةبارةى  راطةياندنمان  قؤناغ  بةسَي 
بآلوكردووةتةوة،  ثَيشَيلكارييةكانةوة 
ــى بــانــطــةشــةى  ــات ــةك ـــــةروةك ل ه
لة  بةر  هةَلبذاردنء  دواى  هةَلبذاردنء 
ترمان  راطةياندنَيكى  مانطَيكيش  ضةند 
ئاراستةى سةرؤكايةتى هةرَيم كردووة، 
ثَيويست  وةك  كة  ثَيمانواية:  ضونكة 
رؤذنامةنووسان  سةنديكاى  هاوكاريى 

نةكراوةء ثَيشَيكارييةكان بةردةوامة.
ــى  وةزارةت مانطَيك  ضةند  لة  بةر 
ناوخؤى حكومةتى هةرَيم ليذنةيةكى بؤ 
ثَيشيلكاريى  حاَلةتةكانى  بةدواداضوونى 
ثَيكهَيناء  رؤذنامةنووسان  بةرامبةر 
بةآلم  درا،  لةوبارةيةوة  هةوَلَيك  ضةند 
بة وتةى سةرؤكى ليذنةى داكؤكيكردن، 

ناوخؤ  ــــى  وةزارةت ليذنةيةى  ــةو  ئ
كةمبكةنةوة،  حاَلةتةكان  نةيانتوانى 
وتيشى: »ئَيمة دةمانةوَيت ئةو كةسانةى 
كة ثَيشَيلكارييةكانيان ئةنجامداوة ئةطةر 
بةرثرسة  يان  ئاسايشة،  يان  ثؤليسة، 
لَيثَيضينةوةء  بؤ  دادطــا  بكرَيتة  بانط 
تائَيستا  بةداخةوة  كة  بةسزاطةياندن، 

ئةوة نةكراوة«. 
داكؤكيى  ليذنةى  راثــؤرتــةكــةى 
ــووســان خؤى  ــةن ــام مــافــى رؤذن لــة 
دادطــا،  دؤسييةى  لَيدان،  )تيرؤر،  لة 
ثَيشَيلكاريى  ضةندين  رفاندن(ء  هةوَلى 
كة  دةبينَيتةوة،  جؤراوجؤردا  ديكةى 
كؤتايى  راثؤرتى  لةطةأل  ــةراورد  ب بة 
بةشَيكى  راثؤرتة  ئةم  )2009(دا  ساَلى 

ثَيشَيلكارييةكانى  ئامارى  لة  زؤر 
حاَلةتةكانى  بةتايبةتيش  هةَلكشاون، 
لَيدانى رؤذنامةنووسان، ئةنوةر حسَين، 
رابردووماندا  راثؤرتى  »لة  وتيشى: 
تيرؤرء  كة  ــةوةى  ب خؤشحاَلبووين 
نةبووة،  ــووس  ــامــةن رؤذن كوشتنى 
تيرؤركردنى  ــةدا  ــؤرت راث لــةم  ــةآلم  ب
تؤماركراء  عوسمان(  )ســةردةشــت 
رؤذنامةنووسَيكى  رفاندنى  هةوَلى 
لة  داوا  هةربؤية  ــووة،  ــةب ه تريش 
وةزارةتـــى  ــمء  هــةرَي سةرؤكايةتى 
زياتر  هةوَلةكانيان  كة  دةكةين  ناوخؤ 
بنَيت  جديتر  هةنطاوى  ضإبكةنةوةو 
بةرامبةر  ثَيشَيلكاريى  لة  رَيطرتن  بؤ 

رؤذنامةنووسان«.

رؤذنامة

سةنتةري پرَيس، ئيدانةي بايکؤتکردني 
دةزگا راگةياندنة ئةهليء ئؤپؤزسيؤنةکان 
سةرؤکايةتي  هــةردوو  لةاليةن  دةکات 

حکومةتء هةرَيمي کوردستانةوة.
لة  داکؤکيي  بؤ  پرَيس  سةنتةري 
هةولَيرة،  لةشارى  كة  رؤژنامةنووسان 
لة بةياننامةيةکدا رايدةگةيةنن: »لةماوةي  
رابردووداو بةتايبةت دواي  )2009/7/25(، 
حکومةتء  ســةرؤكــايــةتــي   ـــةردوو  ه
دةزگا  بايكؤتي   کوردستان،  هةرَيمي 
ميدياي   ئؤپؤزسيؤنء  راگةياندنة كاني  
هةرسآ  بةتايبةت  كــردووة،  ئةهليييان 
پـةيامء  )سپَيدةء  ئاسمانيي   كةناَلي  
ئةهلييةكاني   گؤڤارة  رؤژنامةو  KNN(ء 
ســتــانـدةرء  ئاوَينةو  )هاوآلتي ء  وةك 
لةكاتي   تر  دةزگايةكي   چةند  لــڤيــن(ء 

رؤژنامةوانييةكاندا،  كؤنگرة 
دةزگايانة  ئــةم  لةكاتَيكدا  

هةيةء  رةسمييان  مؤَلةتي  
هاوكارَيكي  باشي  خةَلكي  

كوردستانن«.
هــــــاوکــــــات، 
ئاماژةى  بةياننامةكة 
ـــردووة:  ـــةوةک ــؤ ئ ب
کة  لةکاتَيکداية  ئةمة 

پَيداني  زانياري  بة دةزگا 
راگةياندنةكاني  كوردستان 

هةرَيمي   سةرؤكايةتي  لةاليةن 
هةرَيمةوة،  حكومةتي   كوردستانء 

بؤ  ميدياكانة  ســةرةتــايــي   مافَيكي  
هةَلوَيستء  لَيدوانء  ئةو  رووماَلكردني  
سةردانانةي   لةاليةن ئةو دوو دةزگايةوة 

ئةنجامدةدرَين.
بةياننامةکةياندا  لة  پرَيس  سةنتةري 

ـــــان  ـــــي ـــــةوةش ئ
خستووةتةإوو: هةَلوَيستي ئةم دوو 
ئةو  پَيچةوانةي   هةرَيم،  سةرؤکايةتييةي 
دةنگدةراني   بةهاوآلتييانء  كة  بةَلَينانةية 
مامةَلة  بَياليةنانة  كة  داوه  كوردستانيان 
هاوكار يان  دةكــةنء  دةزگاكان  لةگةأل 

دةبن.

ــايــي بــةيــانــنــامــةکــةشــدا  ــةکــؤت ل
نيگةرانيي   پرَيس،  سةنتةري  
ــان دةردةبـــــإن لــةو  ــؤي خ
سةرؤكايةتي   هةَلوَيستانةي  
هـــةرَيـــمء حــكــومــةتــي  
رايانگةياندووة:  هةرَيمء 
ــســتــانــةيــان  ــوَي ـــةم هــةَل ئ
كاري   ياساي   پَيچةوانةي  
ــةو  ــي ــةري ــةگ ــام رؤژن
سةر  دةخاتة  گومان 
دوو  ئــةم  بَياليةنيي  

دةزگاية.
لةهةمانکاتدا خوازيارن، هةروةك چؤن 
لة لَيدوانةكانياندا ئةوةيان راگةياندووة كة 
ئةوان بَياليةنانة مامةَلة لةگةأل دةزگاكاني  
بَياليةنانة  ئــاواش  ــةن،  دةک راگةياندن 
لةكاتي  كؤنگرة رؤژنامةوانييةکانياندا  ئةو 

دةزگايانةش بانگهَيشت بكةن.

ئاوارة حةميد - هةولَير

)80%(ي ثزيشكان ثَييانواية، جياكردنةوةى 
بة  سوود  طشتى،  كةرتى  لة  تايبةت  كةرتى 
سيستمى تةندروستي كوردستان دةطةيةنَيت.

فرياكةوتنى  رَيكخراوى  راثرسييةكى 
ثزيشكاني  )80%(ي  ئاشكرايكردووة،  ميللى 
كةرتى  جياكردنةوةى  ثَييانواية،  بةشداربوو 
لة كةرتى طشتى، سوود بة سيستمى  تايبةت 

تةندروستيى كوردستان دةطةيةنَيت.
لة راثرسييةكةداء سةبارةت بة كاركردني 

لةيةك  بةتةنيا  ئامادةن  )83%(يان  ثزيشكان، 
طشتى  كةرتى  )67%(يــان  كاربكةنء  كةرتدا 
تةنيا  بة  كة  ئةوانةى  )84%(ي  هةَلدةبذَيرنء 
مةرجَيك  بة  هةَلدةبذَيرن،  طشتى  كةرتى 

مووضةكةيان )300%( زيادبكرَيت.
د. طؤران عةبدوَلآل، ماستةر لة سياسةتى 
تةندروستى، لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، دةَلَيت: 
لة ئَيستادا، لة كوردستان كةرتى تايبةت بووة 
طشتييةوة:  كةرتى  بةسةر  ئةرك  كَيشةو  بة 
»نةخؤشةكانمان لة كةرتى طشتى دةنَيرين بؤ 
كةرتى تايبةت بؤ سوودطةياندن بة توَيذَيكى 

يةكةم  لةمةشدا  طشتى،  كةرتى  لة  دياريكراو 
ثاشانيش  ئةم هةرَيمةء  زةرةرمةند هاوآلتيى 

حكومةتة«.
كةرتى  تَيكةَلبوونى  ثَييواية:  هــةروةك 
طشتى بة كةرتى تايبةت بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة 
كة تائَيستا هيض ثَيداضوونةوةيةك نةكراوة بة 
سيستمى تةندروستيدا، بؤئةوةى بةشَيوةيةكى 
زانستى رَيكبخرَيتةوة »سيستمى تةندروستيى 
دةستى  خةَلكةوة  كؤمةَلَيك  لةاليةن  ئَيمة 
خؤيانء  بةرذةوةنديى  بؤ  طيراوة  بةسةردا 

بةرذةوةنديى هاوآلتى كةوتووةتةوة دواوة«.
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ثَيشيَلكاريى بةرامبةر رؤذنامةنووسان لة هةلَكشانداية

»بايكؤتكردنى سةرؤكايةتى هةرَيم و حكومةت 
لةبةرامبةر ميدياى ئازاد ئيدانة دةكةين«

»كؤمةلََيك خةَلك دةستيان بةسةر سيستمى 
تةندروستيدا طرتووة«

ضةند سةرنجَيك 
بؤ شاندي دانوستكار

ثاشماوةى ..ئةمسالَيش )حساباتى خيتامى( 
لة ديوانى ضاودَيريى دارايى ...

حساباتى  ثَيويستبوو  سةرضاوةية،  ئةو  وتةى  بة 
خيتامى لة وةزارةتى داراييةوة رةوانةى هةردوو ديوانى 
راثؤرتةكانيان،  رؤشنايى  لةبةر  بكرايةء  ضاودَيريى 
بكردايةوة،  حكومةت  ثَيشكةشى  هاوبةشيان  راثؤرتَيكى 

تا رةوانةى ثةرلةمانى بكات.
ديكة  كةموكوإيى  خيتامي(دا  )حساباتى  لةنَيو 
بةديكراوة، لةوانة:  تَيكةَليى حساباتى خيتامى وةزارةتةكان 
بة جياجياو كةميى خةرجكردن لة بودجةى وةبةرهَينانء 
محةمةد،  كاردؤ  بةكارخستن،  بودجةى  لة  زيادةإةوى 
ئاماذةى بةوةدا: كة لة ثإؤذةى ثةسةندكراوى بودجةى 
)2009(دا لة بودجةى وةبةرهَيناندا كة )2( ترليؤن دانراوة، 
)80,6%(ى  كة  هةمووى سةرفبكات  نةيتوانيوة  حكومةت 
حكومةتء  كةمتةرخةميى  بؤ  ئةمةش  جَيبةجَيكردووة، 

بَيتوانايى دةطةإَيتةوة.
زيــادةإةوى  بةكارخستن  بودجةى  لة  ــةروةك  ه
كراوة لة سةرفكردندا، كة دةبوو )61,29%( سةرفبكراية، 
لة  زيادةإةوييةش  ئةو  خةرجكردووة،  )62,41%(ى 

بودجةى فةرمانبةرانء كإينى كةرةستة كراوة. 
حكومةت لة حساباتى خيتاميةكةدا ئةو وردةكارييانةى 
كراوةء  ضؤن  بؤء  زيادةية  ئةو  كة  رووننةكردووةتةوة 

سةرفكراوة؟

ثاشماوةى ...ثارتىء يةكيَتى، هةولَدةدةن 
بةأَيوةبردنى هةلَبذاردنةكانى ...

ئاطادار  سةرضاوةيةكى  زانيارييةكانى  بةطوَيرةى 
لةليستى كوردستانيى، ثارتى و يةكَيتى زؤر مةبةستيانة 
دةربضَيتء  لةثةرلةمان  ياساية  ئةو  كات  بةزوترين 
هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانى هةرَيم بةوياساية ئةنجامبدرَيت.

ئةندامى  عةبدولكةريم،  سةردار  ديكةوة،  لةاليةكى 
رؤذنامة،  بؤ  لةلَيدوانَيكيدا  هةَلبذاردن،  باآلى  كؤمسيؤنى 
دةتوانرَيت  كوردستان،  هةرَيمى  لة  خستةإوو:  ئةوةى 
دةستةيةكى سةربةخؤ بؤ بةإَيوةبردنى هةَلبذاردنةكانى 
هةرَيمى كوردستان دابمةزرَينرَيتء وتى: »لة دةستوورو 
ثإؤسةي  كة  نةكراوة  دياري  باآلدا،  كؤمسيؤنى  ياساى 
هةَلبذاردنء راثرسى لةاليةن سةنتةرةوة يا دةستةيةكى 
فيدراَلييةوة بةإَيوةبضَيت، دروستكردنى دةستةيةكى لةو 
جؤرةش، نة يةكةمجارة شتَيكى لةو جؤرة كرابَيت، نة الدانة 
لة دةستوورى عَيراقى، لةبةرئةوةش ئَيمة لة كؤمسيؤنى 
دةستةيةكى  كة  دةزانين  ئاسايى  بة  هةَلبذاردن،  باآلى 
بةإَيوةبردنى  بؤ  دروستبكرَيت  كوردستان  لة  تايبةت 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانء ثةرلةمانى هةرَيمى 

كوردستانء ئةو راثرسييانةى تايبةتن بة كوردستان«.
هؤى  ببَيتة  ئةوة  دةكرَيت  كة  روونيكردةوة  بةآلم 
باآلى  كؤمسيؤنى  )11(ى  ذمارة  ياساى  هةمواركردنى 
بة  ثةيوةستن  مادانةى  ئةو  كة  بةجؤرَيك  هةَلبذاردن، 

تَيدا  طؤإانكارييان  دةستةية،  ئةو  كوردستانء  هةرَيمى 
بكرَيت، بؤئةوةى بطونجَينرَين لةطةأل ئةو ياساية، وتيشى: 
»دةكرَيت ئةو دةستةيةش سةربةخؤ بَيتء بة هةماهةنطى 
فيدراَلىء  هةَلبذاردنة  بةغدادا،  باآلى  كؤمسيؤنى  لةطةأل 

سةرتاسةرييةكانى عَيراق بةإَيوةببات«.

ثاشماوةى ... دةستةى داكؤكيى لة زيندانييان 
دابينكردنى )390( هةزار بؤ ...

ئةندامةكةى دةستةى داكؤكى لة مافى زيندانييان، وتيشى: 
هةرَيم  حكومةتى  بؤضى  كة  ئةوةية،  ئَيمة  »ثرسيارى 
هةربؤية  لَيدةبإَيت؟،  مووضةكةمان  دينارى  )110(هةزار 
بكةين،  ئةوة  ثرسيارى  كة  بإوايةى  ئةو  هاتوينةتة سةر 
سياسى  زيندانييانى  ثارةى  بتوانَيت  حكومةتَيك  ئايا 

بخوات، ضؤن حكومةتَيكة؟«.
سياسى،  زيندانييانى  مافى  لة  داكؤكيى  دةستةى 
بإياريانداوة كة بة مةبةستى ضارةسةركردنى كَيشةكةيان، 
لة  مافةكانيان  رَيطةيةوة  لةو  بةغداو  بةر  ببةنة  ثةنا 
لة  داواكاريشن  هاوكات،  وةربطرنةوة،  هةرَيم  حكومةتى 
زيندانييانى سياسيى هةرَيم كة بةو مووضةية رازى نةبنء 

خؤيان بة كةمتر لة زيندانييانى سياسيى عَيراق نةبينن.
ثشدةري، وتيشى: »ثَيدانى ئةو مووضةية بة زيندانييانى 
سياسيى كوردستان، حيسابكردنيانة بة زيندانيى سياسيى 
ثلة دوو لة عَيراقدا كة شةرمة زيندانييان بةمة رازى بن«.

روونكردنةوةيةكى 
عارف تةيفور

ــوارةى  ــَي ئ درةنطانَيكى 
روونكردنةوةيةكى  دوَينَى 
تةيفورى  ـــارف  ع ــز  ــةإَي ب
جَيطرى سةرؤكى ئةنجومةنى 
ثَيطةيشت،  نــوَيــنــةرانــمــان 
ــةى  ــةواَل ــةو ه ــارةت ب ــةب س
ضاودَيرى  ديوانى  راثؤرتى 
رابردوودا  ذمارةى  لة  عَيراق 

بآلومانكردةوة. 
ـــى  ـــوون ـــةب ــــةر ن ــــةب ل
بؤ  ــةوة  ــردن ــآلوك ب شوَينى 
بةإَيزيان،  روونكردنةوةكةى 
وةك  داهاتوودا  ذمــارةى  لة 
رؤذنامةوانيمان  ئةخالقى 

بآلويدةكةينةوة.



عَيراق، هةنطاوَيك زياتر »عَيراقةكةى ديكة« تَيدةثةأيَنَيت
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راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

نَيوان سوثاى  ثَيكدادانةكانى  طرذييء 
توركياء ثارتى كرَيكارانى كوردستان، بؤ 
ماوةى مانطَيك درَيذدةبنةوةء ضاودَيرانى 
طؤإانى  بة  ئاماذة  توركياش  سياسيى 
دةكةن  كوردستان  هةرَيمى  سياسةتى 

بةرامبةر ثةكةكة.
مةسعود  مانطة،  ئ��ةم  س��ةرةت��اى 
كوردستان،  هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى، 
توركيا،  طةيشتة  فةرميى  سةردانَيكى  بة 
لةكاتَيكدا  هةرَيم  سةرؤكى  سةردانةكةى 
ثةكةكة  ح��وزةي��ران��دا  )1(ى  ل��ة  ب��وو 
لةطةأل  شةإى  دةستثَيكردنةوةى  بإيارى 
راطةياندنى  راطةياندبوو،  توركيا  سوثاى 
دؤخَيكى  ش��ةإ،  دةس��ت��ث��َي��ك��ردن��ةوةى 
لة  سةرؤك  سةفةرةكةى  لةناو  ئيحراجى 

توركيا دروستكرد.

سةرؤكايةتيى  ثَيشوو،  هةفتةى 
بةياننامةيةكدا  لة  كوردستان  هةرَيمى 
ثةكةكة  بةرامبةر  جياواز  زمانَيكى  بة  كة 
ئةو  ئيدانةى  تونديى  بة  سازَينرابوو، 
تَييدا  ك��ردب��وو،   ثةكةكةى  هَيرشانةى 
هاتبوو: »ضيتر رَيطة نادةين، خاكى هةرَيم 
سةر  هَيرشكردنة  بؤ  ثَيطةيةك  وةك 

وآلتانى دراوسآ بةكاربهَينرَيت«.
لة طةإانةوةى سةردانةكةشيدا كة بؤ 
كردبووى،  ئةَلمانيا  فةرةنساء  توركياء 
رؤذامةنووسيدا  كؤنطرةيةكى  لة  بارزانى 
نةكردووة  ثَيشبينى  بةوةكرد:  ئاماذةى 
دةكات،  توركيا  سةردانى  ئةو  كاتَيك  كة 
ثةكةكة بإيارى شةإ بداتء وتى: »كاتَيك 
ئينجا سوثاى  شكاند،  ئاطربةستى  ثةكةكة 
خاكى  سةر  بؤ  ئؤثةراسيؤنةكانى  توركيا 

هةرَيم ضإكردةوة«.     
كاروبارى  لة  شارةزا  ميرانى،  هَيمن 
طؤإانةى  ئةو  بةوةكرد:  ئاماذةى  توركيا، 

كوردستان  ه��ةرَي��م��ى  سياسةتى  ل��ة 
روويداوة، ثةيوةنديى بة ئاساييبوونةوةى 
ثةيوةندييةكانى دةوَلةتى توركياء هةرَيمى 
ثةيوةنديى  بةَلكو  نيية،  كوردستانةوة 
هةرَيمى  دؤخ��ى  لةبةرضاونةطرتنى  بة 
ثةكةكةء  لةاليةن  هةية  كوردستانةوة 

ثذاكةوة.
ث��ذاك،  »ثةكةكةء  دةَل��َي��ت:  ميرانى 
داخوازيى  لةخؤيانء  بةرطريكردن  مافى 
ب��ةآلم  ه��ةي��ة،  نةتةوةييةكانيان  مافة 
خزمةتى  لة  ش��ةإ  دةستثَيكردنةوةى 
دؤزى كورد نيية، ضونكة ثةكةكة خاوةنى 
لةبيانوو  توركيا  سوثاى  بةآلم  قةزييةية، 
لةناو  قةزييةية  ئةو  بؤئةوةى  دةطةإَيت 
خةَلك بكاتة مةلةفى تيرؤرء شةإخوازيى، 
هةروةك ئةم حاَلةتة خزمةت بةهةذموونى 

سوثا دةكات لةناو دةوَلةتى توركيادا«.
لةبةرامبةر ئةو بؤضوونةى سةرةوةدا، 
ثَييواية:  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى 

بةرامبةر  هةرَيمدا  سياسةتى  لة  طؤإان 
هةشبَيت  ئةطةر  نةداوةء  رووي  ثةكةكة 
ناطاتة ئةو ئاستةى زيان بة بةرذةوةنديية 

نةتةوةييةكانى كورد بطةيةنَيت. 
فراكسيؤنى  جَيطرى  شةهاب،  دَلشاد 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستانيى، 
سةرةكيى  هؤكارى  كة  دةزانين  »ئَيمة 
هَيرشةكانى توركياء ئَيران بؤ سةر خاكى 
هةرَيمى كوردستان، نة ثذاكةء نة ثةكةكة، 
هةرَيمة،  ئةزموونى  دذايةتيكردنى  بةَلكو 
زياتر  ثةرضةكردارةكانيش جموجؤَلةكانى 
سةرؤكايةتي  زمانى  لةبارةى  ك��ردووة، 
جارى  ضةند  ثةكةكة،  دةرب��ارةى  هةرَيم 
ئيدانةى  دةك����راوةء  بةياننامة  ديكة 

هَيرشةكان كراوة«.
كوردستان،  ثةرلةمانى  ئةندامةكةى 
دراوس��آ  دةوَلةتانى  »ئةطةر  وتيشى: 
هَيزة  دةب��َي��ت  ن��ةط��رن،  ل��َي  ط��وَي��م��ان 
هةرَيم  دؤخى  رةضاوى  كوردستانييةكان 

يةكةيةكى سةربازيى  لة  تةقةكردن  بكةن، 
سةر سنوورء كوشتنى ضةند سةربازَيك،  
بةَلكو  ناكات،  كورد  كَيشةى  بة  خزمةت 
ئةوةى  بؤ  بةدةستةوة  دةدةن  بيانوو 
قوربانيى  ببَيتة  ئَيمة،  مةدةنى  خةَلكى 

دةستى هَيرشةكانى ئةوان«.
ط��ؤران،  يوسف  خؤشيةوة،  ل��ةالى 
ئاماذةى  توركيا،  كاروبارى  لة  شارةزا 
لة  ج��ؤرَي��ك  نوَيية  ئ��ةوةى  ب��ةوةك��رد: 
هةرَيمء  لةنَيوان  هةية  نزيكبوونةوة 
لةم  ثةكةكة  ضاالكييةكانى  توركياداء 
بةياننامةى  ئةوةى  هؤى  بوونةتة  كاتةدا 
بةتونديى  ه��ةرَي��م  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 

بنووسرَيت.
دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى  بةرثرسى 
دةستثَيكردنةوةى  لةبارةى  ثةكةكةش، 
شةإ لةطةأل سوثاى توركيادا، ئاماذة بةوة 
ديكةيان  رَيطةضارةيةكى  هيض  دةك��ات: 
هَيرشةكانى  توركيا  نةماوة،  لةبةردةم 
بةرطريى  ئةوانيش  دةبَيت  ضإدةكاتةوةء 

لةخؤيان بكةن.
بةرثرسى  دةن��ي��ز،  ئ��ةح��م��ةد 
دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  ثةكةكة، 
هَيرش  توركيا  »ئ��ةط��ةر 
ران��ةوةس��ت��َي��ن��َي��تء 
خؤى  ئؤثةراسيؤنى 
درَي�����ذة ث��َي��ب��دات، 
بةرثةرضيان  ناضارين 
لةبارةى  بدةينةوة، 
س����ةردان����ةك����ةى 
س��������ةرؤك��������ى 
ه��ةرَي��م��ي��ش��ةوة، 
ثَيش  ئَيمة  هةظاآلنى 
لَيداوانيان  سةردانةكة 
)1(ى  ل��ة  ك��ة  داب����وو 
ئاطربةست  ح��وزةي��ران 
ئَيمة  ه��ةروةك  رادةطرين، 
سةردانةكة  كاتى  ئاطادارى 
نةبووينء لةكاتى سةردانةكةشيدا، 
سةر  بؤ  ضاالكييةكمان  جؤرة  هةموو 

توركيا راطرت«.

راثؤرتي: فرمان عةبدوإلةحمان

»بة ئازايةتييةوة دةستلةكاركَيشانةوةكةم 
ثَيشكةش دةكةم، لةثَيناو خزمةتكردنى 

طةلى عَيراقدا«، ئةمة وتةى كةريم 
وةحيدى وةزيرى كارةباى عَيراقة، كة 
ضةند سةعاتَيك دواى خؤثيشاندانة 

جةماوةرييةكةى شارى ناسريية، لةبةردةم 
رؤذنامةنووساندا دةستلةكاركَيشانةوةى 

خؤى راطةياند. 

بةو  سياسيى،  ضاودَيرانى  ب��إواى  بة 
ديكة،  هةنطاوَيكى  عَيراق  هةَلوَيستةش، 
ديكة«ى  »عَيراقةكةى  كوردستان  هةرَيمى 
بنةما  بةرجةستةبوونى  رووى  لة  تَيثةإاند 
هةرَيمداء  لة  بةوثَييةى  ديموكراسييةكانةوة، 
يةكَيتىء  دةسةآلتداريى   تةمةنى  ماوةى  لة 
لةبةرامبةر  نةبووة  بةرثرسَيك  هيض  ثارتيدا 
لة  دةستى  ج��ةم��اوةردا  ناإةزايةتييةكانى 

كارةكةى كَيشابَيتةوة.

كارةباو ديموكراسى
بارودؤخى سياسيى عَيراق طةرمة، بةهؤى 
طفتوطؤ ئاَلؤزةكانى نَيوان اليةنة سياسييةكانى 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  بة  سةبارةت  عَيراقةوة 
كةشوهةواى  طةرمتر  لةوة  عَيراق،  نوَيى 
كة  عَيراقة،  ناوةإاستى  باشوورو  شارةكانى 
بةرزبوونةوةى  بةهؤى  ساَلدا  وةرزةى  لةم 
ثلةكانى طةرماوة ذيان لةو ناوضانةدا قورس 
كة  رابردوودا  هةفتةى  لة  بةتايبةتى  دةبَيت، 
ثلةكانى  نائاسايى  بةرزبوونةوةى  بةهؤى 
 )53  -  50( لة  رؤذ  هةندَيك  كة  طةرماوة 
ثلةى سةدى بةرز بووةوةء هاوآلتييانى ئةو 
ناوضانةى تووشى تةنطةتاوى كرد، ئةمة ئةطةر 
بزانرَيت كة بةثَيى سةرضاوة كةشناسييةكان، 
طةرماى  راب��ردوودا  )50(ساَلى  م��اوةى  لة 
تؤمارنةكراوةء  لةوناوضانةدا  بةوشَيوةية 
ئةوةى دؤخةكةشى خراثتر كردبوو، نةبوونى 
كارةبا بوو، بةشَيوةيةك لة شارى ناسرييةدا 
نيشتمانيى  كارةباى  )5(سةعات  لة  كةمتر 

دةدرا بة هاوآلتييان. 
دابةشكردنى  كة  ئةوةى  ئةمة سةربارى 
وةكو  دةبينراو  ثَيوة  ناعةدالةتى  كارةبا 
هاوآلتييانى ئةو ناوضانة ئاماذةى بؤ دةكةن، 
زؤر  كة  بةرثرسان  بؤ  هةية  كارةبايةك 

جياوازة لةوةى دةدرَيت بة هاوآلتييان.
هةموو ئةوانة بوونة ثاَلنةرَيك بؤ ئةوةى 
ناسريية  بةسرةو  ش��ارى  دانيشتووانى 
لة  ئةنجامبدةن  ن��اإةزاي��ى  خؤثيشاندانى 

بةرامبةر نةبوونى كارةبادا.
سةدان  بة  مانطة،  ئةم  )19(ى  رؤذى 
ه��اوآلت��ي��ى ش���ارى ب��ةس��رة رذان���ة سةر 
شَيوةى  لة  دروشمى  ضةندين  شةقامةكانء 
لة ماَلةكانمان« داوايانكرد،  »زيندان خؤشترة 
ك�ارةبا  ت��ةزووى  ثضإانى  بؤ  سنوورَيك 
)22(ى  رؤذى  دوات��رء  داب��ن��رَي��ت، 
حوزةيران هةر بؤ هةمان مةبةست بة هةزاران 
ناسرييةش  شارى  دانيشتووانى  لة  كةس 

خؤثيشاندانيان ئةنجامدا.
بةسةر  سةعاتَيك  ضةند  تَيثةإينى  دواى 
خؤثيشاندانةكةى شارى ناسرييةدا، وةزيرى 
كارةباى عَيراق )كةريم وةحيد(، لة كؤنطرةيةكى 
دةستلةكاركَيشانةوةى  رؤذنامةنووسيدا 

خؤى راطةياند.

هةردوو  خؤثيشاندانةكةى  هةرضةندة 
توندوتيذييان  بةسرة،  ناسرييةو  ش��ارى 
ثَيكهةَلثذانى  ئةنجامى  لة  بينىء  بةخؤوة 
)2(هاوآلتى بوونة  خؤثيشاندةرانء ثؤليسدا، 
برينداربوون،  ديكةش  )20(ى  قوربانىء 
سياسيى،  ض��اودَي��ران��ى  ب��إواى  بة  ب��ةآلم 
كارةباى  وةزي��رى  دةستلةكاركَيشانةوةى 
عَيراق لة بةرامبةر داواكارييةكانى هاوآلتيياندا 

»نةريتَيكى ديموكراسيية«.
سياسي  توَيذةرَيكى  بؤتؤن،  رؤب��ةرت 
بةريتانيية، لة وتارَيكيدا كة لة وَيبسايتى تايبةتى 
خؤى لة تؤإى ئينتةرنَيتدا بآلويكردووةتةوة، 
ئاماذة بةوة دةكات: ئةو هةَلوَيستةى وةزيرى 
واقيعى  لة  ئومَيدبةخشة  ئاماذةيةكى  كارةبا، 
لةوبارةيةوة  عَيراقداء  توندوتيذيى  سياسيى 
دةنووسَيت: »ئةو هةَلوَيستةى وةزيرى كارةبا، 
نةريتَيكى ديموكراسييةو ديمةنَيكة لة ديمةنة 

تةثوتؤزاوييةكانى قؤناغى نوآ لة عَيراقدا«. 

عَيراقةكةى دى
 لة دواى رووخاندنى رذَيمى عَيراقةوة، 
ميدياى  لةاليةن  دى«  »عَيراقةكةى  زاراوةى 
ئاماذةكردنَيك  وةكو  داهَينرا  خؤرئاواوة 
ب��ؤ ئ��ةزم��وون��ى ح��ك��وم��ةت��ى ه��ةرَي��مء 

سوودوةرطرتنى عَيراق لةو ئةزموونة، بةآلم 
حكومةتى  ب��ةردةوام  ضاودَيران،  بإواى  بة 
عَيراقى لة رووى ديموكراسييةوة خاَلى زياتر 
تؤمار دةكات، سةربارى خراثيى بارودؤخى 
ئةنجامدانى  ل��ة  ه��ةر  وآلت،  سياسيى 
هةتاوةكو  خؤيدا  كاتى  لة  هةَلبذاردنةكان 
دةستةى  رؤَلى  عَيراقىء  ثةرلةمانى  ئةداى 
طةياندنى  دادط��ا  بة  س��زادانء  لة  نةزاهة 
دوايةمينيشيان  طةندةَلةكان،  بةرثرسة 
لةبةرامبةر  وةزيرَيك  دةستةلةكاركَيشاوةى 

دواكاريى خؤثيشاندةراندا.
شارةكانى  خؤثيشاندانانةى  ئ��ةو 
خؤثيشاندانة  عَيراق،  ناوةإاستى  باشوورو 
)2006(ى  س��اَل��ى  ج��ةم��اوةري��ي��ةك��ان��ى 
دةهَيننةوة،  بةبير  كوردستان  هةرَيمى 
ضةمضةماألء  ك��ةالرو  هاوآلتييانى  كاتَيك 
نةبوونى  بةرامبةر  لة  كفرى  دةربةنديخانء 
سةر  رذانة  سةرةكييةكاندا  خزمةتطوزاريية 
جياوازيية،  خاَلى  ئةوةى  بةآلم  شةقامةكان، 
هيض  خؤثيشاندانةكان،  تونديى  سةربارى 
دةستى  دةمةدا  لةو  حكوميى  بةرثرسَيكى 
لةكار نةكَيشايةوةء بةوةش عَيراق هةنطاوَيكى 
زياتر ثَيش عَيراقةكةى دى كةوت لة رووى 

تؤكمةكردنى ئةزموونى ديموكراسييةوة.

كه   ئه مريكيی،   لَيكؤَلينه وه يه كی   به پَيى  
ئه مريكا  نيشتمانيی   ديموكراتی   ئه نيستيتؤی  
نوَيكانی   ئاإاسته   به  ن��اوی   ئه نجاميداوه  
 directions for(  په ره پَيدانی  ديموكراسييه ت
ئاماژه    ،)new democracy promotion
به وه ده كات:  له مه دوا ئيداره ی  نوَيی  ئه مريكا 
له  عَيراق، پشتگيريی  ئه و اليه نانه  ده كات كه  
ديموكراسييه ت  به رجه سته كردنی   هه وَلی  
ده ده نء هه ر له و روانگه يه وه ، ره نگه  كؤشكی  
ناوه نديی   حكومه تی   پشتگيريی   ئيدی   سپی  
پإؤسه ی   به وپَييه ی   عَيراقدا،  له   بكات 
كارى  جياوازةكانى  ثنتة  لة  ديموكراسييه ت 
سةربارى  ده كات،  موماره سه   بةإَيوةبردندا 

الوازيىء سةرةتايى ثإؤسةكة.
له كاتَيكدا عَيراق پَيويستی  به  )27(هه زار 
مَيگاوات كاره با هةيه  تا بتوانَيت )24(كاتژمَير 
هاوآلتييان،  بگةيه نَيته   له رؤژَيكدا  كارةبا 
له ئَيستادا ته نيا توانای  به رهه مهَينانی  )8700( 
كَيشه وه ،  چه ندين  به هؤی   هه يه  و  مَيگاواتی  
)3( له   به رهه مده هَينرَيت  به فيعليی  ئه وه ی  

لةطةأل  كةضى  تَيناپةإَيت.  مَيگاوات  هه زار 
بةهؤى  عَيراقيية،  وةزي��رة  ئةو  ئةوةشدا 
بةرامبةر  لة  هاوآلتييانةوة  ناإةزايةتييةكانى 
دةستى  كارةبادا،  خزمةتطوزاريى  نةبوونى 

لةكار كَيشايةوة.
كةريم وةحيد، لة دايكبووى ساَلى )1955(

ةء خةَلكى شارى ناسريةية، لة ساَلى)1992( 
لة  هَيناوة  كارةبادا  ئةندازيارى  لة  دكتؤراى 
بةريتانياء لة ساَلى )2006(ةوة لة كابينةكةى 

نورى ماليكيدا وةزيرى كارةبا بووة. 
سنَيد،  حةسةن  وتةى  بةثَيى  هةرضةندة 
ئةندامى ئةنجومةنى نيشتمانى عَيراق، ماليكى 
خؤى داواى لة وةزيرى كارةبا كردووة دةست 
لةكار بكَيشَيتةوة، بةآلم بة بإواى ضاودَيرانى 
سياسيى، ئةطةرضى دةستلةكاركَيشانةوةكةى 
ضارةسةر  كارةباش  كَيشةى  وةزيرة،  ئةو 
بؤ  طرنطة  هةنطاوَيكى  ب��ةآلم  ن��اك��ات، 
هاوآلتييان،  داخوازييةكانى  بةدةنطةوةهاتنى 
طرنطةكانى  بونيادة  لة  يةكَيكة  ئةويش  كة 

سيستمى ديموكراسي.

سياسةتى هةرَيم، بةرامبةر ثةكةكة دةطؤأَيت

هةولَير بةغدا



راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

لة  تَيكةَليى دةسةآلتى حيزبء حكومةت 
طوتارى سياسييةكانةوة بةرةو كؤنفرانسء 
ئةكاديميستء  رؤشنبيرانء  طفتؤطؤى 
دةطوازرَيتةوة،  سياسييةكان  لة  نوخبةيةك 
كؤنفرانسَيكى  ت��ةوةري  لةناو  بابةتة  ئةم 
زانستيى خانةى حيكمةت جةدةلى لةبارةوة 
كرا، كة لة سلَيمانى لة رؤذانى )26ء 6/27( 
لةذَير تايتَلى )حيزب، حكومةت، عةقآلنيةت( 

بةإَيوةضوو.
هةرَيمى  لة  حوكمإانيى  تايبةتمةنديى 
بة  وآلتانةى  ئةو  كؤى  وةك  كوردستان، 
قؤناغى رزطاريى نيشتمانيدا تَيدةثةإن دواى 
لة  خؤيان  سةربةخؤيى  كاتَيك  ئازادكردنء 
ثإكردنةوةى  بؤ  رادةطةيةنن،  ناوضةكةيان 
دةبَيت  دروست  ئيدارييةى  بؤشايية  ئةو 
»شةرعيةتى  بة  شؤإشطَيإةكان  حيزبة 
دةزان��ن  خؤيان  مافى  بة  شؤإشطَيإيى« 
كؤنترؤَلى سةرجةم دامودةزطا ئيدارييةكان 
ب��ك��ةن، ت��ةن��ان��ةت ت����ةواوى ب��ةرث��رسء 
بؤ  هاوسؤزييان  لةسةر  كارمةندةكانيش 

حيزب دادةمةزرَين.
لة  بريتيية:  كة  بةإَيوةبردن  يان  ئيدارة، 
باشترين بةكارهَينانى سةرجةم توانا ماديىء 
بةئامانجة  طةيشتن  بؤ  داراييةكان  مرؤيىء 
داإَيذراوةكانى دةسةآلت، لةكؤنةوة موَلكى 
سياسيى وةرطرتووة، واتة ئةوةى دةسةآلتى 
لةهةمانكاتدا  ب��ووة،  بةدةست  سياسيى 
دةزطاكانى بةإَيوةبردنيشى كؤنترؤَلكردووة، 
باآلدةست  دةسةآلتى  تَيكةَلبوونةى  ئةم 
مايةى  هةميشة  ئيدارييةكاندا  كاية  لةناو 
ئازارء نةهامةتىء خراثيى ذيانى هاوآلتييان 
بووة بةشَيوةيةكى طشتيى، ضونكة هةميشة 
زؤرينةش  سودمةندبوونء  لَيى  طروثَيك 
كة دابةشبوون بةسةر طروثة جياوازةكاندا 
لَيى بَيبةشكراون، بؤ بةطذداضوونةوةى ئةم 
داواى  كة  ئةوروثا  لة  كةس  يةكةم  حاَلةتة 
)ياسادانانء  دةسةآلتةكانى  جياكردنةوةى 
دادوةري����ىء ب��ةإَي��وةب��ردن(ى ك��ردووة 

)مؤنتسكيؤ(ى فةيلةسوف بووة.
خانةى حيكمةت بؤ لَيكؤَلينةوةى فةلسةفى، 
لةسةر  تايبةتى  كؤنفرانسَيكى  ثار  ساَلى 
جياكردنةوةى  )عةلمانيةت(،  سكؤالريزم 
ئةمساَليش  سازكردبوو،  دةوَل��ةت  لة  دين 
تايبةت لةسةر كارى حيزبء  كؤنفرانسَيكى 
حكومةتء ثرؤسةى عةقآلنيةت بةإَيوةبرد.

خانةى  بةإَيوةبةرى  رةفيق،  د.ف��اروق 
»ناونيشانى  وتى:  رؤذنامة  بؤ  حيكمةت، 

)ح��ي��زب، ح��ك��وم��ةت، ع��ةق��آلن��ي��ةت( ئةو 
دةسةآلتَيك  ثةيوةستن،  بةيةكةوة  ضةمكانة 
دةك��ات،  تَيكةأل  حكومةت  ح��ي��زبء  ك��ة 
عةقآلنى  عاديلء  حومكَيكى  زؤرة  ئةطةرى 
بؤئةوةى  كؤنفرانسة  ئةو  ئامانجى  نةبَيت، 
ئةو  لةسةر  رؤذانة  مامةَلةيةكى سةرثَييىء 
كؤنفرانسَيكى  ثَيمانباشبوو  نةكةين،  ثرسة 
لَيكؤَلينةوة  ضةندين  ئامادةبكةينء  زانستيى 

لةسةر تةوةرةكة ثَيشكةش بكةين.
 فاروق رةفيق، ئاماذةى بةوةكرد: تَيكةَليى 
بةَلكو  نيية،  هةرَيم  لة  تةنيا  دةسةآلتةكان 
بؤماوةييةك  وةكو  هةية  هةرَيم  لة  ئةوةى 
بةداخةوة حيزبى كوردى  بؤمان ماوةتةوة، 
خراثة  ميراتة  ئةو  تةجاوةزى  نةيتوانى 
بكات، ئَيستا طةيشتووينة قؤناغَيك ثَيويستة 
بكةين  عةقآلنى  طفتوطؤيةكى  دابنيشينء 
دوور لةبةكارهَينانى زمانَيك، كة حيزبَيك يان 
سياسييةكانء  ئيستفزازبَيت،  ثَى  اليةنَيكى 
مامؤستاى  كؤمةَلَيك  ئةكاديمى  نوخبةيةكى 
رؤشنبيريى  دةستةبذَيرى  لةطةأل  زانكؤ 

كؤبكةينةوةء بةيةكةوة طفتوطؤ بكةين. 
الى خؤيةوة، د.محةمةد ئةحمةد، سةرؤكى 
شوراى يةكطرتووى ئيسالميى، بإواي واية: 
خؤيةتى،  كؤمةَلطةكةى  هةَلقووآلوى  حيزب 
بنةماكانى  هؤشياربنء  تاكةكانى  ئةطةر 
ديموكراسييةت لةناو خةَلكدا ضةكةرة بكاتء 
دةست  حيزبيش  اليان،  قيمةت  بةهاء  ببَيتة 
هةست  ضونكة  ناطرَيت،  كؤمةَلطة  بةسةر 
رةفتارء  لةسةر  دةكات  بةضاودَيريى خةَلك 

هةَلسوكةوتةكانى.

لة  »بةشَيك  دةَلَيت:  ئةحمةد،  محةمةد 
موَلكدارَيتييةوة  عةقَليةتى  بة  حيزبةكان 
دةإوان��ن��ة دةس���ةآلت، دةس���ةآلت وةك 
موَلكى  دةيكةنة  سةيردةكةنء  دةستكةوت 
لةسةر  ئ��ةوان  هةتا  ثَيشيانواية  خؤيان، 
بوونى  ديموكراسييةتيش  بن  دةس��ةآلت 
بة  يةكسانة  ئ��ةوان  هةبوونى  واتة  هةية، 
بوونى ديموكراسييةت، لةبةرئةوةى خؤيان 
نابن،  دةستبةردارى  دةزان��نء  بةخاوةنى 
ئامَيرى  الدةبَيتة  خةَلكيان  لةبةرامبةريشدا 

ثاراستنى ئةو موَلكةى ئةوان«.
عةلى،  ئاسؤ  باسةكة،  بة  هاوثةيوةند 
»ئةوةى  رايدةطةيةنَيت:  سياسيى  ضاودَيرى 
لة هةرَيم هةية سةبارةت بة ثةيوةنديى نَيوان 
حيزبء حكومةت، دةستخستنة ناوكاروبارى 
حيزبء  ئاوَيتةكردنى  بةَلكو  نيية،  حكومةت 

حكومةتة بةهةموو ثَيكهاتةكانييةوة«.
ئ��اس��ؤ ع��ةل��ى، ئ��ام��اذةى ب��ةوةك��رد: 
ثَيداطيرييةوة  بة  باآلدةستةكان  حيزبة 
هةرضى  مؤنؤثؤَلكردنى  لةسةر  بةردةوامن 
ضةكدارء  هَيزى  بازاإء  حكومةتء  زياتر 
كةرتةكانى تريش دةرئةنجامى ئةو طوشارة 
سياسيىء رووناكبيرييةى بؤ جياكردنةوةى 
ئةو دةسةآلتانة لةطؤإَى بووةء كاردانةوةى 
خةَلكيش لة هةردوو هةَلبذاردنى ثةرلةمانى 
كوردستانء ئةنجوومةنى نوَينةرانى عَيراق 
واى لة حيزبة باآلدةستةكان كردووةء بير لة 
تاكتيكى رياكارانةى بةرزكردنةوةى هةمان 
دروشمى جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت 
ثَيضةوانةى  هةنطاوةكانيان  بةآلم  بكةنةوة، 

دروشمةكانيانة.
هةرَيمى  لة  دةسةآلتةكان  تَيكةآلويى 
ئاَلؤزة  كَيشة  ل��ةو  يةكَيكة  كوردستان 
كاريطةريى  ياساييانةى  سياسيىء 
سياسيىء  سيستمى  ل��ةس��ةر  خ��راث��ى 
كوردستان  هةرَيمى  كؤمةآليةتى  ئيداريىء 
رةخنةش  بةرفراوانترين  دروستكردووة، 
طيراوة،  دةسةآلتدار  حيزبى  ه��ةردوو  لة 
ئةو  دانيشتوونء  حكومةت  ماَلى  لةناو  كة 
سوودى  ء  بةئارةزوو  طشتيية  دام��ةزراوة 

سياسيى خؤيان بةكارى دةهَينن.
بةإَيوةبةرى  غةريب،  حةمة  تةحسين 
مةعنةويةت،  فيكرء  بؤ  ه��ةذان  ناوةندى 
حكومةت  ح��ي��زبء  ج��ي��اك��ردن��ةوةى 
كؤمةَلطةى  هةنووكةيى  بةثَيويستييةكى 
ك���وردى دةزان���َي���تء دةَل��َي��ت: »ئ��ةط��ةر 
بابةتة  ئةم  بؤ  فيكريى  خوَيندنةوةيةكى 
حكومةتء  ئةوةية،  هةرَيم  كَيشةى  بكةين، 
رؤَل��ى  حيزب  كاتَيك  نيية،  دةوَل��ةت��م��ان 
حكومةتء دةوَلةت دةبينَيت، ناتوانَيت خؤى 

دةورى  حيزب  كاتَيك  جيابكاتةوة،  لةخؤى 
حكومةتدا،  خةَلكء  لةنَيوان  ببينَيت  ناوةند 

كةواتة رؤَلى حيزب نابينَيت«.
ثَييواية:  هةذان،  ناوةندى  بةإَيوةبةرى 
بكرَين  زياتر  فشارةكان  ثَيويستدةكات 
واز  كة  دةسةآلتدارةكان،  حيزبة  لةسةر 
دابنرَيت  سنوورَيك  بهَيننء  حكومةت  لة 
حةرةمى  لةناو  حيزب  دةسةآلتةكانى  بؤ 

دامةزراوةكانى حكومةتدا.
تاضةند  كوردى  حيزبى  ئةوةى  لةبارةى 
رووناكبيران  رؤشنبيرانء  ئايدياى  لة  طوَي 
سياسةتء  سروشتى  لةسةر  دةط��رَي��ت 
حوكمإانييان، فاروق رةفيق، وتى: »نامةوَيت 
بَلَيم هةر طوَى ناطرَيت، ضونكة لةو حاَلةتةدا 
نابَيت كؤنفرانسيش بكةين، بةآلم دَلخؤشيش 
طوَينةطرتنء  تةمبةَلىء  بةطوَيطرتنى!  نيم 

هةية  ئةنقةست  بةدةستى  ثةراوَيزخستنَيك 
لةاليةن ئةحزابى سياسيىء حكومةتةوة بؤ 

دةنطة هةرة جدييةكانى ئةم نةتةوةيية«.
خانةى  بةإَيوةبةرى  رةفيق،  د.ف��اروق 
خراثةكانى  جَيكةوتة  لة  باس  حيكمةت، 
دةك��اتء  حكومةت  حيزبء  تَيكةآلويى 
ناوةتةوة،  كارةساتى  حاَلةتة  »ئةم  دةَلَيت: 
سياسيةتة  كوشتنى  خراثةكانى  كاريطةريية 
دةيبينين  ئَيستا  ئَيمة  ئةوةى  ناوضةية،  لةم 
سياسيةت نيية!؟ لةسةر ئاستى كةسيى من 
دابمةزرَيم،  بضووك  دائيرةيةكى  لة  ناتوانم 
ئةطةر ئينتيماى حيزبيم نةبَيت، كَين ئةوانةى 
ئةم  بةتواناكانى  هةرة  كةسة  وةزير؟  دةبنة 
ئةم  حيزبن؟  دَلسؤزةكانى  ياخود  نةتةوةن، 
دؤخة وايكردووة توانستةكانى مرؤظى كورد 

ذَير ثَيى دةسةآلتدارانى كوردى بكةوَيت«.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى  كَيشةى 
فيدراَلى  دادط��اى  الى  دةبرَيتة  سلَيمانى 
داواى  ئةنجومةنةكةش  سةرؤكى  عَيراقء 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  لة  ثشتطيريى 

ناوةإاستء باشوور دةكات.
لة  سلَيمانى  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
سةرجةم  ئاراستةى  كة  نوءسراوَيكياندا 
ثارَيزطارةكانى  ثارَيزطاو  ئةنجومةنى 
عَيراقيان  خ����وارءوى  ن���اوةإاس���تء 
لة  لَيدةكات  ثشتطيرييان  داواى  كردوءة، 
سيستمى  ضةسثاندنى  ياساسةروةريىء 

المةركةزييةتدا.
ئه نجومه نی  ن���وءس���راوه ی  ل���ه و 
زمانی  ب��ه   ک��ه   سلَيمانی  پ��ارَي��زگ��ای 
هاتوءه:  بآلويانكردووةتةوة   عه ره بی 
المةركةزى  سيستمى  رؤشنايى   »لةبةر 
بريمةرو  71ى  بإيارى  بة  ثشتبةستوو 
الم��ةرك��ةزى  سيستمى  ب��ة  ك��ارك��ردن 
ثرؤسةى ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريىء 
باشتر  بةخَيراو  هاوآلتييان  بة  طةياندنى 
 1345 لة  زياتر  توانراوة  ئةنجامدةدراو 
ثارَيزطاى  لة  جيا  خزمةتطوزارى  ثرؤذةى 
ضوار  ل��ةدواى  ب��دةنء  ئةنجام  سلَيمانى 
ساَل  لة كاركردنى ئةنجومةن، چاوه إَيمان 
ده كرد وه ك سه رجه م پارَيزگاكانی  ديكةی  
هه َلبژاردنه وه ی   بؤ  هه َلبژاردن  عَيراق 

به آلم  بكرَيته وه ،  ن��وآ  ئه نجومه نَيكی  
له  زياتر  جياوازء  هؤکاری  به چه ندين 
 جارَيک ئه و هه َلبژاردنه  له اليه ن حکومه تء 
دواخستنةكة  كة  دواخراوه ،  په رله مانه وه  
بؤ  مةترسيى  ئةمةش  ب��وءة،  ثاساو  بآ 
ثارَيزطاكان  المةركةزيةتى  سيستمى 
بؤ  دةطةإَينَيتةوة  هةرَيم  دروستكردءوةء 

ثةيإةوكردنى سيستمى مةركةزييةت.
ئةنجومةنى  سةرؤكى  عةبدوَلآل،  كاوة 
رؤذن��ام��ةى  ب��ة  سلَيمانى،  ث��ارَي��زط��اى 
خؤى  كاريطةريى  هةوَلةمان  ئةم  راطةياند: 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  بةوثَييةى  دةبَيت، 
دةنطى  بة  عَيراق  خواروءى  ناوةإاستء 

خةَلك هةَلبذَيردراونء خؤيان لة ثشتطيريى 
دةنطى خةَلكدا دةببيننةوة.

