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لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

بةغدا لة حكومةتى هةرَيم دةثَيضَيتةوةو ئاشتى هةورامى رةتيدةكاتةوة

نةوتى قاضاخ ئةزموونى هةرَيم لةكةدار دةكات
رؤذنامة

عَيراق  حكومةتى  وتةبَيذى  دةب��اغ  عةلى 
قاضاخبردنى  بة  لةبارةى  كة  كرد،  ئاشكراى 
ثةيوةندييان  ئَيران  وآلتى  بؤ  هةرَيمةوة  نةوتى 
بة بةرثرسانى هةرَيمى كوردستانةوة كردووة، 
هةرَيميش  سروشتييةكاني  سامانة  وةزي��ري 
رةتيدةكاتةوة كة نةوت لةهةرَيمةوة بضَيتة خاكي 

ئَيرانةوة.
ئةمريكي  تايمزي  نيويؤرك  رؤذن��ام��ةى 
قاضاخضَيتى  كَيشةى  لة  باس  راثؤرتَيكيدا   لة 
دةنووسَيت،  دةكاتء  كوردستان  هةرَيمى  لة 
ئةمريكا  يةكطرتووةكانى  وياليةتة  هةرضةندة 
بةآلم  سةثاندووة،  ئَيراندا  بةسةر  طةمارؤى 
ستراتيذى  كةلَينةكانى  طةورةترين  لة  يةكَيك 
ئةمريكا لةوةداية، كة ساآلنة بايي سةدان مليؤن 
لة  قاضاخء  بة  ثاَلَيوراو  و  خاو  نةوتى  دؤالر 

ضياكانى كوردستانةوة بؤ ئةو وآلتة دةضَيت.
وةزارةتى  رةسميى  نووسراوَيكى  بةثَيي  
بة  لةسةرةو  )7511(ى  ذمارة  كة  دارايييش، 

لة  داراييةوة  وةزي��رى  تاَلةبانى  بايز  ئيمزاى 
بةإَيوةبةرَيتى  ئاراستةى  )2009/11/23(دا 
هاتووة:  ك��راوة،  سلَيمانى  طومرطى  طشتيى 
وةزارةتى سامانة سروشتييةكان بة نووسراوى 
ئاطاداريان  )2009/11/15(دا  لة    )4688( ذمارة 
بؤ  ئؤيأل(  )عَيراق  كؤمثانياى  وا  كة  كردووين، 
خزمةتطوزاريى نةوتى، طرَيبةستى هةية لةطةأل 
باجى  لة  فةرامؤشكراون  وةزارةت��ةك��ةي��انء 
 FUEL(طومرط بؤ بردنة دةرةوةى نةوتى رةش

OIL(ى ثاآلوطة ناوخؤييةكان.
 لة بةشَيكى ديكةى ئةو نووسراوةى وةزارةتى 
داراييدا، كة كؤثييةكى دةست رؤذنامة كةوتووة   
ئاماذة بةوة كراوة؛ كة كؤمثانياى ) عَيراق ئؤيأل( 
ناكرَيت  سةرف  بووةو  كةَلةكة  بةرهةمةكانيان 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  لة  داوا  ناوهةرَيمداء  لة 
دةروازةى  هةردوو  دةكات  سلَيمانى  طومرطى 
سنووريى باشماخء ثةروَيزخان ئاطاداربكةنةوة 
لة  لَيبووردنيان  كؤمثانيايةو  بةو  رَيثَيدان  بؤ 

باجى طومرط بةثَيى رَينماييةكان.  
بؤ ل3-2 

12ثرؤذةى نابوكؤ ضيية، ضؤن هةرَيمي كوردستان دةتوانَيت سوودي لَيوةربطرَيت؟

لة

ئةزموونى هةرَيمى كوردستان، خةَلكى 
بةسرةى لة فيدراَليى ساردكردةوة
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نرخ 750 دينار 

ثةرلةمانتاراني طؤأان دةكةونة بةر رةخنةى هاوآلتييان

ئةمريكا فشار دةخاتة سةر هةرَيم 
بؤ يةكخستنى ثَيشمةرطة

سةرؤكايةتى هةرَيمء حكومةت، رَيطرن 
لةبةردةم ثَيكهيَنانى ئةنجومةنى شورادا

تا ئَيستا بريكارى وةزارةتةكان ديارينةكراون

رؤذنامة

ئةداى  لة  رةخنة  ضاودَيران  هاوآلتييانء 
ضةند  ثَييانواية:  دةطرنء  طؤإان  فراكسيؤنى 
بةرنامة  لةو  خةريكة  سستنء  مانطَيكة 
سياسيية الدةدةن كة ثَيشتر لةكاتى بانطةشةى 

هةَلبذاردندا بةَلَينيان بة هاوآلتييان دابوو.
سةرةتاى  لة  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارانى 
سةردانى  رؤذان��ة  ثةرلةماندا،  ناو  ضوءنة 
ناوضةكانى  طشتييةكانء  شوَينة  خةَلكء 
كوردستانيان دةكردء بةتةنط خةمى خةَلكةوة 
سةردانيكردنانة  ئةو  ماوةيةكة  بةآلم  بوءن، 

نابينرَيت، ئةمةش بة سستيى لة كارةكانياندا 
هةذماردةكرَيت.

ناسك حةسةن، )28(ساأل، كة خوَيندكارى 
خوَيندنى باآلو دانيشتووى شارى سلَيمانيية، 
ث��َي��ي��واب��وو: ب��ةه��ؤى ئ��ةو س��ةردان��ان��ةى 
كَيشةو  ضةندين  طؤإانةوة  ثةرلةمانتارانى 

ثةرلةمان،  طةيشتووةتة  خةَلك  داخوازيى 
ثةرلةمانتارانى  زؤرة  ماوةيةكى  »ب��ةآلم 
طؤإان كَيشةكانى خةَلكيان لةبيركردوءة، كة 
ثةرلةمانتارانةى  ئةو  بؤ  داخة  جَيطةى  ئةمة 
ضوءنةتة  هةذارة  خةَلكة  ئةو  دةنطى  بة  كة 

ثةرلةمان«.

طؤِران  ثةرلةمانتارى  محةمةد،  كاردؤ 
لة  لةثارَيزطاى هةولَير، وتى: »ثَيويستة ئةوة 
تاك بة تاكى ثةرلةمانتارانى طؤإان بثرسيت، 
كةموكوءإييء  بة  خؤم  من شةخسى  بةآلم 

طرفتي تَيدةطةم«. 
بؤ ل8

رؤذنامة

ثارتىء  لةسةر  طوشار  ئةمريكا،  هَيزةكانى 
هَيزى  يةكطرتنةوةى  بؤ  دروستدةكةن  يةكَيتى 
كة  نيزاميى  هيزَيكى  دروستكردنى  ثَيشمةرطةء 

تةمسيلى خةَلكى كوردستان بكات.
ئؤدَيرنؤى  ج��ةن��ةإاأل  دانيشتنى  لةدوايين 
لةطةأل  لةعَيراق  ئةمريكا  هَيزةكانى  فةرماندةى 
بةرهةم  د.  هةرَيمء  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود 
كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى  سةرؤكى  ساَلحى 
تةوةرَيكى  ثَيشمةرطة  هَيزى  يةكطرتنةوةى 
سايتى  هةروةك  بووة،  باسةكةيان  ناو  زيندووى 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان ئاماذةى ثَيكردووة، 

لة  بةشَيك  ثَيشمةرطة، وةك  هَيزى  يةكخستنةوةى 
هاوكاريى  ضؤنَيتيى  عَيراقء  بةرطريى  سيستمى 

هَيزةكانى هاوثةيمانان باسى لَيوةكراوة.
ئاطادار  سةرضاوةيةكى  ضوارضَيوةيةدا،  لةو 
وتوويةتى،  »ئؤدَيرنؤ  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
تا كؤتايى ساَلى  ئةمساَلةوة  )ئاب(ى  لةمانطى  ئَيمة 
دةكشَينينةوةء  عَيراق  لة  هَيزةكانمان  داهاتوو، 
رَيطةنادةين هيض هَيزَيكى غةيرة نيزامى لة عَيراقء 
لة سةرؤكى  داواى  هةروةك  بمَينَيت«.  كوردستان 
هَيزَيكى  زووة  هةرضى  كة  ك��ردووة،  حكومةت 
حيزبيى  هَيزى  ثَيكبهَينرَيتء  حكوميى  سةربازيى 

)ميليشيا( لةهةرَيم نةمَينَيت. 
بؤ ل 5

رؤذنامة

ياساى  ثةرلةمان  ساَلة  دوو  ماوةى 
ئةنجومةنى شوراى هةرَيمى دةركردووة، 
حكومةت  هةرَيمء  سةرؤكايةتى  بةآلم 
ه��ؤك��ارن ل��ةب��ةردةم ك��اراك��ردن��ى ئةو 
دةزطايانةى  لةو  يةكَيكة  كة  ئةنجومةنةدا، 

ئيشى ثةرلةمان تةواو دةكات.
ساَلى  )14(ى  ذم��ارة  ياساى  بةثَيى 
هةرَيمى  شوراى  ئةنجومةنى  )2008(ى 
كوردستان-عَيراق، كة لة 2008/10/20ةوة 
لة  ئةنجومةنَيك  دةرضووة،  ثةرلةمان  لة 

شوراى  )ئةنجومةنى  بةناوى  هةرَيمدا 
هةرَيمى كوردستان-عَيراق( دادةمةزرَيت.

نزيكةى  تَيثةإبوونى  ثاش  تائَيستاء 
ياساكةدا،  دةرضوونى  بةسةر  ساأل   )2(
هَيشتا ئةنجومةنةكة بة شَيوةيةكى فيعلى 

ثَيكنةهاتووةء دةستبةكار نةبووة.
جَيطرى  ياسين،  س���ةردار  حاكم 
لَيدوانَيكدا  لة  ئةنجومةنى شورا  سةرؤكى 
بؤ رؤذنامة ئةوةى نةشاردةوة: كة تائَيستا 
ئةنجومةنةكة دةستبةكار نةبووةء هؤكارى 
ئةنجومةنى  بؤ  ط��ةإان��دةوة  ئ��ةوةش��ى 

وةزيرانء سةرؤكايةتى هةرَيم.

ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  ئازاد،  طؤران 
شورا  ئةنجومةنى  ثَيكنةهَينانى  وت��ى: 
بووةتة هؤى دواخستنى كارةكانى ليذنةى 
ياسايىء ثةرلةمان بةطشتيى، ضونكة هةر 
ثإؤذةياسايةك كة لة حكومةتةوة رةوانةى 
زؤرى  كةموكورتى  دةكرَيت  ثةرلةمان 
هةبَيت،  شورا  ئةنجومةنى  ئةطةر  تَيدايةء 
ئةوا ثإؤذةكان بةرلةوةى بَينة ثةرلةمان، 
ماوةيةكى  لة  دةكرَيتء  ئةوان  رةوانةى 

دياريكراودا ضاكسازييان تَيدا دةكرَيت.

بؤ ل5

بةرهةم خاليد

حكومةتى  )9(م��ان��ط��ة  ن��زي��ك��ةى 
بريكارى  ئَيستا  تا  ثَيكهَينراوةو  هةرَيم 
لة  ئةوةش  دانةنراون،  وةزارةتةكان 
هةر  دةبَيت  ياسا  بةثَيى  كة  كاتَيكداية 

وةزارةتَيك بريكارَيكى هةبَيت.
وةزارةت��ةك��ان��ى  ي��اس��اى  بةثَيى 

حكومةتى  ش��ةش��ةم��ى  ك��اب��ي��ن��ةى 
هةموو  ثَيويستة  كوردستان،  هةرَيمى 
بريكارى  ثؤستى  وةزارةت���ةك���ان 
تائَيستا  ب��ةآلم  هةبَيت،  وةزي��ري��ان 
دانانى  بإيارى  وةزي��ران،  ئةنجومةنى 

بريكارةكانى جَيبةجآ نةكردووة.
وةزي���رى  م��ةح��م��ود،  ك���اوة  د. 
رؤشنبيرىء الوانء وتةبَيذى حكومةتى 

رؤذنامةى  بة  لَيدوانَيكدا  لة  هةرَيم، 
بريكارى  دانانى  مةسةلةى  راطةياند: 
حكومةتةوة  لةاليةن  وةزارةت��ةك��ان، 
دي��راس��ة دةك���رَي���تء ب��ؤض��وون��ى 
ئةطةر  وةردةطيرَيتء  وةزارةتةكانيش 
دانانى بريكار بؤ وةزيرةكان بة ثَيويست 
زانرا، ئةوا ئةنجومةنى وةزيران بإيارى 

طونجاوى لةبارةوة دةدات.

فؤتؤ: هيوا جةمال مةرزي نَيودةوَلةتى باشماخ  



راثؤرتى: نيويؤرك تايمز
لة دوايين راثؤرتى خؤيدا دةربارةى هةرَيمى 
ئةمريكى،  بةناوبانطى  رؤذنامةى  كوردستان، 
قاضاخضَيتى  لة كَيشةى  تايمز، باس  نيويؤرك 
لة هةرَيمى كوردستانء كاريطةرييةكانى ئةو 
دةكاتء  ئةمريكا  سياسةتى  لةسةر  دياردةية 
سياسةتى  سةر  بؤ  »مةترسى«  بة  كَيشةكة 

ئةمريكا لة قةَلةمدةدات.
دةنووسَيت،  تايمز  نيويؤرك  رؤذنامةى   
ئةمريكا  يةكطرتووةكانى  وياليةتة  هةرضةندة 
بةآلم  سةثاندووة،  ئَيراندا  بةسةر  طةمارؤى 
ستراتيذى  كةلَينةكانى  طةورةترين  لة  يةكَيك 
سةدانء  بايي  ساآلنة  كة  لةوةداية،  ئةمريكا 
بة  ثاَلَيوراو  و  خاو  نةوتى  دؤالرى  مليؤنان 
قاضاخء لة ضياكانى كوردستانةوة بؤ ئةو وآلتة 

دةضَيت.
رةزامةنديى  بةبآ  رؤذو  دواى  لة  رؤذ 
لة  ن��ةوت  تةنكةر  ه��ةزاران  بةغدا،  فةرميى 
ثَينجوَينةوة دةضنة ئةو وآلتةوة، ئةمةش نةك 
يةكطرتووةكانى  وياليةتة  طةمارؤكةى  هةر 
كَيشةى  بةَلكو  دةك��ات،  كةمبايةخ  ئةمريكا 
لةطةأل  نةوت  سامانى  دابةشكردنى  ضؤنَيتيى 

بةغدا خراثتر دةكات. 
يةكَيك لة دبلؤماتة ئةمريكييةكانى باكوورى 
عَيراق كة لةبةر هؤكارى ديبلؤماسى، نةيويست 
ضةندَيتىء  وتى،  بكات،  ئاشكرا  خؤى  ناوى 
ئةمريكييةكانى  بازرطانيية،  ئةم  رَيكخراويى 
بةرثرسةكانى  لة  يةكَيك  نيطةرانكردووة. 
كة  ئةو سوودةى  وتى،  هةرَيميش،  حكومةتى 
»ثالن  »زؤر«ء  دةبَيت  ثةيدا  بازرطانييةوة  لةم 
دوو  بؤ  دةإوات  دانراوة«ء سوودةكةشى  بؤ 
كؤمثانيا  هةرَيمء  دةسةآلتدارةكةى  ثارتة 
سياسييةكانى  بةرثرسانء  اليةنطرةكانيان، 

بةغداش، لةم كارةدا بةشدارن. 

كَيشةكة  ئَيستا  ثَييواية،  رؤذنامةكة 
نةك  وةرطرتووة،  فةرميى  نيمضة  شَيوازَيكى 
ئةوةى تةنيا كَيشةيةكى ناياسايى بَيت. نيويؤرك 
نةوتء  قاضاخضَيتيى  دةنووسَيت،  تايمز 
)1990(و  س��اَل��ى  ل���ة  دى  ش��مةكةكانى 
دواى سةثاندنى سزا نَيودةوَلةتييةكان بةسةر 
عَيراقدا دةستى ثَيكرد، بةآلم ئَيستا سروشتَيكى 

نيمضة فةرميى هةية. 
دواتر رؤذنامةكة باس لةوة دةكات، كة ئةم 
كَيشةية تةنانةت لة كاتى تؤثبارانةكانى ئَيران بؤ 
سةر ضياكانى هةرَيميش، نةك هةر نةوةستاوة، 
بطرة كةم نةبووةتةوة. رؤذنامةكة دةنووسَيت، 
بةرثرسانى  لة  يةكَيك  وت��ةى  بةطوَيرةى 
لةكاتى  تةنكةرةكان  ريزى  هةرَيم،  حكومةتى 
بؤمبارانةكانى ئَيران بؤ سةر كوردة ياخييةكانى 
ضياكانيش، نةوةستانء سةدان تةنكةر كة هةر 
يةكَيكيان تواناى هةَلطرتنى )226(بةرميل نةوتى 
ثَينجوَينةوة  رَيى  لة  هةبوو،  ثاَلَيوراوى  خاوو 
دةضوونة ئَيران. يةكَيك لة بةرثرسانى بةغداش، 
دةردةبإَيتء  بازرطانيية  لةو  خؤى  بَيئاطايى 
ئةستؤى  دةخاتة  كارةكةش  مةسئوليةتى 

بةرثرسانى هةرَيم. 
ئاشتى هةورامى كَيشةكة بة كَيشةيةكى زؤر 
دةرةوةى  لة  ثَييواية،  لةقةَلةمدةداتء  طةورة 
دةنووسَيت،  رؤذنامةكة  هةرَيمة.  دةسةآلتى 
لة ضاوثَيكةوتنَيكدا ئاشتى هةورامى، وةزيرى 
سةرضاوة سروشتييةكانى حكومةتى هةرَيمى 
شمةكى  كة  راطةياند  ئ��ةوةى  كوردستان، 
ناضَيتء  ئَيران  بؤ  هةرَيمةوة  لة  تةنيا  قاضاخ 
كؤنترؤأل  ثآ  دياردةيةى  ئةو  وةزارةتةكةشى 
ناكرَيت. هةورامى دةَلَيت: »بةداخةوة، كَيشةكة 

زؤر فراوانترة لة كوردستانَيكى بضووك«. 
نةوتى  بازرطانيى  ثَييانواية،  شيكاروانان 
داهاتيان  سةرضاوةيةكى  ئَيران  لةطةأل  هةرَيم 

لةطةأل  ناكات  ثَيويست  كة  بؤ وةدةستدةخات، 
بةغدادا بةشى بكةن، بةآلم كَيشةى طومان لة 
زؤر  لةناوخؤوة  بازرطانييةكة  شةرعييةتى 
لةوة  باس  رؤذنامةكة  دواتر  دةبيسترَيتء 
دةكات، كة لةناوخؤى كوردستاندا ناإةزاييةكى 
زؤر دةربارةى ئةم كَيشةيةو ناشةفافيةتى ئةو 
بازرطانيية هةيةء دةنووسَيت، عةبدوَلآل نورى 
كة ثةرلةمانتارَيكى ليستى طؤإانة، لةمبارةيةوة 
دةَلَيت: »كاتَيك نةوت دَيتة كايةوة، كوردستان 
ناكات«.  ياسا حوكمى  دةبَيتة دوورطةيةك كة 
ئةو  داهاتى  كة  ئةوةيكرد  داواى  نورى  مةال 
هةرَيمى  بودجةى  سةر  بخرَيتة  بازرطانيية 
)83%(ب��ؤ  كةمكردنةوةى  ثاش  كوردستان، 

عَيراق.
وةزيرانى  س��ةرؤك  ساَلحى  د.بةرهةم   
تَيدةكؤشَيت، بةآلم  هةرَيميش بؤ هةمان شت 
جةالل  كة  خؤيدا  حيزبةكةى  لةناو  تةنانةت 
دةكات،  رَيبةريى  كؤمار  سةرؤك  تاَلةبانى 
كَيشةكةى  دةبَيتةوةء  بةربةرةكانى  تووشى 
بةهؤى  دةبَيت،  ئاَلؤز  تر  هَيندةى  د.بةرهةم 
ثةيوةنديية خراثةكانى لةطةأل ئاشتى هةورامى، 
لةاليةن  كة  سروشتييةكاندا  سامانة  وةزيرى 
هةرَيمةوة  سةرؤكى  ب��ارزان��ى،  مةسعود 

ثاَلثشتى دةكرَيت. 
تاَلةبانى  حيزبةكةى 

)2005( س��اَلى  ل���ة 
رَيككةوتننامةى  ةوة 

لةطةأل  ستراتيذيى 
ح��ي��زب��ةك��ةى 

ب�����ارزان�����ى 
مؤركردووة 

ب����������ؤ 

دابةشكردنى دةسةآلتى سياسةت، ئابووريىء 
يةكَيك  وتةى  بةطوَيرةى  هةرَيمء  سةربازيى 
ئاشكرا  ن��اوى  نةيويست  كة  بةرثرسان  لة 
ثارتة  دوو  لة  يةكَيك  ئةندامى  بكرَيت، ضونكة 
بةسةر  رَيككةوتنة  ئةم  بوو،  دةسةآلتدارةكة 

بازرطانيي نةوت بؤ ئَيرانيشدا جَيبةجَيدةبَيت. 
تةلةفزيؤنى  راثؤرتَيكى  لة  ه��ةروةه��ا 
تايمز  نيؤيؤرك  راثؤرتةكةى  ئةلعةرةبييةدا، 
دةربارةى طواستنةوةى قاضاخى نةوت، شيكار 
كوردةكانى  هاتووة:  راثؤرتةدا  لةم  دةكرَيت. 
نةتةوة  ط��ةم��ارؤى  شكاندنى  بة  ع��َي��راق، 
حكومةتى  دةكرَين.  تؤمةتبار  يةكطرتووةكان 
راثؤرتَيكى  وةآلمى  لة  كوردستان  هةرَيمى 
نيؤيؤرك تايمزى ئةمريكيدا، لَيدوانَيكى فةرميى 
بآلوكردةوة كة تَييدا باس لة قاضاخ طواستنةوةى 
نةوتى هةرَيمى كوردستانى عَيراق دةكرَيت بؤ 
هةرَيمةوة  حكومةتى  لةاليةن  ئةمةش  ئَيرانء 

دانى ثَيدانراوة. 
هةروةها لة راثؤرتَيكى طؤظارى نيوزويكدا 

ناونيشانى  ل��ةذَي��ر 

كاريطةريى  لة  باس  دةوَل��ةت«،  بؤ  »قاضاخ 
بازاإى رةش لة ئَيران دةكرَيتء دةنووسَيت، 
لةسةر  كاريطةرييان  ناتوانن  طةمارؤكان، 
ئيمثراتؤرييةتى ئابووريى حةرةسسةورييةكان 
هةبَيت. لة ساَلى )2002(دا مةهدى كةروبى كة 
ثةرلةمانتارَيكى ئَيران بوو، ئةوةى ئاشكراكرد 
كة مةرزى ناياسايى لة باشوورى ئَيران بوونى 
بانطةشةى  هاوكارةكانى  لة  يةكَيك  هةية. 
ئةوةى كرد كة )25( دةروازةى فإؤكةخانةى 
تاران، لةاليةن طاردةكانةوة كؤنترؤأل دةكرَين. 
طشت  لة  دةستيان  »ئةوان  وتى:  سازطةران، 
كورد  هةندَيك  س��ةدام  كاتى  هةية،  شتَيكدا 
لة  قاضاخ  طواستنةوةى  بؤ  دةدان  يارمةتييان 
عَيراقةوة بؤ ئَيران، تةنانةت راهاتبوون لةسةر 
كإينى نةوتةكةى سةدام لةكاتى طةمارؤكةدا«.

ئاراس نةسرةدين- سلَيماني

ئةمساَلدا  سةرةتاي  مانطي  شةش  لة 
هةوَلي   )86( كوشتنء  ح��اَل��ةت��ي   )22(
لة  دزيي  حاَلةتي   )600( لة  زياتر  كوشتنء 
بة ساَلي  بةراورد  بة  تؤماركراونء  سلَيماني 
هاتوضؤ  روءداوي  دزيء  حاَلةتي  رابردوو 

زياديانكردووة.
ثؤليسي  بةإَيوةبةرَيتي  ئامارَيكي  بةثَيي 
مانطي  شةش  لةماوةي  سلَيماني،  ثارَيزطاي 
سةرةتاي ئةمساَلدا )1/1–6/30( رووداوةكان 
بة  كوشتني  حاَلةتي   )22( بةمشَيوةيةبوون: 
حاَلةتي   )3( كوشتن،  هةوَلى   )86( ئةنقةست، 
خؤكوشتن،  حاَلةتي   )26( نةزانين،  كوشتني 
حاَلةتي   )83( خؤسوءتاندن،  حاَلةتى   )19(
هاتوضؤ،  رووداوى   )791( مردن،  روءداوي 
حاَلةتي   )322( بةدإةوشتي،  روءداوي   )63(
دزيية سوءكةكان،    )294( طرنطةكان،  دزيية 
 )45( سوءتانء  كارةساتى   )150( لةطةأل 

حاَلةتي تةزوير تؤماركراون.
ئةفسةرى  ئةحمةد،  عومةر  ئاسؤ  مالزم 
بةإَيوةبةرَيتى  لة  ثةيوةندييةكان  راطةياندنء 
هؤكارى  سلَيمانى،  ثارَيزطاى  ثؤليسى 

لة  هاتوضؤي  رءوداوةك��ان��ي  زيادبووني 
طةإاندةوة  ساَلدا  سةرةتاي  مانطةكاني 
دةضَيتة  بةهاراندا  لة  زياتر  خةَلك  بؤئةوةي 
طةشتوطوزارء  س��ةي��رانء  ب��ؤ  دةرةوة 

كاتبةسةربردن.
سوءتان  كارةساتى  ب��ةوةي  سةبارةت 
زي��ادي��ك��ردووة،  ح��وزةي��ران��دا  لةمانطى 
كةشوهةواو  بؤ  ط��ةإان��دةوة  هؤكارةكةى 

وشكبوونى طذوطيا، كة بة ئاسانيى طإدةطرنء 
رووداوةكاني  كة  ن��ةش��ارةدةوة،  ئةوةشي 
زياديكردووةء  ئةمساَلدا  سةرةتاي  لة  دزيي 
بؤ رؤذنامة وتى: »ساَلى )2009( بة بةراورد 
ضونكة  ناكرَيت،  ب��ةراورد  ئةمساَلدا  لةطةأل 
دابنَيين،  ئةمساأل  بؤ  رَيذةيةكى ورد  ناتوانين 
ماوةو  ساأل  كؤتايي  بؤ  مانط  شةش  ضونكة 

ناتوانين ثَيشبيني هةندَيك رءوداو بكةين«.

قاضاخضيَتيكردنى يةكيَتى و ثارتى بة نةوتةوة
دةبيَتة جَيطةى سةرنجى رؤذنامة بةناوبانطةكانى جيهان

دزييء روءداو لة سلَيماني زياديان كردووة

3هةواألء سياسةتذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13
hewal.rozhnama@gmail.com

دلَير عةبدولخالق

نةبوونى بودجة، ضوارجار حةوتةمين كؤنطرةى 
يةكَيتيى نووسةرانى كوردى دواخست، كة بإيارة 
سازبكرَيتء  سلَيمانى  لة   )7/15( ثَينجشةممة 
يةكَيتيدا،  ثارتىء  لةنَيوان  حيزبيى  تةوافوقى  بة 

سةرؤكء جَيطرةكةى هةَلبذَيردرَين.
زاهير رؤذبةيانى، وتةبَيذى ليذنةى ئامادةكارى 
رؤذنامةى  بة  نووسةران،  يةكَيتيى  كؤنطرةى 
دواكةتووة،  كؤنطرة  ساَلَيك  »ضةند  راطةياند: 
حيزبَيك  هيض  لة  ث��ارة  ن��ةب��ووة  مةبةستمان 

حكومةت  لة  بودجةكة  بإيارماندا،  وةربطرينء 
ئيداريى  رؤتيناتى  بةهؤى  بةآلم  وةربطيرَيت، 
ضةند  كؤنطرةكة،  بودجةى  دةستةبةركردنى  بؤ 
جارَيك كاتى بةستنى كؤنطرةكةمان دواخستووةء 

تا ئَيستاش بودجةكة تةرخان نةكراوة«.
 بةطوَيرةى زانيارييةكانى رؤذنامة، سةرؤكء 
بة  نووسةران،  يةكَيتيى  باآلى  دةستةى  جَيطرو 
بؤ  سةرؤك  دةكرَين،  ديارى  حيزبيى  تةوافوقى 
وةردةطرَيتء  جَيطر  ثؤستى  ثارتيش  يةكَيتىء 
شيوعيش كةسَيكى لة دةستةباآلكةدا دةبَيت. زاهير 
يةكَيتيى  ئَيستاى  سةرؤكى  جَيطرى  رؤذبةيانى، 

نووسةران، وتى: »ئةوةندةى دةسةآلتمان هةبَيت، 
راستةوخؤ  زةقء  دةستَيوةردانى  رَيطةنادةين 
بةثَيى  هةرضةندة  هةبَيت،  كؤنطرةكةدا  لة 
رَيككةوتنى ستراتيذيى ثارتىء يةكَيتى، سةنديكاى 
رؤذنامةنووسان بؤ ثارتييةء نووسةران بؤ يةكَيتى، 
رؤذنامةنووسان  كة  ئةوةية  جياوازييةكة  بةآلم 
زؤربةيان سةر بةحيزبةكان، يان كارمةندى حيزبن، 
ذيانيان  بذَيويى  ئازادترنء  نووسةرانن،  هةرضى 
شتَيكيان  ناتوانن  حيزبةكان  نييةء  حيزب  لةسةر 
كؤنطرةء  هؤَلى  لةناو  مةطةر  فةرزبكةن،  لةسةر 

لةثشت ثةردةوة بؤ ئةو مةبةستة شتَيك بكرَيت«.

بة تةوافوقى حيزبيى، سةرؤكء جَيطرى 
يةكيَتيى نووسةران دياريدةكرَين

نووسينطةى هةولَير

ب���ة ت��ؤم��ةت��ي ط��ةن��دةَل��ي��يء 
بإياري  كارةكانيان،  لة  كةمتةرخةميي 
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ثلةى  داب��ةزان��دن��ى 
ذمارةيةك  س��ؤرانء  ث���ةروةردةى 
بةهؤى  ب��ةآلم  درا،  سةرثةرشتيار 
تائَيستا  حيزبةوة  دةستَيوةرداني 

جَيبةجَينةكراوة. بإيارةكة 
لة  ت��اي��ب��ةت  س��ةرض��اوةي��ةك��ى 
رؤذنامةى  بة  س��ؤران  ث��ةروةردةى 
دووةمى  كانونى  مانطى  لة  راطةياند: 
بة  طةندةَلييء  تؤمةتي  بة  ئةمساَلدا 
ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  بإيارَيكى 
وةزيران، بة سةرؤكايةتي بةإَيوةبةرى 
باخضةى  بنةإةتىء  خوَيندنى  طشتيى  
ث��ةروةردة،  وةزارةت��ى  لة  ساوايان 
لة  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ثَيكهَينرا  ليذنةيةك 
كارةكانى بةإَيوةبةرَيتى  ثةروةردةى 

سؤران.
لة  دةركةوتوءة،  لَيكؤَلينةوة  دواى 
سؤران  ث��ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى 
طةندةَلييةكى زؤر لة كارةكانيان كراوة، 
هةربؤية بإياردرا بة دابةزاندنى ثلةى 
سؤران  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرى 
ضةند  دابةزاندنى  مامؤستايةتىء  بؤ 
لة  سةرثةرشتيار  مامؤستايةكى 
بةإَيوةبةرَيتييةكة، بةآلم بةهؤى ئةوةى 
سؤران  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرى 
لَيدةكرَيت،  ثاَلثشتيى  لةاليةن حيزبةوة 
ماوةى شةش مانط تَيثةإيوةء تائَيستا 
كارةكةى  لةسةر  بةإَيوةبةرة  ئةم 
ثةروةردةش  سةرثةرشتيارانى  ماوة، 

ماونةتةوة لة بةإَيوةبةرَيتييةكة.
ئةو سةرضاوةية باسى لةوةشكرد، 
بةإَيوةبةرَيتى  طةندةَلييةكانى  كة 
ثةروةردةى سؤران جؤراوجؤر بوون، 
هةر لة ناردنى سةرثةرشتيار لة مانطى 
ثارة  وةرطرتنى  نييةء  دةوام  كة  ئاب، 
قوتابخانة،  نؤذةنكردنةوةى  بةناوى 

نؤذةننةكراونةتةوة. كةضى 
وةزيرى  ئةوةشكرد:  بؤ  ئاماذةى 
ثلةى  دابةزاندنى  لة  رَيطرة  ثةروةردة 

بةإَيوةبةرى ثةروةردةى سؤران.
رؤذن��ام��ة ث��ةي��وةن��دى ك��رد بة 
بةإَيوةبةرى  سةرحان،  عةبدولعةزيز 
باخضةى  بنةإةتىء  خوَيندنى  طشتيى 
ث��ةروةردةء  وةزارةت��ى  لة  ساوايان 
لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  سةرؤكى 
ثةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى  كارةكانى 
سؤران، ناوبراو رايطةياند: »ماوةيةكة 
ئةو ليذنةية كارةكانى تةواوكردءوةو 
ئةنجامةكةى لة ئةنجومةنى وةزيرانة، 
بةآلم ناتوانم لةسةر ئةنجامةكان قسة 

بكةم«.
لة كةمال  لَيدوان  رؤذنامة هةوَليدا 
هةولَيرى  لقى  س��ةرؤك��ى  ح��ةم��ةد، 
بةإَيوةبةرى  مامؤستايانء  يةكَيتيى 
ديوانى  سةرؤكايةتى  لة  ذمَيرياريى 
ئةندامى  وةزي���رانء  ئةنجومةنى 
كارةكانى  لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى 
سؤران،  ثةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى 
بَيئاكام  هةوَلةكان  بةآلم  وةربطرَيت، 

بوون. 
عوسمان،  د.ن��ورى  لةبةرامبةردا 
سةرؤكى ديوانى ئةنجومةنى وةزيران، 
راطرتني  ث��رس��ةو  ب��ةو  س��ةب��ارةت 
سزاكان بؤ رؤذنامة وتى: »ئةوة هيض 

ثةيوةنديى بة ئَيوةوة نيية«.

حيزب، بأيارَيكي ئةنجومةني 

وةزيران رادةطرَيت



ثاشماوةى... نةوتى قاضاخ ئةزموونى هةرَيم...

ئاشتي  لَيدوانَيكي  بةثَيي  كة  لةكاتَيكداية  ئةمة 
حكومةتي  سروشتييةكاني  سامانة  وةزيري  هةورامي، 
ئةوةي  بآلوكراوةتةوة،   )krg( لةماَلثةِري  كة  هةرَيم، 

خاوي  نةوتي  شَيوةيةك  بةهيض  كة  رةتكردووةتةوة 
ئةوةشي  ئَيرانء   بنَيردرَيتة  قاضاخةوة  لةإَيي  هةرَيم 
بةنزينء  نةوتييةكاني  بةرهةمة  لة  ئَيران  دةنَيردرَيتة  كة 
نةوتي سثي زيادةي ثَيويستي هاوآلتيياني هةرَيمة لةإَيي 
طومرطكردنيء  لةدواي  تايبةتمةندةكانةوة  كؤمثانيا 

داهاتةكةشي  ثسوَلةيةو  بةثَيي  رةزامةندييء  وةرطرتني 
بؤ حكومةتي هةرَيمة.

ئةوةي  هةرَيميش  حكومةتي  وتةبَيذي  ه��ةروةك 
بنَيردرَيتة  هةرَيم  خاوي  نةوتي  كة  رتكردووةتةوة، 

ئَيرانء هةواَلةكةي بةبَي بنةما ناوبردووة.