س��اَل��ح،  د.ب��ه ره��ه م  ئ���ةوةى  دواى 
سه رؤکی حکومه تی هه رَيم، به بآ گه إانه وه  
به   سلَيمانیء  پارَيزگای  ئه نجومه نی  بؤ 
پارَيزگاكانی   ياسای   پشتگوَيخستنی  
)71( ژماره   ياسای   كوردستانء  هه رَيمی  

ی  بريمه رء ياسای  )159(ی  ساَلى  )1969(، 
ساَلح(  محمد  )به هرؤز  به  دانانی  هه ستا  
هه ر  پاشان  سلَيمانی ء  پارَيزگاری   وه ک 
بةو  دانا،  بؤ  جَيگريشی  دوء  به  ناياسايي 
هؤيةشةوة ئةنجومةنى ثارَيزطا ناإةزايةتى 
يةكالييكردنةوةى  داواى  دةرب���إىء 

لةاليةن  تائَيستا  بةآلم  كرد،  كَيشةكةى 
سةرؤكايةتى  حكومةتء  ثةرلةمانء 

هةرَيمةوة وةآلميان نةدراوةتةوة.
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  س��ةرؤك��ى 
ثةرلةمانى  »دةبَيت  وتيشى:  سلَيمانى 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  كَيشةى  كوردستان 
ئةطةرنا  بكاتةوة،  يةكاليى  سلَيمانى 
دادطاى  ببةينة  كَيشةكةمان  دةبين  ناضار 

فيدراَلى«.
ئةنجومةنى  راب���ردءودا  ل��ةم��اوةى 
ث���ارَي���زط���اى س��ل��َي��م��ان��ى ل��ة ه��ةوَل��ى 
ياداشتَيكى  كَيشةكةيدا،  ضارةسةركردنى 
ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى  ئ��اراس��ت��ةى 
كوردستان كرد، بةآلم تائَيستا ئةو ياداشتة 
ثةيوةنديدارةكان  ليذنة  بةردةم  نةخراوةتة 

بةمةبةستى بةدواداضوءن.
كاردؤ محةمةد، ئةندامى ليذنةى ياسايى 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  كوردستان،  ثةرلةمانى 
»تائَيستا ياداشتةكةى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى  الى  سلَيمانى 
طفتوطؤى  تا  ئَيمة  بةردةستى  نةهاتووةتة 
لةكؤبوءنةوةمان  بةآلم  بكةين،  لةبارةوة 
بةَلَينمان  ئةنجومةنةكة  نوَينةرانى  لةطةأل 
بكةينء  بؤ  بةدواداضوءنيان  كة  ثَيدان 
لةبارةى كَيشةكةيانةوة  هةَلوَيستى خؤمان 

ئاشكرا بكةين«.
كؤتاييهاتنى  لةبةردةم  رؤذ   )2( تةنيا 
وةرزى دوءةمى خولى سَييةمى ثةرلةمانى 
ناوخؤ  ثةيإةوى  بةثَيى  ماوة،  كوردستاندا 

ثشوءى  ت��ةم��م��وزةوة  )1(ى  رؤذى  لة 
مانطى  تاكو  دةستثَيدةكات  هاوينةيان 
ئةيلول بةردةوام دةبَيت، ئةمة لةكاتَيكدا كة 
يةكةمى  تشرينى  مانطى  لة  ثَيشنيازكراوة 
ئةمساَلدا هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
هؤيةشةوة  بةو  بةرَيوةبضَيت،  سلَيمانى 
لةماوةى  كوردستان  ثةرلةمانى  بَيدةنطيى 
ئةنجومةنى  داهاتوءدا  رؤذةى   )2( ئةم 
نيطةرانيى  توءشى  سلَيمانى  ثارَيزطاى 

دةكات.
سةباح بةيتوآل شوكرى، ئةندامى ليذنةى 
ثةرلةمانى كوردستان، سةبارةت  ناوخؤى 
ثارَيزطاى سلَيمانى  ئةنجومةنى  كَيشةى  بة 
ليذنةكة  بؤ رؤذنامة وتى: »ثةرلةمانتارانى 
ئةنجومةنى  كَيشةى  سلَيمانى  سنوءرى  لة 
بةآلم  ليذنةكةمان،  هَيناوةتة  ثارَيزطاكةيان 
هيض  نةكراوةء  لةبارةوة  طفتوطؤى  تائَيستا 
شتَيكمان طةآلَلة نةكردوءة، بةآلم ثَيدةضَيت 
بةر  بخةينة  مةسةلةكة  رؤذةدا  ضةند  لةم 
باسء هةَلوَيستى خؤمانى لةبارةوة ئاشكرا 

بكةين«. 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  بةآلم 
سلَيمانى جةخت لةوة دةكاتةوة، كة هةموو 
هةروةك  دةطرنةبةر،  ياسايى  رَيطايةكى 
نزيكدا  داهاتوءيةكى  لة  نيازين  »بة  وتى: 
قةيد  دةعوا  هةولَير  لة  ئيداريى  دادطاى  لة 
بكةين، ئةطةر لةوَيش ضارةسةرنةكرا، ئةوا 
فيدراَليى  دادطاى  بةردةم  دةبةينة  كَيشةكة 

عَيراق«.

راثـــــــؤرت
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ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى كَيشةكةى دةباتة دادطاى فيدرالَيى

ديمةنَيك لة كؤنفرانسةكة

فاروق رةفيق:
ئةوةى ئَيمة ئَيستا 

دةيبينين 
سياسةت نيية!

جياكردنةوةى حيزب لة حكومةت
لة طوتارى سياسييةكانةوة، بؤ طفتوطؤى رؤشنبيران
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سازداني: رؤذنامة

د. دانا سةعيد سؤفي، ثةرلةمانتاري 
فراكسيؤني كوردستانيي )يةكَيتى(ء 

سةرؤكي ليذنةي كاروباري كؤمةَلي مةدةني 
لة ثةرلةمان، ثَييواية: لة كوردستان 

ئؤثؤزسيؤن بةئةركي خؤي هةستاوةء 
كةموكورتييةكاني خستووةتةإوو »ئةوة 

ئؤثؤزسيؤنة كة ديوةكةي تري مةسةلةكان 
دةخاتةإوو«.

هةروةها د. دانا كة دکتؤراى له  
کؤمةَلناسي سياسييدا هةية، سةبارةت 
بة دةرئةنجامةكانى كؤنطرةى يةكَيتى 

دةَلَيت: »لة دةرئةنجامى كؤنطرةى 
يةكَيتيدا، ضاوةإوانى دروستبوونی 

بؤشاييه کی گه وره تر ده کرَيت له نَيوانی 
سه رکرداية تیء اليه نگرانی يةكَيتيدا«.

طؤإانة  ئةو  دةإواننة  ضؤن  رؤذنامة: 
سياسييية نوَييةي لة دواي )7/25(ةوة بةسةر 

ثَيكهاتةي سياسييي كورددا هاتووة؟
ه��ةَل��ب��ذاردن��ي)7/25(ةوة،  دواي  لة   *
سياسيي  طةمةي  فؤرمي  لة  وةرضةرخانَيك 
لة هةرَيمي كوردستان روويدا، بةو مانايةي 
بةشَيوةيةكي  سياسيي  ئؤثؤزسيؤني 
ملمالنآء  نَيو  هاتة  فةرمي  ثراكتيكيء 
بةر  هةَلبةت  وآلتةوة،  سياسييي  نةخشةي 
لةو كاتة ئؤثؤزسيؤني سياسييء رؤشنبيري 
بووني هةبوو، بةآلم ئؤثؤزسيؤني سياسيي 
ببَيت  نةيتوانيبوو  هةَلبذاردنة  ئةو  دواي  تا 

لة  كارا  بةشَيكي  فةرميء  ئةكتؤرَيكي  بة 
سيستمي سياسييي وآلتدا. ئةوةي ثةيوةنديي 
هةية،  رؤشنبيريشةوة  ئؤثؤزسيؤني  بة 
هةية،  درَيذتري  مَيذوويةكي  بَلَيم،  دةتوانم 
رؤشنبيريي  ئؤثؤزسيؤني  كاريطةريي  بةآلم 
درةن����طء ل��ةس��ةرخ��ؤ دةردةك���ةوَي���ت، 
ياخود  كاريطةرييةكاني  كاتَيكدا  لة  ئةمة 
سياسيي،  ئؤثؤزسيؤني  دةركةوتةكاني 
خَيراترء بةرضاوترن. ثةيوةندييةكي بةتينيش 
هةية لةنَيوان هةردوو شَيوازي ئؤثؤزسيؤندا، 
زةمينةخؤشكةرة  رؤشنبيريي  ئؤثؤزسيؤني 
سياسيي،  ئؤثؤزسيؤني  سةرهةَلداني  بؤ 
رَيطاي  بة  نةتوانرا  ئةطةر  تايبةتيش  بة 
بةدةستبَيت،  طؤإانكاريي  رؤشنبيرييةوة 
هيض  نزيكترة.  رَيطايةكي  سياسةت  ئ��ةوا 
مؤدَيلَيكي ديموكراسي ناتوانَيت بةبآ بووني 
ئؤثؤزسيؤني سياسيي فةرميي سةركةوتوو 
كة  ئؤثؤزسيؤنة  ئةوة  لةبةرئةوةي  بَيت، 
دةخاتةإوو،  مةسةلةكان  تري  ديوةكةي 
ئةلتةرناتيظة  هةمةإةنطيء  نوَينةري  دةبَيتة 
راط��ري  دةبَيتة  ه��ةروةه��ا  ج��ي��اوازةك��ان، 
وةك  ئةمانة  هةموو  دةسةآلت،  هاوسةنطي 
ئيدي  وآلت.  سياسييي  سيستمي  لة  بةشَيك 
لةو روانطةيةوة دةتوانين بَلَيين، ثةيدابووني 
دواتريش  طؤإانء  فةرميي،  ئؤثؤزسيؤني 
يةطرتوو ء  كؤمةأل، لة دواي هةَلبذاردني )7/25(

زةمينةيةكي  سةرةتاييةء  هةنطاوَيكي  ةوة 
بةديموكراتيكردني  ثإؤسةي  بؤ  لةبارة 
كؤمةَلطاي كوردستاني، ئةمة لةكاتَيكدا ئةطةر 
ثَيناسةمان بؤ ديموكراسي ملمالنَيي شةرعيي 
وآلتء  بةإَيوةبردني  بؤ  جياوازييةكان 
ئةلتةرناتيظةكان  هةمةإةنطي   ثاراستني 
بةديموكراتيكردني  ثإؤسةي  بةآلم  بَيت، 
ئاستَيكي  ناطاتة  كوردستاني  كؤمةَلطاي 
نَيوان  مامةَلةي  ثةيوةندييء  ئةطةر  بةرز 

دامودةزطايي،  بة  ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلتء 
يان بةدامةزراوةيي نةبَيت.

الي  ديموكراسي  كلتووري  ئايا  رؤذنامة: 
دةسةآلتي سياسييء لةناو حيزبةكاني ئَيمةدا، 

ضةند بةرجةستةكراوة؟
سياسييء  رَيكخراوَيكي  هيض  لةنَيو   *  
هةرَيمي  ل��ة  فةرميي  دام��ودةزط��اي��ةك��ي 
بةناوي  نيية  كلتوورَيكمان  كوردستاندا، 
كلتووري ديموكراسي، ئَيمة لة ذياني سياسييدا 
لةو هةرَيمة، تازة ئاشنا بووين بة ئةلفوبآء 
هةَلبذاردن  بووني  ديموكراسي.  بنةماكاني 
بة ماناي بووني كلتووري ديموكراسي نيية، 
بةَلكو ضؤنَيتيي بةإَيوةضووني هةَلبذاردنةكان 
زؤربةي  لةنَيو  دةسةآلت  ئاَلوطؤإي  طرنطة. 
بةشَيوةيةكي  كوردستان  حيزبةكاني 
لةوةي  بَيجطة  ئةمة  روونادات،  ديموكراسي 
كة بوونة ئةندام لةنَيو حيزبةكاندا هؤشيارانة، 
خؤبةخشانةو لةزؤر كاتيشدا ئيختياري نيية. 
كلتووري  بةرجةستةكردني  لةكاتَيكدا  ئةمة 
بة  ثابةندبوون  لة  بَيجطة  ديموكراسي، 
تاكي  بة  ثَيويستي  ديموكراسي،  بنةماكاني 
ديموكراسيء  بنةماكاني  هةَلطري  هؤشيارو 
خاوةن ئيرادة هةية. ئيدي لة دامودةزطاكاني 
طةندةَلي  بووني  بةهةمانشَيوةية،  وآلتيشدا 
ضاودَيريي  سيستمَيكي  نةبووني  ئيداريي، 
نةزؤك،  بيرؤكراسييةتَيكي  بووني  ك��ارا، 
لة  توند  هيراركي  رَيكخستنَيكي  هةروةها 
دامودةزطاكاني وآلتدا، بواري ئةوةمان نادات  

باس لة كلتووري ديموكراسي بكةين.
رَيكخراوَيكي  رؤذان��ةدا،  لةم  رؤذنامة: 
بؤ  هةَلسةنطاندنَيكدا  لة    )ASK( ئةمريكي 
دةَلَيت:  دةس��ةآلت،  ئؤثؤزسيؤنةكانء  هَيزة 
لةطةأل  مامةَلة  دوذمن  بةضاوي  »دةس��ةآلت 
دةإواننة  ضؤن  ئَيوة  دةك��ات«،  ئؤثؤزسيؤن 

ئةداي ئؤثؤزسيؤن لة كوردستان؟
دةتوانن  ئؤثؤزسيؤن،  دةس��ةآلتء   *
تةواوكةري يةكتربن بؤ بةإَيوةبردني وآلت 
بةو مانايةي كة ئةو ديوةي دةسةآلت ناتوانَيت، 
ئؤثؤزسيؤن  ئةوا  بيبينَيت،  نايةوَيت  يان 
دةيخاتةإوو، كة دواجار دةكرَيت سوودي بؤ 
هةبَيت،  بةإَيوةبردن  دةزطاكاني  دةسةآلتء 
ئؤثؤزسيؤن  رةخنةكاني  ئةوةي  بؤ  بةآلم 
وآلت  بةإيوةبردني  سيستمي  قازانجي  بة 
نَيوان  ثةيوةنديي  ثَيويستة  ت��ةواوب��ن، 
دامودةزطايي  بة  ئؤثؤزسيؤن  دةس��ةآلتء 
ضوارضَيوةيةكي  لة  مانايةي  ب��ةو  بَيت، 
كورتييةكةي،  بة  ياساييدابَيت،  شةرعييء 
يةكتر  ئؤثؤزسيؤن  دةس���ةآلتء  دةبَيت 
بؤضوونةكاني  رَي��زي  وةربطرنء  بةهةند 
لة  دةيبينم  من  ئةوةي  بةآلم  بطرن،  يةكتر 
دةسةآلتء  نَيوان  ثةيوةنديي  كوردستان، 
ئؤثؤزسيؤن بة دامودةزطايي نةبووة، كةواتة 
دةطرنء  يةكتر  روابؤضووني  لة  رَيز  كةمتر 
ناإوانن.  لةيةكتر  هاوتا  بةرامبةرَيكي  وةك 
ئةطةر دةسةآلت  ئيدي بةسةيري مةزانة كة 
ئؤثؤزسيؤن  تةماشاي  دوذمن  ضاوي  بة 
ئةو  لةبةر  بةآلم  ثَيضةوانةوة.  بة  يان  بكات، 
راستييةي كة دةسةآلت دةسةآلتي بةدةستةء 
بةرثرسه لة  سيستمي بةإَيوةبردني وآلت بؤ 
لةو  زياتر طوآ  ثَيويستة  دياريكراو،  كاتَيكي 
كةس واليةنانة بطرَيت كة رةخنةي ئاإاستة 
بؤ  دةخةنةإوو،  كَيماسييةكاني  دةك��ةنء 
ئةوةي هيض نةبَيت تواناي بةخؤداضوونةوةو 
لةكاتَيكدا  ئةمة  بَيت،  دروست  ال  ضاكسازيي 
ض��االكء  ن��ات��وان��َي��ت  دةس��ةآلت��َي��ك  هيض 
بةشَيوازي  ئةطةر  بَيت  دادث��ةروةران��ة 
هةَلةكاني  نةضَيتةوةو  بةإَيوةبردنيدا 
كوردستان  لة  ئؤثؤزسيؤن  ضاكنةكاتةوة. 
وةك ئةركي خؤي هةَلةو كةموكورتييةكاني 

هةندَيكجار  ئ��ةط��ةر  خ��س��ت��ووةت��ةإوو، 
من،  بةباوةإي  بووبَيت،  تيا  موبالةغةشي 
ئؤثؤزسيؤن  رةخنةكاني  دةسةآلت  دةبَيت 
زياتر بةهةند وةربطرَيت، لةبةرئةوةي ئةطةر 
دةسةآلت  كةموكورتييةكاني  ئؤثؤزسيؤن 
دياري نةكاتء ئةلتةرناتيظي جياوازي خؤي 
ئؤثؤزسيؤن  بكات.  ضي  ئةي  نةخاتةإوو، 
كةناَلةكاني  كةرةستةو  دةس��ةآلت  وةك 
لةوَيوة  تا  نيية  لةبةردةستدا  دةسةآلتي 
خؤي  دنيابينييةكاني  سياسةتء  ثيادةي 
ئؤثؤزسيؤن،  بةردةستي  كةرةستةي  بكات. 
ئةلتةرناتيظي  خستنةإووي  رةخ��ن��ةو 
شةرعييء  ضوارضَيوةيةكي  لة  جياوازة 
توانيويةتي  ئؤثؤزسيؤن  ضةند  تا  ياساييدا. 
جَيي  ئةمة  دةرنةضَيت،  ضوارضَيوةيةدا  لةو 
ئَيستا  تا  كة  بَلَيم  دةتوانم  بةآلم  طفتوطؤية، 
بةشَيوةيةكي  ئؤثؤزسيؤن  دةس���ةآلتء 
ثإؤفيشناآلنة لةطةأل يةكتر كاريان نةكردووة، 
نَيوانيان  ثةيوةنديي  كة  ل��ةب��ةرئ��ةوةي 
لةوانةية  ئةمةش  نةبووة،  بةدامودةزطايي 
بؤ ئةوة بطةإَيتةوة كة بووني ئؤثؤزسيؤني 
طةمةي  لة  تازةية  دياردةيةكي  فةرميي 
تريش  هؤيةكي  هةروةها  هةرَيمدا،  سياسيي 
ئةوةية كة كلتووري ديموكراسي بووني نيية 
لة  بةإَيوةبردندا  رَيكخراوةييء  ذياني  لة 

هةرَيمي كوردستان.
رؤذنامة: ئايا لةدنيادا بةهيض دةسةآلتَيك 
دةوترَيت ديموكراسي، ئةطةر ئؤثؤزسيؤنَيكي 
ئَيستا  تا  بؤضي  نةكات،  بةربةرةكاني  بزَيو 
هةزمي  ثَيويست  وةك  يةكَيتي  ثارتيء 

ئؤثؤزسيؤن ناكةن؟
دةسةآلت  حيزبة  ثَيدا،  ئاماذةم  وةك   *
بةدةستةكاني كوردستان، هَيشتا رانةهاتوون 
ثةيوةنديي  فةرميي،  ئؤثؤزسيؤني  بووني  لة  
ئةزموونَيكي  ئؤثؤزسيؤن  دةسةآلتء  نَيوان 
تازةية بؤ هةردووال، بةآلم هؤيةكي طرنطتر 
هةرَيمة  لةو  دةسةآلتَيك  هيض  كة  ئةوةية 
دواجار  لةكةداربكرَيتء  بةئاساني  نايةوَيت 
خؤشبكات،  دةسةآلت  ئاَلوطؤإي  بؤ  رَيطا 
بةئاساني  نيية  ئامادة  كةس  بةكورتييةكةي 
ئةطةر  دةسةآلت،  بةجَيبهَيَلَيت.  كورسييةكة 
بؤي بلوَيت، ئامادة نيية ئاَلوطؤإي دةسةآلت 
سياسييدا  سيستمَيكي  لة  ئةطةر  بكات، 
بةدامودةزطايي  ديموكراسييةكان  بنةما 
كوردستان.  هةرَيمي  لة  وةك  نةبووبن 
بة  دةدا  رةوايةتي  وا  حاَلةتَيكي  بَيطومان، 
هةتا  بزَيو،  ضاالكء  ئؤثؤزسيؤنَيكي  بووني 
راديكاَليش. لة هةموو سيستمَيكي سياسييدا، 
ئةطةر بنةما ديموكراسي، شةرعيي، ياساييء 
نةبووبن،  دامودةزطايي  بة  ئةخالقييةكان 
بؤ  ثَيشةوةء  دَيتة  بَيمتمانةيي  كَيشةي 
سيستمي  لة  هةية  طةرةنتييةك  ض  نموونة، 

ئةو  بؤ  كوردستاندا  هةرَيمي  سياسيي 
بةياني  ئةطةر  ئةمإؤ  دةس��ةآلت��داران��ةي 
هةية  طةرةنتييةك  ض  نةمَينن،  لةدةسةآلتدا 
ئةطةر  نين،  لةدةسةآلتدا  كة  ئةوانةي  بؤ 
لة  بةدةستبهَينن.  دةس��ةآلت  هةوَلنةدةن 
سياسيدا،  سيستمي  لة  متمانةدا،  غيابي 
ديارة  دةبَيت،  زةحمةت  ئةويتر  هةزمكردني 
الي  بةرضاوتر  بةشَيوةيةكي  حاَلةتة  ئةو 
رةنطدةداتةوة،  دةسةآلتدارةكان  حيزبة 
دةس���ةآلتء  ل��ة  بوونيان  ل��ةب��ةرئ��ةوةي 
دامودةزطاكاندا جؤرَيك لة دَلنياييء طةرةنتي 
مانةوةيان ثَيدةبةخشن. ديارة دروستكردني 
ئةستؤي  لة  يةكةم  ثلةى  بة  متمانةية  ئةو 
طرنطةكة  ثرسة  بةآلم  دةسةآلتداراندايه، 
ئةوةية، كة تا ضةند لة كلتووري حيزبةكاندا 
تا  بووةتةوة،  جَيطاي  ئةويتر  قبووَلكردني 

بتوانن هةزمي بةرامبةر بكةن.
كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتيي  رؤذنامة: 
ثرسيار  دةكرَيت  حوكمإان،  هَيزَيكي  وةك 
ئَيوة  راي  بكرَيت،  كؤنطرةكةي  بة  سةبارةت 
بةطشتيي  كؤنطرة  ئةنجامةكاني  بة  سةبارةت 

ضؤنة؟
* بةكورتي دةتوانم بَلَيم، ئةوةي خةَلكء 
ضاودَيران ضاوةإوانييان دةكرد لة كؤنطرةي 
ئةوة  كوردستان،  نيشتمانيي  يةكَيتيي  سَيي 
نةهاتة دي. كؤنطرة نةيتواني كَيشة بنةماييء 
ضارةسةر  يةكَيتي  رَيكخراوةييةكاني  طرفتة 
وةآلمي  ب��ةدواي  كؤنطرة  دةبوواية  بكات. 
بؤ  وةك:  بوواية،  جديدا  ثرسياري  هةندَيك 
يةكَيتي  بؤ  جيابووةوة،  يةكَيتي  لة  طؤإان 
تووشي ثاشةكشة بوو لة هةَلبذاردنةكان، بؤ 
ذياني رَيكخراوةيي لةباريةكضووه، نةك كآ 
بؤي  كآ  بَيتء  لة سةركردايةتي  هةية  بؤي 

نيية.
حيزبة،  ئ��ةم  داه��ات��ووي  رؤذن��ام��ة:   

لةبةرةنجامةكاني كؤنطرةدا ضؤن دةبينيت؟
* يةكَيتي، دةتوانَيت وةك حيزب بمَينَيتء 
بةآلم  بدات،  بة ضاالكي سياسي  بةردةوامي 
هةية،  طرنطي خؤي  حيزبيش  ناو  ضؤنايةتي 
سةركردايةتي  ئَيستاي  ثَيكهاتةيةي  بةو 
يةكَيتي ناتوانَيت بنكة جةماوةرييةكةي خؤي 
رازي بكات، هةروةها لة تواناي فيكري ئةو 
ئايدؤلؤذياو  كة  نيية  سةركردايةتييةشدا 
بؤية  بكات،  ثيادة  حيزبة  ئةو  ثرؤطرامي 
بؤشاييةكي  دروستبووني  ض��اوةإوان��ي  
سةركردايةتيء  لةنَيواني  دةكرَيت  طةورةتر 
كة  لةيادبكةين  ئةوة  نابَيت  اليةنطرانيدا. 
سياسةت،  ئايديؤلؤذياء  لةنَيوان  بؤشايي 
كاراكتةرو  ج��ةم��اوةر  س��ةرك��رداي��ةت��يء 
حيزبة  زؤربةي  بنةمايي  طرفتي  طةورةترين 

كوردستانييةكانة.
ئاستَيك«  »ت��ا  دةوت��رَي��ت  رؤذن��ام��ة: 
جةماوةريي  بنكةي  كؤنطرة،  ئةنجامةكاني 
ئايا  بَيئومَيدكردووة،  نيطةرانء  حيزبةكةي 

بن  نيطةران  حةقيانة  يةكَيتي،  جةماوةري 
لةحيزبةكةيان؟

يان  جةماوةريي،  بنكةي  بَيطومان   *
دةبَيت  حيزبَيك  هةر  اليةنطري  ئةندامء 
لةنَيواني  بؤشاييةك  كة  كاتَيك  بن،  نيطةران 
ئةوانء ئةوانةي كة حيزبةكة بةإيوةدةبةن، 
بةئاطايي  نيشانةي  ئةمة  دةبَيت،  دروست 
نيطةرانيية  ئةو  جةماوةرييةية.  بنكة  ئةو 
نيطةرانييةكي رةوايه،  لةبةرئةوةي كؤنطرةي 
هيض  كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتيي  سَيي 
بؤشاييانة  ئةو  نةهَيشتني  بؤ  ضارةسةرَيكي 

دانةنا.
خةوني  تواني  كؤنطرة  ئايا  رؤذنامة: 
بهَينَيتة  نوآ  نةوةي  رووناكبيرو  نوخبةي 

دي؟
سةركردايةتي  ثَيكهاتةي  لة  ئةطةر   *
بَلَيين،  نوآ بؤ مةسةلةكة بإوانين، دةتوانين 
لةنَيو  كة  ئةنتي-رؤشنبيرييةي  ئاإاستة  ئةو 
هةبوو، سةركةوتني  يةكَيتيدا  سةركردايةتي 
طةورةي بةدةستهَيناوة، لةبةرئةوةي كاديرة 
نةيانتواني  يةكَيتي،  رؤشنبيرةكاني  هةرة 
ئةنجامي  بةدةستبهَيننء  س��ةرك��ةوت��ن 
سةربازييء  باَلي  قازانجي  بة  كؤنطرة 
ئةنجامةش  ئةو  بَيطومان  تةواوبوو.  ئةمنيي 
سياسةتةكاني  لةسةر  سلبي  كاريطةريي 

داهاتووي يةكَيتيي نيشتماني دادةنَيت.
سةربازيي  خةَلكي  زاَلبووني  رؤذنامة: 
بةسةر  يةكَيتيدا  سةركردايةتي  لةناو 
ضؤن  قةَلةمدا«،  فيكرو  »ئةهلي  خةَلكاني 

لَيكدةدةيتةوة؟
* ئةطةر زؤرينةي ثَيكهاتةي سةركردايةتي 
ثسثؤإو  خةَلكي  لة  بوواية  بريتي  يةكَيتي، 
رؤشنبير، خةَلكاني دَلسؤزء ليهاتوو، ئةوا نةك 
نيشتماني  يةكَيتيي  خودي  قازانجي  بة  تةنيا 
ئيجابي  كاريطةريي  بةَلكو  دةب��وو،  ت��ةواو 
لةسةر تةواوي ثإؤسةي سياسيي لة هةرَيمء 
حيزبَيكي  يةكَيتي  ضونكة  دادةنا،  عَيراقيش 
لة  خاوةن جةماوةرو شوَينطةي خؤي هةية 
قازانجي  لة  ناوضةكةدا.  سياسيي  نةخشةي 
سةربازييء  باَلي  ئةطةر  بوو،  هةمووماندا 
ئةمنيي ئةو سةركةوتنة طةورةيةي بةدةست 
نةك  لةوجؤرة،  سةركردايةتييةكي  نةهَيناية. 
نامؤية لةطةأل خودي ئايديؤلؤذياكةي خؤي، 
لةطةَليشي  بةَلكو   ديموكراتي،  سؤسيال 
ثَيكرد،  ئاماذةم  ثَيشتريش  وةك  ناطونجَيت. 
دةبوواية كؤنطرةي سَيي يةكَيتيي نيشتماني 
كَيشةي ناسنامةي ضارةسةر بكرداية، يةكَيتي 
به ض  شَيوةيةك سؤسيال ديموكراتة،  قوآليي 
لة  يةكَيتي  عَيراقيي  قوآليي  كوردستانييء 
بوار  كرابايةو  لَيوة  باسي  حيزبدا  بةرنامةي 
بؤ طةمةكردنء ئيجتيهاداتي شةخسي نةماية 
لةم مةسةلةيةدا، لةبةرئةوةي ئةو مةسةالنة 
يةكَيتيي  بؤ  هةر  نةك  ضارةنووسسازن، 

نيشتماني، بةَلكو بؤ هةموومان.

د.دانا سةعيد سؤفي:  
ئه و ئاأاسته  ئه نتی-رؤشنبيرييةی له نَيو سه رکردايةتی 
ية کيَتيدا هه بوو، سه رکه وتنی گه وره ی به ده ستهيَناوه

 دةسةآلت، ئةطةر 

بؤي بلوَيت، ئامادة 

نيية ئالَوطؤِري 

دةسةآلت بكات

ئؤثؤزسيؤن

 لة كوردستان وةك 

ئةركي خؤي هةلَةو 

كةموكورتييةكاني 

خستووةتةِروو

لةبةر ئةو راستييةي 
كة دةسةآلت 

دةسةآلتي بةدةستةء 
بةرثرسه لة  سيستمي 

بةِريَوةبردني وآلت 
بؤ كاتَيكي دياريكراو، 
ثَيويستة زياتر طوآ 
لةو كةسء اليةنانة 
بطرَيت كة رةخنةي 

ئاِراستة دةكةنء 
كَيماسييةكاني 

دةخةنةِروو

د. دانا سةعيد سؤفى



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

ثَيويستى  بة  ض��اودَي��ران  ش��ارةزاي��انء 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دةزانن 
بؤ  رَيطةخؤشكردن  لةثَيناو  ئةنجامبدرَيت 
ثيادةكردنى سيستمى المةركةزيي ئيداريى لة 
كوردستاندا، ئةندامَيكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
هةَلبذاردنةوةى  رايدةطةيةنَيت:  سلَيمانيش 
دةدات  باشتر  طإوتينَيكى  ئةنجومةنةكان 
دواخستنى  بةرامبةردا  لة  ئةنجومةنانة،  بةو 
مافي  ثَيشَيلكردنى  ثارَيزطاكان،  هةَلبذاردنى 

هاوآلتييانة.
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
)2005(ةوة  ل��ةس��اَل��ى  ك��وردس��ت��ان 
لةطةأل  ثَيويستبوو  ئ��ةن��ج��ام��ن��ةدراوةو 
عَيراق  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
بة  بةآلم  ئةنجامبدراية،  2009/1/31-دا  لة 
ئةو  تايبةت،  ياسايةكي  نةبوونى  بيانوءى 

هةَلبذاردنة لة هةرَيمدا ئةنجامنةدرا.
ساَلى  )1(ى  ذم��ارة  بإيارى  ب�ةث�َيى 
)2009(ى ثةرلةمانى كوردستان، »ئةنجومةنى 
ئَيستاى ثارَيزطاكانى هةرَيم بةردةوام دةبن لة 
جَيبةجَيكردنى ئةركةكانيان تاوةكو هةَلبذاردنى 
داهاتوو، بةمةرجَيك ثَيش كؤتايى ساَلى )2009( 
تائَيستا  بةآلم  ئةنجامبدرَيت«،  هةَلبذاردنةكة 
هةَلنةبذَيردراونةتةوةو  ئةنجومةنانة  ئةو 
بةهؤى بةسةرضوونى ماوةى كاركردنيانةوة 
لة  ئيداريى  ياساييء  بؤشايي  لة  جؤرَيك 

ثارَيزطاكاندا دروستبووة.

نةريمان عةبدوَلآل، ئةندامي ليذنةى ناوخؤ 
لةوة دةكات:  باس  ثةرلةمانى كوردستان،  لة 
داواى  هةرَيم  حكومةتى  ثَيشتر  هةرضةندة 
مانطي  كؤتايي  لة  هةَلبذاردنة  ئةو  كردبوو 
تشرينى يةكةمى داهاتوو ئةنجامبدرَيت، بةآلم 
تائَيستا هيض بةرةوثيشضوءنَيك لةو رووةوة 

نةبووة.
زؤر  ماوةيةكي  نةريمان،  بؤضوونى  بة 
ئةنجومةنةكاندا  كاركردني  وادةى  بةسةر 
ئيداريى  بؤشايي  لة  جؤرَيك  تَيثةإيوةو 
هةَلبذاردن  زوويي  بة  »طرنطة  دروستبووة: 
ئَيستا  ضونكة  بكرَيت،  ئةنجومةنانة  ئةو  بؤ 
ياسايةك هةيةو دةسةآلتةكانى دابةشكردووة، 
تَيدا  المةركةزيي   سيستمى  كة  بةجؤرَيك 
زؤر  ئةطةرضى  ئةنجومةنانة،  بةو  دراوة 
هةَلبذاردن  ئةمساأل  ئةطةر  نيية،  فراوانيش 

ئةنجامنةدرَيت، ئَيمةش هةَلوَيستمان دةبَيت«.
 )2009( ساَلي  دووةمى  كانوونى  مانطي 
عَيراق  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 

كة  كةركوك،  ش��ارى  لة  جطة  ئةنجامدرا، 
بةهؤى بارى تايبةتى ئةو شارةوة هةَلبذاردن 
ئةو  هةرَيميش  حكومةتى  بةآلم  نةكرا،  تَييدا 
هةرَيم  ثارَيزطاكةى  سآ  لة  هةَلبذاردنةى 

ئةنجامنةدا.
ئةنجومةنى  ئةندامى  محةمةد،  ئ��اوات 
ث��ارَي��زط��اى ك��ةرك��وك، ل��ةوب��ارةي��ةوة بة 
هةرَيميش  دةك��را  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
ه��اوش��ان��ى ث��ارَي��زط��اك��ان��ى ع��َي��راق ئةو 
نازانرَيت  بةآلم  ئةنجامبداية،  هةَلبذاردنةى 
ماوةيةكى  ئَيستاش  ئةنجامياننةداء  بؤضى 
زؤر بةسةر وادةى كاركردنى ئةنجومةنةكانى 
هةرَيم  »ثَيويستة  وتيشي:  تَيثةإيوة،  ئَيستادا 
ياسايةك  بةطوَيرةى  ساغبكاتةوةو  خؤى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاكان هةَلبذَيرَيت بؤئةوةى 
لةماوةى  ئةوةى  وةك  دروستنةبَيت،  كَيشة 
ثارَيزطاو  ئةنجومةنى  لةنَيوان  راب��ردوو 
ئَيستا  ضونكة  روويدا،  سلَيمانيدا  ثارَيزطارى 

بؤشايي ياساييء سياسيي دروستكردووة«.

حاجي،  ئيبراهيم  محةمةد  ه���ةروةك 
ئةنجومةنى  لة  ياسايي  ليذنةى  سةرؤكى 
دةكات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة  سلَيمانى،  ثارَيزطاى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنةوةى  دواخستنى 
ياسايي،  هؤكارَيكى  هيض  بةبآ  ثارَيزطاكان 
بة  ضونكة  هاوآلتييانة،  مافي  ثَيشَيلكردنى 
وتةي ناوبراو: »هاوآلتييان متمانةيان داوةتة 
دياريكراو،  ماوةيةكى  بؤ  ئةندامانة  ئةو 
لة  هةَلبذاردن  ئةنجامدانى  ديكةوة،  لةاليةكى 
وادةى خؤيدا طإوتينَيك دةداتة ئةو دةزطاية، 
هةَلبذاردنى  ضيتر  ئةوةين  لةطةأل  ئَيمة  بؤية 
دوانةكةوَيتء  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 

بةزوويي ئةنجامبدرَيت«.
»نةريتَيك  دةزان��َي��ت،  ثَيويستيشي  بة 
نةكرَيتء  ثَيشَيل  ياسايةك  هيض  كة  دابهَينين 
لة وادةى خؤيدا هةَلبذاردنى  هةر دةزطايةك 

بؤ بكرَيتء نوَيبكرَيتةوة«.
ئةو  رؤَلي  لة  باس  طرنطييةوة  بة  حاجي 
بة  خزمةتكردن  لة  دةك��ات  ئةنجومةنانة 
ثارَيزطاكانء هاوآلتييان، بةوثَييةى دةسةآلتى 
كة  دةركةوتووة  ئةزموون  بة  المةركةزييةو 
كارئاسانيى بؤ خةَلكى دةكاتء سةركةوتووة 
»هةر  دةَلَيت:  ناوضانةو  بةو  خزمةتكردن  لة 
بودجةيةك دَيتة ئةو ثارَيزطاية، ئةنجومةنَيك 
خةرجبكرَيت  ضؤن  كة  ل��َي��دةدات  بإيارى 
ئةوةش  تاكةكةسَيك،  نةك  ثإؤذةكاندا،  لة 
ناهَيَلَيت،  ناوضةطةرَيتيى  كاريطةريى 
نوَينةرى  ئةنجومةنانة  ئةو  لةبةرئةوةى 
سةرجةم ناوضةكانى تَيدايةو بةثَيى ثَيويستيء 

بة ثالن بإيار لة ثإؤذةكان دةدرَيت«. 

ئةو  ه��ةَل��ب��ذاردن��ةوةى  دةرب�����ارةى 
دةَلَيت:  حاجي  محةمةد  ئةنجومةنانةش، 
نةبن  بَيدةنط  ثَيويستة  هاوآلتييانةو  »ئةركى 
ثَيويستة  مافةكانيانء  ثَيشَيلكردنى  ئاست  لة 
بؤ سةر  فشار  بثرسَيتةوةو  دةنطي خؤى  لة 
حكومةت دروستبكات بةمةبةستى ئةنجامدانى 

هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكان«.
ئةنجومةنى  ئةندامةكةى  خؤيةوة  لةالى 
دةك��ات،  ل��ةوة  ب��اس  كةركوك  ثارَيزطاى 
لَيثَيضينةوةو  مافي  ئةنجومةنانة  ئةو  كة 
ضاودَيريكردنيان هةية، هةر لة ثارَيزطار تاكو 
بةإَيوةبةرة  ئيدارييةكانء  يةكة  سةرؤكى 
ئاسايش،  ثؤليسء  بةرثرسانى  طشتييةكانء 
لة  بةشَيك  وةك  دةزانَيت  طرنطى  بة  بؤية 
سيستمى ديموكراسي لة هةرَيمدا هةَلبذاردن 
دةسةآلتيان  بكرَيتء  ئةنجومةنانة  ئةو  بؤ 
ثَيبدرَيت لةثَيناو خزمةتكردن بة هاوآلتييانء 

شارء شارؤضكةكان.
ب��ة ب��ؤض��وون��ى ن��ةري��م��ان ع��ةب��دوَل��آل، 
ئةنجومةنانةء  بةو  المةركةزييةت  ثَيدانى 
ثإؤذةكانء  لة  بإياردان  بؤ  دةستكراوةييان 
مةركةز،  بؤ  طةإانةوة  بةبآ  جَيبةجَيكردنيان 
كوردستان  هاوآلتييانى  بؤ  زؤرى  طرنطيي 
رؤَلى  ثارَيزطاكان  »ئةنجومةنى  دةبَيت، 
ثةرلةمانَيكى بضوءك دةبينن لة ثارَيزطاكانداء 
جَيبةجَيكردنيشيان  دةسةآلتي  لةهةمانكاتدا 
دةب���َي���تء دةت���وان���ن ك��ةم��وك��وءإي��يء 
بطةيةننة  ثارَيزطايانة  ئةو  داواكارييةكانى 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  ث��ةرل��ةم��انء 

وةزيران«.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

يةكطرتنةوةى  لةبةردةم  )2(رؤذ  تةنيا 
ضاودَيريى  ئاسايشء  دةزط��اى  ه��ةردوو 
يةكطرتنةوةكة  ثَيدةضَيت  م��اوةء  داراييدا 

بكةوَيتة دواى مانطى ئةيلولى ئةمساَلةوة.
دةزطايةش  دوو  ئةو  يةكنةطرتنةوةي 
الدانة لة بإيارَيكي ثةرلةماني كوردستان كة 
لةكاتي ثةسةندكردني بودجةدا شةش مانطى 
بؤ يةكطرتنةوةكة ديارى كردبوو، ئةندامَيكى 
ثةرلةمانى كوردستانيش ئاماذة بةوةدةكات، 
كة يةكنةطرتنةوةكة، ثةيوةنديى هةية بةوةى 
كة »يةكَيتىء ثارتى دةستبةردارى ثارةء هَيز 

نابن«.
بودجةى  ياساى  )29(ى  مادةى  بةثَيى 
نيسانى  مانطى  لة  كة  كوردستان  هةرَيمى 
ئةمساَلدا لةثةرلةمان ثةسةندكرا، يةكخستنى 
بودجةى هةموو ئةو دةزطايانةى كة يةكيان 
نةطرتووةتةوة لة ماوةيةك كة لة شةش مانط 
)2010( ساَلى  ل�ةسةرةتاى  تَينةثةإَيتء 

بةرةو  وادةي��ة  ئةو  ثَيبكرَيت،  ك��ارى  ةوة 
كؤتايي دةضَيتء هةردوو دةزطاى ئاسايشء 
ضاودَيريى دارايى هةولَيرو سلَيمانى، تا ئَيستا 
بودجةكانيان  دةزطاكانء  يةكخستنةوةى  لة 
نةكردووة،  ئاشكرا  سةرةداوَيكيان  هيض 
ثشووى  دواى  بكةوَيتة  ثَيدةضَيت  هةربؤية 
كة  كوردستانةوة،  ثةرلةمانى  هاوينةى 
لةسةرةتا مانطى تةمموزدا دةستثَيدةكاتء لة 

سةرةتاى مانطى ئةيلولدا كؤتايى دَيت.
لة  ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  ئازاد،  طؤران 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانداية  دةسةآلتى  لة  كة  روونكردةوة، 
سةرؤكايةتيكردنى  بؤ  دياريبكات  كةسَيك 
ديوانى ضاودَيريى دارايى، وتيشى: »لةماوةى 
ماوة،  بةردةستيدا  لة  كة  رؤذةدا  ضةند  ئةم 
ببةخشَيت  متمانة  لةتوانايداية  ثةرلةمان 
ديوانى  سةرؤكايةتيكردنى  بؤ  كةسَيك  بة 
ئةوا  نةكرا،  ئةطةر  بةآلم  دارايى،  ضاودَيريى 

دةكةوَيتة مانطى ئةيلولى داهاتووةوة«.
ساَلى  لة  ك�وردس�ت�ان،  ثةرلةمانى 
ضاودَيريى  )2(ى  ذمارة  ياساي  )2008(دا 
كة  دةرك��رد،  كوردستانى  هةرَيمى  داراي��ى 
دةزط��اى  يةك  دةبَيت  ياساية  ئةو  بةثَيى 
طشتيى ضاودَيريى دارايى لة هةرَيمدا هةبَيتء 
كوردستانةوة  ثةرلةمانى  بة  راستةوخؤ 
بةمةرسومَيك  ببةسترَيتةوة، سةرؤكةكةشى 

كوردستانةوة  هةرَيمى  سةرؤكايةتى  لة  كة 
بةزؤرينةى  دادةم��ةزرَي��تء  دةردةض��َي��ت، 
كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامانى  دةنطى 
ياساية  ئةم  ئَيستا  تا  بةآلم  ثةسةنددةكرَيت، 
ضاودَيريى  دةزطاكانى  ثَينةكراوةو  كارى 
لةيةكتر  جياواز  سلَيمانى  هةولَيرو  دارايى 

كارةكانيان رايى دةكةن.
ساَلى  دوو  نزيكةى  ياساكة  هةرضةندة 
سديقى  عومةر  بةآلم  تَيثةإيوة،  بةسةردا 
ئةندامى ليذنةى دارايى ثةرلةمانى كوردستان، 
ئاماذة بةوةدةكات: يةكنةطرتنةوةى دةزطاكانى 
بؤيانء  كَيشة  نةبووةتة  دارايى،  ضاودَيريى 
تةنيا لةسةر ثرسى دياريكردنى سةرؤكةكةى 
دياريكردنى  لة  »جطة  وتيشى:  ماونةتةوة، 
هيض  داراي��ى،  ضاودَيريى  ديوانى  سةرؤكى 

كَيشةيةكى تر لةيةكطرتنةوةكةياندا نيية«.
لةياساى  جطة  دي��ك��ةوةو  ل��ةالي��ةك��ى 
بودجةى  يةكخستنةوةى  لة  باس  كة  بودجة 
دةزطاكانى ئاسايش دةكات، لةماوةيةك كة تا 
كوردستان  ثةرلةمانى  مانطةية،  ئةم  كؤتايى 
دةزطاكانى  ناضاركردنى  بؤ  ياسايةكى  هيض 

دةرنةكردووةو  بةيةكطرتنةوةيان،  ئاسايش 
هيض سزايةكيشى بؤ ئةو مةبةستة دانةناوة، 
دوو  دةزطاية،  دوو  ئةو  ئَيستا  تا  هةربؤية 

ئيدارةييانة كار دةكةن.
ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى  ئةندامةكةى 
ك��وردس��ت��ان ل��ةو ب��ارةي��ةوة وت��ى: »بؤ 
يةكطرتنةوةى دةزطاكانى ئاسايش، ثَيويستة 
بةآلم  بنَيت،  عةمةلى  هةنطاوى  حكومةت 
لةماوةى ئةو شةش مانطةدا كة ثةرلةمان بؤ 
دياريكردووة،  بودجةكانيان  يةكخستنةوةى 
هيض هةنطاوَيكى كؤتايى ديار نييةء ثَيدةضَيت، 
هؤكارةكةش دةزطاكانى ئاذانسى ثاراستنء 

دةزطاى زانيارى بن كة ضؤن يةكبخرَين«.
ب��ةرث��رس��ان��ى ئ��اس��اي��ش��ى ه��ةرَي��م، 
ناوخؤى  ليذنةى  لةطةأل  لةكؤبوونةوةياندا 
ثرسى  لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى 
يةكطرتنةوةى دةزطاكانى هةولَيرو سلَيمانى، 
سةرقاَلى  كة  ب��ةوةك��ردووة،  ئاماذةيان 
ئاسايشى  بؤ  ثإؤذةيةكن  طةآلَلةكردنى 
هةرَيم، تا لة رَييةوة بتوانن ئةوة بضةسثَينن 
كة ئايا ئاسايش سةر بة ض دةسةآلتَيك بَيتء 

ئاإاستةى  ثإؤذةكةش  بكات،  كار  ضؤن 
طؤران  بةآلم  دةكةن،  كوردستان  ثةرلةمانى 
ئةو  ئَيستا  تا  كة  ك��رد،  ئاشكراى  ئ��ازاد، 
ثإؤذةية نةضووةتة ثةرلةمانء خوَيندنةوةى 
»ئةطةر  وتيشى:  ن��ةك��راوة،  بؤ  يةكةمى 
فرياى  هةر  بكةن،  ثَيشكةشى  لةئَيستاشدا 
مانطى  دواى  دةكةوَيتة  ناكةوينء  ئةم خولة 

ئةيلولةوة«.
ثةرلةمانى  لة  ئ��ةوة  طلةيى  ب��ةردةوام 
كوردستان دةكرَيت كة دواى دةرضوواندنى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  ب��ةدواداض��وون  ياسا، 
هةل  ئ��ةم��ةش  ن��اك��ات،  خ��ؤى  ياساكانى 
دةإةخسَينَيت بؤ الدان لة ياساكانء ثةيإةو 
دووساَلة  ماوةى  ضؤن  هةروةك  نةكردنى، 
دارايى  ضاودَيريى  ديوانى  ياساى  بة  كار 
نموونةشدا،  نزيكترين  لة  هاوكات  نةكراوةو 
يةكخستنةوةى  دياريكراوى  وادةى  خةريكة 
ئاسايش  داراي��ىء  ضاودَيريى  بودجةكانى 
بَيدةنطيى  ثةرلةمان  بةآلم  بةسةردةضَيت، 

هةَلبذاردووة.
سةمير سةليم، ئةندامى ليذنةى ناوخؤى 

»دةبَيت  وت��ى:  ب��ارةي��ةوة  لةو  ثةرلةمان، 
خؤى  ياساكةى  بؤ  بةدواداضوون  ثةرلةمان 
يةكطرتنةوةى  بإطةي  بؤضى  كة  بكات، 
ئَيستا  ت��ا  دةزط��اي��ة  دوو  ئ��ةو  ب��ودج��ةى 
دواى  ثَيويستة  م��اوةت��ةوة،  ناإوونى  بة 
لَيثرسينةوة  دياريكراو،  وادةى  تةواوبوونى 
بكاتء ئةطةر زانرا هةوَلةكان طةيشتوونةتة 
كؤتايى، دةتوانرَيت ماوةيةكى تريان ثَيبدرَيت، 
ئةطةر بشزانرَيت هةوَلةكان لةشوَينى خؤيان 
لةطةَلدا  لَيثرسينةوةيان  دةبَيت  نةجوآلون، 

بكرَيت«.
ئاماذةى بةوةشكرد: لة ياساى بودجةدا، 
بودجةكانيان  يةكخستنةوةى  لة  باس  تةنيا 
كراوة، بةآلم ئةطةر دةزطاكان يةكنةخرَينةوة، 
جياواز  دةزط���اى  دوو  ب��ودج��ةى  ض��ؤن 
يةكدةخرَيت، »هةربؤية ئةو مادةيةى ياساى 
دةزطاكانى  يةكطرتنةوةى  بنةماكةى  بودجة، 
بإواى  بة  كة  دارايية،  ضاودَيريى  ئاسايشء 
ثةيوةنديى  ئَيستا  تا  يةكنةخستنةوةيان  من 
ثارتى  يةكَيتىء  كة  هَيزةوة،  ثارةو  بة  هةية 

ناتوانن دةستبةردارى هةردووكيان بن«.
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»ئةنجومةنى ثاريَزطاكان رؤلَى ثةرلةمانَيكى بضوءك 
دةبينن لة ثاريَزطاكانداء لةهةمانكاتدا دةسةآلتي 
جيَبةجَيكردنيشيان دةبَيتء دةتوانن كةموكوِرييء 

داواكارييةكانى ئةو ثاريَزطايانة بطةيةننة ثةرلةمانء 
سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيران«

دةسةآلت ويستى سياسيى بؤ هةلَبذاردنى ثارَيزطاكان نيية
ضاودَيران دةَلَين: ئةنجومةنةكان طرنطي بةرضاويان دةبَيت لة باشكردنى خزمةتطوزاريىء بةرةوثَيشبردنى شارةكان

ثةرلةمان، ناتوانَيت ياساكاني جيَبةجآ بكات
يةكخستنةوةى دةزطاكانى ئاسايشء ضاودَيريى دارايى، دةكةوَيتة دواى مانطى ئةيلولةوة

يةكَيك لة دانيشتنةكانى ثةرلةمانى كوردستان



راثؤرتى: ئارام جةمال- كةركوك

ض��اودَي��ران ئ��ام��اذة ب��ؤ ئ��ةوة دةك��ةن: 
ثَينةدراوة   ئةوتؤيان  رؤَلَيكى  كةركوكييةكان 
ض��ارةن��ووس��ى  ل��ةس��ةر  طفتوطؤكردن  ل��ة 
نوَينةرى  هةشبووة  ئةوةى  ثارَيزطاكةيانء 
هةندَيكى  كةركوكييةكان،  نةك  بووة،  حيزب 
دةكةنةوة،  ئةوة  لةسةر  جةخت  ديكةشيان 
كةركوك  ضارةنووسى  لةسةر  دوابإيار  كة 
كةركوكييةكان  خ���ودى  ب��ؤ  كَيشةكانى 

دةطةإَيتةوة.

كةركوك لة رابردوودا
عَيراق،  دةوَلةتى  دروستبوونى  بةدرَيذايي 
ملمالنَيى  جَيطةى  ناكؤكيىء  خاَلى  كةركوك 
وةك  ب��ووة،  عَيراق  دةسةآلتدارانى  ك��وردو 
ضؤن خاَلى دةستثَيكى طفتوطؤو دانوستانةكان 
بنبةستء درَيذةكَيشانى  ئاوهاش خاَلى  بووة، 
ئةم  لةبةردةواميى  بووة،  نَيوانيان  كَيشةكانى 
كَيشةيةدا هيض كات رووينةداوة كةركوكييةكان 
بؤ  دانوستانكاربووبن  ب��إي��ارو  خ���اوةن 
ضارةسةرى ئةم كَيشةية ض لة عَيراقى رابردوو، 
ئازاديى،  ثرؤسةى  دواى  عَيراقى  ياخود 
نوَينةرايةتيية  ئةو  ئةوا  روويدابَيت  ئةطةريش 

لةضوارضَيوةى حيزب دةرنةضووة.
كَيشةيةكى  ئاَلؤزو  ثرسَيكى  كةركوك 
نَيوان  سةدةيةكى  بة  نزيك  هةَلواسراوى 
يةكةكانى  ل��ةدواى  يةك  دةسةآلتة  ك��وردو 
راستيية  بة  بةثشتبةستن  عَيراقة،  حكومةتى 
لة  ثَيداطريى  كورد  جوطرافييةكان،  مَيذوويىء 
ناوةنديش  دةكات،  شارة  ئةم  كوردستانييةتى 
هةميشة دذى ئةم داوايةيةو بةشارَيكى عَيراقى 

ئةذمارى دةكات.
دانا عةسكةر، نووسةر لة شارى كةركوك 
لة  رؤَليان  كةركوكييةكان  كات  هيض  ثَييواية: 
ثَينةدراوةو  شارةكةيان  كَيشةى  ضارةسةرى 
»ئةطةر ئاوإَيك لة مَيذووى ضةكداريى كوردو 
بدةينةوة،  رزطاريخوازييةكةى  بزووتنةوة 
و  مَيذوو  بةخاوةنى  خؤى  حيزب  هةميشة 
ضوارضَيوةيةدا  لةم  زانيوةو  سةروةرييةكان 
هةبَيت،  قسةيان  نةيانتوانيوة  كةركوكييةكان 
ياخود لةدةرةوةى حيزبةكان خاوةنى قةزيةكة 

بن«.
بةشدارينةكردنى  ديكةيش  هةندَيكى 
كةركوكييةكان لة طفتوطؤى سةر ضارةنووسى 
ضارةسةرنةكردنى  هؤكاريى  بة  شارةكةيان 

كَيشةى ئةو شارة دةطةإَينَيتةوة،

ليستى  ئةندامى  ئةمين،  محةمةد  ئ��اوات 
برايةتى لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، بة 
درَيذةكَيشانى  »هؤكارى  راطةياند:  رؤذنامةى 
كة  ئةوةبووة،  رابردوودا  لة  كَيشةى كةركوك 
كةركوكييةكان  بةشداريى  بة  رَيطة  كات  هيض 
ثرسى  ض��ارةس��ةرى  لة  قسةيان  ن���ةدراوة 

شارةكةيان هةبَيت«.

كةركوكى دواى ساَلى )2003(
لة قؤناغى دواى ثرؤسةى ئازاديى عَيراقء 
رووخانى رذَيمى بةعس، جارَيكى ديكة كةركوك 
بووةوة جَيطةى كَيشةء ئاَلؤزيى، كة نةك تةنيا 
لةئاستى ناوخؤدا، بةَلكو بووة ثرسَيكى ئاَلؤزى 
كرا،  بةنَيودةوَلةتى  ناوةإاستء  خؤرهةآلتى 
ثةراوَيزخستنى  ديكة  جارَيكى  قؤناغةشدا  لةم 

كةركوكييةكان درَيذةى كَيشا.
»لة  ثَييواية:  نةقشبةندى،  خاليد  ثارَيزةر 
كَيشةى  كاتَيك   )2003( ساَلى  دواى  قؤناغى 
مادة  ياساو  ضوارضَيوةى  خراوةتة  شارة  ئةم 
دةستوورييةكانةوة، وةك مادةكانى )58و 140( 
نةك ثرس بة كةركوكييةكان نةكراوة، تةنانةت 
كةركوكييةكان ميكانيزمى جَيبةجَيكردنى مادة 

نةبووة«،  بةدةست  دةستوورييةكانيشيان 
حيزبة  كةركوك  كوردى  »لةبرى  ثَيشيواية: 
كوردستانييةكانء لةبرى توركمانء عةرةبيش 
وآلتانى ئيقليمىء ناوةند دةستيان لة كاروبارى 
بةنَيودةوَلةتى  كَيشةكة  وةرداوةو  كةركوك 
كراوةو خاوةنى كَيشةكة، كة كةركوكييةكانن لة 

كَيشةكة دوورخراونةتةوة«.

حيزب وةك دةم سثى كةركوكيةكان
ثَيكهَينانى  سةروبةندى  لة  لةئَيستاداو 
وةفدَيكى  بة  كورد  عَيراقدا،  نوَيى  حكومةتى 
بةغدا  ل��ة  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
بةشداريى طفتوطؤو دانوستانةكانى ثَيكهَينانء 
بةشى  دةك���ات،  حكومةت  ل��ة  ب��ةش��داري��ى 
سةرةكيى دانوستانةكانيش كَيشةى كةركوكء 
ئةوة  لةسةر  ثرسيار  ناوضةدابإاوةكانة، 
دةكرَيت، كة ئايا كةركوكييةكان رؤَليان لة بةغدا 

ضى بووة؟
لة  ضؤن  »وةك  ثَييواية:  عةسكةر،  دان��ا 
رابردوودا حيزب لةبرى كةركوكييةكان بإيارى 
داوة، لة قؤناغى تازةى دواى ثرؤسةشدا هةمان 
كةركوكييةكان  دووبارةبووةتةوةو  سيناريؤ 

سياسيىء  طؤإةثانى  لة  نيية  رؤَليان  نةك 
كةركوك،  كَيشةى  ضارةسةرى  لة  بإياردان 

بةَلكو بوونيشيان نيية لة طوتارى كورديدا«.
لة  كة  »ئةوانةشى  دةَلَيت:  دانا  هةروةها 
تؤزقاَلَيك  ك��وردةوة  بةناوى  ب��وون  بةغدا 
بابةتةكشيان  نةبوونء  كةركوك  خةمخؤرى 
تةنيا بؤ موزايةدةى سياسيى لة بةرذةوةنديى 

حيزبةكانيان بةكارهَيناوة«.
ثَييواية:  نةقشبةندي،  خاليد  هاوكات 
»ئةوانةى لة رابردوو و لة ئَيستاشدا نوَينةرايةتى 
دانوستانةكاندا،  طفتوطؤو  لة  دةكةن  كةركوك 
كةركوك  نوَينةرايةتى  بن  كةركوكييش  ئةطةر 
بةَلكو  نين،  خةَلكيش  هةَلبذَيردراوى  ناكةنء 
روانطةى  لة  حيزبةكانياننء  نوَينةرى  تةنيا 

بةرذةوةنديى حيزبةوة لةكَيشةكة دةإوانن«.

نةبوونى لؤبيةك، بؤ يةكخستنى 
طوتارى كةركوكييةكان

تائَيستا كةركوكييةكان خاوةنى لؤبيةك نين، 
يةكطرتوويان هةبَيتء  تيايدا يةك طوتارى  كة 
خؤيان بةشداربن لة ضارةسةرى كَيشةكةياندا، 
نموونةيةك  لةوبارةيةوة  محةمةد،  ئ��اوات 

دةهَينَيتةوةو دةَلَيت: »ليستى برايةتى ئةنجومةنى 
خةَلكى  زؤرينةى  نوَينةرايةتى  كة  كةركوك، 
كوردستانيية،  ليستَيكى  دةك��اتء  كةركوك 
سياسيى  حيزبى  راى  لة  طوزارشت  تةنيا 
راى  بتةوَى  ئةطةريش  نةتةوة،  نةك  دةكات، 
بطةإَييتةوة  دةبَيت  دروستبكةيت،  كةركوكيى 
كةركوك  نوَينةرانى  ياخود  ئةنجومةن،  بؤالى 
وتيشى:  مةَلبةندةكان،  لقء  يان  ثةرلةمان،  لة 
»بَيطومان دةبَيت طوَي لة هةموو ضينء توَيذة 
لؤبيةك  هةموويان  لة  بطريتء  جياوازةكان 
ديكةى  نةتةوةكانى  ئةمةش  بؤ  دروستبكةيت، 
ثَيويستيان  وةك عةرةبء توركمانيش هةمان 
هةيةو دةكرَيت ئةوانيش بير لة دروستكردنى 
لؤبى بكةنةوةو دواجاريش ثإؤذةيةكى هاوبةش 
بؤ ضارةسةر دةستنيشانبكرَيت، ضونكة هةموو 
دةكةن  كَيشةيةك  بةبوونى  هةست  اليةنةكان 
بةناوى كَيشةى كةركوك، بةآلم بؤضوونةكان 

بة ئاراستةى ضارةسةر جياوازن«.
دانا عةسكةر، ثَييواية: »دةبَيت كةركوكييةكان 
عَيراق،  ثةرلةمانى  لةناو  بكةنةوة  لةوة  بير 
بةهَيزيان  لؤبيةكى  كوردستان  ثةرلةمانى  يان 
هةبَيتء ضيتر رَيطة نةدةن كةسانى تر لةبرى 

كةركوكييةكان بإياربدات«.

دوابإيار بؤ كةركوكييةكانة
برايةتى  ليستى  ئةندامى  محةمةد،  ئاوات 
ثَييواية:  كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة 
خؤيانةء  كةركوكييةكان  الى  تةنيا  دوابإيار 
دةستوورييةكان  مادة  بة  بإوا  »ئةطةر  دةَلَيت: 
دةبَيت   ،)140( م��ادةى  بةتايبةت  بهَينين، 
لة  كةركوكييةكان  تةنيا  دوابإيار  كة  بزانين 
ئةو  كة  دةدةن،  شارةكةيانى  ضارةنووسى 
مافةش لةدوا بإطةى ئةو مادةيةدا ضةسثَينراوة 
كَيشةى  ثَيمواية  كة  ريفراندؤمةوة،  لةإَيطةى 
تر  كَيشاوةو ضةندى  درَيذةى  كةركوك ضةند 
كةركوكييةكان  دةبَيت  هةر  بكَيشَيت،  درَيذة 
خؤيان ضارةسةرى بكةنء دوابإيارى لَيبدةن«، 
ثارَيزةر خاليد نةقشةندى، لةبارةى دوابإيارى 
ضارةسةرى كَيشةى كةركوكةوة بؤ  رؤذنامة 
ناوضةيةكى  هيض  خةَلكى  كةسء  »هيض  وتى: 
بةكَيشةى  درك  كةركوكييةكان  وةك  ديكة 
كةركوكييةكانيش  هَيندةى  ناكةنء  كةركوك 
هيض  بؤية  نةسووتاون،  كَيشةكةوة  بةئاطرى 
كَيشةى  ضارةسةرى  دةرةكيى  ضارةسةرَيكى 
كةركوك ناكاتء دةبَيت كَيشةكة تةنيا لةنَيوان 
ضارةسةربكرَيتء  خؤيان  كةركوكييةكان 
كةركوكييةكان  ل��ةب��رى  ئَيستا  ئ��ةوان��ةى 

بإياردةدةن بكشَينةوة«.

كةركوك – ئارام جةمال

هةَلبذاردنى  ئةنجامدانى  وادةى  تائَيستا 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك ديارينةكراوة، 
ئيفيلج  شارةكةى  ئيدارةى  هؤيةشةوة  بةو 

بووة.
بةهؤى دواخستنى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
 )14( لة  كةركوك  جياكردنةوةى  ثارَيزطاو 
لةساَلَيك  زياتر  عَيراق  ديكةى  ثارَيزطاكةى 
بةسةر ئةو ثرؤسةيةدا تَيثةإيوة، بةآلم تائَيستا 
لة  هةَلبذاردن  ئةنجامدانى  بؤ  وادةيةك  هيض 

كةركوك ديارنيية.
سةرؤكى  جَيطرى  تاَلةبانى،  رَي��ب��وار 
لةسةر  كةركوك  ثارَيزطارى  ئةنجومةنى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  برايةتى،  ليستى 
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  »دواخستنى 
تووشى  ئيدارةى  ئةنجومةنء  كةركوك  لة 
ئيفليجى كردووة، ئةويش بةهؤى  لة  جؤرَيك 
تائَيستا  كة  ئةنجومةنةوة،  كةمدةسةآلتى 
دةك��ات،  بريمةر  )71(ى  ياساى  بة  ك��ار 
ئةنجومةنة هةَلبذَيردراوةكانى )14(  لةكاتَيكدا 
ذمارة  ياساى  بة  ك�ار  دي�ك��ة  ثارَيزطاكةى 
بةكؤمةَلَيك  دةك��ةن   )2008( ساَلى  )21(ى 
كة  كؤنةكةى  ياسا  لة  زياتر  زؤر  دةسةآلتى 

ئَيمة كارى ثَيدةكةين هةية«.
وادةيةك  هيض  »تائَيستا  وتيشى:  تاَلةبانى، 
لة  هةَلبذاردن  ئةنجامدانى  بؤ  ديارينةكراوة 
ساَلى  كؤتايي  لة  بوو  ثَيويست  كة  كةركوك، 
بةهؤى  ب��ةآلم  ئةنجامبدراية،  راب���ردوودا 
م�ادةى  ل��ي��ذن��ةى  كارةكانى  شكستى 
ماونةتةوةو  خؤيان  وةك  كَيشةكان  )23(ةوة 
دياريكردنى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاى 

نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لةدةستى  كةركوكيش 
ئَيستاى عَيراقداية«.

كوتلةكانى  زؤرى  مشتومإى  دواى 
هةَلوةشاندنةوةى  عَيراقء  ثةرلةمانى  ناو 
بة  تايبةت  )23(ى  مادةى  دواتر   ،)24( مادةى 
ستيظان  ثَيشنيازى  كة  ثةسةندكرا،  كةركوك 
سكرتَيرى  ثَيشووى  نَيردةى  ديمستؤراى 
عَيراق  لة  بوو  نةتةوةيةكطرتووةكان  طشتيى 
بةإةضاوكردنى بةشَيك لة خواستى سةرجةم 
ثوختةى  كةركوك،  كَيشةى  ناو  اليةنةكانى 
مادةى )23(ش ئةوةبوو هةَلبذاردن لة كةركوك 
دوابخرَيتء لةإَيطةى ليذنةيةكى ثةرلةمانييةوة 
 )2( ع��ةرةب،   )2( كورد،   )2( بةنوَينةرايةتى 
توركمان، )1( مةسيحى زةمينةسازيى بكرَيت بؤ 
هةَلبذاردن لة كةركوك ئةويش بةدياريكردنى 
بوو،   2009/3/31 كة  زةمةنى،  سةقفَيكى 
لة  ياساكة  ثةسةندكردنى  دواى  دةبوو  كة 
ليذنة  ماوةيةدا  لةو  )2008(دا  ساَلى  ئةيلولى 

تؤمارى  بة  ثَيداضوونةوةى  ثةرلةمانييةكة 
لة  زيادةإؤيي  بكردايةو  دةنطدةراندا  نفوسء 
ثارَيزطاكةدا دياريبكرداية لةطةأل دابةشكردنى 
فةرمانطةكانى  فةرمانبةرانى  رَيذةى  ثؤستء 
كةركوك بةإَيذةى )32%( بؤ كوردو عةرةبء 
توركمانء )4%( بؤ كلدو ئاشوورى، دواتريش 
لة  هةَلبذاردن  رابردوو  ساَلى  كؤتايي  بةرلة 
لة  ليذنةكة  بةآلم  ئةنجامبدراية،  كةركوك 
كارةكانى شكستى هَيناو كَيشةى مادةى )23( 
طةإَينرايةوة بؤ خولى رابردووى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق، بةآلم بَيئةوةى تاتةواوبوونى 
ئةو خولة هيض ئةنجامَيك لةبارةى دياريكردنى 

هةَلبذاردنى كةركوكةوة دياريكرابَيت.
توركمانيش  ب��ةرةى  ليستى  ه��اوك��ات 
ئاماذة  كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة 
دواخستنى  خراثةكانى  كاريطةريية  بة 
هةَلبذاردن لة كةركوك دةكةن، بةآلم تائَيستا 
 ،)23( مادةى  جَيبةجَيكردنى  لةسةر  سوورن 

ئةو  ئةندامى  ت��ؤران،  حةسةن  لةوبارةيةوة 
كوتلةية بة رؤذنامةى راطةياند: »هةستدةكةين 
ئةنجومةنء  بة  زيانى  هةَلبذاردن  دواخستنى 
لة  جؤرَيك  طةياندووةو  شارةكة  ئيدارةى 
بةآلم  بةديدةكرَيت،  ساردبوونةوة  سستىء 
ناكرَيت هةَلبذاردن لة كةركوك ئةنجامبدرَيت 
ضونكة   ،)23( م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  بةبَي 
شَيوَينراوة  دةن��ط��دةران  نفوسء  تؤمارى 
حةسةن  بكرَيت«،  تَيدا  وردبينى  ثَيويستة 
تؤران، ثَيشيواية: بةثَيى مادةى )23( دةبوو بةر 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثؤستى  هةَلبذاردن  لة 
ثؤستة  ئةو  كة  بدراية،  بةتوركمان  ثارَيزطا 

تائَيستا ثَييان نةدراوة.
)2008(داو  س��اَل��ى  ن��اوةإاس��ت��ى  ل��ة 
كوتلةكانى  سةرقاَليى  ل��ةس��ةروب��ةن��دى 
دةركردنى  بؤ  عَيراق  ثَيشووى  ثةرلةمانى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ  ياسايةك 
سةرؤكى  ئارطَيضى،  سةعدةدين  ثارَيزطاكان، 
بةرةى توركمانىء تةنيا نوَينةرى ئةو بةرةية 
بةهاوكاريىء  نوَينةران،  ئةنجومةنى  لة 
لةو  كةركوك  عةرةبةكانى  نوَينةرة  ثاَلثشتى 
ئةنجومةنة طروثَيكيان بةناوى طروثى قةيرانى 
دواخستنى  ئامانجيان  كة  ثَيكهَينا،  كةركوك 
هةَلبذاردن، ياخود ثَيضةوانةى خواستى ليستى 
طروثة  ئةم  بوو،  كوردستان  هاوثةيمانيى 
لة  زياتر  بةئيمزاى  ئامادةكرد  ثإؤذةيةكيان 
)100( ثةرلةمانتار، كة كؤى ثإؤذةكة لةدذى 
دوات�ري�ش  ب�وو،  كورد  طةلى  خواستةكانى 
لةثالنَيكى  )24(داو  مادةى  ل�ةض�وارضَيوةى 
لة  ساَلدا  هةمان  تةمموزى  لة  طةلةكؤمةدا 
ئةو  ئةطةر  سةثَينرا،  نوَينةران  ئةنجومةنى 
مادةية هةَلنةوةشاياتةوة دوورنةبوو كةركوك 

بةئاسانى لةدةست كورد دةربضَيت.
دواخستنى هةَلبذاردن زيانى بةدةسةآلتى 
لة  كة  طةياندووة،  كةركوكيش  ثارَيزطارى 
بَيبةشى  ياريدةدةر  دةس��ةآلتء  كؤمةَلَيك 
كردووة، لةكاتَيكدا بة ثارَيزطارى ثارَيزطاكانى 
ل��ةوب��ارةي��ةوة  دراوة،  ع��َي��راق  دي��ك��ةى 
عةبدوإلةحمان مستةفا، ثارَيزطارى كةركوك، 
»ئةنجامنةدانى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
خراثى  كاريطةريى  طةورةترين  هةَلبذاردن 

دروستكرد،  ئيدارةكةى  كةركوكء  لةسةر 
مافء  زؤر  لة  كةركوك  ئ��ي��دارةى  ئَيستا 
ذمارة  ياساى  بة  كة  بَيبةشة،  دةس��ةآلت 
ئةنجومةنى  بة  دراوة   )2008( ساَلى  )21(ى 
ثارَيزطاكانى ديكة، بؤ نموونة هةر ثارَيزطارَيك 
جَيطرء   )2( عَيراق  ديكةى  ثارَيزطاكانى  لة 
ئَيمة  هةية،  راوَيذكارى   )7( ياريدةدةرء   )5(

لةهةموو ئةمانة بَيبةشين.

كةركوكء ناوضة دابِراوةكان ذمــارة )588( 
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دواخستنى هؤَلي ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك
هةلَبذاردن زيانى 

بةدةسةآلتى 
ثاريَزطارى كةركوك 

طةياندووة



سازدانى: دلَير عةبدولخالق

لة ديدارَيكى رؤذنامةدا، د.جةعفةر 
عةلى، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤإان 

لة ثةرلةمانى كوردستان، تيشك دةخاتة 
سةر ئيشوكارةكانى فراكسيؤنةكةيانء 

مةرجةعيةتى بإياردانء شَيوازى ثرسء 
راوَيذكردن بة سةرؤكء سةركردايةتى 

بزووتنةوةى طؤإان رووندةكاتةوة.
لةبارةى كاريطةريى ثةيوةندييةكانى 

اليةنة سياسييةكان لة دةرةوةى 
ثةرلةمانء كاردانةوةى ئةو دؤخة لة 

ناوةوةى ثةرلةمان، جةعفةر عةلى 
دةَلَيت: »ثةيوةندييةكاني نَيوان دةستةى 

سةرؤكايةتي ثةرلةمانء تةنانةت 
فراكسيؤني كوردستانيش لةطةأل 
فراكسيؤني طؤإان دابإاونيية لة 

ثةيوةندييةكانى اليةنة سياسييةكاني 
كوردستان، هةموو طرذييةكان لة 

ثةيوةنديي نَيوان ئةم فراكسيؤنانة، 
زؤرجار بةرهةمي طرذيي ثةيوةندييةكانى 

دةرةوةية«.  

رؤذن���ام���ة: ب���ةر ل��ة ه��ةرش��ت��َي��ك 
دةكات؟  كآ  نوَينةرايةتى  فراكسيؤنةكةتان 
سياسييةكة،  بزووتنةوة  اليةنطرانى  تةنيا 
جةماوةريىء  فراوانى  ثانتاييةكى  ياخود 

نيشتمانيى لةخؤدةطرَيت؟
ثةرلةمانى  لة  ط��ؤإان  فراكسيؤني   *
بةرذةوةندييةكانى  نوَينةرى  كوردستان، 
يان كةرتء خانةيةكي كؤمةآليةتي  توَيذَيك 
دياريكراو ناكات، هةروةك بة تةنيا تةمسيلي 
هةَلبذاردني  لة  كة  ناكات،  كةسانة  ئ��ةو 
)2009/7/25(دا لة بةرذةوةنديي ليستي طؤإان 
دةنطيان داوةء متمانةيان ثَيبةخشيوة، بةَلكو 
خؤمان بة نوَينةرى ثاراستني بةرذةوةندييء 
قازانجي تةواوي خةَلكي كوردستان دةزانينء 
هةمانكاتيش لة رووي مَيذووييء ئةخالقييةوة 
لةبةردةم  دةزانين  بةرثرسيار  بة  خؤمان 
مَيذووي طةلةكةمانء كؤى ثرسة نيشتمانيء 
نةتةوةييةكان، وةك فراكسيؤنَيكي ثةرلةمانيي 
بةرلةوةى نوَينةرى بزووتنةوةيةكي سياسيي 
بين، وةكو ثةرلةمانتار نوَينةرى داكؤكيكار لة 
كوردستانء  خةَلكي  طشتيي  بةرذةوةنديي 

ثرسي نيشتمانيء نةتةوةيي طةلةكةمانين. 
رؤذن��ام��ة: ل��َي��رةو ل���ةوآ رةخ��ن��ة لة 
فراكسيؤنةكةتان  سةرؤكايةتى  ئ��ةداى 
ضاوخشاندنةوةء  بؤ  نيية  نيازَيك  دةطيرَيت، 
بَلَيين  روون��ت��ر  ي��ان  م��وراج��ةع��ةك��ردن، 

طؤإانكاريكردن لةو سةرؤكايةتية؟
* بؤ سةرجةم ثرسة ثةيوةنديدارةكان بة 
فراكسيؤنء كارى ثةرلةمانيي، كؤبوونةوةى 
طفتوطؤ  دواى  ئةنجامدةدرَيتء  فراكسيؤن 
طفتوطؤكان  ئةنجامي  بابةتةكة،  لةسةر 
دةكرَيتة  ئةندامان  دةنطي  زؤري��ن��ةى  بة 
بإيارى  بإيارةكان  واتة  هةمووان،  بإيارى 
دةستةى  بإيارى  ن��ةك  دةستةجةمعين، 
فراكسيؤن  سةرؤكايةتي  سةرؤكايةتي، 
تةنيا بةشء اليةنَيكي بإيارةكانة، نةك كؤى 

بإيارةكان،
قةوارةيةك،  طروثَيك،  هةر  بَيطومان 
رَيكخراوَيكي سياسيي، كؤمةآليةتيء مةدةني 
بؤئةوةى زيندووَيتيي خؤى رابطرَيتء نةضَيتة 
دواى  دةكات  ثَيويست  متبوونةوة،  قؤناغي 
هةر ماوةيةك لة كاركردني، ضاوخشاندنةوةء 
راب��ردووي  كارةكانى  بؤ  ب��ةدواداض��وون 
بكات، خؤ ئةطةر ئةنجامي ضاوخشاندنةوةء 
بةدواداضوونةكان، ثَيويستيي طؤإانكاريى لة 
هةر دةستةء ئؤرطانَيكي تايبةتء دياريكراو 
طؤإانكاريى  كاتة  ئةو  ئةوا  ثَيش،  هَيناية 
ئةو  كارى  بنةإةتي  زةرورةتَيكي  دةبَيتة 
لَيكردنء  خةمساردي  قةوارةيةء  طروثء 
لةكاتى  طؤإانكارييةكانيش  ئةنجامنةدانى 

خؤيدا، زيانء زةرةرةكان قورستر دةكات.
رةخنة  لةكوآ  نازانم  بةحاَلي خؤم  بةش 
طؤإان  فراكسيؤني  سةرؤكايةتي  ئةداي  لة 
بَيطومان  طيراوة،  كوردستان  ثةرلةماني  لة 
كةموكورتي هةية، بؤية رةخنةطرتنيش كارَيكى 
ئاسايية، بةآلم وَيإاى ئةمةش ئةداى دةستةى 
سةرؤكايةتي فراكسيؤن تا ئةم ضركةساتةش 
دةبينم،  باش  و  سةركةوتوو  ئةدايةكي  بة 
ثشوودرَيذء هَيمنء دَلسؤزيي فراكسيؤنةكةء 
هةر  طشتين،  بةرذةوةنديي  خةمخؤريى 

كةموكورتيء كةمتةرخةمييةكيش هةبووبَيت، 
رةسمييةكانى  كؤبوونةوة  لة  هةوَلمانداوة 
فراكسيؤندا طفتوطؤيان بكةينء ضارةسةرى 
طونجاويان بؤ بدؤزينةوة، دةمةوَيت ئةوةش 
بَلَيم، ئَيمة كة ماف بة خؤمان دةدةين ض وةك 
تاكء ض وةك فراكسيؤن رةخنة لة دةرةوةى 
خؤمان بطرين، دةبَيت ئةو مافةش بة ئةواني 
ديكةى دةرةوةى فراكسيؤنةكةمان بدةين، كة 
بة ئاطاييةوة لة ئةداى يةك بةيةكي ئةنداماني 
دةستةي  بة  بطرن،  رةخنة  فراكسيؤنةكةمان 

سةرؤكايةتييةكةتيشةوة. 
هةَلوَيست  وةرطرتنى  لةكاتى  رؤذنامة: 
بة  ثرس  تاضةند  سياسيى،  بإيارَيكى  يان 
»نةوشيروان مستةفا«ء سةركردايةتى طؤإان 
وةردةط��رن،  لةوانةوة  »تةوجيه«،  دةك��ةنء 
لة  هةية  ئاراستةيةك  ديكةدا  بةديوَيكى 

ئةوانةوة بؤ ئَيوة؟
* ئةوةندةى من ئاطاداربم هيض هةَلوَيستء 
وةرمانطرتبَيتء  ئَيمة  كة  نيية،  بإيارَيك 
)نةوشيروان  كاك  بة  ثرسمان  ثَيشوةخت 
كردبَيت،  ديكة  كةسَيكي  هةر  يان  مستةفا( 
مَيذوو  بؤ  ئةخالقيء  مةسةلةيةكي  وةكو 
ئةوة دةَلَيم: هةندَيكجار ثرسَيكي هةستيارى 
بووة  باش  ثَيمان  خؤمان  هاتووةتةثَيش،  وا 
راء بؤضووني كاك )نةوشيروان(ي لةبارةوة 
بزانينء راوَيذى ثَيبكةين، تةنانةت ئةو بإيارى 
ثرسكردنةشمان هةر لةإَيي دةنطي زؤرينةى 
بإيارى  نةك  بووة،  فراكسيؤنةوة  ئةنداماني 
دةستةى سةرؤكايةتيء كةسَيكي دياريكراو، 
كاتَيكيش ثرسء راوَيذمان ثَيكردووة، بةهيض 
قةناعةتي  ثَيشوةختء  بإيارَيكي  جؤرَيك 
فراكسيؤنةكةدا  بةسةر  خ��ؤى  تايبةتي 
داوةتةوة  بإيارى  دوا  بةَلكو  نةسةثاندووة، 
ئَيمة  بَلَيم  دةتوانم  بؤية  خؤمان،  دةستي 
ئةجَينداء  هيض  ط��ؤإان  فراكسيؤني  وةكو 
دةرةوةى  لة  ئامادةكراومان  بإيارَيكي 
سةربةخؤء  خؤمان  نانَيردرَيتء  بؤ  خؤمان 
بيروإا  سةرنجء  دةكةين،  طفتوطؤ  ئازادانة 
لَيكدةدةينةوةء  بارودؤخةكة  دةطؤإينةوة، 
هةَلوَيستي  زؤرينة  دةنطي  بة  دواجاريش 
قةناعةتَيكي دةستةجةمعي  سياسيمان وةكو 
دياريدةكةين، ئةوةندةى دةرفةت هةبَيت لةنَيو 
حةرةمي ثةرلةمان، ئةطةرنا لةإَيي ديكةوة بؤ 

راى طشتيي ئاشكرا دةكةين. 
سةركردايةتى  لةاليةن  ئةطةر  رؤذنامة: 
بإيارَيكتان  يان  هةَلوَيست  داواى  طؤإانةوة 

لَيبكرَيت، ضؤن مامةَلةى لةطةأل دةكةن؟
خوَينةرانيش،  سةرجةم  ئَيوةء  بؤ   *
بإيارَيكي  يان  هةَلوَيست  داواى  تائَيستا 
ثَيشوةختى ئامادةكراو لةاليةن بزووتنةوةى 
طؤإانةوة لة ئَيمة نةكراوة، ئةطةر بؤ ئايندةش 
تةرحَيكي لةمجؤرة هاتةثَيش، ئةوا بة هةمان 
كةسايةتي  ئازادييء  كة  ميكانيزمةى  ئةو 
تَيدا  فراكسيؤنةكةى  ئةنداماني  سةربةخؤى 
ديموكراسيانة  بةشَيوازَيكي  ناكرَيت،  ثَيشَيل 
اليةنة  هةَليدةسةنطَينين،  دةكةينء  طفتوطؤى 

نَيطةتيظء ثؤزةتيظةكاني لةبةرضاو دةطرينء 
فراكسيؤني  هةَلوَيستي  دةنط  زؤرينةى  بة 

لةبارةوة دياريدةكةين.
بةسةر  تَيدةثةإَيت  ساَلَيك  رؤذنامة: 
كارةكانى خولى سَييةمى ثةرلةمانى كوردستان، 
لَيتان بثرسن ضيتان بؤ  ئَيستا خةَلك  ئةطةر 
ئايا  دةدةن��ةوة؟  وةآلميان  ضؤن  كردووين، 
بةرنامةيةكى تازةتان بةدةستةوةية بؤ ساَلى 

نوَيى كاركردن؟
* خةَلك مافي خؤيةتي لةو حيزبء هَيزء 
قةوارة سياسييانة داواى جَيبةجَيكردني ئةو 
هةَلمةتةكانى  لةماوةى  كة  بكات،  بةَلَينانة 
بة  كارنامةكانياندا  لةنَيو  ه��ةَل��ب��ذاردنء 
يةك  بة  نزيك  لةماوةى  داوة،  دةنطدةرانيان 
ساَلي تةمةني خولي سَييةمي كاركردنيشمان 
لة ثةرلةماني كوردستان، توانيومانة كؤمةَلَيك 
قازانجي  لة  بدةين  ئةنجام  طرنط  ك��ارى 
هةرَيمء  ديموكراسي  سياسيء  ثرؤسةى 

بةرذةوةنديي طشتيي خةَلكي كوردستاندا،
رةنطة طرنطتريني ئةو كارانة طَيإانةوةى 
لة هةرَيم  بَيت  ديموكراسي  ذياني سياسيء 
لةإَيي  خ��ؤى  تةندروستي  حاَلةتي  بؤ 
سياسييةوة،  ئؤثؤزسيؤني  نةريتي  داهَيناني 
طشتييةكانى  بةرذةوةنديية  لة  داكؤكيكردن 
خةَلك، وةك ضؤن لة طفتوطؤى بودجةى ساَلي 
ثرؤذانةى  ئةو  تةواوي  كردمانء  )2010(دا 
حيزبيي  شةخسيء  ب��ةرذةوةن��دي��ي  ب��ؤ 
راشكاوانة  ل��ةوةى  جطة  تةرخانكرابوون، 
لةسةر  طفتوطؤمان  ثةرلةماندا  هؤَلي  لةنَيو 
كرد، بؤ راى طشتيي خةَلكي كوردستانيشمان 
هةرةزؤري  بةشي  سةرةنجام  ئاشكراكردء 
نةريتي  داهَيناني  رةتكرانةوة،  ثرؤذانة  ئةو 
توَيذة  ضينء  تةواوي  بة  خةَلك  نَيو  ضوونة 
كردنةوةى  جياوازةكانييةوة،  كؤمةآليةتيية 
فراكسيؤني  ثةرلةمانتاراني  نووسينطةى 
بؤئةوةى  هةوَلدان  شارةكان،  لة  ط��ؤإان 
وةالئي خؤى  ملكةضء  ضيتر  كوردي  مرؤظي 
بة  دةسةآلتَيك  ك��ةسء  حيزبء  هيض  بؤ 
رةهايي نيشاننةدات، بةَلكو مرؤظَيكي خاوةن 
ئيرادةء ئازادء خاوةن ثرسيار بَيت، لةدواى 
لةم  ثةرلةمانيء  خولي  دوو  تةواوبووني 
خولةشدا بؤ يةكةمينجار رةتكردنةوةى بإَيكي 
زؤرى ثارة، كة ساماني طشتيي وآلتةء بة ناوي 
كإيني ئؤتؤمبيلةوة دةدرَيت بة ثةرلةمانتاران، 
ثَيشكةشكردني ضةندين ثرؤذةياساي طرنط 
كوردستان،  ثةرلةماني  سةرؤكايةتي  بة 
خزمةتى  بة  راستةوخؤيان  ثةيوةنديي  كة 
كؤمةَلطةى مةدةنيء ذياني طشتييء خةَلكي 
طرنطي  كارى  زؤر  هةيةء  كوردستانةوة 
ئةمانةش،  هةموو  س���ةرةإاى  دي��ك��ةش، 
بإوامواية هَيشتا بآ كةموكورتي نين، زياتر 
كارى  هةوَلدةدةين  دةضينةوةء  بةخؤماندا 
طشتيي  بةرذةوةنديي  لة  باشتر  طةورةترء 

هاوآلتييان ئةنجام بدةين. 
لةطةأل  ئ��َي��وة  ثةيوةنديى  رؤذن��ام��ة: 
ئاستَيكداية،  ض  لة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 

توند  ملمالنَييةكى  بة  هةست  ماوةيةكة 
ئؤثؤزسيؤنى  سةرؤكايةتىء  لةنَيوان  دةكرَيت 
ثةرلةمان، بةتايبةت لة دوايين روءنكردنةوةى 
ئةوان سةبارةت بة كإينى ئؤتؤمبَيل هاتوءة: 
جةماوةرى  هةوَلدةدةن  فراكسيؤن  »هةندَيك 
لة  خؤيان  تَيبطةيةننء  هةَلة  بة  كوردستان 
قةرةى زؤر بابةت دةدةن، كة نامةسئولييةتء 

ناهةقى تَيداية«؟
دةستةى  ن��َي��وان  ثةيوةندييةكاني   *
سةرؤكايةتي ثةرلةمانء تةنانةت فراكسيؤني 
طؤإان  فراكسيؤني  لةطةأل  كوردستانيش 
سةير  ثةيوةندييانة  لةو  داب��إاو  ناكرَيت 
لةنَيو  ثةرلةمانء  دةرةوةى  لة  كة  بكرَيت، 
هةية،  كوردستاندا  سياسييةكاني  اليةنة 
ئةم  نَيوان  ثةيوةنديي  لة  طرذييةكان  هةموو 
سةرؤكايةتي  لةنَيوان  يان  فراكسيؤنانة، 
ثةرلةمانء فراكسيؤني طؤإان، وا هةستدةكةم 
ثةيوةندييةكانى  طرذيي  بةرهةمي  زؤرجار 

دةرةوةية. 
ثةرلةمانيدا  ك��ارى  لة  بؤئةوةى  ئَيمة 
سةركةوتوو بين، بةطوَيرةى ئةوةى نوَينةرى 
لةإَيي  كوردستانين  خةَلكي  هةَلبذَيردراوي 
ليستي داخراوةوة، دةبَيت هةوَلبدةين خؤمان 
طرذييانة  ئةو  زؤري  بةشَيكي  لة  النيكةم 
خاَلي بكةينةوة، كة لة دةرةوةدا روودةدةن، 
لةو  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  ثَيمواية  لَيرةوة 
روونكردنةوةيةى دواييدا سةبارةت بة كإيني 
دةرهةق  ط��ةورةى  ناهةقييةكي  ئؤتؤمبَيل 
مافي  سةرةتاييترين  كة  كردووة،  شتَيك  بة 
ئينسانة، ئةويش بةكارهَيناني )ماف(ة، كاتَيك 
سةرؤكايةتي ثةرلةمان ماف بةخؤى دةدات 
مليارء   )5( بإى  هةرَيم  طشتيي  ساماني  لة 
)328( مليؤن دينار بؤ )111( ثةرلةمانتار بة 
ناوى كإيني ئؤتؤمبيلةوة خةرج بكات، دةبَيت 
ئةو مافةش بة منء هةر ئةندام ثةرلةمانَيكي 
ديكةش بدات، كة ئةو بإة ثارةية )48( مليؤن 

دينار وةربطرم يان وةرينةطرم. 

بة  ط���ؤإان  فراكسيؤني  وةك��و  ئَيمة 
بة  ث��ةرل��ةم��انء  ئ��ةن��دام   )21( واذؤي 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتي  بؤ  ياداشتَيك 
بإة  ئةو  لةوةى  جطة  كوردستان،  خةَلكي 
هؤكارةكاني  رةتكردووةتةوة،  ثارةيةمان 
رةتكردنةوةيشمان خستووةتةإوو، ئَيمة جطة 
ئاسوودةكردني  ثارةكةء  رةتكردنةوةى  لة 
ويذدانمان شتَيكي ديكةمان نةكردووة، ئيدي 
شاهيدَيكي  خؤيان  كوردستان  خةَلكي  با 
راستطؤ بنء بزانن )نامةسئوليةتء ناهةقي( 

ئةمة لة كوَيداية.
ثَيويستة تةواوي ثةرلةمانتاران، بةتايبةت 
لةو  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتي  دةستةى 
حةرةمي  نَيو  دةخةنة  ثآ  كة  ضركةساتةوة 
ثةرلةمانةوة، خؤيان لة هةموو ئةو هةَلضوونء 
حاَلةتة دةروونيية نائارامة دووربخةنةوة، كة 
دةرةوةى  لة  كؤمةآليةتي  سياسيء  دؤخي 
دروستدةكةن،  بؤيان  هةندَيكجار  ثةرلةماندا 
لة  نة  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  هةرطيز 
ديكةدا  جَييةكي  هيض  لة  نة  كوردستانء 
دادثةروةرانةء  بَيتء  سةركةوتوو  ناتوانَيت 
مامةَلةى هةموو دةنطء رةنطة  يةكساني  بة 

نَيو  ثَينانة  لةطةأل  ئةطةر  بكات،  جياوازةكان 
تؤزء  تةثء  لة  خؤى  ثةرلةمانةوة  حةرةمي 
ضؤن  وةك  دانةبإَيت،  دةرةوة  طرذييةكاني 
لة  ناتوانَيت  وانةبَيذَيك  مامؤستاء  هيض 
طةياندني ثةيامي زانستيدا سةركةوتووبَيتء 
ثؤلةكاندا  لةنَيو  يةكسانيي  دادثةروةريىء 
ثؤلةوة  نَيو  لة ضوونة  بةر  ئةطةر  بثارَيزَيت، 
خؤى لة هةموو حاَلةتَيكي نائاسايي سياسيء 

كؤمةآليةتي دةرةوةى ثؤل خاَلي نةكاتةوة. 
رؤذنامة: راثؤرتى ئاسكى ئةمريكى ئاماذة 
لةطةأل  دةسةآلت  دوذمنكارانةى  مامةَلةى  بة 
ئؤثؤزسيؤن دةكات، ئةو حاَلةتة بؤ فراكسيؤنة 

ئؤثؤزسيؤنةكانى ثةرلةمانيش راستة؟
بَيت،  دوذمنكارانة  مامةَلةكة  ثَيموانيية   *
بةَلكو دةشَيت بَلَيين مامةَلةيةكي ناتةندروستة، 
بةشَيكي  مامةَلةية  ناتةندروستي  ئ��ةم 
هةية،  كلتوءرةوة  بةو  ثةيوةنديي  زؤرى 
درَيذايي  بة  ئَيمة  سياسييةكانى  حيزبة  كة 
تةمةني سياسييان ثَيي راهاتوون، كلتوءرى 
قبوءَلنةكردني  بةرامبةرء  رةتكردنةوةى 

جياوازيي.
نة  كوردستان  سياسييةكانى  حيزبة 
نفوزء  ط��ةورةب��وون��ي  نة  دام��ةزران��دنء 
مَيذوويي  قؤناغَيكي  بةرهةمي  دةسةآلتيان 
كؤمةآليةتي تةندروستي كؤمةَلطةى كوردي 
نين، بةَلكو زياتر ثةرضةكردارى دذ بة ستةمء 
داطيركاريى بوون، بةرهةمي قؤناغَيكن بة نَيو 
سةدان ملمالنآء جةنطي خوَيناويي ض لةطةأل 
خؤياندا  نَيو  لة  ض  كوردستان،  داطيركةراني 
شاخدا  خةباتي  لة  ضؤن  وةك  تَيثةإيون، 
يةكبوونء يةكدةنطييان بة ئامرازَيكي طرنطي 
هَيزي بةرطريىء مانةوةمان دةزانى، كة دَينةوة 
يةكدةنطيء  هةمان  ريتمي  لةسةر  شاريش 
رووبةرَيكي  خوَلقاندني  هةوَلي  لة  يةكبوون 
جياوازيدان،  كوشتني  بَيدةنطيء  لة  فراوان 
لَيرةوةية دةركةوتني هةر هَيزَيكي سياسيء 
كة  راث��ةإي��ن،  دواى  لة  نوآ  كؤمةآليةتي 
تواناي دةستثَيكردنء درَيذةثَيداني ملمالنَيي 
دونيابينيء  ئةوان،  لةطةَل  هةبَيت  سياسيي 
بؤ  هةبَيت  ئةواني  لة  جياواز  خوَيندنةوةى 
سياسةتء ديموكراسيء حيزبايةتيء كارى 
الى  لة  كوردستان،  هةرَيمي  لة  حكومةتيي 
مَيذوويية،  سياقة  ئةو  ئةندازةى  بة  ئةوان 
تَيدا  كارى  نوَييةى  كؤمةآليةتيية  سياسيية، 
مامةَلةى  سةردةميانة  عةقَلَيكى  بة  دةكةن، 

تةندروستي لةطةَلدا ناكرَيت. 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ب��وون ن��ة ك��وف��رةء نة 
دياردةى  مةبةستيانة  هَيزانةى  ئةو  حةرام، 
ئؤثؤزسيؤنبوون لة كوردستان وا لَيكبدةنةوة، 
كوردستان  ئاراميي  رةوشي  بةهؤيةوة  كة 
تَيكدةضَيت، بؤ ئةم تَيكدانةش دةستي دةرةكيي 
جةهةننةمي  بيركردنةوةى  هاوكاريانة، 
دؤخي  ب��ةرةو  زةمينةسازيية  لةمشَيوةية 
دةيان  دةنطي  ئؤثؤزسيؤن  خوَين.  جةنطء 
كةرتي كؤمةآليةتيء سةدان هةزار لة ئينساني 
ئةم هةرَيمةى لة ثشتة، هةر هَيزَيك بيةوَيت 
دةنطانة  كؤمةآليةتيء  كةرتة  ئةو  تةواوي 
دوذمنكردنء  بة  فةتواى  بطرَيتء  ناديدة 
سياسيي  رةوشي  شَيواندني  بؤ  كاركردن 
هةرَيمي كوردستانيان بداتةثاأل، جطة لةوةى 
بة ديوي  باشترين حاَلةتيدا خؤى دةكات  لة 
دووةمي ئةو هَيزة شموليء تؤتاليتارانةى كة 
بووني ئؤثؤزسيؤن بة كوفرء حةرام دةزانن، 

شتَيكي ديكة ناكةن. 
بَلَيم  كة  نيية،  ماناية  بةو  قسانة  ئةم 
حاَلةتَيكي  لة  كوردستاندا  لة  ئؤثؤزسيؤن 
تةواو تةندروستدا دةذي، بةش بةحاَلي خؤم 
لة  ئؤثؤزسيؤنيش  هَيزةكانى  كة  وايدةبينم، 
ثَيويستيان  كاركردنياندا  ب��وارى  هةندَيك 
بة  ضاوخشاندنةوة  بةخؤداضوونةوةء  بة 
بةرنامةء  داناني  رابردوويانء  كارةكانى 
جؤرى  رةنطة  هةبَيت،  ئايندة  بؤ  نوآ  ثالني 
مامةَلةء ثةيوةندييةكانى نَيوان فراكسيؤنةكان 
نةيتواني بَيت كةشَيكي طونجاو بؤ ثةيوةنديي 
ثةرلةمانةكان  ئةندام  نَيوان  تةندروستي 
لة  ثةرلةمان  فراكسيؤنةكانى  الي��ةكء  لة 
بَيطومان  كة  بكات،  دروست  ديكةوة  اليةكي 
دروستكردني ثةيوةنديي لةمجؤرة دةتوانَيت 
زياترء  طفتوطؤى  بؤ  طونجاو  زةمينةى 
بيروإا طؤإينةوةء زياتر لة يةكترتَيطةيشتن 
زةمينةيةكي  دروستكردني  بة  بإةخسَينَيت، 
خةَلكي  يةكةم  سوودمةندي  لةمجؤرةش 
هَيزء  نةك  طشتيي،  بة  دةبَيت  كوردستان 

اليةنَيكي سياسيي دياريكراو.
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سَيشةممة 2010/6/29 8

hewal.rozhnama@gmail.com

هَيزةكانى 
ئؤثؤزسيؤنيش 

لةهةندَيك بوارى 
كاركردنياندا 

ثَيويستيان بة 
بةخؤداضوونةوةء 

ضاوخشاندنةوة بة 
كارةكانى رابردوويانء 
داناني بةرنامةء ثالني 

نوآ بؤ ئايندة هةية

د.جةعفةر عةلى، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤأان:

لةاليةن نةوشيروان مستةفاو سةركردةكانى طؤأانةوة ئاراستة ناكريَين



ئا: شاآلو فةتاح

ئؤباماى  ب��اراك  كة  ط��ؤإان��ةى  ئ��ةو 
سةرؤكى وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا 
باَليؤزةكانى  لة  هةريةكة  دةستيثَيكردووة، 
طرتةوة،  عَيراقيشى  توركياو  لة  ئةمريكا 
كريستؤفةر هَيأل، باَليؤزى ئةمريكا لة عَيراق، 
ئَيستاى  باَليؤزى  جَيفرى،  جةيمس  بة  طؤإا 

ئةمريكا لة توركيا.
باراك  مانطة  ئةم  )25(ى  هةينى  رؤذى 
ئؤباماى سةرؤكى ئةمريكا، بإياريدا باَليؤزى 
جةيمس  بة  بطؤإَيت  عَيراق  لة  وآلتةكةى 

جَيفرى. 
سةرةتاى ذيانى سياسيى جَيفرى رةنطة 
ئةوكاتةى  بووبَيت،  جةنطدا  بةرةكانى  لة 
ظَيتنامدا  جةنطى  لة  ثيادة  سةربازى  وةك 
بةشداريكرد، هةرضةندة ئةمة وةك خزمةتى 
سياسي،  نةك  لةقةَلةمدةدرَيت  سةربازيى 
سةر  بؤ  هةية  زؤرى  طرنطييةكى  ب��ةآلم 
ئيميتيازَيك  وةك  سياسييةكء  هةر  ذيانى 
بةآلم  حسابدةكرَيت،  سياسييةكان  بؤ 
جَيهَيشت  جةنطى  بةرةى  زوو  هةر  جَيفرى 
بةرةو بةرةى ديالؤط، )33( ساأل لةمةوبةر 
لة  خؤى  ك��ارى  يةكةم  جَيفرى  جةيمس 
 )33( لةم  دةستثَيكرد،  ديبلؤماسيدا  سلكى 
ئةوروثاو  لة  كات  زؤربةى  جَيفرى  ساَلةدا 
خ��ؤره��ةآلت��ى ن��اوةإاس��ت م��اوةت��ةوةو 
هةميشةش طؤإانكارييةكانى وآلتَيك بووة بة 
وآلتَيكى ديكة لةو ناوضةيةدا، ئةو تةنيا وةك 
بةَلكو  لةقةَلةمنادرَيت،  توركيا  شارةزايةكى 
خؤرهةآلتى  كَيشةكانى  شارةزايةكى  وةك 
هةر  دةكرَيت،  ناوزةد  بةطشتيى  ناوةإاست 
بينينى  بؤ  بووة  لَيهاتوو  كانديدَيكى  بؤية 
رؤَلى باَليؤز لة هةريةكة لة توركياو عَيراقدا، 
هةموو ثؤستةكانى جَيفرى هةستياربوونء 
توانايةكى زؤرى ويستووة بؤ بةإَيوةبردن. 
حوكمى  »زةمةنى  شةإدا  زةمةنى  لة 
ياريدةدةرى  جَيفرى  كوإ«،  بؤشى  جؤرج 
راوَيذكارى ئةمني قةوميى وآلتةكةى بووة، 

يةكَيك لة هةستيارترين سلكةكانى كاركردن، 
نةك تةنيا لة ئةمريكا، بةَلكو لة طشت وآلتانى 
جيهاندا، جَيفرى طةشتى زؤرى بة ئةوروثاو 
ئةوةى  ضانسى  ناوةإاستدا،  خؤرهةآلتى 
زمانة  لة  زؤرَي��ك  ش��ارةزاى  ثَيبةخشيوة 
وةك   ببَيت،  خؤرهةآلتييةكان  ئةوروثىء 
هَيشتا  بةآلم  توركى،  فةرةنسىء  ئةَلمانى، 
ئةمةش  نةبووةو  عةرةبى  زمانى  فَيرى 

دوورنيية كَيشةى بؤ دروستبكات لة بينينى 
رؤَلى باَليؤزَيكى سةركةوتوودا. 

جَيفرىء كورد
جَيفرى  دى،  ديبلؤماتَيكى  هةر  وةك 
هةوَليدةدا لة رَيطةى ياريكردن بة وشةكانةوة 
توركيا  وآلتةكةىء  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
ئةو  ضانسى  بةتايبةت  ببات،  بةرةوثَيش 

ئةودا  ديبلؤماسييةتكردنى  لةكاتى  وابوو 
ثةيوةندييةكانى نَيوان ئةو دوو وآلتة بةرةو 
ساأل   )50( لةماوةى  ضووبوو،  خراثيى 
ضةند  ثةنادا  ثَيضء  بآ  هاوثةيمانيكردنى 
لكةيةك كةوتبووة نَيوان ثةيوةندييةكانةوةء 
دةكردو  نوَيترى  رؤَلَيكى  داواى  توركيا 
ئةمريكا  لة  روونتريشى  هةَلوَيستَيكى 
جةيمس  كاركردنى  بؤية  هةر  دةويست، 
كة  ثَيويستدةكرد،  واى  توركيا  لة  جَيفرى 
توركياو  دةرب��ارةى  روون  هةَلوَيستَيكى 
رابطةيةنَيت،  ثةكةكة  بةتايبةتتر  ك��وردو 
راطةياند،  ئةوةى  روونيى  بة  زؤر  جَيفرى 
نوَيى  رؤَلى  بة  دان  وآلتةكةى  ثَيويستة  كة 
توركيادا بنَيتء لة سياقى ئةو رؤَلة هةرَيميية 
سياسةتةكانى  هةيةتى  ئةنقةرة  كة  نوَييةدا، 
دابإَيذَيت، هةرضةندة جَيفرى ثشتطيرييةكى 
توركيا  ديموكراسيى  كرانةوةى  لة  زؤرى 
هةميشة  ب��ةآلم  دةك��رد،  ك��ورد  بةرامبةر 
لةشةإى  توركيا  بؤ  وآلتةكةى  ثشتطيريى 
دووثاتدةكردةوة،  ياخييةكان  كوردة  دذى 
بةتايبةت كاتَيك هةَلمةتةكانى ئةم دواييانةى 
سةربازطةيةكى  ضةند  سةر  بؤ  ثةكةكة 
رووداودا،  لةدوايين  دةستيثَيدةكرد،  توركيا 
كة ضةكدارةكانى ثةكةكة ضةند سةربازَيكى 
توركيان كوشت، لة ميدياى توركيدا رةخنة 
زانياريى  ئةمريكا  بةوةى  طيرا،  ئةمريكا  لة 
دةربارةى  توركيا  بة  نةداوة  موخابةراتى 
ئةوةى  بةآلم جَيفرى هةر زوو  هَيرشةكان، 
راطةياند، كة وآلتةكةى ثابةندة بة طؤإينةوةى 
ثةكةكة  لةبارةى  موخابةراتى  هاوكاريى 
بةردةواميش  تيرؤريست«ء  »هَيزَيكى  وةك 

دةبَيت لةسةر »جةنط دذى تيرؤريزم«. 
عَيراق  بؤ  جَيفرى  جةيمس  هاتنى 
باَليؤزة  ئةو  كة  دروستدةكات،  ئةوة  ترسى 
كورد  رؤَلى  بضووككردنةوةى  بؤ  كاربكات 
توركيادا  لة  ثَيشتر  كة  بةتايبةت  عَيراقدا،  لة 
وآلتة  ئةو  طرنطى  رؤَل��ى  كاريكردووةو 
جطة  ئةمة  هةستثَيدةكات،  هةرَيمةكة  لة 
كوردةكاندا  لةطةأل  ئةو  مامةَلةى  ل��ةوةى 
تةنيا وةك كةمينةيةكى مافخوراو بووة، كة 

ديموكراسييان ثآ رةوا نةبينراوة.