هةَلبذاردنةكاني  ئةنجامي  ئةوةي  لةطةأل 
لةاليةن  ئةنجامةكان  ثةسةندكردني  )3/7(ء 
ماوة  خةريكة  دةستوورييةوة  مةحكةمةي 
هةتا  ب��ةآلم  دةبةزَينآ،  دةستوورييةكان 
جياجياكان  فراكسيؤنة  الي��ةنء  ئةمإؤ 
بؤ  رَيككةوتنَيك  هيض  نةطةيشتوونةتة 
داهاتووي  سةرؤكي  دةستنيشانكردني 
بةهؤيةوة  كة  عَيراق،  وةزيراني  ئةنجومةني 
ديكةو  سةرؤكايةتييةكةي  ه���ةردوو 
بةهةَلواسراويي  ه��ةروا  جَيطرةكانيان 

لةشوَيني خؤيان ماونةتةوةو راوح دةكةن.
كوردىء شاندةكاني  هةرضةندة شاندي 
ئيئتيالفي  ياساو  دةوَل��ةت��ي  عَيراقييةو 
ئةواني  هةموو  ت��ةواف��وقء  نيشتمانيىء 
ليذنةي  ب��ةردةوام��دانء  لةطفتوطؤي  ديكة 
بضووككراوةيان ثَيكهَيناوة بؤ ئاَلوطؤإكردني 
وةرةقةي  طؤإينةوةي  نَيوانيانء  بيروإاي 
بةرنامةو داخوازييةكانيان، بةآلم كارةكانيان 

بآ ئةنجامء بآ ئيمزا كؤتايي ثَيدَيت.
ئةوةي لةكؤبوونةوةكاني هةفتةي رابردوو 
بةإَيوةضوونء  بةغدا  لة  ض  هةولَيرء  لة  ض 
كؤمةَلَيك بيروإاي جياوازيان ل�آ كةوتةوة، 
ئةوة دةردةخات كة ئةنجامةكان ثَيضةوانةي 
ئةو طةشبينيية بوون كة بةرثرسة سياسيية 
كوردو عَيراقييةكان راياندةطةياند سةبارةت 
بة ثؤستة سيادييةكانء نزيكبوونةوةي كوتلة 
تائَيستا  كة  ئةوةي  لةإَيككةوتن،  طةورةكان 
روويداوة لةنَيوان كوتلة سياسييةكان زياتر 
بؤ تاقيكردنةوةي دةم�ى يةكتر بووةو وةك 
اليةنة  دذي  لة  بةكاريانهَيناوة  فشار  كارتي 

نةيارةكاني خؤيان.
عَيراقييةو   لةليستي  الي���ةك  ه��ةر 
خؤيان  هةردووكيان  كة  ياسا  دةوَلةتي 
ئةنجومةني  سةرؤكي  ثؤستي  بةميراتطري 
وةزيراني عَيراق دةزانن لةماوةي ثَيشوودا 
كوردو  لةطةأل  مانؤإكردن  بةمةبةستي 
لةطةأل اليةني ديكةدا دانيشتوون، ئةوةندةي 
كؤبووينةتةوةو  ئَيمة  كةبَلَين  داوة  هةوَليان 
بؤضوونء  لةبيرو  نزيكبوونةوة  لة  جؤرَيك 
بةكردةوة  ئةوةندة  هةية،  ئامانجةكانماندا 
نةهاتوون خاَلةكان لةسةر ثيتةكان دابنَينء 
كَيشة سةرةكييةكان ببإَيننةوةو رايبطةيةنن 
بَلَين  ياخود  رَيككةوتن  طةيشتوونةتة  كة 
بيروإاي جياوازمان هةيةو نةطةيشتووينةتة 

ئةنجام.
زَيرةظاني  هةَلوَيستي  خؤي  بؤ  كورد 
طةياندبَيتى،  كة  نامة  تةنيا  هةَلبذاردووةو 
اليةنةكانةو  هةموو  دؤستي  كة  بووة  ئةوة 
ئةطةرضي  دةك��ات،  سةيريان  يةك  وةك 
مةيل�ى زياتري بؤ هاوثةيمانَيتيية كؤنةكاني 
ببَيتة بةشَيك  ناشيةوَيت  نيشاندابَيت، بةآلم 

لةملمالنَيكاني نَيوان شيعةكان.
ئةنجومةني  دانيشتنةكةي  دواخستني 
كةهَيشتا  دةريخست  عَيراق،  نوَينةراني 
اليةنة سياسييةكان لة خاَلي سفردانء هيض 

ئاسؤيةك بؤ رَيككةوتن لة ئارادا نيية.
نة  طرنطةو  دةستوور  نة  ئ��ةوان  الي 
بارودؤخي وآلتء نة طوزةراني هاوآلتييان، 
ئةوةي كة طرنطة ك�آ واز لةثؤستي سةرؤكي 
ئةنجومةني وةزيران دةهَينَيتء ك�آ دةبَيتة 
هةمووي  ديكة  ئةوي  حكومةت،  سةرؤكي 

قسةية بؤ جوينةوة.
ماليكي  عَيراقييةو  ك��ة  نيية  م��ةرج 
كؤبوونةوة ئةوة بؤ رَيككةوتن بَيت لةسةر 
حكومةت،  سةرؤكي  دةبَي�ة  كاميان  ئةوةي 
كوردو  بة  هةريةكةيان  ئةوةية  بؤ  بةَلكو 
بةئيئتيالفي نيشتيماني بَلَين ئةوا ئَيمة خةريكة 
بةشي  وةرن  فريابكةونء  رَيكدةكةوين، 
خؤتان بةرن، ياخود بَلَين واباشترة هةرضي 

زووة وةرن لةطةأل ئَيمة رَيكبكةون.
راستةقينة  طفتوطؤي  نازانَيت  كةس 
دةستثَيدةكاتء  كةي  ليستانة  ئةم  لةنَيوان 
ئاشكرا  هةمووي  دةستيان  كارتةكاني  كةي 
ثاراستني  بؤ  بةناضاريىء  ئيتر  دةبَيتء 
يةكتري  بؤ  مل  خؤيان  بةرذةوةندييةكاني 

كةض دةكةن.
نيية، كوتلة  تيا  ئةوةي زانراوةو طوماني 
ثؤستة  كورس�ىء  كوشتةي  سياسييةكان 
شتَيك  هةموو  ئ��ام��ادةن  سيادييةكاننء 
حةزو  دةروونيىء  طرآ  بةقوربانيى  بكةن 

ئارةزووة تايبةتييةكانيان. 

بةرهةم خاليد

ئؤتؤمبَيل  ث��ارةى  وةرطرتنى  دواى 
كوردستانييةوة  فراكسيؤنى  لةاليةن 
فراكسيؤنى  هةردوو  يةكَيتى(،  )ثارتىء 
تةرخانكراو  ثارةى  كؤمةأل  و  يةكطرتوو 

بؤ ئؤتؤمبَيل وةردةطرن.
ب��ي��الل س��ل��َي��م��ان، ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى 
ل��ةوب��ارةي��ةوة  ك��ؤم��ةأل  فراكسيؤنى 
ب��ة رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: ئ��ةو بإة 
بانكي  حسابي  ذم��ارة  ضووةتة  ثارةية 
سةرؤكايةتى  لةطةأل  ثةرلةمانتارةكانء 

ث��ةرل��ةم��ان رَي��ك��ةوت��وون، ك��ة ث��ارةى 
خؤيان  بةآلم  وةربطرن،  ئؤتؤمبَيلةكان 
ثَيوةدةكةن،  مامةَلةى  ضؤن  كة  ئازادن 
وتيشي: »ئَيمة وةك ئةندامانى فراكسيؤنى 
كؤمةأل بإيارمان داوة، كة النيكةم نيوةي 
بؤ  خةيرى  ثإؤذةى  بكةينة  ثارةية  ئةو 
ثإؤذةيةكي  ضةند  هةروةها  ه��ةذارانء 
هةتا  بةآلم  بةردةستداية،  لة  تريشمان 
سةرفي  ضؤن  ن��ةداوة  بإيارمان  ئَيستا 

بكةين«.
تؤفيق،  ن��اس��ك  خ��ؤي��ةوة  ل���ةالى 
فراكسيؤنى  بة  س��ةر  ثةرلةمانتارى 

دةك��ات:  ئ��ةوة  بؤ  ئاماذة  يةكطرتوو، 
سةرؤكايةتي  لة  داواي���ان  ئ��ةوان  كة 
بة  ئؤتؤمبَيلةكان  كة  كردووة،  ثةرلةمان 
دواى  تؤماربكرَيتء  ثةرلةمانةوة  ناوى 
بؤ  بطةإَينرَيتةوة  خولة  ئةم  كؤتاييهاتنى 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  بةآلم  ثةرلةمان، 
ئةوة  لةسةر  دوات��ر  ن��ةب��ووةء  رازي 
بكةن  ئؤتؤمبَيلةكان  كة  رَيكةوتوون، 
دواى  ثةرلةمانتارةكانةوةو  بةناوى 
بيطةإَيننةوة  ئةندامَيتييان،  كؤتايي ماوةى 
ئةوةى  »ث��اش  وتيشي:  ثةرلةمان،  بؤ 
حسابي  ذم��ارة  سةر  ضووةتة  ثارةكة 

ئةو  نووسراوَيك  بة  ثةرلةمانتارةكان 
سةرؤكايةتى  ئاراستةى  هةَلوَيستةمان 
ثاش  بإيارمانداوة  كردوءةو  ثةرلةمان 
بة  بدةينةوة  ئؤتؤمبَيلةكان  ساأل  سَي 

ثةرلةمان«.
س��ةرؤك��اي��ةت��ي  راب����ردوو  مانطي 
هةر  بؤ  بِرياريدا  كوردستان  ثةرلةماني 
 )48( بِري  كوردستان  ثةرلةمانتارَيكي 
مليؤن دينار دابينبكات بؤ كِريني ئؤتؤمبَيل، 
جطةلة ثةرلةمانتاراني طؤِران كة ثارةكةي 
تر  فراكسيؤنةكاني  رةتكردةوة، سةرجةم 

ثارةكةيان وةرطرت.

رؤذنامة

كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  كةمثةينى 
مةدةنى بةمةبةستى هةَلوةشاندنةوةى بإيارى 
زيادكردنى نرخى عيادة ئةهلييةكان، ياداشتَيك 

ثَيشكةش بة وةزارةتى تةندروستى دةكات.
راطةياندنى  بةإَيوةبةرى  قادر،  د.خاَلس 
رؤذن��ام��ةى  بة  تةندروستى،  وةزارةت���ى 
ياداشتَيك  ئَيستا  ثَيش  رؤذ  دوو  راطةياند: 
داواى  ك���راوةو  وةزارةت  بة  ثَيشكةش 
هةَلوةشاندنةوةى بإيارةكة دةكرَيت، وةآلمى 
ئَيمة بؤ ئةو داواكاريية ئةوةية، كة ئةو بإيارة 
ثزيشكان  سةنديكاى  لةطةأل  هةماهةنطى  بة 

بووةو بإيارةكةش رَيكخستنةوةى نرخةكانة، 
لة  تائَيستاش  ضونكة  بةرزكردنةوةى،  نةك 
هةندَيك شوَين نرخةكان بةرزن، ئَيمة ثابةندين 

بةو بإيارةء كاري ثَيدةكةين.
نرخةكاندا  رَيكخستنى  »لةطةأل  وتيشى: 
دان���راوة  ثزيشكان  ب��ؤ  مةرجَيك  ضةند 
نةخؤشء  بة  زياتر  خزمةتكردنى  لةثَيناو 
كلينيكة  لة  خزمةتطوزارييةكان  باشتركردنى 

ثزيشكييةكاندا«.
لةماوةى رابردوودا بة بإيارَيكي وةزارةتي 
تةندروستى، نرخى عيادة ئةهليةكان لة )10( 
هةزار   )25-15( بؤ  زيادكرا  دينارةوة  هةزار 

دينار.

سةنطةر جةمال

ئةم  )15(ى  لة  ئيسالميى  كؤمةَلى 
ئةندامَيكى  دةبةستنء  كؤنطرة  مانطةدا 
ثَيويستي  بة  سياسيشيان  مةكتةبى 
ناإازييةكان  دةنطة  بؤ  كؤنطرة  دةزانَيت، 

دروستبكات.
مةكتةبى  ئ��ةن��دام��ى  ق���ادر،  ئ���ارام 
سياسيى كؤمةَلى ئيسالميى، لة لَيدوانَيكدا 
كة  خستةإوو،  ئ��ةوةى  رؤذن��ام��ة  بؤ 
ب��إي��ارة  ك���راوةو  ئامادةكارييةكان 
)15(ى مانطء لة وادةى دياريكراوى خؤيدا 
بةوةشكرد:  ئاماذةى  ببةستن،  كؤنطرة 
بةخؤداضوءنةوةى  لة كؤنطرة  ئامانجيان 
دؤزينةوةو  كارةكانيانء  راب��ردووى 
بؤ  نوَيية  ميكانيزمى  كؤمةَلَيك  داهَينانى 

»لة هةر  بةهَيزكردنى حيزبةكةيان، وتى: 
نةبَيت،  طؤإانكاريى  ئةطةر  كؤنطرةيةكدا 
ئةوا كؤنطرة ماناى خؤى لةدةستدةدات«.

ئةوةى لةماوةى رابردوودا مقؤمقؤى 
كؤمةَلَيك  دةركةوتنى  دروستكردءوة، 
ئيسالميدا،  كؤمةَلى  لة  ناإازيية  دةنطى 
دةستلةكاركَيشانةوةى  دواترينيان  كة 
)ش��وان  حيزبةكة  ك��ادي��رى  ه���ةردوو 
راطةياندنء  مةكتةبى  ئةندامى  هةورامى، 
سةيد برايم، ئةندامى مةكتةبى زانايان(ى 

لَيكةوتةوة.
ئارام قادر، هةروةك نكؤَليى لة بوونى 
بةثَيويستيشى  ناكاتء  ناإازيى  دةنطى 
ئةمجارةدا  كؤنطرةى  ل��ة  دةزان��َي��ت 
ميكانيزمَيكء مينبةرَيك دروستبكرَيت بؤ 

دةنطة ناإازييةكان.

هةولَير- هةنطاو هاشم

زانايان  يةكَيتيى  ئ��ةوةى  دواى 
فةتوايةكى   2010/7/6 بةروارى  لة 
خةتةنةكردنى  حوكمى  دةرب��ارةى 
ئةم  دةرك��رد،  ئيسالمدا  لة  مَيينةى 
نيطةرانيى  هؤى  بووة  بةياننامةية 
حكومةتى  ئةوقافى  وةزارةت����ى 

هةرَيمى كوردستان.
وتةبَيذى  نةقشبةندى،  مةريوان 
بةرؤذنامةى   ئةوقاف  وةزارةت��ى 
يةكَيتيى  بةياننامةيةى  ئةو  راطةياند: 
ضونكة  دةزانين،  الواز  بة  زانايان 
خةتةنةكردن  كة  نةكردووة  ديارى 
بة  نةبَيتء  ي��ان  ببَيت،  ثَيويستة 

شةرمنانة ئاماذة بةوةكراوة ثَيويستة 
هةروةها  نةبَيت،  خةتةنةكردن 
بةياننامةكةدا  لة  كة  فتواكة  بةثَيى 
ه��ات��ووة ه��ةَل��ب��ذاردةي��ان داوةت��ة 
كةسوكارى كضةكة خؤى كة ئةمةش 
ئةوكةسانةى  ضونكة  مةترسيدارة، 
ئاستى رؤشنبيرييان الوازة، دةكةونة 

دواى بيرؤكةى خةتةنةكردن.
ئاماذةى بةوةشدا، بةياننامةكةى 
بة  شةرعييةتى  زانايان  يةكَيتيى 
خةتةنة داوة، بةشَيوةيةك باسكراوة 
ئيسالم  م��ةزه��ةب��ةك��ةى  س��َي  ك��ة 
رَيطةى داوة بة خةتةنةكردنى مَيينة، 
نيية،  باش  ئاماذةيةكى  ئةمةش  كة 
رةخنةى  رووب��ةإووى  تر  جارَيكى 

رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنيمان 
دةكاتةوة.

لة بةياننامةكةى يةكَيتى زانايان كة 
وَينةيةكى دةست رؤذنامة كةوتووة، 
لة  مَيينة  خةتةنةكردني  حوكمي 
فيقهي ئيسالميدا بؤ سَى راى جياواز 

دابةشكراوةو رةوايةتى ثَيداوة.
جةعفةر طوانى، وتةبَيذى يةكَيتيى 
كوردستان  ئيسالميى  زانايانى 
كارى  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  بة 
ثةيوةندى  مَيينة  خةتةنةكردنى 
هةية،  زانستةوة  فةتواو  بةشةرعء 
وةزارةتى ئةوقاف بؤي نيية نيطةرانى 
خؤى لةسةر دةرببِرَيت، ضونكة فةتوا 
كارى ليذنةى باآلى يةكَيتيى زانايانة.

دلَير عةبدولخالق
لة ساَليادى تيرؤركردنى شةهيدى قةَلةم 
ضاالكيى  كةمثةينى  مامةحةمة،  سؤرانى 
 )2010/7/21( ئ��َي��وارى  نابين،  بَيدةنط 
لة  نالى  ثاركى  لة  جةماوةريى  كؤبوونةوةى 

سلَيمانى رَيكدةخات.
طؤظارى  سةرنووسةرى  ميرة،  ئةحمةد 
دوو  »دواى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لظين 
مامةحةمة،  سؤرانى  تيرؤركردنى  لة  ساأل 
بطرة  ن��ةك��راون،  ئاشكرا  بكوذانى  ن��ةك 
لة  لَيكؤَلينةوة  ثَيضراوةتةوةء  دؤسيةكةشى 
ساَليادى  لة  هةربؤية  داخراوة،  كةيسةكةى 
بَيدةنط  تيرؤركردنةكةيدا كةمثةينى ضاالكيى 
سلَيمانى  لة  جةماوةريى  كؤبوونةوةى  نابين 
دؤسيةية  ئ��ةو  دةمانةوَيت  س��ازدةك��اتء 
ديزةبةدةرخؤنة نةكرَيت، هةروةك فشارَيكى 
ئةو  يةكَيتى  ثارتىء  سةر  بخرَيتة  مةدةنى 
ئةوةى  تا  نابين،  بَيدةنط  بطةيةنين  ثةيامة 
طشتيى  راي  بؤ  ئةمنيداية  ب��ةإةى  لةذَير 

ئاشكرانةكرَيت«.
ئاماذةى  لظين،  طؤظارى  سةرنووسةرى 
جةماوةرييةكةى  كؤبوونةوة  لة  بةوةشكرد: 
سلَيمانى ئةو ثرسيارة رووبةإووى جيهازى 
ئةمنيى هةرَيم دةكةن، كة ئةوان دةَلَين: »هَيشتا 
سةردةشت  تيرؤركردنى  ئةنجامى  زووة 
عوسمان ئاشكرا بكرَيت«، ئَيمةش دةثرسين: 
سؤرانى  تيرؤركردنى  لة  ساأل  دوو  »دواى 
رؤذنامةنووسة  ئةو  بكوذانى  مامةحةمة، 
هةرَيمء  س��ةرؤك��ى  لةكاتَيكدا  لةكوَين؟ 
جارَيك  ضةند  هةرَيم  حكومةتى  ثةرلةمانء 

بةَلَينى ئاشكراكردنى بكوذانيان داوة«. 
لةهةموو  بانطةوازيش  ميرة،  ئةحمةد 
شارو  رؤذنامةنووسانى  رؤشنبيرانء 
دةكات:  كوردستان  هةرَيمى  شارؤضكةكانى 
 )2010/7/21( ئَيوارةى رؤذى  )6(ى  سةعات 
بكةنء  رؤذنامةنووسان  تيرؤرى  ئيدانةى 
بةرتةسككردنةوةى  دذى  خؤيان  هةَلوَيستى 

ئازاديى رادةربإين دةربإن.

ثةرلةمانتاراني كؤمةأل و يةكطرتووش 
)48( مليؤن دينارى ثـارةي ئؤتؤمبيَليان وةرطرت

داواي هةلَوةشاندنةوةي زيادكردنى نرخى عيادة ئةهلييةكان دةكرَيت

»ثَيويستة كؤنطرةي كؤمةأل مينبةرَيك 
بؤ دةنطة ناأازييةكان دروستبكات«

يةكيَتيى زانايان ء وةزارةتى ئةوقاف
لةسةر خةتةنةكردنى ميَينة ناكؤكن

سالَيادى شةهيد سؤران دةكريَتةوة

هَيشتا طفتوطؤي 
راستةقينة دةستي 

ثيَنةكردووة!

ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13 هةواألء سياسةت 2
hewal.rozhnama@gmail.com

4 سـامـانـى طـشـتـيـي بـؤ مـيـديـاي حـيـزب

رؤذنامة
شوان عةتووف هونةرمةندى ناسراوى 
ئةكتةرى  باشترين  خةآلتى  كوردستان، 

طةنجى عَيراقى ساَلى 2010ى ثَيدةبةخشرَيت، دواى ئةوةى لة 
راثرسييةكى طةورةى رَيكخراوى عَيراقى ئةمإؤ، لةنَيو ضةندين 

ئةكتةرى ترى ناسراوى عَيراق، ثلةى يةكةمى بةدةستهَينا.
رةحيم حةسةن، جَيطرى بةإَيوةبةرى رَيكخراوى عَيراقى 
ئةمإؤ كة بارةطا سةرةكييةكةى لةناوضةى سةوزى بةغداية، بة 
رؤذنامةى راطةياند: رَيكخراوةكةيان بإياريدا خةآلتى باشترين 
ئةكتةرى طةنجى عَيراق بدرَيت بة هونةرمةند شوان عةتووف، 
لةضوار  سةرةكي  رؤَلى   2010 لةساَلى  ئةوةى  بةهؤكارى 
فيلمى سينةماييدا هةبووة، كة يةكَيكيان لة ضةندين فيستيظاَلى 

نَيودةوَلةتيدا ثلةى يةكةمى بةدةستهَيناوة.
وتيشى: ليذنةيةكى ثسثؤر كارةكانء رؤَلى شوان عةتووفى 
راثرسى  خراية  ناوى  كَيبإكَيكةرانيدا  لةنَيو  هةَلسةنطاند 

رَيكخراوةكةوةو زؤرترين دةنطى بةدةستهَينا.

شوان عةتووف 
بووة يةكةمى عَيراق



راثؤرتى: ضاوان عةلى 

ماوةى  كوردستان  ثةرلةمانى  هةرضةندة 
بةآلم  دةرك��ردووة،  بؤ  ياساكةى  ساَلة   )2(
تائَيستا ئةنجومةنى شوراى هةرَيمى كوردستان 
باآلى  بةرثرسَيكى  وتةى  بة  ثَيكنةهاتووة، 
سةرؤكايةتى  لة  كارةكان  ئةنجومةنةكةش، 

هةرَيمء حكومةت راطيراوة.
ب�ةث�َي�ى ياساى ذمارة )14(ى ساَلى )2008(
كوردستان- هةرَيمى  شوراى  ئةنجومةنى  ى 

ثةرلةمان  لة  لة 2008/10/20-ةوة  كة  عَيراق، 
بةناوى  هةرَيمدا  لة  ئةنجومةنَيك  دةرضووة، 
كوردستان- هةرَيمى  شوراى  )ئةنجومةنى 

عَيراق( دادةمةزرَيت، كة لةإووى كارطَيإييةوة 
لة  ثَيكدَيت،  دةلكَىء  دادةوة  وةزي��رى  بة 
راوَيذكاران،  س��ةرؤكء  جَيطرى  س��ةرؤكء 
ذمارةيان لة )ثَينج( راوَيذكار كةمتر نابَيتء لة 

)نؤ(ش زياتر نابَيت.
بةآلم ، لةطةأل ئةوةى لة ثةيإةوى ناوخؤى 
ثةرلةماندا هاتووة: هةر ياسايةك كة دةردةضَيت 
لةدواى بآلوكردنةوةى لة رؤذنامةى، وةقائعى 
كوردستان، ثَيويستة جَيبةجَي بكرَيت، تائَيستاء 
بةسةر  ساأل   )2( نزيكةى  تَيثةإبوونى  ثاش 
بة  ئةنجومةنةكة  هَيشتا  ياساكة  دةرضوونى 
دةستبةكار  ثَيكنةهاتووةء  فيعلى  شَيوةيةكى 
جَيطرى  ياسين،  س��ةردار  حاكم  ن��ةب��ووة، 
لَيدوانَيكدا  لة  شورا  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
تائَيستا  كة  نةشاردةوة:  ئةوةى  رؤذنامة  بؤ 
هؤكارى  نةبووةء  دةستبةكار  ئةنجومةنةكة 
ئةوةشى طةإاندةوة بؤ ئةنجومةنى وةزيرانء 

»ئيشةكانى  وتيشى:  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
ئةنجومةنةكة لة وةزارةت تةواو بووةء ئةوةى 
لة  ئَيستا  ئيشةكانيش  ئيدارييةء  كارى  ماوة 
ئةنجومةنء وةزارةتى داد نةماوةء بةوثَييةش 
كة لة ياساكةدا هاتووة: دةستةى راوَيذكارييةكة 
ثَيويستيان بة مةرسومى سةرؤكايةتى هةرَيمى 
لة  ئةنجومةنةكة  ئَيستا كارةكانى  كوردستانة، 
وةزيرانةء  ئةنجومةنى  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 

نازانرَيت لة كام اليان راطيراوة«.
دروستكردن  رَيطريى  ثشتطوَيخستنء 
لةاليةن سةرؤكايةتى هةرَيمء حكومةتةوة بؤ 

نةبوونى  لةكاتَيكدا  ئةنجومةنةكة،  ثَيكهَينانى 
ثةرلةمانيشى  كارةكانى  شورا  ئةنجومةنى 

دواخستووة.
ليستى  ثةرلةمانتارى  ئ���ازاد،  ط��ؤران 
كوردستانيء ئةندامى ليذنةى ياسايى ئةوةى 
ثَيكنةهَينانى  كة  روونكردةوة:  رؤذنامة  بؤ 
دواخستنى  هؤى  بووةتة  شوورا  ئةنجومةنى 
كارةكانى ليذنةى ياسايىء ثةرلةمان بةطشتيى، 
ضونكة هةر ثإؤذةياسايةك كة لة حكومةتةوة 
رةوانةى ثةرلةمان دةكرَيت، كةموكورتى زؤرى 
تَيدايةء ئةطةر ئةنجومةنى شورا هةبَيت، ئةوا 

بَينة ثةرلةمان رةوانةى  ثإؤذةكان بةرلةوةى 
دياريكراو  ماوةيةكى  بة  دةكرَيتء  ئ��ةوان 
وةك  ئةوكاتة  دةكرَيت،  تَيدا  ضاكسازييان 
ئةندامةكةى ليذنةى ياساى ثةرلةمان ئاماذةى 
ثَيدا، ليذنةى ياسايى هَيندة بة ثإؤذةياساكةوة 
مادةكاندا  بة  بإطة  بإطة  كة  نابَيت  خةريك 
بؤ  ثإؤذةياسايةى  ئةو  نموونة  بؤ  بضَيتةوة، 
داواكارى طشتيى ثَيشكةشكراوة، ثإؤذةيةكى 
زؤر باشة، بةآلم لةطةأل ضةند ياسايةكى ديكةدا 
لة هةرَيم ناكؤكء دذة، كة ئةطةر ئةنجومةنى 
بة  رَيكيدةخستةوةء  ئ��ةوا  هةبواية،  ش��ورا 

ثةرلةمانى دةكردةوة،  ئامادةكراويى رةوانةى 
بةآلم لة ئَيستادا بةهؤى نةبوونى ئةنجومةنى 
ثةرلةمان  »كارةكانى  هةرَيمةوة  ش��وراى 
لة  كة  ياسايانةي  ئةو  زؤربةى  دواكةوتووةء 
كةموكوإييان  هةر  دةردةض��ن  ثةرلةمانيش 

تَيداية«.
وةزيرى  جةميل،  فاروق   2009/10/17 لة 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  داد  ثَيشووى 
ساَلَيكة  هةرضةندة  كة  بةوةكردبوو:  ئاماذةى 
ئةنجومةنى  ب��ةآلم  دةرض���ووة،  بؤ  ياساى 
شوراى هةرَيم، ثَيكنةهاتووةء ناوى سةرؤكء 

ئةنجومةنى  رةوانةى  ئةنجومةنيش  ئةندامانى 
وةزيران كراوة، بةآلم هَيشتا ناوةكان يةكاليى 

نةكراونةتةوة.
ناوةكانى  زياتر  ساَلَيك  بَيت  بةوثَيية 
ئةندامانى ئةنجومةن لة سةرؤكايةتى هةرَيمء 
بؤ  هؤكارن  ئ��ةوان  وةزيرانةو  ئةنجومةنى 
 )50( لة  زياتر  كة  ئةنجومةنَيك،  ثَيكنةهاتنى 
ئةمةش  ثَيكهَينانيةتى،  ض��اوةإوان��ى  ياسا 
شارةزاى  مستةفا،  شَيخ  لةتيف  حاكم  وةك 
لَيوةكرد:  باسى  دةستووريى  ياساى  بوارى 
بؤشاييةكى ياسايى دروستكردووة، ضونكة نة 

ئةنجومةنى شورا ثَيكهَينراوةء نة ئةنجومةنى 
دةركردنى  بة  كة  م��اوة،  راوَيذكارييةكةش 
)ئةنجومةنى  ش��ورا،  ئةنجومةنى  ياساى 
كارةكانى  هةَلوةشَينرايةوةء  راوَيذكاريى( 
ثإؤذةياسا   )50( لة  زياتر  ب��ةآلم  راطيرا، 
سةرؤكى  جَيطرى  ماونةتةوة،  بَيضارةنووس 
لةبةر  بةوةدا: كة  ئاماذةى  ئةنجومةنى شورا، 
ئةوةى ئةنجومةنى شورا بة ميراتطرى دةستةى 
راوَيذكاريى دادةنرَيت، هةموو ثإؤذةياساكانى 
دةستبةكاربوونى  ضاوةإوانى  دةستةية  ئةو 

ئةنجومةنى شوران، تا يةكاليى بكرَينةوة.

ئاطادار  سةرضاوةيةكى  ديكةوة،  لةاليةكى 
ئةوةى  وةزيران  ئةنجومةنى  لة سةرؤكايةتى 
كة  بةوهؤيةوة  ئاشكراكرد:  رؤذنامة  بؤ 
وةزيرى دادى ثَيشوو يةكَيتى بووةء لةوكاتةدا 
ئةندامانى ئةنجومةنةكة  لة  سةرؤكء بةشَيك 
داد  وةزي��رى  ئَيستاش  دةستنيشانكراون، 
لة  كَيشة  دان��راوة،  ثارتى  كةسَيكى  طؤإاوةء 
دياريكردنى سةرؤكء ئةندامانى ئةنجومةنةكة 

دروست بووة لة سةرؤكايةتى هةرَيم.
ئةو  ناوى  نةكردنةوةى  يةكاليى  هؤكارى 
ئةنجومةنة  ئةو  سةرؤكايةتى  بؤ  كةسانةى 
هؤكارى  بؤ  ط��َي��إان��ةوةى  كانديدكراونء 
حسَين،  خدر  حاكم  ب��إواى  بة  »سياسيى«، 
سةرؤكى دادطاى بةرايى سلَيمانى دةطةإَيتةوة 
بؤئةوةى، ئةنجومةنةكة طةورةترين دةسةآلت 
دةبَيتء هةموو كةس دةتوانَيت سكاآل لةسةر 
كةسانى ديكة لة هةر ئاستَيكى باآلى حيزبيىء 
ثَيدةضَيت  هةربؤية  بكات،  تؤمار  بن  حكوميدا 
حيزبةكان بة تايبةت يةكَيتىء ثارتى هةريةك 
بة  سةر  ئةنجومةنةكة  سةرؤكى  بيةوَيت 

حيزبةكةى خؤى بَيت. 
لةكاتَيكدا بةهؤى بةرذةوةنديي حيزبييةوة 
دوادةخرَيت،  شورا  ئةنجومةنى  ثَيكهَينانى 
ثإؤذةى  زؤربةيان  كة  ثإؤذة   )50( لة  زياتر 
يةكاليى  ضاوةإوانى  هةنووكةيين،  طرنطء 
كردنةوةن لةم ئةنجومةنة، هةربؤية ياساناسان 
ئةنجومةنةكة  ئةطةر  كة  دةكةنةوة،  جةخت 
ئةو  ثَيويستة  ئةوا  دوابكةوَيت،  لةوةزياتر 
كة  بدؤزرَيتةوة،  بؤ  ضارةسةرَيكيان  ثإؤذانة 
لة  لةناوياندا ثإؤذةياساى سوككردنى سزاى 

سَيدارةدانيش هةية.

راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

هَيزةكانى ئةمريكا، طوشار لةسةر ثارتىء 
يةكَيتى دروستدةكةن بؤ يةكطرتنةوةى هَيزى 
ثَيشمةرطةء دروستكردنى هيزَيكى نيزاميى، كة 
تةمسيلى خةَلكى كوردستان بكاتء ئةميندارى 
دةَلَيت:  ثَيشمةرطةش  وةزارةت���ى  طشتيى 
لةطةأل  بووة  كَيشة  زؤر  دووضارى  »ئةمريكا 
هَيزى ضةكدارى طرووثةكانى عَيراقء نايةوَيت 

ئةو ئةزموونانة دووبارة بكاتةوة«.
ئؤدَيرنؤى  جةنةإاأل  دانيشتنى  لةدوايين 
لةعَيراق  ئةمريكا  هَيزةكانى  فةرماندةيى 
هةرَيمء  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود  لةطةأل 
حكومةتى  سةرؤكى  ساَلح،  د.بةرهةم  لةطةأل 
هَيزى  يةكطرتنةوةى  كوردستان،  هةرَيمى 
ثَيشمةرطة تةوةرَيكى زيندووى ناو باسةكةيان 
هةرَيمى  حكومةتى  سايتى  ه��ةروةك  ب��ووة، 
كوردستان ئاماذةى ثَيكردووة، يةكخستنةوةى 
سيستمى  لة  بةشَيك  وةك  ثَيشمةرطة،  هَيزى 
بةرطريى عَيراقء ضؤنَيتيى هاوكاريى هَيزةكانى 

هاوثةيمانان باسى لَيوةكراوة.
سةرضاوةيةكى  ض��وارض��َي��وةي��ةدا،  ل��ةو 
»ئؤدَيرنؤ  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ئاطادار 
ئةمساَلةوة  )ئاب(ى  مانطى  لة  ئَيمة  وتوويةتى، 
تا كؤتايى ساَلى داهاتوو، هَيزةكانمان لة عَيراق 
هَيزَيكى  هيض  رَيطةنادةين  دةكشَينينةوةء 
غةيرة نيزامى لة عَيراقء كوردستان بمَينَيت«. 
هةروةك داواى لة سةرؤكى حكومةت كردووة 
كة هةرضى زووة هَيزَيكى سةربازيى حكوميى 
ثَيكبهَينرَيتء هَيزى حيزبى )ميليشيا( لةهةرَيم 

نةمَينَيت.
ثَيشمةرطةى  وةزارةت��ى  ئ��ةوةى  لةطةَل 
كة  رةتدةكاتةوة  ئ��ةوة  هةرَيم،  حكومةتى 
دروستكردبَيت  طوشاريان  ئةمريكا  هَيزةكانى 
هَيزةكانيان،  يةكخستنةوةى  لة  ثةلةكردن  بؤ 
بةرثرسانى  ناو كؤبوونةوةكانى  طفتؤى  بةآلم 
كوردء ئةمريكا، راستى ئةو باسة دةسةلمَينَيت 
هةرضى  دةيانةوَيت  فرةنةتةوة  هَيزةكانى  كة 
زووة هَيزى ثَيشمةرطة، كة دابةشبووة بةسةر 
يةكَيتىء ثارتيدا، ببَيتة هَيزَيكى حكوميىء لةذَير 

فةرمانى حكومةتدا بجوَلَينرَين، نةك حيزب.
باآلى  بةرثرسانى  ئ��ةوةى  س���ةرةإاى 
هةبوونى  مةترسيى  ثَيشمةرطة،   هَيزةكانى 
هةرَيم  ئاسايشى  لةسةر  حيزبيى  هَيزى 
ئةو  يةكطرتنةوةى  ئَيستا  تا  بةآلم  ناشارنةوة، 
نازانرَيت  نةكراوةء  ثراكتيزة  لةواقيعدا  هَيزانة 
دؤخة  ئةو  حيزب  كام  بةرذةوةنديى  لةبةر 
وةك خؤى ماوةتةوة، هةروةك جةعفةر شَيخ 
ضاوثَيكةوتنى  لة  ثَيشمةرطة  وةزيرى  مستةفا، 
 )558( ذمارة  لة  دةقةكةى  كة  »رؤذنامة«دا 
هَيزى  »ب��وون��ى  دةَل��َي��ت:  ب��آلوك��راوةت��ةوة، 
لة دةرةوةى ياساء نيزام، خةتةرَيكى  حيزبيى 
طةورةية لةسةر ئةمنء ئاسايشى كوردستان، 
هةركةسَيك دةَلَيت، وا نيية، ئةى حيزب هَيزى 

بؤ ضيية؟«.
نةريمان عةبدوَلآل، ئةندامى ليذنةى ناوخؤء 
ئةو  خؤجَيييةكان،  ئةنجومةنة  ئاسايشء 
هةنطاوَيكى  بة  ئةمريكا  هَيزةكانى  هةوآلنةى 
دروستبوونى  ئامانجى  بة  دةزان��َي��ت  باش 
بارةيةوة  لةو  هةرَيمء  بؤ  نيشتمانيى  هَيزَيكى 
هَيزى  عَيراقدا  لة  نايةوَيت  »ئةمريكا  دةَلَيت: 
ئةو  دةزانَيت  ضونكة  بَيت،  باآلدةست  ميليشيا 
سةقامطيربوونى  ديموكراسىء  دذى  هَيزانة 
ثَيشَيلكردنى  ياساشكَينىء  هةبوونيان  ياسان، 
مافةكانى مرؤظى لَيدةكةوَيتةوة، لة هيض وآلتَيك 
حيزبةكان  تايبةتى  ميليشياء  بةهَيزى  ياسا 

نةثارَيزراوة«.

رَيككةوتننامةى  لة   )24( م��ادةى  بةثَيى 
لة  ب��ةغ��دا،  واشنتؤنء  ن��َي��وان  ستراتيذيي 
بةتةواويى  ئةمريكا  سوثاى   )2011( كؤتايى 
ضاودَيرانيش  راى  دةكشَيتةوةء  عَيراق  لة 
واية، ئةمريكا هةروا بة ئاسانى دةستبةردارى 
عَيراقء ئةمنييةتى ناوضةكة نابَيت، بةر لةهةر 
هَيزى  بوونى  كة  دةزان��ن  باش  ئةوة  شتَيك 
عَيراقدا،  نيزامى  هَيزى  ل��ةدةرةوةى  ضةكدار 
مةترسى لةسةر ئاسايشء ئاراميى ناوضةكةء 

ئامانجةكانيان دروستدةكات.
مةحمود،  حاجى  عةبدوَلآل  لةوبارةيةوة، 
لة  ثَيشمةرطة  كاروبارى  ليذنةى  بإياردةرى 
وت:  رؤذنامةى  بة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
خؤشيان  ثارتى  يةكَيتىء  كة  ئةوةى  »لةطةَل 
طرنطى بة يةكخستنةوةى هَيزةكانى ثَيشمةرطة 
زةمينة  هَيشتا  كة  لةوةدةضَيت  بةآلم  دةدةن، 
هةرضى  بوَيت،  زياترى  كاتى  لةبارنةبَيتء 
كشانةوةى  ثَيش  كة  دةيةوَيت  ئةمريكاشة 

بكرَينة  ثارتى  يةكَيتىء  هَيزةكانى  عَيراق،  لة 
ضونكة  كوردستان،  خةَلكى  حكوميى  هَيزَيكى 
هَيزَيكى لةو شَيوةية ئاسايشء دؤخى سياسيى 

هةرَيم بةهَيزتر دةكات«.
ثَيشمةرطةى  وةزارةت��ى  زانيارييةكانى 
حكومةتى هةرَيم، ئاماذة بة بةرةوثَيشوضوونى 
هَيزةكانيان  يةكطرتنةوةى  هةنطاوةكانى 
رَينماييةكان،  ياساء  تَييدا زؤربةى  كة  دةكةن، 
جلء  وةزارةت،  هةيكةلى  ناو  دام��ةزراوةى 
جطة  يةكخراوة،  سةربازيى  نيشانةى  بةرطء 
لةهةوَلى  ئَيستا  ليوا،  ض��وار  يةكخستنى  لة 

يةكخستنى شةش ليواى تردان.
جةبار ياوةر، ئةميندارى طشتيى وةزارةتى 
ثرسى  ب��ةوةك��رد:  ئ��ام��اذةى  ثَيشمةرطة، 
يةكخستنى هَيزةكانى ثَيشمةرطة جَيطاى طرنطى 
»ئةوان  وتى:  ئةمريكاشةء  هَيزةكانى  ئَيمةء 
باس لة ثإؤسةى يةكخستنةكة دةكةن، ضونكة  
دةزانن بة يةكخستنى ئةو هَيزة، دؤخي هةرَيمى 

دةبَيت،  بةهَيزتر  دةبَيتء  باشتر  كوردستان 
سيستمَيكى  لةسةر  دةبَيت  هَيزَيك  بةوثَييةى 
سةربازيى لةذَير فةرماندةيى حكومةتى هةرَيمدا 
دةبَيت، كة ئةوكات باشتر رَيكدةخرَيتء بإيارى 

سةربازيى لةسةر جَيبةجَيدةكرَيت«.
ثَيشمةرطة،  وةزارةتى  طشتيى  ئةميندارى 
هةموو  هاوكاريى  »ئةمريكا  راشيطةياند: 
ثتةويان  هَيزَيكى  تا  دةك��ات  عَيراقييةكان 
هَيزى  عَيراقء  بةرطريى  سيستمى  بؤ  هةبَيت 
بؤية  سيستمة،  لةو  بةشَيكة  ثَيشمةرطةش 
واتة  رَيكخستنيدا،  لة  هاوكاربن  دةيانةوَيت 
كة  ك��ردووة  داكؤكييان  لةبةغدا  ضؤن  وةك 
هَيزة ضةكدارةكان لةذَير دةسةآلتى حكومةتى 
لةو  داكؤكى  هةرَيميش  لة  ب��ن،  فيدإاَلدا 
كَيشةيان  ثَيشتر  كة  بةتايبةت  حاَلةتةدةكةن، 
هةبووة لةطةأل ئةو اليةنانةى هَيزى ضةكداريان 
طرووثةكانى  )سةدرييةكانء  لةوانة  هةبووة، 

سوننة(«.
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بؤ يةكخستنى هَيزى ثَيشمةرطة

ئةمريكا فشار دةخاتة سةر حكومةتى هةرَيم

سةرؤكايةتى هةرَيمء حكومةت، رَيطرن لةبةردةم ثَيكهيَنانى ئةنجومةنى شورادا

ئةمريكا بةردةوامة لة فشارةكانى بؤ يةكخستني هَيزي ثَيشمةرطة

ثَيكنةهَينانى ئةنجومةنى شوورا بووةتة هؤى دواخستنى كارةكانى ليذنةى 
ياسايىء ثةرلةمان بةطشتيى



راثؤرتى: 
سةنطةر جةمال

بةشَيكى  دارايى  هاوكاريكردنى 
راطةياندنى  كةناَلةكانى  دياريكراوى 
لةاليةن  دةس��ةآلت  نزيكى  حيزبء 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  حكومةتى 
طشتيى  سامانى  بةهةدةردانى  بة 
ثةرلةمانتارَيكى  لَيكدةدرَيتةوةو 
كوردستانيش ئةوة دووثاتدةكاتةوةو 
ماألء  بةفيإؤدانى  كارة  »ئةو  دةَلَيت: 
ل��ةوةش  جطة  ميللةتةء  سامانى 
نيية،  ئةوةى  مافى  هةرَيم  حكومةتى 

ئةو كارة بكات«.

بةهةدةردانى سامانى طشتيى
ض��اودَي��رانء  زؤرى  بةشَيكى 
ثةرلةمانتاران،  رؤذنامةنووسانء 
هاوكارييةى  ج��ؤرة  ل��ةو  رةخ��ن��ة 
كةناآلنةى  ئةو  بؤ  دةطرن  حكومةت 
بةهةدةردانى  ثَييانواية،  راطةياندنء 

سامانى طشتيية.
لة بةياننامةيةكى سةنتةرى ثرَيسدا 
رؤذنامةنووسان  لة  داكؤكيكردن  بؤ 
بآلويكردةوة،  راب��ردوء  هةفتةى  كة 
ضةند  بآلوبوونةوةى  دواى  هاتووة: 
بة  سةبارةت  دؤكيؤمَينتَيك  بةَلطةو 
لةاليةن  دينار  مليؤن  سةدان  ثَيدانى 
كوردستانةوة  هةرَيمى  حكومةتى 
لة  ذمارةيةك  حيزبيىء  ميدياى  بة 
رؤذنامةو طؤظارى بةناو سةربةخؤ، كة 
دواترينيان ئةو راثؤرتة دؤكيؤمَينتييةى 
كة  دةرك��ةوت��ووة،  لظينة،  طؤظارى 
مانطانة سةدان مليؤن دينار لة ثارةى 
بةهةدةر  طشتيى  سامانى  خةَلكء 
شَيوازى  ثَييواية:  هةروةك  دةدرَيت، 
ثَيدانى ئةم ثارةية، ناياساييء كارَيكى 
ثرةنسيثة  لة  دوور  و  ن��ةخ��وازراو 
زياتر  طومانةكانمان  ياساييةكانةو 
حكومةت  بَياليةنيى  لةسةر  دةبَيت 
دةزطاكانى  لةطةأل  مامةَلةكردنى  لة 
راطةياندنء »سةرفكردنى ئةو بإةثارة 
خةياَلييةى حكومةت، دةضَيتة خانةى 
طشتييةوةء  سامانى  بةهةدةردانى 
دةكرَيت ئةم ثارةية بؤ خةَلكى هةذارء 
قوربانييانى  شةهيدانء  كةسوكارى 

ئةنفال سةرف بكرَيت«.
سةرنووسةرى  ميرة،  ئةحمةد 
)131( ذم��ارة  لة  كة  لظين  طؤظارى 

بة  راثؤرتَيكيان  طؤظارةكةياندا  ى 

كؤمةكء  ئةو  بإى  لةسةر  بةَلطةوة 
هاوكارييانةى حكومةت بؤ ميدياكانى 
ئةوةش  بآلوكردةوة،  حيزب  نزيكى 
ناودةباتء  طةورة  فةزيحةيةكى  بة 
دةَلَيت:  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة 
بةثَيى  ب��آلوم��ان��ك��ردةوة  »ئ���ةوةى 
كارةساتء  ئ��ةوةش  دؤكيؤمَينتة، 
طةندةَلييةكى ئاشكرايةو بةهةدةردانء 
خةَلكة  ميللةتء  سامانى  خواردنى 
لةوةش  حيزبييةوة،  ميدياى  بةناوى 
مةترسيدارتر ئةوةية كة سةرفكردنى 
دروستكردنى  بووةتة  ثارةية،  ئةو 
كورديداء  رؤذنامةطةريى  لة  فةوزا 
دةسةآلت  كة  ضةكَيكة  وةك  ئةوةش 
ئةهليي  م��ي��دي��اى  ل��ة  ل��َي��دان  ب��ؤ 

بةكاريدةهَينَيت«.
م��ي��رة، ب��اس ل��ةوة دةك���ات كة 
ب��آلوك��ردن��ةوةى  ل��ة  مةبةستيان 
ديوة  »ئةو  ثيشاندانى  راثؤرتةكةيان، 
سياسيى  دةس��ةآلت��ى  كة  رةشةية 
سَيبةر  حيزبيىء  م��ي��دي��اى  ب��ؤ 
بةرى  ثَيويستة  دروستيكردووةو 
ئؤثؤزسيؤن  ثةرلةمانء  ثَيبطيرَيتء 
رَيى  لة  بكةنء  بؤ  بةدواداضوونى 
رَيكبخرَيتء  ئ��ةوة  ثإؤذةياساوة 
بةيةكسانى بةسةر كةناَلةكانى ميديادا 
دابةش بكرَيت، ضونكة ناكرَيت ثارةى 
لَيدانى  بؤ مةرامى سياسيىء  ميللةت 
دةس��ةآلت��ةوة  لةاليةن  نةيارةكان 

بةكاربهَينرَيت«.
هةروةك د. رةفيق سابير، ئةندامى 
ثةرلةمانى  لة  رؤشنبيريى  ليذنةى 
سةرفكردنى  ثَييواية:  كوردستان، 
ميديايانة  ئةو  بؤ  كؤمةك  هاوكارىء 
»بةفيإؤدانى  حكومةتةوة  لةاليةن 
لةوةش  جطة  ميللةتة،  سامانى  ماألء 
نيية،  ئةوةى  مافى  هةرَيم  حكومةتى 

ئةو كارة بكات«.

حكومةت، بةرثرسيارة
لةوبإوايةشداية  د. رةفيق سابير، 
كارةى  ئةو  دةستبآلوييةء  ئةو  كة 
حكومةتى هةرَيم بةو »ثارة سةرفكردنة 
رةضاوكردنى  بآ  بَيسةروبةرةيةو 
بووةتة  رؤذنامةوانيي  ثَيوةرَيكى 
بوارى  شَيواندنى  تَيكدانء  هؤي 
كوردستاندا،  لة  رؤذنامةنووسى 
خةَلكى  لةشكرَيك  كة  بةشَيوةيةك 
بةسةر  رؤذنامةنووسةوة  بةناوى 
كورديدا  رؤذنامةنووسى  ذيانى 
ئةوة  ثَيمواية،  بؤية  سةثاندووة، 

كارَيكى ترسناكة، ضونكة بةشَيوةيةك 
سامانى  بةفيإؤدانى  اليةكةوة  لة 
شَيواندنى  ديكةوة  لةاليةكى  خةَلكة، 
طؤإينى  رؤذنامةنووسىء  ثيشةى 
جؤرَيك  بؤ  رؤذنامةنووسيية  كارى 
لة كاسبي، هةروةها ئةو كارة دةبَيتة 
لة  طشتيى  زةوق��ى  شَيواندنى  هؤى 
زةوةن��دى  زؤرو  ئ��ةو  هةمانكاتدا 
حكومةت  ث��ارةى  بة  كة  ميدياية 
ب��وون��ةت��ة هؤى  ب��ةإَي��وةدةض��نء 
كوردىء  زمانى  فراوانى  شَيواندنى 
لة رَيى ئةو كةناَلة رؤذنامةوانييانةوة 
زةوقي  ك��وردىء  زمانى  بة  زةرةر 
كةواتة  دةطةيةنن،  خةَلك  طشتيى 
ئةوة كارَيكة كة ثَيويستة بة زوترين 
ثَيدابكرَيتء  ثَيداضوونةوةى  كات 

ضارةسةر بكرَيت«.
ميرة،  ئةحمةد  خؤشيةوة  الى 
يةكةم  بةرثرسيارى  بة  حكومةت 
كة  ب��ةوةى  كَيشةكةدا،  لة  دةزانَيت 
ويستى  »بة  تَيكةَلكراوةو  حيزبى 
دواتر  دةكةن،  دابةش  ثارة  خؤيان 
بةرثرسيارَيتى دةكةوَيتة سةر ليذنةى 
كة  ثةرلةمان  لة  داراي��ى  نةزاهةو 
ئةو  ئاشكراكردنى  ثيشاندانء  دواى 
دؤسيةية، لَيثَيضينةوةو بةدواداضوون 
ياسايةك  »ثَيويستة  وتيشى:  بكةن«، 
بؤ  بودجة  ئةوة  بةثَيى  دةربضَيت كة 
كةناَلة راستةقينةكان خةرج بكرَيتء 
بةثَيى سومعةكةيان هاوكاريى بكرَين، 
نةك ئةوةى تا ئَيستا يةكَيتىء ثارتى 
ثارةيةكى  حكومةتةوة  رَيى  لة  كة 
كةناآلنةى  ب��ةو  دةدةن  خةياَليى 
دةوروثشتيان،  خؤيانء  راطةياندنى 
بؤية ثَيويستة ئةوة بةرى ثَيبطيرَيت، 

ضونكة زؤر مةترسيدارة«.
لة هةموو دنيادا، رؤذنامةء كارى 
ثَيداويستى  بَياليةنيىء  ميديايى، 
لةاليةن  ثَيوةر  دةكرَينة  بوونيان 
بَياليةنةوة  ث��س��ث��ؤإء  ل��ي��ذن��ةى 
هةَلسةنطاندنيان بؤ دةكرَيت، بؤئةوةى 
لةسةر ئةو بنةماية هاوكارى بكرَين 

لةاليةن حكومةتةوة.
ل��ةوة  ج��ةخ��ت  رةف���ي���ق،  د. 
لةاليةن  ثَيوةرو  بةثَيى  كة  دةكاتةوة 
كةناآلنة  ئةو  هاوكاريى  حكومةتةوة 
شوَينَيكى  هيض  »لة  وتى:  دةكرَيتء 
يان  رؤذنامةيةك،  كة  نيية  دنيادا 
طؤظارَيك سةرلةبةرى تَيضوونةكةي، 
دةبَيت  ضونكة  وةربطرَيت،  ث��ارة 
سَيى  لةسةر  دوو  كةناآلنة  ئ��ةو 

خوَينةرانء  لةاليةن  تَيضوونةكةى 
حكومةت  بكةنء  ثةيدا  ريكالمةوة 

كؤمةكيان بكات«.

ثةرلةمان، دةستةوةستانة
بة  ثةرلةمان  دؤسيةيةدا  لةم 
ثَييةى  بةو  دةزانرَيت،  كةمتةرخةم 
ميدياى  شَيوةية  بةو  ضةندساَلَيكة 
كؤمةك  حكومةت  لة  حيزب  نزيكى 
سةنتةرى  ه��ةروةك  وةردةط���رن، 
لة  داوا  بةياننامةكةيدا  لة  ثرَيس 
دةك��ات،  كوردستان  ثةرلةمانى 
ثارةدانةى  ئةو  بؤ  ب��ةدواداض��وون 
راطةياندنةكانى  دةزطا  بة  حكومةت 
سَيبةر  راطةياندنى  يةكَيتىء  ثارتىء 
هةَلوَيستى  لَيثرسينةوةء  بكاتء 

جديى خؤى رابطةيةنَيت.
ثةرلةمانتارى  ك��ةري��م،  ئاسؤ 
سةرؤكى  كوردستانيىء  ليستى 
لة  راطةياندن،  رؤشنبيريىء  ليذنةى 
»ئةو  وتى:  رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانَيكيدا 
كؤمةكةى حكومةت، ئةوةندة زؤر نيية 
بةوشَيوةية  رةنطة  باسدةكرَيتء  كة 
وآلت��دا  زؤر  لة  جطةلةوة  نةبَيت، 
دةطرَيت،  ميديا  دةستى  حكومةت 
خةرجيى  ميديا  كةناَلةكانى  ضونكة 
خ��ؤي��ان دةرن��اه��َي��ن��ن«. ه��ةروةه��ا 
هيض  ليذنةكةيان  كة  نةشيشاردةوة 
ثإؤذةيةكيان نيية لةو رووةوة، بةآلم 
بةثَيويست  ئةوة  »هةموومان  وتى: 
طشتطير  ياسايةكى  كة  دةزان��ي��ن 
هةبَيت بؤ ميديا كة تيايدا  رؤذنامةو 
تةلةفزيؤن  راديؤو  سايتء  طؤظارو 
بطرَيتةوةو هاوكارييان بكات، رةنطة 
راطةياندنمان  ئةنجومةنَيكى  ئةطةر 
هةبَيت، لةو رَييةوة كؤمةك بة هةموو 
بةثَيى  ئةوةش  بكرَيت،  كةناَلةكان 
ئامادةبكرَيت  ستانداردَيك  فؤرمء 

بةبآ جياوازيى«.
بةآلم، د. رةفيق، باس لةوة دةكات 
هةيةء  ثإؤذةياسايةك  ئَيستا  كة 
دةبَيت بودجةى حيزبةكانى هةرَيمى 
بكرَيت،  دابين  بةوثَيية  كوردستان 
وتيشى: »دواى بإياردان لة ياساكة، 
بدرَيتة  ثارة  جؤرَيك  بةهيض  نابَيت 
كةناَلةكانى راطةياندنى حيزب، دةبَيت 
حيزب خؤى لةو ثارةيةى لة بودجةى 
حكومةتى هةرَيم بؤى دياريدةكرَيتء 
كةناَلةكانى  بةشى  ثَييدةدرَيت 
راطةياندنى خؤى بدات، ئةوة ئامانجى 

ئَيمة دةبَيت لة ثةرلةمان«.
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6 اليةنة سياسييةكان سةبارةت بة »موبادةرةكة«ي نةوشيروان مستةفا بؤضوونيان دةخةنةإوو

سامانى طشتيي بؤ ميدياى حيزب

ثَيويستة حكومةت، بة يةكسانىء بةثَيى ثَيوةر، 
كؤمةكى ميدياكان بكات

دروشم لةنَيوان 
دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤندا!

ئازاد ضاالك

ئةزموونء تاقيكردنةوةكاني دنيا، ئةوةمان بؤ دةطَيإنةوة، كة لةنَيوان ئؤثؤزسيؤنء 
ديكةي  اليةكي  اليةك  هةتا  هةبووةو  بةردةوام  توندوتيذيي  ملمالنآء  دةسةآلتدا 
ئةطةرضي  ثَينةهاتووة،  كؤتاييان  بنةإةتي  بةشَيوةيةكي  ملمالنَيكان  نةإووخاندووة 
ئةنجامدرابَيت،  هةردووالدا  لةنَيوان  سازش  دياريكراودا  لةقؤناغَيكي  جارجارةش 

بةآلم دواتر كَيشةكان بةجؤرَيك لةجؤرةكان يةكاليي بوونةتةوة.
طوتاري سياسييء دروشمي قؤناغة جياجياكاني ملمالنَي بةردةوام لة ئاَلوطؤإدا 
بووة، بةآلم نةبووةء نةكراوة دروشمةكاني ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت طةر مةسةلة 
ئامانج  يةك  بؤ  بووبنء  يةك  وةك  دةربكةيت  ل�آ  نيشتيمانيةكاني  نةتةوايةتىء 

هةوَليان دابَيتء بةيةك ئاوازو بةيةك تؤن بؤ يةكتري بسةننةوة.
حيزبة كوردييةكان بةجياوازيي بيروبؤضوونء ثَيكهاتةيانةوة ملمالنَيي سياسييء 
هةبووة،  عَيراقدا  يةكةكاني  لةدواي  يةك  رذَيمة  لةطةأل  راطةياندنيان  ضةكداريىء 
هةموويان لةطةأل ئةوةي لةطةأل يةكترو لةنَيوان خؤياندا ناكؤكء هةندَيك جار دذ 
بةيةك بوون، بةآلم لةطوتاري سياسييء راطةياندنياندا بةرامبةر سروشتء ماهيةتي 

رذَيم لةبةغدا يةك دةنطء يةك ئاواز بوون.
دروشمء رةخنة طةورةكاني حيزبة كورديية ئؤثؤزسيؤنةكان لة دذي رذَيمةكاني 
دذايةتيكردنء  ئةويش  كة  دةكردةوة،  ضإ  سةرةكيي  ئامانجي  لةيةك  خؤي  بةغدا 
بة  ب��اوةإي  حوكمة  ئةو  ضونكة  لةبةغدا،  بوو  ديكتاتؤري  حوكمي  رووخاندني 

ديموكراسيء طؤإيني دةسةآلت بةشَيوةيةكي ئاشتييانة نةبوو.
تَيإوانيني حيزبة كوردييةكاني زةماني شاخ لةسةر ئةو بنةماية هةَلضنرابوو، كة 
بةغدا بوار بة ديموكراسي نادات، بواري راي جياوازء ميدياي ئازاد ناداتء بةهةموو 
كإينء  هةوَلي  حيزبيىء  كؤمةَلطةيةكي  بة  بكات  كؤمةَلطة  دةيةوَيت  شَيوةيةك 
فرؤشتني ويذداني خةَلك دةداتء هةموو ئازادييةكاني تةنها بؤ خؤي  قؤرخ دةكات.

حيزبة كوردييةكان بؤ رووخاني ئةم سيستمة بانطةشةي ثَيضةوانةكةيان دةكردء 
جؤرةها ناوي ديموكراتء ئازاديخوازو نوَيخوازء شؤإشطَيإيان لةخؤيان ناو بةو 

بيرة نوَييةوة ئةندامانيان طؤشء ثةروةردة كرد.
لةسةر  كوردييةكان  حيزبة  نَيوان  ملمالنَيي   )1991( ساَل�ى  راثةإيني  ثاش 
دةسةآلتء ثاوانخوازي ضإتر بووةوة لةضةند خاَلَيكي طومرطي سةر سنوورةكان، 
حوكمء موقةدةراتي ضةند شارَيكيان كةوتة بةردةست. حيزبة كوردييةكان سةرةإاي 
ملمالنَيي  ئةويش  كة  هاتن،  توندتر  ملمالنَييةكي  تووشي  مَيذووييةكانيان،  ملمالنآ 
طرتنةدةستي فةرمانإةوايىء زةوتكردني سةروةتء ساماني طشتي بوو، لةاليةك 
حيزبة كوردييةكان رؤَلى ئؤثؤزسيؤني حكومةتي ناوةندييان دةطَيإا، لةاليةكي تريش 

حوكمإاني سآ ثارَيزطايان طرتة دةست.
ئةوتؤيان  شارةزاييةكي  كوردييةكان  حيزبة  كة  حوكمإاني  ئةزمووني  لةطةأل 
ثاش  هاتبوو  خةَلك  تووشي  بَيدةرامةتيية،  ئابوورىء  قةيرانة  ئةو  لةطةأل  و  نةبوو 
لة كوردستانء  ئابووريي  ذَيرخاني  داتةثينى  طةمارؤي هةمةاليةنةو  شةإءشؤإء 
لة  جطة  هاتةكايةوةء  ئازاد  نيمضة  ياخود  ئازاد،  رادةربإيني  بؤ  ثانتاييةك  عَيراق، 
مةيدانء  هاتنة  ديكةش  سياسيي  اليةني  حيزبء  كوردستاني  بةرةي  حيزبةكاني 
طوزارشتيان لة بيروبؤضووني جياوازي خؤيان دةكردو بةشَيكي زؤر لة رؤذنامةو 
هاتة  ئؤثؤزسيؤن  لة  ديكة  كوردستان سةريهةَلداء جؤرَيكي  لة  جياجياكان  كةناَلة 
نَيو كاية سياسييةكةي كوردستانةوة هةرضةندة ئةم حاَلةتة لة هةموو ناوضةكاني 
ملمالنَييةكي سياسييء  بةشَيوةيةكي طشتيي  بةآلم  نةبوو،  يةك  كوردستاندا وةك 

ئيعالمي لة كوردستان لةماوةيةكي كورتدا سةريهةَلدا.
شةرعييةتي  لةإَيي  توانييان  كوردستان  لة  طةورةكان  دةسةآلتدارة  حيزبة 
خةباتي شاخةوة دةست بةسةر سةرضاوة داراييء موَلكة طشتييةكاندا بطرنء برةو 
بة دةزطاكاني راطةياندنء هَيزة ضةكدارةكانيان بدةنء بةهةمان شَيوةي حكومةتي 
ناوةند لة بةغدا ساماني طشتيي بؤ دامودةزطاكاني حيزب بةكاربهَيننء هاوآلتييانء 
اليةنةكاني ديكةي ل�آ بَيبةش بكةنء بةمةش بإياري زيندةبةضاَلكردني دروشمةكاني 
ثَيشوويانداو لةجياتي بة موئةسةساتكردني دامودةزطا حيزبىء حكومييةكان هةموو 
دةسةآلتيان لة سةرؤكي حيزبء مةكتةبي سياسيي حيزبةكان ضإكردةوةو وردة 
نيشتمانىء  حيزبيء  ثرةنسيثة  بة  جَيي  كوردستان  لة  بنةماَلة  دةسةآلتي  وردة 

كؤمةآليةتييةكان لةق كردو بة بةرنامة كاري جديي بؤ كرا.
ئةمإؤ بيروإاي ئازادء ميدياي ئازاد لةبرةوداية، دةسةآلت دةزانآ كة ناتوانَيت 
وةكو رذَيمي بةعس نةياراني سةركوت بكات، رؤذنامةو طؤظارةكان دابخات، بةآلم 
لةهةمان كاتيشدا دةستةوةستان نييةو بةردةوام لةبيرو تةطبيرى ئةوةداية كة ضؤن 

بتوانَيت ئةم بةآلية لةكؤأل خؤي بكاتةوة؟
كث  ناإازييةكان  دةنطة  ضؤن  بدات؟  خؤي  بةدةسةآلتي  درَيذة  بتوانَيت  ضؤن 
بكاتء طَيرمةو كَيشةيان بؤ دروست بكات؟ ضؤن بتوانآ ميدياي ئازادو نيمضة ئازاد 

ب�آ بايةخء سووك بكات؟
ئةمإؤ دةسةآلت لة كوردستان كة ناتوانآ وةكو بةعس بكات رَيطةيةكي ديكةي 
زؤرء  ثارةيةكي  هةَلشتني  ئةويش  ئازاد،  ميدياي  دذايةتيكردني  بؤ  طرتووةتةبةر 

زةوةندة بؤ دةركردني رؤذنامةو طؤظاري نوآء ناوي ميدياي ئازاديان ل�آ دةنَيت.
ئةركي ئةم رؤذنامةو طؤظارانةي كة حيزب بة داهاتي دزراوي خةَلك قةَلةويان 
دةكات، سووكايةتيكردنة بة ميدياي ئازادو بة ئؤثؤزسيؤن جطة لةوةي كة بة زمانَيك 
مةبةستيش  هةَلبةستنةء  تؤمةت  جنَيودانء  تةشهيرو  زماني  هةمووي  كة  دةدوَين 
راكَيشاني ميدياي ديكةية بؤ ئةم شَيوازة ناشارستانية، كة بووةتة هؤي بَيزاربووني 
هاوآلتييانء رؤشنبيرانء نووسةران بةشَيوةيةك كة مرؤظ قَيز لةوةها رؤذنامةو 

طؤظارء قةَلةم بةدةستَيك بكاتةوة.
ئةمإؤ لة كوردستان كةم رؤذنامةو طؤظار هةية، كة بتوانآ قازانج بكات، ياخود 
بةب�آ يارمةتى ماديي بةإَيوةبضآ، بةآلم لةم هةرَيمةي ئَيمةدا ذمارةي ئةو طؤظارو 
ياخود سَيبةري حيزبةكانن رؤذ  بة حيزبةكاني دةسةآلتن،  رؤذنامانةي كة سةر 
لةدواي رؤذ لةزيادبووندان، كةسانَيك خؤيان وةك رؤذنامةنووس نمايش دةكةن كة 
ضةندين راثؤرتي طةندةَلييان لةسةرةو مؤَلةتي تازةش بة طؤظاري ديكة دةدرآ، كة 
خاوةنةكةي جطة لةوةي كة لة دةزطايةكي ئيعالميي لةسةر تةزويري وةسَل�ى ثارة 
دةركراوةء لة دةزطايةكي ديكة لةسةر مةسةلةي بةدإةوشتي لةهةولَير دةركراوةء 
ئينجا خؤيء هاوإَيكاني تاواني )أغتصابى( كضَيكيان لةسةرةو قةزيةكةيان هَيشتا 
سوك  ث�آ  راطةياندني  بواري  دَيننء  لةوجؤرة  كةساني  دةسةآلت  دانةخراوة، 

دةكةن.
حيزبةكاني كوردستان هةتا لة ئؤثؤزسيؤندا بوونء خةباتيان لةدذي ديكتاتؤريةت 
دةكرد، بانطةشةي ئازاديىء ديموكراسيء مافي مرؤظيان دةكرد، كة دةسةآلتيشيان 
بةها  هةموو  دذايةتيكردني  لةباربردنء  هةوَل�ى  شَيوةيةك  بةهةموو  طرتةدةست 

مرؤيىء ديموكراسيء ئازاديةكان دةدةن.
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سازدانى رؤذنامة

د. شاهؤ سةعيد، نوَينةرى بزووتنةوةى 
طؤإان لة شاندى دانوستانكارى كورد لة بةغدا 
كوردستانييةكان(.  فراكسيؤنة  )ئيئتيالفى 
لةو  باس  رؤذنامةدا  ضاوثَيكةوتنةى  لةم 
هةوآلنة دةكات كة ماوةى زياتر لة مانطَيكة 
طةإ،  خستويةتية  لةبةغدا  كوردى  شاندى 
هةروةها بة راشكاوانة باس لة الوازبوونى 
كاريطةريى كورد لةسةر هاوكَيشةى سياسيى 

عَيراق دةكات.

شاندى  مانطَيكة،  لة  زياتر  رؤذنامة: 
دانوستانكارى كورد )ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
كوردستانييةكان( لة بةغداية، لة ماوةى ئةم 

مانطةدا، ض ثَيشكةوتنَيك بةدةستهاتووة؟
* نةخشةى سياسيى لة عَيراقى ئةمإؤدا، 
لةطةأل  بةراورد  بة  ئاَلؤزترة  نةخشةيةكى 
هةَلبذاردن،  دوايةمين  تا  ثَيشوو،  ساآلنى 
سةرةكيى  اليةنى  دوو  شيعة  ك��وردء 
بةآلم  ب��وون،  عَيراق  سياسيى  ثإؤسةى 
سوننةء  اليةنى  بةدواوة،  هةَلبذاردنة  لةم 
سةرةكيى  طةمةكةرَيكى  وةك  عروبييةكان 
دةركةوتوونء  سياسيى  طؤإةثانى  سةر 
جةمسةرةكة  دوو  سياسيية  نةخشة 
كوردستانيى  اليةنى  ئَيستا  كاَلبووةتةوةء 
هَيزى  فراكسيؤنةكةيةوة،  ضوار  هةر  بة 
ذمارةوة.  رووى  لة  ثَيكدةهَينَيت  ضوارةم 
كوردستانيى  اليةنى  كة  نايشارمةوة 
لة  نيية  ق��ورس  رةقةمَيكى  ج��اران  وةك 
كة  هؤيةك  ضةند  لةبةر  هاوكَيشةكةدا 
ليستى  بةهَيزيى  دةركةوتنى  طرنطترينيان، 
كورسييةكانى  زؤرينةى  كة  عَيراقييةية، 
شيعةى  ليستى  دوو  لةثاأل  بردووةتةوة 
رووى  لة  ه��ةردووك��ي��ان  كة  ب��ةه��َي��زدا، 
عَيراقدا  ناوةندى  لة  نفوزيانةوة  ذمارةء 
كورد  كة  لةوةى  جطة  بةهَيزترن،  كورد  لة 
دةستنيشانكردنى  ناونانء  لة  رؤَلَيكى  هيض 
سةرؤك وةزيراندا نيية، بطرة لة ثةراوَيزى 
بارةيةوة  لةو  كة  طفتوكؤيانةداية  ئةو 
كة  طفتوكؤيانةى  ئةو  هةموو  دةكرَين. 
لةطةأل  كوردستانيى  اليةنى  ئَيستا  تا 
طفتوطؤى  كردوونى،  عَيراقييةكاندا  ليستة 
ضونكة  ب��وون،  ئامادةكاريى  ب��ةراي��ىء 
طفتوطؤى راستةقينة ثةيوةنديى بة ناونانء 
وةزيرانةوة  سةرؤك  دةستنيشانكردنى 

هةية، كة كورد تةرةف نيية تيايدا. 
دانانى  ثرسى  لة  كورد  بؤضى  رؤذنامة: 

سةرؤك وةزيراندا تةرةف نيية؟
بةثَيى  يةكةم:  هؤيةك،  ضةند  لةبةر   *

ئيستيحقاقة  ئةو  خاوةنى  كورد  دةستوور، 
ثَيكهَينانى  مافى  كة  نيية  ئينتيخابيية 
رووى  لة  دووةم:  هةبَيت.  حكومةتى 
سياسييةوة، كورد بةر لة هةَلبذاردنةكانء 
بةرةيةكى  هيض  هةَلبذاردنةكانيش،  دواى 
هةَلنةبذاردووة  عَيراقييةكان  فراكسيؤنة  لة 
بةرنامةيةكى  ل��ةس��ةر  لةطةَلياندا  ت��ا 
لة  هَيز  هاوسةنطى  رَيكبكةوَيتء  سياسيى 
بةكاربهَينَيت.  بةرةية  ئةو  بةرذةوةنديى 
دانوستاندنةوة،  تةكتيكى  لة رووى  سَييةم: 
روانينَيكيان  كوردييةكان  اليةنة  زؤربةى 
بةخشيوةتة اليةنة عَيراقييةكان، كة كَيشةى 
نيية،  كورد  كَيشةى  وةزي��ران،  س��ةرؤك 
سةرؤك  كَيشةى  ك��ورد  كَيشةى  بةَلكو 
اليةنة  بؤ  ثرسةى  ئ��ةو  وات��ة  ك��ؤم��ارة، 
ئةو  ضوارةم:  بةجَيهَيشتووة.  عةرةبييةكان 
)تةوافوق( ناونراوة  عَيراقدا  لة  كة  شتةى 

نيية  هيض  سوننة،  شيعةء  كوردء  نَيوان  ى 
لةسةر  كة  سياسيى  دروشمَيكى  لة  جطة 
زةمينى واقيع بةرطةى هيض هاوثةيمانييةكى 
عةرةبييةكانى  اليةنة  نَيوان  سياسيى 
ليستى  كة  ئَيستا  بةتايبةتى  ناطرَيت،  عَيراق 
بان-تايةفى  ليستَيكى  عَيراقيية، خؤى وةك 
راطةياندووة، كة هةردوو ثَيكهاتةى شيعةء 
سوننةى كؤكردووةتةوة، لةهةمانكاتدا هيض 
كة  نيية  ئارادا  لة  دةستووريى  مادةيةكى 
ثَينجةم:  بكات.  زامن  تةوافوق  ثرةنسيثى 
عَيراقدا،  لة زةينييةتى اليةنة عةرةبييةكانى 
نةمةتيى  وَينةيةكى  سوننةوة،  شيعةء  بة 
اليةنَيكة  وَينةى  كة  دروستبووة،  كورد  بؤ 
لة اليةنة  بةركةوتى خؤى  داواى  زياتر  كة 
اليةنَيك  وَينةى  واتة  دةكات،  عةربييةكان 
داواى  ئةندازةيةى  ئةو  هةمان  بة  كة  نيية 
ثابةندى  كورد،  وةك  دةكات  خؤى  مافى 
اليةنَيكى  وةك  بَيت  خؤيشى  ئيلتيزامةكانى 
ئةندازةيةى  بة هةمان ئةو  ئةَلبةتة  عَيراقى، 
لةسةر  ك��ارى  عةرةبى  شؤظَينييةتى  كة 
دروستكردنى ئةم وَينةية كردةوة، بةشَيك 
ئةستؤى  لة  وَينةيةش  ئ��ةم  ئؤباَلى  لة 
ثَيكةوةطونجان  خؤمانداية، كة نةمانتوانيوة 
وَينةى  ك��وردب��وونء  وَي��ن��ةى  لةنَيوان 

عَيراقيبووندا بسازَينين.
ئاماذة  لة ضاودَيران،  رؤذنامة: هةندَيك 
شاندةكة  بوو  باشتر  كة  دةكةن  ئةوة  بؤ 
نةضوايةتة بةغداو لة هةولَير دانوستاندنى 

بكرداية، لةم بارةيةوة، ضى دةَلَين؟
كَين،  ض��اودَي��ران��ة  ئ��ةو  كة  ن��ازان��م   *
راست  بؤضوونَيكى  ئ��ةوة  دةزان��م  ب��ةآلم 

نةمةتييةية  وَينة  ئةو  هةمان  زادةى  نيية، 
لةسةر  بةرامبةرةكانمان  خؤمانء  كة 
ئةوةى  وةك  دروستكردووة،  كوردمان 
بَيت،  ثايتةختى وآلتَيكى سةربةخؤ  هةولَير 
نةك ثايتةختى هةرَيمَيكى سةر بة وآلتَيكى 
ئةو  بةغداية.  ثايتةختةكةى  كة  ئيتيحادى، 
ديدة باآلخوازة، نيشانةى ئةوة نيية كة ئَيمة 
بةهَيزين، يان متمانةى زؤرمان بة خؤمانة، 
لة  يةخسيربوونمانة  نيشانةى  بةَلكو 
وَينةيةكدا، كة وَينةى قةوارةيةكى سةربةخؤ 
ناو  فةرعيى  قةوارةيةكى  وَينةى  نييةء 
نيية،  طةورةتريش  ئيتيحاديى  قةوارةيةكى 
ناسنامةى  قةيرانى  لة  جؤرَيك  ئةوةش  كة 

بؤ ئَيمة دروستكردووة.  
رؤذنامة: لة ماوةى ئةم ضةند هةفتةيةدا 
كة لة بةغدان، كورد لةكوَيى ئةو مشتومإة 
سياسييةداية؟ ئايا كورد كاريطةريى لةسةر 

هاوكَيشة سياسييةكة ماوة؟
بةغدا  لة  ئَيستا  ئةوةى  راستيدا،  لة   *
دةطوزةرَيت، طفتوطؤيةكى جديى نَيوان ليستة 
بةرنامةيةكى  لةسةر  تا  نيية  عَيراقييةكان 
سياسيى، يان لةسةر كارنامةيةكى حكوميى 
ثةتيية  ملمالنَييةكى  بةَلكو  رَيكبكةون، 
راستةقينةء  ملمالنَيى  دةس��ةآلت.  لةسةر 
هةردوو  لةنَيوان  راستةقينةش  طفتوطؤى 
دةوَلةتى  ئيئتيالفى  عَيراقييةء  ليستى 
ع��ةالوىء  سةرؤكايةتيى  بة  ياساداية 
ناونانء  ماليكى بؤ يةكالكردنةوةى ثرسى 
وةزيرانى  س��ةرؤك  دةستنيشانكردنى 
داهاتووى عَيراقء دابةشكردنى جةمسةرة 
لةنَيوان خؤياندا،  سةرةكييةكانى دةسةآلت 
بؤية بة إاى من، بةدةر لة طفتوطؤى نَيوان 
طفتوطؤى  ساتة  ئةم  تا  ليستة،  دوو  ئةو 
هامشيين،  طفتوطؤى  تر  اليةنةكانى  نَيوان 
هةموو اليةنةكان ضاوةإَيى يةكالبوونةوةى 
كَيشةى نَيوان ئةو دوو فراكسيؤنة دةكةن، 
بةتايبةتى دواى ئةوةى طفتوطؤى ناوخؤى 
نَيوان اليةنة شيعييةكان بؤ دةستنيشانكردنى 
جؤرَيك  بة  وةزيران  سةرؤك  بؤ  كةسَيك 
دؤخة  ئةم  بنبةست.  طةيشتة  جؤرةكان  لة 
ب��ووةت��ة ه��ؤى ئ���ةوةى ك��ة ك��ورد وةك 
ئَيستا  دةرنةكةوَيت،  بةهَيز  طةمةكةرَيكى 
تاقة شتَيك كة بة دةستمانةوة ماوةء ثشتى 

نةك  نةتةوةيية،  ئيستيحقاقى  ثَيدةبةستين، 
دةرخستنى  واتة  ئينتيخابيى،  ئيستيحقاقى 
خؤمان وةك نةتةوةيةكى سةرةكيى عَيراق، 
بةهَيز  ئينتيخابيى  اليةنَيكى  وةك  نةك 
دانوستاندن  رةوتى  لةسةر  سةنطمان  كة 
هةبَيت. لة حاَلةتَيكى ئاوهادا، ئةوةى بةهَيز 
نيشانمان دةدات، تةنها ثةيوةنديى بة ئةداء 
شَيوازى دانوستاندنى ئَيمةوة نيية لة بةغدا، 
دةزطا  بةهَيزكردنى  بة  ثةيوةنديى  بةَلكو 
هةرَيمى  لة  هةية  نيشتمانييةكانمانةوة 
داواكاريى  سآ  نموونة:  بؤ  كوردستان، 
كورديداية،  وةفدى  هةطبةى  لة  سةرةكيى 
بة  داواكاريية  سآ  ئةو  ئيشكاليةتى  بةآلم 
هةمان ئةو ئةندازةيةى ثةيوةنديى بة بةغداوة 
كوردستانيشةوة  بة  ثةيوةنديى  هةية، 
سآ  هةر  لة  داواكاريية  سآ  ئةو  هةية. 