راثؤرتى: ئارام محةمةد

كَيشةيةكى  توركيا،  لة  كورد  كَيشةى 
لةثاش  بةردةوامة،  تائَيستاش  لةمَيذينةيةء 
ئةوةى حكومةتى توركياء سوثاكةى ئامادةى 
ئةوة نةبوون كة درَيذة بةئاطربةست بدةن، 
شكاندنى  بإيارى  ثةكةكة  ضةكدارانى  بؤية 
لةسةرةتاى  دا،  تاكاليةنةيان  ئاطربةستى 
سوثاى  نَيوان  ناكؤكيى  دةسثَيكردنى 

توركياء ثةكةكةدا.
كة  توركييةكان  سايتة  زانيارييةكانى 
توركى  مليلتةرى  سايتى  لة  راستةوخؤ 
توركيا  ئَيستا  تا  كاتةوة  لةو  وةرطيراون، 
ئةنجامداوة،  )25(ئؤثةراسيؤنى  لة  زياتر 
رَيطةى  لة  توركيا  حكومةتى  ئَيستادا  لة 
ساآلنة  )2007(ةوة  ساَلى  لة  ثةرلةمانةوةء 
لةشكركَيشى  مؤَلةتى  ل��ةم��ان��ط��ى)10(دا 
لةم   جطة  ثَيويستدا،  لةكاتى  درَيذدةكاتةوة 
رةزامةنديى  توركيا  ثةرلةمان،  بإيارةى 
ئةنجامدانى  بؤ  وةرطرتووة  ئةمريكايشى 
سةر  هَيرشكردنة  بؤ  ئؤثةراسيؤنةكانى 

ثةكةكة. 
لةماوةى  توركيا  سوثاى  بةمجؤرة 
هةرَيمى  سنوورى  ضةندينجار  راب��ردوودا 
كوردستانى بةزاندووة، ئَيستا دواى ئةوةى 
ضةندين طؤإان لة ئاستى سياسيى ناوضةكةدا 
روويانداوة، توركيا هَيزو سوثايةكى زؤرى 
كوردستان  هةرَيمى  سنوورى  لةسةر 
لة  بةشَيك  لَيدوانى  بةثَيى  كؤكردووةتةوةء 
توركيا  سياسييةكان،  شرؤظة  بةرثرسانء 

نيازى ئةنجامدانى ئؤثةراسيؤني هةية. 
ض��اودَي��رى  عةبدولخالق،  مةسعود 
سياسيى، سةبارةت بةم طرذييةى ئةمدواييةء 
ثةكةكةء  لةنَيوان  شةإ  هةَلطيرساندنةوةى 
سوثاى توركيادا، بؤ رؤذنامة وتى: »كَيشةى 
كورد كَيشةيةكى ئاَلؤزة، كارَيكى طرانة ئةو 
لةماوةى  بكرَيت،  هاوسةنط  هاوكَيشةية 

ئةردؤغان  حكومةتةكةى  خؤيدا  دةسةآلتى 
هةنطاوى باشى نا، طؤإانى باشى دروستكرد، 
دةستوور،  طؤإانكارييةكانى  بةتايبةتى 
واتا  نةدةكرا،  كورد  بة  ضاكسازيية  ئةو  كة 
طؤإانةكان ئةوةندة طةورةبوون، كة لةتواناى 
شؤإشى كورددا نةبوون، ئةو بارودؤخةى 
سوثاية،  دةسةآلتى  بةرذةوةنديى  لة  ئَيستا 
سوثا زؤر مةبةستيةتى باآلنسى دانةبةزَيت، 
لةطةأل  طةشةثَيدان  دادو  حيزبى  بإواناكةم 
ئةو حاَلةتة بَيت، هةروةها سةرؤكى هةرَيم 

بإوامواية،  بؤية  راطةياند،  خؤى  هةَلوَيستى 
ترى  كاتَيكى  بةآلم  دةكرَيت،  ئؤثةراسيؤن 
دةوَيت، ئؤثةراسيؤنى طةورة، واتا مةترسيى، 
نةك تةنيا لةسةر سنوورةكان دةبَيت، بةَلكو 

مةترسيى لةسةر كوردستانيش دةبَيت«.
لة دواكؤبوونةوةى خؤيدا كة تايبةت بوو 
بةطفتوطؤكردن لةسةر رةوشى سنوورةكانى 
هةروةها  كوردستان،  هةرَيمى  توركياو 
ثةكةكة،  طةريالكانى  رووبةإووبوونةوةى 
توركيا،  نةتةوةيى  ئاسايشى  ئةنجومةنى 

سةرثةرشتى  بة  كة  بةياننامةيةكى،  بةثَيى 
ئةردؤغانء  تةيب  رةجةب  طويل،  عةبدوَلآل 
ئةفسةرو  ضةندين  س��وث��او  س��ةرؤك��ى 
جةنةراَلى سوثا بةإَيوةضوو، لة بةيانةكةداء 
لةسةر زارى عةبدوَلآل طويلةوة هاتووة، كة 
رَيطةى  بة  كَيشةكة  كة  ئةوةن  لةطةأل  ئةوان 
ديبلؤماسى ضارةسةر بكرَيت، بةآلم تواناى 
هةية،  تونديشيان  رووب��ةإووب��وون��ةوةى 
توركياء  كة  خراوةتةإوو  ئةوة  هةروةها 
رووبةإووبوونةوةى  تواناى  سوثاكةى 

توند،  زؤر  بةشَيوةيةكى  هةية  ثةكةكةيان 
لةسةر  ك��راوةت��ةوة  جةخت  ه��ةروةه��ا 
درَيذةدان بة شةإ دذى طةريالكانى ثةكةكة، 
ئةنجومةن  كؤتايى  ب��إي��ارى  ه��ةروةه��ا 
بريتيبووة لة بةرةنطاربوونةوةو شةإ دذى 

ضةكدارانى ثةكةكة.
سياسييةكان  لَيكدانةوة  لَيدوانء  بةثَيى 
ئامادةباشيداية  لة  سوثا  ئَيستادا  لة  بَيت، 
ئةو  وَيإاى  ئؤثةراسيؤن،  ئةنجامدانى  بؤ 
عيراقء  نَيوان  طةرموطوإانةى  ثةيوةنديية 
توركيا،  كوردستانء  هةرَيمى  توركياو 
بةتايبةت دواى سةردانى سةرؤكى هةرَيمى 
ديبلؤماسييةكان  ثةيوةنديية  كوردستان، 
ضوونةتة قؤناغَيكى باآلترةوة، لة هةمانكاتدا 
ئةم شةإو سنووربةزاندنء تؤثبارانكردنةى 
لةاليةن  كوردستان  هةرَيمى  سنوورةكانى 
كة  ئ��ةوةن  ئ��ام��اذةى  ت��ورك��ةوة،  سوثاى 
سياسةتء سوثا لة توركيا دوو دامةزراوةى 
لة  كة  ئَيستادا  لة  بةتايبةت  سةربةخؤن، 
رؤذب��ةإؤذ  توركيا  بازرطانييةوة  رووى 
بةهَيز  كوردستان  هةرَيمى  لة  خؤى  ثَيطةى 
رؤذى  ضةند  لة  بإيارة  هةروةها  دةك��ات، 
بازرطانى  ثياوى  )300(ط��ةورة  داهاتوودا، 
توركيا بطةنة هةرَيمى كوردستان، ئةطةرضى 
ئةو ئةطةرانةى لةسةرةوة باسكران، بوونيان 
طوَيدانة  بةبآ  توركيا  سوثاى  بةآلم  هةية، 
خةستى  بة  هةفتةيةدا  لةم  ئةطةرانة،  ئةو 
هةرَيمى  سنوورةكانى  تؤثبارانكردنى 
نهَيلىء  رَيكانء  ناوضةى  لة  دةستثَيكردةوة 
بووة،  بةدواوة  طيانيشى  زيانى  سيدةكان، 
هةروةها ضةندين طوند ضؤَلكراونء سةدان 
لَيرةدا ضةند ثرسيارَيك  كةس ئاوةرةبوون، 
هةرَيمى  سياسةتى  ب��ةردةم  هاتوونةتة 
هةرَيمى  حكومةتى  ئايا  لةوانة:  كوردستان، 
ئةطةر  دةبَيت  كرداريى  وةآلمى  كوردستان 
سنووربةزاندن روويدا، ياخود تؤثبارانةكان 

بةردةوام بوون؟
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سوثاى توركيا، باآلنسى خؤى بةرزدةكاتةوة

جةيمس جَيفري
لة ماساضوتس لةدايكبووةو 

لة ظَيرجينيا دادةنيشَيت.
لة ساَلى )1969( ماستةرى 
لة بوارى كارطَيإيىء كاردا 

بةدةستهَينا. 
لةساَلى )1977( ثةيوةنديى 
دةرةكييةوة  سلكى  بة 

كرد.
لة ساَلى )2002 – 2004( 
لة  بووة  ئةمريكا  باَليؤزى 

ئةلبانيا.
 )2006-2005( لةساَلى 
راوَيذكارى باآلى وةزارةتى 
كاروبارى  بؤ  بووة  دةرةوة 

عَيراق.
 )2010 -2008( لة ساَلى 
لة  بووة  ئةمريكا  باَليؤزى 

ئةنقةرة.

ئةردؤغان لة يةكَيك لة سةربازطةكانى وآلتةكةيدا



هةستيار قادر، كارزان عومةر
 

حكومةتى  لة  دةستلةكاركَيشانةوة 
عَيراقيدا بةهؤى شكستى وةزيرء طةندةَليىء 
ضاودَيرَيكيش  دياردةو  بووةتة  هةَلوَيستةوة 
هةرَيم  بؤ  ئةزموونة  ئةو  كة  باشة،  ثَيى 
ثؤست  هةرَيم  »لة  دةَلَيت:  بطوازَيتةوةء 
حيزبيى  تاكةكةسء  دةستكةوتَيكى  وةك 
بةرثرسيارَيتى  ن��ةك  دةك��رَي��ت،  سةيرى 
بةرامبةر بة كؤمةَلطة، بؤية حيزب ئامادةنيية 

دةستبةردارى ئةو ثؤستة بَيت«
كةريم   )6/21( راب��ردوو  يةكشةممةى 
وةحيد، وةزيرى كارةباى عَيراق، بةشَيوةيةكى 
خؤى  دةستلةكاركَيشانةوةى  رةسميى 
ثَيشكةش بة ئةنجومةنى وةزيران كردو حسَين 
شةهرستانى، وةزيرى نةوت بة وةكالةت ئةو 
ثؤستةى وةرطرت، ئةمةش دواى ئةوة هات، 
لة  ناإةزايى  خؤثيشاندانء  زنجيرةيةك  كة 
نةبوونى  دذبة  عةمارة  بةسرةو  شارةكانى 

كارةبا سازدرا. 
ل��ةوب��ارةي��ةوة ع��ةدن��ان دةن��ب��ووس، 
رؤذنامةى  بة  عَيراقيية،  ليستي  سةركردةي 
لةكار  دةستي  كارةبا  »وةزي��ري  راطةياند: 
بة  الدراوة  لةسةركار  بةَلكو  نةكَيشاوةتةوة، 
خةَلك  ناإةزايي  كةمكردنةوةي  مةبةستي 
ئاَلؤزبووني  ضارةسةرنةكردنيء  بةرامبةر 
بووةتة  كارةبا  وةزي��ري  كارةبا،  كَيشةي 

قوربانيي بؤ ئةو كَيشةية«.
ئةو  ئؤباَلى  كارةبا  وةزارةت���ى  ب��ةآلم 
ئةستؤى  خستة  وةزارةت��ةك��ةى  شكستةى 
وةزارةتةكانى ديكة، موسعةب سري، وتةبَيذي 
بةوةدا:  ئاماذةى  عَيراق،  كارةباي  وةزارةتي 
بةشَيوةكي  كارةكانيان  كارةبا  وةزارةت��ي 
نموونةيي ئةنجامداوةء ئؤباَلي ئةو كَيشةيةى 
كة  تر،  وةزارةتةكاني  ئةستؤي  خستووةتة 
بةتايبةتي  نةبوون  وةزارةتة  ئةو  هاوكاريي 

وةزارةتي نةوت«.
كارةبا  وةزيرى  دةستلةكاركَيشانةوةى   
حكومةتى  لة  نيية  لةوجؤرة  دياردةى  يةكةم 
نورى ماليكيدا، بةَلكو ضةندين وةزير بةجياو 
دةستيان  جياجيا  هؤكارى  لةبةر  كؤمةأل  بة 
ساَلى  كؤتايى  ل�ة  ل�ةك�اركَيشاوةتةوة، 

)2006(دا هاشم شبلى، وةزيرى دادى عَيراق 
هةمانكاتدا  لة  كة  عَيراقية،  ليستى  لةسةر 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  ليذنةى  سةرؤكى 
بةبَي  لةكاركَيشايةوة  دةستى  بوو،   )140(
دواتريش  بزانرَيتء  هؤكارةكةى  ئ��ةوةى 
ليستى  وزيرةكةى   )5( )2007(دا  ساَلى  لة 
داوايةكى  جَيبةجَينةكردنى  بةهؤى  عَيراقية 
ماليكييةوة،  نورى  لةاليةن  خاَلييةوة   )14(
 )5( بةدواشيدا  لةكاركَيشايةوة،  دةستيان 
ناإةزاييةك  وةك  سةدرييةكان  وةزي��رى 
بؤ  نةخشةيةك  دانةنانى  بة  بةرامبةر 
حكومةتى  ئةمريكا  هَيزةكانى  كشاندنةوةى 
لة  سوننةكانيش  بةجَيهَيشت،  ماليكييان 
بةكؤمةأل  دةستلةكاركَيشانةوةى  هةنطاوى 
وةك هةَلوَيست بةدوور نةبوونء لة كؤتايى 
ساَلى )2007(دا )5( وةزيرء جَيطرى سةرؤك 
وةك  كشاندةوة  حكومةت  لة  وةزيرانيان 
ثةراوَيزخستنيان  بة  بةرامبةر  ناإةزاييةك 
)2009(شدا  ساَلى  لة  شيعةكانةوة،  لةاليةن 
بازرطانى  وةزي��رى  سودانى،  عةبدولفةالح 
لة  وةزارةت��ةك��ةي��ةوة  طةندةَليي  بةهؤى 
بةدواشيدا  دوورخ��راي��ةوة،  ثؤستةكةى 
ذنان،  كاروبارى  وةزيرى  سامةإايى،  نةوار 
دةستى  بوو  ئيسالميى  حيزبى  سةربة  كة 
ذنانى  بؤ  كارنةكردنى  لةكاركَيشايةوةو 
عَيراق بة هؤكارى ئةو دةستلةكاركَيشانةوةية 

لةقةَلةمدا.
ثَييانواية:  سياسيش  ض��اودَي��ران��ى 
دةستلةكاركَيشانةوة  دياردةى  بةديكردنى 
بةَلطةى  لةبةغدا  وةزارةتةكاندا  لةنَيوان 

ثَيشكةوتنى ديموكراسيية. 
لةوبارةيةوة د.نةبيل محةمةد، ليكؤَلةري 
رؤذنامةى  بة  تايبةت  ع��َي��راق،  سياسيي 
دةستلةكاركَيشانةوةي  »دياردةي  راطةياند: 
دياردةيةكي  عَيراقى،  حكومةتى  وةزيرةكاني 
ثَيشكةوتني  لةسةر  بةَلطةية  تةندروستةء 

ديموكراسييةت لةعَيراقدا«.
بوونى  ديكةيش  هةندَيكى  ه��اوك��ات 
دةبةستنةوة  دةستلةكاركَيشانةوة  دياردةى 

بة بوونى طوشارى جةماوةرييةوة. 
ليذنةي  س��ةرؤك��ى  س��اع��دي،  سةباح 
ثَيشووي  نوَينةراني  ئةنجومةني  لة  نةزاهة 

»هؤكاري  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق، 
كارةبا  وةزي��ري  دةستلةكاركَيشانةوةي 
ضاودَيريي  طةشةكردني  بؤ  دةطةإَيتةوة 

جةماوةريي لةسةر حكومةت«.
زؤرب��ةي  ب��ةوةدا:  ئاماذةى  ساعدى، 
عَيراق  حكومةتي  وةزارةتةكاني  وةزي��رء 
ضاالكييةكانيان  كارء  راب��ردوودا  لةماوةي 

كارةكانيان  نةيانتوانيوة  بووةء  خراث  زؤر 
لةوةي  جطة  ئةنجامبدةن،  ثَيويست  وةكو 
سةرجةم ثَيوةرةكاني ئاماذة بةشكستهَينانيء 
بآلوبوونةوةي طةندةَليي لةناو ئةو وةزارةتانة 
دةدةنء اليةنة سياسييةكان ئةو شكستةيان 

شاردووةتةوة.
دةستلةكاركَيشانةوةى  دياردةى  بوونى 

هةرَيمى  لة  نةبوونى  بةغداو  لة  وةزيرةكان 
ئةم  جياوازيى  لةسةر  ثرسيارى  كوردستان 
لةماوةى  كة  ئةزموونة دروستكردووة،  دوو 
ثَينجةمى  كابينةى  راب��ردووى  ساَلى  ضوار 
فةتاح،  عومةر  تةنيا  هةرَيمدا  حكومةتى 
جَيطرى سةرؤك وةزيران لة كؤتايى تةمةنى 
لةكاركَيشايةوةء  دةستى  حكومةتةكةدا 
تائَيستاش نازانرَيت هؤكارةكان حيزبين، يان 

جَيطؤإكَيى ئيداريى.
رَيكخراوى  بةرثرسى  تةَلعةت،  رابةر 
كلتوورى  ب����ةوةدا:  ئ��ام��اذةى  ئ��اس��ك، 
سةرؤك  وةزي��رء  دةستلةكاركَيشانةوةى 
ثَيشكةوتووى  وآلتانى  زؤربةى  لة  وةزيران 
بوونى  ديموكراسيدا  ئةزموونى  خ��اوةن 
ئةزموونة  ئةو  خواست  هيواشى  هةيةء 
بةوةدا:  ئاماذةى  هةرَيمء  بؤ  بطوازرَيتةوة 
لةطةأل  بةراوردكردنى  بة  ئ��ةوةى  لةطةأل 
هؤكار  كةمترة،  ئةزموونى  بةغدا  هةرَيم، 
بةغدا  لة  دياردةية  ئةو  ئ��ةوةى  بؤ  زؤرن 
هةيةء لة هةرَيم نيية، »ضونكة لة هةرَيم هةر 
بكرَيت  تؤمةتبار  طةندةَليى  بة  وةزارةتَيك 
دةستلةكاربكَيشَيتةوة،  وةزير  ئةوةى  لةبرى 
داكؤكيى لةو مةسةلةية دةكاتء جطةلةوةش 
هةموو  ريشةى  رةطء  ناو  ضووةتة  حيزب 
حكومةت  كاركردنى  دةسةآلتء  اليةنةكانى 
بة  ن��ةك  حيزبيية،  كاركردنَيكى  زي��ات��ر 

عةقَليةتَيكى دامةزراوةيى«.
ب��ةرث��رس��ى رَي��ك��خ��راوى ئ��اس��ك، 
روون���ي���ك���ردةوة: ن��ةب��وون��ى دي����اردةى 
بارَيكى  هةرَيمدا  لة  دةستلةكاركَيشانةوة 
طةيشتن  دروس��ت��ك��ردووة،  نَيطةتيظى 
دةستكةوتَيكى  وةك  ثؤست  ثلةو  ب��ة 
دةكرَيت،  سةيرى  حيزبيى  تاكةكةسيى 
كؤمةَلطة،  بة  بةرامبةر  بةرثرسيارَيتى  نةك 
ئةو  دةستبةردارى  ئامادةنيية  حيزب  بؤية 
ئَيستاى  »واقيعى  وتيشى:  بَيتء  ثؤستة 
دوو  لةنَيوان  دابةشكراوة  واقيعَيكى  هةرَيم 
نزيكء  لَيك  ئايديؤلؤذياى  دوو  بة  حيزب 
ثؤستةكانيان  دوذمنكارانةوةء  مَيذوويةكى 
دابةشكردووة، بؤية ريسوابوونى هةريةكَيك 
بوونى  لةسةر  هةإةشة  بة  وةزيرةكانيان  لة 

خؤيانى لةقةَلةمدةدةن«.
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رؤذنامة

بة  عَيراق،  وةزيرانى  س��ةرؤك  ماليكى،  ن��ورى 
نووسراوَيكى رةسميى داوا دةكات رَيبطيرَيت لة وةفدى 
طرتووخانةكانى  سةردانيكردنى  بؤ  عَيراق  ثةرلةمانى 
ثةرلةمانيش  مرؤظى  مافى  ليذنةى  ئةندامَيكى  عَيراق، 

طومانى  رَيطريكردنة  ئةو  دةكات:  بةوة  ئاماذة 
لةالى ليذنةكةيان دروستكردووة. 
ب��ةث��َي��ى ن��ووس��راوَي��ك��ى 

نووسينطةى  رةسميى 
هَيزة  سةركردايةتى 
عَيراق،  ضةكدارةكانى 

ماليكى،  ن���ورى  ك��ة 
س�����ةرؤك وةزي�����ران 

داوا  دةكات،  سةرؤكايةتى 
ثةيوةنديدارةكانى  اليةنة  لة 

كة  دةك��ات،  ناوخؤ  وةزارةت��ى 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 

رَي  كة  ل��ةوةى  ئاطاداربكةنةوة 
ناوبراو  ئةنجومةنى  بةهيض وةفدَيكى 

طرتووخانةكان  سةردانى  كة  نادةن 
بكات.

نهَينييةو  كة  نووسراوة،  ئةو  بةثَيى 
ل��ةس��ةرةء  )2010/3/20(ى  ب���ةروارى 

ماليكى  كةوتووة،  رؤذنامة  دةست  كؤثييةكى 
وةزارةت��ى  اليةنةثةيوةنديدارةكانى  لة  داوا 

عَيراق  نوَينةرانى  »ئةنجومةنى  دةكات  ناوخؤ 
ئةو  وةفدَيكى  هةر  لة  رَي  كة  ئاطاداربكةنةوة، 

ئةنجومةنة دةطيرَيت بضنة ناو طرتووخانةكانةوة«. 
ليذنةى  ئةندامى  لةوبارةيةوة د.طيان كامل بةسير، 
عَيراق،  ثَيشووى  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  مرؤظى  مافى 
بؤ  بإيارةش  ئةو  لة  »بةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
دةبوو  عَيراق  طرتووخانةيةكى  هةر  سةردانيكردنى 

طرتووخانةكة  بةإَيوةبةرى  رةزامةنديى  ثةرلةمان 
لة  رَيطريكردن  ب��ةوةش��دا:  ئاماذةى  وةربطرَيت«، 

نيكردنى  ا لةالى سةرد طومانى  طرتووخانةكان 
دروستكردووةو  ليذنةكةيان 
ضوارساَلى  ب��ةدرَي��ذاي��ى 
ثةرلةمان  لة  كاركردنيان 
سةرةإاى هةوَلةكانيان 
نةيانتوانيوة سةردانى 
ط��رت��ووخ��ان��ةى 
بةسرة  ب��ؤك��اى 

بكةن«.

رؤذنامة

عَيراق،  نوَيى  حكومةتى  ثَيكهَينانى  بؤ   
ثإؤذةى  دوو  فةزيلة  حيزبى  باآلو  ئةنجومةنى 
دةخاتة  تؤثةكة  يةكةميان:  دةكةن،  ثَيشكةش  جيا 
ثَيكهَينانى  داواى  دووةميشيان:  ثةرلةمانةوةو  ناو 

هاوثةيمانيى ضوارليستى براوة دةكات.
حكومةتى  ثَيكهَينانى  مشتومإى  طةرمةى  لة 
رَيكةوتن  بؤ  اليةنةكان  شكستى  عَيراقء  نوَيى 
داهاتووى  وةزيرانى  سةرؤك  دياريكردنى  لةسةر 
ثإؤذةيةكى  ئيسالميى  باآلى  ئةنجومةنى  عَيراق، 
ثَيشكةش بة اليةنة سياسييةكان كردووة تا ثرسى 
لة  وةزي��ران  سةرؤك  ثؤستى  يةكالييكردنةوةى 
ئةو  بؤ  يةكالييبكرَيتةوة،  دةنطدان  بة  ثةرلةماندا 
ثشتطيريى  كؤكردنةوةى  هةوَلى  لة  مةبةستةش 

مةرجةعيةتى شيعةكانداية.
ليستى  ث��إؤذةي��ةش  ئةو  راطةياندنى  دواى 
ئةو  ئةندامى  قةتيبة جبورى،  زارى  لةسةر  عَيراقية 
راطةياندء  ثإؤذةيةى  ئةو  رةتكردنةوةى  ليستةوة 

بة نادةستووريى لةقةَلةميدا.
لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى  لةوبارةيةشةوة 
بةغداوة بة رؤذنامةى راطةياند: »اليةنة عَيراقييةكان 
ناكةن  بةيةكترى  متمانة  كة  ئاستَيك  طةيشتوونةتة 
دابةشبكةنء  ثؤستةكان  ب��ةدةن��ط��دان  ل��ةوةى 
لةنَيوانياندا  دةنطدان  بة  ثؤست  وةرطرتنى  طرةنتى 
ثؤستى  هةردوو  وةزيران  سةرؤك  لة  جطة  نييةو 
سةرؤكى ثةرلةمانء سةرؤك كؤماريش هةية، كة 

ثَيويستيان بة رَيكةوتنة.
ثَيشووى  ئةندامى  عوسمان،  حةسةن  هاوكات 
ليستى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ئةوة  لةسةر  جةختى  كوردستان،  هاوثةيمانى 
بؤ  باآل  ئةنجومةنى  ثَيشنيازةى  ئةو  ك��ردةوة: 
وةزي��ران  س��ةرؤك  ثؤستى  يةكالييكردنةوةى 

طَيذاوَيكى  دةخاتة  ثةرلةمان  دةنطدان،  بةإَيطةى 
»دةبَيت  راطةياند:  رؤذنامةشى  بة  ط���ةورةوة، 
دابةشبكرَيت،  تةوافوق  بة  ثؤستةكان  سةرجةم 
نةبَيت  رَيكةوتن  ثةرلةمان  دةرةوةى  لة  ئةطةر 
لةسةرى لةناو ثةرلةمان رَيكةوتن زةحمةتةو )323( 

كةس قسةى تَيدا دةكات.
ئيسالميى،  فةزيلةى  حيزبى  ديكةوة  لةاليةكى 
نيشتمانى،  ئيئتيالفى  ثَيكهَينةرةكانى  لة  يةكَيكة  كة 
ضارةسةركردنى  بؤ  ثَيشكةشكردووة  ثإؤذةيةكى 
ثَيكهَينانى  بة  وةزيران  سةرؤك  ثؤستى  كَيشةى 
لة  هةريةك  لةنَيوان  سةرةكيى  هاوثةيمانَيتييةكى 
نيشتمانىء  ئيئتيالفى  ياساو  دةوَلةتى  ليستةكانى 
لةسةر  تا  كوردستان،  هاوثةيمانى  عَيراقيةو 
لةالي  رَيكبكةون،  وةزيران  سةرؤك  دياريكردنى 
خؤشيةوة ليستى عَيراقية نةرميى ثيشاندا بةرامبةر 
وتةبَيذى  دةمةلوجى،  مةيسون  ثَيشنيازةو  بةو 
ليستى عَيراقية رايطةياند: »تاووتوَيى ئةو ثَيشنيازةى 

حيزبى فةزيلة دةكةين«.
ثةرلةمانتارى  عوسمان،  حسَين  لةوبارةيةوة 
هاوثةيمانيةتييةكى  ثَيكهَينانى  ثَييواية:  ثَيشوو، 
سةرةتاء  خاَلى  دةخ��ات��ةوة  ع��َي��راق  ل��ةوج��ؤرة 
ناوخؤياندا  لة  شيعةكان  ليستة  »ئةطةر  وتيشى: 
سةرؤك  ثؤستى  بؤ  ثاَلَيوراويان  دياريكردنى  لة 
وةزيران رَيكنةكةوتبن، ضؤن لة هاوثةيمانيةتييةكى 

ضوار ليستيدا رَيكدةكةون؟.
لةسةر  جةختى  ثَيشوو  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
حكومةت  عَيراقييةية  ليستى  مافى  ئةوةشكردةوة: 
ب��راوةو  كوتلةى  طةورةترين  وةك  ثَيكبهَينَيت 
دةتوانن  تابزانرَيت  ثَيبدرَيت  رَييان  ثَيويستة 
حكومةت ثَيكبهَينن، وتيشى: »هةندَيك لة ئةندامانى 
كردووة،  ئةوةيان  هةإةشةى  شيعةكانيش  ليستة 
ليستانة  لةو  ثَيكبهَينَيت  حكومةت  عةالوى  طةر  كة 

دةكشَينةوة«.

كلتوورى دةستلةكاركَيشانةوةى بةرثرسانى بةغدا ناطاتة هةرَيم

لة ضوارسالَدا )19( وةزير لة حكومةتى عَيراقى كشاونةتةوة 

ماليكى ريَنادات ثةرلةمانتاران 
سةردانى طرتووخانةكان بكةن

ثَيكهيَنانى حكومةت، ثأؤذةباران 
دةكرَيت
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فةرمانإةوان  كة  ئةوانةى  لةنَيوان  هَيشتا 
لة هةرَيمى كوردستانء ئةوانةى لة دةرةوةى 
بوونى  لةبارةى  هةية  ناكؤكيى  حكومةتن، 

»ئؤثؤزسيؤن« لة هةرَيمدا.
بؤضوونةكان لةبارةى ئؤثؤزسيؤنةوة هةر 
لة نَيوان ئةو دوو طرووثة ناكؤكةدا ئالؤز نين، 
كورديشدا  شةقامى  نوخبةء  ضينى  لة  بةَلكو 
خوَيندنةوةى جياوازيى بؤ دةكرَيت، هةروةها 
لة دةسةآلتء  لةنَيوان ئةو رؤشنبيرانةى كة 
ديسان  دةسةآلتن  دةرةوةى  لة  ئةوانةى 

جياوازيى بؤضوون لةسةر ئةم ضةمكة هةية.
مةبةست لة ئؤثؤزسيؤنى سياسيى هةموو 
دةطرَيتةوة،  سياسييانة  ثارتة  طرووثء  ئةو 
هةيةء  دةسةآلتخوازانةيان  ئامانجى  كة 
رةخنة  كاروضاالكيية  ميانةى  لة  هةوَلدةدةن 
بكةنء  طشتيى  راى  لة  كار  ئامَيزةكانياندا 
فةرمانإةوايان  ئةَلتةرناتيظى  وةك  خؤيان 

جَيطير بكةن.

هةرَيمى  ل��ة   2009/7/25 ل����ةدواى 
كة  سةريهةَلدا،  نوَى  طرووثَيكى  كوردستاندا 
لة هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاندا بةناوى 
»ليستى طؤإان« بةشداريكردو )25( كورسي 

لة )111( كورسى ثةرلةمانةكة بةدةستهَينا.
بة  رووداوةى  ئةو  ليستةكة  سةرؤكى 

كوردستان  هةرَيمى  لة  مَيذوويى  قؤناغَيكى 
وةسفكردء ناوى نا »وَيستطةى طؤإان«.

ل��ةم��اوةى ن��ي��وةى دووةم���ى س��ةدةى 
ضةندين  عَيراقدا  لة  كورد  طةلى  راب��ردوودا، 
قؤناغى تَيثةإاندووة، لةوانةش ساَلي  )1958(، 
كة رذَيمي  ثاشايةتي  طؤإا بة رذَيمي  كؤماريي  
عَيراقدا  دةس��ت��ووري   لة  بؤيةكةمينجار 
سةلمَينرا،  ع��ةرةب  ك��وردو  شةريكايةتي  
وَيستطة  لة  يةكَيك  بة  ئةمة  سةركردةكان 
ناوزةد  كورد  نوَيي   مَيذووي   طرنطةكاني  
دةكةن، ساَلي  )1961( شؤإشي  كوردستاني  
عَيراق دةستي  ثَيكرد، كة دةتوانين بَلَيين: يةكَيك 
شؤإشةكاني   جةماوةريترين  درَيذترين و  لة 
وَيستطةيةكي   ئةويش  بووة،  كورد  مَيذووي  
ترة، بةآلم لة بةرامبةر ساَلي  )شةستء يةك( 
ساَلي  )1975( هةية، كة ساَلي  هةرةسهَيناني  
ساَلَيك   وَيستطةيةكة،  ئةويش  شؤإشةكةية، 
دواى هةرةس دةستثَيكردنةوةي  بةرةنطاريي  
لة  سياسيي  و ضةكداري  دذى رذَيمي  بةعس 
وَيستطةيةكة،  ئةويش  عَيراقدا،  كوردستاني  
ساَلي  )1988( رذَيمي  بةعس تواني  بة ضةكي  
ئةنفالدا  عةمةلياتي   ئةنجامي   لة  كيميايي ء  
جوآلنةوةي   بةتايبةتي   كورد،  جوآلنةوةي  
تَيكبشكَينَيت،  كورد  ضةكداريي   سياسيي  و 
ئةويش يةكَيكي  ديكةية لة وَيستطة سةرةكيي  و 
كؤتايي  كة  ك��ورد،  م��َي��ذووي   طرنطةكاني  
قؤناغَيك و سةرةتاي  دةستثَيكردني  قؤناغَيكي  
ترة، ساَلي  )1991( كة راثةإين روويدا دواي  
راثةإين كؤإةو دواتر هةَلبذاردن و ثَيكهَيناني  
دواتريش  كوردستانء  هةرَيمي   حكومةتي  
نةئاشتىء  نةشةإ  ماوةى  ناوخؤء  شةإى 
تَيكةَلكردنةوةى ئيدارةكان، ساَلي  )2003(، كة 
ساَلي  رووخاني  رذَيمي  بةعسء لة )2003(وة 
تا ساَلي  )2005(، دةستووري  عَيراقي  نووسراو 
فيدراَليزم  عَيراقيدا مةسةلةي   لة دةستووري  
وَيستطة  ئ��ةو  هةموو  ئةمانة  جَيطيركرا، 
كورددا،  مَيذووي   لة  طرنطانةن  سةرةكيي  و 
ئةمانة  دةَلَيت:  مستةفا  نةوشيروان  بؤية 
زيندووة  ئَيمة  طةلةكةي   كة  ئةوةية  بةَلطةي  
هةستاوةتةوةء  هةميشة  تَيكشكان  لةدواي  

بةرةنطاريي  دةستثَيكردووةتةوة.
سياسيى  ذيانى  وَيستطةيةى  ئةم  راستة 
طؤإان«  »وَيستطةى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
هَيشتا  بةآلم  ب��ووة،  طرنط  كورد  طةلى  بؤ 
تائَيستاش  نةداوةتةوةء  رةنطى  طرنطييةكةى 

هةر دةَلةمةيةء ناتوانرَيت بووترَيت مةييوة.
ئؤثؤزسيؤنى كورديى، كة  قؤناغى  ئَيستا 
دروستبوونء  سةرهةَلدانء  سةرةتاى  لة 
ضةسثانداية، وةك قؤناغى سينةماى كورديى 
نةبوون،  ب��وونء  مشتومإى  كة  دةضَيت 

ئةكتيظىء نائةكتيظى لةسةرة.
كوردستان  هةرَيمى  ئاستى  لةسةر 
ثةنجةكانى  لة  كة  هةن،  سينةمايةك  ضةند 
طؤإانى  بةهؤى  ناكةن،  تَيثةإ  دةست  دوو 
لةوانة  بةشَيك  هةرَيمةوة  سيماى شارةكاني 
سينةماى  ئةواندا  لةجَيى  بةآلم  رووخَينران، 
نوَى بة شَيوازى مؤدرَين دروستكراونةتةوة.

نمايشكردنى  شوَينى  بوونى  رةخنةطران 
دةزانن،  طرنط  بة  )سينةما(  فيلمى سينةمايى 
بةآلم نايكةنة مةرجى سةرةكيىء تاكة مةرجى 

بوونى سينةماى كورديى.
هونةرةكةوة  قووآليى  بضينة  هةرضةندة   
ئيشكالييةتى طةورة لة سينةماى كورديدا هةية، 
سينةماى  لةوبإوايةدان  سينةماكاران  بةآلم 

كورديى لةسةرةتاى دةستثَيكردندايةء دةكرَيت 
لةداهاتوودا زياتر بةرةو ثَيشةوة بضَيت، بةآلم 
كورديى  ئؤثؤزسيؤنى  وةك  ئةويش  تائَيستا 

مشتومإى لةسةرة.
واى  سياسييةكة  تَيإوانينة  ثَيدةضَيت 
كردبَيت، كة ئةو طرووثةى ئَيستا لةدةرةوةى 
بةسةر  ئؤثؤزسيؤنيان  ن��اوى  دةسةآلتن 
قةناعةتمان  نةيانتوانيبَيت  بإيوة،  خؤياندا 

ثَيبكةن، كة ئايا »بة فيعلى ئؤثؤزسيؤنن؟«
لة  كورد  )1991(ى  راثةإينةكةى  دواى 
دذى رذَيمى بةعس، دوو حيزبى جةماوةريى 
ديموكرات(  ثارتى  نيشتمانيىء  )يةكَيتيى 
دةسةآلتيان طرتة دةست تائَيستاش هةر ئةوان 
يةكَيتىء  كةواتة  بةإَيوةدةبةن،  حكومةت 
ثارتى )19( ساَلة دةسةآلتيان لة كوردستاندا 
ئةستةمة  ئةوة  دةَلَين:  ضاودَيران  بؤية  هةية، 
كة  بهَينرَيت،  دةسةآلتدارانة  بةو  قةناعةت 
ثؤستةكانيان  ثلةو  لة  دةست  ئاسانيى  بة 

هةَلبطرن. 
ثَيش  ط�����ؤإان،  ليستى  س��ةرؤك��ى 
رَيطة  بؤئةوةى   2009/7/25 هةَلبذاردنةكةى 
لةاليةن  باردودؤخةكة  شَيواندنى  لة  بطرَيت 

ثؤستةكانيان  لة  ت��ةواوى  بة  كة  ئةوانةوة، 
دةترسان، هةم بؤئةوةش كة رَيطةيان ثَيبدرَيت 
بةشداريى هةَلبذاردن بكةن طوتارَيكى نةرمى 

هةبوو.
نةوشيروان مستةفا، رؤذى )7/22( )سَى 
رؤذ بةر لة ثرؤسةى ئةنجامدانى هةَلبذاردن( 
بةديهَيناني   طؤإان  لة  مةبةستمان  ئَيمة  وتى: 
ذياني   لة  كتوثإنيية  هةَلطَيإانةوةيةكي  
دةمانةوَيت  بةَلكو  ميللةتةكةماندا،  سياسيي  
بةهةنطاو  هةنطاو  شَينةيي  طةشةكردنَيكي  
سياسيي  و  ب��ارودؤخ��ي   لة  بةقؤناغ  قؤناغ 
كؤمةآليةتي  و  ب��ارودؤخ��ي   ئ��اب��ووري��ي  و 
ئةم  بةديبهَينين،  طةلةكةماندا  رؤشنبيريي  
داخ��راوةك��ان��ى  ك��ؤب��وون��ةوة  لة  ثةيامةى 
نةبا  دةك���ردةوة،  دووث��ات  اليةنطرانيشيدا 
كارةكةيان لَى بشَيوَيت، ضونكة »اليةنطرةكانى 

زؤر توإةبوون لة دةسةآلتة كوردييةكة«.
بؤئةوةش كة دَلنيايييةك بدات بةوانةى كة 
)نزيكةى 19 ساأل(،  لة دةسةآلتدان  تةمةنَيكة 
طؤإاني   ئَيمة  لةالي   طؤإان  مةسةلةي   وتى: 
بةَلكو  نيية،  كةس  طؤإاني   نيية،  رووخسار 
سياسيي  و  سيستمي   طؤإاني   ئَيمة  ل��ةالي  

كارطَيإيية.
هةَلبذاردندا  بانطةشةى  لة  طؤإان  ليستى 
دةكردةوة،  ئةوة  لةسةر  جةختيان  هةميشة 
كة دةيانةوَيت دةسةآلت لة مةكتةبي  سياسيي  
دامودةزطا  بؤ  بطوَيزنةوة  حيزبةكانةوة 

هةَلبذَيردراوةكان.
تر  مانابةخشينَيكى  بؤ  بانطةشةكردن 
رؤَلثَيدانى  تةشريعيء  دةسةآلتَيكي   بة  بوو 
وةك  سياسيي ،  مةرجةعي   وةك  ثةرلةمان 
دةيانوت: »لةجياتي  ئةوةي  مةكتةبي  سياسيي  
بإيارداني   جَيطةي   سياسيي  و  مةرجةعي  
مةرجةعي   بة  ببَيت  ثةرلةمان  بَيت،  سياسيي  
طةرمتر  بانطةشةكةى  ئةمةش  سياسيي«، 

كردبوو.
ضؤن  )وةك  بإوايةدابوون  لةو   ئ��ةوان 
بانطةشةيان بؤ دةكرد(، كة بودجة ئاشكرا نيية، 
نازانرَيت داهات و خةرجي  هةرَيمي  كوردستان 
لةاليةن  قةزايي  دةسةآلتي   بؤميللةت،  ضةندة 
اليةنى سياسييةوة دةستَيوةرداني  تَيدا هةيةء، 
لةسةر  ثيشةيي،  بنضينةي   لةسةر  دةبَيت 
بنضينةي  سةربةخؤيي، ئةو بنضينانةي  كة ثَيي  
بنةماي   لةسةر  ياسايي،  ثَيوةري   دةوترَيت 

ئةوة دةسةآلتي  قةزايي ضاوي  ثيا بطَيإينةوة.
دةسةآلتدارةكان  سةركردة  لة  كام  هيض 
هةموو  كة  ن��ةش��اردووةت��ةوة،  ئ��ةوةي��ان 
حكومةتَيك ثَيويستى بة ئؤثؤزسيؤن هةية بة 
بةآلم  كوردستانيشةوة،  هةرَيمى  حكومةتى 
نوَييةكة«  »ئؤثؤزسيؤنة  لة  ئةوة  رةخنةى 
دةسةآلت  خراثييةكانى  »تةنيا  كة  دةط��رن، 
دةردةخةنء دان بة باشييةكاندا نانَينء تةنيا 
اليةنة نَيطةتيظةكانى دةسةآلت دةبينن«، بؤية 
هةوَلى  »ئةوةندةى  ئةوانة  لةوبإوايةدان 
ئةوةندة  دةدةن،  حكومةتةكة  ثةكخستنى 
هةروةها  نين«،  ئيجابيى  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
كة  ئ��ةوةي��ة،  دةس��ةآلت  ت��رى  رةخنةيةكى 
ئةوانةى ناويان لةخؤيان ناوة »ئؤثؤزسيؤن« 

تةنيا ئؤثؤزسينى حيزبة، نةك دةسةآلت.
يةكَيتىء  نَيوان  رَيكةوتنَيكى  لة  بؤية 
ئيمزايان   )2007( تةمموزى  كة  ثارتيدا 
ئاشكرايانكردء   )2010( ئةمساأل  كردووةء 
ناوى  ناسراوة،  ستراتيذيى  رَيكةوتنى  بة 
هَيناوةء  ئيجابييان  سلبيىء  ئؤثؤزسيؤنى 
هةردووال رَيكةوتوون لةسةر ئةوةى، كة رَى 
هةرَيمدا  لة  نةدرَيت  سلبيى  ئؤثؤزسيؤنى  بة 
هةبَيت، وةك لة رَيكةوتنةكةدا هاتووة: »نابَيت 
بةهَيزبووني  ئةطةري  ببَيتة  رَيكةوتنة  ئةم 
ئؤثؤزسيؤني نةرَينيي )سلبيي( لة كوردستاندا« 
كة  ن��ةك��ردووةت��ةوة،  روون��ي��ان  ئةطةرضى 

مةبةسيتيان لة ئؤثؤزسيؤنى سلبى ضيية.
لة  تةنيا  كة  ئؤثؤزسيؤنةكة«  »طرووثة 
ثةرلةمانى كوردستان  لة  فراكسيؤنى طؤإان 
فراكسيؤنى  لة  هةريةك  نةبووتةوةء  كورت 
ئيسالميش  كؤمةَلى  ئيسالميىء  يةكطرتووى 
دةك��ةن،  ن��اوزةد  ئؤثؤزسيؤن  بة  خؤيان 
ثَيضةوانةى بؤضوونى دةسةآلت بارودؤخةكة 
ئةوان  كة  ل��ةوب��إواي��ةدان،  دةخوَيننةوةء 
خؤيان  راستى  رَيطةى  »ئؤثؤزسيؤنن«ء 

طرتووة.
لةسةرة  مشتومإى  ئَيستا  كة  ئ��ةوةى 
لة هةرَيمى  ئايا ئؤثؤزسيؤنبوون  ئةوةية، كة 
كوردستاندا لة كَيوة دةستثَيدةكات؟ زنجيرةى 
شرؤظة  ثرسيارة  ئةو  وةآلم��ى  داه��ات��وو، 

دةكةين.

13
hewal.rozhnama@gmail.com

ئؤثؤزسيؤنى كورديىء سينةماى كورديى
هةنطاوةكان بةكوآ طةيشتوون؟

ئؤثؤزسيؤنبوون
بةثَيى ثَيناسةكان، ئؤثؤزسيؤنى تةندروست لة سيستمَيكى ديموكراتى تةندروستدا سةرهةَلدةدات، بؤية دةكرَيت بثرسين، ئايا ئؤثؤزسيؤنى كورديى 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؟، 

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. 

نةوشيروان مستةفا، 
سَى رؤذ 

بةر لة هةلَبذاردن: 
ئَيمة مةبةستمان 

لة طؤِران بةديهيَناني  
هةلَطَيِرانةوةيةكي  

كتوثِر نيية 
لة ذياني  سياسيي  

ميللةتةكةماندا

ذمــارة )588( 
سَيشةممة 2010/6/29

ئاستةنطةكانى بةردةم ئؤثؤزسيؤن:

ب��ةس��ةر  دةس��ت��ط��رت��ن   .1  
لةاليةن  هَيز  سةرضاوةكانى 

دةسةآلتةوة.
كاراو  ثةرلةمانى  نةبوونى   .2

سةربةخؤ.
3. نةبوونى طرةنتى ياسايى.

رَيكةوتنء  بؤ  ثةنابردن   .4
ديموكراسيى سازان.

 5. طرفتى سةربةخؤيى ئابووريى.
رؤشنبيريى  الوازي����ى   .6

ئؤثؤزسيؤنيى.

ئؤثؤزسيؤن:

زاراوةى ئؤثؤزسيؤن لة بنةمادا دةطةإَيتةوة بؤ )oppositio(ى التينى بةواتاى 
رووبةإوو بوونةوةء بةرامبةر يةكوةستان، يان راى ثَيضةوانة دَيت، سةرةتا 

لة بوارى ئةستَيرة ناسيدا بةكار دةهات.

خواستء ثِرؤذةكانى ئؤثؤزسيؤنى سياسيى:

1. هةَلبذاردنى ثاكء سةربةخؤ.
ئيداريية  ياسايىء  سنوورة  هةَلطرتنى  حيزبةكانء  دامةزراندنى  ئازاديى   .2

ناديموكراسييةكان.
3. هةَلوةشاندنةوةى بارى نائاسايىء بةردانى طيراوة سياسييةكان.

دامةزراوة  كاروبارى  لة  فةرمانإةوا  حيزبى  دةستى  دوورخستنةوةى   .  4
سياسييةكان.

5. ضةسثاندنى ثرةنسيثى دةستاودةستكردنى ئاشتيانةى دةسةآلت.
6 .ضةسثاندنى هةَلبذاردنى ثةرلةمانى ئازادء بَيطةرد. 

سةنديكاء  جةماوةرءيى  رَيكخراوة  كارى  دةرفةتى  رةخساندنى   .7
مةدةنييةكان.

8. كةمكردنةوةى رؤَلى دةزطا هةواَلطرييةكان.
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ياسين ساَلح، لةء بإوايةداية ئؤثؤزسيؤن 
ئَيستا لة قؤناغى سةرةتادايةء 

ئومَيديشى هةية كة »داهاتوويةكى طةش 
لة ثَيشةوةية«، ياسين، كة ماستةرى لة 
ئؤثؤزسيؤنى سياسيدا هةية، دةَلَيت: بة 

ثَيضةوانةى ئةوةى كة خةَلك ثَييواية 
ئؤثؤزسيؤن ناسةقامطيريى دروستدةكات، 

بةَلكو ئؤثؤزسيؤن دةبَيتة هؤى 
سةقامطيريى، هةروةها ئؤثؤزسيؤنى 

سياسى بة يةكَيك لة »ثَيدوايستييةكانى« 
سيستمى سياسيى دةزانَيتء بإواى 

واية؛ ئةوةى ئَيستا لة كوردستاندا هةية 
»ئؤثؤزسيؤنَيكى ئيجابيية«.

ئؤثؤزسيؤن  بؤ  خوَيندنةوةت  رؤذنامة: 
ضيية لة هةرَيمى كوردستاندا؟

* ئؤثؤزسيؤنى سياسيي لة كوردستاندا 
بةتايبةت  ت���ةواوةت���ى  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى 
كوردستاندا  لة  )2009/7/25(ةوة  لةدواى 
تائَيستا  ئؤثؤزسيؤنة  ئةم  سةريهةَلداوة، 
بةإَيوةدةضَيت،  دروس��ت  بةشَيوةيةكى 
ئةمة بؤ خؤى واى نيشاندةدات كة جؤرَيك 
كوردستاندا  لة  سياسيى  ثَيشكةوتنى  لة 
روءيداوة، ضونكة كاتَيك هَيزَيك ثَيويستبوو 
لةوةدا  طرنطييةكةى  هَيزة  ئةم  ئارا،  هاتة 
هةَلبذاردندا،  لة  كرد  بةشداريى  كة  بوو 
لة  كوردستانة  جياكةرةوةى  خاَلى  ئةمة 
وآلتانى دةوروبةر، خاَلَيكى ديكةش ئةوةية، 
راستة  قبوءَلكرد،  هَيزةى  ئةم  دةسةآلت  كة 
هةندَيك جار طرذيى هةبووةء هةندَيك جار 
ترسى الى هاوآلتييان دروستكردووة، واتة 
تائَيستا ثةيوةندييةكان تةندروستن، ئةمةش 
بينء  طةشبين  كة  ئ��ةوةى  هؤى  بووةتة 

ضاوةإَيى ئايندةيةكى طةش دةكةين.

رؤذنامة: ئَيستا ئؤثؤزسيؤن لة كوردستاندا 
لة ض قؤناغَيكداية؟

قؤناغى  ل��ة  ئؤثؤزسيؤن  ئَيستا   *
سةرةتاداية، ضونكة بؤخؤى شتَيكى تازةية، 
ئةو تَيطةيشتنةى كة ثَيشتر هةبووة، جياوازة 
تَيطةيشتنةى  ئةو  هةية،  ئَيستا  كة  لةوةى 
ثةيوةنديى  تَيطةيشتنَيكة  زياتر  هةمانة،  ئَيمة 
خةباتى  دوذمنايةتىء  دذايةتىء  بة  هةية 
ئؤثؤزسيؤنبوون  لةكاتَيكدا  ضةكدارييةوة، 
ثرؤسةيةكى جياوازة لة خةباتى ضةكداريى، 
حاَلةتى  بة  هةية  ثةيوةنديى  ثرؤسةيةكة 
ضونكة  كؤمةَلطةيةكةوة،  هةر  سروشتيى 
هةموو  كؤمةَلطةيةكدا  هيض  لة  ناكرَيت 
ناكرَيت  ب��إؤن،  ئاراستة  بةيةك  خةَلك 
سياسييةكانى  كاية  بتوانَيت  بةتةنيا  هَيزَيك 
يان  بكات،  داطير  بةتةواوى  ناوضةيةك 
هةبوونى  لةبةرئةوةى  بكات،  كؤنترؤَلى 
هَيزَيكى ديكة لة دةرةوةى هَيزى حوكمإان، 
دةبَيتة هؤى ئةوةى كة هاوسةنطييةك لةناو 
ئةو كؤمةَلطةيةدا دروستبَيت، دروستبوونى 
كة  ئةوةى  بةثَيضةوانةى  هاوسةنطيية  ئةم 
خةَلك ثَييواية ئؤثؤزسيؤنيى ناسةقامطيريى 
ئؤثؤزسيؤنيي  بةَلكو  دروس��ت��دةك��ات، 
ئةو  ضونكة  سةقامطيريى،  هؤى  دةبَيتة 
هةية،  كؤمةَلطةدا  لةناو  ناإازييانةى  هَيزة 
بةشَيوةيةكى  رَيكيدةخاتء  ئؤثؤزسيؤن 
رَيكخراو ئاراستةى دةكات، ئةمةش لةاليةك 
كؤمةَلطة  ه��ةم  كة  ئ��ةوةى  ه��ؤى  دةبَيتة 
دةبَيتة  هةم  ببينَيت،  بةخؤوة  سةقامطيريى 

لة  سياسيى  سيستمى  كة  ئ��ةوةى  ه��ؤى 
كوردستاندا جَيطير بَيت، دةبَيتة هؤى ئةوةش 
ديموكراتيانةترء  سياسيش  سيستمى  كة 

شةفافانةتر مامةَلة بكات.
نةبوونى  بة  سةبارةت  هةر  رؤذنامة: 
لة  ئؤثؤزسيؤن،  لة  تَيطةيشتن  رؤشنبيريى 
كة  داوة،  بةوة  ئاماذةت  ماستةرنامةكةتدا 
لةدواى  رؤشنبيرييةوة  نةبوونى  بةهؤى 
ئؤثؤزسيؤن   )1992 )هةَلبذاردنى  راثةإينةوة 

ثةيدانةبوو، ئةو دؤخة ئَيستا ضؤنة؟
روءي���داوة،  زؤر  طؤإانكارييةكى   *
ئؤثؤزسيؤن  لةدايكبوونى  طةشةيكردووة، 
خةَلك  رؤشنبيرييةية،  ئةو  طةشةى  ماناى 
ثَيويستة  دةزانَيت  كة  ئةوةى  طةيشتووةتة 
لةناو  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى  هةبَيت  هَيزَيك 
ببينَيت،  كورديدا  حوكمإانيى  سيستمى 
سيستمى  دذى  ئؤثؤزسيؤن  لةكاتَيكدا 
دذى  طشتيىء  بةشَيوةيةكى  نيية  سياسيى 
سياسةتى حكومةتةكةية، دوء شتى جياوازة، 
ضونكة تؤ هَيزَيكيت بةشداريت لة سيستمى 
لةطةأل  تؤ  بؤضوونى  بيرو  بةآلم  سياسيدا، 
سياسةتى حكومةتدا ناطونجَيت، نةك لةطةأل 
سيستمة سياسييةكةدا بةشَيوةيةكى طشتيى، 
هةبَيت  رةخنةت  رةنطة  هةندَيكجار  راستة 
ئةوة  ماناى  ئةوة  بةآلم  كةموكوإيى،  لة 
بةتةواوى  سياسيية  سيستمة  ئةم  كة  نيية 
رؤشنبيريية  ئةو  كؤندا  لة  رةتدةكةيتةوة، 
سياسييةى كة هةبوو، ئةوةبوو كة سيستمة 
رةت��دةك��ردةوة،  بةتةواوى  سياسييةكةى 
دوذمنايةتى  ضةكداريىء  خةباتى  هةميشة 
ئؤثؤزسيؤنى  لةكاتَيكدا  بوو،  لةبةرضاو 
رةخنةى  حكومةتة،  نةيارى  ئَيستا  سياسيى 
لَيدةطرَيت، ثرسيار لةسةر سياسةتى طشتيى 
زياتر  حكومةت  دةيةوَيت  دروستدةكات، 
ئةوةية  ئَيستا  ئؤثؤزسيؤنى  بكات،  خزمةت 
ثَيية،  ثرؤذةى  دةخاتةإوو،  ئةَلتةرناتيظ  كة 
ئَيمة  رؤشنبيرييةى  ئةو  بةثَيى  لةكاتَيكدا 
ئؤثؤزسيؤن  كة  ثَيمانواية  بووين،  فَيرى 
رءوخانى  هؤى  دةبَيتة  ئةوة  دروستبوو، 
سيستمة  دذى  ب��ةت��ةواوى  دةس���ةآلتء 
سياسييةكةية، بؤية طؤإانى ئةم رؤشنبيريية 
تا  ب��وَي��ت  ديكةشى  م��اوةي��ةك��ى  رةن��ط��ة 
لة  يةكَيكة  سياسيى  ئؤثؤزسيؤنى  تَيبطات 
ثَيدوايستييةكانى سيستمى سياسيى، يةكَيكة 
ثرؤسةى  ثَيشكةوتنى  ثَيويستييةكانى  لة 
لةو  يةكَيكة  كوردستانداء  لة  ديموكراسى 
طشتيى  بةرذةوةنديى  لة  ثَيداويستيانةى 

هاوآلتييانداية.
رؤذنامة: دةسةآلت رَيطرة يان رَيخؤشكةرة 

بؤ دروستبوونى ئؤثؤزسيؤن؟
بةداخةوة  ناوةإاستدا  خؤرهةآلتى  لة   *
رَيطةى  لة  هةية،  كة  دةس��ةآلت��ةى  ئ��ةو 
بةدةستةوةطرتووة،  حوكميان  شؤإشةوة 
بةمشَيوةية  كة  هَيزانةش  ئةو  هةميشة 
شةرعيتر  بة  خؤيان  وةردةطرن  دةسةآلت 
دةزاننء ثَييانواية، ئةوانن كة بوونةتة هؤى 
بؤية  دروستبكةن،  زةمينةية  ئةو  ئةوةى 

ئاسان نيية دةسةآلتيان لَيوةربطريت. 
سةردةمَيك  تا  ثَيمواية،  كوردستاندا  لة 
بةآلم  ئ��اراداب��وو،  لة  بيركردنةوة  هةمان 
دراء  ملمالنآ  رَيطةى  مادام   )7/25( لةدواى 
ئةنجامةكان قبوءَلكران، ئةوة ماناى ئةوةية 
لةو  جطة  روءي��داوة،  طةورة  طؤإانَيكى  كة 
بؤ  روءي���داوة،  ديكةش  طؤإانى  طؤإانة، 
نموءنة هةموو حيزبةكان ثَييانوابووة ئةطةر 
هَيزَيك هةبَيت لة دةرةوةى حكومةت، ئةوة 
هَيزَيكة كَيشة دروستدةكاتء قابيلى قبوءأل 
ئاسايى  بةشَيوةيةكى  ئَيستا  بةآلم  نيية، 
وةك  ثةرلةماندا  لةناو  هَيز  سآ  وةرطيرا، 

ئؤثؤزسيؤن كار دةكةن.
رؤذنامة: ئايا ئؤثؤزسيؤنبوون ئةوةية كة 
وةك  يان  بطرَيت،  شتَيك  هةموو  لة  رةخنة 
خَيريشدا  شتى  بة  »دان  دةَلَيت:  دةسةآلت 

بنَيت«؟
طوتارةى  ئةو  ئؤثؤزسيؤن  دةبَيت   *
شايةنى  ب��َي��تء  واقيعبينانة  هةيةتى، 
بةرذةوةنديى  دةبَيت  بَيت،  جَيبةجَيكردن 
طشتيى هاوآلتييانى تَيدا رةضاو بكات، بةآلم 
هةم  هةية،  رةتكردنةوة  لة  جؤرَيك  لَيرة 
مامةَلة  راديكاَلى  بةشَيوةيةكى  ئؤثؤزسيؤن 
دةكات، هةم دةسةآلتيش بةشَيوةيةكى توند 
لةسةر  بةرثرسيارَيتييةكة  دةكات،  مامةَلة 

هةردوءالية.