ناوضةدابإاوةكان(،  )كةركوكء  مةلةفى 
طازى  نةوتء  )سياسةتى  )ثَيشمةرطة(ء 
ئةوةية،  ثرسيارةكة  ضإدةبنةوة.  هةرَيم(دا 
سآ  ئةو  ئاَلؤزبوونى  ئؤباَلى  لة  بإَيك  ئايا 
ئايا  نيية،  خؤماندا  ئةستؤى  لة  كَيشةية 
كةركوكء  كَيشةى  ضارةسةركردنى  لة 
طوتارى  يةك  خاوةنى  ناوضةدابإاوةكاندا 
يان دوو طوتار يان ضةند  كورديى بووين، 
ضارةسةركردنى  بؤ  ئَيمة  ئايا  طوتارَيك؟ 
يةكمان  ذم��ارة  ثالنى  تةنها  مةلةفة  ئةو 
ذمارة  ء  دوو  ذم��ارة  ثالنى  يان  هةية، 
سةبارةت  بةهةمانشَيوة  هةية.  سَيشمان 
)ثَيشمةرطة(ء  تر  مةلةفةكةى  هةردوو  بة 
)سياسةتى نةوتء طازى هةرَيم(، ئايا ئَيمة 
هةرَيم  هاوآلتييانى  الى  دَلنيايى  توانيومانة 
دوو  مةلةفة  دوو  ئةو  كة  دروستبكةين، 
ضارةسةركردنيان  كوردستانينء  مةلةفى 
ثةيوةنديى بة بةرذةوةنديى هةموو خةَلكى 
ثرسيارانة  ئ��ةم  هةية؟،  كوردستانةوة 
ثرسيارى جديين، كة ثَيويستة لةناو خؤماندا 
بييانورووذَينينء وةآلمى باوةإثَيهَينةرمان 
لة  كاتدا  يةك  لة  ئ��ةوةى  بؤ  دةستكةون، 
لة  بةرطريى  كوردستانيش  لة  بةغداشء 

رةوايةتى ئةو سآ مةلةفة بكةين.
كة  وادةردةك��ةوَي��ت  بؤضى  رؤذنامة: 
كورد تةنها لة ليستة الوازةكةى ئيئتيالفى 

نيشتمانييةوة نزيك بَيت؟
* ئَيستا وَينةيةكى لةو جؤرة لةسةر اليةنى 
ئَيمة وةك وةفدى  نةماوة، ضونكة  كورديى 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
اليةنة  هةموو  داوةتة  روونمان  ثةيامَيكى 
عَيراقييةكان، كة هيض اليةنَيك بةتةنها بؤى 
بكاتء  قسة  كوردةوة  هةموو  بةناوى  نيية 
حيزبيى  دانوستاندنى  سةردةمى  ئَيستا 
طفتوطؤى  دةمانةوَيت  ئَيمة  بةسةرضووة، 
تردا  اليةنةكانى  لةطةأل  كورديى  اليةنى 
ثةيوةنديى  لة جوغزى  بكةينء  بةدةزطايى 
دوو قؤَلى، يان سآ قؤَلى دةربازى بكةينء 
مةرجةعى  بكةينة  كوردستان  ثةرلةمانى 
لةنَيوان  رَيككةوتنَيك  لَيكطةيشتنء  هةر 

اليةنى كوردستانىء اليةنة عَيراقييةكاندا.
سةركةوتوو  ئةركةتاندا  لةو  رؤذنامة: 

دةبن؟

ئَيوةدا  ضاوةإواني  ئاستى  لة  رةنطة   *
ضةندين  كة  وةفدَيكين  ئَيمة  نةبَيت، ضونكة 
كَيشةى كةَلةكةبوومان بة ميرات لة ساآلنى 
طرنطة  ئةوةى  ماوةتةوة،  بؤ  رابردووةوة 
رَيطةيةكى  لةسةر  باشمان  هةنطاوَيكى 

راست ناوة.
رَيككةوتنى  ئةطةرى  لة  رؤذن��ام��ة: 
ماليكىء عةالويدا، كة هةندَيك لةضاودَيران 
دوواليةنة  ئةم  لةئانوساتدا  دةبينن،  واى 
رَيكدةكةون، ئايا ثَيطةى كورد لةحكومةتى 
داهاتوودا ضى لَيدَيت، لة رووى دابةشكردنى 

ثؤستء مافةوة؟
* ئةوة ثرسيارَيكى جديية، بة إاى من، 
حكومةتَيكى  شةريكى  ببينة  ئَيمة  باشترة 
بةهَيز، كة ثابةندى بةَلَينةكانى بَيتء تواناى 
جَيبةجَيكردنى هةبَيت، ئةطةر رَيككةوتنَيكى 
كة  واي��ة  ماناى  رووب���دات،  ج��ؤرة  ل��ةو 
بةهَيز  حكومةتَيكى  داهاتوو،  حكومةتى 
بير  دةبَيت  ئَيمة  ئَيستاوة  لة  بؤية  دةبَيت، 
لةسةر  بكةينةوة  فراوان  رَيككةوتنَيكى  لة 
لةسةر  رَيكبكةوين  يةكةم:  ئاست،  سآ 
دابةشكردنى دةسةآلتء سنوورداركردنى 
سةرؤك  دةسةآلتى  بةتايبةتى  دةسةآلت، 
راب��ردوودا  ساَلى  ضةند  لة  كة  وةزي��ران، 
مةركةزيى  فراوانء  زؤر  دةسةآلتةكانى 
ثرةنسيثى  دذى  ئ���ةوةش  ك��ة  ب���وون، 

جَلةوكردنى  فيدراَليزمء  ديموكراسىء 
لةسةر  رَيكبكةوين  دووةم:  دةسةآلتة. 
ضارةسةركردنى  بؤ  رَيطايةك  نةخشة 
كوردستانء  نَيوان  خيالفييةكانى  مةلةفة 
بةغدا. سَييةم: رَيكبكةوين لة سةر كؤمةَلَيك 
زةمانةت كة هةموو اليةنةكان ثابةند بكات 
بة هةردوو رَيككةوتنى يةكةمء دووةمةوة.

رؤذن��ام��ة:  ب��ؤ ك��ورد ق��ازان��ج��ة لة 
بنكةفراواندا  تةوافوقى  حكومةتَيكى 
لةاليةن  حكومةتَيك  يان  بةشداربَيت، 
هةمووان  ثَيكبهَينرَيتء  اليةنَيكةوة  ضةند 

بةشدارنةبن لةو كابينةيةدا؟
لة  باشترة  ئَيستادا،  قؤناغى  لة   *
حكومةتَيكى بنكةفراواندا بةشداريى بكةين 
شةراكةت  تةوافوقء  بنةماى  لةسةر  كة 
دةبَيت  بةدواوة،  لَيرة  بةآلم  دامةزرابَيت، 
واتة  بكةينةوة،  دوو  ذمارة  ثالنى  لة  بير 
اليةنانةدا  ئةو  لةطةأل  هاوثةيمانيبةستن 
فيدراَليزمء  ديموكراسىء  بة  بإوايان  كة 
ضارةسةركردنى  دةسةآلتء  دابةشكردنى 
ئةَلبةتة  هةية.  هةَلثةسَيردراوةكان  كَيشة 
تةنها  هاوثةيمانيبةستن،  لة  مةبةستم 
قؤَلىء  سآ  رَيككةوتنى  ئيمزاكردنى 
ضوارقؤَلى نيية، كة لة ضةند ساَلى رابردوودا 
شيعييةكانء  كورديىء  حيزبة  لةنَيوان 
روويانداء  سوننييةكاندا  كورديىء  حيزبة 
بةر  دةبَيت  بةَلكو  نةبوو،  ئاكامَيكى  هيض 
هاوثةيمانيى  لة  بير  هةَلبذاردنةكان،  لة 
داواكارييةكانمان  كة  بةجؤرَيك  بكةينةوة 
ببنة بةشَيك لة بةرنامةى ئينتيخابيى اليةنة 
عَيراقييةكان، كة ئةوة زياتر ثاثةنديان دةكات 
بة بةراورد لةطةأل رَيككةوتنى ثاشوةختدا، 
لة  هةَلبذاردن.  ثاش  رَيككةوتنى  وات��ة 
ثالنى  لة  بير  دةكرَيت  ئاوهادا،  دؤخَيكى 
لة  دابةزين  واتة  بكةينةوة،  سَيش  ذمارة 
بةرفراواندا  عَيراقيى  ليستى  ضوارضَيوةى 

كة سنوورى كوردستان تَيثةإَينَيت.
حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ  رؤذن��ام��ة: 

ضاوةإوانى ض سيناريؤيةك دةكةن ؟
* سآ سيناريؤى سةرةكى لة ئارادان، 
يةكةميان: رَيككةوتنى اليةنة عَيراقييةكانة لة 
دوا سةعاتةكانى )13 و 14(ى ئةم مانطةدا، 
كة ئةمة لة رووى دةستوورييةوة بايةخى 

كورد  بة  سةبارةت  ب��ةآلم  هةية،  خؤى 
ئَيستا ئةدطارى  تا  مةترسيى هةية، ضونكة 
هيض رَيككةوتنَيكى سياسيى لة ئاسؤدا بةدى 
ناكرَيتء بإواش ناكةم بة ضةند سةعاتَيك 
هيض رَيككةوتنَيكى سياسيى ئةنجام بدرَيت، 
رَيككةوتن  رووبدات،  رَيككةوتنيش  ئةطةر 
ثؤستةكان،  دابةشكردنى  لةسةر  دةبَيت 
نةك لةسةر كارنامةى حكومةتء بةرنامةى 
لة  بريتيية  دووةم:  سيناريؤى  سياسيى. 
بؤ  كاتى  سةرؤكايةتى  دةستةيةكى  دانانى 
هةَلبذاردنَيكى  لةطةأل  عَيراق  ثةرلةمانى 
لةسةر  رَيككةوتن  بةبآ  كؤماردا  سةرؤك 
هةَلطرى  ئةمةش  وةزي���ران،  س��ةرؤك 
يةكةمة  سيناريؤى  مةترسى  هةمان 
اليةنةى  ئةو  بؤ  تردا  مةترسيييةكى  لةثاأل 
ب��ةردةك��ةوَي��ت،  ك��ؤم��ارى  كة س��ةرؤك 
ماأل  بة  دةبَيت  كؤمار  س��ةرؤك  ضونكة 
كارتى  دةك��ات  وا  ئ��ةوةش  بةسةريةوة، 
طوشارء ثةراوَيزى موناوةرةى ئةو اليةنة 
كة  ئةوةية  سَييةم:  سيناريؤى  بَيت.  بَيهَيز 
هيضيان  ثَيشووتر  سيناريؤيةى  دوو  ئةو 
سةرنةطرن، لة حاَلةتَيكى واشدا دةرفةتَيكى 
بةآلم  دانوستاندن،  بؤ  دةإةخسَيت  زياتر 
دةستووريى  بؤشاييةكى  رووب��ةإووى 
ثاشهاتةكانى  ثَيشبينى  كة  دةبينةوة، 

زةحمةتة.

د. شاهؤ سةعيد، ئةندامى شاندى دانوستانكارى كورد:

لة بةغدا تةنيا شتَيك بة دةستمانةوة مابَيت، ئيستيحقاقى نةتةوةيية

د. شاهؤ سةعيد

سآ سيناريؤى سةرةكى بؤ ثَيكهَينانى حكومةت لة ئاراداية

بؤية كورد رةقةمَيكى قورس نيية لة هاوكَيشةكةدا، ضونكة 
زؤربةى اليةنة كوردييةكان روانينَيكيان بةخشيوةتة اليةنة 
عَيراقييةكان كة كَيشةى سةرؤك وةزيران، كَيشةى كورد نيية
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بةرثرسانى باآلى حيزبة كوردستانييةكان 
لةنَيوان  ئاسايي  ثةيوةندييةكى  بوونى 
حيزبةكاندا بةتايبةت حيزبةكانى ئؤثؤزسيؤنء 
بؤ  دةزانن  طرنط  هةنطاوَيكى  بة  دةسةآلت، 
بةرةوثَيشضوونى بارودؤخي ئاراميي هةرَيم.

دةكةنةوة،  لةوة  جةخت  هةمانكاتدا  لة 
يةك  وةك  الي��ةن  ه���ةردوو  ثَيويستة  كة 
لة  دوور  بكةنء  قبوءأل  بةرامبةرةكانيان 
جياوازةكانيان  بؤضوءنة  رةخنةء  تةشةنوج 

لةسةر كارةكانى يةكتر بخةنةإوو.
لةماوةى بةإَيوةضوونى هةردوو هةَلمةتي 
عَيراق  كوردستانء  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
)2010(دا،  ئ��ازارى  )2009(ء  تةمموزى  لة 
لةنَيوان اليةنة سياسييةكانى  بارطرذيى زؤر 
لةنَيوان  بةتايبةت  دروستبوو،  كوردستاندا 
جؤرَيك  ئَيستا  ب��ةآلم  ط��ؤإان،  يةكَيتيء 
ب��ةرةو  دؤخ��ةك��ة  ه��ةي��ةو  بَيدةنطيي  ل��ة 
دوايين  لة  هةروةك  دةضَيت،  ئاساييبوونةوة 
ضاوثَيكةوتنيدا نةوشيروان مستةفا لة كةناَلى

KNN   رايطةياند: »تائَيستا ثةيوةندييةك كة 
لةنَيوان  سياسيي،  ثةيوةنديي  بوترَيت  ثَيي 
بةتايبةتي  طؤإانء حيزبة كوردستانييةكانء 
يةكَيتىء ثارتيدا نيية«، هةروةها نةوشيروان 
ثاشةإؤذدا  لة  خواست  ئومَيدي  مستةفا 
ثةيوةنديى طؤإان لةطةأل يةكَيتىء ثارتى باش 

ببَيت.
سةركردايةتى  ئةندامى  عةبدوَلآل،  ئارَيز 
دةربارةى  كوردستان،  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
ثةيوةنديي  »ثَيويستة  دةَلَيت:  وتانة  ئةو 
بةتايبةت  ببَيت،  باش  اليةنةكان  هةموو 
طؤإان،  يةكَيتىء  نَيوان  سياسيي  ثةيوةنديي 
يةكَيتيء  نَيوان  ثةيوةنديي  ئومَيدةواريشم 
مَيذوويي  كاريطةريى  ئايندةدا  لة  ط��ؤإان 
بةسةرةوة  اليةنةى  دوو  ئةو  هاوبةشى 

هةبَيت، كة ئةوةش بَيطومان خزمةت بة دؤخى 
كوردستان دةكات«.

لةبارةى  عةبدوَلآل،  ئارَيز  ه��ةروةه��ا 
بة  مستةفاوة  نةوشيروان  لَيدوانةكةى 
شةإى  بة  كؤتاييهَينان  راطةياند:  رؤذنامةي 
اليةنة  لَيكنزيكبوونةوةى  راط��ةي��ان��دنء 
كاريطةريى  كوردستان،  سياسييةكانى 
هةرَيمى  بارودؤخى  لةسةر  دةبَيت  باشي 
كوردستانء كاركردن لةسةر ئاستى عَيراق، 

كة ئَيستا ئةو دؤخة بةديدةكرَيت.
حيزبةكانى  كة  دةزانَيت  ثَيويستيشي  بة 
دةس�����ةآلتء ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن زةم��ي��ن��ةى 
بة  ئةويش  بإةخسَينن،  ثَيكةوةكاركردن 
كارة  لة  رةخنةطرتن  دةستنيشانكردنء 
باشةكان  ك��ارة  ثيشاندانى  خراثةكانء 
ناَلَيم با  بةشَيوةيةكي بابةتيانة، وتيشي: »من 
هةموو اليةنةكان وةك يةك بيركةينةوة، بةآلم 
كاربكةين،  بةجؤرَيك  هةموو اليةك  دةكرَيت 
بنَيينء  يةكتريدا  مافي  ب��وونء  بة  دان  كة 
هاوآلتييان،  بؤ  ثيشانبدةين  جياوازييةكانمان 
بكةينء  خزمةت  دةتوانين  شَيوةيةش  بةو 

ثةرة بة ثرؤسةى ديموكراسي بدةين«.
فراكسيؤنة  ئيئتيالفي  ثَيكهَينانى 
ئةو  وةف��دي  ضوونى  كوردستانييةكانء 
ئيئتيالفة بؤ بةغدا بةمةبةستى طفتوطؤكردن، 
لةنَيوان  ئ��ارام��ي��ي  ك��ةش��ي  ل��ة  ج��ؤرَي��ك 
دروستكردووةو  كوردستاندا  حيزبةكانى 
نَيوانيانى ئاسايي  تاإادةيةك ثةيوةندييةكانى 
ثَيش  لة  ب��ةراورد  بة  ئةوةش  كردوءةتةوة، 

بةإَيوةضوونى هةَلبذاردنةكان.
مةكتةبي  ئةندامى  مةجيد،  عةبدولستار 
سياسيي كؤمةَلى ئيسالميي، ئاماذة بؤ ئةوة 
دةكات: ثَيشتر جؤرَيك لة طرذيىء ئاَلؤزييء 
كة  هةبووة،  حيزبةكاندا  لةنَيوان  تةشةنوج 
حيزبيي  بةرذةوةنديي  لةسةر  زؤرَيكيان 
حيزب  هةندَيك  ئ��ةوةى  بةهؤى  ب��وءنء 
ئامادةنةبووة  ثَيطةكةييء  لة  هةبووة  ترسي 

دارايي  ثلةوثايةء  دةسةآلتء  دةستبةردارى 
ببَيت، ئةوةش لةكاتي هةَلمةتي هةَلبذاردندا بة 
»بة  دةَلَيت:  لةوبارةيةوة  بةديدةكراء  ئاشكرا 
زةمينةيةكى  دةسةآلتة  ئةركي  يةكةم  ثلةى 
سياسييةكان  اليةنة  كة  بإةخسَينَيت،  وةها 
ثةيوةندييةكى ئاساييان ثَيكةوة هةبَيت، بةآلم 
بة داخةوة لةماوةى رابردوودا دةسةآلت ئةو 
رؤَلةى نةبينيوة، لةكاتَيكدا ثةيوةنديي ئاسايي 
لةسةر  ئيجابيي  كاريطةريى  اليةنةكان  نَيوان 

ثرؤسةى ديموكراسي هةرَيم دةبَيت«.
لةثاش هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى هةرَيمى 
كوردستان، هةريةك لة بزووتنةوةى طؤإان، 
ئيسالميي  كؤمةَلي  ئيسالمييء  يةكطرتووى 
نةكةنء  حكومةت  بةشداريى  دا  بإياريان 
ئةو  تازةيي  كاربكةن،  ئؤثؤزسيؤن  وةك 
لةنَيوان  بارطرذيى  لة  جؤرَيك  ئةزموونةش 
ثَيكهَينةرى  ثارتى  يةكَيتيء  حيزبانةو  ئةو 

حكومةت دروستكردووة.

محةمةد فةرةج، ئةندامى مةكتةبي سياسيي 
يةكطرتووى ئيسالميي كوردستان، باس لةوة 
دوو  لةبةردةم  هةميشة  هةرَيم  كة  دةكات، 
عَيراقدايةو  لةناو  يةكَيكيان  هةإةشةداية، 
نايةوَيت كورد ئةو مافانةى بةثَيى دةستوءر 
بةدةستى هَيناوة بة دةستى بهَينَيتء بةردةوام 
ئاستةنط بة روويدا دروستدةكرَيت، هةروةها 
لة كوردستانيش بوونى ناعةدالةتيء ناإَيكيء 
ثَيشَيلكاريي مافي هاوآلتييان بوءةتة هؤكارَيك 
بؤ خراثبوونى ثةيوةنديي نَيوان هاوآلتييانء 

دةسةآلتء لَيكي دوور خستوءنةتةوة.
حيزبة  دةس������ةآلتء  ئ���ةرك���ى  ب���ة 
كوردستانييةكانى دةزانَيت كار بؤ ئةوة بكةن 
نةهَيَلنء طةشبينيشة  ئةو دوو مةترسيية  كة 
ئةو  ئَيستا  عَيراق  ئاستى  »لةسةر  ب��ةوةي: 
ئيئتيالفي  بوونى  لة  بةديدةكرَيتء  حاَلةتة 
فراكسيؤنة كوردستانييةكاندا رةنطيداوةتةوة، 
بةآلم لة رووى ناوخؤوة طرنطة كة دةسةآلتء 

هاوآلتييان  خزمةتى  بؤ  كار  ئؤثؤزسيؤن 
بكةنء كةشَيكى ئاراميان بؤ بإةخسَينن«.

مةجيد  عةبدولستار  خ��ؤي��ةوة  ل��ةالى 
لةنَيوان  ثةيوةنديي  ئاساييبوونى  ثَييواية: 
دةبَيت  بةآلم  طرنطة،  سياسييةكاندا  اليةنة 
ناهةقييء  بةرامبةر  هةبَيت  ناإةزايي  دةنطي 
بةرذةوةنديي  هةَلوَيستانةى  ئةو  ناياساييء 
ئةوا  نةبَيت،  ئةوة  »ئةطةر  نيية،  تَيدا  خةَلكي 
هةرضةند هةرَيم ئاسايي بَيت، بةآلم دةرئةنجام 
هةموو اليةك زةرةرمةند دةبن، بؤية بوونى 
تؤكمةكردنى  بة  خزمةت  ديسان  رةخنةش 
ريزةكانى خةَلكء اليةنة سياسييةكان دةكات، 
كة دةسةآلت  ئؤثؤزسيؤنة  ئةركي  بؤية  هةر 
رابهَينَيت رةخنةى لَيبطرَيتء ثَيشنيازي بخاتة 
ئةزموءنى  خةَلكء  خزمةتكردنى  بؤ  بةردةم 
ئاسايي  ثةيوةندييةكى  بة  ئةوةش  هةرَيم، 
اليةنة  سةرجةم  نَيوان  تةشةنوجي  لة  دوور 

سياسييةكان دةبَيت«.

راثؤرتى: دلَير عةبدولخالق

ثارتىء  فراكسيؤنى  ياساكةى  ث��إؤذة 
بةإَيوةبردنى  لَيسةندنةوةى  بؤ  يةكَيتى 
سةربةخؤى  كؤمسيؤنى  لة  هةَلبذاردنةكان 
دةستى  ذَير  بؤ  عَيراقةوة  هةَلبذادنةكانى 
هةَلبذاردنةكانى  كؤمسيؤنى  باآلى  دةستةى 
هةرَيم، ترسى ئةوة الى ضاودَيرانى هةَلبذاردن 
نةتوانَيت  دةستةية  ئ��ةو  دروس��ت��دةك��ات 
دةسةآلتدار  حيزبى  دوو  بةرذةوةندييةكانى 

لةناو ثرؤسةى هةَلبذاردنةكان تيثةإَينَيت.
ثإؤذةياساى دةستةى باآلى كؤمسيؤنى 
هةَلبذارنةكانى هةرَيمى كوردستان، بةروارى 
2010/6/23 لةاليةن ذمارةيةك ثةرلةمانتارى 
فراكسيؤنى كوردستانيى ثَيشكةشى ثةرلةمان 
ب��ةروارة  ئةو  دواى  رؤذ   )4( تةنيا  ك��راو، 
كرد،  بؤ  يةكةمى  خوَيندنةوةى  ثةرلةمان 
فراكسيؤنةكانى  كة  لةكاتَيكداية  حاَلةتة  ئةم 
لة  ثإؤذةياسايان  ضةندين  ئؤثؤزسيؤن 
خ��ةوَي��ن��دراوةء  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 

ضاوةإَيى طفتوطؤكردنن.
يةكَيتى  ثارتىء  زانيارييةكانيش  بةثَيى   

هةوَلى  لة  فراكسيؤنةكةيانةوة  لةإَيطةى 
جدييدان هةرضى زووة ئةو ياساية دةربضَيتء 
ثارَيزطاكانى هةرَيم،  هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 
وادةك��ةى  هةرَيم  حكومةتى  تائَيستا  كة 
دةستةيةوة  ئةو  لةإَيطةى  نةكردووة،  ديارى 

بةإَيوةبضَيت.
ئؤفيسى  بةإَيوةبةرى  دؤسكى،  بةيار 
هةَلبذاردنةكانى  باآلى  كؤمسيؤنى  دهؤكى 
بةشَيكن  ئةوان  بةوةكرد:  ئاماذةى  عَيراق، 
بةغداء  هةَلبذاردنةكانى  كؤمسيؤنى  لة 
دروستبوونى  لةسةر  بؤضوونمان  ناتوانين 
بةآلم  هةبَيت،  هةرَيم  لة  تر  كؤمسيؤنَيكى 
بثرسين  ئةوةية  »طرنط  وتى:  خؤى  وةك 
فشارى  لةذَير  دةستةية  ئةو  دروستبوونى 
حيزبة دةسةآلتدارةكان دةبَيت، يان سةربةخؤ 
كارةكانى دةكاتء ثشت بةخةَلكى بةئةزموون 

دةبةستَيت«.
»ئةطةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  دؤسكى، 
بؤ  ثيشةيى  س��ةرب��ةخ��ؤء  دةستةيةكى 
كارَيكى  ثَيكبهَينرَيت  هةرَيم  هةَلبذاردنةكانى 
شَيوة  لةو  دةستةيةكى  ئةطةر  بةآلم  باشة، 

ثيشةييانة كارنةكات، بَيطومان لةهةر شوَينَيك 
دةس��ةآلتء  بؤ  دةبَيت  زيانبةخشت  بَيت 
ئوثؤزسيؤنء خةَلكيش بةشَيوةيةكى طشتيى.

كة  عَيراقى  دةستوورى  ضوارةمى  بةشى 
لةمادةى  سةربةخؤكان،  دةستة  بة  تايبةتة 
)102(دا هاتووة: »كؤمسيؤنى باآلى مافةكانى 
هةَلبذاردنةكانء  باآلى  كؤمسيؤنى  مرؤظء 
لةذَير  سةربةخؤنء  دةستثاكى،  دةستةى 
نوَينةراندانء  ئةنجومةنى  ض��اودَي��ري��ى 

كارةكانيان بةثَيى ياسا رَيكدةخرَيت«.
فراكسيؤنى  ثإؤذةياساكةى  بةثَيى 
هةَلبذاردنةكانى  دةستةى  كوردستانيش 
هةرَيم لةذَير ضاودَيريى ثةرلةمانى كوردستان 
 )7( لة  كة  سةرؤكايةتيش  دةستةى  دةبَيتء 
رةهاى  زؤرينةى  بةدةنطدانى  ثَيكدَيت،  كةس 

ئةندامانى ثةرلةمان هةَلدةبذَيردرَيت.
ياساى  ثسثؤإى  مستةفا،  شَيخ  د.لةتيف 
دةستووريىء بةإَيوةبةرى ثَيشووى ئؤفيسى 
ثَييواية:  هةَلبذاردنةكان  كؤمسيؤنى  سلَيمانى 
لةئَيستادا دروستكردنى دةستةيةكى سةربةخؤ 
ثَيضةوانةى  جطةلةوةى  هةَلبذاردنةكان  بؤ 

دوو  لةاليةن  هةية  ئةوةش  ترسى  ياساية، 
ثارتى دةسةآلتدارةوة كؤنترؤَلبكرَيت.

ل��ةوب��ارةي��ةوة دةَل��َي��ت: »ب��ةط��وَي��رةى 
كؤمسيؤنى  ي��ةك  عَيراقيي،  دةس��ت��وورى 
تةنيا  دةبَيت، كة  سةربةخؤى هةَلبذاردنةكان 
ئةو اليةنة سةرثةرشتى هةموو هةَلبذاردنةكان 
دةكات لة عَيراقدا، بةثَيى مادةى )2(ى ياساى 
كؤمسيؤنى هةَلبذاردنةكانى عَيراقيش، تةنيا ئةو 
نيشتمانيىء  هةَلبذاردنة  اليةنة سةرثةرشتى 
هةرَيمىء ثارَيزطاكان دةكات، واتة: لةإووى 
ناوة  دانى  دةستوور  لةطةَلئةوةى  ياساييةوة 
عَيراق،  هةَلبذاردنةكانى  كؤمسيؤنى  بة  تةنيا 
دةستةيةك  بيانةوَيت  هةرَيمةكان  ئةطةريش 
ياساى  دةقى  سةرةتا  ثَيويستة  دابمةزرَينن، 

كؤمسيؤنى هةَلبذاردنةكان هةمواربكرَيت«.
ساَلح،  محةمةد  هةندرَين  لةبةرامبةردا، 
كؤمسيؤنى  هةولَيرى  ئؤفيسى  بةإَيوةبةرى 
مافى  »هةرَيم  وتى:  عَيراق  هةَلبذاردنةكانى 
هةية،  دةسةآلتةكانى  هةموو  ثَيكهَينانى 
ثةرلةمانمان  حكومةتء  ئَيمة  ضؤن  وةك 
دةسةآلتَيكى  هةية  ئةوةشمان  مافى  هةية 
سةرثةرشتيكردنى  بؤ  هةبَيت  تةنفيزيمان 

هةَلبذاردنةكان«.
سياسيى  ئيرادةيةكى  ئامادةيى  لةبارةى 
بؤ  سةربةخؤ  دةستةيةكى  كة  هةرَيمدا،  لة 
هةندرَين  بكات،  دروس��ت  هةَلبذاردنةكان 
ناوةإؤكى  سةر  دةطةإَيتةوة  »ئةوة  وتى: 
ياساكةء ضؤنَيتى دةرضوونى، واتة: دةكرَيت 
دابإَيذرَيت،  ياساكة بةشَيوةيةك  رَيوشوَينى 
كة رَيطربَيت لةوةى ئةو دةستة بؤ ئامانجى 
سياسيى اليةنَيكى دياريكراو بةكاربهَينرَيت«.

لةطةأل ئةوةى زؤربةى ضاودَيران هةبوونى 
هةَلبذاردنةكانى  بؤ  سةربةخؤ  دةستةيةكى 
ثةلةثةلى  بةآلم  دةزان��ن،  طرنط  بة  هةرَيم 
دةستةيةء  ئةو  ياساى  دةرضوونى  زوو 
ثشت  ئامانجى  كاتةدا،  لةم  دروستكردنى 
دروستبوونى دةستةكة بة ئامانجى سياسيى 

دوو حيزبى دةسةآلتدار دةبةستنةوة.
ياساي  ثسثؤإى  مستةفا،  شَيخ  د.لةتيف 
ثَيشكةشكردنى  كاتى  لةبارةى  دةستووريى، 
دةثرسَيت:  ك��ات��ةدا  ل��ةم  ث��إؤذةي��ة  ئ��ةو 
رووخانى  ل��ةدواى  ثارتى  يةكَيتىء  بؤضى 
دروستكردنى  لة  بيريان  بةعسةوة  رذَيمى 
نةكردووةتةوة؟  بابةتة  لةو  كؤمسيؤنَيكى 
بَيطومان لةبةرئةوةبووة ئةو كات ئؤثؤزسيؤن 
لة هةرَيمدا نةبووةء دةنطيان مسؤطةر بووة، 
بةآلم ئَيستا ترسيان هةية، ضونكة ركابةرى 
سياسييان بؤ دروستبووةء ضيتر بة دروشمى 
نيشتمانيى ناتوانن دةنطى زؤرينةى خةَلك بؤ 

خؤيان رابكَيشن.
وتيشى: »دةيانةوَيت ئةو دةستةية بة فرياى 
هةَلبذاردنى ثارَيزطاكانى بخةن، واتة نيةتيان 
طرنطتر  ثإؤذةياساى  ضةند  ئةطةرنا  خراثة، 
بةذيانى  ثةيوةنديى  كة  هةية،  ثةرلةمان  لة 
طفتوطؤيان  دةتوانرَيت  هةيةء  خةَلكةوة 
دروستبوونى  وات��ة  بكرَيت،  ل��ةب��ارةوة 
دةستةكة خراث نيية، بةآلم ثةلةثةلكردن ئةوة 

دةردةخات بؤ ئامانجى سياسيى خؤيانة«.
 هاوإا لةطةأل بؤضوونةكةى لةتيف شَيخ 
مستةفا، هةندرَين محةمةد ساَلح، بةإَيوةبةرى 
سةربةخؤى  كؤمسيؤنى  هةولَيرى  ئؤفيسى 
دروستكردنى  لة  ثةلةكردن  هةَلبذاردنةكان، 
دةَلَيت:  دةزانَيتء  بةخراث  دةستةية  ئةو 
»ئةطةر ثةلة بكرَيت لة دروستكردنى خراثة، 
ضونكة دةستةيةك ناتوانرَيت بة دوو، يان سَى 
مانط ثَيكبَيتء ئيش بكات، ئةمة كاتى دةوَيت 
مةشقثَيكردنء  ئيداريىء  رَيكخستنى  بؤ 
شارةزابووني كارمةندةكانى، بؤ نموونة ئَيمة 
كة لة مانطى )ئايار(ى )2004( دروستبووين، 
لة  كرد  هةَلبذاردنَيكمان  دواتر سةرثةرشتى 
مانطى )كانونى دووةم(ى )2005( دووضارى 
ضونكة  بووين،  طيروطرفت  كَيشةء  زؤر 
تةواو  ئامادةكاريى  ء  نةبوو  ئةزموونمان 

نةكرابوو«.

بةأَيوةبةرى كؤمسيؤنى هةولَيرو دهؤك،
حةزةريان لةسةر دروستكردنى دةستةى هةلَبذاردنى هةرَيم هةية
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کوله که ،  الفاوه که ،  سه فه ربه لک، 
ئه نفال... ئاشبه تاأل،  جه اللَيکه ،  به فره که ، 

تاد، ناوگه لَيکن له  هه ندَيك ساأل نراونء  
کاره ساتَيک  له   گوزارشت  هه ريه ک 

ده کات.
به   ساآلنه ي  له و  يه کَيکه    )1963(
زياتر له  ناوَيک ناوزه د کراوه : حه ره س 
ئه وانه ي  فه رهوءد.  به عسيء  قه ومي، 
له و سه رده مه هه راش بوون ، چيرؤکء 
فه رهوءد  ده گَيإنه وه .  به سه رهاتي زؤر 
له   ج��ار  دووه م  ب��ؤ  ب��اس��ان��ه ن  ل��ه و 
که ندووي  بإيني  دواي  بيستدا  سه ده ي 
ثياوه کاني  له اليه ن  شوقه له ت     ئ��اردء 
زاري  س��ه ر  که وتنه   عوسمانييه وه  

مرؤڤي کورد. 
)عه لي  به يان  عه لي  مه ال محةمه دي 
له   شوان(،  ناحيه ي  له   گوندَيکه   به يان، 
خودا  ماَلي  زياره تي  له   تازه    )1963(
جگه   حاجييان  کاته   له و  گةإابووةوه ، 
له  دياري ته زبيحء دوءربيني منداآلنء 
ئ���اوي زةم����زةم، ده س��ت��َي��ك ک��ه واو 
مه ال  ده ه��اورد،  خؤ  له گه أل  سه َلته يان 
ئه و  فه رهوءدچييه کان،  هاتني  له کاتي 
قورئانَيکه وه   به   ده بَيتء  له به ر  جالنه ي 
تاآلن  گونده که   تا  ده پاإَيته وه   لَييان 
قورئانء  له   رَيز  تاآلنکه ره کان  نه که ن، 
هه رچيان  ماآلتء  مةإء  ناگرن،  مه ال 
ده ستده که وَيت به  تاآلنى ده به ن، جوانيي 
که واء سه َلته   سه رنجإاکَيش ده بَيت، بؤيه  
مه ال به  ده رپَييه کي سپي سه رخه رمانء 
قورئانه وه   به  جَيدَيَلن. دايکم وتي: »چش 
نه برايه   مه ال  دنيا، سه د شوکر  ماَلي  له  
ساَله ييء  قه سابخانه يه ي   ئه و  نَيو 
)41( چلء  نه بووه   قوربانييان  ژماره ي 
له و  ئَيمه ش گه وره بووين  يه ک«. کاتَيك 
که واو سه َلته يه  بَيده نگ نه بووين، دواي 
)19( ساأل له سه ر ئه م بَيده نگييه ، مه ال له  

ژوءري تاريک ئاخَيندرا. 
له  )2003( که رکوکييه کان ويستيان 
هه ناسه يه ک  بده ن،  خؤيان  باَلي  باي 
فه رهوءد  »ئؤخه ي  بَلَين  هه َلکَيشنء 
زؤر  باَله کان  هَيشتا  مةخابن!،  نه ما  «. 
خؤي  درَيژيي  هه ناسه   رانه کشابوون ، 
له جياتي  شَله ژا،  شار  وه رنه گرتبوو، 
دي��واره ک��ان  ل��ه س��ه ر  ب��ه ع��س،  راوه  
که س  فآلنه   بؤ  خانووه   ئه م  نوءسرا 
کورسيء  شانيانه وه   به سه ر  گيراوه ، 
ده بينرا،  شکاو  ده رگ���اي  س��ه الج��ه ء 
هه زاران ته ن شيش ديار نه ما، ده رگاي 
شکَينرانء  قوتابخانه کان  دائ��ي��ره ء 
ژوءر  به ره وخوارء  بارکرانء  هه موو 
ئه نجامدرا،  تر  کاري  زؤر  بةإَيکران، 
وتيان »ده ي رؤژي باران قوإاوه ء هه ر 
بَيت،  قوإاويي  که وامان  ئَيمه ش  ده بَيت 

که  باران نه ما قوإاو نامَينَيت«. 
رؤژگ����ار ه���اتء چ���وو، ق��وإي 
به شکردني  له   بووه وه ،  شلتر  که رکوک 
له سه ر  رَيکنه که وتن،  چيمه نتؤ  قيرء 
هه ريه ک  تائَيستاش  شار  ئاغايه تي 
له سه ر کَيوَيکن، زؤريان بوون به  خاوه ن 
پاآلوگه ي نه وت، به نزينخانه ، باَله خانه ي 
ژينگه ي  له به ر  ئَيستاش  گه وره ،  به رزء 
شار  ده ره وه ي  له   شار،  دووکه آلويي 

خه ريکن. 
ئ��ه وان  ف��ه ره��وءدي  س��األ   )35(
وه ک  ساَليشه   حه وت  کَيشا ،  درَيژه ي 
فه رهوءده   ئه و  دنيا  گؤإانگارييه کاني 
ده که ين:  گه وره تري  نوَيده که ينه وه  ء 
دةإفَينين،  ده ب��إي��نء  ده ک��وژي��ن، 
گ��ه راج  خؤماَليدا  گةإه کَيکي  له پاأل 
ناو  بؤرييه کاني  وه ک  دروستده که ين، 
ئه و  له ناو  وآلت،  خ��واروءي  بياباني 
فيته ريي،  ک��اري  له جياتي  گه راجه دا 
بؤري نه وتي باباگوإگوإ کونده کرَيتء 
ئاوديو  ده دزرَي����تء  ره ش  زَي���إي 
بانان  به رزه کي  وه ک  دزيش  ده کرَيت، 

بؤي ده رده چَيت. 
ئه مانه  ده يانه وَيت بة رؤژي روءناک 
شارء بابا به  ده ردي که واو سه َلته که ي 
مه ال ببه ن، له به ر تايبه تمه نديي که رکوکء 
وه زعي نه ته وه ييش داواي ضاوپؤشينء 
ئه هلي  ئاخؤ  به آلم  ده ک��ه ن،  بَيده نگيي 
شار  به لَيدانه وه ي ئه م قه وانه  کؤنه  فريو 
داده خه ن،  سه ر  ده که نء  بإوا  ده خؤن، 

تا شار به  ده ردي که وا بچَيت!.

كةركوك/ ئارام جةمال

ثَيشنيازَيكي  دذى  كةركوك،  ثَيكهاتةكاني 
ئةمريكا دةوةستنةوة بؤ بآلوكردنةوةي هَيزي 
ئاشتيثارَيز لة ناوضة كَيشةلةسةرةكاني نَيوان 

هةرَيمء بةغدا.
فةرماندةى  ئؤدَيرنؤ،  رايمؤند  جةنةراأل 
ناوةندى هَيزةكانى ئةمريكا لة عَيراق، ثَيشبينى 
ناوضة  لة  ئاشتيثارَيزى  هَيزى  بآلوةثَيكردنى 
لةدواى  زانى  رَيطة  باشترين  بة  جَيناكؤكةكان 
لة  عَيراق  لة  ئةمريكا  هَيزةكانى  كشانةوةى 

كؤتايي ساَلى )2011(دا.
لة ميانى ضاوثَيكةوتنَيكى جةنةراأل رايمؤند 
هَيزةكانى  ناوةندى  فةرماندةى  ئؤدَيرنؤ، 
هةواَلى  ئاذانسى  لةطةأل  عَيراق،  لة  ئةمريكا 
راب��ردوو  هةفتةى  كة  ثرَيس،  ئةسيؤشَيتد 
بآلوكرايةوة، ئؤدَيرنؤ رايطةياند: »ئةطةر هاتوو 
لة  ئةمريكا  هَيزةكانى  كشانةوةى  كاتى  تا 
عَيراق بارطرذيىء ناكؤكييةكانى نَيوان كوردو 
كةمنةبَيتةوة،  عَيراقدا  باكوءرى  لة  عةرةبةكان 
ئةوا ثَيدةضَيت جَيطيركردنى هَيزى ئاشتيثارَيزى 
ناوضانة  لةو  نةتةوةيةكطرتووةكان  بة  سةر 

رَيطةضارةيةك بَيت«.
هيواى  ئؤدَيرنؤ  ثَيشبينييةشدا،  ئةو  لةطةأل 
خواست ثَيويست بة بوونى هَيزى ئاشتيثارَيزى 
لةو  نةكات  نةتةوةيةكطرتووةكان  بة  سةر 

ناوضانةدا.  
ليستى  سةرؤكى  جبورى،  خةليل  محةمةد 
طردبوونةوةى عةرةبى لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
بؤ  بيانيى  هَيزى  هَينانى  مانةوةو  كةركوك، 
هةموو  بة  جَيناكؤكةكان  ناوضة  ع��َي��راقء 
»ضارةسةرَيكى  رةتدةكاتةوةو  شَيوةيةك 
بؤ  رَيطةضارة  باشترين  بة  عَيراقى«  تةوافوقى 

كةركوكء ناوضة جَيناكؤكةكان دةزانَيت.
لةوبارةيةوة جبورى بة رؤذنامةى راطةياند: 
لة  بةشَيكن  جَيناكؤكةكان  ناوضة  »كةركوكء 
ثارَيزطاكانى  تةواوى  حاَلى  حاَليان  عَيراقء 
ديكةى عَيراقة، لة رابردوودا هةوَلى زؤر دراوة 

باشيش  هةنطاوى  كَيشةكةو  ضارةسةرى  بؤ 
حكومةتى  ثةرلةمانء  ك��ارى  ئ��ةوة  ن��راوة، 
داهاتووى عَيراقة ضارةسةرى كَيشةكة بكات، كة 
ثَيمواية لة تواناياندا هةيةو ثَيويست بةوة ناكات 
هيض  ئةمريكا  هَيزةكانى  كشانةوةى  لةدواى 
هَيزَيكى بيانيى بهَينرَيتء دؤسيةكةيان تةسليم 
بكرَيت، ضونكة هيض مةترسييةك لة ئارادا نييةو 

ثَيويست بة هَينانى ئةو هَيزة ناكات«.

بيرؤكةكةو سةرةتاى هةنطاوى
ثرؤذةكةى بايدن بؤ دابةشكردنى عَيراق

لةطةأل رةتكردنةوةى بيرؤكةكةدا، حةسةن 
لة  توركمانى  بةرةى  ليستى  ئةندامى  تؤران، 
ثَييواية: ئةوة سةرةتاى  ئةنجومةنى كةركوك، 
بؤ  بايدنة  ثرؤذةكةى  عَيراقء  دابةشكردنى 
جَيناكؤكةكانء  ناوضة  ئاسايشى  ثاراستنى 
نيشتمانيى، نةك هَيزى  هَيزَيكى  دروستكردنى 
ئاشتيثارَيز، تؤران بؤ رؤذنامة وتى: »هاوشَيوةى 
هاوبةش،  هَيزى  دروستكردنى  ثَيشنيازى 
شكستخواردووى  ديكةى  ثَيشنيازَيكى  ئةمة 
ثَيمواية هَيزى ئةمنيى ثيشةسازيى  ئةمريكاية، 
ناوضةكةدا  رؤَلةكانى  لةناو  دةبَيت  ناوخؤييةو 

هَيزَيكى هاوبةشى )كورد، توركمان، عةرةب(ى 
دروستبكرَيت بةشَيوةيةكى يةكسانء ئةو هَيزة 
سةر بة سوثاى عَيراق بَيت، بةثَيضةوانةوة هيض 
نابَيت  سةركةوتوو  ديكة  ثَيشنيازَيكى  جؤرة 
جَيناكؤكةكان،  ناوضة  ئاسايشى  ثاراستنى  بؤ 
رةزامةنديى  لةوجؤرةش  هَيزَيكى  هَينانى 
ئاسايشى  ئةنجومةنى  عَيراقء  حكومةتى 

نَيودةوَلةتيى دةوَيت«.
»سيناريؤى  راشيطةياند:  تؤران  حةسةن 
جؤراوجؤر لة ئارادان، كة دواكةوتنى ثَيكهَينانى 
حكومةتء بيرؤكةى هَينانى هَيزى ئاشتيثارَيزى 
عَيراقء  دابةشكردنى  سةرةتاى  نَيودةوَلةتيى، 
ثرؤذةكةى جؤزيف بايدنة، كة ئَيمة بة تةواوى 
دابةشكردنى  ثَيشنيازانةو  ئةمجؤرة  دذى  لة 

عَيراقين«.
ئةنجومةنى  برايةتى  ليستي  ئةندامَيكي 
ثَييواية  ئةوةى  لةطةأل  كةركوكيش  ثارَيزطاى 
كةركوك ثَيويستى بة هَينانى هَيزى ئاشتيثارَيز 
نيية، وايدةبينَيت ثَيشنيازةكة هةإةمةكي نييةو 

زةمينةسازيى ثَيشوةختى بؤ كراوة.
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  تاَلةباني  رَيبوار 
مادةى  جَيناكؤكةكان  ناوضة  »ك��ةرك��وكء 

بؤ  ج��ؤراوج��ؤرى  ليذنةى  دةس��ت��وءري��ىء 
ضارةسةرنةكردنء  بةهؤى  بةآلم  دياريكراوة، 
دةرةكىء  اليةنى  كَيشةكةوة  درَيذةكَيشانى 
ثَيشنيازى  يؤنامى  ئةمريكاو  بةتايبةت 
ضارةسةريان هةبووة، ئةم ثَيشنيازةش ثَيمواية 
عةشوايي نييةو لة ئةنجامى ديدارو ثَيشنيازى 
باسى  عَيراقةوة  ناو  سياسيى  اليةنى  نةتةوةو 
لَيوةكراوة، ثَيدةضَيت زةمينةسازيى ثَيشوةختى 
باسيدةكات  ئؤدَيرنؤ  كة  ئَيستاش  كرابَيتء  بؤ 
كاردانةوة  ض��اوةإوان��ى  ئةمريكا  ئيدارةى 

ئةرَينىء نةرَينييةكانيةتى«.
ثَيشكةشكردنى  ثَييواية:  تاَلةبانى  رَيبوار 
وردبَيت  ضةندَيك  ثَيشنيازَيك  هةرجؤرة 
ديكةى  طرووثَيكى  رابردووشدا  لة  باشترةو 
بةرميلة  كةركوك  ثَييانوابوو،  ئةمريكى 
وتى:  دةتةقَيتةوة،  بَيت  هةركات  باروءتةو 
»ثَيضةوانةى ثَيشبينى طرووثى بيكةر-هامَلتؤن 
كةركوك بةرميلة باروءت نةبوو، نةشتةقييةوة، 
كوردو  بة  كَيشةكة  ناو  اليةنةكانى  تائَيستاش 
مَيزى  لةسةر  ب��ةردةوام  عةرةب  توركمانء 
لة  ئاشتى  رَيطةضارةى  ئةطةرى  طفتوطؤنء 

رَيطةضارةى جةنط زياترة«.

سازدانى: بةرهةم عومةر

كاكةإةش سديق، ئةندامي ليژنةي باآلي 
جَيبةجَيكردني مادةي )140(ء بةرپرسي 

ئؤفيسي )كةركوك(ي جَيبةجَيكردني 
مادةكة،   لةم ضاوثَيكةوتنةدا كة سايتى 
)سبةى( لةطةَليدا سازيداوة، باس لة دوا 
طؤإانكارييةكانى تايبةت بة مادةي )140( 

دةكات.

لة  بودجةيةي  ئةو  چةندَيك  تا  ئايا   -
ساَلي)2010(دا تةرخانكراوة بؤ جَيبةجَيكردني 
ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةي  )140(ء  م����ادةي 
)بةعةرةبكردنء  پإؤسةي  زيانلَيكةوتوواني 
لةگةأل  ش��ارةك��ة،  خةَلكي  راگ��واس��ت��ن(ي 
مادةكةدا  جَيبةجَيكردني  قؤناغةي  ئةم 

دةگونجَيت؟
* ئةو بودجةيةي ئةمساأل تةرخانكراوة بؤ 
جَيبةجَيكردني مادةي)140(، تةنيا )172(مليار 
بودجةية  ئةو  پَيمانواية،  عَيراقييةء  ديناري 
لة  ئَيستا  لةبةرئةوةي  ناكات،  بةش  كةمةء 
عَيراقدا )4(ئؤفيسي ديكةي قةرةبووكردنةوةي 
باشووري  ناوةإاستء  لة  زيانلَيكةوتووان 
قةرةبووكردنةوةي  بؤ  كراوةتةوة  عَيراق 
ئةو كةسانةي بةهؤي سياسةتي راگواستنء 
ئَيرانء  ش��ةإي  نيشتةجَيكردنء  ب��ةزؤر 

عَيراقةوة زيانيان بةركةوتووة.
تةرخانكراوة،  بودجةيةي  ئةو  لةبةرئةوة، 
)7(ئؤفيسدا،  ب��ةس��ةر  دةك��رَي��ت  داب���ةش 
فؤإمي  خَيزانانةي  ئةو  ژم��ارةي  لةكاتَيكدا 
قةرةبووكردنةوةيان پإكردووةتةوة لة هةرسآ 
كةركوك(  سنجارء  )خانةقينء  ئؤفيسةكاني 
زياديانكردووةء پارةي تةرخانكراويش بةشي 

ئةوة ناكات كة بة يةكساني بةسةرهةمووياندا 
دابةش بكرَيت.

لةو پارةيةي كة هةية بؤ ئةو )7(ئؤفيسةي 
م��ادةي)140(،  بة  سةر  قةرةبووكردنةوةى 
كةركوك  ب��ةر  بةشةي  ل��ةو  ب��اوةإن��اك��ةم 
قةرةبوو  بتوانن  خَيزان  )3(هةزار  دةكةوَيت، 
ئةو  ئَيمة،  بةإاي  لةبةرئةوة  وةربگرنةوة، 
پارةية بإَيكي زؤر كةمةء لةئاستي گةورةيي 
دووچ��اري  كة  نيية  گرفتانةدا  زي��انء  ئةو 

خَيزانةكاني ناوچة جَيناكؤكةكان بووةتةوة.
بؤ چارةسةركردني گرفتي كةميي بودجةي 
تةرخانكراو بؤ قةرةبووكردنةوةي خَيزانةكاني 
بودجةيةكي  كة  داوامانكردووة  كةركوك، 
تايبةت تةرخانبكرَيت بؤ ئةو )4(ئؤفيسةي لة 
كراونةتةوة،  عَيراقدا  باشووري  ناوةإاستء 
لةسةر بودجةي  بؤئةوةي كاريگةريي خراپ 
ئَيمة بةجآ نةهَيَلن، بةآلم تا ئَيستا حكومةتي 
بؤية  دةرن��ةب��إي��وة،  رةزامةنديي  عَيراقي 
گوشار  اليةكةوة  بةهةموو  كة  هةوَلدةدةين 
بؤئةوةي  عَيراقي،  حكومةتي  سةر  بخةينة 

بودجةي مادةي )140(زياد بكات.
- چ��ي��ت��ان��ك��ردووة ب��ؤ ك��اراك��ردن��ي 

جَيبةجَيكردني مادةي )140(؟
چةند  هةوَلةكانمانء  لة  بةردةوامين   *
دةمةوَيت  كة  بوارةدا  لةو  هةية  نوآ  شتَيكي 

بيَلَيم، لة چةند رؤژي رابردوودا، لةگةأل نَيردةي 
سكرتَيري كؤمةَلةي نةتةوة يةكگرتووةكان لة 
دوو  سازكردء  دانيشتنمان  )يؤنامي(  عَيراق 
كة  بدرَيت  هةوأل  خستةإوو،  پَيشنيازمان 
ليژنةي باآل، ميزانييةيةكي تايبةتي هةبَيت بؤ 
راپةإاندني كارةكاني قةرةبووكردنةوة لة نَيو 
نةگةإَيينةوة  جارَيك  هةموو  مادةي)140(دا، 
بة  پَيويست  دووبارة  داراييء  وةزارةتي  بؤ 
بكاتةوةء  وةزيران  ئةنجومةني  رةزامةنديي 
بكات،  دةستنيشان  ب��إةك��ةي  پةرلةمان 
راپةإاندني  زووتر  بؤ  ئاسانة  زؤر  ئةوةش 
كارةكاني مادةي)140(، ئةو كارة كاريگةريي 
دةستةي  بؤ  چؤن  ه��ةروةك  دةبَيت،  باشي 
چارةسةركردني موَلكة كَيشةلةسةرةكان ئةو 
ميزانييةية دابينكراوة، چونكة تةنيا بةو شَيوةية 
جَيبةجَيكردني  قؤناغةكاني  م��ادةي)140(ء 

چاالك دةبن.
پَيشنيازمانكردووة  ئَيمة  كة  ديكة  خاَلَيكي 
عَيراق،  لة  يةكگرتووةكان  نةتةوة  نَيردةي  بؤ 
ناوي  م���ادةي)140(  بةشَيكي  كة  ئةوةية 
كة  كَيشةلةسةرةكان(ة  موَلكة  )دةستةي 
لةو  هةية  ياساييمان  داواي  )36(هةزار  ئَيمة 
بوارةدا، پَيشتر گرووپةكةي )ئةحمةد بةراك، 
زةويية  چارةسةركردني  دةستةي  سةرؤكي 
كَيشةلةسةرةكان( زؤر خاوة خاويان دةكردء 
يةكالييكردنةوةي داوا ياساييةكاني كةركوكيان 
وةآلم نةدةدايةوةء تةگةرةيان دةخستةبةردةم 
كَيشةلةسةرةكان،  موَلكة  يةكالييكردنةوةي 
كوردَيكي  كة  داوامانكردووة  ئةمجارة  بؤية 

كةركوك ببَيتة ئةندامي ئةو دةستةية.
بؤ ئةو مةبةستة، ليژنةي دانوستاندنكاري 
كوردستانييةكانمان  ليستة  ئيئتيالفي 
لةگةأل  قسةمان  تةلةفؤن  بة  تَيگةياندووةء 
لة  ب��ؤئ��ةوةي  ك���ردووة،  ئةندامَيكدا  چةند 
گفتوگؤكاندا ئةو هةنگاوة عةمةلييانة بنرَين بؤ 

زياتر كاراكردني هةنگاوةكاني جَيبةجَيكردني 
مادةي)140(، چونكة بةم دوو پَيشنيازةي ئَيمة، 
دةتوانين دَلنيابين لة كارابووني جَيبةجَيكردني 

مادةى )140(.
م����ادةي)140(  شَيوةية  ب��ةم  ئ��ةگ��ةر   -
لة  هةبن  خةَلكانَيك  جَيبةجَيبكرَيتء 
هةنگاوةكاني  بةردةم  بخةنة  تةگةرة  بةغدا 
بةم  كارةكاني  رؤتيناتي  جَيبةجَيكردنيء 
شَيوةيةي ئَيستا بَيت، پَيشبيني دةكةيت مادةكة 

بةچةند ساَلي ديكة جَيبةجَيبكرَيت؟
بؤ  كاربكرَيت  شَيوةية  ب��ةم  ئةگةر   *
لة  ديكةش  )5(ساَلي  بة  ئةوا  م��ادةي)140(، 
نابَيت،  رزگارمان  قةرةبووكردنةوة  قؤناغي 
ئةكتيڤترء  چاكترء  ئالياتي  دةبَيت  لةبةرئةوة 
بكرَيتء  دةستنيشان  مادةكة  بؤ  گونجاوتر 
پَيشةوة بؤئةوةي  بهَينرَينة  هةموو اليةنةكان 
بةوپَييةي  جَيبةجَيبكرَيت،  م��ادةي��ة  ئ��ةو 
گةلي  بؤ  چارةنووسسازة  م���ادةي)140( 
ناوچة  ديكةي  پَيكهاتةكاني  هةموو  كوردء 

جَيناكؤكةكاني عَيراقء هةرَيمي كوردستان.
كة  دةزان��ي��ت  باشي  بة  تؤ  ك��ةوات��ة،   -
ليستة  ئيئتيالفي  دانوستاندنكاري  شاندي 
بكةن،  ئَيوة  بة  راوَي��ژ  كوردستانييةكان، 
بةرلةوةي دانوستاندن بكةن لةگةأل پَيكهاتةء 

اليةنة عَيراقييةكان بؤ مادةي)140(؟
كة  دةك��ةي��ن  ئ���ةوة  گلةيي  ئَيمة   *
ليستة  ئيئتيالفي  دانوستاندنكاري  شاندي 
بؤ  بةغدا  بچنة  بةرلةوةي  كوردستانييةكان، 
بةخةَلكي  چاويان  دانوستاندن،  ئةنجامداني 
شاري كةركوكء ئةو بةرپرسانة نةكةوتووة 
قؤناغةكاني  لةگةأل  مامةَلة  رؤژان���ة  كة 
داواي  جَيبةجَيكردني مادةي)140(دا دةكةنء 
نةكردووين،  لَي  روونكردنةوةيان  راپؤرتء 
ئةوةش جَيگةي داخة، دةبواية لةگةأل خةَلكي 

كةركوك وتوَيژيان بكرداية.

كاكةإةش سديق:  بةم شَيوةية كار بؤ جيَبةجَيكردنى )140( 

بكرَيت، بة ثيَنج ساَلي تر قؤناغى ئاساييكردنةوة جيَبةجيَناكرَيت

كةركوكء ناوضة دابِراوةكان

فؤتؤ: ئارام جةمال



راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

لة  رةخنة  ض��اودَي��ران  و  هاوآلتييان 
دةط���رنء  ط���ؤإان  فراكسيؤنى  ئ���ةداى 
خةريكة  سستنء  مانطَيكة  ضةند  ثَييانواية: 
ثَيشتر  كة  الدةدةن  سياسيية  لةوبةرنامة 
بة  بةَلَينيان  هةَلبذاردندا  بانطةشةى  لةكاتى 
نةريتى ضوءنة  هةروةها  دابوو،  هاوآلتييان 
وةالوةن���اوة،  ناوضةكانيان  خةَلكء  ناو 
بةو  دان  فراكسيؤنةكةش  ئةندامانى 

راستييةدا دةنَين.

فراكسيؤنةكة لة ئاست داواكاريى خةَلكدا نةبوءة
سةرةتاى  لة  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارانى 
سةردانى  رؤذان��ة  ثةرلةماندا  ناو  ضوءنة 
ناوضةكانى  طشتييةكانء  شوَينة  خةَلكء 
خةمى  بةتةنط  دةك��ردء  كوردستانيان 
ئةو  ماوةيةكة  ب��ةآلم  ب��وءن،  خةَلكةوة 
سةردانيكردنانة نابينرَيتء ئةمةش دوءبارة 

بة سستيى لة كارةكانياندا هةذماردةكرَيت.
ناسك حةسةن، )28(ساأل، كة خوَيندكارى 
خوَيندنى باآلو دانيشتووى شارى سلَيمانيية، 
ث��َي��ي��واب��وو: ب��ةه��ؤى ئ��ةو س��ةردان��ان��ةى 
كَيشةو  ضةندين  طؤإانةوة  ثةرلةمانتارانى 
ثةرلةمان،  طةيشتووةتة  خةَلك  داخوازيى 
ثةرلةمانتارانى  زؤرة  ماوةيةكى  »ب��ةآلم 
طؤإان ئةو نةريتة جوانةيان لةبيركردءوةو 
ئةمة  كة  لةبيركردوءة،  خةَلكيان  كَيشةكانى 
كة  ثةرلةمانتارانةى  ئةو  بؤ  داخة  جَيطةى 
ثةرلةمان،  ضوءنةتة  خةَلكة  ئةو  دةنطى  بة 
طؤإان  ثةرلةمانتارانى  ثَيويستة  هةربؤية 
شةإى مةدةنىء ثةرلةمانيى لةطةأل سةرجةم 
لةمثةرء رَيطرييةكان بكةن، جا هةركةسَيك 
بةجَيطةياندنى  لةثَيناوى  ئةمةش  بَيت، 
ئةو  جَيبةجَيكردنى  خةَلكء  داواكارييةكانى 
بة  هةَلبذاردنةكاندا  لةكاتى  كة  بةَلَينانةى 

خةَلكيان داوة.

هةماهةنطييان نيية
بؤضوءنَيك هةية لةسةر ئةوةى كة سست 
ثةرلةمانتارانى  كارةكانى  بةإَيوةضوءنى 
طؤإان دةطةإَيتةوة بؤ نةبوءنى هةماهةنطى 
فراكسيؤنةداو  ئةو  ئةندامانى  لةنَيوان 
ئةوةدةكاتةوة،  لةسةر  جةخت  بؤضوءنةكة 

كة دابةشبوءن لةنَيوانياندا هةية.
خولى  ئةندامى  رةف��ع��ةت،  محةمةد 
بة  ثةرلةمانى كوردستان، هةستى  دووةمى 
طؤإاندا  فراكسيؤنى  كارةكانى  لة  سستيى 

كردوءةو واى دةبينَيت، كة هةماهةنطى لةناو 
فراكسيؤنةكةدا نيية، بةتايبةت لةو ثالنانةى 
»دابةشبوءنَيك  وتيشى:  دايدةنَين،  كة 
لةكاتَيكدا  فراكسيؤنةكةدا،  لةناو  دةبينرَيت 
زؤر  نَيوانيان  ثةيوةنديى  ثَيويستبوو  كة 
بة  بن  ثةيوةست  هةموءيان  بةهَيزبَيتء 
سةرؤكايةتى فراكسيؤنةوة، بةآلم بةداخةوة 

ئةو ثةيوةستبوءنة نابينرَيت«.
سةرؤكى  عةبدوَلآل،  نيعمةت  هاوكات 
وتى:  كوردستان،  ثةرلةمانتارانى  يةكَيتى 
هاندةدرَيت  سةرةتا  كة  كةسَيك  »هةموء 
كارةكانيدا  لة  ثةلة  دةك��اتء  جديى  ئيشى 
ئاسانةو  ئيشةكة  كة  وادةزانَيت  دةك��اتء 
رَيطةى بؤ ضؤَلكراوة، بةآلم نازانَيت كة ئةمة 
هةربؤية  بةردةميدا،  لة  هةية  تةطةرة  ضةند 
دَينةإَيى  بةربةست  هةندَيك  دوات��ر  كة 
من  بإواى  بة  كة  دةبَيت،  سةدمة  توءشى 
رةتكردنةوةى  ئةوان  ب��ةردةم  بةربةستى 
ئةوان  دةبَيت  بةآلم  بوو،  ثرؤذةياساكانيان 
ئةمإؤ  ئةطةر  كاربكةن،  ثشوودرَيذيى  بة 
ئيتر  كة  نيية  ئةوة  واتاى  نةكراوة  ئيشَيك 

ناتوانن ئةو ئيشة بكةن«. 

سستبوءن، ريسةكة دةكاتةوة بة خورى
ئةو بةرنامةيةى كة طؤإان بؤ هةَلبذاردنة 
داينابوو، هؤكارَيك  ثةرلةمانييةكةى )7/25( 
كةس  مليؤن  نيو  نزيكةى  بؤئةوةى  بوو 
ل��ة ك��وردس��ت��ان دةن��ط��ى ث��َي��ب��داتء )25( 
ثةرلةمانتارى ضوءنة ثةرلةمانى كوردستان، 
ضاوةإَيى  خةَلك  ثةرلةمان،  لةدواى ضوءنة 
لَيدةكات،  بةرنامةيةيان  ئةو  بةجَيطةياندنى 
بةآلم بةدوادانةضوءن بؤ ئةو ثرؤذانةى كة 
ثَيشكةشيان كردءوة، زيان بة متمانةيان الى 

دةنطدةرةكانيان دةطةيةنَيت.
رؤذنامةنوءس،  رَيشاوى،  عةبدوَلآل 
ئَيستا  كة  سستبوونةى  ئةو  هيواخوازة 
دةكةن  ثيادةى  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارانى 
خةَلك  ضونكة  هةبَيت،  كؤتايى  بَيتء  كاتيى 
بةوشَيوةية لَييان قبوءأل ناكاتء دوءر نيية 
ضونكة  خ��ورى،  بة  ببَيتةوة  »ريسةكةيان 
ضوءنةتة  طةورةوة  زؤر  بةَلَينى  بة  ئةوان 

ثةرلةمان«.
ئةو رؤذنامةنوءسة بة ثَيويستي دةزانَيت 
ثةرلةمانتارانى طؤإان بةدواداضوءن بؤ ئةو 
كردوءةو  ثَيشكةشيان  كة  بكةن  ثرؤذانة 
بةدواداضوءن  هاوكات  بةرنامةوة،  ناخرَينة 
بكةن كة رةتدةكرَينةوة،  ثرؤذانةش  ئةو  بؤ 
كة  وابيربكةنةوة  ئ��ةوان  »نابَيت  وتيشى: 
كاريان تةنيا ثَيشكةشكردنى ثرؤذةياسايةو 
دوات���ر ئ��ةس��ت��ؤى ث���رؤذةك���ان ل��ة ملى 

بةَلكو  نةخَير  ثةرلةمانة،  سةرؤكايةتى 
لةكاتى دواكةوتن يان رةتكردنةوةيدا دةبَيت 
بةدوايدا بإؤنء هةَلوَيستيان هةبَيت، تةنانةت 
ئةطةر كار بطاتة موقاتةعةكردنى ثةرلةمانى، 
ثَيشكةشكردنى  بة  وابزانن  ناكرَيت  ضونكة 
ثرؤذةكةو باسكردنى لة راطةياندندا هةموء 
شتَيكيان كردوءةء لة روءى جةماوةرييةوة 
تاوانبار  دةس��ةآلت  حكومةتء  دةتوانن 
ليستى  ثرؤذةكاندا  رةتكردنةوةى  لة  بكةن، 
دةسةآلت تاوانبارة، بةآلم ئةمانيش بَيتاوان 

نين لة بةدواداضوءن بؤ ثرؤذةكانيان«.

دان بة سستبوءنياندا دةنَين
لة  طؤإان  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى 
لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة، دان بة سستبوءنياندا 
خواسانة  ب��اسء  ئةو  سةرجةم  دةنَيتء 
روءندةكاتةوة كة ثةيوةنديى بة سستبوءنى 

فراكسيؤنةكةيانةوة هةية. 
ك���اردؤ م��ح��ةم��ةد، ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى 
بةوة  ئاماذة  هةولَير،  ثارَيزطاى  لة  طؤِران 
فراكسيؤنةكةى  بة  تيمَيك  هةموء  دةكات: 
بةرنامةى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  ئةوانيشةوة 
بةدواداضوءن  بة  ثَيويستى  خؤى  كارى 

هةية بؤ ئةو بةرنامةيةى هةيةتى، كة ئايا تا 
ضةند جَيبةجَيدةكرَيت، ضةند ناكرَيتء بؤضى 
مةبةستة  ئةو  بؤ  »ئَيمة  وتيشى:  ناكرَيت؟ 
ضوار  ئةو  بؤ  هةية  ستراتيذيمان  ثالنَيكى 

ساَلة«.
ئةو ثةرلةمانتارة بة ثَيويستى دةزانَيت بؤ 
لةاليةن  كارةكانيان،  بةإَيوةضوءنى  باشتر 
لَيثيرسينةوةيان  طؤإانةوة  بزءوتنةوةى 
»نةريتى  وت��ى:  ه��ةروةك  بكرَيت،  لةطةأل 
زاَلة،  ئَيمة  الى  كة  ثاراستن  سةربةخؤيى 
دروستكردءوة،  كةمتةرخةميى  لة  جؤرَيك 
ئةوةندة  طؤإان  بزءوتنةوةى  بةجؤرَيك 
فراكسيؤنةكة  داوةت���ة  س��ةرب��ةخ��ؤي��ى 
لَيثرسينةوةى لة كارةكانى ثشتطوَيخستوءة، 
بزءوتنةوةية  ئ��ةو  ثَيويستة  لةكاتَيكدا 
يان  خؤى  سياسةتى  جَيبةجَيكردنى  بؤ 
فراكسيؤنةكة  لة  ئاطاى  خؤى  بةرنامةى 
راستة  بزءوتنةوةكة،  لة  بةشَيكة  كة  بَيت، 
هةيمةنةى  كة  نيم  بؤضوءنة  ئةو  لةطةأل  من 
بَيتةوة  تةقليدييةكان  حيزبة  وةك  حيزب 
جَيطةية  ئةو  تا  بةآلم  فراكسيؤنةكةمان،  ناو 
بزءوتنةوةكةو  ثةيامى  كة  سةربةخؤم 
بة  متمانة  ب��زوءت��ن��ةوةك��ةو  ب��ةرن��ام��ةى 

هةقى  دةن��ا  دةث��ارَي��زرَي��ت،  دةنطدةرةكة 
لَيثيضينةوةية  ئةم  كة  هةية،  لَيثرسينةوةمان 

بة كةميي دةبينم لة طؤإاندا«.
كة  دةخاتةإوو،  ئةوة  ثةرلةمانتارة  ئةو 
فراكسيؤنةكة بةرثرسيارة لة جَيبةجَيكردنى 
بةوةشدا  دان  بةآلم  خؤى،  بةرنامةكةى 
قسة  دانانى  بةديل  بة  نةريتى  كة  دةنَيت، 
فراكسيؤنةكةى  كوردستاندا  لة  كار  لةجَيى 
ئَيمة  »الى  ط��رت��ووةت��ةوة،  ئةوانيشى 
تةعبير  راطةياندن  بة  قسةء  بة  ئةوةندةى 
ئةنجامى  ئةوةندة  دةكةين،  ثرؤذةكانمان  لة 
بكةين  ثرسيار  دةبَيت  منةوة  بةالى  نادةين، 
لةوةى كة ئةنجام ضيية؟، ئايا كة ئةم قسانة 
راطةياندندا  لة  كة  ئةوةية  بؤ  هةر  دةكةين 
رةخنة بطرينء قارةمانَيتى بنوَينين، بَيطومان 
ئَيمة  الى  كةئةوة  بةداخةوة  بةآلم  نةخَير، 

زاَلة«.
نةريتى  ثشتطوَيخستنى  بة  سةبارةت 
ضوءنة ناو خةَلكء هاوخةميى بؤ هاوآلتييان، 
كاردؤ وتى: »ثَيويستة ئةوة لة تاك بة تاكى 
من  بةآلم  بثرسيت،  طؤإان  ثةرلةمانتارانى 
طرفتي  كةموكوءإييء  بة  خؤم  شةخسى 

تَيدةطةم«.