ئَيمة  ئايا  هةية،  حاَلةت  دوو  لَيرةدا 
دةمانةوَيت بنامةيةك دابنَيينء بةشَيوةيةكى 
بكةين،  ئؤثؤزسيؤن  لةطةأل  مامةَلة  نةرم 
بة  بكةين،  مامةَلة  توند  بةشَيوةيةكى  يان 
كة  ئةوةية،  تةندروست  مامةَلةى  من  راى 
كة  بكات  دروس��ت  زةمينةيةك  دةس��ةآلت 
بكات،  بوونى خؤى  بة  ئؤثؤزسيؤن هةست 
هةست بكات ئةو بؤضوونانةى ئةو هةيةتى 
بإوايةدام  لةو  دةط��رَي��ت،  خؤى  شوَينى 
بكاتةوة  لةوة  بير  ئؤثؤزسيؤنيش  دةبَيت 
دةيكات  ئةو  ثَيشنيازانةى  ئةو  نيية  مةرج 
قبوءأل  دةس��ةآلت��ةوة  ل��ةالي��ةن  يةكسةر 
ئةو  ئؤثؤزسيؤن  كة  ئةوةية  طرنط  بكرَين، 
هاوآلتيياندا  لةطةأل  ضةند  هةيةتى  طوتارةى 
لةسةر  كاريطةريى  ضةند  دةطونجَيت، 
ئؤثؤزسيؤن  دواجار  دةكات،  طشتيى  راى 
راى  لةسةر  كاريطةريى  ئةوةية  ك��ارى 
لة جارى  بتوانَيت  بؤئةوةى  هةبَيت،  طشتيى 
ببَيتة  داهاتوودا ضانسى بردنةوةى هةبَيتء 
نابَيت  ئؤثؤزسيؤنبوون  واتة  دةس��ةآلت، 
لةثَيناوى ئؤثؤزسيؤنبووندا بَيت، ئةم حاَلةتة 

تا ئةندازةيةك بةديدةكرَيت لة كوردستاندا.
ياسايةكى  كة  كوردستاندا  لة  رؤذنامة: 
ياساى  سياسيىء  حيزبى  بؤ  تةندروست 
ضؤن  نيية،  دةستوءر  حيزبةكانء  بودجةى 

ئؤثؤزسيؤن بة ياسايى طةشةدةكات؟
بنةإةتييةكان  كَيشة  لة  يةكَيكة  ئةمة   *
سيستمى  روءبةإووى  كة  كوردستاندا،  لة 
لة  يةكَيك  هيوادارم  دةبَيتةوة،  سياسيى 
بَيت  ئةوة  ثةرلةمان  خولةى  ئةم  كارةكانى 
خاوةنى  ببينة  دةربكاتء  دةستوءر  كة 
دةس��ت��وءرى خ��ؤم��ان، ل���ةداوى ئ��ةوةوة 
دةردةكةون،  سنوءرةكانيان  دةسةآلتةكان 
مافء ئةركى ئؤثؤزسيؤنيش دةردةكةوَيت، 

ياساى  بةدَلنياييةوة  دووةم،  يةكةم،  ئةمة 
بة  ثَيويستى  ك��ؤن��ةء  زؤر  حيزبةكان 
هةمواركردن هةية، سَييةم، دةبَيت ياسايةك 
حيزبةكان،  بودجةى  رَيكخستنى  بؤ  هةبَيت 
ئةو  دنيا  وآلتةكانى  هةموو  لة  بةطشتيى 
ثةرلةمانةوة  بضَيتة  دةتوانَيت  هَيزةى 
طرنطتريش  خاَلَيكى  ثَيدةدرَيت،  بودجةى 
لةطةأل  ئؤثؤزسيؤن  ثَيويستة  كة  ئةوةية، 
واتة  هةبَيت،  يةكسانيان  ضانسى  دةسةآلتدا 
كاية  بةشداريى  لة  نابَيت دةسةآلت ضانسى 

سياسييةكاندا لة ئؤثؤزسيؤن زياتر بَيت.
ئؤثؤزسيؤن  ثَيتواية  كةواتة  رؤذنامة: 

جؤرَيك لة هةَلثةء ثةلةثةلى ثَيوة ديارة؟
كة  هةستدةكةيت  وا  جار  زؤر  بةَلَي،   *
ئةو  دي��ارةء  ثَيوة  ثةلةثةلى  ئؤثؤزسيؤن 
دروشمانةى بةرزيانكردووةتةوة دةيانةوَيت 
لةبةرامبةريشدا  جَيبةجَيبكرَيت،  يةكسةر 
دةسةآلت خاوةخاويى زؤرى ثَيوة ديارة، بؤ 
ئؤثؤزسيؤن  دةكرَيت  كة  ثةرلةمان،  نموءنة 

زؤر سستء  هةبَيت،  تَيدا  طةورةى  رؤَلى 
ثةيوةنديى  ياسايانةى  ئةو  لةسةرخؤية، 
بةرذةوةنديى  ض��ارةن��وءسء  بة  هةية 
زؤرينةى هاوآلتييانةوة فةرامؤشدةكرَيت، 
دةردةكرَين،  نين  طرنط  كة زؤر  ئةوانةش 
لَيرةدا دوو شتى ثَيضةوانة هةية، لةاليةكةوة 
دةسةآلتء ثةرلةمان زؤر بة لةسةرخؤيى 
كاردةكات، لةوالشةوة ئؤثؤزسيؤن زؤرى 
ئةمة  هةبَيت  ياسايةك  دةبَيت  ثةلةية، 

رَيكبخات.

ئؤثؤزسيؤن  بإوايةدايت  لةو  رؤذنامة: 
هيض  رةخ��ن��ةط��رنء  ك��ؤم��ةَل��َي��ك  تةنيا 

بةرنامةيةكيان نيية؟
واى  ناخوَينمةوة،  واى  من  نةخَير،   *
ئةَلتةرناتيظيان  هةية،  بةرنامةيان  كة  دةبينم 
بآلودةكةنةوة،  ثرؤذةكانيان  ئةوان  ثَيية، 
طرنطيى ئؤثؤزسيؤن ئةوةية كة تةنيا رةخنة 
لةم  سوءد  هةندَيكجار  ثَيويستة  نةطرَيت، 
ثرؤذانةش وةربطرَيت، ضونكة ئؤثؤزسيؤن 
دةس��ةآلت��ة،  رَينيشاندةرى  هةندَيكجار 
ثرؤذةكانى  لة  س��وءد  دةس��ةآلت  دةبَيت 
ئؤثؤزسيؤن وةربطرَيت بؤئةوةى زؤرترين 

خزمةتطوزاريى ثَيشكةش بكات.
يةكَيتىء  نَيوان  رَيكةوتنى  لة  رؤذنامة: 
ثارتيدا باسى ئؤثؤزسيؤنى سلبيي كراوة، ئايا 
يان  هةية؟  ئيجابيى  سلبيىء  ئؤثؤزسيؤنى 
ئةوة تةنيا رَيكةوتنَيكة بؤ نةهَيشتنى دةنطى 

ناإازيى يان نةيار؟
* لةو بإوايةدام لة هةَلبذاردنى داهاتوودا 
رَيكةوتنةكة طؤإانى بةسةردا دَيت، وةك لة 
بينى،  بةشَيكمان  راب��ردوودا  هةَلبذاردنى 
ئةطةر ئةم رَيكةوتنة لةسةر ئةوةية كة دوو 
هَيز دةيانةوَيت ثَيكةوة ئيش بكةن، حاَلةتَيكى 
ئةوةية  لةسةر  ئةطةر  بةآلم  تةندروستة، 
ئةوة  بكات،  ئيش  ديكة  خةَلكى  نايةَلن  كة 

حاَلةتَيكى ناتةندروستة.
ق��س��ةي��ةك ه��ةي��ة ل��ةب��ارةى ئ��ةوةى 
كارى  زؤرج���ار  دةس���ةآلت  دةَل��َي��ت،  كة 
ئةم  واتة  دةكات،  دةستنيشان  ئؤثؤزسيؤن 
زةمينةيةكى  ضةند  دةسةآلتداية  لة  هَيزةى 
كار  ئؤثؤزسيؤن  بإةخسَينَيت  ديموكراسى 
بكات، ئةوةندة ئؤثؤزسيؤن ئيجابيى دةبَيت، 
بةثَيضةوانةشةوة ضةند زةمينةى كاركردنء 
زةمينة  هَيندة  كةمبكةيتةوة،  ضاالكيى 
ضةندين  خؤشدةكةيت،  توندإةويى  بؤ 
ثَيمواية  بؤية  هةية،  رءوةوة  لةم  ديراسات 
كوردستاندا  لة  ئَيستا  ئؤثؤزسيؤنةى  ئةو 
دروستبووة، تائَيستا ئيجابيية، ئةوةندةى لة 
طوتارى سةركردايةتى سياسيى كوردستاندا 
ئؤثؤزسيؤنة  لةم  ثَيشوازييان  بينيومة، 

كردووةء بة ثَيويستييةكيان زانيوة.

ياسين سالَح، شارةزا لة ئؤثؤزسيؤنى سياسيى: دةسةآلت ضةند زةمينة بأةخسيَنَيت 

ئؤثؤزسيؤن كار بكات، ئةوةندة ئؤثؤزسيؤن ئيجابيى دةبَيت

بةثَيى ثَيناسةكان، ئؤثؤزسيؤنى تةندروست لة سيستمَيكى ديموكراتى تةندروستدا سةرهةَلدةدات، بؤية دةكرَيت بثرسين، ئايا ئؤثؤزسيؤنى كورديى 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؟، 

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. 

ياسين ساَلح حةمة
لةدايكبووى )1973( لة خانةقين.

ديبلؤم لة راطةياندن.
)ئؤثؤزسيؤنى  سياسييةكان  زانستة  لة  ماستةر 

سياسيى(.
سياسيدا  بوارى  لة  تائَيستا   )1997( لةساَلى 

دةنوءسَيت.

ئةم ئؤثؤزسيؤنة تائَيستا 
بةشَيوةيةكى دروست 

بةِريَوةدةضَيت

ئؤثؤزسيؤن يةكَيكة 
لة ثَيدوايستييةكانى 

سيستمى سياسى

ناكرَيت هَيزَيك 

بةتةنيا بتوانَيت 

كاية سياسييةكانى 

ناوضةيةك بةتةواوى 

داطير بكات

راستة هةنديَكجار رةنطة 

رةخنةت هةبَيت لة 

كةموكوِريى، بةآلم ئةوة 

ماناى ئةوة نيية كة 

ئةم سيستمة سياسيية 

بةتةواوى رةتدةكةيتةوة

ئؤثؤزسيؤنبوون
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سازداني: هةنطاو هاشم

جةواد تةها، بةكالؤريؤس 
لة بيناسازيىء ماستةر لة نةخشةى شار 
لة زانكؤى لةندةن، ثَييواية: كةموكورتى 
زؤر هةية لة بوارى نةخشةى شارةكانى 
هةرَيمى كوردستانء رؤذانة هاوآلتييان 

دةبنة قوربانيى ئةم كةموكورتيانةى كة 
لة نةخشةي ثرؤذةكاندا هةن.

خزمةتطوزاريي  تؤ  بإواي  به   رؤذنامة: 
شاره کاني کوردستان مه ترسييان هه يه  له سه ر 

ژياني دانيشتوءان؟
تروسکي  تةسكء  خراثييء  به هؤي   *
جاده و رَيگاوبانه کان، رؤژ نييه  هاوآلتي ئه م 
سه وزايي  رَيژه ي  قوربانيي،  نه بَيته   وآلته  
که چي  بَيت،  که متر   )٪٢٥( نابَيت  له ناو شار 
تَيثه إناکات،   )٪٣( سلَيماني  هه ولَيرء  له  
گه رما  ثله ي  هه ميشه   واده ک��ات  ئه مه ش 
له   بَيت،  گه رمتر  ثله    )٥-٨( شاره کان  له ناو 
نابةيت  شک  وا  سه وزاييه کي  گه إةکه کاندا 
له کاتَيکدا  ئه وه   تَيبکه ن،  رءوي  هاوآلتييان 
خؤيدا  ماَله که ي  له   که سَيک  هه ر  ثَيويستة 
ده ره وه ي  له   هه بَيت،  سه وزايي  )١٥م٢( 
دابينکرابَيت،  بؤ  سه وزايي  )٣م٢(  ماَله وه ش 
که سانه ي  ئه و  گه رمه کاندا  له  رؤژه   بؤيه  
ته نگه نه فه سييان،  دألء  ره بووةء  نه خؤشيي 

هه يه  روو له  نه خؤشخانه کان ده که ن. 
گه إه کدا  هه ندَيک  له   به تاَله کان  زه وييه  
به  زبأل داثؤشراون، ئه مه ش زيانَيکي گه وره  
له   ده گه يه نَيت،  هاوآلتييان  ته ندروستي  به  
هه ندَيک شاريشدا زبأل له  رَيگاي سوءتانه وه  
دةکرَيته وه  به  گازي ژه هراوييء دَيته وه  ناو 

شار.
ده ربازبوءني  بؤ  بکرَيت  چي  رؤذنامة: 

ثلةي  لةكاتَيكدا  کَيشانه،  له و  كوردستان 
لة بةرزبوءنةوةيةو  طةرمي لة جيهاندا روو 

كَيشة ذينطةييةكان روو لة زيادبوونن؟ 
گ��ه رم��ا  ث��ل��ه ي  ب���ه رزب���ون���ه وه ي   *
دنيا،  له سه ر  گ��ه وره ي��ه   هه إه شه يه کي 
ئارادايه   له   جؤراوجؤريش  جدييء  هه وَلي 
رَيژه ي  دةبَيت  بؤية  چاره سه رکردني،  بؤ 
 ،)٪٢٥( النيکه م  بؤ  زيادبکرَيت  سه وزايي 
کارؤندايؤکسايد  رَي��ژه ي  که مکردنه وه ي 
ئؤتؤمبَيلء  رَي��گ��اي  که مکردنه وه ي  به  
مه رکه زي  له ناو  ثياده   رَيگاي  زيادکردني 
له   هاتوچؤ  سيستمي  گؤإيني  شاره کاندا، 
ئؤتؤمبَيله وة  ثاسء  له   شاردا  ناو  به شَيکي 
ژه هراويي  گازي  هؤكارانةي  ئه و  ترامء  بؤ 
بؤ  کاره با  سيستمي  گؤإيني  دروستناکه ن، 
سؤله رئينَيرگي، فإَينه داني خاشاکء که لوثه له  

به کارهاتوءه کان له  ده ره وه ي شاره کاندا، به  
به آلم  بکرَينه وه ،  ريسايکل  تازه  سيستمي  
کَيشه که ي ئَيمه  له وه دايه  ثالنَيکي ستراتيذيي 
دؤخي  باشکردني  بؤ  نييه   تؤکمه مان 
دروستکردني  مؤَله تي  ياساي  شاره کانمان، 
بيناء چؤنَيتي دروستکردني، ئه گه ر هه شبَيت 
ئَيمه   وآلتي  نموءنه   بؤ  ثَيناکرَيت،  کاري 
بلؤکء  له   هه ر  خانوءه کان  که چي  گه رمه،  
له   کؤآلنه کانيش  دروستده کرَين،  کؤنکرَيت 
قير،  يان  خشت  له جياتي  شوَيندا  هه ندَيک 

کؤنکرَيتن.
هةرَيم  حکومه تي  ك��اري  رؤذن��ام��ة: 
نه خشه ي  داناني  کؤنه کانء  گه إه که   بؤ 
له و  گ��ه إه ک��ان��ه ي  ئ��ه و  بؤ  ثَيشکه وتوء 
ضؤن  دروستکراون ،  دوايي  ساآلنه ي  چه ند 

هةَلدةسةنطَينيت؟
هه وَليداوه   هةرَيم  حكومةتي  ثَيموايه    *
باشترکردنيان،  نه ک  خراثکردنيان،  بؤ 
گه إه که  تازه کانيشي به هه مان ده رد بردووه ، 
بکه يت،  کؤنه کان  گه إه که   سه يري  ئه گه ر 
گه وره ترنء  خانوءه کان  روءبه ري  ده بيني 
ثارکيش  جَيگاي  به رينترنء  کؤآلنه کان 
زؤربه ي  حکومه ت  به آلم  هَيَلدرابووةوه ، 
بؤئه وه ي  دابه شکرد  ثارکه کاني  شوَيني 
هه روه ها  دروستبکرَيت،  تَيدا  خانووي 
دروستکراوه کان  خانوءه   به   مؤَله تيشيان 
کَيشه يه کي  به وه ش  بکرَين،  دوو  دابه ش  دا 
کؤمه آليه تيء  خزمه تگوزارييء  زؤري 

ژينگه يي روو له و گه إه کانه  ده کات.
کؤآلنه کانيان  تازه شياندا  نه خشه ي  له  
بؤ  کاتَيکدا  له   ئ��ه وه   ته سککردووةته وه، 
شوَيني نيشته جَيبوءن )گه إه که کان( به رزيي 
کؤآلنه کان  ثَيويسته   بَيت،  چه ند  خانووه کان 
تَيكإايي  نه بَيت،  که متر  ئه وه نده   دوو  له   
به رزيي خانووي ئَيره  نزيکه ي )٥.٧م(، واته  
کؤآلنه که  نابَيت له  )١٥م( که متر بَيت، که چي 
به آلم  مه ترن،   )١٠( کؤآلنه کان  زؤرب��ه ي 
ديزايني  بيانييه کان  کؤمثانيا  ئه و شوَينانه ي 
گه إه کانه ي  ئه و   له چاو  باشترن  ده که ن  بؤ 

ديزايني بؤ کراوه  له اليه ن شاره وانييه وه .
له   بيانييه کان  کؤمثانيا  رؤذن��ام��ة: 
سلَيماني  هه ولَيرء  ده��ؤکء  شاره کاني 
ثرؤژه ي شاري مؤدَيرن دروستده که ن بةناوي 
کَيشه ي  ئه وه   ثَيتوانييه   ديكةوة،  وآلتاني 

نيشته جَيبوءن چاره سه ر بکات؟
کامل  ثرؤژه يه کي  ئه وه   ثَيموانييه     *
ثرؤژانه   ئه و  چونکه   ئاراسته يه ،  به و  بَيت 
که سَيک  چه ند  قازانجي  به مه به ستي  زياتر 

مه به ستي  ب��ؤ  ل���ه وه ي  دروس��ت��ده ک��رَي��ن 
بَيت،  نيشته جَيبوءن  کَيشه ي  که مکردنه وه ي 
گرانبه هان،  ثإؤژانه   ئه و  خانوءي  چونکه  
خه َلکي هه ژار ثَيي ناکإدرَيت، زياتر خه َلکَيکي 
خانوءي  که س  زؤر  ده يکإن،  دياريکراو 
ثإؤژانه ش  له و  خانوءيه ک  چه ند  هه يه ء 
باشن  ثرؤژه ي  به آلم  قازانج،  بؤ  ده کإَيت 
ستاندا ردي  به ثَيي  خانوءه کان  ئه گه ر 
به رگه گرتني  بؤ  دروستبکرَين  جيهانيي 

ساردييء گه رميء هؤكارةكاني ديكة.
داگيرکردني  له سه ر  رات چييه   رؤذنامة: 

ش��وَي��ن��ه  گ��ه ش��ت��ي��اري��ي��ه ک��ان ل��ه الي��ه ن 
ده سه آلتدارانه وه ؟

ئه و شوَينانه  گشتينء موَلکي خه َلکن،   *
وه زاره تَيکي  هيچ  )ث��الن��ي(  ثؤله سي  له  
هيچ  به   رَيگا  نييه   دنيادا  گه شتوگوزاريي 
بکاته    گه شتياريي  شوَيني  بدات  اليه نَيک 
شوَيني  ئه رکيه تي  به َلکو  خ��ؤي،  موَلکي 
بؤ  دروستبکات  زؤرت���ر  گه شتياريي 
ثشوءداني هاوآلتييان، وه کو سه رچاوه يةکي 
ببَيته   لَيوه ربگرَيتء  که َلکي  ئابوءريي 
ناسنامه ي شاره که ش، جگه  له وانه ش چوون 
يارمه تيده رَيکي  گه شتياريي  شوَيني  بؤ 
خه مؤکيء  حاَله تي  که مکردنه وه ي  بؤ  باشه  
نه خؤشييء  به رگريکردني  ده رءون��ي��يء 

به هَيزکردني ثه يوه ندييه  کؤمه آليه تييه کان.
ثرؤژه   تَيکدانه وه ي  دووباره   رؤذنامة: 
ثرؤژه يه کي  به مه به ستي  دروستکراوه کان 

نوآ، له و  باره يه وه چي ده َلَييت ؟
ده کرَيت  ئةوة   تَيبينى  حاَلةتانةدا  لةم   *
ثرؤژه که يان  ثالني  ن��ه ش��اره زا  تيمَيکي 
رَينمايي  تيمه که   مه به ست  به   يان  دانابَيت ، 
دابنَين،  ثرؤژه که   ثالني  به وشَيوه يه   کرابَيت 
بوءبَيتء  که مته رخه م  به َلَينده ره که   يان 
ثاشان به  رَيکه وتن له گه أل اليه ني ده سه آلت 
جَيبه جَيکردبَيت ،  نيوةنا چَلي  به   ثرؤژه که ي 
مومکينه  يه کَيک له و ئه گه رانه  بن، يان هه موو 
ثإؤژه م  بن،  هاوبه ش  ثَيکه وه   ئه گه رانه   ئه و 
ئه و سه ري  ته واونه بوءه ،  ئه مسه ر ي  بينيوه  
چاکده کرَيته وه ، که  ته واويش بوءه  کؤمه َلَيک 
که موکوإيي له  کوالَيتي مه تريالء سه المه تي 
ئيجرائاتکردن،  له بري  حکومه تيش  تَيدايه ، 
دروستده کاته وه ،  بؤ  ديكةي  ته نده رَيکي 

مه به سته که  لَيره دايه .

15 ئــابــووري
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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جةواد تةها، ثسثؤأى ئةندازياريى: 

ثرؤژةكاني نيشتةجيَبوون  بة قازانجي چه ند که سَيک دروستده کرَين

جةواد تةها، ثسثؤإي ئةندازياريي

زه وييه  به تالَه کان 

له هه ندَيک گه ِره کدا 

به  زبأل داثؤشراون، 

ئه مه ش زيانَيکي 

گه وره  به  ته ندروستي 

هاوآلتييان ده گه يه نَيت

ثَيموايه  حكومةتي هةريَم هه ولَيداوه  بؤ 

خراثکردني طةِرةكة كؤنةكان، نه ک باشترکردنيان، 

گه ِره که  تازه کانيشي به هه مان ده رد بردووه 

شيواشؤک  گوندي  له    )1966( له ساَلي 
له   ئاماده يي  خوَيندني  دايکبوءه  ،  له  
 )1990( ساَلي  تــه واوکــردوءه ،  هه ولَير 
وَيستمينسته ر  زانكؤ  له   به ريتانيا  چوءةتة  
له نده ن  ــه   ل  )westminster(
وه رگرتوءه و  بيناسازيى  له   به کالؤريؤسى 
شار(  نه خشه ي  له  )  ماسته ريشي 
)design Urban(  له  هه مان زانكؤ 
وه رگرتوءه، نزيکه ي ساَليکشه  طةإاوةتةوة  

کوردستان.

به هؤي خراثييء تةسكء تروسکي جاده و ريَگاوبانه کان، رؤژ نييه  هاوآلتي ئه م وآلته  نه بيَته  قوربانيي



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

كشتوكاألء  وةزارةت��ى  ثرؤذةياساى 
كؤمةَلَيك  ب��ة  ئ��او  س��ةرض��اوةك��ان��ى 
دةنطى  زؤري��ن��ةى  بة  كةموكوإييةوة 
ثةرلةمانتاران ثةسةندكرا، ثةرلةمانتارَيكيش 
ثؤستةكانى  هةموو  دةكات:  بؤئةوة  ئاماذة 

وةزارةت وةك خؤيان ماون.
كشتوكاألء  وةزارةت��ى  ثرؤذةياساى 
سةرضاوةكانى ئاو، كة لة كابينةى شةشةمى 
ئةوةى  دواى  يةكخران،  هةرَيم  حكومةتى 
كؤبوءنةوةى  لة  كرابوو،  بؤ  خوَيندنةوةى 
سَيشةممةى رابردووى ثةرلةماندا طفتوطؤى 
لةسةر كراو بة زؤرينةى دةنط ثةسةندكرا، 
ثَيكهاتبوو،  مادة   )11( لة  ثرؤذةياساكة 
بة  ثَييانواية  ثةرلةمانتاران  بةشَيكى  بةآلم 

كؤمةَلَيك كةموكوإييةوة ثةسةندكراوة.
ثةرلةمانتارانء  تَيبينى  جَيى  ئ��ةوةى 
 )2( دانانى  بوو،  ئؤثؤزسيؤن  بةتايبةت 
بةإَيوةبةرى   )12( وةزارةتء  بريكارى 
ئةوةش  وةزارةت��دا،  هةيكةلى  لة  طشتيية 
دووئ��ي��دارةي��ى  م��ان��ةوةى  سيماء  ب��ة 
ئةركء  زؤريى  هةروةك  لَيكدةدرَيتةوة، 
زؤرى  مشتومإى  وةزارةت  ئامانجةكانى 

لَيكةوتةوة.
ثَيشةوا تؤفيق، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
كشتوكاألء  ليذنةى  ئةندامى  ط��ؤإانء 
تَيبينىء  رةخنةو  بؤ  ئاماذة  ئاودَيريى، 
دةكاتء  ثرؤذةياساكة  كةموكوإييةكانى 
وةزارةت��ى  ئةركةكانى  »ئامانجء  دةَلَيت: 
تَيبينى  ئاو  سةرضاوةكانى  كشتوكاألء 
ئةركء  ئةو  كة  خرايةإوو،  لةسةر  زؤرى 
كارانة زؤرةو دةكرا هةندَيكى يةكبخراناية، 
بؤ  وةزارةت��ى  بريكارى  دوو  ل��ةوة  جطة 
ضوارةمدا  كابينةى  لة  لةكاتَيكدا  دان��راوة، 

هةمان وةزارةت يةك بريكارى هةبوءة«.
بةإَيوةبةرى   )12( ثةرلةمانتارة  ئةو 
دةزانَيتء  زؤر  بة  وةزارةت  بؤ  طشتيي 
سكرتَيرى  خ��ودى  كة  ل��ةوةك��رد،  باسى 
ثةرلةمان ثَيشنيازى كرد بةشَيكيان بكرَينة 
بةإَيوةبةرَيتى  بة  سةر  بةإَيوةبةرَيتيء 
طشتيى ديوان بن، وتيشى: »بةداخةوة ثَيش 
ثةرلةمان  هؤَلى  لة  ثرؤذةياساكة  ئةوةى 

طفتوطؤى لةسةر بكرَيت، ئَيمة لة ليذنةكةمان 
ئ��ةوةم��ان  ك��ردء  ل��ةس��ةر  طفتوطؤمان 
خستةإوو بةثَيى ئةو ثرؤذةياساية باس لة 
يةكطرتنةوةى ئةو دوو وةزارةتة دةكرَيت، 
ئاو  سةرضاوةكانى  وةزي��رى  تةنيا  بةآلم 
خؤى  وةك  ستافةكة  سةرجةمى  البراوةو 
هةيكةلة  لةو  رةخنةش  دان��راوةت��ةوة«. 
بؤ  شوَينة  دؤزينةوةى  ثَييواية:  دةطرَيتء 
خةَلك لةو وةزارةتة، ئةوةش بؤ رازيكردنى 
ئةو برادةرانةى ثَيشتر بةإَيوةبةرى طشتيى 

بوون، هةروةها »دابةشكردنى بةإَيوةبةرة 
حيزبى  ه��ةردوو  لةنَيوان  طشتييةكانة 
دةسةآلتدار، كة ئَيستا لة حكومةتدان، جطة 
ديارة،  ثَيوة  دووئيدارةيى  سيماى  لةوةش 
بةآلم بةداخةوة ئةوة خراية دةنطدانةوةو بة 

زؤرينةى دةنطى دةسةآلت ثةسةندكرا«.
ه��ةرض��ةن��دة ل��ة ط��ف��ت��وط��ؤك��ردن��ى 
بؤ  تَيبينى  ضةندين  ث��رؤذةي��اس��اك��ةدا 
كةمكردنةوةى  ياساكةو  دةوَلةمةندكردنى 
بريكارو  طشتيىء  بةإَيوةبةرى  ذمارةى 

ئةركء ئامانجةكان لةاليةن ثةرلةمانتارانةوة 
ثةرلةمانتاران  زؤرينةى  بةآلم  خرانةإوو، 

ثرؤذةياساكةيان ثةسةندكرد.
ليذنةى  لة  ثةرلةمانتار  تؤفيق،  ثَيشةوا 
وتى:  بارةيةوة  لةو  ئاودَيريى،  كشتوكاألء 
كة  كشتوكاأل،  كةرتى  هةوَلماندا  »ئَيمة 
دةوَلةمةندى  زياتر  طرنطة  زؤر  كةرتَيكى 
خستنة  لةكاتى  بةداخةوة  ب��ةآلم  بكةين، 
دةنطدانء يةكالييكردنةوة بة دةنط نةتوانرا 
بؤية  وةربطيرَيت،  هةند  بة  تَيبينيانة  ئةو 

ثَيمانواية ثرؤذةياساكة كةموكورتى تَيداية«.
سةرؤكى  قادر،  ئارام  ديكةوة  لةاليةكى 
فراكسيؤنى كؤمةَلى ئيسالميى لة ثةرلةمان، 
راي��ط��ةي��ان��د: ث��رؤذةي��اس��اى وةزارةت���ى 
بة كؤمةَلَيك  ئاو  كشتوكاألء سةرضاوةكانى 
دةب��وو  كة  تَيثةإَينرا،  كةموكورتييةوة 
ثَيداضوءنةوةى بؤ بكراية، هةروةك ثَييواية: 
طشتييةكانء  بةإَيوةبةرة  ذمارةى  زؤريى 
دوو بريكارى وةزارةت، مؤركى دووئيدارةيى 

ثَيوةية.

راثؤرتى: زمناكؤ ئيسماعيل

جَيبةجَيكار  كؤمثانياى   )400(
سلَيمانى،  ث��ارَي��زط��اى  س��ن��وورى  ل��ة 
دةك��رَي��تء  ل��ةط��ةَل��دا  لَيثَيضينةوةيان 
ليكؤَلينةوةى  ليذنةيةكى  لةوبارةيةوة 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى، راثؤرتَيك 

دةداتة وةزارةتى ناوخؤ.
ئةنجومةنى  لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
رؤذن��ام��ةى   بة  سلَيمانى،  ث��ارَي��زط��اى 
راطةياند: »بإيارة زياتر لة )400( كؤمثانياى 
لَيثَيضينةوةيان  ثإؤذةكان  جَيبةجَيكارى 
بةشَيوازى  بةرامبةر  بكرَيت،  لةطةَلدا 
ئةو  ئةطةر  كارةكانيان،  بةإَيوةضوونى 
ثاَلييان  دراوةتة  سةرثَيضييانةى  تؤمةتء 
كؤمثانيايانة  ئةو  بسةلمَيت،  بةسةرياندا 

غةرامة دةكرَين«. 
ئةنجومةنى  ئةندامى  هؤشيار رةسوأل، 
ليذنةى  سةرؤكى  سلَيمانىء  ارَيزطاى 
لَيكؤَلينةوة لةسةر يةكَيك لة راثؤرتةكانى 
ض��اودَي��ري��ى داراي����ى،  ب��ة رؤذن��ام��ةى 
)50( لةسةر  راثؤرتة  »ئ��ةو  راطةياند: 

لَيكؤَلينةوةو  ئَيمة  ه��ات��ووة،  ث��إؤذة 
ئةندازيارى  ك��ردووة،  ثَيداضوونةوةمان 
كؤمثانياكان  ئةندازيارى  سةرثةرشتيارء 
نووسيوةء  خؤمان  راثؤرتى  بانطكراون،  
وةزارةتى  ئاإاستةي  رؤذى)2010/6/15( 
ناوخؤمان كردووةو ضاوةإَيين ئيجرائاتى 

لةسةر وةربطرن«. 
دةربارةى ذمارةي ئةو كؤمثانيايانةي 

وتي:  ك��راوة،  لةطةَلدا  لَيكؤَلينةوةيان 
)50(كؤمثانيا  بؤ  كة  بووة  »)50(ث��إؤذة 
لةسةر  كَيشة  هةندَيك  طواية  دةرضووةء 

سةر  رؤذان��ةى  ك��ارى  بةإَيوةضوونى 
ثارة  هةندَيك  كة  هةبووة،  ثإؤذةكانياندا 
هةية دةبَيت بيطَيإنةوة، كة ثارةى غةرامةى 

دواكةوتنة، هةندَيكى دةرضووةء هةندَيكى 
طةإاندمانةوة بؤ ضاودَيريى دارايى«. 

غةرامةكردنة،  ئةو  ثَيوةرى  دةربارةى 

ياساء  بةثَيى  دواكةوتن  »غةرامةى  وتى: 
ئةو  بةثَيى  بةَلَيندةرايةتىء  بةثَيى مةرجى 
ثارَيزطاى سلَيمانىء  لةنَيوان  طرَيبةستةى 
رؤذَيك،  هةموو  بؤ  هةية،  كؤمثانياكاندا 
لةسةدا دووى بودجةى ثإؤذةكةية كة ثَيى 
رؤذ  ضةند  كؤمثانياية  ئةو  كراوة،  ئيحالة 
دواكةوتبَيت، ئةوا بةو ذمارةية رَيذةكةى 

دةردةضَيت«. 
حةمةساَلح  هيوا  بارةيةوة،  لةو  هةر 
ثإؤذةكان،  لَيثرسراوى  جَيطرى  محةمةد، 
كة  نيية  ال  وام��ان  »زانيارييةكي  وت��ى: 
سةرثَيضييان  )400(كؤمثانيا  بيسةلمَينَيت، 
بةَلَيندةرَيك  ضةند  ب��ةآلم  ك��ردب��َي��ت، 
لةكارةكانيان،  ك��ردووة  سةرثَيضييان 
ضاودَيريى  دةزط��اى  بةتةنيا  ئةوةش  بؤ 
دؤسيةى  بة  كردووة  طةإانَيكى  دارايى 
لة  ئةوان،  بؤضوونى  بة  ثإؤذةكانيانداء 
هةندَيك  بةَلَيندةر  وردةكاريدا،  هةندَيك 
ثارةى  بإى  دةبَيت  دراوةت���آ،  م��اوةى 
دة  وةك  بسةندرَيتةوة،  لَى  ماوةيةى  ئةو 
رؤذء ثَينج رؤذ زياتر، بةتةنيا ئةوةندةية 
لَييان  اليان،  كةوتووةتة  ثارةيةك  بإة  كة 
ئةو  بةَلَيندةرَيك  ضةند  دةسةنرَيتةوة، 
نةضووةتة  هيضى  بةآلم  هةية،  كَيشانةيان 

بوارى جَيبةجَيكردنةوة«. 
دارايى،  ضاودَيريى  »دةزطاى  وتيشى: 
بةم كارة هةَلساوةء ئةو بؤضوونةى داوة 
ديكة،  دامودةزطاكانى  طشت  ثارَيزطاء  بة 
ثَيكهَيناوة  ليذنةى  ناوخؤش  وةزارةت��ى 
كة  نووسراوانةى  ئةو  بؤ  لَيكؤَلينةوة  بؤ 

دةزطاى ضاودَيريى نووسيونى«.

ذمــارة )588( 
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كشتوكاألء سةرضاوةكانى ئاو دةرزةنَيك بةأَيوةبةرى طشتيى هةية

لَيكؤلَينةوة لةو كؤمثانيايانة دةكرَيت كة ثرؤذةكانيان دواكةوتووة

 »ئامانجء ئةركةكانى وةزارةتى كشتوكاألء سةرضاوةكانى ئاو، تَيبينى زؤريان لةسةرة«

ذمارةيةك ئةندازيارى كؤمثانياكان بانطكراون

400 كؤمثانيا لَيكؤَلينةوةيان لةطةَلدا دةكرَيت

هةولَماندا كةرتى 
كشتوكاأل زياتر 

دةولَةمةند بكةين، 
بةآلم بةداخةوة 

نةتوانرا«

طوندنشينةكان بة سادةترين ئامَيرة كشتوكاَلييةكان بةروبوومةكانيان بةرهةم دةهَينن



سازدانى: هاوإآ عةبدوَلآل 

وتةبَيذى وةزارةتى ثةروةردةى هةرَيمى 
كوردستان، ئاماذة بةوةدةكات: لةدواى 

دةستبةكاربوونى ئةم كابينةيةوة، 
كؤمةَلَيك ثَيشنيازء راو بؤضوون لةسةر 
سيستمى نوَيى خوَيندن خراونةتةإوو، 

هةروةها هةندَيك كؤسث هاتوونةتة 
ثَيش.

ئيسماعيل بةرزنجى، لةم ديدارةى 
ِرؤذنامةدا سةبارةت بة ضارةسةركردنى 

كَيشة ثةروةردةييةكان، دةَلَيت: »ئةو 
كَيشانة، لة ثإَيكدا ضارةسةر ناكرَينء 
ثَيويستيان بةبودجةيةكى زؤر هةية«.

رؤذنامة: تاضةند سيستمى نوَيى ثةروةردة 
ثَيويستى بة ثَيداضوونةوة هةية؟

سةرةتاوة  لة  نوآ،  سيستمَيكى  هةر   *
طيروطرفتَيك  ض��ةن��د  رووب������ةإووى 
دةستبةكاربوونى  دواى  لة  دةبَيتةوة، 
راو  ثَيشنيازء  كؤمةَلَيك  كابينةيةوة،  ئةم 
خوَيندن  نوَيى  سيستمى  لةسةر  بؤضوون 
دَيت،  كة  نوآ  وةزيرَيكى  خراونةتةإوو، 
ثَيشووى  وةزي��رى  سيستمةكةى  ناضَيت 
لة  هةر  نوَييةكة  سيستمة  هةَلبوةشَينَيتةوة، 
دانراوة،  كؤنفرانس  بة  دانةنراوةو  خؤوة 
بناغةى  طرتووةء  خؤى  جَيى  سيستمة  ئةو 
قوتابييانء  مامؤستايانء  داكوتاوة،  خؤى 
خوَيندكاران لةطةأل سيستمةكةدا طونجاون، 
دةوَي��ت.  زي��ات��رى  ماندووبوونى  ب��ةآلم 
ئةوة  لةسةر  جةختى  ثةروةردة،  وةزيرى 

كَيشةو  شوَينَيكدا  هةر  لة  كة  كردووةتةوة 
سيستمة  بة  ثَيداضوونةوة  هةبوو،  طرفت 
رابردوودا  لةماوةى  دةكرَيتةوة،  نوَييةكةدا 
هةندَيك كؤسث هاتوونةتة ثَيش، هةندَيكيان 
هاوينةدا  لةم  تر  ئةوانى  ضارةسةركراون، 
ه��ةوَل��ى ض��ارةس��ةرك��ردن��ي��ان دةدرَي���ت. 
)25(نمرة  حيسابكردنى  بإيارى  بؤنموونة، 
بؤ شةشةمى ئامادةيى راطيرا، ثَيويستى بة 

يةكالييكردنةوة هةية.
لة  رَيطربوون  كَيشانةى  ئةو  رؤذنامة: 

ضةسثاندنى سيستمة نوَييةكةدا، ضين؟
* كَيشةى سةرةكيى ئَيمة، بينايةء بيناى 
ثَيش  كؤننء  هةموويان  قوتابخانةكان 
راثةإين دروستكراون، ئةو بيانايانة لة رووى 
شارستانىء ديزانةوة بؤ خوَيندن شياونينء 
خوَيندنطاكان  قوتابخانةو  بيناى  )70%(ى 
بة  ثَيويستمان  نايةن،  خوَيندن  كةَلكى  بة 
بينا  دروستكردنى  ط��ةورةى  هةَلمةتَيكى 
هةية، لةم كابينةيةدا ثارةيةكى زؤر بؤ ئةو 
ثإؤسةى  بةآلم  تةرخانكراوة،  مةبةستة 
ب��ةردةوام��ةو  ثإؤسةيةكى  ث���ةروةردة 
كَيشةيةكى  زياتردةبَيت،  ثَيويستيى  تادَيت 
بوارى  لة  بةتايبةتى  ميالكاتة،  كَيشةى  تر 
كةلوثةلى  دابينكردنى  هةروةها  ثسثؤإييدا، 
خوَيندن، ضونكة سيستمة نوَييةكة ثَيويستى 

بة كةلوثةلء كةرةستةى نوآ هةية.
رؤذنامة: ئةوةى تؤ باسيدةكةيت، كَيشةى 

طةورةن، بؤضى ضارةسةريان ناكةن؟
ضارةسةر  ثإَيكدا  لة  كَيشانة،  ئةو   *
بودجةيةكى  بة  ثَيويستيان  ناكرَينء 
ساَلَيكى  تا  من  بؤضوونى  بة  هةية،  زؤر 
نموونةيي  قوتابخانةى  ذم��ارةي��ةك  تر 

ثَيداويستييةكى  هةموو  كة  دروستدةكرَين 
خوَيندنيان تَيداية، ئةمساأل جطة لة بودجةى 
ئةنجومةنى  دينارة،  )75(مليار  كة  وةزارةت 
بؤ  دينارى  )150(مليار  نزيكةى  وةزي��ران 
بودجةى  لةسةر  هةروةها  تةرخانكردووة، 
ثةرةثَيدانى هةرَيمةكان، ضةند قوتابخانةيةك 
هةَلمةتى  دواكةوتنى  دروستدةكرَين، 

نةبوونى  بؤ  قوتابخانة  بيناى  دروستكردنى 
بودجة دةطةإَيتةوة، ضونكة ماوةيةكى زؤر 

نيية كة بودجةى هةرَيم ثةسةندكراوة.
بةبآ  ثةروةردةكان  دةوترَيت،  رؤذنامة: 
رَينامييةكانى  بإيارو  لة  بةشَيك  طوَيدانة 
وةزارةتى ثةروةردة كاردةكةن، ئةمة ضؤنة؟

* وةزارةتى ثةروةردة، يةك وةزارةتةو 
دةردةض��نء  لةوَيوة  رَينماييةكان  هةموو 
وةزارةت���ةوة  بة  ث��ةروةردةك��ان  هةموو 
سةرثةرشتى  وةزارةت  بةستراونةتةوةء 
ه��ةم��وو ث���ةروةردةك���ان دةك���ات، ب��ةآلم 
ئ��ةزم��وون��ى ض��ةن��د س��اَل��ى راب���ردووى 
دووئيدارةيى، كاريطةريى تةواوى هةبووةء 
بؤ  دروس��ت��ك��ردووة،  جياوازى  هةندَيك 
سةرثةرشتيارانى  م��ووض��ةى  نموونة: 

هةولَيرء سلَيمانى جياوازة.
مامؤستايان  دامةزراندنى  رؤذنامة: 

طةيشتة كوآ؟
بة  ب��ةآلم  نيية،  ك��ةم  مامؤستامان   *
خراثيى دابةشكراون، ئةوةش دووئيدارةيى 
ث��ةروةردة  وةزارةت��ى  دروستيكردووة، 
ثسثؤإ  مامؤستاى  بة  زؤرى  ثَيويستى 
ه��ةردوو  دةرض��ووان��ى  بةتايبةتى  هةية، 
ثةروةردةى  كؤليذى  ثةروةردةو  كؤليذى 
مةَلبةندى  ثةيمانطاى  بة  سةبارةت  بنيات، 
بارَيكى  ساَلَيكة  ضةند  كة  مامؤستايان 
ثةروةردةوة،  وةزارةتى  بةسةر  قورسبوو 
ئَيمة ثَيويستمان بة دةرضووانى ثةيمانطاكان 
خ��اوةن  ثسثؤإى  بة  ثَيويستمان  نيية، 
بإوانامةى بةكالؤريؤس هةية، بةآلم بةثَيى 
لة  ذم��ارةي��ةك  ث��ةروةردةك��ان  ثَيويستى 
دادةمةزرَينينء  ثةيمانطاكان  دةرضووانى 

مانطى  دةك��ةوَي��ت��ة  دام��ةزران��دن��ةك��ةش 
ئةيلولةوة.

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

لةطةأل ئةوةى كة بإيارة ئةمساأل )125(
خوَيندنطةى هاوضةرخ دروستبكرَين، بةآلم 
تا ئَيستا تةنيا خوَيندنطةيةك ضووةتة بوارى 
بيناى  زؤربةى  لةكاتَيكدا  جَيبةجَيكردنةوة، 

خوَيندنطاكان شياوى خوَيندن نين.
كابينةي  سةرؤكى  ساَلح،  د.بةرهةم 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  شةشةمى 
ثةرلةماني  لةبةردةم   )2009/10/28( لة 
حكومةت  سةرؤكي  وةك   كوردستاندا 
كابينةكةى  كارنامةي  خ��وارد،  سوَيندى 
ئاشكراكرد، بةتايبةت لة بواري ثةروةردةشدا 
لة  خوَيندنطة  »دروستكردني  ثَيية  بةو  كة 
فراواني  هةَلمةتَيكي  بةرثاكردني  الدَيكانء 
نؤذةنكردنةوةي  خوَيندنطةء  دروستكردني 
دابينكردني  هةنء  كة  خوَيندنطايانةي  ئةو 

ثَيداويستييةكانيان«. 
لة  بةَلَينةكانء  جَيبةجَيكردنى  بؤ 
بإى  هةرَيم  حكومةتى  ئةمساَلدا،  بودجةى 
تايبةت  تةرخانكردووة،  دينارى  )225(مليار 
هاوضةرخء  خوَيندنطةى  دروستكردنى  بة 
)150( ب��إةث��ارةي��ةش  ل��ةو  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 

بة  هاوضةرخ،  نموءنةييء  خوَيندنطةى 
ثَيداويستييةكانى  هةموو  دابينكردنى 
زانيارييةوة، بة تاقيطةو دانانى تةكنؤلؤذياى 
زانياريى، تياياندا كة )25(خوَيندنطةيان لةسةر 
بودجةى وةزارةتى ثةروةردة دةبنء )100(

بودجةى  لةسةر  ديكةش  خوَيندنطةكةى 
بةجؤرَيك  دةب��ن،  وةزي��ران  ئةنجومةنى 
ثارَيزطاكةى  هةرسآ  لة  )82(خوَيندنطةيان 
)18(خوَيندنطةش  دروستدةكرَينء  هةرَيم 
حكومةت  ثالنى  ناوضةجَيناكؤكةكان.  لة 
لةمساَلدا،  خوَيندنطة  دروستكردنى  بؤ 
لة  وةزيران،  ئةنجومةنى  بودجةى  لةسةر 

)14( )27(ثؤلىء  )11(خوَيندنطةى  هةولَير 
لة  دروستدةكرَينء  )18(ثؤلى  خوَيندنطةى 
)18( )27(ثؤلىء  )15(خوَيندنطةى  سلَيمانى 
)3( دهؤكيش  لة  )18(ثؤلى،  خوَيندنطةى 

)20(خوَيندنطةى  )27(ثؤلىء  خوَيندنطةى 
طةرميانيش  لة  دروستدةكرَين،  )18(ثؤلى 

تةنيا يةك خوَيندنطة دروستدةكرَيت.
بةإَيوةبةرى طشتيى  سةروةت مستةفا، 
ث���ةروةردةى  وةزارةت���ى  لة  بيناسازيى 

رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  كوردستان،  هةرَيمى 
لة  ئةمساأل كؤمةَلَيك خوَيندنطة  خستةإوو: 
هةرَيمء ناوضةجَيناكؤكةكان دروستدةكرَين، 
ئةوانةى هةرَيم ئَيستا لة حاَلةتى تةندةردانء 
ماوةيةكى  لة  ئيحالةكراوةء  زياترى  نيوةى 

نزيكدا دةضنة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
هةَلمةتةكة،  دواكةوتنى  بة  سةبارةت 
ئاماذةى بةوةكرد: »ثإؤسةى دروستكردنى 
ئاسان  ثإؤسةيةكى  خوَيندنطة،  بيناى 
كارةكة  نةكردووةء  درَيغيمان  ئَيمة  نييةء 
بةآلم  رؤيشتووة،  ئاسايى  شَيوةيةكى  بة 

هةندَيك كَيشةمان هةية«. 
لةطةأل بإيارى دروستكردنى ئةو ذمارة 
بينا  يةك  تةنيا  ئَيستا  تا  بةآلم  خوَيندنطةية، 

ضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
لة مانطى رابردوودا، سةرؤكى حكومةتى 
هةرَيمى كوردستان، بةردى بناغةى يةكةمين 
لة  )27(ث��ؤل��ى  هاوضةرخى  خوَيندنطةى 
شارى هةولَير دانا بة بإى )2(مليارء )200(

مليؤن دينارء لةو رَيوإةسمةدا جارَيكى تر 

سةرؤكى حكومةت جةختى لةسةر هةَلمةتى 
فراوانى دروستكردنى خوَيندنطة كردةوة. 

حوزةيرانى  راثؤرتى  دووةمين  بةثَيى 
كورد  بؤ  ئةمريكى  كؤمةَلةى  )2010(ى 
كابينةى  بةَلَينةكانى  لةسةر   كة  )ئاسك( 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  شةشةمى 
فراوانى  هةَلمةتى  ك���ردووة،   ئ��ام��ادةي 
سستى  خوَيندنطة  بيناى  دروستكردنى 
ثَيوةديارةو تا ئَيستا بة تةواوى نةخراوةتة 
)ئاسك(  هةروةك  جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى 
لة راثؤرتةكةيدا تَيبينى ئةوةي كردووة »كة 
بة تةواوةتى نةخراوةتة  ئَيستا ئةم ثالنة  تا 
زؤرى  سستى  جَيبةجَيكردنةوةء  بوارى 
ئَيستا  كة  كاتَيكداية  لة  ئةمة  ثَيوةديارة، 
تةواوبووةو   )2010( ساَلى  يةكةمى  نيوةى 
ئةطةر لةم ضةند مانطةى داهاتوودا، هةَلمةتى 
خوَيندنطة  بيناى  دروستكردنى  بةرفراوانى 
حكومةتء  ئ��ةوا  نةكرَيت،  ثآ  دةستى 
وةزارةتى ثةروةردة، ناتوانن زاَلبن بةسةر 

طرفتى كةميي بينادا«.

)5( ماوةى  كة  رَيكخراوةكة  هةروةك 
بةدواداضوونى  ضاودَيريكردنء  ساَلة 
رةسمييةكانى  دةزطا  حكومةتء  كارةكانى 
بيناى  هةرَيمى كوردستان دةكات، »كةميى 
دةزانرَيت  طرفت  طةورةترين  بة  خوَيندنطة 
ثةروةردة  ثإؤسةى  ثَيشخستنى  لةبةردةم 
ئةطةر  ضونكة  كوردستاندا،  هةرَيمى  لة 
لة  خوَيندنطةكة   )125( ه��ةر  لةمساَلدا 
ئةوا  دروستبكرَين،  كوردستاندا  هةرَيمى 
طةورةيةى  طرفتة  ئةو  ضارةسةرى  هَيشتا 
لة هةرَيمدا،  ناكات  بيناى خوَيندنطة  كةميى 
وةزارةت��ى  داتاكانى  بةطوَيرةى  ضونكة 
يةك  ئةطةر هةر خوَيندنطةيةك  ثةروةردة، 
خؤى  بيناى  خاوةنى  تَيدابكرَيتء  دةوامى 
بَيت، ئةوا ثَيويستة )1308(خوَيندنطةى نوآ 

دروستبكرَين.
حكومةتى  هةوَلةكانى  س���ةرةإاى 
بيناى  طرفتى  بة  كؤتاييهَينان  بؤ  هةرَيم 
ثةروةردةيي  ثسثؤإانى  بةآلم  خوَيندن، 
كةمتةرخةمةو  هةرَيم  حكومةتى  ثَييانواية، 

ثالنةكانيشى كَيشةكة ضارةسةر ناكةن.
ب��وارى  ل��ة  ثسثؤإ  سةعيد،  ف��اي��ةق 
كابينةي  رووةوة  »لةم  دةَلَيت:  ثةروةردة، 
تريش،  كابينةكاني  سةرجةمي  شةشةمء 
لةو  بةتَيإوانين  خةمساردن.  ئَيجطار 
ئةو  ئةنجامدراون،  ئَيستا  تا  ك��اران��ةي 
سستيء خةمسارديية بة روونيي دةبينينء 
ئةو ثالنةي حكومةتيش هةيةتي، طرفتةكان 
ثَيويستي  بؤية حكومةت  ناكات،  ضارةسةر 
ثَيمواية،  هةيةو  ديكة  بةئةَلتةرناتيظي 
دةبَيتة هؤي  كة  ديكةش هةية  ضارةسةري 
تةرخرانكراو  ث��ارةي  بةهةمان  ئ��ةوةي 
قوتابخانة  ئةوةندة  سَي  بتوانَيت  حكومةت 

دروست بكات«.
لة دروستكردنى  خةمسارديىء سستى 
زؤربةى  كة  كاتَيكداية  لة  خوَيندنطة  بيناى 
هةرَيم  خوَيندنطاكانى  قوتابخانةو  بيناكانى 
ناطونجَين،  لةطةأل سيستمى نوَيى خوَيندندا 
وتةبَيذى  بةرزنجى،  ئيسماعيل  هةروةك 
دةخاتةإوو:  ئةوة  ث��ةروةردة  وةزارةت��ى 
خوَيندنطاكانى  قوتابخانةو  بيناى  »)70%(ى 
خوَيندن  كةَلكى  بة  كوردستان،  هةرَيمى 

نايةن«.
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وتةبَيذى وةزارةتى ثةروةردة:

ناكرَيت وةزيري ثةروةردة، سيستمةكةى وةزيرى ثَيشوو هةلَبوةشيَنيَتةوة

لةكؤى )125( خويَندنطة، تةنيا دةست بة دروستكردنى يةك خويَندنطة كراوة 
»)70%(ى بيناى قوتابخانةو خويَندنطاكانى هةرَيمى كوردستان، بة كةلَكى خويَندن نايةن«

ثـــةروةردة
nawxo.rozhnama@yahoo.com

ذمــارة )588( 
سَيشةممة 2010/6/29

ئيسماعيل بةرزنجي

خوَيندنطاكانى كوردستان لةطةأل سيستمي نوَيي ثةروةردةدا ناطونجَين

لةماوةى رابردوودا 
هةندَيك كؤسث 
هاتوونةتة ثَيش 

سيستمة نويَيةكة، 
هةنديَكيان 

ضارةسةركراون، 
ئةوانى تر لةم 

هاوينةدا هةولَى 
ضارةسةركردنيان 

دةدرَيت

»دروستكردنى بيناى 
خويَندنطة، ثِرؤسةيةكى 

ئاسان نييةء ئَيمة 
دريَغيمان نةكردووة«



راثؤرتى: ضاوان عةلى 

وةزارةت��ى  بريكارى  ق��ةزاز،  س��ةالم 
كَيشةكانى  لة  ب��اس  ع��َي��راق،  ك��ارةب��اى 
ئةطةر  ثَييواية:  دةك��اتء  وةزارةت��ةك��ةى 
ئةو  ع��َي��راق  حكومةتى  نوَيى  كابينةى 
خةَلك  ئ��ةوا  نةكات،  ضارةسةر  كَيشةية 

هةَليدةوةشَيننةوة.
كارةبا  نةبوءنى  كةميىء  كَيشةى 
كة  رادةي���ةك،  طةيشتووةتة  ع��َي��راق  لة 
دةستلةكاربكَيشَيتةوة،  كارةبا  وةزي��رى 
عَيراق  كارةباى  وةزارةتى  لةبةرامبةريشدا 
دابين  بؤ  كارةباى  دةكات  هةرَيم  لة  داوا 

بكات.
 )14( بة  ثَيويستى  عَيراق  ئَيستادا  لة 
هةزار مَيطاوات كارةبا هةية، كة وةزارةتى 

كارةبا تواناى دابينكردنى نيية.
وةزارةت��ى  بريكارى  ق��ةزاز،  س��ةالم 
ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  عَيراق  كارةباى 
تواناى  ئَيستادا  لة  وةزارةت  بةوةكرد: 
بةرهةمهَينانى )6-7( هةزار مَيطاواتى هةية، 
زياتر  كارةبا  داواكاريى  رؤذانة  لةكاتَيكدا 
ئةطةر  داهاتوودا  ساآلنى  لة  رةنطة  دةبَيت، 
حكومإانيى  سيستمى  ئةمنيىء  بارودؤخى 
باشترين  دةبَيتة  عَيراق  ئةوا  جَيطيربَيت، 
بةمةش  ناوةإاست،  خؤرهةآلتى  بازاإى 
بطاتة  رةنطة  كارةبا  ثَيداويستيى  رَيذةى 

)30( هةزار مَيطاوات.
وةزارةتى  بريكارى  بإواى  بة  هةربؤية 
ثالنَيكى  وةزارةت��ةك��ةى  ئةطةر  كارةبا، 
بؤ  ك��ار  جديى  ب��ة  ن��ةب��َي��تء  ض��إوث��إى 
نةكاتء  ثَيويست  وَيستطةى  دروستكردنى 
كارةبا  بةرهةمهَينانى  بةردةم  كَيشةكانى 
كارةسات  توءشى  ئةوا  نةكات،  ضارةسةر 

دةبين.

ضةندين  ك��ارةب��اوة،  كةميى  بةهؤى 
خةَلكةوة  لةاليةن  ناإةزايى  خؤثيشاندانى 
ل��ة ش��ارةك��ان��ى ع��َي��راق س��ازك��را، كة 
مةبةستى  بؤ  خؤثيشاندانانة  ئةم  دوات��ر 
بةرثرسةكةى  قؤسترانةوة،  سياسيى 
خستةإوو،  ئ��ةوةى  كارةبا  وةزارةت���ى 
تةنيا  سةرةتادا  لة  خؤثيشاندانةكان  كة 
مةبةست لَييان داواكردنى كارةبا بوو، بةآلم 
دواتر ئةو اليةنانةى دذى دةسةآلت بوون 
سياسيىء  مةبةستى  بؤ  قؤستةوة  ئةمةيان 
شارةكان  هةموو  خؤثيشاندانةكان  وايكرد 

بطرَيتةوة.
عَيراق  لة  كارةبا  بةرهةمهَينانى  كةميى 
وايكردووة كة رَيذةى كارةباى نيشتمانيش، 
كة هةرَيم لة عَيراقى وةردةطرَيت كةمبكات، 
كارةبايةى  بإة  لةو  جطة  ئَيستادا  لة  بةآلم 
ضةند  توانراوة  وةريدةطرَيت،  عَيراقةوة  لة 
كوردستان  لة  كارةباش  وَيستطةيةكى 
قةزاز  سةالم  بإواى  بة  كة  دروستبكرَين، 
ضاوةإوانى  هةرَيم   ثَيويستة  بةوهؤيةوة 
بداتآء  كارةباى  نةبَيت  عَيراق  حكومةتى 
ضونكة  ببةستَيت،  خؤى  كارةباى  بة  ثشت 
دةكات  يةكَيك  لة  يارمةتى  داواى  خةَلك 
عَيراق  بةآلم  حكومةتى  تواناى هةبَيت،  كة 

بَيتواناية. سيستمةكةى هةَلوةشاوةء 
هةر بةم هؤيةشةوة ئاراستةكان ثَيضةوانة 
بوونةتةوةء حكومةتى عَيراق داواى كارةبا 
وةزارةت��ى  بريكارى  دةك��ات.  هةرَيم  لة 
ثشتإاستكردةوةء  ئةوةى  عَيراق  كارةباى 
بير  وتى: »وةك ضارةسةرَيكى هةنووكةيى 
لة وَيستطةكانى  لةوة كراوةتةوة كة سوود 
بؤ  وةربطيرَيت  دةربةنديخان  دوك��انء 
دابينكردنى كارةباى شارةكانى ناوةإاستء 
مانطةى  دوو  ل��ةم  ع��َي��راق  ب��اش��وورى 
ثَيشنيازةء  هةر  تائَيستا  بةآلم  داهاتوودا، 

نةخراوةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة«. 

دةكرَيت  دؤالر  مليار   )17( لة  ب��اس 
ك��ة ب��ؤ ك��ةرت��ى ك��ارةب��ا س��ةرف��ك��راوةء 
دةبينرَيت،  كة  ئةوةية  ئةنجامةكةشى 
 )17( كة  رةتيكردةوة  قةزاز  لةبةرامبةردا، 
خؤى  بَيئاطايى  سةرفكرابَيتء  دؤالر  مليار 
ئاطادارى  تةنيا  بةوةدا:  ئاماذةى  ثيشانداء 
بؤ ثرؤةذكانى كارةبا  مليار دؤالرة كة   )7(
بؤ  كة  تةشغيلةكةى  نةك  تةرخانكراوة، 
مَيطاوات  هةزار   )10( نزيكةى  دابينكردنى 

كارةباية.
راب��ردوو  ساَلى  ضةند  درَي��ذاي��ى  بة 
باشبوءنى  بةَلَينى  دةيان  كارةبا  وةزارةتى 
دوايةمينى  كة  داوة،  خةَلك  بة  كارةبايان 
ئةو بةَلَينانة لة سةرةتاى ئةمساَلدا بوو، كة 
كارةبا  وزةى  بةرهةمى  بةوةدا:  ئاماذةيان 

مَيطاوات  ه��ةزار   )9( نزيكةى  دةطةيةننة 
سَيى  لةسةر  دوو  كة  هاويندا،  وةرزى  لة 
كارةباى ثَيويستة بؤ ئةم قؤناغة، بةآلم ئةم 
نةهاتةدى،  ديكة  بةَلَينةكانى  وةك  بةَلَينةش 
ئةمة  سياسيى  ضاودَيرانى  وتةى  بة  كة 
دةستلةكاركَيشانةوةى  بؤ  بووة  هؤكار 

وةزيرى كارةبا.
بؤ ئةم مةبةستةش بريكارى وةزارةتى 
»هةرضةندة  دةَل��َي��ت:  ع��َي��راق  ك��ارةب��اى 
ء   لَيهاتوو  كةسَيكى  ك��ارةب��ا  وةزي���رى 
كارةكانى،  لة  ش��ارةزاب��وو  ئةكاديمىء 
كة  بةجؤرَيك  دةدا،  زؤر  بةَلَينى  ب��ةآلم 
كاتَيكيش  نةبوو،  جَيبةجَيكرنى  تواناى 
بَيت،  باآل  حكوميي  ثلةيةكى  لة  كة  كةسَيك 
نا،  ئةطةر  بهَينَيتةدى،  بةَلَينةكانى  دةبَيت 
ئةمةش  دةردةكةوَيت،  كةمتةرخةم  وةك 
ئاَلؤز  وةزير  لة  كارةكان  ئةوةندة  وايكرد 
تةنيا  نةما  ضارةسةرَيكى  هيض  كة  بوو، 

نةبَيت«. دةستلةكاركَيشانةوة 
باران  بة  ثشت   )%15-%10( عَيراقدا  لة 
وةزارةت��ى  كَيشةى  ب��ةآلم  دةبةستَيت، 
كة  ئةوةية،  ئَيستادا  لة  عَيراق  كارةباى 
كؤكردنةوةى  تواناى  موسأل  بةربةستى 
سةالم  وةك  ضونكة  نيية،  زؤر  ئ��اوى 
بةربةستةكة  ل��َي��وةك��رد،  باسى  ق��ةزاز 
دةتوَينةوةء  كة  كلسيية،  بةردى  لةسةر 
سةعات   )24( كة  ب��ةوةي��ة  ثَيويستيان 
بكةيت،  )طراونتى(  تَيبكرَيت  كؤنكرَيتى 
بةتوانةوةكة  كة  بؤشاييانةى  ئةو  بؤئةوةى 
بةهؤى  بةآلم  بكاتةوة،  ثإى  دروستدةبَيت 
عَيراقةوة  كَيشةكانى  حكومةتء  طؤإينى 
كؤمثرَيسةرةكان  بكرَيتء  ئةمة  نةتوانراوة 
لةكاركةوتوون، هةر بؤية نةتوانراوة ئاوى 
طوشار  بؤئةوةى  بكرَيت  عةمبار  زؤر 
ئةمةش  بةربةستةكة دروستنةكات،  لةسةر 
سوءدَيكى  ئةمساأل  بارانبارينى  وايكرد  
ئةوتؤ بة كارةباى عَيراق نةطةيةنَيت، بةآلم 
خؤشبةختانة سوودى بؤ كارةبارى هةرَيم 

هةبووة.
سوءتةمةنى  ن��ةب��وءن��ى  ه���ةروةك 
كة  كارةباية،  وةزارةتى  ديكةى  كَيشةيةكى 
ئةطةر وَيستطةش هةبَيت، بةآلم سوءتةمةنى 
بة  ضونكة  ثَيدةكةيت،  كارى  ضؤن  نةبَيت 
لةذَير  سوءتةمةنى  راستة  قةزاز،  بإواى 
زةوى عَيراقدا زؤرة، بةآلم ثاآلوطةكان وةك 
لة دةرةوةى  نين، وةزارةت ديزل  ثَيويست 
ئةو  حكومةت  كة  دةك��ات،  ه��اوردة  وآلت 
بارةشى داوة بةسةر وةزارةتى كارةبا، كة 
خؤى ئةو سوءتةمةنيية لة دةرةوة هاوردة 
وآلتانى  بة  ثشتت  تؤ  هةركاتَيكيش  بكات، 
ديكة بةست، هةركاتَيك ئةوان وةستانديان 
دةوةستيت،  لةكار  تؤش  سوءتةمةنييةكة، 
بَيشوومارى  ثارةيةكى  لةوةى  جطة  ئةمة 

دةوَيت ئةم هاوردةكردنة.
وةزارةتى  كَيشانةدا،  ئةو  بوءنى  لةطةأل 
وةزارةت،  سياسةتى  خراثيى  كارةباء 
كَيشةى  ضارةسةرنةكردنى  بؤ  هؤكارن 
قةيرانة،  ئ��ةم  دروستبوءنى  ك��ارةب��اء 
لَيدوانةكةيدا  لة  كارةبا  وةزارةتى  بريكارى 
كة  ن��ةش��اردةوة،  ئةوةشى  رؤذنامة  بؤ 
سياسةتَيكى  كارةبا  وةزارةتى  سياسةتى 

ثإ كةموكوإييةء ثالنى نيية تا ئامادةكاريى 
وةك  قةيرانَيكى  رووبةإووبوءنةوةى  بؤ 
وابوو  ثَيشى  بةآلم  بكات،  ئَيستا  ئةوةى 
لةنَيو  هةن  كةسانَيك  ئ��ةوةى   لةطةأل  كة 
ب��ةردةوام  ماندوونةناسنء  وةزارةت���دا 
ئةم  ض��ارةس��ةرى  هةوَلى  لة  خةمخؤرء 
خراثيى  ل��ةو  ناكرَيت  كة  كَيشانةدان، 
نةكةينةوةء  جيايان  وةزارةت  سياسةتةى 

»تةإو وشك ثَيكةوة بسوءتَينين«.  
وةزارةت��ى  بَيثالنيانةى  ل��ةو  يةكَيك 
كة  زؤرة،  فةرمانبةرَيكى  بوءنى  كارةبا، 
وةزارةتى  خةياَليى  ثارةيةكى  وايكردووة 
ئةو  وةك  كة  ب��إوات،  موءضة  بؤ  كارةبا 
ئاشكرايكرد،  كارةبا  وةزارةتى  بةرثرسةى 
هةرَيم  لة  جطة  كارةبا  وةزارةت��ى  ميالكى 
بةمة   كة  فةرمانبةر،  هةزار   )130( دةطاتة 
)17( جار لة ستانداردى جيهانيى المانداوة 
كة دانراوة بؤ ئةو وةزارةتء فةرمانطانةى 

بةرهةمدةهَينن. كارةبا 
هةية  بةإَيوةبةرَيتى  قةزاز،  وتةى  بة 
 )300( خؤى  كاتى  كارةبا   وةزارةت��ى  لة 
 )30-20( ئَيستا  هةبووة،  فةرمانبةرى 
وا  ذوورى  هةيةء  فةرمانبةرى  ه��ةزار 
 )18( بةإَيوةبةرَيتييةكاندا  لةنَيو  هةية 
نيية،  ئيشيان  كة  تَيداية،  فةرمانبةرى 
ئيشيش  زؤرةء  فةرمانبةرى  ئةوةى  لةطةأل 
موءضةشيانى  )90%(ى  حكومةت  ناكةن، 
لة  واي��ك��ردووة  ئةمةش  زي��ادك��ردووة، 
ببن  نةقأل  فةرمانبةر  ديكةوة  وةزارةتةكانى 
موءضةى  ضونكة  كارةبا،  وةزارةت��ى  بؤ 
زؤرةء ئيشى نيية، ئةوةش ئةنجامةكةيةتى 

كة دةيبينين.
ئةهلييةكانيش،  موةليدة  بة  طرنطينةدان 
كة هاوكارن بؤ ضارةسةرى كَيشةى كارةبا 
وةزارةتى  بريكارى  بإواى  بة  ئَيستادا،  لة 
وةزارةتى  دةبوو  كةموكوإييةكة  كارةبا، 
فةرمانبةرة  ه��ةزاران  ئةو  لةبرى  كارةبا 
ئةو كةسانةى  دايمةزراندوءن،  بَيسوودةى 
واي  دايبمةزراندنايةء  موةليدةكانن  لةسةر 
ئةهلييةكان  موةليدة  هاوكاريى  كة  بكرداية 
لةكاتى  هةبَيتء  هةماهةنطيى  بكرَيتء 

بوءنى قةيراندا سوءديان لَيوةربطيرَيت.
ئةو  ك��ارةب��اء  ن��ةب��وءن��ى  ك��َي��ش��ةى 
طؤإينى  دواى  كة  دروستبووة،  قةيرانةى 
نةتوانراوة  حكومةت،  كابينةى  ضةندين 
بؤ  س��ةرةت��اي��ي��ةك��ان  خزمةتطوزاريية 
هاوآلتييان دابينبكرَيت، رةنطة ببَيتة كَيشة لة 
بةردةم كابينةى نوَيى حكومةتيش، كة وةك 
كَيشةكة  ثَيدةكات:  ئاماذةى  قةزاز  سةالم 
ئةمريكاش ضارةسةرى  كة  طةورةية  هَيندة 
هات  خؤىء  ئةستؤى  نةيطرتة  بؤنةكراو 
ئةطةر  كة  دروستكرد،  وَيستطةيةكى  ضةند 
تَيدا  )300(ي��ان  بويستاية  مليؤنى   )100(
مةسةلةكة  لة  هيضيشى  دةك��ردء  سةرف 
هَيندة  »كَيشةكة  وتى:  هةربؤية  نةطؤإى، 
طةورةية، كة كابينةى نوَيى حكومةت دةبَيت 
خةَلك  كة  لةبةرضاوبَيت  راستييةيان  ئةو 
ضاوةإوان  نابنء  بَيدةنط  بةَلَين  بة  ضيتر 
ناكةن، ئةطةر ئةم كَيشةيةيان ثآ ضارةسةر 
كابينةكةيان  خ��ؤي��انء  ئ��ةوا  نةكرَيت، 

هةَلدةوةشَيننةوة«.

16
نةبوونى كارةبا، هةأةشة لة حكومةتى نوآ دةكات

عَيراق داوا لة هةرَيم دةكات كارةباى بؤ دابين بكات

ذمــارة )588( 
سَيشةممة 2010/6/29 بةدواداضوون

nawxo.rozhnama@yahoo.com

بةِريَوةبةريَتى هةية لة وةزارةتى كارةبا  كاتى خؤى )300( 

فةرمانبةرى هةبووة، ئَيستا )20-30( هةزار فةرمانبةرى 

هةيةء ذوورى وا هةية لةنَيو بةِريَوةبةريَتييةكاندا

)18( فةرمانبةرى تَيداية، كة ئيشيان نيية

سةالم قةزاز، بريكارى وةزارةتى كارةباى عَيراق
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ذمــارة )588( 
سَيشةممة 2010/6/29

راثؤرتى: ضاوان عةلى 

دي��اردة،  بة  نةبووني  ثاساوي  بة 
ثةرلةماني كوردستان هةمواركردنةوةي 
رةتدةكاتةوةء  لةشفرؤشيي  ياساي 
ب��ةش��َي��ك ل��ة ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ي��ش 
بةثَيويست  ياساكة  هةمواركردنةوةي 

دةزانن.
راب����ردوو  ي��ةك��ش��ةم��ةي  رؤذى 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة   ،)6/20(
)8( ذمارة  ياساى  هةمواري   ثإؤذةي 

ى ساَلى )1988(ي ياساى  لةناوبردنى 
ليذنةي   بةآلم  خرايةإوو،  لةشفرؤشيي 
كرد،  رةتكردنةوةيان  داواي   ياسايي 
هةرَيمي   لة  كة  ئ��ةوةي  بةثاساوي 
لةشفرؤشيي  دي���اردةي   كوردستان 
سزاداني   ياساي  لةكاتَيكدا  نيية،  بووني  

عَيراقي  سزاي  بؤ ئةم كارانة داناوة.
ليذنةي  ئةندامانى  لة  ذمارةيةك 
ياسايي ثةرلةمان، ثَييانواية، لةبةرئةوةى 
نييةء  رةسميى  شوَينى  لةشفرؤشيي 
نةبووةتة دياردة، ثَيويستي بةياسا نييةو 
ثةرلةمانتاران  لة  بةشَيك  لةبةرامبةردا 
لةشفرؤشيى  كة  دةك��ةن��ةوة  جةخت 
هاوكارن  زيندانةكانيش  دي��اردةي��ةء 
نابَيت  هةربؤية  تةشةنةكردنى،  بؤ 
هةرَيم،  ناوبانطي   ثاراستني   بةثاساوي  

ئةم ثإؤذةياسايانة رةتبكرَينةوة.
ليذنةى  ئةندامى  ئ���ازاد،  ط��ؤران 
كوردستان،   ثةرلةمانى  لة  ياسايى 

طةورةيى  بة  زؤر  »ثإؤذةكة  دةَلَيت: 
لةشفرؤشيى كردووة كة بووةتة  باسى 
وةك  ب��ةآلم  كوردستان،  لة  دي��اردة 
حاَلةتةكة  ثَيمانواية،  ياسايى  ليذنةي 
نةبووةتة دياردة، راستة  شوَينى نهَينى 
هةيةء لةهةموو وآلتَيكيشدا ئةوة هةية، 
شوَينى  كوردستان   لة  تائَيستا  بةآلم 
لةسةر  نييةء  لةشفرؤشيى  بؤ  رةسميى 
كوضةء كؤآلنةكان نةمانبينيوة، هةربؤية 

دةَلَيين، نةبووةتة دياردة«.
خةليل،  بةشير  د.  لةبةرامبةردا، 
سةرؤكى ليذنةى ئةوقاف، روونيكردةوة 
س��زادان��ى  ب��ؤ  ياسا  دةرك��ردن��ى  ك��ة 

كةسانَيك كة بة لةشفرؤشيى هةَلدةستن، 
ثةيوةنديى بةوةوة نيية كة لةشفرؤشيى 
ئةوكارة  دياردةء شوَينةكاني  نةبووةتة 
ئةوة  ماناى  ئةمةش  بةآلم  ئاشكرابن، 
بةربآلوبوو،  زؤر  دياردةيةك  كة  نيية 
ضونكة  دةربكرَيت،  بؤ  ياساى  ئينجا 
زاأل  بةسةريدا  ناتوانَيت  ياسا  ئةوكات 

بَيت.

ل��ةط��ةأل ئ��ةوةش��دا، راث��ؤرت��ةك��ةى 
ئةندام   )11( كؤى  لة  ياسايى،  ليذنةى 
كة  لةسةرة  ئةندامى   )6( ئيمزاى  تةنيا 
هةبووة،  لةسةرى  تَيبينييان  دووانيان 
ئةمةش بة وتةى ناسك  تؤفيق، ئةندامى 
ئافرةت،  مافى  لة  بةرطريى  ليذنةى 
ليذنةى  »لةنَيو  كة  نيشاندةدات،  ئةوة 
لةسةر  هاوإانين  خؤيان  ياساييشدا، 
نييةو  دياردة  لةشفرؤشيى  كة  ئةوةى 

حاَلةتة«.
ياسايى  ليذنةى  بةثَيضةوانةى 
ث��ةرل��ةم��ان��ةوة، ب��وون��ى دي���اردةى 
لةاليةن  كوردستان  لة  لةشفرؤشيى 

حكومةتةوة دانى ثَيدانراوةو رَيوشوَيني 
بؤ طيراوةتةبةر.

ليذنةى  ئةندامى  عيزةدين،  ثةيمان 
كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  مرؤظ  مافى 
ياسايي،   ليذنةي   خستةإوو،  ئ��ةوةى 
دياردةي   لةسةر  راثؤرتي   بةجؤرَيك 
لةشفرؤشيي  بةرزكردووةتةوة كة مايةي  
بةإَيوةبةرَيتييةكاني   ضونكة  كارةساتة، 

ثارَيزطاكةي   هةرسآ  لة  ضاكسازيي  
لةو  نين  بَيبةش  كوردستان،  هةرَيمي  
لةشفرؤشييةوة  بةهؤي   كة  كةسانةي  
دةيسةلمَينن  بةَلطةكانيش  سزادراونء 
هةية  بووني   لةشفرؤشيي  دياردةي   كة 
بة  نابَيت  بؤية  كوردستان،  لةهةرَيمي  
ثاساوي  ثاراستني  ناوبانطي  هةرَيم، ئةم 

رةتبكرَينةوة. ثإؤذةياسايانة 
كة  ياسايةي  هةمواري  ئةو  بةثَيي 
كوردستان  ثةرلةماني  ثَيشكةشي 
سةرلةنوآ  كة  دةكرَيت  داوا  ك��راوة، 
ئةوكةسانةي كة بة كاري لةشفرؤشييةوة 
نةك  بنياتبنرَينةوة،  دةستطيركراون 

زيندانةكاندا  لة  لةشفرؤشيي  ك��اري 
بآلوبكرَيتةوة.

د. بةشير حةداد، مةبةست  بة وتةي 
ياساء  رووى  ل��ة  زيندانيكردن  ل��ة 
تا  م��رؤظ��ة،  ضاككردنى  ش��ةرع��ةوة، 
ببَيتةوة،  كؤمةَلطا  تَيكةَلى  ديكة  جارَيكى 
زيندانةكان  ئَيستادا  لة  رةنطة  بةآلم 
بةوتةي  ضونكة  نةبن،  ثَيويست  وةك 

ئةو: »سةرداني زيندانةكانمان كردووة، 
زينداندا  لة  ئافرةتةكة  كة  بينيومانة 
توشى باند هاتووةو لَييانةوة فَيربووة«، 

ئةمةشي بة كارةسات ناوبرد.
فةتاح،  د.رَي��ب��از  ت��رةوة  لةاليةكي 
لة  تةندروستى  ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى 
جةختى  ك��وردس��ت��ان،  ث��ةرل��ةم��ان��ي 
لةشفرؤشيى  دياردةى  كة  لةوةكردةوة 
كارَيكى  يان  بَيت،  بازرطانى  بؤ  جا 
بوونى  زةقيى  بة  ئ��ارةزووم��ةن��دان��ة، 
لة  كاركردنم  »لةماوةى  وتيشي:  هةيةء 
لةو  بةرضاو  رَيذةيةكى  نةخؤشخانة، 
حاَلةتانة هاتوونةتة رَيطةم كة بؤ ثشكنين 
بنكةكانى  رةوانةى نةخؤشخانة كراون، 
ئةوةن  زيندانةكانيش شاهيدى  ثؤليسء 
كة لة هةرَيمى كوردستاندا لةشفرؤشيى 

بة رَيذةيةكى بةرضاو بوونى هةية«.
بةوةشدةكةن  ئاماذة  ثةرلةمانتاران، 
يان  ياسايةك،  هةمواركردنةوةي  كة 
رَيطرتن  بؤ  ن��وآ  ياسايةكي  داناني 

لةوكارة، ضارةسةري بنةإةتي نيية. 
تؤفيق،  ناسك  ل��ةوب��ارةي��ةش��ةوة  
بنةإةتى  ضارةسةرى  »رةنطة  دةَلَيت: 
ئَيستا  ضونكة  نةبَيت،  دياردةية  ئةو  بؤ 
س��اَل��ى)1988(  )8(ى  ذم��ارة  ياساي 
كاري  دةرض��ووةو  عَيراق  لة  كة  هةية 
واقيع  ئةرزى  لةسةر  بةآلم  ثَيدةكرَيت، 
جَيبةجَيناكرَيت وةك دةيان ياساى ديكة، 
دؤآلبةكانى  لة  هةنء  كوردستان  لة  كة 
ئةوةى  بةبآ  طيريانخواردووة  دادطادا 

جَيبةجَيبكرَين«.

راثؤرتى: شَينَى جةالل

ثؤليسخانةكانء  مةحزةرى  زيندانةكانء 
لة  كوردستان  طةإةكةكاني  مةزبةتةي 
بآلوبوونةوةي  لةشفرؤشةكانء  ماَلة  دذي 
جةخت  توخماتَيريةكان  نةخؤشيية 
هةرَيمى  لة  لةشفرؤشيى  كة  لةوةدةكةنةوة 

كوردستان بووةتة دياردة.
رؤشنبيرانء زانايانى ئايينىء توَيذةرانى 
دياردةى  بوونى  لةسةر  كؤكن  كؤمةآليةتى 
بؤضوونة  ئةو  كوردستانء  لة  لةشفرؤشيى 
نةبووةتة  لةشفرؤشيى  كة  رةتدةكةنةوة 

دياردة لة كوردستان.
زان��اى  هةورامانى،  نيازى  مامؤستا 
ثَييواية  رؤذنامةنووس،  نووسةرو  ئايينىء 
كة لةشفرؤشيى لة هةرَيمى كوردستان ئةطةر 
طؤظارو  رؤذنامةو  ئةو  هةموو  كةواتة  نيية، 
لةسةر  رؤذانة  كة  بآلوكراوانةى  ماَلثةرو 
»درؤيان«  هةموو  دةنووسن،  دياردةية  ئةو 
كرد، بةآلم دياردةكة بوونى هةيةو واقيعةو 
ئةوةية  كردنة  لةسةر  قسة  قابيلى  ئةوةى 
روانطةى  لة  ئاستَيكدايةو  ض  لة  بوونةكة  كة 
دينييةوة دةبَيت مةنتقيانة مامةَلة لةطةَل ئةم 
بةَلطةو دةقى  ئَيمة  مةسةلةية بكةين، ضونكة 

ثيرؤزمان هةية لةسةر ئةم دياردةية.
كوردستان  ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى 
دياردة  لةشفرؤشيى  ئ��ةوةى  بيانووى  بة 
هةموارى  كة  رةتيانكردةوة  حاَلةتة،  نييةو 
لةشفرؤشيي  قةدةغةكردني  بؤ  ياسايةك 
بكرَيت، بةآلم ئةظين ئيبراهيم فةتاح، توَيذةى 
دةكاتةوة  جةخت  نووسةر  كؤمةآليةتىء 
طرفتَيكى  نييةو  حاَلةت  لةشفرؤشيى  كة 
بوونى  لة  نكؤَلى  ناكرَيت  كة  كؤمةآليةتيية، 

بكرَيت لة كوردستان.
لة  لةشفرؤشيى  كة  لةوبإوايةداية  ئةو 
هةموو دنيادا هةيةو  هةر وآلتء كؤمةَلطةيةك 
بةثَيى ستراتيذى كؤمةَلطةكة مامةَلةى لةطةَل 
دةكات، بةآلم ناكرَيت بشاردرَيتةوة، ئةوةى 
طرفتة  ئةم  كة  ئةوةية  هةية  كوردستان  لة 
لَيدةكرَيت،  ضاوثؤشيى  ثشتطوَيدةخرَيتء 
نييةو  بَيبةرنامةش  ترسناكةو  سةرةتايةكى 
بةَلكو  نازانين  لَيى  دةَلَين  كة  ئةوةنيية  تةنيا 
ضاوثؤشيى  ئةوكةسانةى  من  بؤضوونى  بة 

بة  بارودؤخةكةو  لة  سوودمةندن  لَيدةكةن 
شَيوةيةك لة شَيوةكان دةستيان تَييدا هةية.

مةترسيدارة  ئاماذةيةكى  بؤضوونة  ئةم 
دووثاتدةكاتةوة  بؤضوونة  ئةو  هةمان  كة 
خ��اوةن��ى  ج���ةزا،  محةمةد  خ��ةن��دان  ك��ة 
لة  ت��اوان(  لة  )ئؤقيانوسَيك  توَيذينةوةى 
وتارَيكيدا كة لة سايتي سبةى بآلوبووةتةوة 
»لةشفرؤشيى  دةَل��َي��ت:  دةك���اتء  باسى 
دياردةيةكي كؤمةآليةتي ئاشكراي بَيثةرواي 
روودةدات.  كوردستان  لة  بَيسةروبةرةية 
دةرك��ةوت  ب��ؤم  توَيذينةوةكةمدا  لة  من 
ئةوانةي بة ثلةي يةك لةم بازاإةدا كإيارن 

قةَلةوةكانيش،  بةرثرسة  بةرثرسةكانن و 
ئةوانةي شوَين و سةيارةو خزمةتكاري زؤر 

لةبةردةستيانداية.
محةمةد  خةندان  وتارةكةيدا  درَيذةى  لة 
نزيكةي  كة  دةخ��ات��ةإوو،  ئ��ةوةش  ج��ةزا 
لةطةَل  بووة  كاركردن  خةريكي  ساَل   )10(
ذنانةي  ئةو  زؤربةي  ذنان،  طرتوخانةكاني 
بة  طواستنةوة  طرتن و  بنةكةكاني  دةهاتنة 
مادةي 3 و 4ي لةشفرؤشيي دةهاتنة ئةوَي، لة 
ضةندين  نةمشاردووةتةوة،  توَيذينةوةكةمدا 
بةرثرس و نووسةر كةفالةتيان بؤ دةكردن و 
ثةرلةمانيش  لة  ئايا  دةك��ردن!  ئ��ازادي��ان 

دؤسييةكة هةروا بةئاساني دادةخةن؟   
وةك  لةشفرؤشيى  ب��آلوب��وون��ةوةى 
مةترسيى  لَيوةدةكرَيت   باسى  ئ��ةوةى 
نهَينىء  بة  ئةطةر  كة  لَيدةكرَيت  ئ��ةوةى 
ساَلى  ضةند  لة  ئ��ةوا  بمَينَيتةوة  سزا  بَي 
نةخؤشيية  توشبوواني  ذمارةي  داهاتوودا 
سيفليس و  ئايدزو  وةك  توخماتَيريةكاني 
ضةند دانةيةكي تر بةإَيذةي بةرز بآلوببنةوة، 
كة  ب��ةوةدةك��ات؛  ئاماذة  ئيبراهيم  ئةظين 
لة  باس  هةن  راثؤرت  ضةندين  ئَيستادا  لة 
بآلوبوونةوةى نةخؤشيى وةك ئايدز دةكةن، 
كة بةهؤى بآلوبوونةوةى ئةم دياردانةوةية 
ناكرَيت  ئاستيدا  لة  كة  دةشاردرَينةوة،  كة 
مةسةلةيةش  ئةم  بَيتء  بَيدةنط  ثةرلةمان 
كة  لَيبكةن  مَيينةكة  خةتةنةى  ئةوةى  وةك 
دةيانوت »ثةرلةمان ثَيى شةرمة قسة لةسةر 

ئةو بابةتة بكات«.
كؤمةآليةتيية  ت��وَي��ذةرة  ئةو  بةوتةى 
ياساكةى  بةشَيوةيةك  ثَيويستة  ثةرلةمان 
جطةلةوةى  كة  هةمواربكاتةوة   )1988(
ئةوكةسةى  لةشفرؤشء  ئافرةتى  بؤ  سزا 
ئةوكةسةش  )الوسيط(،  بووة  لةنَيوانياندا 
ناكرَيت  ضونكة  لةشكرة،  كة  سزابدرَيت 
بكرَيتء  زيندانى  سزابدرَيتء  لةشفرؤش 

لةشكرةكة ئازاد بكرَيت.
كة  روون��ن��ةك��راوةت��ةوة،  ئَيستادا  لة 
تاوانلَيكراو،  يان  تاوانبارن  لةشفرؤشةكان 
لةوةدةكات  باس  هةية  بؤضوونَيك  ضونكة 
بةهؤى  قوربانينء  لةشفرؤشةكان،  كة 
كارة  ئةو  ماديى  اليةنى  بؤ  ذيانةوة  خراثى 
توندى  بة  نيازى  مامؤستا  بةآلم  دةك��ةن، 

»ئةطةر  وتى:  رةتكردةوة،  بؤضوونةى  ئةو 
كة  بهَينرَيتةوة،  لةشفرؤشةكان  بؤ  بيانوو 
ئةوة  دةكةن  كارة  ئةو  ماديى  اليةنى  لةبةر 
شةرعييةتدان  بؤ  بَيبنةماية  بيانوويةكى 
بةهاو  بة  سووكايةتيكردنة  دياردةيةو  بةم 
كؤمةَلطةى  ضونكة  ك��وردةواري��ى،  ئيتيكى 
ئَيمة تايبةتمةنديى خؤى هةيةو جياوازة لةو 
بووةتة  تياياندا  لةشفرؤشيى  كؤمةَلطايانةى 
ثَيدراون، ئةطةر  ثيشةو باجيان هةيةو رَيطة 
ئةوا  كوردستان  لة  ثَيبدرَيت  رَيطةى  ئةمة 

كارةسات روودةدات«.
ضاكسازيى  بؤ  شوَينَيكن  زيندانةكان 
ئةمة  لةشفرؤشيى،  باندى  ثَيكهَينانى  يان 
كة  دةبيسترَيت،  زؤرج���ار  ثرسيارَيكة 
زيندانةكانى  خراثيى  بؤ  بَيت  ئاماذة  رةنطة 
نيازى  مامؤستا  وةك  ضونكة  كوردستان، 
دةَلَيت: »دةبَيت لةشفرؤشةكان لة زيندانةكان 
دةبيسترَيت   وةك  ضونكة  دووربخرَينةوة، 
بؤ  كارئاسانييان  زيندانةكاندا  لة  بةداخةوة 
النةيةك  بخرَينة  ثَيويستة  هةربؤية  دةكرَيت 
ثسثؤإو  ثزيشكى  ئايينىء  مامؤستاى  كة 
كؤمةآليةتى  توَيذةرانى  دةروونناسانء 
ضاودَيريي بكةن،  تا رَيطة ثيشانى ئةو كةسة 
بدةن جارَيكى ديكة تَيكةَلى كؤمةَلطة ببَيتةوة.

توَيذةرَيكى  وةك  ئيبراهيم  ئةظين 
لة  كة  لةوةكردةوة  جةختى  كؤمةآليةتى، 
بَيجَيطةييةوة   طرفتى  بةهؤى  زيندانةكاندا 
لةشفرؤشء ثياوكوذو دز هةموو ثَيكةوةن، 
زينداندا  لة  زؤركات  كة  وايكردووة  ئةمةش 
يةكَيك لةو ذنة لةشفرؤشانة كاريطةريى بؤ 
باندَيك  دروستدةكاتء  ديكة  ذنةكانى  سةر 

بؤخؤيان دروستدةكةن.
كؤكن  بؤضوونانةى  ئةو  هةموو  لةطةأل 
واقيعَيك  وةك  لةشفرؤشيى  بوونى  لةسةر 
ئةو  هةرَيميش  حكومةتى  كوردستان،  لة 
بةناوى  كة  محةمةد  خةندان  توَيذينةوةيةى 
باسى  و  ب��وو  ت���اوان(  لة  )ئؤقيانوسَيك 
كرد،  خةآلت  دةكرد  لةشفرؤشيى  دياردةى 
دةثرسَيت:  نووسةرة  ئةو  ئَيستا  هةربؤية 
»سووتاندني ئوتَيلةكةي سةرسةنط لةاليةن 
لةشفرؤشيي  كاري  بة  دذ  هاوآلتييانةوة 
كتوثإ  هةَلضوونَيكي  هةر  بوو،  رَيكخراو 
خانةقين  تا  زاخؤوة  لة  خانانةي  ئةو  نةبوو! 

لةسةردةمي  رَيكدةخةن،  لةشفرؤشيي 
شةإي ناوخؤدا لةنَيوان هَيزة ناوخؤييةكان و 
هَيشتا  دةرةكييةكان  هَيزة  بؤ  ئَيستاش 
كاري سيخوإيي دةكةن، درؤنينء راستين،  
لةدذي  كوردستان  طةإةكةكاني  مةزبةتةي 
ماَلة لةشفرؤشةكان النيكةم هةفتةي جارَيك 
خةآلتةي  ئةو  ئةي  دَينَيت،  بةئاطا  دادطاكان 
داتانة توَيذينةوةكةي من، بؤ ضاوبةست بوو 
هةربؤية  مؤدَيرنانة؟  مةزاجَيكي  تةنيا  يان 
دانيشتوواني  ط��ةورةي  »بةشَيكي  دةَلَيت: 
لةشفرؤشيي  ثرسي  بة  سةراثا  والتةكةمان 
باسي  بكةين  ش��ةرم  بؤ  ئيتر  ت��ةإب��وون 

بكةين؟«.

ثةرلةمان، ضاوةأوانة لةشفرؤشيى بةئاشكرا ببينرَيت، تا ياساي بؤ دةربكات

بؤ لة كوردستان دياردةى لةشفرؤشيى ثةردةثؤش دةكرَيت؟
مةترسيى ئةوةهةية دياردةكة بة نهَينى بمَينَيتةوةء لة ضةند ساَلى داهاتوودا زيانةكانى زياتر ببن

بةثَيضةوانةى ثةرلةمانةوة، دياردةى لةشفرؤشيى لة كوردستان لةاليةن حكومةتةوة دانى ثَيدانراوة

نووسةرى كتيَبي 
ئؤقيانوسَيك لة 

تاوان:
 لةشفرؤشيى 

دياردةيةكي 
كؤمةآليةتي 

ئاشكراي بَيثةرواي 
بَيسةروبةرةية 

مامؤستايةكى 
ئاينيى: 

دياردةكة بوونى 
هةيةو واقيعةو 

ئةوةى  قابيلى قسة 
لةسةركردنة ئةوةية 

 كة بوونةكة 
لة ض ئاستَيكداية

دةركردنى ياسا بؤ سزادانى كةسانَيك كة بة لةشفرؤشيى 
هةلَدةستن، ثةيوةنديى بةوةوة نيية كة لةشفرؤشيى نةبووةتة 

دياردةء شويَنةكاني ئةوكارة ئاشكرابن



راثؤرتي:
ئارام محةمةد 
      هَيمن محةمةد

ل��ة ه��ةرَي��م��ى  ك��وردس��ت��ان��دا 
مردن  هؤكارى  رَيذةى  طةورةترين 
هاتوضؤوةية،  روءداوي  بةهؤي 
زياتر  ئؤتؤمبَيلي  رؤذانة  لةكاتَيكدا 

هاوردةي هةرَيم دةكرَيت.

ئامارةكان ترسناكن
بةثَيى ئامارَيك كة لة بةإَيوةبةرَيتى 
هةرَيم  هاتوضوى  ثةيوةندييةكاني 
رَيذةى  كةوتووة،  رؤذنامة  دةست 
شارى  لةناو  كة  ئؤتؤمبَيالنةى  ئةو 
طشتيى  بةشَيوةيةكى  هةية،  هةولَير 
 )800( ه���ةزارء   )146( ل��ة  زي��اد 
هةزارء   ))33( كة  هةية،  ئؤتؤمبَيل 
لةو  تايبةتنء  ئؤتؤمبَيلى  )727(يان 
رَيذةيةش تاكسى )23333(، بارهةَلطر 
كشتوكاَليى  ئؤتؤمبَيلى  )53800(ء 
)3692( هةزار، ئؤتؤمبَيلى بيناسازيى 

.)1158(
تايبةت،   )65400( سلَيمانى  لة 
هةروةها  كرآ،  ئؤتؤمبَيلى   )25451(
بةثَيى ئامارَيكى ديكةى بةإَيوةبةرَيتى 
ئةو  هاتوضؤى دهؤك، كؤى طشتيى 
لة  تؤماركراون  كة  ئؤتؤمبَيالنةى 
دهؤك،  هاتوضؤى  بةإَيوةبةرَيتى 
ذمارةيان )110( هةزار ئؤتؤمبَيلة. لةو 
 )17207( تايبةتء   )21700( رَيذةية 
تري  ئ��ةوةي  ك��رَي��ن،  ئؤتؤمبَيلى 
جؤرةكاني  كشتوكاَلييء  بارهةَلطرو 

ديكةن.
بةثَيى  دي��ك��ةوة،  ل��ةالي��ةك��ي 
بةإَيوةبةرَيتى  راطةيانراوَيكى 
يةك  لةماوةى  هةولَير،  هاتوضؤى 
مؤَلةتى شؤفَيرى  هةزار   )43( ساَلدا 
ساَلى  ه��اوآلت��ي��ي��انء  ب��ة  دراوة 
كةس   )2472( دهؤك  لة  رابردووش 
مؤَلةتى   )1198( تايبةتء  مؤَلةتى 

طشتييان وةرطرتووة.
رَيذةى   )2009( ساَلى  لةماوةى 
هةرسآ  لة  هاتوضؤ  قوربانييةكانى 
شارةكةى هةرَيمى كوردستان )518( 
كةسيش   )5441( م��ردوونء  كةس 

برينداربوون،
هةروةها ئامارةكان لة دهؤك ئةوة 
دةردةخةن، كة رَيذةى مردن بةهؤى 
بة  زيادبوونة،  لة  روء  ئؤتؤمبَيلةوة 
لة  راب��ردوو،  ساَلةكانى  بة  بةراورد 
دهؤك لةساَلى )2009( بة رءوداوي 
هاتوضؤ )3741( كةس برينداربوون، 
رَيذةكة   )2008( لةساَلي  لةكاتَيكدا 

)3312( كةس بووةو ساَلي ) 2007( 
تةنيا )583( كةس بووة.

سةبارةت بةو كةسانةى طيانيان 
 )90( )2009(دا  لةساَلى  لةدةستداوة، 
طيانيان  هاتوضؤ  روءداوي  بة  كةس 
لةدةستداوة، لةكاتَيكدا ساَلي )2008( 
تةنيا )41( كةس بوون، ئةمةش ئةوة 
دةردةخات كة قوربانييةكانى هاتوضؤ 
رؤذبةإؤذ لة زيادبوءندان، هةروةها 
ساَلى  يةكةمى  مانطى  ض��وار  لة 
)2010(، زياد لة )114( كةس بةهؤى 
طيانيان  هاتوضؤوة  روءداوةك��ان��ى 
لةدةستداوة، هةروةها لة سلَيماني لة 
 )93( ئةمساَلدا  مانطي سةرةتاي   )5(
طيانيان  هاتوضؤ  رءوداوي  بة  كةس 

لةدةستداوة.

هؤكارةكانى مةرط
بةإَيوةبةرى  قادر سديق،  عةميد 
هاتوضؤى  ل��ة  ثةيوةندييةكان 
ك��وردس��ت��ان،  ه��ةرَي��م��ى  طشتيى 
هؤكار  »ضةندين  بةوةكرد:  ئاماذةي 
ئ��ةوةى  ه��ؤى  بوءنةتة  ك��ة  ه��ةن 
لةوانة  رءوداوى ئؤتؤمبَيل زؤربَيت، 
شؤفَيرانء  هؤشياريى  كةميى 
ثابةندنةبوءنيان بة رَينمايىء ياساكانى 
هاتوضؤ، هةروةها لَيخوإينى خَيرا لة 

شةقامة دةرةكييةكاندا«.
ئةندازيارَيكى  لةبةرامبةردا 
بةشَيكى  كة  واية،  بإواى  رَيطاوبان 
بة  ثةيوةندييان  هؤكارةكان  زؤرى 
رَيطاوبانةكاني  سيستمى  خراثيى 

هةرَيمةوة هةية.
لة  ش���ارةزا  محةمةد،   ئ��ازاد   

رؤذنامة  بؤ  رَيطاوبان،  ئةندازةى 
بؤ  ه��ةن  هؤكار  »دووج���ؤر  وت��ى: 
يةكةم:  ئؤتؤمبَيل،  روءداوةك��ان��ى 
ثةيوةنديى بة شؤفَيرو ئؤتؤمبَيلةكةوة 
هةية، دووةم، خراثيى رَيطاوبانةكان 
كوردستاندا  لة  سةرةكين،  هؤكارى 
كؤنة،  رَيطاوبان  هاتوضؤو  سيستمى 
رَيطةوبانانة  جادةو  ئةو  ئَيستادا  لة 
ناتوانن ئةو فشارة زؤرة هةَلطرن، كة 
بةهؤى زؤريى ئؤتؤمبَيلء كؤنبوونى 

خودى شةقامةكانةوة دروستبووة«.

ضارةسةرى طونجاو
كةمكردنةوةى  بة  س��ةب��ارةت 
بؤضوءنى  هاتوضؤ  زيانةكانى 
ج��ي��اواز ه��ةي��ة، ع��ةب��دوَل��آ ق��ادر، 
كة  واي��ة  ب��إواى  شؤفَيرَيك  وةك 
كة  بؤئةوةى  هةية  رَيطة  دوو  تةنيا 
كةمبكرَينةوة:  هاتوضؤ  زيانةكانى 
»بؤ رءوبةإوءبوءنةوةى ئةو طرفتة 
فراوانبكرَينء  رَيطاوبان  ثَيويستة 
زؤرينةى رَيطاكان بكرَينة دووسايد، 
هةروةها حكومةت جطة لة ئؤتؤمبَيل 
دابين  طواستنةوة  ديكةى  هؤكارى 
ضونكة  شةمةندةفةر،  وةك  بكات، 
روءداوةك��ان  زؤرينةى  ئَيستادا  لة 
شارةكان  دةرةوةى  رَي��ط��اى  لة 
لة  كةسَيك  كاتَيك  رءودةدات 
ديكة،  شارَيكى  دةضَيتة  شارَيكةوة 
لَيشاو  بة  ئؤتؤمبَيل  هاتني  هةروةها 
بَيتء كةس بة كةس نةبَيت، زيانةكان 

لةزيادبوءندا دةبن«.
بةرثرسةكةي  لةبةرامبةردا 
دةزان��َي��ت  بةثَيويستي  هاتوضؤ 
ه��ؤش��ي��ارك��ردن��ةوةي  هةَلمةتي 
لةاليةن  ئةنجامبدرَيت  ب���ةردةوام 
وتيشى:  قادر،  عةميد  ميدياكانةوة، 
»ه��ؤش��ي��ارك��ردن��ةوةى خ��ةَل��ك 
لة  بةتايبةتى،  شؤفَيران  بةطشتيىء 
هةموو دنيا طرنطيى زؤر دةدرَيت بة 
ريكالمكردن بؤ روءبةإوءبوءنةوةء 
ك��ةم��ب��وءن��ةوةى روءداوةك���ان���ى 
سةيرة  ب��ةالم��ةوة  زؤر  هاتوضؤ، 
هاتوضؤ  رءوداوى  زيانةكانى 
مةترسيى  ديكة  شتَيكى  هةر  وةك 
بؤ  نموءنة  بؤ  هةية،  زؤرى  طيانيى 
لة  خؤثاراستنء روءبةإءوبوءنةوة 
نةخؤشييةك بودجة تةرخاندةكرَيتء 
خةَلك  ب��ةرف��راوان  بةشَيوةيةكى 
هؤشياردةكرَيتةوة، كةضى لة بوارى 
زيانة  زؤري��ى  وَي��إاى  هاتوضؤدا 
نيية،  هؤشياركردنةوة  طيانييةكان 
ثةيمانطايةكى  كردنةوةى  هةروةها 
ب��ؤئ��ةوةى  هاتوضؤ  ب��ة  تايبةت 
زؤرترين  هاتوضؤ  كارمةندانى 

سوءد وةربطرن، هةروةها ثَيويستة 
سيستمى ثَيدانى مؤَلةت بطؤإدرَيت، 
بة  بكرَيت  ثَيداضوءنةوة  لةمانة  جطة 
هةماهةنطيى  بة  هاتوضؤدا  ياساى 

كةسانى ثسثؤإو شارةزا«.

هاوردةكردنى ئؤتؤمبَيل
رؤذان�����ةو ب��ة ب��ةردةوام��ي��ي 
رَيذةيةكى زؤرى ئؤتؤمبَيل دَيتة ناو 
بإواى  بة  كوردستانةوة،  هةرَيمى 
ئؤتؤمبَيل  زؤربوءنى  شارةزايان 
بةرنامةيةكى  حكومةت  بَيئةوةى 

هةبَيت، زيانى زؤرى لَيدةكةوَيتةوة.
كة  واي��ة  ب��إواى  ق��ادر،   عةميد 
هةية،  ئازاد  بازاإى  كوردستان  لة 
زؤرة،  ئؤتؤمبَيل  لةسةر  داواكاريش 
»لة  زؤرة،  هاوردةش  رَيذةى  بؤية 
كوردستاندا داواكاريى لةسةر كإينى 
ثَيويستة  ب��ةآلم  زؤرة،  ئؤتؤمبَيل 
ئؤتؤمبَيالنة  ئةو  جؤرى  بة  طرنطيى 

بدرَيت كة هاوردة دةكرَين«.
حةسةن،  محةمةد  لةبةرامبةردا 
ضاككردنةوةي  كاري  ساَلة   )11( كة 
ئؤتؤمبَيل دةكات، بإواي واية »بةشى 

لة  بير  بازرطانةكان  زؤرى  ه��ةرة 
تةنيا  بةَلكو  ناكةنةوة،  جؤرايةتى 
رووى  لة  هةروةها  بازرطانيكردن، 
طةورةية،  زيانَيكى  ئابوءريشةوة 
هةمووى  وآلت  داه��ات��ى  ضونكة 
دةإوات،  كؤمثانيايانة  ئ��ةو  ب��ؤ 
بؤ  هةبَيت  سنوءرَيك  ثَيويستة 
بةتايبةت  ئؤتؤمبَيل،  هاوردةكردنى 
بةشى  ضونكة  ج��ؤرةوة،  رووى  لة 
بؤ  م��ردن  روءداوةك��ان��ى  زؤرى 
ئؤتؤمبَيلةكان  ثلَيتى  جؤرى  خراثيى 

دةطةإَيتةوة لةكاتى روءداوةكاندا«.