راثؤرتى: ضاوان عةلى 

شارةزايانى  ثةرلةمانتارانء  بإواى  بة 
ئابووريى، نةبوونى هيض ثاشةكةوتَيكى دارايى 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  حكومةتى  لةاليةن 

ئايندةى هةرَيم دةخاتة مةترسييةوة.
حكومةتى  رابردوودا،  )7(ساَلى  لةماوةى 
هةرَيمى كوردستان، بإى )46( ترليؤنء )585( 
مليارو )822( مليؤن دينارى، جطة لة بودجةى 
تةواوكاريى لة حكومةتى عَيراقى وةرطرتووة: 
)بودجةى ساَلى )2004(ى هةرَيم )2( ترليؤنء 
 )2005( ساَلى  بودجةى  دينار،  مليار   )792(
بودجةى  دينار،   مليار   )749( ترليؤنء   )3(
ساَلى )2006( )4( ترليؤنء )273( مليار دينار، 
 )847( ترليؤنء   )7(  )2007( ساَلى  بودجةى 
ساَلى  بودجةى  دينار،  مليؤن   )660( مليارو 
 )783( مليارو   )628( ترليؤنء   )7(  )2008(
 )8(  )2009( ساَلى  بودجةى  دينار،  مليؤن 
دينار،  مليؤن   )263( مليارو   )857( ترليؤنء 
 )432( ترليؤن   )11(  )2010( ساَلى  بودجةى 

مليارو )176( مليؤن دينار(.
)7( ساَلة  ئةوةى حكومةتى هةرَيم  لةطةَل 
لة بةغدا  ترليؤنى وةك بودجة  لة )46(  زياتر 

داهاتة  لةو  جطة  تائَيستا  بةآلم  وةرطرتووة، 
زؤرةو دةسكةوتنى داهاتَيكى زؤر لةفرؤشتنى 
نةوتء باجة ناوخؤييةكان، هيض ثاشةكةوتَيكى 

نيية.
عةدنان عوسمان، ئةندامى ليذنةى دارايى 
»حكومةتى  دةَلَيت:  كوردستان،  ثةرلةمانى 
لةطةأل  مامةَلةكردنى  ستراتيذى  هةرَيم، 
فةرمانطة  داراي��ىء  وةزارةت��ى  نيية،  ث��ارةدا 
ثةيوةنديدارةكانى، هةموو ئةركةكةيان بووة بة 
ضؤنَيتيى سةرفكردنى ئةو )17%(ية، نةك دانانى 
بإَيك  ثاشةكةوتكردنى  بؤ  ستراتيذ  ثالنء 
ثارةء سوودوةرطرتن لة داهاتةكان«، وتيشى: 
طفتوطؤكاني ثةرلةمانيش لةسةر ميزانيية، تةنيا 
طفتوطؤكردنن لةسةر سلفةيةك كة لةبةغداوة 
بؤمان دَيت، ئةمةش عةقَلييةتَيكى زؤر خراثةء 

ئايندةى هةرَيم دةخاتة مةترسييةوة.
ثالنَيكى  نةبوونى  حكومةتء  بَيخةميى 
وتةى  بة  كة  كاتَيكداية  لة  تؤكمة،  داراي��ى 
ئةطةرى  ئابووريى،  ب��وارى  شارةزايانى 
بؤ  هةرَيم  حكومةتى  رووبةإووبوونةوةى 
قةيرانى ئابووريى زؤر لة  ئاراداية. سةروةر 
زانكؤى  لة  مامؤستا  عةبدوَلآل،  محةمةد 
ئابووريى  لة  هةية  ماستةرى  كة  سلَيمانى 
سياسيدا، ثَييواية: لة ئَيستادا حكومةتى هةرَيم 
شَيوازى ثشتبةستن بة مووضة ثةيإةودةكات، 

ثشتيان  هةرَيم  خةَلكى  هةموو  واتايةى  بةو 
اليةنى  بةستووةء  حكومةت  مووضةء  بة 
ثيشةسازىء كشتوكاأل ثشتطوَيخراون، ئةمةش 
بومةلةرزةى  روودانى  ئةطةرى  كة  وادةكات 
دوورنةزانرَيت،  بة  كوردستان  لة  ئابووريى 
كة بةداخةوة هيض ئامادةكارييةكى بؤ ناكرَيت 

لةاليةن حكومةتةوة.
هةرَيميش،  دارايى  وةزارةتى  ئَيستادا،  لة 
ثاشةكةوتَيكى  هيض  كة  دةنَيت،  بةوةدا  دان 
بايز  وتةكانى  لة  ئةمةش  نيية،  داراي���ي 
هةرَيم،  حكومةتى  دارايى  وةزيرى  تاَلةبانى، 
ثَيدا، رووندةبَيتةوة،  كة بؤ رؤذنامة ئاماذةى 
هةرَيم  حكومةتى  دةنَيت:  بةوةدا  دان  كاتَيك 
نييةء  ثاشةكةوت لةضى  ثاشةكةوتى دارايى 
بكات، كاتَيك بة ثَيى ياسا، ئةو داهاتانةى لة باجء 
طومرطء داهاتةكانى ديكة هةيةتى، هةموويان 
ئةوداهاتةمان  تةنها  ناوةندء  بؤ  دةطةإَينةوة 
هةية كة  بودجةكةيةء لة حكومةتى عَيراقييةوة 

وةك بةشى هةرَيم وةريدةطرين.
ئةم بيانوةى وةزارةتى دارايى هةرَيم بةوةى 
داهاتى هةبَيت، ضونكة هةمووى  ناتوانَيت  كة 
ضةند  ناوةند،  حكومةتى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
لَيكدانةوةيةك هةَلدةطرَيت، لةاليةك ئةندامةكةى 
باس  كوردستان،  ثةرلةمانى  دارايى  ليذنةى 
شَيوازى  ثَيويستة  ئةوة  بؤ  كة  لةوةدةكات، 

هةرَيمء  دارايى  وةزارةتى  نَيوان  ثةيوةنديى 
وةزارةتى دارايى عَيراق بطؤإدرَيتء وا بكرَيت 
كة مةسةلةى فيدراَلى تةنيا رَيطةدان نةبَيت بة 
بوونى سةرؤكى هةرَيمء سةرؤكى حكومةت، 
سةربةخؤبكرَيين،  مادييةوة  رووى  لة  بةَلكو 
بؤ  نةضنةوة  هةموويان  داهاتةكان  بةجؤرَيك 
بؤ  كة  هةبن  جؤراوجؤريش  داهاتى  بةغداء 
هةرَيم  ئابووريى  ذَيرخانى  بووذاندنةوةى 

بةكاربَين.
هاوكات  كة  محةمةد،  س��ةروةر  ب��ةآلم، 
سياسييةكانى  زانستة  كؤلَيذى  مامؤستاى 
زانكؤى سلَيمانيية، لةو بروايةدا بوو كة هةرَيم 
داهاتى  نةوتييةكانء  طرَيبةستة  شيرينيى  لة 
وةبةرهَينان، دةتوانَيت ثاشةكةوت بكات، نةك 
سلفة  وةك  عَيراق  حكومةتى  )17%(يةى  ئةو 

دةيداتآ.
بة بؤضوونى مامؤستاكةى زانكؤ، تائَيستا 
حكومةتى هةرَيم، )8(مليار دؤالرى لة شيرينيى 
)1( بودجةى  بة  بةرامبةرة  كة  هةية،  نةوت 

ساَلى حكومةتى هةرَيم، بةآلم ئةو شارةزاية، 
لة حكومةت  ئةكاديمييةك،  وةك  »من  دةَلَيت: 
طرَيبةستة  شيرينيي  داهاتى  كة  دةثرسم 
دَلنيام،  كة  كوان؟  ديكة  ساآلنى  نةوتييةكانى 

ثةرلةمانتارانيش وةآلميان ال نيية«.
بة راى ضاودَيران، نةبوونى ثاشةكةوتَيكى 

هةرَيمةوة،  حكومةتى  ل��ةالي��ةن  داراي���ى 
مةترسيدارة، بةتايبةت لة ئةطةرى تَيكضوونى 
ئةطةرى  بةغداو  هةرَيمء  نَيوان  ثةيوةنديي 
بةسةر  سروشتيى  كارةساتَيكى  روودان��ى 

هةرَيمدا.
وةزارةت��ى  رةحمةتى  ضاوةإوانكردنى 
دارايى عَيراقيش لة كاتَيكداية كة مامةَلةكردنى 
كوردستان،  هةرَيمى  لةطةأل  وةزارةت��ة  ئةو 
هةر  لةطةأل  كة  مامةَلةيةية  ئ��ةو  هةمان 
ثارَيزطايةكى ديكةى عَيراقدا دةيكاتء حسابى 
لةمبارةيةوة  دةكةن،  هةرَيم  بؤ  ثارَيزطايةك 
رؤذنامة،  بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة  تاَلةبانى،  بايز 
عَيراقى هةبوو  لة حكومةتى  ئةوةى  رةخنةى 
كة لة كاتى طفتوطؤء دانانى بودجةى عَيراقدا، 
بة هيض شَيوةيةك راى وةزارةتى دارايى هةرَيم 
لة  هةماهةنطى  بة  ثَيويستة  كة  وةرناطيرَيت، 
نَيوان وةزارةتى دارايى حكومةتء وةزارةتى 

دارايى هةرَيم دابنرَيت.
هةموو  ع��َي��راق  دةس��ت��وورى  بةثَيي 
هةرَيمةكان  ثارَيزطاو  داهاتةكانى  سامانء 
دةضَيتةوة بةغداو ئةو ثارةيةي كة بؤ هةرَيم 
ضاودَيري  ديوانى  17%ى  سةرفدةكرَيت 
دارايي عَيراق وردبيني بؤ دةكاتء دةبَيت بؤ 
كة  ئةوةى  خةرجبكرَيتء  دانيشتووانةكةى 

دةمَينَيتةوة دةضَيتةوة بةغدا.

هاوالَتييانء ضاودَيران رةخنة لة ثةرلةمانتاراني طؤأان دةطرن

هةرَيم )46( ترليؤني لة بةغدا وةرطرتووة

ضاودَيران بة ثَيويستى دةزانن حكومةتى هةرَيم ثاشةكةوتى دارايي هةبَيت

ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13 سيــاســـــةت 8
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فؤتؤ: رؤذنامة ثةرلةمانتاراني فراكسيؤنى طؤإان لةبةردةم باَلةخانةى ثةرلةمانى كوردستاندا 



هةستيار قادر، كاروان عومةر

فيدراَليى  هةرَيمى  ثَيكهَينانى  هةوَلةكانى 
يةكةم  خاوةنى  زيندوودةكرَيتةوةو  بةسرة 
ئاماذة  شارةكةش  هةرَيمكردنى  بة  بيرؤكةى 
هةرَيم  كَيشةكانى  ئةزموءنى  دةكات:  بةوة 
لةطةأل حكومةتى ناوةنددا، خةَلكى بةسرةى لة 
ثةرلةمانتارَيكى  ساردكردووةتةوة.  فيدراَليى 
ثَيشوءى كورديش دةَلَيت: »ثشتطيرينةكردنى 
ك��وردةوة،  لةاليةن  بةسرة  هةرَيمكردنى  بة 

كورتبيني بووة«.
)2009(دا  س��اَل��ى  ل��ة  ئ���ةوةى  ث��اش 
ثارَيزطاى  هةرَيمكردنى  بة  بانطةشةكارانى 
بةسرة نةيانتوانى دةنطى ثَيويستى ريفراندؤمى 
هةرَيمكردنى  بة  بؤ  شارة  ئةو  جةماوةرى 
هةفتةيةكة  ضةند  ماوةى  كؤبكةنةوة،  بةسرة 
لةاليةن  سةريهةَلداوةتةوةو  هةوآلنة  ئةو 
بؤ  بانطةشةى  ثارَيزطايةوة  ئةو  بةرثرسانى 

دةكرَيت. 
جةبارعةنين جابر، سةرؤكي ئةنجومةني 
ثارَيزطاي بةسرة، كة بؤ دووةمجار بيرؤكةي 
خستووةتةوةطةإ،  بةسرةى  هةرَيمكردنى  بة 
)119(ي  م���ادةى  دةك���ات:  ب��ةوة  ئ��ام��اذة 
ثَيكهَيناني  بة  دةدات  ِرَيطا  عَيراق  دةستووري 
هةرَيمةكان لة عَيراقدا، هةر ثارَيزطايةك مافي 
فيدراَلييء  هةرَيمَيكي  بة  ببَيت  هةية  ئةوةي 
هةية  ئةوةي  مافي  فيدراَليش  هةرَيمَيكي  هةر 
خاوةن دةسةآلتَيكي بةرفراواني هةبَيت وةكو 
بة  تايبةت  ياسادانانء  داراي��يء  دةسةآلتي 
دروستكردني  بيرؤكةي  راطةياند:  رؤذنامةى 
ثارَيزطا  بنةماي  لةسةر  بةسرة  هةرَيمي 
دروستدةبَيت، نةك لةسةر بنةماي جوطرافيء 
نةتةوةييء تايةفةطةريي، بةسرة فرة مةزهةبء 
رَيطاي  لة  جيهان  رءوى  بة  كراوةية  ئايينةء 
هةية،  كؤنيشي  مَيذوويةكي  بةندةرةكانةوةء 
جياوازي  بؤئةوةي  بووة  هؤكارَيك  ئةمةش 
ديكةى  ثارَيزطاكاني  بةسرةء  لةنَيوان  هةية 

عَيراق.
هةرَيمي  ثَيكهَيناني  ثاش  ئاشكراشيكرد: 
ضةند  ثَيكهَيناني  ثرسي  تاوءتوَيى  بةسرة 
ئةو  ضوارضَيوةي  لة  دةك��ةن  ثارَيزطايةك 
بة  بكرَيت  قةزاكان  لة  هةندَيك  واتة  هةرَيمة، 

ثارَيزطا.

طرنطترين  دووةم  بةسرة  ثارَيزطاي 
ثارَيزطاي عَيراقة لة ثاش بةغداء يةكَيكة لة شارة 
ئةمة  خاو،  نةوتى  بةرهةمهَينانى  طرنطةكانى 
جطة لةوةى دووةم ثارَيزطاى عَيراقة لة رووي 
دانيشتووانةوة، كة دةطاتة زياد لة )3( مليؤنء 
هاوبةشي  سنوءري  كةسء  ه��ةزار   )800(
كوةيتء  سعوديء  عةرةبستاني  لةطةأل  هةية 
ئَيرانء بةشَيك لة سنوءرى كراوةشى لةسةر 
كةنداوى عةرةبى هةيةء رووبةري  بةسرةش 

زياد لة )19( هةزار كيلؤمةتر دووجاية.
مَيذووييةكان،  شارة  لة  يةكَيكة  بةسرة 
سةردةمي  بؤ  دةطةإَيتةوة  دروستبووني  كة 
وةكو  كاتةوة  ل��ةو  ئيسالمييء  دةوَل��ةت��ي 
تا  ناسراوة،  بازرطانيء سياسيي  سةنتةرَيكي 

سةردةمي ثادشايةتي عَيراق وياليةتَيك بووة 
عَيراقي  باشووري  ثارَيزطاكاني  سةرجةم  كة 

لةخؤطرتبوو، بة ناوي وياليةتي بةسرة.
فيدراَليى  ئةزموءنى  لة  سوءدوةرطرتن 
هةرَيمى  يةكةم  وةك  كوردستان،  هةرَيمى 
عَيراقدا،  ضوارضَيوةى  لة  فيدراَليى  نوَيى 

بة  بانطةشةكارانى  لةالى  ديارى  كاردانةوةى 
جابر  دروستكردووة،  بةسرة  هةرَيمكردنى 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  عةنين جابر، سةرؤكى 
هةرَيمي  ئةزمووني  بةوةدا:  ئاماذةى  بةسرة، 
كوردستانء ئةو ثَيشكةوتنةي كة بةدةستيهَيناوة 
لة سةرجةم بوارةكاندا، بووةتة هاندةرَيك بؤ 
هاوشَيوة  هةنطاوي  بةسرة  هةرَيمي  ئةوةي 
بنَيت، وتيشي: »ئةزمووني هةرَيمي كوردستان 
نموءنةي باشةء دةبَيت سةرجةم ثارَيزطاكان 
هةرَيمي  داواي  بنَينء  هاوشَيوة  هةنطاوي 
بةدةستهَيناني  بةمةبةستي  بكةن  فيدراَليي 
دةسةآلتي بةرفراوانء تواناي ئةوةيان هةبَيت 

كارةكاني خؤيان بةإَيوةببةن«.
ئةندامي  عةبدوللةتيف،  وائيل  ب��ةآلم 

ثَيشوءى ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق لةسةر 
كةس  يةكةم  كة  نيشتمانيي،  ئيئتيالفي  ليستي 
كرد،  بةسرةي  هةرَيمكردني  بة  داواي  بوو 
هةرَيمي  ئةزموءني  كرد:  ئةوة  بؤ  ئاماذةى 
هةبووة  خراثي  كاريطةريي  كوردستان 
هةرَيمكردني  بة  بؤ  داواكارييةكانيان  لةسةر 

ئةو  دانيشتوواني  »ضونكة  بةسرة،  ثارَيزطاي 
ثارَيزطاية مةترسيي ئةوةيان ال دروستبووة كة 
كَيشةكاني نَيوان هةرَيمي كوردستانء ناوةند، 
كوردستان  هةرَيمي  زيادةإةويي  بةهؤي  كة 
دروستبووة، دووبارة لةنَيوان بةسرةء ناوةند 
دروستببَيتةوة، ئةمةش ترسى الي هاوآلتييان 

لة فيدراَلييةت دروستكرد«. 
ئةندامى  ئةحمةد،  ثشتيوان  هاوكات 
ثَيشوءى ئةنجومةنى نوَينةران لةسةر ليستى 
»بةداخةوة  وتى:  كوردستان،  هاوثةيمانيى 
ثيشانبدةين،  جوان  نموءنةيةكى  نةمانتوانى 
بةهؤى طرَيبةستة نةوتييةكانء ضةند كَيشةيةكى 

ديكةوة زؤر كَيشةمان دروستكرد«.
ب��اآلى  كؤمسيؤنى   )2009( س��اَل��ى 
خؤى  بنكةى  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
مةبةستى  بة  ك��ردةوة  بةسرة  ثارَيزطاى  لة 
هاوآلتى  هةزار   )130( ئيمزاى  كؤكردنةوةى 
ئةو شارة، كة مافى دةنطدانيان هةية تا دواتر 
ناوبراو  كؤمسيؤنى  مانطدا  سآ  لةماوةى 
ريفراندؤم لةسةر بة هةرَيمكردنى ئةو ثارَيزطاية 
ئةنجام بدات، بةآلم تةنيا )37( هةزار ئيمزا بؤ 

ثشتطيريكردنى ئةو ثرؤذةية كؤكرايةوة. 
جياوازى ئةم هةوَلة نوَييةى بة هةرَيمكردنى 
بةسرة لةطةأل هةوَلى ساَلى رابردوو لةوةداية، 
كة ثارتة سياسيية ئايينيء عةلمانييةكانى ئةو 
شارة كة ثَيشتر لةدذى بة هةرَيمكردنى بةسرة 
بوون، ئَيستا ثشتطيريى دةكةن، بةتايبةت ثارتة 
ئايينييةكان، لةو بارةيةوة وائيل عةبدوللةتيف 
هةوَلى  »لة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  تايبةت 
ثارَيزطاى  هةرَيمكردنى  بة  بؤ  راب���ردوودا 
عةلمانيء  ئايينيء  ثارتة  سةرجةم  بةسرة 

ليبراَلةكان دذايةتي ئةو بيرؤكةيةيان دةكردء 
تةنيا بَياليةنةكاني ئةو ثارَيزطاية، كة ذمارةيان 
)37( هةزار كةس بووة اليةنطري ئةو بيرؤكةية 
لةاليةن  بيرؤكةية  ئةو  لةئَيستادا  بةآلم  بوون، 

ثارتة ئايينييةكانةوة سةريهةَلداوة«.
فيدراَليى  هةرَيمى  ثَيكهَينانى  هةوَلةكانى 
بةسرة لة ثاش ئةوة كارى بؤ كرا، كة لةساَلى 
)2008(دا ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق ياساى 
لةكاتى  ثَيكهَينانى هةرَيمةكانى دةركرد، بةآلم 
هةوَلةكانى بة هةرَيمكردنى بةسرةدا طوتارى 
بَيدةنطيى  لة  ئةوكات جؤرَيك  كورد  سياسيى 
لةكاتَيكدا  هةنطاوة،  بةو  بةرامبةر  هةَلبذارد 
كورد  دةبوو  ثَييانواية:  سياسيى  ضاودَيرانى 
ثشتطيريى لةو هةنطاوة بكرداية تا عَيراق ببَيتة 

دةوَلةتَيكى ضةند هةرَيمى فيدراَليى.
ثَيشووى  ئةندامى  ئةحمةد،  ثشتيوان 
ئةنجومةنى  لة  ثارَيزطاكان  هةرَيمء  ليذنةى 
نوَينةرانى عَيراق، بؤ رؤذنامةى روءنكردةوة، 
دةعوةو  حيزبى  دةركرا،  ياساية  ئةو  كاتَيك 
طوشارى  بة  ئيسالميى  ب��اآلى  ئةنجومةنى 
ئَيران ثاشةكشةيان لَيكرد، ليستى هاوثةيمانيى 
كوردستانيش بة هةمانشَيوة ثاشةكشةى لةو 
وتيشى:  نةكرد،  ثشتطيرييان  كردء  بيرؤكةية 
»لة روءى ستراتيذييةوة دروستكردنى هةرَيم 
لة عَيراقدا زؤر طرنطة بؤ هةرَيمى كوردستان، 
فيدراَليىء  سيستمَيكى  دةكاتة  عَيراق  ضونكة 
هَيرشكردنة سةر  مةترسيى  ديكةش  جارَيكى 

هةرَيمى كوردستان نامَينَيت«.
هةوَلةكانى  ثشتطيرينةكردنى  ثَييوابوو: 
ك��وردةوة  لةاليةن  بةسرة  هةرَيمكردنى  بة 

كورتبيني بووة«. 

 رؤذنامة 

لةسةر  عَيراق  سياسييةكانى  ليستة 
سيادييةكان  ث��ؤس��ت��ة  داب��ةش��ك��ردن��ى 
لة  داواى  »بايدنيش  رَيكنةكةوتوونء 
سةركردايةتى كورد كردووة سازش لةسةر 
ثسثؤإَيكى  بكةن،  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى 
دانيشتنى  هَيشتنةوةى  بةكراوةيى  ياساييش 
كاتييةكةيةوة  سةرؤكة  لةاليةن  ثةرلةمان 
هاوكات  دةزان��َي��ت،  ن��ادةس��ت��ووري��ى  ب��ة 
بة جؤرَيك  بة  ئاماذة  ثةرلةمانتارَيكى شيعة 
لة  دةك��ات  ك��ورد  ثةشيمانبوونةوةى  لة 

هاوثةيمانيكردن لةطةأل ليستةكةيان.
بةثَيى مادةى )72(ى دةستوورى عَيراق 
لة ثاش )30( رؤذ  ثَيويستة سةرؤك كؤمار 
لة يةكةم دانيشتنى ثةرلةمان هةَلبذَيردرَيتء 
كؤتايى  رؤذة   )30( ئةو  مانط   )13( ئةمإؤ 
لةسةر  اليةنة سياسييةكان  تائَيستا  هاتووة، 
سيادييةكان  ثؤستة  يةكالييكردنةوةى 
ئيئتيالفى  لة  يةك  هةر  رَيكنةكةوتوونء 
هةإةشةى  عَيراقييةش  ليستى  نيشتمانىء 
لةسةر  ئ��ةط��ةر  ك��ة  ك����ردووة،  ئ��ةوةي��ان 
)سةرؤك  سيادييةكان  ثؤستة  دابةشكردنى 

سةرؤكى  وةزي����ران،  س���ةرؤك  ك��ؤم��ار، 
بةشداريى  نةبَيت،  رَيكةوتن  ثةرلةمان( 
دانيشتنةكةى ثةرلةمان ناكةن، ئةطةر ئةمإؤ 

ئةنجام بدرَيت.
ليستى  ئةندامى  بةياتى،  محةمةد 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  نيشتمانى  ئيئتيالفى 
دابةشكردنى  لةسةر  رَيكةوتن  »تائَيستا 
بة  سةبارةت  نةكراوةء  سيادييةكان  ثؤستة 

لَيكنزيكبوونةوةى ماليكىء عةالويش بةياتى، 
رَيكنةكةوتنى  دةرئةنجامى  »هةمان  وتى: 
عةالويدا  لةطةأل  ماليكىء  لةطةأل  ئَيمةش 
كة  كاتَيكداية  لة  »ئةمة  دةبَيتةوة  دووب��ارة 
نووسراوَيكى  نيشتمانى  ئيئتيالفى  ليستى 
ياسا  دةوَلةتى  ليستى  ئاراستةى  رةسميى 
ثاَلَيوراوى  وةك  ماليكى  تيايدا  ك��ردووةء 
داوا  رةتكردووةتةوةء  وةزي��ران  سةرؤك 

دةكات كة كةسَيكى ديكة بؤ ثؤستى سةرؤك 
وةزيران بثاَلَيون، بةآلم وةآلم نةدراونةتةوة، 
ليستى  ل��ة  نزيكيش  س��ةرض��اوةي��ةك��ى 
»لةميانةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراقيية 
ماليكيدا  ليستةكةى  لةطةأل  دانوستانةكانيان 
ثؤستى سةرؤك وةزيرانيان بة هَيَلى سوور 

داناوة، كة دةبَيت تةنيا بؤ عةالوى بَيت«.
راثؤرتة  بةثَيى  كة  كاتَيكداية،  لة  ئةمة 
شةرقولئةوسةت  رؤذنامةى  كة  هةواَلَيك 
بآلويكردووةتةوة،  دوَينَييدا  ذم��ارةى  لة 
ئةطةر هةية ثؤستةكانى سةرؤك وةزيرانء 
ماليكدا  عةالوىء  لةنَيوان  كؤمار  سةرؤك 
دابةشبكرَيت، بةمةرجَيك دةسةآلتى سةرؤك 
بَيبةش  كورد  بةمةش  زيادبكرَيت،  كؤمار 
هاوكات  كؤمار،  سةرؤك  ثؤستى  لة  دةبَيت 
لة لَيدوانَيكيدا بؤ ئاذانسى نينا، عارف تةيفور، 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى 
»لةميانةى  رايطةياند:  عَيراق  ثَيشووى 
جَيطرى  بايدن،  عَيراق جؤ  بؤ  سةدرانةكةيدا 
سةركردايةتى  لة  داواى  ئةمريكا  سةرؤكى 
ثؤستى  دةستبةردارى  كة  ك��ردووة،  كورد 
سةرؤك كؤمار بَيتء سازش بؤ اليةنةكانى 

تر بكةن«.

 هاوكات محةمةد بةياتى، ئاماذةى بةوةدا: 
»ثَيشتر ليستى هاوثةيمانيى كوردستان بةَلَينى 
شيعةكةدا  ليستة  دوو  لةطةأل  داوة  ئةوةيان 
بة  وادي��ارة  ب��ةآلم  ببةستن،  هاوثةيمانيى 
ثَيضةوانةى لَيدوانى بةرثرسةكانيانةوة هَيشتا 

خؤيان يةكاليي نةكردووةتةوة«.
ئةمإؤى  دانيشتنى  ئةنجامنةدانى 
هَيشتنةوةى  كراوةيى  بة  يان  ثةرلةمان، 
كَيشةى  ياسايى  ثسثؤإَيكى  ب��إواى  بة 

دةستووريى دروستدةكات.
ئةحمةد شةبةك، ياساناسء ثةرلةمانتارى 
ثَيشووى عَيراق بؤ رؤذنامةى روونكردةوة: 
كة ئةنجامنةدان، يان بة كراوةيى هَيشتنةوةى 
دةستوورةو  بة  دذ  ثةرلةمان  دانيشتنى 
روونيشيكردةوة، كة لة دانيشتنى يةكةميشدا 
كة لةاليةن د.فوئاد مةعسوم، سةرؤكى كاتيى 
ثةرلةمانةوة دانيشتنةكة بةكراوةيى هَيَلرايةوة، 
ناوخؤى  ثةيإةوى  بةثَيى  بووةو  ناياسايى 
بةكراوةيى  مافى  كاتيى  سةرؤكى  ثةرلةمان 
نييةو  ثةرلةمانى  دانيشتنةكانى  هَيشتنةوةى 
تةنيا بؤى هةية سةرؤكايةتى يةكةم دانيشتن 
ثةرلةمان  جَيطرانى  سةرؤكء  تيايدا  بكات، 

هةَلدةبذَيردَيت«.

بة هةرَيمكردنى بةسرة سةرهةلَدةداتةوة 
ثةرلةمانتارَيكى بةسرة: »ئةزموءنى هةرَيمى كوردستان خةَلكى بةسرةى لة فيدراَليى ساردكردةوة«

نازانرَيت لة بةغدا ضى دةطوزةرَيت!
بايدن زؤر لة كورد دةكات، شيعةكان رَيكناكةون، سةرؤك كؤمار ناديارة 
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»بةداخةوة نةمانتوانى نموءنةيةكى جوان ثيشانبدةين، بةهؤى طرَيبةستة 
نةوتييةكانء ضةند مةسةلةيةكى ديكةوة زؤر كَيشةمان دروستكرد«
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هةستيار قادر

قاسم داود، ئةندامى ثَيشووى ئةنجومةنى 
حوكم ثَييواية: ئةوةى ئَيستا لة عَيراقدا بةدى 
دانوستاندنى  سياسيىء  تةوافوقى  دةكرَيت 
لةسةر  ملمالنَيية  بةَلكو  نيية،  ثرؤفيشناأل 

دةسةآلت.
لة ديمانةيةكى رؤذنامةدا قاسم داود، كة 
لة هةردوو خولى ثَيشووى ثةرلةماندا لةسةر 
ئاماذة  بووة،  ثةرلةمانتار  ئيئتيالف  ليستى 
بةوة دةكات: كة هةندَيك اليةن هةلثةرستانة 
مةبدةئى تةوافوق بةكاردةهَينن، بةآلم ناكرَيت 
لةئَيستادا ئةو مةبدةئة ثةراوَيز بخةين ضونكة 
دةشَيوَينَيتء  دةوَلةتيش  بةرثرسيارَيتى 
دةشَلَيت: »هةركاتَيك بطرةو بةردةى تايفىء 
ئيتنى لة عَيراقدا نةما، دةتوانين واز لة تةوافوق 
بهَينينء باس لة زؤرينةو كةمينةى سياسيى 

بكةين«. 
عَيراقى  حكومةتى  ثَيكنةهَينانى  طرفتى 
سياسيى  ثرؤسةى  بةسةر  باَلى  ئَيستادا  لة 
طفتوطؤ  دان��وس��ت��انء  ك��َي��ش��اوةء  وآلت���دا 
جؤراوجؤرةكانيش دةرئةنجامَيكى فيعلى ئةو 
تؤى نيية، كة رابطةيةنرَيت، لَيرةشةوة ثرسيار 
سياسيى  تةوافوقى  مةبدةئى  رؤَلى  لةسةر 
نةتةوةيىء  فرة  عَيراقى  لة  كة  دةكرَيت، 
بينيوة؟  رؤَلَيكى  كة ضى  ئايينيدا،  مةزهةبيء 
حوكمء  ئةنجومةنى  ئةندامى  داود،  قاسم 
ثةرلةمانى  ثَيشترى  خولةكةى  ه��ةردوو 
ثَييواية:  ئيئتيالف  ليستى  لةسةر  عَيراق 
تةوافوقء  مةبدئى  ضوارضَيوةى  لة  كَيشةكة 
دانوستاندنى سياسيى ثرؤفيشناأل تَيثةإيوةو 
بووةتة ملمالنَي لةسةر دةسةآلتء تايبةت بة 
رؤذنامةى راطةياند: »كار طةيشتووةتة ئةوةى 
دواخراوة،  عَيراق  هاوآلتييانى  بةرذةوةنديى 
لة  كةسييةكانة  ركةبةريية  ئةمةش  هؤكارى 
ثرؤسةى سياسيي عَيراقدا، كة ئامادةنين واز 

لة ثؤستةكانيان بهَينن« 
كاركردن بة مةبدةئى تةوافوقى سياسيى 
لة وآلتة فرة رةنطةكاندا وةك ضارةسةرَيكى 
طونجاوى كَيشةكان مامةَلةى لةطةأل دةكرَيت، 
بووة  دروست  عَيراقدا  لة  تَيإوانينَيك  بةآلم 
بةشَيك  بووةتة  تةوافوق  عَيراقدا  لة  ثَييواية: 
لة كَيشةكان، نةك ضارةسةرى ئةو كَيشانة، 
لةوبارةيةوة قاسم داود، ثَييواية: تا ئةو كاتةى 
عَيراقدا  لة  ئيتنى  تائيفىء  ب��ةردةى  بطرةو 
بؤ  ثةناببرَيت  دةبَيت  ناضاريى  بة  هةبَيت، 
تةوافوقى سياسيى، كاتَيكيش لة بارودؤخَيكى 
رةوت��ى  ث��ارتء  بةبوونى  سروشتيشدا 
تَيدةثةإَينين،  تائيفيانة  كَيشة  ئةو  سياسييدا 
ئةوكات دةتوانين باس لة زؤرينةو كةمينةى 

سياسيي بكةينء وتيشى: »ناكرَيت لةئَيستادا 
بةبَي  ضونكة  بخةين،  ث��ةراوَي��ز  تةوافوق 
دةوَلةتيش  بةرثرسيارَيتى  مةبدةئة  ئةو 

بةرثرسيارَيتييةكى شَيواو دةبَيت«.
ضةمكى تةوافوقى سياسيى وةك زؤربةى 
ضةمكة سياسييةكانى تر لةطةأل طواستنةوةيدا 
ئةو  دةوت��رَي��ت،  شَيوَيندراوةو  عَيراق  بؤ 
دةدؤإَي��ن،  هةَلبذارنةكاندا  لة  اليةنانةى 
خؤيان بة ضةمكى تةوافوقةوة هةَلدةواسن تا 
لةثَيدانى ثؤستدا ثةراوَيز نةخرَينء ئةوانةش 
كة لة هةَلبذاردنةكاندا سةردةكةون بانطةشة 
ثةرلةمانيىء سياسيى  بؤ ضةمكى زؤرينةى 
بةرذةوةنديية  بةثَيى  ضةمكة  ئةم  دةكةنء 

حيزبييةكان بةكاردةهَينرَيت. 

قاسم داود، جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة: 
كة ثَيويستة سياسييةكانى عَيراق دان بةوةدا 
بنَين، كة عَيراق هَيشتا بة قؤناغى طواستنةوةدا 
نوَي  دةوَلةتَيكى  بونيادى  تَيثةإدةبَيتء 
بةتةواوى نةضةسثاوة، وتيشى: »ضاودَيرانى 
ئةوة  دةتوانن  راطةياندنةكانيش  سياسيىء 
بؤ  بانطةشة  الي��ةن  كام  كة  جيابكةنةوة، 
تةوافوق دةكاتء دةيكاتة رووثؤشى خؤىء 
ئةوانةش كة بة فيعلى كار بة مةبدةئى تةوافوق 
دةكةنء هةندَيك هةية كة مةبدةئى تةوافوق 

هةلثةرستانة بةكاردةهَينن«.
هةميشة  عَيراقدا  لة  تةوافوق  مةبدةئى 
بةشداريكردنى  ئاستى  بة  دةبةسترَيتةوة 
حكومةتدا،  لة  جياوازةكان  ثَيكهاتة  نوَينةرى 

ئةمة لة كاتَيكداية لة ئَيستادا بيرؤكةى زؤرينةى 
سياسيى لة عَيراقدا سةريهةَلداوةء حكومةتى 
لَيوة  باسى  بنكةفراوانيش  هاوثشكىء 
دةكرَيتء ئةطةر هةية دابةشكردنى ثؤستةكان 
تةوافوقدا  مةبدةئى  بة  كارنةكردن  غيابى  بة 
بةثَيى بةدةستهَينانى دةنط بَي�ت، نةك بةثَيى 
دابةشكردنى نةتةوةيىء مةزةهةبىء ئايينى، 
بةآلم ئةو ئةندام ثةرلةمانةى ثَيشوو ثَييواية، 
عَيراقدا  لة  سياسيى  حكومةتَيكى  ناكرَيت 
شيعة،  يان  سوننة،  يان  كورد،  بةبَي  هةبَيت 
ديكة  كةمةنةتةوةييةكانى  توركمانء  يان 
بةإَيوةببرَيت، وتيشى: »بؤ طرةنتى ئةمجؤرة 
بةر  ببرَيتة  ثةنا  ثَيويستة  بةشداريكردنةش 

مةبدةئى تةوافوق«.

 ئؤفيسى سلَيمانى، بةغدا 

دةكةن  داوا  عَيراق  سياسييةكانى  ذنة 
عَيراق  ثةرلةمانى  لة  ذنان  )25%(ى  رَيذةى 
جَيبةجَيكردنء  دةسةآلتى  بؤ  بطوازرَيتةوة 
ذنة  ثَيبدرَيتء  سيادييةكانيشيان  ثؤستة 
ثةرلةمانتارَيكى ثَيشووش دةَلَيت: »ئةوة ثياوة 
سياسييةكانن، كة لة ئَيستادا ناتوانن بإيارَيك 

لةبارةى ثَيكهَينانى حكومةتةوة بدةن«.
س���ةرةت���اى ئ���ةم م��ان��ط��ة ط��رووث��ى 
دةستثَيشخةرى ذنان بة هاوكاريى رَيكخراوى 
ديموكراسى ئةمريكى )NDI( كؤنطرةيةكيان لة 
هؤتَيل رةشيدى بةغدا بة بةشداريى هةردوو 
عَيراق  ثةرلةمانتارةكانى  ذنة  ثياوء  رةطةزى 
رَيذةى  بوونى  كة  داواك��را،  تيايدا  س��ازداو 
بؤ  بطوَيزرَيتةوة  ثةرلةماندا  لة  ذنان  )25%(ى 

دةسةآلتى جَيبةجَيكردن.
يةكَيكة  كة  شمةري(،  )ئيبتسام  ثارَيزةر 
دةستثَيشخةر  ذناني  طرووثي  ئةنداماني  لة 
لة  »مةبةست  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  ب��ة 
بووة  ثشتطيريكردن  كؤنطرةية  ئةو  سازدانى 
كة  عَيراق  ذنانى  وةك  داواكارييةكانيان،  لة 
لةسةرجةم  ثةرلةمان  لة   )%25( ذنان  كؤتاي 
ئاستةكاني بضةسثَيت، نةك تةنيا لة ئةنجومةني 

نوَينةران«.
كة  بةوةدا  ئاماذةى  شمةري،  ئيبتيسام 
ئيدارةي  ياساي  سةردةمي  لة  ذنان  كؤتاي 
بوارةكاندا  سةرجةم  لة  كاتيي  دةسةآلتي 
هةبوو، بةآلم حكومةتي رابردوو رَيذةي ذنة 
وةزيرةكاني لة حكومةتدا زؤر لة رَيذةي )%25( 
كةمتر بووة، وتيشى: »هةوَلدةدين رَيذةى )%25(

بضةسثَيت،  بوارةكاندا  سةرجةم  لة  ذنان  ى 
وةكو  سةرةكييةكانيش  ثؤستة  لة  تةنانةت 
سةرؤك كؤمارء سةرؤك وةزيرانء سةرؤكي 

ئةنجومةني نوَينةرانء جيطرةكانيان«. 