شاسوار مامة

نَيوان  سةرةكيى  رَيطاى  خراثيى  بةهؤى 
ناحيةى سةروضاوةء باليسانةوة، شؤفَيرانى 
دةردةب��إنء  خؤيان  نيطةرانيى  هَيَلة  ئةو 
ئاماذة بةوة دةكةن، خراثيى رَيطاكة، ضةندين 

رووداوى هاتوضؤى لَيكةوتووةتةوة.
ئيبراهيم حاجى، يةكَيكة لة شؤفَيرةكانى ئةو 
ناوضةيةء بة رؤذنامةى راطةياند: »ئؤتؤمبَيلى 
دةكةم  هاتوضؤ  بةردةوام  ثَييةء  بارهةَلطرم 
هاتوضؤ  رووداوى  ضةندين  رَيطايةداء  بةو 

بةهؤى خراثيى رَيطاوبانةوة روويانداوة«.
بةوةشكرد:  ئ��ام��اذةى  شؤفَيرة  ئ��ةو 
سةرةكييةء  رَيطاكة  كة  ئةوةى  س��ةرةإاى 
زؤريش خراثة، تا ئَيستا نؤذةن نةكراوةتةوة، 
مةترسيداية،  لة  ذيانمان  »هةميشة  وتيشى: 
ضونكة هيض هَيمايةكى هاتوضؤ لةو رَيطايةدا 
رَيطاى  لةكاتَيكدا  دان��ةن��راوة،  نابينرَيتء 

مةرطة«.
ئةو  ديكةى  شؤفَيرَيكى  بابةكر،  عةلى 
بؤ  دةط��وازَي��ت��ةوة  مامؤستايان  هَيَلةيةء 
رؤذنامةى  بة  ناوضةية،  ئةو  طوندةكانى 
نَيوان  رَيطاى  خراثيى  »بةهؤى  راطةياند: 
)بتوَين–باليسان(ةوة، زؤرجار دواكةوتوون، 
ئؤتؤمبَيلَيكى  خراثةء  زؤر  »رَيطاكة  وتيشى: 
زؤرى بارهةَلطريش هاتوضؤى ثَيدا دةكةنء 

رَيطايةكى سةرةكيية«.
كة  دةك��ات،  ل��ةوة  ب��اس  شؤفَيرة  ئ��ةو 
رووداوى  بةهؤى  ماديى  زيانى  سةرةإاى 
كةس  ضةندين  رَيطايةدا،  لةو  هاتوضؤوة 
ئاذةَليش  س��ةدان  لةدةستداوةء  طيانيان 

بوونةتة قوربانيى.
ثةبةندنةبوون  رَي��ط��اوب��انء  خراثيى 
هؤكارة  ه��ات��وض��ؤوة،  رَينماييةكانى  بة 
هاتوضؤن،  رووداوةكانى  سةرةكييةكانى 
بةهؤى  )2009(دا،  ساَلى  لةماوةى  لةكاتَيكدا 
شارةكةى  هةرسآ  لة  هاتوضؤوة  رووداوى 
هةرَيمى كوردستاندا، )518(كةس مردوونء 

)5441( كةسيش برينداربوون.
بةكر،  قادر  رؤذنامة،  بؤ  لةلَيدوانَيكدا 
رايطةياند:  بَيتواتة،  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
رَيطاكةوة،  خراثيى  بةهؤى  كة  »ئاطادارين 
ضةندين رووداوى هاتوضؤى لَيكةوتووةتةوة، 
رازةمةنديى  ساَلى)2009(  لة  لةبةرامبةردا 
بؤ  وةرطيراوة  ئاوةدانكردنةوة  وةزارةت��ى 
ئومَيدةوارين،  رَيطاكةء  ضاككردنةوةى 

ئةمساأل ثإؤذةكة جَيبةجَيبكرَيت«.
سةروضاوة-باليسان،  نَيوان  رَيطاى 
رَيطايةكى سةرةكييةء هاتوضؤى بةردةوامى 
بة  رَيطاكة  ئَيستا  تا  بةآلم  بةسةرةوةية، 
رووداوى  ضةندين  م��اوةت��ةوةء  خراثيى 
شؤفَيرانى  كة  لَيكةوتووةتةوة  هاتوضؤشى 

نيطةرانكردووة.
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ئؤتؤمبَيل كوردستان دةخنكيَنَيت

رَيطاى »مةرط«، شؤفَيران نيطةران دةكات

ضؤن دةتوانين رووداوةكانى هاتوضؤ كةم بكةينةوة؟

كوالَيتى كؤنترؤأل بؤ هاتنة ناوةوةى ئؤتؤمبَيل نيية

بةشى زؤرى 

روءداوةكانى 

مردن بؤ خراثيى 

جؤرى ثليَتى 

ئؤتؤمبيَلةكان 

دةطةِريَتةوة



ئازاد ضاالك

رووي قسةم تةنها لة سةرؤكايةتي 
دياريكراو  فراكسيؤنَيكي  ثةرلةمانء 
خاوةن  ثةرلةمانَيكي  ئةندام  لة  نيية، 
خةباتء خاوةن ئةزموونء كةسايةتي 
ديار نيية، كةس لة كةس جيا ناكةمةوة، 
لة  كـآ  دةســةآلتــةو  حيزبـى  لة  كآ 
ئؤثؤزسيؤن، رووي قسةم لة ئةنداماني 

ثةرلةماني كوردستانة بةطشتى.
دنيا  وآلتاني  لةطشت  ثةرلةمان 
ديكتاتؤرةكان  كة  وآلتانةي  لةء  )جطة 
حوكميان دةكةن( ثةرلةماني شةرعينء 
بةرذةوةنديي  بؤ  خةَلكء  بةدةنطي 
خةَلك كاردةكةنء هةوَلدةدةن هةردوو 
ئةركي بنةإةتىء سةرةكي سةرشانيان 
ياساو  دةركـــردنـــي  ــة  ل خــؤي  ــة  ك
ضاودَيريكردني ئةداي حكومةت دةبينآ 

بةباشترين شَيوة جَيبةجآ بكةن.
لة وآلتة ثَيشكةوتوو ديموكراتةكاندا 
ــةآلتء  دةس حيزبـى  بة  ثةرلةمان 
هةَلبذاردنء  لةكاتي  ئؤثؤزسيؤنةوة 
ــدةدةن لةو  ــةوَل ثــاش هــةَلــبــذاردن ه
كَيبإكَييةي نَيوانياندا باشترين بةرنامةو 
باشترين خزمةت بة هاوآلتييان بةطشتى 
لةناو  بطةَيننء  نــةيــارةوة(  )بةيارو 
هؤَلـى ثةرلةمان ياساي باشء طونجاو 
رآ  دةربكةنء  هاوآلتييان  لةخزمةتي 
لةبةرئةوةي  تةنها  نــادةن  بةخؤيان 
ئؤثؤزسيؤنةوة  لةاليةن  ياسايةك 
زؤرينة  دةبآ  ئيتر  كرابـآ  ثَيشكةش 
ئةوةبآ  ثاساوةكةش  بكاتةوةو  رةتي 
نةوةك بةهؤي دةركردني ئةو ياسايةوة 
دواتر  بـآء  سوودمةند  ئؤثؤزسيؤن 
راطةياندني  هةَلمةتي  بؤ  بهَينآ  بةكاري 
لؤذيكي  ضةند  هؤكارةش  ئةم  خؤي، 
لةطةأل بَيت ثرسيارَيك دَينَيتة ثَيش، كة 
ليستةكاني  كة  لةوةي  رَيطرة  ضي  ئايا 

كارةء  بةو  هةَلبسن  خؤيان  دةسةآلت 
رابكَيشنء  خؤيان  بةالي  خةَلكة  ئةو 
ثَيطةي جةماوةريشيان بةهَيزتر بكةن!؟

سلبية  حاَلةتة  ئــةم  دياردةكاني 
لةضةندين  كوردستان  لةثةرلةماني 
نموونة  بؤ  دةركةوت،  بةزةقى  بؤنةدا 
بةشَيكي  دةكرا  تاووتوآ  بودجة  كاتآ 
)نامةوآ  دةســـةآلت  ليستي  زؤري 
كة  نةبوو  خؤش  ثَيي  هةمووي(  بَلَيم 
دةربكةوآء  بودجة  كةموكورتييةكاني 
بةرطريان  سةرسةختانة  هةندَيكيشيان 
كةموكورتييانة  هةَلةو  هةموو   لةو 
رةوا  ثاساوي  دةيانويست  ــردء  دةك
بةشَيكي  بهَيننةوةء  ناإةوا  كاري  بؤ 
ض  نةيدةزاني  دةسةآلت  ليستي  ديكةي 
هةَلوَيستَيك بنوَينآء شةرم سةرتاثاي 
كةسة  بةو  خؤزطةيان  داطرتبوونء 
نييةو  ثةرلةمان  ئةندام  كة  دةخواست 
هةَلوَيستي  بيروإاو  ئازادانة  دةتوانآ 

خؤي رابطةيةنآ!
ثَيشنيازكردني  ديكة  حاَلةتَيكي 
دةكــرا  كة  بــوو  مــاأل  كابانى  ياساي 
طؤإينةوة  بيروإا  ثاش  ثةرلةمانتاران 
ســوودة  ئــةو  بكةنء  ــةمــةنــدي  دةوَل
بطةَينن  خؤيان  خوشكي  بــةدايــكء 
لةهةرَيمي كوردستان، نةك هةَلوَيستي 

لَيوةربطرنء رةتي بكةنةوة!
حاَلةتَيكي ديكة كة زؤر مةترسيدار 
بوو ئةو ياساية بوو كة بؤ كاراكردني 
لةهةرَيم،  بوو  طشتى  داواكاري  رؤَلـى 
ثَيشنيازكراوة  ياسا  ئةم  ديسانةوة 
دةســـةآلت  ليستى  ـــــةإووي  رووب
ترسناكي  زؤر  ئاماذةيةكي  ــؤوةو  ب
سووربووني  ئةويش  كة  خستةإوو 
ثةرلةمانةكاني  ئــةنــدام  ــةي  ــن زؤري
ثةرلةماني  سةرؤكايةتي  كوردستانء 

ضةسثاندني  لة  رَيطرتن  لة  كوردستانة 
داواكــاري  رؤَلـى  كاراكردني  ياساء 
داكؤكي  سةرةكي  ئةركي  كة  طشتى 
هاوآلتييانء  طشتى  لةمافي  كردنة 
ثاراستني سةروةتء ساماني ووآلتةو 

بةطذداضوونةوةي طةندةَليية.
ثةرلةماني  هةَلوَيستةي  ــةم  ئ
كوردستان لةذَير هةر ثاساءء بيانويةك 
شةرمةزاريةكي  عــارو  عةيبء  بَيت 
كة  سةلماندي  ضونكة  طةورةية  زؤر 
نةك  دةسةآلتة  حيزبء  ثةرلةماني 

ثةرلةماني خةَلكي كوردستان.
لة  بةداخةوة ثةرلةماني كوردستان 
هةموو ئةم تاقيكردنةوانةدا سةركةوتوو 
ئةندامةكانيشي  زؤرينةي  ء  نةبوو 
كة  نةبوون  متمانةيةدا  ئةو  لةئاستي 
بةخشينء  ثَييان  جةماوةرةكةيان 
لةبير  هةَلوَيستانة  جؤرة  ئةم  مَيذوو 
ناكاتء ئةندامةكانيش ناتوانن شانازي 
متمانةي  لةئاست  كة  بكةن  ــةوةوة  ب
كة  بوون  سوَيندةدا  ئةو  هاوآلتييانء 

قوتياندا.
مةسةلة  ئــةم  كة  ــة  داخ جَيطةي 
ثَينادرآ  زؤرةي  بايةخة  ئةو  طرنطانة 
ثةرلةمانةكانء  ئةندام  خودي  لةاليةن 
خةمخؤراني  رؤشنبيرانء  ميدياكانء 
سةير  ئاسايي  كارَيكي  وةك  ووآلتء 
دةكرآ، لةكاتَيكدا مةسةلةيةكي طرنطي 
زؤر  مةسةلةيةكي  بــودجــةو  وةك 
هةستياري وةك فراوانكردني دةسةآلتي 
مةسةلةيةكي  هةرَيم  طشتي  داواكاري 
سادةو ساكار نينء دةبآ  هةموواليةك 
سةيري  طومانةوة  رةخنةو  بةضاوي 
ئةم هةَلوَيستةي ثةرلةماني كوردستان 
هةَلوَيستيان  جةماوةرةكةشيان  بكاتء 

لـآ وةربطرآ.

ثشتيوان ئةحمةد

دةبين  ئةوة  طوَيبيستي  زؤرجار 
ماليكي ئةو مادة دةستوورييانةي كة 
ثةيوةستن بةمافي كوردةوة، جَيبةجآ 
ئةم  تيشكخستنةسةر  بؤ  نةكردووة، 
هةندَيك  دةكةم،  حةز  بةدحاَليبوونة.. 

خاأل روون بكةمةوة....

خاَلـى يةكةم:
ــةو مـــادة دةســتــووريــيــانــةي،  ئ
ضةند  كــوردةوة،  بةمافي  ثةيوةستن 
ئةركي  جؤرَيكيش  هةر  جؤرَيكنء 
تةشريعكردني  ياخود  جَيبةجَيكردني، 
لةيةكدي  ئالييةتةكاني  يان  بةياسا، 

جياوازن..
ئةم   )140( ــادةي  م نموونة:  بؤ 
مادةية بةثَيي دةستوور بةسـآ قؤناغ 

جَيبةجآ دةكرَيت.
ئاساييكردنةوةي  يةكةم:  قؤناغي 
بةشةوة:  دوو  بة  دةبَيت  قؤناغة..  ئةم 
ئةوانةي  هَينانةوةي  يةكةم:  بةشي 
دةركراون  نيشتةجَيبوونيان  لةشوَيني 
)كوردةكان( بؤ شوَيني دَيريني خؤيانء 
بةمةبةستي  كة  ئةوانةش،  ناردنةوةي 
سياسيي هَينراون بؤ شوَيني ئةوانةي 
جَيطةي  بؤ  )عةرةبةكان(  دةركــراون 
خوارووي  لةناوةندو  باثيرانيان  باوو 
بةشة  ئةم  جَيبةجَيكردني  عَيراق.. 
ئةنجومةني  ئةستؤي  دةكــةوَيــتــة 

وةزيراني عَيراق.
دونيايةك  ـــةرةإاي  س ماليكي 
كؤسثء تةطةرةي هَيزة سياسييةكاني 
بةثَيكهَيناني  هةستا  كــورد..  نةياري 
بةسةرؤكايةتي  راثةإاندن  ليذنةيةكي 
هةستاوة  ليذنةية  ئةم  فةهمي(  )رائيد 

بةكارةكانىء ئَيستاش بةردةوامة.
بةشي دووةم: ئةم بةشة ثةيوةستة 
سنوورة  ئةو  بةئاساييكردنةوةي 
الى  االدارية  احلدود  )أرجاع  كارطَيإييانةي 
ماقبل 1968( رذَيمي سةدام بةمةبةستي 

شؤظَينَيتى دةستكاريي كردبوون.
بةشة  ئةم  بةجَيطةياندني  ئةركي 
ئةستؤي  دةكةوَيتة   )140( لةمادةي 
رئاسة  )مجلس  كؤمار  سةرؤكايةتي 
بإيارةكاني  دةبَيت  كة  اجلمهورية(، 
دةنط  بةكؤي  راسثاردةكاني  ياخود 
ضوار  لةو  كؤمار  سةرؤكايةتي  بَيت، 
هةنطاوَيكي  هيض  ــردوودا  راب ساَلةي 
لةمادةي  بةشة  ئةم  جَيبةجَيكردني  بؤ 
نييةو  ثاساوَيكيشي  هيض  نةناو   )140(
نةداوة..  روونكردنةوةيةكيشي  هيض 
كة  ضاودَيرييةش،  ليذنة  ئةو  تةنانةت 
بة  ثَيكهَينرا  نوَينةران  ئةنجومةني  لة 
كارةكاني  ضاودَيريكردني  مةبةستي 

دةسةآلتي راثةإاندنء بة سةرؤكايةتي 
هةنطاوَيك،  هيض  بةرزنجي،  د.سةعدي 
بةيانَيك  ياخود  داواكارييةك  ياخود 
ئةم  ثشتطوَيخستني  بة  سةبارةت 
ئةركة لةاليةن سةرؤكايةتي كؤمارةوة 
ديكة..  نموونةيةكي  نةخستةإوو، 
كة  عَيراقة،  دةستووري  )4(ي  مادةي 
وةكو  دةكات  كوردي  زماني  لة  باس 
فةرمييةكاني  زمانة  دوو  لة  يةكَيك 
مادةيةدا  لةم  عَيراق،  تازةي  دةوَلةتي 
باس لةوة كراوة: كة دةبَيت بةثَيي ياسا 
ياساية  ئةم  دةركردني  دابإَيذرَيت.. 
نوَينةران  ئةنجومةني  ئةستؤي  لة 
كلتووريىء  ليذنةي  بةطشتيىء 
سةرؤكي  بوو،  بةتايبةتي،  راطةياندن 
ئةلجةزائيري(  )موفيد  ليذنةيةي  ئةم 
حيزبى  مةكتةبي  ئةندامي  كة  بــوو، 
جَيطرةكةي  عَيراقيشة،  شيوعي 
كوتلةي  لة  بوو،  عوسمان  د.رةئــوف 
هةوَلَيكي  كوردستان  هاوثةيمانيي 
ياساية  ئةو  دةركردني  بؤ  ئةوتؤي 
بووني  لة  سوودوةرطرتن  بة  بداية، 
جَيطري  وةكو  عوسمان،  ــوف  د.رةئ
ئةوة  بــةآلم  ليذنةية،  لةو  ســةرؤك 

نةكرا.
نموونةيةكي ديكة كَيشةي نةوتء 
ياساي نةوتء غازة.. ئةم ثإؤذةياساية 
لةاليةن  ثإؤذة  وةكو  نةكرا  تةشريع 
ئةنجومةني وةزيرانةوة بؤ ئةنجومةني 
دوايي  كرا..  رةوانة  عَيراق،  نوَينةراني 
)نةوتء  ليذنةي  نَيو رةفةكاني  كةوتة 
غاز(ةوة بةهؤي ئةو كَيشةيةي نَيوان 
حكومةتي عَيراقء هةرَيم دروستبوو، 
بةشَيكي  ياساية  ئةم  دةرنةضووني 
عَيراق  حكومةتي  ئةستؤي  دةكةوَيتة 
بةجَيطري سةرؤك وةزيرانء وةزيرة 
حكومةتي  بةشَيكيشي  كوردةكانةوة، 
تةحةمولـى  كوردستان  هةرَيمي 

دةكات.
خاَلـى دووةم:

دةسةآلتةكانة  جياكردنةوةي 
فيدراَلييةكان  دةســةآلتــة  لةنَيوان 
لةاليةكء دةسةآلتةكاني هةرَيمةكانء 
هةرَيم  دةرةوةي  ثارَيزطاكاني 
لةاليةكي ديكةوةء ئةو دةسةآلتانةش 
ــةردووال..  ه لةنَيوان  هاوبةشة  كة 

ــةوةي  ــردن ــاك ــي ديـــاريـــكـــردنء ج
مادةيةك  ضةند  لة  دةســةآلتــةكــان 
مادةكاني  ــة:  ــةوان ل ــراون،  ــخ ــك رَي
ئةنجومةني   ،)115( و)114(ء   )110(
داإشتني  لة  فيدراَليـى  وةزيــرانــي 
كةمتةرخةم  زؤر  ثإؤذةياساكان، 
مةبةست  بة  بَلَيين:  دةكرَيت  يان  بوو، 
بةسةر  ــدةن  ب بــاز  دةدا  هةوَليان 
كة  دةستوورييانة،  جياكاريية  ئةو 
ماليكي  سةلماندبووني..  دةستوور 
بةكؤمةَلَيك  ثشتي  كاروبارةكاني  لة 
راوَيذكار بةستبوو لةبري وةزيرةكان.. 
ئةوانة سةر بةحيزبةكةي خؤي بوون، 
ئةو..  لة  بــوون  نزيك  كةساني  يان 
ئةنجومةني  لة  ثإؤذةياسايانةي  ئةو 
رةوانــة  ثةرلةمان  بؤ  ــةوة  ــران وةزي
ئةوةي  وةكو  دةنووسران  وا  دةكران 
بَيت،  مةركةزي  لةعَيراق  دةســةآلت 

نةك فيدراَليـى..
ثإؤذةياسايانة  ئةو  هةميشةش 
رةتدةكرانةوة،  ثةرلةمان  هؤَلـى  لة 
لةوانة:  ـــران،  دةك هــةمــوار  ياخود 
شارةواني  وةزارةتــي  ثإؤذةياساي 
دوايش  رةتكرايةوةو  جارَيك  ضةند 
ثَيشنيازَيك  لةسةر  ياسايةك  بة 
نوَينةرانةوة  ئةنجومةني  لةاليةن 
رةتكرايةوة، ضونكة ئةو دةسةآلتانةي 
دةستوورو  بةثَيي  بةكاريدةهَينا  ئةو 
ئةنجومةني  ياساي  تةشريعكردني  بة 
ثارَيزطاكاني دةرةوةي هةرَيم درابوو 
بة ثارَيزطارو ئةنجوومةني ثارَيزطار.. 
جــؤري  زؤرنء  نموونة  ــة  ــةوان ل
ئاستي  لة  جؤراوجؤر  ملمالنَيكانيش 

جياجيادا بوون.
اليةنَيك  ضةند  يــاخــود  اليــةك 
هةوَليان دةدا دةسةآلتي ناوةند لةسةر 
حيسابـى دامَين زيادبكةن تةنانةت بة 
اليةني  دةستووريشء  ثَيشَيلكردني 
دةسةآلتي  دةدا  هةوَلـى  بةرامبةريش 
دامَين زياد بكات، بةآلم بةثشتبةستن 
دةَلَيم:  مَيذووش  بؤ  بةدةستوور 
كة  ــووة،  ب لــةوانــة  يةكَيك  ماليكي 
عَيراقي  دةستووري  ثإؤذةي  ئيمزاي 
كردووةو ئَيستاش يةكَيك لةوانةية، كة 
داواي  ئيمزاكردنةكةيء  لة  ثةشيمانة 

هةمواركردني دةستوور دةكات.

بةهرؤز عةلي 

ثَيكهاتةي  الوزي  خاَلَيكي 
نةبووني  كوردستان،  هةرَيمي 
داإشتني  الوازيـــي  يــاخــود 
ستراتيذيي  ــي  ــةك ــإؤذةي ث
هةموو  ــؤ  ب ـــة  ـــةوداي دوورم
ئابووريء  سياسيء  مةسةلة 

زياتر  كةمتةرخةمييةش،  ئةم  هؤكاري  ئيدارييةكانء 
لَيي  مةبةست  كة  دةطةإَيتةوة،  كارةكتةر  رةطةزي  بؤ 
سةكردايةتي  نوخبةي  ياخود  سياسي،  سةركردايةتيي 
ئةوا  هةمووي،  نةشَلَين  ئةطةر  ضونكة  دةسةآلتدارة، 
هةردوو  هةطبةي  لة  نوخبةية  ئةم  زؤري  ــةي  زؤرب
واتة  كةوتوونةتةوة،  نوآ  شؤإشي  ئةيلولء  شؤإشي 
ضةوساندنةوةي  دذي  ثةرضةكردارَيك  دةرئةنجامي  لة 
بكةينةوة،  روونتري  ئةطةر  ثةيدابوون،  نةتةوةيي 
ئةمانة لة هةناوي شؤإشدا دروست بوون، شؤإشيش 
ضةوساندنةوةي  دذي  بووة  ثةرضةكردارَيك  بؤخؤي 
بووبَيتء  كردارَيك  بنةمادا  لة  نةك  نةتةوةيي،  مؤركي 
دةرهاويشتةي فيكرء فةلسةفةيةكي دياريكراو بووبَيت، 
سةركردةي  بة  كورد  دياري  سةركردايةتي  زؤربةي 
ئؤثؤزسيؤنةكانيشةوة،  ســةركــردة  ــدارء  ــةآلت دةس
ناو  بــؤ  هاويشتووة  ثةليان  لةشؤإشطَيإييةوة 
سياسةتةوة  فيكرء  لة  نةك  سياسةت،  فيكرء  دنياي 
ثَيش  واتة  شؤإشطَيإييةوة،  ناو  ثةليانهاويشتبَيتة 
ثَيش  بةَلكو  نةبوون!،  سياسي  شؤإشطَيإ،  ببنة  ئةوةي 
هةرئةمةشة  بوون،  شؤإشطَيإ  بن،  سياسي  ئةوةي 
هةبَيت  سياسييان  هؤشياريي  كةمترين  كة  وايكردووة 
كة دةبواية ئةم كَيشةية لة دواي راثةإينةوة ضارةسةر 
تا  بةَلكو  نةكرا،  ضارةسةر  هةر  نةك  بةآلم  بكراية، 
ئةم  هةية.  درَيذةي  ثَيدةكرَيتء  هةستي  ساتةش  ئةم 
ئةوةندةي  سةركردانة،  ئةم  يان  كارةكتةرةسياسييانة، 
ماوة،  تةمةنيان  ماوةيةي  لةو  كة  وةردةطرن  لةوة  ضَيذ 
شَيوة ذيانَيكي جياوازتريان هةبَيت لة هاوآلتيي ئاسايي، 
وةك ضَيذوةرطرتن لة بووني ثاسةواني زؤرء بارةطاي 
كة  ناكةن  بةوة  هةست  تايبةت،  سكرتَيري  تايبةتء 
بؤ  بكةن  بةطشتي  بارؤدؤخةكة  سياسيء  باري  وَيناي 
ساآلني دواي ذيانيان، ئةوةندةي ضَيذ لةوة وةردةطرن 
لة بةردةم خيزانةكةيان، بنةماَلةكةيان، عةشيرةتةكةيان، 
ضَيذ  ئةوةندة  هةية،  ثايةيةكيان  ثلةء  كة  دةريانخات 
لةوة وةرناطرن، وةك كةسَيكي سياسي ئاسايي بذينء 
رةفتاربكةن، كةواتة ئةوةندةي هةست بةوة دةكةن ثلةو 
ناكةن  هةست  ئةوةندة  هةية،  كؤمةآليةتييان  ثايةيةكي 
لةوة  ضَيذ  ئةوةندةي  هةية!  سياسييان  وةزيفةيةكي 
عةشيرةتةكةيان،  يان  بنةماَلةكةيان،  تاكَيكي  وةردةطرن 
يان ناوضةكةيان لة دامودةزطايةكي حكومي دابمةزرَينن، 
ثإؤذةيةكي  حكومةت  ناضَيت،  ئةوةدا  بةالي  بيريان 
بَيكارييء  مةسةلةي  بؤ  هةبَيت  بةرنامةداإَيذراوي 
ئةوةندةي  ئةمانة  فةرمانبةران،  وةزيفي  داإشتنةوةي 
موةليدةيةكي  خؤيانةوة  ريطةي  لة  كة  خوليايانة 
بكةنء  دةستةبةر  طوندةكةيان  بؤ  ئةمثَيري  ضةندسةد 
بؤ  تَيكةَلة  رَيطايةكي  حكومةت  ئــةوان،  لةبةرخاتري 
ناضَيت  ئةوةدا  بةالي  بيريان  راكَيشَيت،  ناوضةكةيان 
خزمةتطوزاريي،  درَيذخايةني  ستراتيذيي  ثإؤذةي  كة 
لةنَيوان  وةي(  )هــاي  رَيطاي  دروستكردني  وةك 
تاوةكو  بنرَيت،  بنياد  ناحييةكان  قةزاو  شارةطةوركانء 
ناكةنةوة  لةوة  بير  طرنط،  طواستنةوةي  تؤإَيكي  ببَيتة 
بكةنة  خزمةتطوزارييةكان  كةرتة  ناوخؤء  داهاتي  كة 
لةو  سةرةتاييةكان،  خةرجيية  ئابوورييء  دةورانــي 
وزةش  نةوتء  داهاتي  هةرضي  بكةنء  دابين  داهاتة 
بةردةوام  طشتطيرييء  ثةرةثَيداني  ثإؤذةي  بؤ  هةية 
)التنمية املستدامة( بةكاربهَينن، كةضي ئةم داهاتة زؤرء 
سادة  تةرفيهي  شتي  حيزبيء  خةرجيية  بؤ  زةوةنــدة 
لةم رووةوة سروشتي  ئةم سةركردانة،  بةكاردةهَيننء 
كة هةموو سةرمايةكانيان  هةية  سةرمايةدارةكانمانيان 
تا  خَيراوة،  مامناوةندييء  بضووكء  ثإؤذةي  دةخةنة 
قازانجةكةي  بخؤنء  بةرةكةي  لة  ذيانياندا  لةماوةي 
ناكةونة  ــةوة  ئ بــةقــةدةر  ببينن،  خؤيان  ــاوي  ض بة 
بدةنء  ئةنجام  طــةورة  ستراتيذيي  ثــإؤذةي  ئــةوةي 

دةرئةنجامةكةي بؤ ئايندة بَيت. 
سةردةمي  تا  حاَلةتة  ئةم  ثَيكرد،  ئاماذةمان  وةك 
حوكمإاني بةرةي كوردستانيش، واتة ثَيش دامةزراندني 
لةو  بةآلم  بوو،  ئاسايي  شتَيكي  حكومةت  ثةرلةمانء 
ئَيستا  تا  لةوساوة  نيية،  ئاسايي  هيض  بةدواوة،  وادةية 
ضةندين  كة  تَيثةإيوة  رؤذطارةدا  ئةو  بةسةر  )20(ساأل 
ناوخؤء  ئاستي  لةسةر  طرنط  طــةورةو  طؤإانكاريي 
بةو  طؤإانكارييةكانيش  هةموو  روويانداوةو  جيهانيي 
سياسيء  ضاكسازيي  لة  روويان  دةإؤنء  ئاإاستةيةدا 
بؤية  سياسيية،  ثةرةثَيداني  ديموكراسيء  طواستنةوةي 
يان  سةركردة،  كة  ئةوةية  سةردةمي  سةردةم  ئيستا 
نةك  كات،  هةزم  ضةمكانة  ئةم  نوخبةي سةركردايةتي، 

تَينةطات.  لَييان 
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ثةيامَيك بؤ ثةرلةماني كوردستان

كورتأوانينماليكىء مادة دةستوورييةكان
بؤ ستراتيذ، لة ديدي 

سةركردايةتييةكانمانةوة

بـؤضــوون
birura.rozhnama@gmail.com

ماليكي يةكَيك 
لةوانة بووة، كة 
ئيمزاي ثِرؤذةي 

دةستووري عَيراقي 
كردووةو ئَيستاش 

يةكَيك لةوانةية، 
كة ثةشيمانة 

لة ئيمزاكردنةكةيء 
داواي 

هةمواركردني 
دةستوور دةكات

بةداخةوة ثةرلةمان 
لةم تاقيكردنةوانةدا 

سةركةوتوو 
نةبوو ء زؤرينةي 
ئةندامةكانيشي 

لةئاستي ئةو 
متمانةيةدا نةبوون 
كة جةماوةرةكةيان 

ثيَيان بةخشينء 
مَيذوو ئةم جؤرة 

هةلَويَستانة 
لةبيرناكات
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روونكردنةوةحةج، ثَيويستي بة ريفؤرمة!؟

شارى سلَيمانى، بة مَيشء دوكةألء بؤنى ريقنة، ثَيشوازيى دةكات 
ذمارةيةك طوند ناإةزايي دةردةبإنء خاوةنى كَيَلطة ثةلةوةرييةكانيش قةرةبوويان دةوَيت

كاتَيك ئةم ناونيشانة دةخوَينينةوة، سةرمان 
ثإوثاطةندانةى   ت��اوانء  لةم  سوإدةمَيني 
دةكرَينةوة.  حةج  ثإؤسةى  رووب���ةإووي 
ئةمساأل بةثاكترين شَيوة هةَلمةتَيكي طةورةى 
بة  هةروةها  ئةنجامداوة،  ناونووسينمان 
نوَينةراني  هةموو  دادوةرء  ئامادةبووني 
كةسايةتيية  سياسييةكانء  اليةنة  حكومةتء 
زؤرمان  ئةنجامدرا.  ثشك  تيرو  ناودارةكان 
رؤذنامةو  سايتء  هةندَيك  لة  كة  سةيرة  ال 
جؤرةها  راطةياندندا،  جؤراوجؤرةكاني  دةزطا 
دذي  لة  دةك��رَي��ن  تةشهير  ثإوثاطةندةء 
راستيدا  لة  كة  مةراسيمة،  ئةم  ئةنجامداني 
ئةنجامدرا،  شَيوة  نةزيهترين  بةثاكترينء 
لة  كة  رؤذنامةية  رؤذنامةى  لةوانة،  يةكَيك 
ذمارة )587( رؤذي)2010/6/22( الثةإةيةكي 
بة  بآلوكردووةتةوة  طةورة  ناونيشانَيكي  بة 
ثَينووسي )عبداهلل رَيشاوي( ناوَيك، كة كؤمةَلَيك 

تاواني خستووةتة ثاأل بةإَيوةبةرَيتيي طشتيي 
حةجء عومرة، ئةم بوختانانةش هةمووي خاأل 
بنةماو  هيض  كة  دةوةستَيت،  لةسةرى  بةخاأل 
بةَلطةى ياسايي نيية، تةنيا بوختانء ناوزإاندنن. 
 )101000( لة  زياتر  ئةمساأل  زان��راوة،  وةك 
ئةم  بؤ  تؤماركردووة  خؤيان  ناوي  هاوآلتي، 
ناومان   )3000( ئةمساأل  بؤ  تةنيا  مةبةستة، 
تةمةن  هاوآلتيياني  بووني  لةبةر  راكَيشاوةء 
طةورة، ساَلي رابردوو كة بةهؤي ئةنفلونزاي 
بةرازةوة نةيانتواني سةفةري ماَلي خوا بكةن، 
ئةمساأل  بؤية  بوو،  هاوآلتي   )900( ذمارةيان 
بإيارماندا كة ئةم تةمةن طةورانة بنَيرين، بؤية 
لة ثشكي تيروثشكي ساَلي)2010( بؤ )3000(

مان دانا، واتا دةطات بة )3900(. 
نازانين كة نووسةري ئةم نووسينانة، كوا 
بضووكترين  بة  ياخود  نادةنآ،  ناوَيكمان  بؤ 
كوردةواريي  تةنيا  نانووسن.  بؤمان  بةَلطة 
كاري  ئةمةش  بةكاردَينن،  )طوتيان(  طوتةني، 
رَيطاي  لة  دةبين  ناضار  تةشهيركردنةء 
بكةينء  لةطةأل  هةَلسوكةوتيان  ياساوة 
لةوانةية نووسةري ئةم نووسراوانةش المان 
لة  بووة  سوودمةند  خؤي  كة  ئاشكرابَيت، 
ناضاربووين  ئةطةر  شَيوة،  زؤرترين  بة  حةج 
دةكةينةوةء  ئ��اط��اداري��ان  راشكاويي  بة 
هؤكارةكةشي  ئاشكرادةكةين.  ناويشي 
مةجال  ئةوكةسانةيةء  سوودمةندنةبووني 
نةدانة ثَييان كة وا ياساو تةعليمات نةشكَيننء 

ثةيإةوكاري ياسابن.
حةجء  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتيي  وةك  ئَيمة 
راستترينء  كة  دةكةينةوة  دووثاتي  عومرة، 
بؤئةوةى  ثةيإةوكردووة  شَيوةمان  ثاكترين 
ثإؤسةكة  ش��َي��وة  سةركةوتووترين  ب��ة 

بةسةركةوتوويى  زؤر  ئَيستا  بةإَيوةببةينء 
ئاينيء  مامؤستاياني  ت��اق��ي��ك��ردن��ةوةى 
ضاوةإَيي  ئَيمة  بةإَيوةدةضَيتء  كؤمثانياكان 
دةستخؤشيء سوثاسمان لة دةزطاكان دةكرد، 
ثاَليان،  خستنة  ت��اوان  تةشهيركردنء  نةك 
هةرضةندة ثَيويستيمان بة سوثاسكردن نيية، 
ئيدارييء  رووي  لة  خؤمان  ئةركي  ضونكة 

ئايينيء ئةخالقييةوة جَيبةجآ دةكةين. 
دةزطا  ئةم  هةية،  تريشمان  سةرنجَيكي 
زؤرة راطةياندنانةى كة لة كوردستاندا هةنء 
بةكةيفي خؤيان شت دةنووسنء تاوان دةكةن، 
بةتايبةتي  حكومةتء  دةزطاكاني  ثَيويستة 
لةطةأل  لَيثرسينةوةيان  رؤشنبيريي  وةزارةتي 
بكات، كة دةرنةضن لة ئةخالقي رؤذنامةواني، 
رؤذنامةنووسانة،  رؤذنامةء  بةناو  ئةم  بةآلم 
خؤيان  ئيفالسي  نووسينانةيان  بةمجؤرة 
ديكة  بابةتي  جؤرةها  ضونكة  دةكةن،  ئيعالن 
لة  تةحليلكردننء  نووسينء  شايةني  هةنء 
نةك  كوردستاندان،  خةَلكي  بةرذةوةنديي 
تةشهيركردن بة ثيرؤزترين مةراسيمي ئاييني. 
حةج  ئايا  دةكةين،  ثرسيار  لَيرةوة  جا 
ثَيويستي بة ريفؤرمة؟، ياخود ئةم دةزطا بةناو 
راطةياندنانة؟ با وةآلم بؤ خوَينةران بَيت.                                      

راطةياندني بةإَيوةبةرَيتيي طشتيي حةجء عومرة 
2010/6/28

لةوبارةيةوة  راثؤرتةى  ئةو  تَيبيني: 
بنضينةي  لةسةر  ب��آلوك��راوةت��ةوة 
بؤضووني  بووةو  دروست  زانياري 

كةساني ثسثؤإي بؤ وةرطيراوة.

لة ذمارةي )587(ي 2010/6/22، لة الثةإةي 
بابةتَيك  )رؤذن��ام��ة(دا،  رؤذن��ام��ةي  )21(ي 
رَينمايي  داراي��ي،  )وةزارةت���ي  ناونيشاني  بة 
نووسيني  لة  دةردةك��ات(  فإؤكة  دروستكردني 
سةلمان عةلي ناوَيك  بآلوكراوةتةوة كة دةربارةي 
فةرماني ئةنجومةني وةزيران، ذمارة )4834( لة 
لة  دةرماَلة  خةرجكردني  بة  تايبةت   ،2010/5/4
بودجةي  لة  تواناسازيي  تةرخانكراوي  بودجةي 
زياتر  كَيشةي  ضارةسةري  بؤ  هةرَيم  طشتيي 
دةرةوةن،  زانكؤكاني  لة  كة  )1200(قوتابي  لة 
بؤ  روونكردنةوةية  ئةم  دةزانين  بةثَيويستي 

رؤذنامةي )رؤذنامة( بخةينةإوو:
1- لة بودجةي ساَلي)2010(دا بإي )120(مليار 
دينار بؤ ديواني ئةنجومةني وةزيران لة فةسَلي 
خةرجييةكاني تر )مصروفات اخري( تةرخانكراوة، 
لة مادةي ناردنه دةرةوةي قوتابييانء خوَيندكاران 
لة  تايبةت  ليذنةيةكي  هةروةها  الطلبة(،  )بعثات 
سةرؤكي ئةنجومةنى وةزيرانء جَيطري سةرؤكي 
ئةنجومةن ثَيكهَينراوة، بة ئةندامَيتي وةزارةتةكاني 
)خوَيندني باآلو ثةروةردةو ثالندانان(، ئةم ليذنةية  
نيية،  ئةندام  تيايدا  ئابووريي  داراييء  وةزارةتي 
رَينمايي  رَيساو  داناني  بؤ  ليذنةيةش  ئةم  كاري 

جَيبةجَيكردني ئةو  بإيارةية.
بؤ  ثَيكهَينراوة،  تر  ليذنةيةكي  هةروةها   -2
خةرجكردني ثارةي ئةو قوتابييانة بةثَيي فةرماني 
سةرؤكايةتي ئةنجومةني وةزيران، ذمارة )6936( 
ضارةسةركردنء  بؤ   ،2010/6/16 لةبةرواري 
 )4834( ذمارة  فةرماني  بةثَيي  جَيبةجَيكردني 
لةبةرواري 2010/5/4، كة ئةم ليذنةيةش نوَينةري 

وةزارةتي داراييء ئابووريي تَيدا نيية .
وةزارةت��ي  لة  داواي  ناوبراو  ليذنةي   -3

نووسراويان  بة  ك��ردووة،  ئابووريي  داراي��يء 
بؤكردنةوةي   ،2010/6/16 لة   )6936( ذمارة 
داراييش  وةزارةت��ي  بانك،  لة  جاري(  )حساب 
 ،2010/6/17 لة   )9750( ذمارة  نووسراوي  بة 
لة  حساب  كردنةوةي  بؤ  ثيشاندا  رةزامةنديي 
بانكي منارة بة ذمارة )20180(، ليذنةي ناوبراو 

لةدةسةآلتيداية بؤ جوآلنةوةي ئةم حسابة.
بابةتة  ئ��ةو  بنووسي  بة  لةكؤتاييدا   -4
لة دوورو  ئابووريي،  دةَلَيين: وةزارةتي داراييء 
نيية،  بابةتةوة  بةو  ثةيوةنديي  هيض  نزيكةوة 
)120( كة  ثَيويستة  بودجةي  تةرخانكرني  تةنيا 

سةرؤكايةتي  ديواني  بودجةي  لة  دينارة،  مليار 
ئةنجومةن  بإياري  وةزي���رانء  ئةنجومةني 
ضؤنَيتيي  بؤ  نيية  دارايي  رَينمايي  بة  ثَيويستي 
خةرجكردني ثارة، لةبةر ئةوة وةزارةتي دارايي 

رَينمايي دةرنةكردووةو دةرناكات.
)رؤذن��ام��ه( ب��ؤ رؤذن���ام���ةي  ب��ؤي��ة   -5

ثإةنسيثةكاني  بةثَيي  رووندةكةينةوة،  شى 
رؤذنامةواني، دةبواية بةإَيزتان وردتر مامةَلةتان 
ثَيش  بكردايةو  هةآلنةدا  زانياريية  ئةو  لةطةأل 
بآلوكردنةوةي ثةيوةنديتان بة وةزارةتي داراييةوة 
تا  دروس��ت،  زانياريي  وةرطرتني  بؤ  بكرداية، 

مسداقيةتي ثيشةييتان لةدةست نةدةن .
راطةياندني وةزارةتي داراييء ئابووري

بؤضوونى  بووةو  وتار  بابةتة  ئةو  تَيبيني: 
رؤذنامةوانيدا  ئةخالقى  لة  نووسةرةكةيةتى، 
يان  بكرَيت  دةستكاريي  خةَلك  بابةتى  ناكرَيت 
مافةش  ئةو  بؤية  س��ةر.  بخرَيتة  سانسؤري 
لةهةمان  هةر  دةدرَي��ت  ثةيوةنديدار  اليةنى  بة 

رؤذنامة سةرنجي خؤي بآلوبكاتةوة.

راثؤرتى: سيروان عةول

هؤَلةندا،  لة  ذيانى  )10(س��األ  ثاش  لة 
كة  ع��وم��ةر،  ئامانج  ثَيشوو  هةفتةى 
طةإايةوة  سلَيمانيية  خةَلكى  هاوآلتييةكى 
دابةزينى  دواى  بةآلم  بؤ شارةكةى خؤى، 
كَيَلطةى  بؤنى  سلَيمانى،  فإؤكةخانةى  لة 
مَيشومةطةز  كارطةء  دوكةَلى  ثةلةوةرييء 

ثَيشوازييان لَيكرد.
ثَيشكةوتووةكانء  شارة  دةروازةى 
بةشَيوازى  جيهان،  فإؤكةخانةكانى  نزيك 
بةآلم  دةإازَينرَيتةوة،  طوأل  باخء  نوَيى 
ناخؤشى  بؤنى  بة  سلَيمانى  دةروازةى 
ثةلةوةرييةكانى كةنةكةوةء دوكةَلى  كَيَلطة 
لة  ثَيشوازى  تاسَلوجة  كارطةى ضيمةنتؤى 

ميوانةكانى سلَيمانى دةكات.
بؤ  طةيشتنى  ث��اش  ع��وم��ةر،  ئامانج 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  سلَيمانى،  دةروازةى 
شارةكةم  بؤنى  ئ��ةوةى  بؤ  »هاتمةوة 
كردنةوةى  لةطةأل  هةر  بةآلم  هةَلبمذم، 
بؤنَيكى  بةتةواويى  ئؤتؤمبَيلةكةمدا  جامي 

ثيس قوإطء لوتى طرتم«.
ئةو هاوآلتيية ثةنابةرةى وآلتى هؤَلةندا، 
زؤرترين  هؤَلةندا  كة  دةكات،  لةوة  باس 
لةطةأل  بةآلم  هةية،  ثيشةسازيى  كارطةى 
بة  هةست  شارَيكى،  هةر  بؤ  طةيشتنت 
سةرت  دةكةيتء  طوأل  بةرامةى  ب��ؤنء 

سوإدةمَينَيت لة رةنطة ئاآلو واآلكةى.
بؤنء  ئَيستا،  ثَيش  )7(ساأل  بؤ  ئةطةر 
بةرامةى كَيَلطة ثةلةوةرييةكانى كةنةكةوةء 
تاسَلوجةء  ضيمةنتؤى  ك��ارط��ةك��ان��ى 
ئةوكات  كة  بووبَيت،  ئاسايى  سةرضنار 
سلَيمانى فإؤكةخانةى نةبووةء مريشكيش 
شاردا  كؤآلنَيكى  هةموو  لة  ئاسايى  بة 
نة  ئَيستا  بؤ  ئةوا  دةفرؤشرا،  زيندويى  بة 
نزيك  دانيشتووانى  نة  ئاسايىء  خةَلكى 

كَيَلطةى ثةلةوةرييةكان قبوَلى ناكةن.
كة  كةنةكةوة،  ث��ةل��ةوةرى  كَيَلطةى 
دةروازةى  لة  ناخؤش  بؤنى  زؤرترين 
ثإؤذةيةكى  بة  بآلودةكاتةوة،  سلَيمانيدا 
ستراتيذيى دادةنرَيتء لة )8(هؤأل ثَيكدَيتء 
بةآلم  تَيضووة،  دؤالرى  )100(مليؤن  بإى 
لة  بؤنةى  ئةو  مريشكةكانء  ثاشةإؤى 
بآلودةبَيتةوة،  هةوادا  بة  )26(هةواكَيشةوة 

ناوضةكةى بَيزاركردووة.
كاميل فةقآ محةمةد، بةإَيوبةرى كَيَلطةى 
كة  ناكاتةوة  رةتي  كةنةكةوة،  ثةلةوةريى 
ئةم كَيَلطانة بؤنء بةرامى ناخؤشيان هةيةء 

ناخؤشة  بؤنة  ئةم  كة  ناكاتةوة  رةتيشى 
دةكات  لةوةش  باس  ناكرَيت،  ضارةسةر 
كة توانيويانة رؤذانة ئةو ثاشةإؤية بنَيرنة 
دةرةوةو هةر طةآلبةيةك لةو ثاشةإؤيةش 

بة )50(هةزار دينار دةفرؤشن.
»س��اآلن��ى  وت��ي��ش��ى:  ف��ةق��آ،  كاميل 
كَيَلطة  ثاشةإؤى  طةآلبةيةك  هةر  ثَيشتر، 
)200(ه��ةزار  بة  دةدا  ثةلةوةرييةكانمان 
بةغدادو  بؤ  دةبرا  بةزؤرى  ئةمةش  دينار، 
باشوورى عَيراق، بةآلم ئيستا ئةو نرخةمان 
بؤ  دينار  )50(هةزار  بؤ  كردووةتةوة  كةم 

ئةوةى هيض ثاشةإؤيةك نةمَينيتةوة«.
بة  دةس���ت  )1970(وة،  س��اَل��ى  ل��ة 
ثةلةوةريية  ث��إؤذة  ئةم  دروستكردنى 
كراوةو لة سةرةتاى )1980( تةواوكراوةء 
بؤ ماوةى )25(ساأل طرَيبةستى بؤ كراوةو 
)3(دينارى  بة  زةوييةكةى  لة  دؤنمَيك  هةر 
ماوةى  ئَيستاش  كراوةو  سويسرى  ضاثى 
ببَيت،  تةواو  طرَيبةستةكة  ماوة  )3(ساَلى 
)1700( ثانتايى  ثإؤذةكةش،  رووب��ةرى 

دؤنم زةويى لة خؤطرتووة.
طوندةكانى  دان��ي��ش��ت��ووان��ى  ب���ةآلم 

شَيخ  راث��ةإي��ن،  كةنةكةوة،  )كَيلةسثى، 
ضةقذ(  س��ورط��ة،  ئ��اوا،  ئةحمةد  رةش، 
كَيَلطة  ئةو  ناخؤشى  بؤنى  لة  ناإةزايى 
بؤنى  ثَييانواية،  دةردةب��إنء  ثةلةوةريية 
دوكةَلى  ثةلةوةرييةء  كَيَلطة  ئةو  ناخؤشى 
هةإةشة  ناوضةكة،  ضيمةنتؤى  كارطةكانى 

لة تةندروستييان دةكات. 
شارؤضكةى  خةَلكى  كاميل،  كوَيخا 
تاسلوجة، بؤ رؤذنامة وتى: »ئَيمة )28(طوند 
هةموومان  هةر  ناوضةيةداء  لةم  دةبين 
ئةم  تؤزى  بؤنء  دةست  بة  بَيزاربووين 
ئةوة  لةبةر  كَيَلطةثةلةوةرييانةوة،  كارطةو 
داوا  بكةنء  ضارةيةكمان  داوادةك��ةي��ن، 
بَيت،  يةك ساتيش  بؤ  بةرثرسان  دةكةين، 

خؤيان بَينء بزانن دةتوانن بمَيننةوة«.
هةروةها جةليل حةمةئةمين، كة خاوةنى 
لة  كشتوكاَليية  ثالستيكى  )14(خانووى 
وتى:  تاسَلوجة،  ضيمةنتؤى  كارطةى  نزيك 
»بةهيض شَيوةيةك لةم كارطةية خؤش نابم، 
داواى  ئةوة  نةكةنةوة،  قةرةبووم  ئةطةر 
ياسايى لةسةر تؤماردةكةم، ضونكة دةبَيت 
بةرهةمى  تةن   )15-10( خانوويةك  هةر 

هةبَيت، بةثَيى ئةو رَيذةيةى ئةندازيارةكةم 
رَيذةى  لةئيستادا  بةآلم  دياريكردةوة، 
ئةمةش  دادةبةزَيت،  )70%(بةرهةمةكةم 

دةطاتة نزيكةى )40(مليؤن دينار«.
»ئةو  لةوةشكرد؛  باسى  جوتيارة  ئةو 
بةسةر  داويةتى  ثالستيكييةى  نايلؤنة 
)5سم(  دانةيةكيان  هةر  خانوةكانيدا، 
بووةتة  ئةمةش  نيشتووة،  لَى  ضيمةنتؤى 
هؤى تاريكبوونى خانوةكانء بإينى تيشكى 
خةيارانة  ئةوبإة  هةموو  بةمةش  خؤر، 

زةردةبنء لةناودةضن«.  
دةك��ات،  زياتر  مةترسييةكة  ئ��ةوةى 
ثةلةوةرييةكانى  كَيَلطة  ك��ة  ئ��ةوةي��ة 
تاسَلوجة،  ضيمةنتؤي  كارطةى  كةنةكةوةو 
كة  ثاشماوةكانيان،  بةكارناهَيننء  فلتةر 
هةوادا  بة  كوشندةن  زيانبةخشء   مادةى 

بآلودةبنةوة.
كَيَلطةى  ب��ةإَي��وب��ةرى  ب���إواى  ب��ة 
ثةلةوةريى كةنةكةوة، كارئاسانيى زؤريان 
ئةو  ئةوةى  بؤ  بةردةواميشن  ك��ردووةء 
بؤنة ناخؤشة بنةبإ بكةن، بةآلم ثَيشيواية: 
بةو  دةي��ان��ةوَي��ت،  هاوآلتييان  ئ��ةوةى 

تةنيا  بؤنة  »ئةو  ضونكة  ناكرَيت،  ئاسانيية 
لةثاشةإؤكةدا نيية، بةَلكو )8(هؤَلةكة، هةر 
هةر  كة  تَيداية،  )26(هةواكَيشى  هؤَلَيكيان 
هةوا  موكةعةب  )10(ه��ةزار  دانةيةكيان 
ئةمةش  كة  لة)24(سةعاتدا،  بآلودةكاتةوة 
هةمووى دةبَيتة هؤى دروستبوونى بؤنء 
رادةي��ةى  بةو  بؤية  ناخؤش،  بةرامةى 
بؤنة  ئةو  دةيانةوَيت،  هاوآلتييانة  ئةو 

ضارةسةرناكرَيت«.
ف��ةرةي��دون ع��وم��ةر، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
دانيشتووانى  وةك  سلَيمانى،  كشتوكاَلى 
خؤى  ن��اإةزاي��ى  سلَيمانى  دةروازةى 
كَيَلطةكانى  ناخؤشةى  بؤنة  ئةو  لةبارةى 
ثةلةوةرةوة دةردةبإَيتء دةَلَيت: »سكاآلى 
وةزارةتء  داوةت��ة  هاوآلتييانةمان  ئةو 
بؤ  لَيكؤَلينةوة  لة  دةبين  بةردةواميش 
ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية، هةر بؤ ئةو 
كَيَلطةيةمان  ئةو  بةإَيوةبةرى  مةبةستةش 
ئاطادارمانكردووةتةوةء  بانطكردووةء 

دةبَيت ئةو كَيشةية ضارةسةربكات«.
ه��ةر ئ��ةم ن��اإةزاي��ةت��ي��ي��ان��ةش بوو 
هةرَيمى  حكومةتى  س��اَل��ى)2008(،  كة 
كوردستانى ناضاركرد كارطةى ضيمةنتؤى 
سةرضنار لة ناوضةى طةشتياريى سةرضنار 
ط��ةورةى  سةرضاوةيةكى  كة  دابخات، 

ثيسبوونى ذينطةى سلَيمانى بوو.
محةمةد مةحوى، بةإَيوةبةرى ذينطةي 
كة  ل��ةوةدةك��ات��ةوة  جةخت  سلَيمانى، 
بةدواداضوونيان بؤ داواكاريى دانيشتووانى 
لةبارةى  ك��ردووةء  سلَيمانى  دةروازةى 
وتى:  ث��إؤذان��ةوةء  ئةو  بؤنى  دوك��ةألء 
لةطةَل  كَيَلطةية،  ئةو  بؤ  »لةسةردانَيكماندا 
كؤبووينةوةو  كَيَلطةكةدا  بةإَيوةبةرى 
ثإؤذةية  ئةو  دةبَيت  كة  لَيكرد،  داوام��ان 
شوَينَيكى  حكومةتيش  بطوَيزرَيتةوةء 

طونجاوى بؤ دابينبكات«.
ئةو  تا  لةوةشدةكات:  باس  مةحوى، 
بمَينَيت،  مَيشومةطةزة  بةرامةو  ب��ؤنء 
كةنةكةوة  ثةلةوةرى  كَيَلطةى  طرَيبةستى 
خؤى،  بةبؤضوونى  بةآلم  تازةناكرَيتةوة، 
كَيشةيةى  ئةو  ثإؤذةكة  ئَيستاى  خاوةنى 

بؤ ضارةسةر ناكرَيت.
سةبارةت بةو كاريطةرييانةى كارطةى 
ضيمةنتؤى تاسَلوجةء كارطةكانى ناوضةى 
هةيانة،  سلَيمانى  ذينطةى  لةسةر  بازيان 
»لَيثَيضينةوةيان  وتى:  مةحوى،  محةمةد 
ل��ةط��ةأل دةك��ةي��نء دوام��ان��ك��ردووة كة 
ضاكسازيى تةواو بكرَيتء فلتةر دابنرَيت«.

سوثاسنامة
بةناوى بنةماَلةى كؤضكردوو )ئةختةر 
مستةفا مفتى(وة سوثاسى بَيثايانى خؤمان 
هاوإَييانء  دؤستانء  طشت  ئاراستةى 
خزمان دةكةين، كة هاوخةممان بوون لة 
بةإَيكردنى  سثاردنء  بةخاك  مةراسيمى 

ثرسةى كؤضكردوودا.
خواى طةورة ثاداشتى هةموو اليةك بداتةوة.

انا للة وانا الية راجعون

لةجياتى بنةماَلةى كؤضكردوو
د.نزار محةمةد تؤفيق هةمةوةند



دةبَيت،

طؤأان ضؤن بَيت؟

سةيفةدين مةنمى   

لة رووي كاروباري حيزبييةوة، دةبَيت خؤي لة قةرةباَلغىء زؤرو 
لةشارو  بارةطا  بنكةو  داناني  لة  بةتايبةتي  بطرَيت،  بةدوور  بؤريي 
ديكةي  حيزبةكاني  رةنطدانةوةي  ئ��ةوةي  بؤ  شارؤضكةكاندا 
كوردستان نةبَيتء كؤآلنء طةإةكةكان تةنطاو نةكاتء رَيز لةهةر 

تاكَيكي ئةم كؤمةَلطةية بطرَيت.
بة  بَيبنةما  ناإاستء  بةَلَينَيكي  وةع��دو  لةهةر  بَيت  ب��ةدوور 
هاوآلتييانء ضةواشةكردنيان بؤ طردبوونةوة لةدةوري حيزبةكة، 
لة هةموو رابردوويةكي ئةو حيزبانة كةَلكء وانةيةك وةربطرَيتء 

سووديان لَى ببينَيت لة كارةكانيدا.
كة  بكات  هاوآلتيياندا  لةنَيوان  جياوازي  شَيوةيةك  بةهيض  نابَيت 
لةهةر  يان  بن،  ئايديايةك  ئايينء  بيرءبؤضوونء  هةر  خاوةني 
هةَلطرى  دةبَيت  بةَلكو  بن،  ناوضةيةك  شارؤضكةء  شارو  طوندو 
هةموو خةمةكان بَيت بةبآ جياوازي لة هةموو بوارةكاني ذياندا، 
بةشَيوةيةك  حكومييةكاندا.  دام��ةزراوة  دامودةزطاو  هةموو  لة 
بَيت  توَيذء ضينةكان  بكات كة جَيطةي رةزامةنديي هةموو  رةفتار 
بسةلمَينَيت  خةَلكي  بة  ئةوةي  بؤ  بةرنامةكانيدا  بةإَيوةبردني  لة 
)2009/7/25(ةوة  لة  كة  ثةيامةية  ئةو  هةَلطري  بةإاستي  كة 
دةبَيت  دةك��ات.  لةسةر  شةونخووني  دةك��اتء  بؤ  بانطةشةي 
كة  بن  ثةرلةمانانة  ئةندام  ئةو  نموونةي  هةموويان،  ئةندامةكاني 
ثاكيىء بَيطةردييان لةخؤطرتووةو بوونةتة متمانةي هةموو خةَلكي 

كوردستان.
بؤضوونة  رادةربإينء  ئازاديىء  كةشوهةواي  رووي  لة  دةبَيت 
بَيتء  شارستاني  ن��وآء  حيزبى  نموونةي  جياوازةكانةوة، 
دذي  نةكاتةوة.  دووب��ارة  خؤي  ثَيش  ديكتاتؤرييةتي  مَيذووي 
حيزبى  بَيت.  ناشارستان  ناشياوو  ناشيرينء  دياردةيةكي  هةموو 
رووي  ثةردةثؤشي  كة  بَيت،  رةفتارانة  ئاكارو  ئةو  سإينةوةي 
راستييةكانيان كردووة لةاليةن دةسةآلتء حيزبةكانةوة. بَيطومان، 
نيية،  ئاسان  كارَيكي  هةروا  مؤدَيلة  لةم  حيزبَيكي  دروستكردني 
دةسةآلتَيكي  كؤيلةي  بووةتة  ميللةتة  ئةم  زؤرة  ساآلنَيكي  ضونكة 
)19(ساَلةو لة قاَلب دةدرَيتء ضةواشة دةكرَيتء ماكي ئةو ستةمء 
كةس  بة  متمانةيان  كة  كردووة  واي  لةناخياندا  ضةوساندنةوةية 
دةوَيت،  ثشوودرَيذيي  بةرنامةي  ماكةش  ئةو  سإينةوةي  نةبَيت، 
ثَيويستي بة بةرنامةي ضإءثإء رَينمايي تةندروست هةية، ثَيويستي 
بة هةوَلداني زؤرة بؤ بةرزكردنةوةي ئاستي هؤشياريي جةماوةر 
لةهةموو كوردستاندا، ئةوةش بة كاديري ثسثؤإء شارةزاو لَيهاتوو 
بؤ  بةحيزببوون  بازنةيةكي  لة  جةماوةر  طواستنةوي  بؤ  دةكرَيت 
دوور  سةربةستى  زةمينةيةكي  ئازادو  شارستانيء  بازنةيةكي 

لةهةر ضةوساندنةوةيةكء دوور لةهةر بة كؤيلةكردنَيك.
قبووأل  بةالوة  جياوازي  بيروبؤضوونَيكي  هةموو  كة  بَيت  حيزبَيك 
ثَيوةرَيكةوة  هةموو  سووري  لة  خؤي  ديكة  ئةواني  وةكو  بَيتء 
لةهةموو  ئةركةكاني  بناغةي دروستكردني  بكاتة  ياسا  نةطرتبَيتء 

بوارةكاني ذياني كؤمةَلطةدا.
ئازاديخوازو  هةموو  راستةقينةي  ثشتيواني  كة  بَيت  حيزبَيك 
ثاَلثشتي  هةميشة  بَيتء  رؤذنامةنووسان  نووسةرو  رؤشنبيرو 
بةرنامةي  داإشتني  دةبَيت  بَيت.  كوردي  رةسةني  ئازادو  ميدياي 
سياسيية  حيزبة  ثَيضةوانةي  روويةكةوة  لةهةموو  حيزبة  ئةم 
كالسيكييةكاني ديكةي كوردستان بَيتء ببَيتة كارنامةيةكي ثةسةند 

بؤ هةموو خةَلكي كوردستان.
بةو هيوايةي رؤذي ئازاديىء سةربةستي ئةم ميللةتةو ئايندةكةي 
قوذبنة  هةموو  سةربكَيشَيتء  )ط��ؤإان(ةوة  حيزبى  ئاسؤي  لة 

تاريكةكاني وآلت رؤشن بكاتةوة.

نازم سائيغ

ترى  رَيرةوَيكى  ك��وردي  سياسةتي  وادي��ارة  
ئةوةش  توركمان،  بة  بةرامبةر  بةر  طرتووةتة 
دوايئةوةي توركماني كرد بةضةند لةتةوة بؤ جاإداني 
كاروباري خؤيء ماكياذكردني رووي سياسةتةكةي. 
ئةمجارة رَيإةوةكةي طؤإيء توركماني عَيراقي كرد 
بة دوو لةتي سةرةكيي، بؤ بةشَيكيان )نيشتمانثةروةرو 

بةشةكةي ديكةش نا نيشتمانثةروةر(.
ل��َي��دوان��َي��ك��ي ض��اوةإوان��ن��ةك��راو ل��ةالي��ةن 
س��ةرؤك  جَيطري  ئاستي  لة  سياسةتمةدارَيك 
بؤ  تةيفور  ع��ارف  مامؤستا  عَيراق  ثةرلةماني 
كورديى  توركمانىء  بة  »سةراي«كة  رؤذنامةي 
بآلودةبَيتةوة، جَيطةي نيطةرانيي توركمانةكانةء بإيني 
طةلةداية،  دوو  ئةم  نَيوان  ثةيوةنديي  ئومَيدي  هيواو 
لةلَيدوانةكةيدا باس لة ثشتطيريي ليستةكةي دةكات بؤ 
بةدةستهَيناني ثؤستي جَيطري وةزيرء بةإَيوةبةرَيتي 
رؤذنامةوانَيكء  وةك  منيش  توركمان،  بؤ  طشتيي 
ضاالكوانَيك لة بواري داكؤكيكردن لة مافي توركمان، 
رَيزدارم  مامؤستاي  وةآلمي  رَيزةوة  بة  دةمةوَيت 
ثةرلةماني  خولي  لة  عَيراق  توركماني  بدةمةوة، 

رابردوو هةشت كورسييان بةدةستهَينابوو، ثؤستَيكي 
وةزاريش، بةآلم ثاش ئةوةي كة طةلي توركمان تواني 
رابتةكَينَيتء زياتر  لةذَير سياسةتي كؤنتإؤأل  خؤي 
كورسي  يانزة  ئةمجارةيان  تواني  كاربكات،  ئازادانة 
ئَيستا،  ثةرلةماني  هةَلبذاردنةكاني  لة  بةدةستبهَينَيت 
ئةم سةركةوتنةش بووة جَيطةي نيطةرانيي سياسةتي 
بة  داهاتوو  لة خولةكاني  بإوايةدام  لةو  كة  كوردي، 
ذمارةيةش  لةم  زياتر  زؤر  ئازادانة  كاركردنَيكي 
بةدةستبَينن، بةآلم مامؤستا عارف تةيفور دةيةوَيت 
خؤيء ليستةكةي ثشتطيريمان لَي بكات، ثؤستةكةمان 
بةإَيوةبةرَيتي  وةزيرو  جَيطري  لَيبسَيندرَيتةوةء 
قةرةبوءيةكي  بةخوا  بةدةستبهَينَيت،  بؤ  طشتيمان 
بةخوا  نةكات  لَي  ثشتطيريمان  ئةطةر  خؤ  نايابة!، 
توركمانة  كة  دةَلَيت  هةروةها  قازانجة،  زؤرم��ان 
نيشتمانثةروةرةكان، كة نازانم مةبةستي كام توركمانة، 
ذَير  توركمانةكاني  مةبةستي  دَلنياييةوة  بة  بةآلم 
)ثارتي ثةروةرةكان(،  كؤنترؤَلي حيزبةكةيةتي، واتة 
دةَلَيت ئةوان ناتوانن ضاالكي خؤيان بكةنء ناتوانن 
منيش  كةمة،  ئيمكاناتيان  ضونكة  ثةرلةمان،  بطةنة 
دةَلَيم: مامؤستا طيان واديارة زؤر خةمخؤري ئةواني، 
لَيناكةيت تاكو بطةن بة  بةآلم نازانم بؤ ثشتطيرييان 
نيشتمانثةروةران  ثشتطيريي  ئَيوة  ئةي  ئامانجيان، 
ناكةن؟. دةربارةي نيشتمان ناثةروةرةكانيش، ئةطةر 
بَيتء هةموو اليةنَيك هةوَلي ثةراوَيزخستنيان بداتء 
بيةوَيت بيخاتة ذَير باَلي خؤيء بة ويستء خواستي 
خؤي سياسةتيان بؤ دابإَيذَيت، ئةوانيش ناضار ثةنا بؤ 
اليةني ديكة دةبةنء هةرجؤرَيك لة جؤرةكاني طةمةي 
ئامانجةكاني  بةديهَيناني  بؤ  ثيادة دةكةن  هةَلبذاردن 
تةيفور  مامؤستا  لَيدواندا  هةمان  لة  توركمان،  طةلي 
ئاماذة بة بة ثشتطيريي بارزاني دةكات بؤ توركمان 
لةكاتي نوءسينةوةي دةستووري عَيراق، ئَيمةش وةك 
طةلي توركمان، كة لة ثرةنسيثي خوو رةوشتمانداية 
ضاكةو هةَلوَيستي ضاك هيض لةياد ناكةينء رَيزَيكي 
بةآلم  هةية،  بارزاني  جةنابي  بؤ  ثايانيشمان  بآ 

هةَلوَيستي جةنابتء هةَلوَيستي جةنابي بارزاني زؤر 
جياوازةء زؤريان بةينة، زؤرجاريش طوَيبيستي ئةوة 
دةبين، كة جةناني بارزاني ناوة ناوة ثرسياري هةواَلي 
ناكةين،  لةياد  ئةوةش  ئَيمة  دةكات،  توركمانةكات 
ئةطةر جةنابت  دةيَلَيم،  راشكاوانة  بة  بةآلم من زؤر 
بايت لة شوَيني بارزاني هةمان هةَلوَيستي بارزانيت 
هةَلوَيستةت  ئةم  هةَلوَيستَيكي وةك  بةَلكو  نةدةبوو، 
لَيدةكةين  ئَيمة داوات  دةبوو، جا مامؤستاي بةإَيزم 
ثشتطيرينةكردنت  بة  لَيبكةيت  ثشتطيريمان  كة 
بةتايبةتي  هةن،  بةرثرسان  لة  هةندَيك  بةمشَيوةية، 
هةوَلي  ئةطةر  وادةزانَيت  كورد  بةرثرساني  لةنَيو 
دةبَيت  شيرين  ئةوا  بدات،  توركمان  ثةراوَيزخستني 
بَيئةوةي  لةقةَلةمدةدرَيت،  بة ضاالك  الي سةرؤكيء 
بزانَيت ئةمجؤرة هةَلوَيستانة مايةي زياتر ترازاندني 
توركمانة،  كوردو  طةلي  نَيوان  مَيذوويي  ثةيوةنديي 
هةوَلةكانمان وةك  ثوءضةَلكردنةوةي  مايةي  دةبَيتة 
ضاالكوان بؤ خاوكردنةوةي طرذييةكان، دةبَيتة هؤي 
شثرزةبوءنء لَيكتَينةطةيشتن لة يةكتر، هةر ئةمجؤرة 
هةَلوَيستانةش بوو كة بووة مايةي جَيبةجَينةكردني 
بة  ه��ةر  ع��َي��راقء  دةس��ت��ووري  )140(ي  م��ادةي 
ئةمجؤرة  ماوةتةوة،  تاتةشؤرةكة  لةسةر  مردوويي 
تؤقاندء  توركماني  طةلي  كة  بوو  هةَلويستانةش 
بةء  ناشبَيت  بوةستَيت،  جَيبةجَيكردني  دذي  وايكرد 
كونترؤَلتان  ذَير  توركمانةكاني  سةيري  كة  ضاوةي 
بكةنء بةهةمان ضاويش سةيري توركمانةكاني ديكة 
جا  دةريان،  لة  دَلؤثَيك  وةك  ئةوانة  ضونكة  بكةن، 
ضاوثَيخشاندنةوة بةسةر سياسةت زؤر طرنطة لة هةر 
توركمانةكان،  ناوة  ناوة  دةبَيت  بؤية  هةر  قؤناغَيك، 
بةسةربكرَينةوةء  هةءلَير  توركمانةكاني  بةتايبةتي 
دةرهةق  كؤبكرَيتةوة  دروست  راستء  زانيارييةكي 
بةهةند  ناإةزاييان  رةزاو  كةموكوإييةكان،  بة 
ثارتة  رةزام��ةن��دي��ي  بؤ  ه��ةر  ن��ةك  وةربطيرَيت، 
بَيت، ضونكة  توركمانييةكاني ذَير دةسةآلتي خؤتان 

ئةوكات وةك بَلَييت فَيأل لة خؤمان نةكةين...

مةحمود رةزا ئةمين
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ئةهليء  م��ي��دي��اي  دذاي��ةت��ي��ک��ردن��ي   -9
بة  بووة  کوردستاندا  لة  ئازاد  رؤذنامةنووساني 
حيزب  حيزبي،  ميدياي  ئةرکةکاني  لة  بةشَيک 
لة  ب���ةردةوام  راطةياندنةکانييةوة  رَيطةي  لة 
هةوَلداية بؤ دروستکردني طومان لةسةر  ئامانجء 
رؤذنامةنووسة  ئةهليء  راطةياندني  ثاکيزةيي 
توندء  قورسء  هَيرشي  حيزب  ئازادةکان،  ئازاء 
بةردةوام، کة تا رادةي کوشتن دةضَي، دةکاتة سةر 
رؤذنامةنووساني ئةهليء ئازاد، کة خةَلک بةدةنط 
بَيطانةو  نؤکةري  تَيکدةرو  بة  دةيانکةن  دَي��ن، 
»تاقيکردنةوةي  دوذمناني  ثَينجةمء  تابووري 

سةرکةوتووي«ي حوکمةتي هةرَيم.
و  قةبةو  سوثايةکي  بةهؤي  حيزب،   -10
لة  راطةياندنةوة،  مووضةخؤري  شوماري  بَي 
راطةياندنکار:  دامودةزطاي  سةدان  هاتووة  عؤدة 
بان  لؤکاَليء  تةلةفزَيوني  جؤراوجؤر،  سةتةاليتي 
لؤکاَليي هةمةجؤر، راديؤ، رؤذنامة، طؤظار، ناوةندي 
ضاثء ثةخش، ضاثخانةو...هتد دامةزرَينَيء لةسةر 
حسابي خةَلکي کوردستان دايان بةستَيء بةخَيويان 
کات، بةمة لة اليةک لة دةمي ميللةت دةطيرَيتةوة 
ديكةوة  لةاليةکي  حيزب،  کادرةکاني  طيرفاني  بؤ 
خوَينةران  رؤشنبيرانء  طيرفاني  بؤ  قورسايي 
لةالي سَييةمةوة طرفتي فرؤشء  دروستکردووة، 
تيراذء ملمالنَيي ريکالمي بؤ رؤذنامةطةري ئةهليء 
ئازاد دروستکردووة، کة لةسةر طيرفاني خؤيانء 
خوَينةرةکانيانء ثارةي ريکالم دةذينء درَيذة بة 

تَيکؤشان دةدةن.
حيزب، بةهؤي ثارةي مفتء ئةو سوثا   -11
راطةياندن  ب��ازاإي  توانيويةتي  شومارةوة،  بَي 
لةسةر  نيية، رؤذانة  زةرةري  ترسي  بکات،  قؤرغ 
ثاراستني  مةرامي  بة  ميللةت،  طيرفاني  حسابء 

بؤ  حيزبيشدا  لةناو  حيزبء  بةرذةوةندييةکاني 
هةزاران  تاقمَيك،  يان  خَيزانَيك،  بةرذةوةندي 
بةفيإؤ دةدات،   بواري راطةياندندا  لة  دينار  ملَيون 
خةَلک  رةواکاني  داخوازيية  ناتوانَيت  کة  حيزب 
رؤشنيء  کؤمةآليةتيء  دادي  دادث��ةروةريء  لة 
دابينکردني خزمةتطوزاريي ثَيويست بؤ هةمووان، 
دةزطاکاني  ثةروةردةکراوي  کادري  بکات،  دابين 
مةبةستي  بة  خةَلک،  طياني  بةردةداتة  راطةياندني 
تؤقاندنء  ت��رسء  ک��ةش��وه��ةواي  خولقاندني 
داخستني دةمةکانء شکاندني قةَلةمةکان، بةنيازي 

بَيدةنطکردنء رامکردني جةماوةر.
دوو  راطةياندني  دةزط��اي  ه��ةردوو   -12
دوازدة   )12000( دةوروب��ةري  طةورةکة،  حيزبة 
هةزار مووضةخؤريان هةية، ثارتي )7000( حةوت 
مووضةي  هةزار،  ثَينج   )5000( يةکَيتي  هةزارء 
مانطانةي ئةم مووضةخؤرانةي حيزب لة )500000( 
لة  ثَيدةکاتء  دةست  وة  دينارة  هةزار  ثَينجسةد 
دةطاتة  دةزطاکاندا  سةرةوةي  مووضةخؤرةکاني 
مووضةي  ناوکؤي  وةزي��رَي��ک،  طةر  مووضةي 
 )12000( لةو  يةکَيک  هةر  رةنطة  وةرطرين،  تاک 
مانطي  حيزب،  راطةياندني  م��ووض��ةخ��ؤرةي 
)600000( )شةشسةد هةزار دينار(ي بةر بکةوَيت، 
راطةياندني  دةزطاکاني  ساَلَيکدا  لة  بةوشَيوةية 
ئةو دوو حيزبة، بةتةنيا مووضةکانيان، بَيجطة له:  
)کرَيي شوَينةکاني کارکردنيان؛ کرَيي ثةخشکردني 
سةتةاليتةکانيان؛ ثارةي کإيني ئؤتؤمؤبَيلةکانيان؛ 
دةعوةتء  ئؤتؤمؤبَيلةکانيان؛  مةسرةفي  بةنزينء 
نووسينطةو  رازان��دن��ةوةي  دةع��وةت��ک��اري��يء 
ضاثي  کرَيي  کاغةزو  مةسرةفي  ئؤفيسةکانيان؛ 
رؤذنامةو بآلوکراوةکانيان؛ ثاداشتي وتارةکانيان 
کرَيي  خؤيان؛  رؤذنامةکاني  ب��آلوک��راوةو  بؤ 
صيانةي ضاثخانةکانيانء بارةطاکانيان...( بَيجطة لة 
هةموو ئةو مةسرةفانة، کة رةنطة ضةندقاتي بإي 
مووضةي  کؤي  بةتةنيا  بن،  ساآلنةيان  مووضةي 
هةشتاو   )86500000000( نزيکةي  سوثاية  ئةم 

شةش مليارء ثَينجسةد ملَيون ديناره. 
ئةم ثارةيةو تَيکإاي ثارةکاني تر کة لةم دوو 
دةزطايةدا خةرج دةکرَين، هي خةَلکي کوردستانن ء 
ئةم دوو حيزبة بة حيلةو حةواَلةو فَيَلي قانوني لة 
دةمي ميللةتي دةطرنةوةو دةيکةن بة قوإطي ئاشي 
بة  حيزب  تر:  واتايةکي  بة  خؤياندا،  راطةياندني 
ثارةي ميللةت دةزطاي راطةياندني قةَلةو دةکاتء 
قاضي  دةستء  بةندةکاني  کؤتء  رَيطةيةوة  لة 

خةَلک توندتر دةکات.
ثَيشکةوتوودا  ديمؤکراتيء  دنياي  لة   -13
ض��وارةم،  دةسةآلتي  دةوت��رَي��ت:  ماسميديا  بة 
لة  دةبينَي  رؤأل  طرنطترين  ميديا  وآلتانة  لةو 
ئاشکراکردني لَيثرسراواني طةندةألء دذايةتيکردني 

خةتةرةکانيدا،  کةمکردنةوةي  طةندةَلييء  دةردي 
لةسةر  کار  نةک  حيزب  ميدياي  کوردستان  لة 
ناکات،  طةندةَليي  کةمکردنةوةي  يان  نةهَيشتن، 
سيستمة  لة  بةشَيک  بة  ب��ووة  خ��ؤي  بةَلکو 
طةندةَلةکةو راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤ بةرطريي 
لة  بةرطريي  ئ��ةوان،  لةطةأل  طةندةَلکارانء  لة 
بةرذةوةنديية تايبةتةکاني خؤي دةکات. لةبةرئةوة 
طةورةبوونء قةبةبوونء زاَلبووني ميدياي حيزبي 
لةسةر حسابي ميدياي ئازاد، يةکَيکة لة هةإةشة 
طةورةکان بؤسةر ئاسايشي نيشتمانييء نةتةوةيي؛ 
لة:  بريتيية  کة  ساکار،  سادةو  هؤي  يةک  لةبةر 
زاَلکردني بةرذةوةنديي خؤء سةرکردةو بنةماَلةو 
حيزب بةسةر بةرذةوةنديي نيشتمانييء نةتةوةيي 

دا.
ئازاديي  بةبَي  ديمؤکراسي  سيستمي   -14
تةواوي  ئازاديي  بةبَي  رؤذنامةطةرييء  تةواوي 
حيزب  ميدياي  ناضةسثَيت،  ئابووري،  بازرطانيء 
بؤ  کةواتة  رَيطر،  بووةتة  دوايي  دووةي  ئةم  بؤ 

سيستمي ديمؤکراسي بووةتة خةتةر. 

راطةياندني حيزبي
بؤضي کفرة طةورةکةية؟

داني ديوةخانانة بة سةرؤک عةشيرةتةکان کفرة، 
طةلةء  موَلکي  ثارةية  ئةو  بةديناري  دينار  ضونکة 
حيزب بَي ثرسي طةل، بؤ کإيني وةالء بؤ قازانجي 
تايبةتي خؤيء سةرکردةکاني دةيبةخشَيتةوة، لة 
دياريکراو   ثارةي  بإَي  طةل  ديوةخانانةدا  ثرسي 
زةرةر دةکات، کةضي سةرفکردني ثارة لة ميدياي 

حيزبي دا زةرةکةي زؤر طةورةترة. 
ونبوو  ثارةي  وةکو  ديوةخانانة  ثارةي  ئةطةر 
حيزبيدا  ميدياي  لة  ثارةيةي  ئةو  ئةوا  وابَيت، 
ثارةيةية، کة  ئةو  بؤ طةل وةکو  سةرف دةکرَيت، 
نةک  کإ،  ذةهر  بيخؤيتةوة،  بکإيء  ثَي  ذةهري 
دةبَيتة  بةَلکو  دةإوات،  بةفيإؤ  ثارةکةي  هةر 
سةرفکردني  لةبةرئةوة   لةناوضوونيشي.  مايةي 
ثارةي طةل لة ميدياي حيزبيء ريشاَلةکانيدا کفرة 

طةورةکةية.
حيزبي  ميدياي  مووضةخؤرةکاني  هيوادارم 
بزانن:  بکةنةوة،  بيرَي  بدةن،  جنَيو  ئةوةي  ثَيش 
هةبووني دوو دةزطاي ناشةرعي وةکو ثاراستنء 
زانياري؛ هةبووني دوو دةزطاي ئاسايشي حيزبيء 
ضاودَيريي  دةزطاي  دوو  ثؤليسء  دةزطاي  دوو 
ثَيشمةرطةو  ج��ي��اوازي  هَيزي  دوو  داراي���يء 
زَيرةظانيء دوو ناوضةي طيتؤي دوو حيزبه زلةکة 
ديمؤکراسي  سيستمي  خزمةتي  سوودبةخشنء 
حيزب-يش  ميدياي  ئةوا   وابوون،  ئةطةر  دةکةن؟ 
نيشتمانييء مةرجي  ئاسايشي  ثتةوي  »کؤَلةکةي 

بنةإةتي سةقامطيربووني ديمؤکراسيية«.
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خاليدرهزا/هؤَلهندا

پةرله مانَيکي  بوو  ه��ه ژده  ساأل  له   زياد 
مودمينمان هه بوو، ئيدمان له سه ر ده م داخستن، 
ده ستپَيهه َلبإينء  له سه ر  ب��وءن  ئالوءده  
موفتي  پاره يه کي  ئَيستا ش  ده ستپَيدانان. 
خانه نشيني له سه ر بودجه ي ميلله ت بؤ خؤيان 

ده به ن!.
خولي يه کء دووي پةرله ماني کوردستان 
هه ژده  بَيت،  ته مه ني  ساأل  هه شت  له جياتي 

 ساَلي ره به قيان پآ راکَيشان!. 
جه مسه ري   دوء  سيستمي  له  سايه ي 
کوردستان  خه َلکي  حاکمدا،  حيزبي  هه ردوو 
ژيانيان له  شه إي ناخؤو بآ ئاوو کاره باييء 
هه َلبژاردني  به إَيکرد،  خزمه تگوزاريدا  بآ 
بؤ  ب��وو  زَيإين  ده رفه تَيکي   2009/7/25
سندوقه کاني  له سه ر  تا  خه َلک  کؤمه آلني 

ده نگدان سزاي هه ردوو حيزبي حاکم بده ن.
ئه نجامه کاني )7/25(  سه رباري به کارهَيناني 
ناشرينء  ناديموکراتيء  رَيوشوَيني  هه رچي 
ناشارستاني هه يه،  به آلم مژده ي له دايکبووني 
ئؤپؤزسيؤنَيكي پةرله مانيي راسته قينه ي دا به  

کؤمه آلني خه َلکي کوردستان. 
له دايکبوءني ئه م ئؤپؤزسيؤنه  پةرله مانييه ي 
ئه مإؤ له گه أل نه هجء سياسه تي هه ردوو حيزبي 
حاکمدا ناگونجَيت، ئه وان له کؤتايي وه سيقه ي 
رؤژي  که   ستراتيژييه که ياندا،  هاوپه يمانَيتييه  
له  يه کَيتي  له کاتي کؤنگره ي سَيي   2010/6/2
راگه ياندني  ده زگاکاني  نوآء   کوردستاني 
گرنگ  ده ستکه وتَيکي  وه ک  هه ردءوالياندا 
رءوني  به   بآلوکرده وه ،  لَي  بإگه يان  هه ندَيک 

هه َلوَيستي خؤيان دياريکردءوه ! . 
نه هَيشتني  له  رءوي  هه شته م:   به شي 
راب��ردوو،  قؤناغي  پاشماوه کاني  کَيشه ي 
ئه م  »هيوادارين  نوءسيويانه   له کؤتاييه که دا 
يه کإيزييء يه کهه َلوَيستييه  ببَيته  مايه ي ئه وه ي 
رَيکخراوء  مه ده نيء  کؤمه َلگه ي  پَيکهاته کاني 
دا مه زراوه  ديموکراتييه کان پتر به گه إبخرَينء 
ببَيته   رَيکه وتنه   ئه م  نابَيت  بکرَينء  پشتيواني 
نه رَيني  ئؤپؤزسيؤني  به هَيزبوءني  ئه گه ري 

)سلبيي( له  کوردستاندا«.
په يمانيان  هاوپه يمانَيتييه که يان،  به پَيي 
دروستبوءني  به   رَيگه   که   داوه ،  يه کتري  به  
داتاشيني  له  راستيدا  ن��ه ده ن،  ئؤپؤزسيؤن 
جَيي  سلبيي  ئؤپؤزسيؤني  ده س��ت��ه واژه ي 
پَيکه نينه !، دياره  ئه وان ئؤپؤزسيؤنَيکيان ده وَيت 
ده س��ه آلت  ده سه نه خؤري  چاوله ژَيرو  که  
روءه  ناشرينه که ي  ميکياجکردني  بؤ  بَيت! 
ده سه آلت، بؤيه  ئَيستا  ئه م ئؤپؤزسيؤنه يان پآ 

قبوءأل ناکرَيت!.
هه رسآ  ل��ه س��ه ر  يه کَيتي  پ��ارت��يء 
ئاسته که ي ده وَله تداريي ده سه آلتي ياسادانان، 
ئَيسقان  سه ر  تا  دادوه ري��ي  جَيبه جَيکردنء 
به چاوي  ده ک��ه نء  ئؤپؤزسيؤن  دژاي��ه ت��ي 
دوژمن لَييان ده إوانن!، ئه مه ش کؤي سيستمي 
ژَير  خستووةته   هه رَيمه که ماني  حوکمإانيي 

پرسياره وه .
گه ره کمه   نوءسينه مدا  کورته   له م  من 
راگه ياندنه کان  بايکؤتکردني  له سه ر  ئيستَيک 
له اليه ن سه رؤکايه تي پةرله ماني کوردستانه وه  

بکه م.

له  راستيدا ئه م بإياره ي سه رؤکايه تي دژ 
پةرله ماني  ناءخؤي  پَيإه وي  )9(ي  به  ماده ي 

کوردستانه .
ئه نجومه ن  کؤبوءنه وه کاني   :9  »م��اده ي 
له سه ر  ده کرَيت  به آلم   ده کرَين،  ئاشکرا  به  
داخوازي سه رؤک يان ژماره يه ک له  ئه ندامان، 
بإياري  به   که مترنه بنء  يه کي  له  چوار  که  

زؤربه ي ئاماده بوءان نهَينيي بَيت«. 
بخوَينَيته وه   ماده يه   ئه م  که سَيک  هه ر 
ئاشکرا،  ده بَيت  کؤبوءنه وه کان  که   تَيده گات 
واته  کراوه بن، کراوه  بؤ هه مووکه س، جا ئه و 
نووسه ره   رؤژنامه نووسه ،  هاوآلتييه ،  که سه  
داناوه،   ئه گه رَيکي  له و ماده يه دا  په يامنَير.  يان 
له سه ر  ده شَيت  ده َليت،  که   ئه وه يه   ئه ويش 
ئه ندامان،  له   ژماره يه ک  يان  سه رؤک  داواي 
نه بن  که متر  ئاماده بوءان  له  چواريه کي  که  
کؤبوءنه وه که  داخراو بَيت، ئه م ماده يه  باسي 
حاَله تَيکي دياريکراو ده کات، نه ک هه ميشه يي! 
نه ک  ده کات،  دوءان  کؤبوءنه وه يه ک  باسي 
داوايه ک  باسي  کؤبوءنه وه کان،  هه موو  هه ر 
ي�����ان  پةرله مان،  سه رؤکي  که   ده ک��ات 
)25%(ى ئه نداماني ئاماده بوو داواي به  نهَيني 
)داخراو( هَيشتنه وه ي کؤبوءنه وه که  بکه ن، له م 
حاَله ته شدا ده بَيت زؤربه ي زؤري ئاماده بوءان 
هه يه   بؤي  سه رؤک  نه   ئه گينا  ره زامه ندبن، 
بدات،  کؤبوءنه وه کان  شاردنه وه ي  بإياري 
نه  ئه و يه ک له سه ر چواره ي که  ماده که  باسي 
ئه نداماني  رَيژه يه ش  له و  مه به ست  ده کاتء 
له و  کؤبوءنه وه که ن  هؤَلي  ناو  ئاماده ي 
کاته دا، نه ک هه ر )111( ئه ندام پةرله مانه که ي 
سه رؤکي  بإياره ي  ئه م  بؤيه   کوردستان!، 
به   ناسراو  ق��ادر،  محه مه د  کاک  پةرله مان 
ئاشکراي  پَيشَيلکردنَيکي  که رکوکي،  که مال 
ده يخه نه   زووزوو  خؤيان  که   پَيإه وه يه   ئه و 
رسته ي بَيکه َلکه وه !، بؤيه  نابَيت ئؤپؤزسيؤنء 
هاوپه يمانيي  ليستي  پةرله مانه کاني  ئه ندام 
خؤيان  ئه وانه ي  )به تايبه ت  کوردستانيش 
پَيإه وشکَينييه ي  له م  ده زانن(  سه ربه خؤ  به  
نا،  هيچ  له به ر  بن!،  بَيده نگ  سه رؤکه که يان 
هيچ  له به ر  خؤيان!،  حورمه تي  رَيزو  له به ر 
پةرله مان!،  بؤ  شکؤ  گه إاندنه وه ي  له به ر  نا، 
هه ر  نه ک  پةرله مان  سه رؤکي  بإياره ي  ئه م 
نادروسته،  به َلکو  پيشَيلکردني ئاشکراي مافي 
زانيني  مافي  که   هه رَيمه که مانه ،   هاوآلتيياني 
له ناو  که   هه يه   کؤبوءنه وانه يان  ئه و  هه موو 
باسيان  قسه و  کوردستاندا  پةرله ماني  هؤَلي 
له سه ر ده کرَيت، به پَيي ئه م ماده يه  ده بَيت بؤ 
هه ر کؤبوءنه وه يه ک به جيا سه رؤکي پةرله مان 
ئاماده ي  ئه نداماني  دياريکراوه که ي  رَيژه   يان 
کؤبوءنه وه که،  ئه و داوايه  پيشکه ش بکه نء به  
ده نگدان يه کاليي بکرَيته وه ،  جيا له مه  سه رؤکي 
پةرله مان ده بَيت لَيپرسينه وه ي ياسايي له سه ر 

پيشَيلکردني ماده ي )9(ى له گه أل بکرَيت.
پةرله مان  کؤبوءنه وةکاني  شاردنه وه ي 
چاوي  له   دوءر  کامَيراو  چ��اوي  له   دوءر 
ش��اردن��ه وه ي  له   راگ��ه ي��ان��دن،  ده زگاکاني 
بودجه ي هه رَيمه که و به تاآلنبردني سه روه تء 
ئه وان  مه ترسيدارتره ،  وآلته که مان  ساماني 
گرنگيان  رؤَلَيکي  چ  ئؤپؤزسيؤن  ده زان��ن 

ئاشناکردني  بودجه و  ئاشکراکردني  له   گَيإا 
کؤمه آلني خه َلک به  پرسي بودجه ، ده سه آلت 
به يانکردني  به  مه ترسيي  هه ستي  ب��اش 
ئؤپؤزسيؤندا  ده ستي  له سه ر  راستييه کان 
هاوآلتييانه ي  ئه م  که   تَيگه يشتوءن  کردوءه ء 
 )7/25( هه َلبژاردنه که ي  پَيش  ئه وانه ي  ئَيستا 
نين، بؤيه  چاويان به  ئؤپؤزسيؤندا هه َلنايه تء 

ته شقه َله يان پَيده که ن. 
خه َلکي کوردستان به  چاو و گوَيي خؤيان 
سه رؤکايه تي  چؤن  که   بيستيان،  بينييانء 
پةرله مان ويستيان بودجه ي وآلت به  تاريکييء 
نه وته که   وه ک  ئؤپؤزسيؤن  چاوي  له   دوور 
له   خه َلک  نوَينه ره کاني  به آلم  بکه ن،  ئاوديو 
خسته سه ر  بودجه ء  رءوناکييان  پةرله مان 
به  خه َلکيان وت: ئه وه  بودجه ي خؤتانه،  نه ک 

خَيرو سه ده قه ي حيزب بَيت بؤ ئَيوه !.
پرسي تَيپه إاندني بودجه ء رَيكةوتنى نَيوان 
)ب�ودجه   کاره ساتي  جَيگره که ي  سه رؤکء 
طفتوطؤى  ده زانم  پَيويستي  به   لَيره دا  گَيت(ه ، 

نَيوان سه رؤکء جَيگره که ي تؤمار بکه م*. 
چوءنه ته  ئه وان  فرسه ته   بايز:  ئه رسه الن 
 ده ره وه ، موشکيله ي ترمان بؤ دروست نابَيت، 

هه ر دروستي ده که نه وه  جارَيکي تر.
که مال که رکوکي: ده  قسه  بکه  بَلَي پَيشنياز 

ده که م.
ئه رسه الن : به َلَي؟

که مال که رکوکي: بَلَي پَيشنياز ده که م.
له جياتي  پَيشنيازده که م  من  ئه رسه الن: 
بودجه که   ئَيستا   ئَيواره   چ��واري  سه عات 
شته کان  زوءتر  بؤئه وه ي  بکرَيت،  موناقه شه  

بَينه  ده ست!.
رسته کانء  سه قه تي  له سه ر  قسه م  من 
اليه ني زمانه وانيي فسکه  فسکه که  نييه،  هَينده ي 
سوَيندء  ته َله بيء  فرسه ت  اليه ني  مه به ستمه  

ياساشکَينيي ئه و دوو زاته  ئاشکرا بکه م.
ئه م حيواره ي نَيوان سه رؤکء جَيگره که ي 
ره سميي  سياسه تي  فه زيحه يهء     له  راستيدا 
نوَينه ره کانيانه وه ء  له إَيي  پارتييه   يه کَيتيء 
ستراتيژيي  هاوپه يمانيي  وه سيقه ي  به پَيي 
نَيوانيان تا راستييه کان له  خه َلک بشارنه وه ء 
بودجه ي وآلت له  تاريکيدا بهَيَلنه وه ! له  مه تني 

رَيکه و تننامه ي ستراتيژيي نَيوانياندا: 
خاَلي  تيؤري  سياسيي  اليه ني  يه که م:   
به م  هه ردووال  نوءسراوه  »پابه ندبووني  دوو 
رَيکه وتننامه يه  له  هه موو ئاسته کاني قه واره يي، 

سياسيي، ئيدارييء کؤمه آليه تي ده گرَيته وه«.
له سه ر  هه ردءواليان  ده قه   ئه م  به پَيي   
له سه ر  فراکسيؤنن،  يه ک  ق��ه واره ،  ئاستي 
ئيداريش سه روه تء ساماني وآلتيان  ئاستي 
له سه ر  ئه وه تا  به شکردءوه ،  خؤياندا  له نَيوان 
ميحرابي پةرله ماني کوردستان هه ردءوکيان 
بؤ فَيأل له  خه َلککردن ده بنه  راوَيژکاري يه کترو 
ئؤپؤزسيؤنء  غيابي  له   بودجه   ده يانه وَيت 

دوور له  چاوي کامَيرا ئاوديو بکه ن!.
ئؤپؤزسيؤن  کامَيراي  زومي  که   کاتَيک 
رءوي  داگ��رتء  غ��ه ش  له   هه ردوءکياني 
ئه مه   دا،  خه َلک  نيشاني  راسته قينه ياني 
بؤ  بؤيه   ک��رد،  ش��ؤک  توءشي  ده س��ه آلت��ي 
رَيگرتن له  ئاشکراکردني راستي رءوداوه کان، 
پةرله مانه وه   سه رؤکايه تي  له إَيي  ده سه آلت   
به   راگه ياندنه کاني  بايکؤتکردني  بإياري 
قه ده غه کرد!،  نوءسينه وه   بيستنء  بينين، 
پرسه   زانيني  له   هاوآلتييانيان  مافي  به مه ش 
له ناو هؤَلي  چاره نوءسسازه کاني خؤيان، که  
کاتَيکيش  زه وتکرد،  ده گوزه رَيت  پةرله ماندا 
سه رؤکايه تي پةرله مان روءبه إوءي ره خنه ي 
رؤژنامه نوءسان  ئؤپؤزسيؤنء  خه َلک، 
لوتبه رزييه وه و وه ک  به   ئه وان زؤر  ده بنه وه ، 
ته حه دايه ي  ئه م  راستيدا  له   )که   ته حه دايه ک 
پَيش  خه َلکه   کؤمه آلني  ته حه داي  ده سه آلت، 
بَيت(،  راگه ياندن  ئؤپؤزسيؤنء  هي  ئه وه ي 
سوءرن له سه ر جَيبه جَيکردني بإياره که يانء 
پَيمان ده َلَين: خه الس هه ر ئه وه يه ء پَيإه و ئه و 
ناوه ستنء  به وه شه وه   پَيداوين!،  ده سه آلته ي 

دَينء ده َلَين، له  هه موء دنياشدا هه روايه !.
کاک  کوردستان،  پةرله ماني  سه رؤکي 
که رکوکي،  که مال  به   ناسراو  قادر،  محمه د 
ئه مإؤ(ي   ( به رنامه ي  له   شه وي 2010/6/10 
که ناَلي کوردستان تيڤي له  وه آلمي پرسيارَيکي 
پَيشکه شکاري به رنامه که  له مه إ بايکؤتکردني 
رءوماَلکردني  له   راگه ياندن  که ناَله کاني 
که   له وه کرد  باسي  پةرله ماندا،  دانيشته کاني 
له  وآلتاندا حيزب که ناَلي ته له فيزيؤنيي نييه ء 
له  هيچ وآلتَيکدا شتي وا نييه  که ناَلي حيزبيي 
بچَيته  ناو هؤَلي پةرله مانه وه و به  که يفي خؤي 
چي پآ باشبَيت بآلوي بکاته وه !، ئه مه شي به 
 ده ستتَيوه رداني حيزب له  ده سه آلتي پةرله مان 
ده بيستين و  )»هه موءمان  وتي:**  ناوبردء 

جيابكه نه وه ،  ده سه آلته كان  له   حيزب  ده َلَيين 
ده سه آلتي   كوردستان  په رله ماني   باشه  
ئيعالميي  حيزبه كاني  له  په رله مان جياكرده وه ، 
هه جمه   ده ك��ه ن و  ئينتيقادمان  ئ��ه وان  ئَيستا 
ئيعالمي   نايه َلن  بؤ  ده َلَين،  سه رمان و  ده كه نه  
حيزبه كان بَيته  ناو قاعه ي  فه رميي  په رله مان، 
ئه وه   نييه ،  وا  شتي   دونيا  كوَيي   هيچ  له   كه  
خؤي   ته له فيزيؤنه كه ي   حيزبَيك  هه ر  غه َله ته ، 
بآلوي   بوء  به دأل   لةقته يه كي   هه ر  بهَينَيت  و 

بكاته وه  و ئه وه شي  به  دَلي  نه بوء اليدا« (. 
نموءنه   ئه م  ده ک��ات،  راست  که مال  کاک 
له   ره نگه   هه يه   کوردستان  له   جوانخاسه ي 
دنيادا وَينه ي نه بَيت!، له کوَيي دنيا حيزب مانگانه  
بإي )35( مليؤن دؤالر له  بودجه ي ميلله ت بؤ 
خؤي ده باتء فراکسيؤني زؤرينه ش مَيشَيک 
ميواني نه بَيت؟!، له  کوَيي دنيا حيزب )6( مليار 
خؤي  بؤ  نه وت  کؤنتراکتي  شيريني  دؤالري 
به   بکات  لَي  خؤي  س��ه رؤک  دةداتء  لوش 
که إه ي شه ربه ت؟!، کاک که مال راست ده کات 
له  کوَيي دنيا حيزب نه وتي خاوي وآلته که  به  
نه بان  لَي  خؤي  پةرله مانيش  به رَيتء  تاآلن 
له  دنيادا  بکات؟، کاک محه مه د راست ده کات 
کوردستان  وه ک  نه دؤزيته وه   وآلتَيک  ره نگه  
ته له فزيؤني  ده يان  خاوه ني  حاکم  حيزبي  که  
محه ليء که ناَلي ئاسمانييء سه دان رؤژنامه و 
چه ندين  خاوه ني  موءچه خؤرء  ه��ه زاران 
ده زگاي نهَينييء هَيزي ميلشياي خؤي بَيتء 

حکومه تيش هيچ له و شتانه ي نه بَيت؟!.
چاوي  بکاته   خؤأل  بؤئه وه ي  که مال  کاک 
بايکؤتکردني  بکات،  چه واشه يان  خه َلکء 
راگه ياندنه کان له  رءوماَلکردني کؤبوءنه وه کاني 
له   حيزب  ج��ي��اک��ردن��ه وه ي  ب��ه   پ��ةرل��ه م��ان 
پةرله مان  سه رؤکي  ن��اوده ب��ات!،  حکومه ت 
هه ر به و چه واشه کارييه  دَلي ئاو ناخواته وهء  
حيزبَيک  هه ر  نييه   وا  شتي  له دنيادا  ده َلَيت: 
ته له فزيؤنه که ي خؤي بَينَيتء هه ر له قته يه کي 
به  دأل بوء بآلوي بکاته وه ء ئه وه شي به  دَلي 
نه بوو اليدا!، له  راستيدا ئه وه  تاواني حکومه تء 
که   کوردستانيشه وه   پةرله ماني  به   ده سه آلته  
چاره نوءسسازه کان  پرسه   هه موو  ئيستا   تا 
پَيتان  من  ده شارنه وه ،  خه َلک  کؤمه آلني  له  
ده َلَيم: به َلَي له  دنيادا هه موو کؤبوءنه وه کاني 
ليژنه کاني  کؤبوءنه وه کاني  هه موو  پةرله مان، 
راگه ياندنه کان  بؤ  ه��ه ر  ن��ه ک  پةرله مان، 
درشتي  وردو  راسته وخؤ  به َلکو   ک��راوه ن، 
راديؤء  ته له فيزيؤن،  له إَيي  کؤبوءنه وه کان 
ئينته رنَيته وه  بآلوده کرَينه وه!، نه ک هه ر ئه وه،  
جياوازي  بآ  هاوآلتييانيش  هه موو  به َلکو  
له   ئاماده بوءنيان  مافي  ئايديا،  پَيست،  دين، 
کؤبوءنه وه کاني پةرله ماني وآلته که يان هه يه ء 
هه ر له ناو هؤَلي پةرله مانيشدا شوَيني تايبه تيان 

بؤ دياريکراوه !. 
له  وآلته کاني  يه کَيك  ده که م  باسي  ئه وه ي 
ئه ويش وآلتي هؤَله نده ، سه رؤکي  ئه وروپايه ، 
نموءنه ي  بؤ  تؤ  بَلَي  پَيم  ناشآ  پةرله مان 
ده وَله تَيکي ئه وروپاييم بؤ باس ده که يت!، منيش 
ده فه رموءن  جه نابتان  قوربان  ئاخر  ده َلَيم 
جه نابتان  شته ي  ئه و  نييه !،  وا  شتي  له  دنيادا 
پةرله مانه !  کؤبوونه وه کاني  بينيني  مه به ستانه  
له و  پةرله مان  بإياره ي سه رؤکي  ئه م  له سه ر 
کاريان  ساَله    )9( له   زياتر  که   کؤمپانيايه ي 
له گه أل ده که م، له  يه کَيك له  هاوإَيکانم پرسيء 
هاوإَيکه مه ،  ن��اوي  ش��ارأل  )ش���ارأل(،  وت��م 
کراوه ن  هؤَله ندا  پةرله ماني  کؤبوءنه وه کاني 
با،  وتم:  نازانيت،  بؤ خؤت  داخراو؟ وتي:  يان 
لَيبکه م. وتي:  پرسياره ت  ئه و  به آلم حه زمکرد 
ئه ي له  کوردستان؟، وتم: سه رؤکي پةرله مان 
بإياريداوه  کؤبوءنه وه کان داخراوبَيتء رَيگه ش 
ريپؤرتاژي  بچن  ن��ادات  راگه ياندنه کان  به  
له سه ر بکه ن. وتي: بؤ ئَيوه  پةرله مانتان هه يه  

.!!!FBI يان
ئه م  هه ر شوَينَيکي  له   تؤ  ئا زيز  خوَينه ري 
له   يان  هه ولَيري،  له   سلَيمانيت،  له   دنيايه ي، 
قوَلفه يت  چؤَلي  له   کوردستان،  کوَيره  دَييه کي 
ئه فغانستاني،  تؤرابؤراي  شاخه کاني  له   يان 
ده توانيت  هه بَيت  ئينته رنَيتت  تؤإي  ئه گه ر 
پةرله ماني  لينکه ي***  ئه م  له سه ر  كرته يه ک 
هؤَله ندا بکه يتء راسته وخؤو بآ هيچ سانسؤر، 
کؤبوءنه وه کاني  مؤنتاژکردنَيک  لَيقرتاندنء 
پةرله ماني هؤَله ندا ببيني!، تؤ که  هاوآلتي ئه م 
وآلته ش نيت، ده توانيت ئاگات له  خشه ي مارو 
بَيت،  هؤَله ندا  پةرله ماني  هؤَلي  ناو  مَيرءوي 
کوردستان  پةرله ماني  سه رؤکايه تي  بؤ  ئيتر 
ئه و مافه  سروشتيء ده ستوءرييه ت لَى زه وت 

بکات؟!.
ئ��ه وه ي  ده زان���م  به پَيويستي  ل��َي��ره دا 
سانسؤري  بآ  ئاماده بوءني  به   په يوه نديي 
کؤبوءنةوة کاني  له   هه يه   هاوآلتييانه وه  

تؤش  به  کورديء  بکه م  هؤَله ندا  پةرله ماني 
ده توانيت  ده زانيت  هؤَله ندي  زماني  ئه گه ر 
زانياريي  لينکه که وه ****  کرته يه کي   له إَيي 
بخوَينيته وه ،  هؤَله ندا  پةرله ماني  له سه ر  زياتر 
بَيت  ده مکوتکه ر  وه آلمَيکي  ئه مه ش  هيوادارم 
بؤ )هه جمه (ي  ئه وانه ي که  ده يانه وَيت خه َلک 
کؤبوءنه وه کاني  شاردنه وه ي  چه واشه بکه نء 
جياکردنه وه ي  به   کوردستانمان  پةرله ماني 

حيزب له  حکومه ت پآ بفرؤشنه وه !
 Bijwonen(  ئاماده بوءن له  کؤبوو نه وه + 

)vergadering
ده توانَيت  حه زبکات  که   که سَيک  هه موء 
)ژوءري  پةرله مان  کؤبوءنه وه کاني  ئاماده ي 
سَيشه ممه ،  له  رؤژان���ي  ببَيت.    دووه م( 
پةرله مان  پَينجشه ممه   چ��وارش��ه م��م��ه ء 
کؤبوءنه وه ي  تَيکإاي ئه نداماني ده کات )150 
هه روه ها  رؤژان��ه و  له و  وه رگ��َي��إ(،  ئه ندام  
کؤبوءنه وه ي  که   دوءشه ممان،  رؤژان��ي  له  

ليژنه کانه  )کؤميسيؤنه کان(. 
ئاگات  ناکرَيت،  پَيشوه خت  مه وعيدي 
ديباته   بودجه و  کؤبوءنه وه کاني  بَيت  له وه  

ئاکتوَيَله کان زؤر خه َلک راده کَيشن.
تؤ ده بَيت ئه م شتانه ي تر بزانيت:

+ شوَين يان کورسييه کاني سه ر تريبيؤنه که  
زؤر نييه ، ئه گه ر پإبوو نازانرَيت که ي کورسي 

به تاأل ده بَيت.
+ ده بَيت حسابي ئه وه  بکه يت که  له سه ره ي 
که   شوَينه ي  له و  ئه ويش  ئه وه ستي،  درَي��ژدا 

ده بَيت به  ده رگاي کؤنترؤَلدا بچيته  ژوره وه .
کؤنترؤأل  ده رگاي  به   چوءنه ژوءره وه    +
ده ستپَيکردني  پَيش  نيوسه عات  به   )سکان(دا، 

کؤبوءنه وه کان ده کرَيته وه .
ئاماده کردني  هاوکاريي  که   ئه وانه ي   +
يارمه تي  ي��ان  ده ک����ه ن،  پ��رؤگ��رام��ه ک��ان 
له م  ده ده ن  وه زيره کان  پةرله مانء  ئه ندام 

چوءنه وه ژوءره وه يه دا پَيشده که ون.
ياساو  کؤبوءنه وانه دا  له م  ئاماده بوءن 
رَيساي خؤي هه يه ، ناتوانيت له  شوَيني خؤته وه  
وَينه  بگريت، هه روه ها ناتوانيت به  قسه ، يان به  

ئيشاره ت به شداري بکه يت له  گفتؤگؤکاندا.
ه��ه م��وء ک��ه س ده ب��َي��ت پ��اب��ه ن��دي ئه و 
ده رگ��اي  ب��ه  ک��ه   بَيت  رَينوييانه   رَي��س��او 
ياساو  ئه م  هه َلواسراوه ،  چوءنه وه ژوءره وه دا 
رَيسايانه  بؤ هه موو ئه و که سانه  وه ک يه که،  که  

له ناو بيناي پةرله ماندان چاودَيريي ده کرَين.
ده بَيت  پ��ةرل��ه م��ان،  بؤ  هاتنت  له کاتي 

ناسنامه ت پَيبَيت.
تَيده گه يت  ئَيستا   ئ��ا زي��ز،  خ��وَي��ن��ه ري 
پةرله ماني  سه رؤکايه تي  س���ه رؤکء  که  
کوردستان چؤن ده يانه وَيت خؤأل بکه نه  چاوي 
خه َلکيء به ناوي ئه وه ي گوايه  له  هه موو دنيا 
له اليه ن  پةرله مان  کؤبوءنه وه کاني  هه واَلي 
ئينجا  سه رؤکايه تييه وه  کلکء گوآ ده کرَيتء 
ئه وان  راگه ياندن!،  که ناَله کاني  به   ده درَي��ت 
به   پةرله مان  کؤبوءنه وه کاني  رءوماَلکردني 
هه جمه  بؤ سه ر خؤيان ده زانن!، دانيشن به خَير 

تا وتارَيکي تر.

سه رؤکي  نَيوان  رَيكةوتنى  بينيني  بؤ   *
پةرله مانء جَيگره که ي له  تَيپه إاندني بودجه  به  
تاريکيدا )بودجه  گَيت( کرته  له سه ر ئه م فيلمه  

بکه :
 http://www.youtube.

com/watch?v=toK1IZ3_
QMo&feature=related

** ده قي ئه و قسانه ي سه رؤکي پةرله مانم 
به إَيز کاک عه بدوَلآل مه ال نوري،  له  وتارَيکي 
گؤإان  فراکسيؤني  له سه ر  پةرله مان  ئه ندامي 

وه رگرتوءه . کرته يه ک له سه ر وتاره که  بکه : 
http://www.sbeiy.com/ku/article_  
detail.aspx?ArticleID=3214&Author

ID=604
پةرله ماني  کؤبوءنه کاني  بينيني  بؤ   ***
هؤَله نداء ئاماده بوءن له  کؤبوءنه وه کاني، کرته  

له سه ر ئه م لينکانه  بکه :
http://www.tweedekamer.

nl/contact/bezoek_ons/index.
jsp#TitleLink1

****
http://www.tweedekamer.

nl/vergaderingen/plenaire_
vergaderingen/live_debat_plenaire_
zaal/index.jsp

بؤ بينيني په يماننامه  ستراتيژييه که ي نَيوان 
پارتيء يه کَيتي کرته يه ک له م لينکه  بکه :

http://www.pukonline.org/kurdi/
yeke.php?besh=Nusraw&perrge=nus
raw&nujimare=3154
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بودجه)گَيت(ءسهرؤکايهتيپةرلهمانءراگهياندن!

ئه م نموءنه  

جوانخاسه ي 

له کوردستان هه يه  

ره نگه  له  دنيادا 

ويَنه ي نه بَيت

شاردنه وه ي 
کؤبوءنه وةکاني 
پةرله مان دوءر 

له چاوي کامَيراو دوءر 
له  چاوي ده زگاکاني 

راگه ياندن، 
له شاردنه وه ي 

بودجه ي هه ريَمه که و 
به تاآلنبردني 

سه روه تء ساماني 
وآلته که مان 

مه ترسيدارتره
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