بؤ وةرطرتنى  عَيراق  ذنانى  داوايةى  ئةم 
عَيراق  دةستوورى  لةكاتَيكداية  ثؤستةكان 
داوة،  ذن��ان  )25%(ى  رَي��ذةى  بة  ئاماذةى 
نةثةإيوةتةوة  عَيراقةء  ثةرلةمانى  بؤ  تةنيا 

جَيبةجَيكردنء  دادوةري���ى  دةسةآلتى  بؤ 
ثَيشووى  حكومةتى  كابينةى  لة  هاوكاتيش 
وةزارةتء   )40( لة  زياد  كة  ماليكيدا،  نورى 
وةزيرى بَي وةزارةتى لةخؤدةطرت، تةنيا )4( 

وةزيريان ذن بوون. 
ثةرلةمانتارى  ذنة  ئةسعةد،  ئةحالم 
زانينى  باش  بة  وَي��إاى  عَيراقيش  ثَيشووى 
لةاليةن  عَيراق  باآلكانى  ثؤستة  وةرطرتنى 
بةردةم  ئةستةمةكانى  بة  ئاماذةى  ذنانةوة 
وتى:  ذن��انء  بة  كرد  ثؤستانة  ئةو  ثَيدانى 
»ثَيم باشة ذنان بة تواناى خؤيان بة هةموو 
باوكساالريى  واقيعى  بطةنء  ثؤستةكان 
عَيراقيش وادةكات كة دةرطاى زياتر بؤ ذنان 

بكرَيتةوة«.
عَيراق  ثَيشووى  ثةرلةمانتارةى  ذنة  ئةو 
ئاماذة بةوةشدةكات: كة هيض ثارتَيكى سياسيى 
عَيراقى زياتر )25%(ى ذنانى لةخؤ نةطرتووة، 
رَيذةكةش  ئةطةر  هاتووة  دةستووردا  لة  كة 
وتى:  دادةناو  ئةوةندةيان  هةر  بواية   )%10(
»هيض حيزبَيكى عةرةبىء كورديش لة عَيراقدا 
بإوايان  كة  ئاستةى  ئةو  نةطةيشتوونةتة 
دةستى  طرتنة  لة  هةبَيت  ذن��ان  تواناى  بة 
لةسةر  ضاو  »هةميشة  وتيشى:  ثؤستةكاندا، 
ئةداى ذنانة لة ثؤستةكاندا، لةكاتَيكدا زؤرَيك 
ئةطةر  نةبينيوةو  خؤيان  رؤَلى  كة  هةية  ثياو 
ئايا  بووبَيت،  ذن  عَيراق  ثةرلةمانى  )25%(ى 
رؤَلى  بوون  ثياو  كة  تر  )75%(ةكةى  ضةندى 

خؤيان بينيوة؟«.
عَيراق  نوَيى  حكومةتى  ثَيكنةهَينانى 
س����ةرةإاى ن��زي��ك��ب��وون��ةوةى ئ��ةو م��اوة 
دةستوورييةى كة لةبةردةمياندا ماوة، ثرسيارى 
لةسةر ئاستى سةركةوتنى ثياوة سياسييةكان 
دروستكردووة لة ضارةسةركردنى كَيشةكاندا، 
بةشداريى  نةدراوة  ذن  بة  رَي  كة  لةكاتَيكدا 
ئةحالم  لةوبارةيةشةوة  بكةنء  ثرسة  ئةو 
ثَيكهَينانى  »وادةى  دةثرسَيت:  ئةسعةد، 

نةماوةء  ئةوةندةى  عَيراق  نوَيى  حكومةتى 
ئةوة ثياوان نين لة سياسةتء دةسةآلتدا كة 
ناتوانن بإيارَيك بدةن سةبارةت بةو تةنطذة 
سياسييةى، كة عَيراقى تَيكةوتووة؟ لة كاتَيكدا 

ئةطةر رَيكخراوَيكى ذنان لةماوةى )30( رؤذدا 
دياريبكات  خؤى  بؤ  سةرؤكَيك  نةيانتوانياية 
طاَلتةجاإييةوة  بة  راطةياندنةكان  هةموو 

باسيان دةكرد«.
سياسييةكانيش  ذنة  لة  تر  هةندَيكى 
هةية  عَيراقدا  لة  شكستةى  ئةو  ثَييانواية: 

شكستى هةردوو رةطةزى ثياو و ذنة.
سياسيى  ذن��ة  دةمةلوجى،  مةيسون 
ليستى  وتةبَيذى  ئَيستا  كة  عَيراق،  ناسراوى 
ثَيدانى  ثشتطيريكردنى  وَي��إاى  عَيراقييةية، 
باآلكانى  ثؤستة  لة  ذنان  )25%(ى  رَي��ذةى 
»ئةو  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  حكومةتدا 
بة  نيية  ثةيوةنديى  ذن��ان  داواك��اري��ي��ةى 
وآلت،  بةِرَيوةبردني  لة  ثياوان  شكستهَيناني 
لةنَيوان  هاوبةشة  شكستهَينانةكان  ضونكة 

هةردووالدا«.
ثةرلةمانى  لة  ذنان  رَي��ذةى  ئةطةرضى 
ميانةى  ل��ة  ب���ةآلم  ب���وو،   )%25( ع��َي��راق 
سياسييةكاندا  اليةنة  طفتوطؤى  دانوستانء 
نةكرووةو هيض اليةنَيكيش  بةشدارييان  ذنان 
ثؤستة  وةرطرتنى  بؤ  نةكردووة  كانديد  ذنى 

باآلكانى حكومةتى نوَيى عَيراق. 
شمةري،  ئيبتيسام  ثارَيزةر  لةوبارةيةوة 
كة  طرت،  سياسييةكان  اليةنة  لة  رةخنةي 
باآلكان  ثؤستة  بؤ  نةكردووة  كانديد  ذنانيان 
كة  ليستانةش  ئ��ةو  شاندةكاني  تةنانةت 
هيض  ئةنجامدةدرَيت  لةنَيوانيان  دانوستان 
ذنَيكي تيادا نةبووة، سةرةإاي ئةوةي بة وتةى 
ناوبراو: ذن تواناكاني لةبواري دانوستاندن لة 

ثياو زياترة.
شمةري، وتيشى: »سةرةِراي هةستياريي 
تَيثةإدةبَيت،  ثَيدا  عَيراقى  كة  قؤناغةي  ئةم 
ثَيمانواية كة كاتَيكي طونجاوة بؤ خستنةإووي 
وةرطرتنى  بؤ  ذنان  وةك  داواكارييةكانيان 
ثؤستة حكومييةكان، ضونكة ئَيستا سةرةتاي 

ثَيكهَيناني حكومةتي نوَيية«.

قاسم داود، بؤ    : ئةوةى ئَيستا لة عَيراقدا هةية تةوافوق نيية، 
ملمالنيَية لةسةر دةسةآلت

 ذنانى عَيراقيش داواى ثؤستة سيادييةكان دةكةن

»ثياوانى سياسين، كة ناتوانن بأيارَيك بؤ ثَيكهيَنانى حكومةت بدةن«

ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13 عــيَــراقــي 10
hewal.rozhnama@gmail.com

12 نابوكؤ ضيية، ضؤن هةرَيمي كوردستان سوود لة ثرؤذةيةكي طرنطي طازى جيهانيي وةردةطرَيت؟

داواكاريي ذنان بؤ 
ثَيدانى 25%ى ثؤستةكان، 
ثةيوةندي نيية بة شكستى 
ثياوانةوة لة بةإَيوةبردنى 

وآلت

هةميشة ضاو لةسةر ئةداى 
ذنانة لة ثؤستةكاندا، 
لةكاتَيكدا زؤرَيك ثياو 
هةية كة رؤَلى خؤيان 

نةبينيوة

قاسم داود

ئةحالم ئةسعةدمةيسون دةمةلوجى



)4( 

كوردستان  ثةرلةمانى  يةكةمى  ساَلى 
»تةشةنوجئامَيزى«  طلةييةكى  بةضةند 
هيشتا  كة  ه��ات،  كؤتايى  سةرؤكةكةى 
بةتةواويى  ثةرلةمان  لةسةر  رةخنةكان 
كة  لةكاتَيكداية  ئ��ةوة  نةخراونةتةإوو، 
بة   )7/25( ئةنجامةكانى  قبووَلكردنى 
كؤتايى  اليةنطرةكانيان  توندوتيذيى 
كؤبوونةوةى  يةكةم  دةستثَيكردنى  هاتء 
ث��ةرل��ةم��انء دي��اري��ك��ردن��ى س���ةرؤكء 
جَيطرةكةى بة رَيكةوتنى حيزبيى ئةنجامدرا.

كؤمةَلَيك  بة   2009/7/25 هةَلبذاردنى 
ليستى  اليةنطرانى  هَيرشى  توندوتيذيىء 
دةس���ةآلت���ةوة ك��ؤت��اي��ى ه���ات، س��ةرةت��ا 
ليستةوة،  سَى  ئةو  لةاليةن  ئةنجامةكان 
بةآلم  رةتكرايةوة،  ئؤثؤزسيؤنن  ئَيستا  كة 
لةسةر  ئةوتؤى  كاريطةريى  سكاآلكانيان 
بؤية  نةبوو،  هةَلبذاردنةكان  ئةنجامى 
بةناضاريى هةم ئؤثؤزسيؤنء هةم دةسةآلت 

بةبَى دةنطى بة ئةنجامةكان رازيبوون.
بةجؤرَيك  هةَلبذاردنةكة  ئةنجامةكانى 
دةسةآلتى تووشى شؤك كرد، كة راطةياندنى 
رؤذنامةى  بؤنموونة:  زانى،  ثَيى  جيهانيى 
بةناوبانطى نيويؤرك تايمز لة زارى بةرهةم 
يةكَيتي  طشتيى  سكرتَيرى  جَيطرى  ساَلح، 
دةسةآلتدارةكانةوة(  حيزبة  لة  )يةكَيك 
هةَلبذاردن  »ئةنجامةكانى  نوسيبووى: 
تووشى شؤكى كردين«، هةر هةمان رؤذنامة 
تاَلةباني،  جةالل  كوإى  قوبادى  زارى  لة 
واشنتؤن،  لة  هةرَيم  حكومةتى  نوَينةرى 
)واتة  »ئ��ةو  وتبووى:  كة  طواستبوويةوة 

تاَلةبانى( دةيةوَيت بزانَيت ضى روويداوة«.
مستةفا،  نةوشيروان  ثةيامةى  ئ��ةو 
سةرؤكى ئةوكاتةى ليستى طؤإان كة رؤذى 
)30(ى تةمموزى )2009( ثَيشكةشى خةَلكى 
قبووَلنةكردنى  دردؤنطيى  بة  كؤتايى  كرد، 
ئةطةرضى  ثةيامةكةيدا  لة  هَينا،  ئةنجامةكان 
رةسميى  ئةنجامى  ض���اوةإَي���ى  وت���ى: 
بإيارى  دوا  بؤ  دةك��ةن  هةَلبذاردنةكان 
خؤيان، بةآلم سوثاسطوزاريى بؤ هةمووان 
برسَيتىء  بة  »خةَلك  كة  بةوةى،  دةربإى، 
كة  ئةوةيانكردووة،  ضاودَيريى  توينَيتى 

لة  بةإَيوةبضَيت«،  بَيطةرديى  بة  هةَلبذاردن 
لةدواى  كة  كورديدا  حوكمإانى  مَيذووى 
دةستثَيدةكات،  )1991(ةوة  راثةإينى 
نةوشيروان مستةفا، ئةمة دووةم ثةياميةتى 
كة بة بؤضوونى ضاودَيران لة هةستيارترين 
هةَلطيرسانى  مةترسيى  ب��ووةء  حاَلةتدا 
يةكةميش  جارى  رةواندووةتةوة،  شةإى 
لةدواى هةَلبذاردنى 1992/5/19ى ثةرلةمانى 
زؤر  ماوةيةكى  كاتَيك  بوو،  كوردستانةوة 
تَيثةإيبوو بةسةر ئةنجامى هةَلبذاردنةكانداء 
لةسةر  رَيكنةدةكةوتن  يةكَيتى  ثارتىء 
ثَيكهَينانى حكومةت، شةوَيك لةثإ نةوشيروان 
دةرك��ةوتء  تةلةفزيؤنةوة  لة  مستةفا، 
ئيدى  راطةياند،  حيزبى  هةردوو  رَيكةوتنى 

ئاذاوةيةكى ضاوةإَيكراو كؤتايى هات. 
كة  ك��وردس��ت��ان،  ثةرلةمانى  سةقفى 
كؤكردنةوةى  جَيطةى  رابردوودا  لةماوةى 
كة  ئ��ةوان��ةى  ب��وو،  هاوشَيوةكان  دةنطة 
بةإَيكةوتنَيكى حيزبيى نَيوان يةكَيتىء ثارتى 
لةسةر مةسةلة ناكؤكةكان كؤكبوون، لةدواى 
هةَلبذاردنى )25(ى تةمموزةوة بووة سةقفى 
كؤكردنةوةى دةنطة ناإازييىء ناكؤكةكانء 

دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤنى كؤكردةوة.
د.كةمال كةركوكى، سةرؤكى ثةرلةمانى 
خولى  كردنةوةى  وت��ارى  لة  كوردستان، 
ثةرلةمانةي  ئةم  وتى:  ثةرلةماندا  سَييةمى 
يةكةمء  خولى  ه��ةردوو  وةكو  ئَيستامان، 
لةإووي  رةنطة،  فرة  ثةرلةمانَيكي  دووةم، 
كلدان  توركمان،  ك��ورد،  نةتةوةييةوة، 
سريان ئاشووري، ئةرمةني تَيداية، لةإووي 
ئَيزدي  مةسيحيء  موسَلمانء  ئايينييةوة، 
حيزبييةوة،  سياسييء  ل��ةإووي  تَيداية، 
رةوتي  طرووثء  حيزبء   )15( نوَينةرايةتي 
ئةم  سَييةمي  خولي  لة  جياجيا  سياسيي 
طرتووةو  خؤيان  جَيطةي  ثةرلةمانةدا 
كوردستان،  طةلي  بؤ  شانازيية  جَيطةي 
بةشَيكي  )35%(ةو  ئ��اف��رةت��ان  رَي���ذةي 
خوار  لة  تةمةنيان  ثةرلةمةنتاران  بةرضاوي 
جياجياي  ثسثؤإي  كة  ساَلييةوةية،   )40(

هةَلكةوتوو ء كارايان لةخؤ طرتووة.
هةر لة يةكةمين دانيشتنةكاني  ثةرلةمانةوة، 
ج��ؤرَي��ك ل��ة ب��ةري��ةك��ك��ةوت��نء ط��رذي��ي  
ليستةكاني   كوردستانيي ء  ليستي   لةنَيوان 
ئؤثؤزسيؤن دةبينرا، ئةم طرذييةش بة هةموو 

بةردةوامة،  تائَيستاش  خؤيةوة  حاَلةتةكاني  
لةسةرةتاي   حاَلةتةكانيش  بةرضاوتريني  
بة  متمانة  نةبةخشيني   حكومةتدا،  ثَيكهَيناني  
حكومةتي  نوَىء جَيهَيشتني  هؤَلي  ثةرلةمان 
بؤ  نةدان  دةنط  ئؤثؤزسيؤنةوةء  لةاليةن 
رةتكردنةوةيان،  يةكتريء  ثإؤذةياساكاني  
طرَيبةستة  داهاتي   ترى   طرذييةكاني   لةثاأل 
نةوتييةكانء طفتوطؤكردني  بودجةي  هةرَيمي  

كوردستان بؤ ساَلي  )2010(.
ثةرلةمان  سةرةتاى  ديكةى  طرفتَيكى   
بوو،  ليذنةكانى  سةرؤكايةتى  ثَيكهَينانء 
ثةرلةماني  كوردستان لة دانيشتني  ذمارة )5( 
ليذنةكانء  سةرجةم   2009/10/16 رؤذي  
هةروةها  دةستنيشانكرد،  ئةندامةكانياني  
بةثَيي  ثةيإةوي  ناوخؤي  ثةرلةمان ثَيويستة 

سةرؤك  جَيطري   سةرؤكء  ليذنةيةك  هةر 
هةَلبذاردن  بةشَيوةي   هةبَيتء  بإياردةري  
دةستنيشان  ليذنةكان  ئةنداماني   لةنَيوان 
دةكرَيت، لة سةرةتادا سةرؤكايةتي  ثةرلةمان 
كة  ئةوةي   بؤ  دةربإي   خؤي   رةزامةنديي  
وةرطرتني   لة  بةشداربن  ليستةكان  هةموو 
ب��إي��اردةري   جَيطرء  س��ةرؤكء  ثؤستي  
لةسةر  ناكؤكيي   بةهؤي   بةآلم  ليذنةكان، 
نةزاهة  ليذنةي   سةرؤكايةتي   وةرطرتني  
لةنَيوان ليستي  كوردستانيي ء ليستي  طؤإاندا، 
سةرؤكايةتي  ليذنةكان بةشَيوةي  هةَلبذاردن 
كوردستانيي   ليستي   كرايةوةء  يةكاليي  
ليذنة  ثانزة  بؤ سةرؤكايةتي   كانديدي  خؤي  
ثانزةكة  هةر  تواني   سةرةنجاميش  هةبوو، 
ليستي   بةرامبةريشدا  لة  بهَينَيت،  بةدةست 
سةرؤكايةتي   بؤ  كانديدَيكيان  هيض  طؤإان 

يةكطرتوو  ليستةكاني   نةبوو،  ليذنةكان 
سرياني ء  ك��ل��دانء  ليستي   ك��ؤم��ةألء  و 
ئاشووري ء ليستي  توركمانيش، هةريةكةيان 

سةرؤكايةتي  ليذنةيةكيان بةركةوت.
ئةوةش وةك حةمة سةعيد حةمة عةلى، 
يةكطرتوو  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى 
سياسيي و  مةسةلةي  »ل��ةب��ةر  دةَل��َي��ت: 
دواك��ةوتء  ليذنةكان  ثَيكهَيناني  حيزبيي، 
ساردوسإيي  بة  ثةرلةمان  كؤبوونةوةكاني 
تَيدابوو،  كةمتةرخةميي  بةإَيوةو  دةإؤيشت 
ثةرلةماندا  لةناو  ئؤثؤزسيؤن  لةبةرئةوةي 
هةبوو  بةرنامةي  ئؤثؤزسيؤن  هةبوو، 
بؤ  بةآلم  ببينَيت،  رؤأل   كارابكات و  ثةرلةمان 
بةهؤي  دةرنةكةوَيت،  ئؤثؤزسيؤن  ئةوةي 
ثةرلةمان،   لةسةر  حيزبيي  هةذمووني 

بةوشَيوةية بةإَيوة دةضوو«.
ثةرلةماندا  )دووةم(  رابردووي   لة خولي  
ذمارةي  ليذنةكان بريتيبوون لة )14( ليذنة، 
)خولي   ثةرلةمان  جارةي   ئةم  خولي   بةآلم 
ثةرلةماني   ناوخؤي   ث��ةي��إةوي   سَييةم( 
هةمواركردء ذمارةي  ليذنةكاني  بةرزكردةوة 
زيادكردني  ضوار  بة  ئةويش  ليذنة،   )18( بؤ 

ليذنةي  ديكة، ئةوانيش: 
ئةنجومةنة  ن��اوخ��ؤء  ل��ي��ذن��ةي    .1
رَيكخراوةكاني   ليذنةي    .2 خؤجَيييةكان. 
كاروباري   3.ليذنةي   مةدةني .  كؤمةَلطةي  
ئافرةتء منداألء خَيزان. 4. ليذنةي  دةستثاكى 

 )النزاهة(.
دروشمةكانى  لة  بةشَيك  ئةطةرضى 
ليستى  ط���ؤإان،  )ليستى  ئؤثؤزسيؤن 
ضاكسازيىء خزمةتطوزاريى( بؤئةوة دةبوون 

كة دةسةآلت بطرنة دةستء جَيبةجَييان بكةن، 
بةآلم لةناوياندا ئةو ثإؤذانةش هةبوون، كة 
لة حاَلى ئؤثؤزسيؤنبووندا بتوانن خزمةتيان 

ثَيبكةن.
لة  فرةبؤضوونى  ت��ازةي��ىء  ب��ةه��ؤى 
ثةرلةمانى كوردستانء شكاندنى بَيدةنطيىء 
قإةقإى ئؤثؤزسيؤن لة ثةرلةماندا، هةندَيك 
دابوويان  ئؤثؤزسيؤن  كة  بةَلَينانةى  لةو 
وةك  كة  بةوةى  ئةويش  بةركةوت،  زيانى 
ثإؤذةياسايةك  هةر  دةَلَيت:  ئؤثؤزسيؤن 
لةاليةن ئؤثؤزسيؤنةوة ثَيشكةش بة ثةرلةمان 

كرابَيت، دةسةآلت رةتيكردووةتةوة.
لة خولى طرَيدانى يةكةمى ثةرلةمانى نوَي 
ناكؤكيى دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤن بةجؤرَيك 
تةفسير  وايان  ضاودَيران  دابووةوة  رةنطى 
زياتر  ثةرلةمان  ضوونةتة  »ئةمانةى  دةكرد 
موزايةدةى  بؤ  ثةرلةمان  هؤَلى  دةيانةوَيت 

سياسيى بةكاربَينن«.
ئةم بيركردنةوةية لة سةرَيكةوة راستبوو، 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  ضونكة 
عَيراق لةثَيشبوو، دةسةآلت دةيويست دةنطة 
لةدةستضووةكانى بؤ بَيتةوةء ئؤثؤزسيؤنيش 
دةيويست دةست بةو دةنطانةوة بطرَيت، كة 

هَيناونى، يان دةنطى زياتر بةدةست بَينَيت.
خولى  راب��ردووى  ساَلى  يةك  لةماوةى 
ثإؤذةياسا   )65( ثةرلةماندا  سَييةمى 
خوَيندنةوةي  يةكةمي  بؤ كراوة، تائَيستا )13(

 )33( بإيار،  نؤ  لةطةأل  كراون  ثةسةند  يان 
لةطةأل  ك��راوة  ئاسايي   كؤبوونةوةي   جار 
ثرسيار   )68( نائاسايي ،  كؤبوونةوةي    )11(
ئاراستةي  وةزارةتةكان كراوة، )37(ي  وةآلم 
دراوةتةوة، بةآلم )31(ي  وةآلم نةدراوةتةوة، 
سَي ثإؤذة رةتكراوةتةوة، )12( ثإؤذةياسا 
بؤ حكومةت نَيردراونةتةوة، )23( جار وةزير 

بانطكراون بؤ ثةرلةمانء ليذنةكان.
لة  ئؤثؤزسيؤن  ب��وون��ى  س���ةرةإاى 
تةنانةت  ض��اودَي��رانء  ب��ةآلم  ثةرلةماندا، 
ئةم  كارةكانى  لة  ثةرلةمانتارةكانيش 
تةمبةَلخانةى  بة  هةندَيك  نينء  رازى  خولة 
وةسفي  سست  بة  هةندَيكيش  دةضووَيننء 
دةكةنء رةخنةى لَيدةطرن، وةك ئارام قادر، 
دةَلَيت:  كؤمةأل  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى 
كاري   بَيت!  ضاالكتر  دةيتواني   ثةرلةمان 
بؤ  بَيت  ئةكتيظتر  بكات!  طةورةتر  باشترء 
كاروبارةكان، بةآلم ئَيمة لة ئاستي  ثَيويستدا 

نايبينين.
 سةرؤكى ثةرلةمان لة وتارى دانيشتنى 

دووةم،  طرَيداني  خولي  )22(ى  ذم��ارة 
هةَلبذاردن  سَييةمى  خولى  يةكةمى  ساَلي 
ثةرلةمان  ثشووى  كة   ،2010/6/30 لة 
دةستيثَيكرد، بؤ ثةرلةمانتاران وتى: ماوةيةكة 
ثةرلةمانةكةتان  سةر  دةكرَيتة  هَيرش  زؤر 
ثةرلةماني  كوردستان،  هةرَيمي  ثةرلةماني 
خةَلكي  دَلي  لة  ئ��ةوةي  بؤ  ميللةتةكةمان، 
كوردستان، لة دَلي ئَيوةي بةإَيز، لة دَلي طشت 
كةسَيك رةشي بكةن، بؤية حةقة لةسةر ضةند 
خاَلَيك بووةستين بة ئينسافةوة، ئَيمة دَلمان، 
هةموو  بؤ  كراوةية  دَلمان  فراوانة  سينطمان 
بمانهَينَيتة  بنياتنةر  رةخنةيةكي  رةخنةيةك، 
كة  رةخنةيةك  بةآلم  راست،  رَيطةي  سةر 
بؤية  بنةما،  بةبَي  بتشكَينَيتةوة  بدات  هةوأل 
ئةركى هةموومانة هةموو ثةرلةمانتارَيك كة 

زؤر بة ئينسافةوة ديفاعي لَيبكةين.

ئـؤثـؤزسـيؤن... هــاتـنة سـةر سـفرةى بـةتـاأل

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 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 
ئامادةكردنى دؤسية: هيوا جةمالبكات؟... ئةمانةو ضةندين ثرسيارى تر كة جَيطةى مشتومإى خةَلكة لةم تةوةرةدا شرؤظة دةكرَين. 

13ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13

ئةطةرضي بةشَيك لة دروشمةكانى ئؤثؤزسيؤن بؤ ئةوة دةبوون 
كة لة دةسةآلتدا جَيبةجآ بكرَين، بةآلم لةناوياندا ئةو ثرؤذانةش هةبوون 

كة لة حاَلي ئؤثؤزسيؤنبووندا جَيبةجآ بكرَين



راثؤرتي: شاآلو فةتاح

ســاَلــى  لــة  ضاوةإواندةكــرَيـت 
)2015(دا ئةوروثا تووشى كورتهَينان ببَيت لة 
بةرهةمى طازدا، هةربؤية رَيكخراوى يةكَيتى 
ئةوروثا هةوَلى دؤزينةوةى سةرضاوةيةكى 

ديكة لة جَيطةى روسيا دةدات.
ثَيشنيازكراوى  ثإؤذةيةكى  نابوكؤ، 
طواستنةوةى طازة لةنَيوان ئاسياو ئةوروثادا، 
كة ئةطةر جَيبةجَي بكرَيت لة ساَلى )2014(دا 

طواستنةوةى طاز دةستثَيدةكات. 
كةمتر  ئامانجى  بــة  ــة  ــإؤذةي ث ــةم  ئ
كردنةوةى  روسياء  طازى  بة  ثشتبةستن 
ئةوروثا،  بؤ  ئاسياوة  لة  نوَيية  هَيَلَيكى 
وآلتة  بؤ  طاز  ئاسايشي  ئةوةى  بؤ  ئةمةش 
كارتى روسيا  لة  دابينبكاتء  ئةوروثييةكان 
بيانثارَيزَيت، ضونكة وةك د.بايةزيد حةسةن، 
دةَلَيت:  نوَينةران  ئةنجومةنى  ئةندامى 
بة  طازييةكةى  سةرضاوة  روسيا  »زؤرجار 
بؤ فشار خستنة سةر  مةبةستى سياسيىء 

ئةوروثا بةكاردَينَيت«. 
طازى  بؤرى  )ثإؤذةى  بة  ثإؤذةية  ئةم 
ثإؤذةكة  ناودةبرَيت،  نةمسا(ش   – توركيا 
رَيكخراوى  ناو  وآلتَيكى  ضةند  لةاليةن 
ثشتطيريى  ئةمريكاوة  ئةوروثاو  يةكَيتيى 
بؤ  ئامادةكاريى  سةرةتاى  لَيدةكرَيت، 
ثاشان  بوو،  )2002(دا  ساَلى  لة  ثإؤذةكة 
)13(ى  لة  نَيودةوَلةتيى  رَيكةوتنَيكى 
توركيا،  رؤمانيا،  لةنَيوان   )2009( تةمموزى 
نةمسا، بولطارياو هةنطاريا ئيمزا كرا. دوايين 
بإيارى وةبةرهَينان لة ثإؤذةكةدا بإيارة لة 

كؤتايى ئةمساَلدا بدرَيت. 

جوطرافياى ثإؤذةكة
ثإؤذانةى  لةو  يةكَيكة  نابوكؤ  ثإؤذةى 
كة هةرَيمَيكى جوغرافى فراوان دةطرَيتةوةء 
هةريةكة لة كيشوةرةكانى ئةفريقاو ئاسياو 
لة )2000(  ئةوروثا دةبإَيت، ثإؤذةكة زياد 
توركييةوة  )ئةرزإؤمى(  لة  دةإوات  ميل 
نةمسا.  لة  مــارض(  ئةندَير  )بؤمطارتن  بؤ 
ئةرزإؤمى  لة  ثإؤذةكة  طازييةكانى  بؤريية 
نةمسا كؤتايى  لة  توركياوة دةستثَيدةكةنء 
لة  ثإؤذةكة  سةرضاوةكانى  بةآلم  دَيــت، 
ئاسياو ئةفريقادان، بؤرييةكان دواى ئةوةى 
توركيا دةبإن بة بولطاريادا دةإؤنء ثاشان 
هةنطارياو  بؤ  دةبإن  رؤمانيا  سنوورةكانى 

دواجاريش نةمسا. 

كَيشةكانى ثإؤذةكة
ئةم ثإؤذةية هةر لة سةرةتاوة ضةندين 
يةكةمين  دةبَيتةوة،  ــةإوو  رووب كَيشةى 
كَيشةش ئةوةية، كة بةرهةمى ئةم ثإؤذةية 
باشوورى  لة  وآلتَيكة  ضةند  بؤ  تةنيا 
طشت  نةك  ئةوروثا،  ناوةندى  خؤرهةآلتء 

ثشتطيريى  دةكــات  وا  ئةمةش  ئةوروثا، 
تةواوى رَيكخراوى يةكَيتى ئةوروثا بؤخؤى 
بةدةستنةهَينَيت، تةنانةت دوورنيية ناكؤكيى 
بخاتة نَيو وآلتانى يةكَيتييةكةوة لةسةر ئةو 
ثإؤذةية. ئةمة جطة لةوةى هيض طةرةنتييةك 
ثإؤذةكة  طازى  بةرهةمى  بإى  دةربارةى 
دةتوانَيت  ثإؤذةية  ئةم  نازانرَيت  نييةو 

دابينى  بكات  بؤ  بانطةشةى  طــازةى  ئةو 
بة  رةخنةطران  هةربؤية  نا،  ياخود  بكات، 
لةقةَلةمدةدةن،  نائابووريى  ثإؤذةيةكى 
سوريا  ئــَيــرانء  وآلتانى  هَيشتا  ضونكة 
ئةمة  سياسييةوة،  لةإووى  ناسةقامطيرن 
ثةيمانى  كة  ئاسيا  وآلتانى  ــةوةى  ل جطة 
ثإؤذةكة  بؤ  زؤر  طازَيكى  بةرهةمهَينانى 
بؤ  ــان  زؤري طــازى  هاوردةيةكى  ــةن،  دةك

روسياو ضينيش هةية.
سياسيي  اليةنى  ــةوةى  ل جطة  ئةمة   
كة  روسياية  ركابةريكردنى  بؤ  ثإؤذةكة 
بؤ  بةآلم  هةية،  طازى  بةرهةمى  زؤرترين 
دةبَيت  بكرَيت  روسيا  ركابةرى  ئــةوةى 
دابينكردنى  لة  هاوشَيوة  سةرضاوةيةكى 
تةنيا  سةرضاوةيةش  ئةو  هةبَيت،  طــازدا 

ئَيرانة. 
هةيةو  جيهانى  طازى  )16%(ى  ئَيران 
ــا لة  ــن وآلتـــة لــــةدواى روســي ــي دووةم
ئةم  بــةآلم  بةرهةمةدا،  ئةو  دابينكردنى 
ئةمريكا  وياليةتةيةكطرتووةكانى  بؤ  وآلتة 
ئيختيارَيكى نةشياوة لة ثإؤذةكةدا، ئةمريكا 
بة ئاشكرا دذايةتى خؤى بؤ بةشداريكردنى 
ئَيران دةربإيوة لة ثإؤذةكةدا، لة بةرامبةردا 
راشكاوانة  زؤر  روسيا  ئَيرانء  لة  هةريةكة 
ئةوةيان دةربإيوة، كة ثإؤذةكة بةبآ ئةوان 

سةركةوتوو نابَيت. 
دةرةوةى  وةزيرى  موتةكى  مةنوضةهر 
ثإؤذةكة  ــارةى  دةرب لَيدوانَيكدا  لة  ئَيران 
ثإؤذةى  ــارةى  دةرب »قسةكردن  دةَلَيت: 
نابوكؤ بةبآ بةشداريى ئَيران تةنيا بنيادنانى 
سةرؤك  ثؤتينى  ظالديمَير  بةتاَلة«،  بؤرى 
هاوشَيوةى  لَيدوانَيكى  روسياش  وةزيرانى 
ئةو  بؤ  ئَيران  رؤَلى  طرنطيى  لة  باسى  داء 

ثإؤذةية كرد. 
طرنطى  هــةرة  وآلتَيكى  بة  كة  توركيا 
داوة  زؤرى  هةوَلى  دادةنرَيت  ثإؤذةكة 
ئَيران بكاتة وآلتَيكى بةشدارى ناو ثإؤذةكة، 
رةجةب تةيب ئةردؤغانى سةرؤك وةزيرانى 
توركيا لة لَيدوانَيكدا ئاماذةى بةوةدا، ئةوان 
حةزدةكةن ئَيران ببَيتة وآلتَيكى بةشدار لةو 
دا«.  رَيطةي  »هةلومةرج  كاتَيك  ثإؤذةيةدا، 
بةرهةمى  ضاوةإواندةكرَيت  وآلتانةى  ئةو 
هةريةكة  بكةن  دابين  ثإؤذةكة  بؤ  طازى 
عَيراقء  توركمانستان،  ئازةربايجان،  لة 

ميسرن. 
لة  ــةر  ه روســيــا  ــةوة،  ــك دي لةاليةكى 
دةكــاتء  ثإؤذةكة  دذايةتى  ســةرةتــاوة 
بؤ  جَيطرةوة  ثإؤذةيةكى  بة  هةوَلدةدات 
خؤيةوة  وآلتةكةى  لة  طاز  طواستنةوةى 
ضةندين  ئةمةش  بؤ  ببات،  لةبار  نابوكؤ 
ــإؤذةى  ث هــةوَلــيــداوة  نــاوةء  هةنطاوى 
»شةثؤلى باشوور« طشتطير بكاتء وآلتانى 
نابوكؤش  دةرةوةى  نابوكؤو  ــإؤذةى  ث
نموونة  بؤ  رابكَيشَيت.  ثإؤذةية  ئةو  بؤ 
رةزامةنديى  بولطاريا  )2008(دا  ساَلى  لة 
ثيشاندا،  روسيا  ثإؤذةكةى  لةسةر  خؤى 
كرد،  نيطةران  ئةوروثاى  وآلتانى  ئةمةش 
رَيكخراوى  ناتؤو  ئةندامى  بولطاريا  ضونكة 
يةكَيتى ئةوروثايةو ضانسى بةشداريكردنى 
روسياى  بةآلم  دراية،  نابوكؤ  ثإؤذةى  لة 
بة  ثةيوةنديكرد  سربياش  دواتر  هةَلبذارد، 

ثإؤذةكةى روسياوة. 
بة  روسيا  بةرثرسانى  ئــةوةش  دواى 

بؤ  خؤيان  دذايةتى  جار  ضةندين  ئاشكرا 
ثإؤذةيةكى  بة  دةربإيوةو  ثإؤذةية  ئةو 
دواى  هــةر  ناويانبردووة،  داهــاتــوو  بــَي 
سربيادا  بولطارياو  لةطةأل  طرَيبةستةكانى 
ئةوةى  ئةَلمانيا  لة  روسيا  بةرثرسَيكى 
ــةى روسيا  ــإؤذةي ث ــةو  ئ كــة  راطــةيــانــد: 
هَيناو  نابوكؤ«ى  »مةرطى  ئامادةيكردووة 

ثإؤذةكة  جَيبةجَيكردنى  دواى  ثَييوابوو: 
لة  نامَينَيتةوة،  نابوكؤ  بؤرييةكى  بؤ  طاز 
ثإؤذةكةى  نايةوَيت  ئةوروثا  بةرامبةردا 
زووة  زؤر  هَيشتا  ثَييواية:  بوةستَينَيتء 

طومان لة داهاتووى ثإؤذةكة بكرَيت. 

نابوكؤو كوردستان
ثإؤذةية  ئــةم  كَيشةكانى  لة  يةكَيك 
ئةوةية، كة ئةو وآلتانةى دةبنة سةرضاوةى 

نموونة:  بؤ  كةمن،  زؤر  طاز  دابينكردنى 
فةرميى  بة  ئازةربايجان  تةنيا  تائَيستا 
ئةو  بؤ  طاز  دابينكردنى  بؤ  خؤى  ئامادةيى 
هةرَيمى  بةرامبةردا  لة  دةربإيوة،  ثإؤذةية 
لةو  بةشَيك  ببَيتة  دةيةوَيت  كوردستانيش 
ثإؤذةيةو وةك سةرضاوةيةكى دابينكردنى 

طاز لةو ثإؤذةيةدا بةشداريي بكات. 

سامانة  وةزيــرى  هــةورامــى،  ئاشتى 
سروشتييةكانى هةرَيمى كوردستان ئةوةى 
ئامادةية  كوردستان  هةرَيمى  راطةياند: 
طاز  بةرهةمهَينانى  سةرضاوةيةكى  ببَيتة 
دةكات.  بؤ  ئاسانكاريى  ثإؤذةيةء  ئةو  بؤ 
رؤذنامةى  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  هةورامى، 
دةتوانين  »ئَيمة  دةَلَيت:  توركى  حوإييةتى 
)490-520( ثآ سَيجا طاز بؤ ثإؤذةكة دابين 
بكةين«، بةآلم ئةم لَيدوانة هةرَيمييةو هَيشتا 

بؤ  ثؤزةتيظى  كاردانةوةيةكى  هيض  بةغدا 
لَيدوانةكةى ئاشتى هةورامى نةبووة. 

طومان دةكرَيت لة حاَلةتى جَيبةجَيكردنى 
هاوشَيوةى  ديكةى  كَيشةيةكى  ثإؤذةكةدا 
حكومةتى  لةنَيوان  نةوتييةكان  طرَيبةستة 

هةرَيمى كوردستانء بةغدا دروستبَيت. 
بؤ  طرنطيى  ــةء  ــإؤذةك ث دةربــــارةى 
ئةندامى  حةسةن،  د.بايةزيد  كوردستان 
شارةزاي  عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
»زؤر  بة  ثإؤذةكةى  غاز،  نةوتء  بواري 
لةقةَلةمدا،  كوردستان  عَيراقء  بؤ  طرنط« 
هةرَيم  كة  ــاردةوة،  ــةش ن ئــةوةى  ــةآلم  ب
يةكاليةنة ناتوانَيت بةشداريى لة ثإؤذةكةدا 
دوورنيية  بةغدا  رةزامةنديى  بةبآ  بكاتء 
لةو  هــةرَيــم  بةشداريكردنى  بؤ  كَيشة 
هةرَيم  »حكومةتى  دروستبَيت.  ثإؤذةيةدا 
دةبَيت  بةَلكو  بكات،  ئةوة  بةتةنيا  ناتوانَيت 

موافةقةتى حكومةتى ناوةندى هةبَيت«. 
د.بايةزيد حةسةن، بؤ ثشتإاستكردنةوةى 
ناردنة  رووداوةكانى  بة  ئاماذةى  قسةكانى 
دةرةوةى نةوتى ساَلى رابوردوو داء وتى: 
ئاهةنطى  هةرَيم  حكومةتى  رابردوو  ساَلى 
نةوتةوة،  دةرةوةى  ناردنة  بةبؤنةى  طَيإا 
بةآلم وةكو بينيمان ئةو ناردنة دةرةوةيةش 
لةاليةن  دواجــار  دروستبوو،  بؤ  كَيشةى 

بةغداوة راطيرا. 
زانيارى لة )وَيبسايتى فةرميى نابوكؤ، 
رؤيتةرز، يوثى ئاى( وةرطيراوة.
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نابوكؤ ضيية، ضؤن هةرَيمى كوردستان 
سوود لة ثأؤذةيةكى طرنطى طازى جيهانيى وةردةطرَيت؟
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ساوس ستريمنؤرد ستريم

ثالنى ئةوروثا بؤ ثشتبةستنى كةمتر بة سةرضاوةى طازى
سروشتى رووسيا

ثالنةكانى رووسيا بةناو خاكى ئؤكرانيادا 
بؤ طةياندنى طاز بة ئةوروثا

كؤمسيؤنى ئةوروثا ثَيشبينى وةبةرهَينانى 250 مليؤن يؤرؤ لة تةمويلى نابوكؤ، ئةو ثرؤذةيةى كة طازى 
سروشتى لة قةزوينةوة بؤ وآلتانى ئةوروثا دةطوَيزَيتةوة، دةكات. ئةوروثا دةيةوَيت ئةم ثرؤذةية ببَيتة 
جَيطرةوةيةك بؤ طازى روسيا كة زؤرجار وةك كارتَيكى فشار بؤ ملمالنآ سياسييةكان بةكاريدةهَينَيت
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7.9 مليار يورو
3.300 كلم
2011
31 مليار م مكعب/ساآلنة

2 مليار يورو
1.470 كلم
2011
8 مليار متر3

900 مليؤن يؤرؤ
210 كلم
ناوةِراستى 2009
8 مليار متر3

7.4 مليار يورو
1.220 كلم
2012
55 مليار متر3

10 مليار يورو
900 كلم*
2013
30 مليار متر3
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هَيَلى بؤريية 
سةرةكييةكان لة روسيا

وآلتانى ئةندام
لة رَيكخراوى يةكَيتى ئةوروثا

توركيا

Nabucco Gas Pipeline Int. GmbH, MEDGAZ :
MEM, Nord Stream AG, ENI, GAZPROM, BP

د. بايةزيد حةسةن: 
حكومةتى هةرَيم بآ رةزامةنديي بةغدا ناتوانَيت بةشداريي بكات



ثَيدابخشَينَيتةوة، ضونكة دةرماَلةي 
هاوكاريكردنى  لة  بةشَيكن  منداأل  خَيزانء 
سةقامطيريي  خ��َي��زانء  ب��ؤ  حكومةت 
بودجةى  ئةمة  بةرامبةر  دةبينين  خَيزان، 
 )  7( دةطاتة  بآلوكراوةكان  ثشتطيريكردنى 

مليار دينار.
بآلوكراوانة  ئةو  بثرسين،  دةكرَيت   
كة  حكوميى؟  ي��ان  حيزبين،  كامانةن، 
بآلوكراوانة  ئةم  ئايا  حيزبين،  بَيطومان 
لةسةر  بكةنء  كَيبإكَي  كة  طرنطن  هَيندة 
خَيزان  منداألء  دةرماَلةى  كةميي  حسابي 

بَيت؟ 
 هةربؤية، ثَيمواية: سياسةتى حكومةت 
خَيزان،  ئافرةتء  منداألء  بة  بةرامبةر 
سياسةتَيكة قورسايي خَيزانء سةقامطيريي 

غةمي  بة  نةكردووة  كؤمةآليةتي  خَيزانء 
خؤي، كة دةبوو لة بودجةى )2010(دا، ئةم 

سياسةتة راست بكرايةتةوة. 
دةرماَلة  بؤ  بودجةيةى  ئةو  رؤذنامة: 

ناديارةكان سةرفكراوة، لة ض ئاستَيكداية؟
لة  خ��ةي��اَل��ي��داي��ة،  ئاستَيكى  ل��ة   *
دةرماَلةى  بةكاربةردا،  خةرجييةكانى 
دينارى  )160،2(مليار  هةية  ئيستسنائى 
)11,57%(ى  دةكاتة  كة  تةرخانكراوة،  بؤ 
دةرماَلةى  كة  نازانرَيت  بةآلم  بودجةكة، 
ئايا  كَيية؟  بؤ  ضييةء  ماناى  ئيستسنائى 
بؤ  زؤرةى  بإة  ئةو  كة  طرنطة  ئةوةندة 

دابين بكةيت؟
 لة بةرامبةردا، بؤ كارةبا، تةنيا )199،7( 
ئةمةش  تةرخانكردووة،  دينارى  مليار 
دةرماَلةى  بة  بةرامبةر  كةمة  رَيذةيةكى 
ثةيوةنديى  كارةبا  ضونكة  ئيستسنائييةكة، 
لة  يةكَيكة  هةيةء  خةَلكةوة  ذيانى  بة 
كة  سةرةتاييةكان،  خزمةتطوزاريية 

ثَيويستة حكومةت ئةمة لةبةرضاوبطرَيت.
ئةم  بوونى  رؤشنايى  لةبةر  رؤذنامة: 
كةموكووإييانةدا،  خ��روق��اتء  هةموو 
كة  ب��ةوةى  ك��را،  هةَلةيةك  ثَيتوانيية، 
لة  ب��ةر  ثةسةندكرا   )2010( ب��ودج��ةى 
طفتوطؤكردن لةسةر ضؤنَيتى خةرجكردنى 

بودجةى )2009(؟
دواى  ب���ودج���ةى)2010(  ئ��ةط��ةر   *
خيتاميى  حساباتى  لةسةر  طفتوطؤكردن 
بودجةى )2009( بكراية، ئةوا دةتوانرا ئةو 
كةموكووإييانةى ل��ة ب��ودج��ةى )2009(

دووبارة   )2010( بوجةى  لة  هةبوون  دا 
حساباتى  لة  تؤ  ضونكة  نةكرانايةتةوة، 
ئةو  سياسةتى  فةلسةفةء  ئةداء  خيتاميدا 
ئةمة  كة  دةردةك��ةوَي��ت،  بؤ  حكومةتةت 
زؤر طرنطة بؤئةوةى كارى لةسةر بكرَيت، 
هةستي  بودجة  داناني  لة  ئةمانة  ضونكة 
نة  داتابةيسء  نة  لةبةرئةوةى  ثَيناكرَيت، 
هةية  ليهاتوو  ش��ارةزاء  هَيندة  كةسانى 

بكات  طونجاو  ثَيشبيني  تا  حكومةتدا  لة 
خيتاميي  حساباتي  بووني  بؤية  بؤيان، 
بودجةي  ئاراستةي  بؤ  ستراتيذيية  زؤر 
نازانستييةية  سيستمة  ئةو  ئةمة  داهاتوو، 
كة ئيدارةي ئابووريي كوردستان ثةيإةوي 

دةكات. 
رؤذنامة: ئةداء تواناى حكومةتى هةرَيم 

هةَلدةسةنطَينيت؟ ضؤن 
خةرجكردنى  بؤ  هةَلسةنطاندن  كاتَيك 
دةبينين  دةك��ةي��ن،   )2009( ب��ودج��ةى 
بةكاربردندا  بودجةي  لة  زؤر  زيادةإؤيي 
مليار   )700( س��ةروو  دةطاتة  كة  هةية، 
كة  وةبةرهَينان  بودجةي  ب��ةآلم  دينار، 
كوردستانء  ئابووريي  طةشةي  دَل��ي 
بةندة،  ثَيوة  خةَلكي  خؤشطوزةرانيي 
ئةسَلةن زؤر كةمة، وةك كةميشة حكومةت 
بيطةيةنَيتة  توانيويةتي  كةم  بةإَيذةي 
ئاستي  لة  بَيجطة  ئةمة  واقيع،  ئ��ةرزي 
ثإؤذةكانء  قةبارةي  كة  طةندةَليي  بةرزي 
ئاستي جَيبةجَيكردنيان جارَيكي تر بضووك 
ثرسياري  هةمووي  ئةمانة  دةك��ات��ةوة، 
كة جَيبةجَيكارةء  بؤ حكومةت،  ستراتيذين 
ضاودَيرةء  هةم  كة  كوردستان  ثةرلةماني 

هةم موشريعة. 
لة  زياتر  بودجةكةدا،  لة  رؤذنامة: 
راوَيذكار  ش��ارةزاء  بؤ  دينار  مليار   )4(
ئةوةندة  كوردستان  لة  ئايا  خةرجكراوة، 
كة  وةرطرتووة  شارةزايانة  لةو  سوودمان 
تةرخان  بؤ  بودجة  لة  ثارةيةيان  بإة  ئةو 

بكرَيت؟
هَيندة  ه��ةرَي��م  حكومةتى  ئةطةر   *
بؤضى  ه��ةي��ة  راوَي���ذك���ارى  ش����ارةزاء 
بودجةكةيةتى؟  ديزايني  شَيوازي  ئةمة 
كرد  هةندَيكي  بؤ  ئاماذةمان  وةك  كة 
ئابوورييء  ستراتيذيي  كةلةبةري  زؤر 
بةرامبةر  هةية،  تيا  كؤمةآليةتي  سياسييء 
بؤ  ديناري  مليار   )5( نزيكةي  بإى  ئةمة 
كة  خةرجكردووة،  راوَيذكار  ش��ارةزاء 
ئةمة رَيذةيةكى زؤرة بةرامبةر ئةو هةموو 
بؤ  ترةوة،  لةاليةكى  بودجة.  كةلةبةرةي 
دينار  مليار   )1،6( بإي  سيمينار  كؤإء 
سيمينارانة  كؤإء  ئةم  ئايا  خةرجكراوة، 
خزمةتى  بودجةية  ئةو  هَيندةى  توانيويانة 
هةردووكيان  ئةطةر  بكةن؟  كوردستان 
مليار   )6( لة  زياتر  دةكاتة  كؤبكةينةوة 
دينار، كة ئايا ئةم بودجةية لة كام راوَيذي 
خزمةتى  ضةند  تا  سةرفكراوةء  طرنطدا 
ثَيويستة  كردووة؟  كوردستاني  ئابووريي 
حكومةتء ثةرلةمان دةسةآلتي دادوةريي 

وةآلمي خةَلكي كوردستان بدةنةوة.
مليار   )30( بإى  بة  حكومةت  رؤذنامة: 

نؤذةنكردنةوةى بيناى حكوميى كردووة؟
بإى  )2009(دا  خيتاميى  حسابى  لة   *
نؤذةنكردنةوةى  بؤ  ديناري  مليار   )30،3(
دةبَيت  بَيطومان  كة  خةرجكردووة،  بينا 
حكوميى بَيت، بةآلم كام بينا؟ لة كاتَيكدا كة 
حكومةتى هةرَيم كرَيضيية، كةواتة ئةمة بؤ 
ضاكردنء نؤذةنكردنةوةى بيناي فةرمانطة 
خةرجكراوة، يان بة فةنتازيكردني جَيطةي 

تايبةت.
هاوكاريكردنء  لة  ب��اس  رؤذن��ام��ة: 
قةرةبووى حكومةت بؤ كؤمثانياكان كراوة، 
ئةمانة كام كؤمثانيانء ئايا نابَيت داهاتيش 
بدةنة حكومةت، كة قةرةبووى زيانةكانيان 

دةكات؟
 )246،5( بإى  طشتييةكان  كؤمثانيا  بؤ 
مليار دينار خةرجكراوة، كة نازانرَيت ئةمانة 
كام كؤمثانيايانةنء بؤ باربوويان دةدرَيتَى، 
قةرةبووى  تؤ  دةكاتء  زةرةر  ئةطةر  كة 

ستراتيذييةكةي  ثَيطة  ئةى  دةكةيتةوة، 
قبووَليةتي؟  زيانةوة حكومةت  بة  كة  ضيية 

ئةطةر نا تةفسير ضيية؟ 
باسكراوة،  تايبةت  كؤمثانياى  هاوكات، 
ك���ة )30 مليارء 219 مليؤنء 635 هةزار 

دينار(ى بؤ دانراوة، كة نازانرَيت ضيية؟
كاتَيك  بثرسين:  دةك��رَي��ت  ل��َي��رةوة 
دينار  مليار   )386( لة  بةزياتر  حكومةت 
دةبَيت  دةك��ات،  كؤمثانياكان  هاوكاريى 
بؤ  بَيت  ضةند  كؤمثانيايانة  ئةو  داهاتى 
بودجةكةدا  لة  بؤضي  ئ��ةي  حكومةت؟ 

دةرنةكةوتووة؟
لة  زياتر  رَيكخراوةكانيش  رؤذنامة: 
ئةو  ئايا  سةرفكراوة،  بؤ  ملياريان   )158(
ضؤن  كامانةنء  كة  ئاشكران  رَيكخراوانة 

سةرفكراوة بؤيان؟
ختامييةكةدا  حساباتى  لة  نةخَير،   *
 9( زانستييةكان  رَيكخراوة  هاتووة:  وا 
مليارء 309 مليؤنء 192 هةزار( ديناريان 
رَيكخراوة  ئَيمة  ئايا  كة  تةرخانكراوة،  بؤ 
كارةكانيان  كامانةنء  زانستييةكانمان 

ضيية.
 19( بإى  رؤشنبيرييةكان،  رَيكخراوة 
دينارء  هةزار(   467 مليؤنء   812 مليارء 
رَيكخراوةكانى ديكة، كة نازانرَيت مةبةستى 
ضيية، بإى )128 مليارء 395 مليؤنء 731 
ئايا  تةرخانكراوة،  بؤ  ديناريان  ه��ةزار( 
هةموو رَيكخراوَيك وةريدةطرَيت، يان ئةو 

رةقةمة طةورانة بؤ سَيبةرى حيزبة؟ 
هاوآلتييان  لة  زؤر  باجَيكى  رؤذنامة: 
وةردةطيرَيت لة بةرامبةر مامةَلة بة زةوىء 
داهات  باجى  لة  ئةوةى  كةضى  موَلكةوة، 
لَيك  ضؤن  ئةمة  كةمة،  زؤر  وةردةطيرَيت 

دةدةيتةوة؟
بابى  لة   )2009( خيتاميى  بودجةى   *
دةك��ات،  داه��ات  باجى  لة  باس  داه��ات��دا، 
ئةمة  دينارة،  مليار   )225( نزيكةي  كة 
ضةند  بازرطانيى  سيستمى  كة  ثَيماندةَلَيت: 
لة كوردستانء  نابةرثرسانة كاردةكات  بة 
حوكمي  ب��ة  ك��ة  س��ان��س��ؤرة،  ب��َي  ضةند 
باآلدةستي سياسةت- بازرطانيي دةست لة 
ثارَيزراوة  سيستمةكة  بةرذةوةندييةكاني 

لةسةر حسابي ئابووريي كوردستان. 
رؤذن��ام��ة: ب��وون��ى ئ��ةو خ��روق��اتء 
باسكران  سةرةوة  لة  نادادثةروةرييانةى 
لَيى  كَى   ،)2009( بودجةى  لة خةرجكردنى 

بةرثرسيارة؟
 * ئةمانة هةمووى بؤ بَيبةرنامةيى كارى 
ثإؤذة  دةيان  كة  دةطةإَيتةوة،  حكومةت 
دان��راوةء  بؤ   )2009( لة  بودجةيان  هةن 
ئةمة  نةكراوة،  سةرف  بؤ  سةنتيان  يةك 
نةوتييةكانء  طرَيبةستية  داهاتى  لة  جطة 
بودجةكةدا  لةنَيو  كة  »شيرينييةكان«ى 

بوونى  خيتاميشدا  حساباتى  لة  نييةء 
دةسةآلتى  لة  طواية  نةكراوة،  باس  نييةء 

سياديية.
فةوزايةك  كة  دةطةيةنَيت،  ئةوة  ئةمة   
ئامادةكردنى بودجةكةء حكومةت  لة  هةية 
ضونكة  كاردةكات،  ئيداريدا  فةوزايةكى  لة 
وآلت  ساماني  هةبَيتء  ثالنت  تؤ  ناكرَيت 
ب��ةدواداض��وونء  ب��ةآلم  بكةيت،  س��ةرف 
سيستمي لَيثرسينةوةت نةبَيت، بؤية لَيرةدا 
بودجةكة  يان  هةية،  ئةطةر  دوو  ثَيشبيني 
حكومةت  يان  ديكة،  شوَينَيكى  بؤ  بإاوة 
ئابووريي  ئيدارةي  لة  ناثإؤفيشناَلة  زؤر 

وآلتدا.

ثةرلةمانء  حكومةت،  لة  جطة  رؤذنامة: 
نين  بةرثرس  تايبةتى  بة  ئؤثؤزسيؤن 
بودجةى  بودجةكةء  تَيثةإاندنى  لة 

ختامييةكةش؟
واى  كة  كةموكووإييةكان  لة  يةكَيك   *
كرد بودجةى كوردستان بةم ئةنجامة بطات 
بة  ثةرلةمان  لة  ئؤثؤزسيؤن  كة  ئةوةية، 
نةيانتوانى،  بيريكردةوةء  حكومةت  عةقَلى 

كةسانى  ل��ة  س��وود  نةيانويست  ي��ان 
عةقَليةتى  بة  وةربطرنء  لَيهاتوو  شارةزاء 
كَيشةكاني  ياسا  سياسةتء  تةنيا  خؤيان 
دةكات،  ضارةسةر  عَيراق  كوردستانء 
ياخود  خست،  ثةراوَيز  تريان  زانستةكاني 
بازنةي  هةمان  ناو  كةوتنةوة  ئةمانيش 
)ئةوةي وةك من بيرناكاتةوة لة من نييةو 

نامؤية بة نيشتمان(. 
لةطةأل ئةو كةموكووإيىء كورتهَينانةى 
ثةرلةمانى  هةية،  )2009(دا  بودجةى  لة 
حساباتى  دةنط  زؤرينةى  بة  كوردستان 

خيتاميى بودجةى )2009(ى ثةسةند كرد.

طشتيى  داواك��ارى  بةإَيز  سةرنجي   *
كة  رادةكَيشين  بابةتة  ئةم  بؤ  هةرَيم  لة 
مةترسيدارى  دؤسيةيةكي  بإطةيةكي  هةر 
طةندةَلييء بةهةدةردانى سةروةتء سامانى 
ب��ةدواداض��وونء  دةك��رَي��ت  كة  طشتيية، 
ئةنجام  بؤ  هةمةضةشنةى  لَيكؤَلينةوةي 

بدرَيت.
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ئــــابوورى

سةرؤكى مونتةداى ئابووريى كوردستان، وردةكاريى خروقاتةكانى حساباتى خيتامـــــــيى )2009( شيدةكاتةوة

حساباتى خيتاميى )2009(، زياتر لة )701(مليار دينار خروقاتى تَيدا كراوة           هةرَيم تواناى وةبةرهيَنانى كةمةء تواناى سةرفي زؤرة

لةذَير ناوى كؤمثانياء رَيكخراوء هاوكاريكردنى 
بآلوكراوةكاندا، بة مليارةها دينار بؤ خزمةتى 

حيزب تةرخانكراوة

كؤمثانياى تايبةت 
باسكراوة كة )30(مليارء 

)219(مليؤنء )635(
هةزارى بؤ دانراوة، 
كة نازانرَيت ضيية

لةبةرامبةر ئةم دةرماَلة كةمةدا كة بؤ خَيزان 
دانراوة، بة كؤى هةردوو دةرماَلةكة، ئينجا دةكاتة 
ئةو بودجةيةى بؤ ثشتطيريكردنى بآلوكراوةكان 

تةرخانكراوة، كة دةكاتة )7( مليار دينار

دةرماَلةى خؤشطوزةرانيى رةسميى كة بؤ 
سةيرانء طةشتة، )20(مليارى بؤ تةرخانكراوة، 
بةآلم بةرامبةر بةمة دةرماَلةى كار)مهنى( تةنيا 

)46(مليؤن دينارى بؤ تةرخانكراوة
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سازدانى: ضاوان عةلى 

محةمةد كةريم، سةرؤكى مونتةداى 
ئابووريى كوردستان، لة ديمانةيةكدا 

كة شيكردنةوةيةكى سةرةتايى بؤ 
حساباتى خيتاميى بودجةى )2009( 

ئةنجامداوة، ئاماذة بة بوونى 
خروقاتَيكى زؤر دةكات لة بودجةكةدا، 

كة بة زياتر لة )701(مليار دينار 
مةزةندة دةكرَيتء ئةوةش بؤ خراثيى 

ئةداء نةبوونى ثالنء ستراتيذى 
كاركردنى حكومةت دةطَيإَيتةوةء 
ثَييواية: حكومةت لة فةوزايةكى 

ئيدارييدا كاردةكات. 

لة  ثَيشَيلكاريى  ضةند  تا  رؤذن��ام��ة: 
بودجةى خيتاميى )2009(دا هةية؟

* ئةوةى كة تَيبينى دةكرَيت لة بودجةى 
لة  بةطشتيى،  )2009(دا  ساَلى  خيتاميى 
بةكاربةردا  بودجةى  بابةكانى  هةموو 

 )701( طشتيى  كؤى  بة  هةية،  ثَيشَيلكاريى 
لة  خروقات  دينار  مليؤن   )715( مليارء 
بودجةكةدا هةية، كـة )11,07%(ى بودجةى 

)2009( ثَيكدةهَينَيت.
تةنيا  خروقاتانة،  ئ��ةو  رؤذن��ام��ة: 
يان  هةية،  بةكاربردندا  بودجةى  لة 

وةبةرهَينان؟

* خروقاتةكان، نةك تةنيا لة مووضةدا، 
ديكةدا  بوارةكانى  لة  زؤرترينيان  بةَلكو 
لة  بةطشتيي  خروقات  رَيــذةي  هةيةء 
 )2009( ساَلي  بةكاربردني  بودجةي  كؤي 
ئةم  كة  لةوةي  بَيجطة   ،)%10،5( دةطاتة 
لة  ــةدةر  ب تري  ــواري  ب زؤر  خروقاتانة 
شمةكء  وةك:  طرتووةتةوة،  مووضةشي 
باربوو،  ضاكردنةوة،  خزمةتطوزاريى 
تةنيا  كؤمةآليةتي،  ســوودى  بةخشينء 
سوودي  بةخشينء  )باربوو،  خروقاتى 
دينار،  مليار   )141،4( دةطاتة  كؤمةآليةتي( 
تر( )خةرجييةكاني  خروقاتي  ئةطةر  خؤ 

خروقاتي  ــذةي  رَي ئــةوا  ســةر،  بضَيتة  ي 
لة  بوارة دةطاتة )%22،92(  ئةو ضةند  تةنيا 
بةكاربردني  بودجةي  خروقاتي  بإي  كؤي 

 .)2009(
رؤذنامة: تا ضةند حكومةت توانيويةتى، 
سةركةوتووى  كاركردنى  سياسةتَيكى 

هةبَيت بؤ خةرجكردنى بودجةكة؟
نةفةقاتى وةبةرهَينان  * ئةطةر سةيرى 
جَيبةجَيكراوة،   )%80,6( دةبينين  بكةين، 
لةو  ســوود  نةيتوانيوة  حكومةت  ــة  وات
وةبةرهَينان  بؤ  تةرخانكراوة  كة  ثارةيةى 
بطةيةنَيتة ئةرزي واقيع، كة خؤشي بة ثَيي 
ثالن دايناوة، كة دةطاتة رَيذةي )27،1%( لة 

كؤي طشتيي بودجةي )2009(. 
لة بةرامبةر ئةمةدا دةبينين كة حكومةت 
تةنيا  هةر  نةك  خةرجييةكاندا،  بةشى  لة 
)61%(ى خةرجكردووة، بةَلكو وةك بينيمان 
زيادةإؤيي زؤري تيا كردووة، بؤية لَيرةدا 
حكومةت  بؤ  كة  ثَيشةوة،  دَيتة  ثرسيارَيك 
دةتوانَيت بودجةى بةكارهَينان بة زيادةوة 
وةبةرهَيناندا،  لة  بــةآلم  بكات؟  خــةرج 

جَيبةجَيكردنةكة تةنيا )80%(ية؟
حكومةت  ئ��ةداى  كةواتة،  رؤذن��ام��ة: 

سستةء لة ئاستى ثَيويستدا نةبووة؟
بودجةى  لة  داتايانةى  ئةو  بَيطومان، 
ئــةوةمــان  هــةن،  )2009(دا  خيتاميى 
تايبةت  بة  حكومةت  ئةداى  كة  ثَيدةَلَين، 
سستء  ــدا  ــان ــن ــَي ــةره وةب بــــوارى  ــة  ل
بــوارى  لة  ثَيضةوانةشةوة  بة  الوازةء 
ثَيويست  لة  خةرجكردندا  بةكارهَينانء 

ناكارايي  بؤ  بةشَيكي  ئةمةش  زياترة، 
بَيتوانايي  بةشَيكي  دةطةإَيتةوةء  حكومةت 
هةندَيكيشي  وآلتةء  ئابووريي  ئيدارةي 
بإياردروستكردنداء  لة  ناثإؤفيشناَلييةتة 
دةسةآلتة  دانةبةزاندني  تريشي  بةشَيكي 
جومطةكاني  ــوارةوةي  خ ئاستةكاني  بؤ 
ئاستة  لة  قةتيسكردنيةتي  دةســةآلتء 

باآلكانداء هؤي تريش.
رؤذن��ام��ة: ئ��ةو زي��ادةإؤي��ي��ةي لة 
بابَيكداية،  ض  لة  ك��راوة،  بودجةكةدا 

روونكراوةتةوة؟
 * زيادةإؤيي كراوة، بةآلم ئةوة ديارى 
بؤ  ئايا  خةرجكراوة،  بؤضى  كة  نةكراوة، 
حيزبيى،  يان  تاكةكةسى،  بةرذةوةنديى 
دةسةآلت  يان  عةشايةرى،  ثةيوةنديى  يان 
ناوى  لةذَير  نموونة:  بؤ  سةرفيكردووة؟، 
 )429،3( بإى  )هةمةجؤر(  ديكة  خزمةتى 
نازانرَيت  كة  سةرفكردووة،  ديناري  مليار 

ثةرلةمانتاران  دةبــوو  كة  ضين،  ضييةء 
لةمةدا بَيدةنط نةبن.

بودجةى  )18%(ى  زياتر  رؤذن��ام��ة: 
دانراوة،  ئةمنيى  مةترسيى  بؤ  بةكاربةر، 
ئايا ئَيمة لة كوردستان ثَيويستمان بةم ثارة 

زؤرة هةية؟
ئةو  ضونكة  نــةخــَيــر،  بَيطومان   *
مةترسييةكانى  بــرى  لة  خةرجييانةى 
دةزطاكاني  نةك  سةرفكراون،  ئاسايش 
ئاسايش، )253,6( مليار دينارة، كة دةكاتة 
ئةمةش  بةكارهَينان،  بودجةى  )18,34%(ى 
بؤ  كة  طــةورةيــة،  ئَيجطار  بودجةيةكي 
مةترسيى ئةمنيى دانراوة لة كوردستانَيكدا 

كة باس لة سةقامطيريى ئاسايشء ئاراميى 
لَيثرسراوةكاني  بؤ  ئةطةر  خؤ  دةكرَيت، 
رَيذةي  بة  كوردستان  ئةوة  بَيت  بةغداش 
سيادي  بودجةي  لة  خؤي  ثشكي   )%17(
لة  كوردستان  بةشداريي  ئامانجي  بة  داوة 

قورسايي خةرجي ئاسايشي بةغدادا.
ــؤ ئــةمــة،  ــة ثــَيــويــســتــة ب ــؤي ــةرب ه
بةرثرسانء  لةاليةن  هةبَيت  وةآلمَيك 
حساباتة  لة  النيكةم  يان  ثةرلةمانتارانةوة، 
ئةطةر  روونبكرايةتةوة،  خيتامييةكةدا 
ئةو  بؤ  هةرَيم،  لة  سةقامطيرة  ئاسايش 
لة  تةرخانكراوة؟  بؤ  زؤرةي  ثــارة  بإة 
مووضةى  ئةمنيةتء  ثاراستنى  كاتَيكدا 
لة بودجةي  لة بةغدا  بةرثرسةكانى هةرَيم 

سيادي دةدرَيت، نةك هةرَيم.
رؤذنامة: لة خةرجييةكانء دةرماَلةشدا، 

ناإؤشنيء خروقات هةية؟
* ئةمة راستة، ضونكة لة خةرجييةكانى 

 )6( لة بإطةي  دانراوة  مليار   )587,5( ديكة 
ديارى  بةآلم  خةرجييةكاندا،  شَيوازى  لة 
مةبةستى  ديكة  خةرجييةكانى  نةكراوة 
ضييةء ضين، ئةمةش كارةساتَيكى طةورةية 

كة تؤ نةزانى ئةو خةرجييانة ضين. 
دةرماَلةى  كؤمةَلَيك  ديكةوة،  لةاليةكى 
بةآلم  هــاتــووة،  ــةدا  ــاَل دةرم بابى  لة  تر 
)11,13,14,16,20(ى  ريزبةندييةكاني 
ئاماذةيان بؤ نةكراوة؟!  ثةإاندووة، بؤضي 

تةفسيرمان ال نيية. 
بة  بودجةكة  ضةند  ت��ا  رؤذن��ام��ة: 

دادثةروةرانة دانراوةء خةرجكراوة؟
ئةوةتا  ــة،  ــةي ــةروةران ــادادث ن زؤر   *

كة  رةسميى،  خؤشطوزةرانيى  دةرماَلةى 
زياتر  خؤشيية،  طةشتء  سةيرانء  بؤ 
بةآلم  تةرخانكراوة،  بؤ  مليارى   )20( لة 
كار)مهنى(  ــةى  دةرمــاَل بةمة  بةرامبةر 
كة  تةرخانكراوة،  بؤ  دينارى  مليؤن   )46(
بةكاربردن،  بودجةي   )%0,003( دةكاتة 
لة  باس  حكومةت  كة  كاتَيكداية  لة  ئةمة 
دةكاتء  كوردستاندا  لة  بَيكاريي  بوونى 
بةردةوام  بةشَيوةي  ثَيويستة  حكومةت 
كاري  هَيزي  ثةيكةربةنديي  لة  ضاكسازيي 
بطونجَينَيت  كار  هَيزي  بكاتء  كوردستاندا 
طةشةثَيداني  لةإَيطةي  كار  ــازاإي  ب بؤ 
ئةو  بؤية  طةنجةكانةوة،  ثيشةيي  ميهةنيء 
ئيشي  حكومةت  كؤمةآليةتييةي  فةلسةفة 
ئاراستةي  بة  ناواقيعيةء  زؤر  دةكات،  ثَي 
ئابوورييء  قةيرانة  قــووَلــكــردنــةوةي 
كؤمةآليةتييةكانة، نةك ضارةسةر، ئةمةش 
)2009( بودجةي  فةلسةفةي  لة  بةإوونيي 

دا هةستي ثَيدةكرَيت.
دابةشكردنى  لةكاتى  كةواتة،  رؤذنامة: 
حكومةت  سةرفكردنيدا،  بودجةكةء 
لةبةرضاو  كؤمةَلطةى  ب��ةرذةوةن��دي��ى 

نةطرتووة؟
* ئةمة خاَلَيكى طرنطة، كاتَيك حكومةت 
بؤ دةرماَلةى هاوسةرطيريى، )101،9(مليار 
دينارى داناوة، كة دةكاتة )7%(ى بودجةكةء 
مليار   )48( بة  دةرماَلةى                منداَلى 
دينار دياريكردووة، كة ئةميش دةكاتة )%3(

مةترسيى  دةرماَلةى  بؤ  ئةوا  بودجةكة،  ى 
تةرخانكردووة،  مليارى   )253( لة  زياتر 

ضاوَيكى  حكومةت  كة  طرنطة  ئةمة 

سةرؤكى مونتةداى ئابووريى كوردستان، وردةكاريى خروقاتةكانى حساباتى خيتامـــــــيى )2009( شيدةكاتةوة

حساباتى خيتاميى )2009(، زياتر لة )701(مليار دينار خروقاتى تَيدا كراوة           هةرَيم تواناى وةبةرهيَنانى كةمةء تواناى سةرفي زؤرة

لة هةموو بابةكانى 
بودجةى بةكاربةردا 

ثَيشَيلكاريى هةية

دةرماَلةى ئيستسنائى 
ماناى ضييةء 

بؤكَيية؟

لةذَير ناوى خزمةتى ديكة )429.3( مليار دينارى سةرفكردووة، كة 
نازانرَيت ضييةء ضين، كة دةبوو ثةرلةمانتاران لةمةدا بَيدةنط نةبن

ئةو خةرجييانةى لة برى مةترسييةكانى ئاسايش سةرفكراون، )253.6(مليار دينارة، كة دةكاتة 
)18.34%(ى بودجةى بةكارهَينان، ئةمةش بإَيكى ئَيجطار طةورةية كة بؤ مةترسيى ئةمنيى دانراوة 

لة كوردستانَيكدا كة باس لة سةقامطيريى ئاسايشء ئاراميى دةكرَيت
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وةزارةتى تةندروستى بة نيازى طؤإينى 
سيستمى تةندروستى هةرَيمة، شارةزايةكى 
ئةو  بةرامبةر  رةشبينة  تةندروستيش 
رَيطرييان  حيزب  ثَييواية:  طؤإانكارييانةو 

لَيدةكات.
تةندروستى  وةزيرى  هةورامى،  د.تاهير 
بة  ك��وردس��ت��ان،  ه��ةرَي��م��ى  حكومةتى 
طؤإينى  بةنيازى  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى 
لةطةأل  بةشَيوةيةك  تةندروستين،  سيستمى 
كوردستاندا  ئةمإؤى  ثَيشكةوتنةكانى 
بطونجَيتء بتوانَيت سةرجةم سَيكتةرةكانى 
طؤإينى  هةرضةندة  بطرَيتةوة،  تةندروستى 
سيستمةكة كارَيكى درَيذخايةن دةبَيت، بةآلم 

بإيارمانداوة هةنطاوى جديى بؤ بنَيين.
هةرَيم  حكومةتى  ثَينجةمى  كابينةى 
سيستمى  طؤإينى  بؤ  يةكةمى  هةنطاوى 
دوء  مةبةستةش  ئةو  بؤ  ناوة،  تةندروستى 
لَيكؤَلينةوة  كة  تةرخانكردءوة  طرووثى 
لةبةردةم  كة  دةك��ةن،  ئاستةنطانة  ل��ةو 
خراثييةكان  تةندروستيدانء  سيستمى 
ئةو  تةواوكردنى  بؤ  دةستنيشاندةكةن، 
لة  س��وءد  شةشةم  كابينةى  ك��اران��ةش 
طرووثة   دوو  ئةو  لَيكؤَلينةوةكانى  ئةنجامى 

وةردةطرن.
ئةو  »بإيارة  وتى:  تةندروستى  وةزيرى 
بَلَين  ثَي  كةموكوءإييةكانمان  طرووثانة 
دةتوانين  ثرؤذةيةك  ض  بة  بزانين  ئَيمة  تا 
خؤمان  ئَيمة  هاوكات  بكةين،  ضارةسةريان 
ش��ارةزاى  ثسثؤإء  ذم��ارةي��ةك  لةطةأل 
دةكةينء  قسة  هةرَيم  دةرةوةى  ناوةوةو 

سوءد لة شارةزاييان وةردةطرين«.
تةندروستى  بوارى  شارةزايانى  بةآلم 
طؤإانكارييانةو  بةو  بةرامبةر  رةشبينن 
ئةو  كةموكورتييةكانى  هةَلةو  ثَييانواية: 
طرووثء  بة  كة  نيية  بةشَيوةيةك  كةرتة 

ليذنةو كؤنفرانس ضارةسةربكرَيت.
بوارى  لة  ش��ارةزا  ئةمين،  د.محةمةد 
ئةوةى  رؤذنامة  بؤ  تةندروستيدا،  كةرتى 
روءنكردةوة: راستة لة كوردستاندا شارةزاو 
عةقَلى باش هةية، بةآلم ئةو عةقآلنة ناتوانن 
كوردستان  »لة  وتيشى:  بكةن،  طؤإانكاريى 
دةسةآلتى  وةزي��ر  كة  وايكردوءة  حيزب 
هةربؤية  سيستمةكة،  طؤإينى  بؤ  نةبَيت 
طةيشتوءينةتة ئةو بإوايةى كة هةتا نيزامى 
سياسيى لة كوردستاندا نةطؤإَيت، سيستمى 

تةندروستى طؤإانى بةسةردا نايةت، ضونكة 
طؤإينى ئةو سيستمة ثَيويستى بة ثاَلنةرَيكة 

كة سيستةمي سياسيى يارمةتى بدات«.
تةندروستى  كةرتى  شارةزايةى  ئةو 
تةندروستيدا سيستمى  لة  ثَيويستة  ثَييواية: 
مةركةزيةت  ثةيإةوبكرَيتء  المةركةزيةت 
هةموء  كوردستاندا  لة  »ب��ةآلم  نةمَينَيت، 
بة  راوَي��ذ  دةكرَينء  لةسةرةوة  شتةكان 

شارةزايانى خوار خؤيان ناكةن«.
طؤإينى  ل��ة  ب��ةوةش��ك��رد:  ئ��ام��اذةى 
كة  طشتيىء  كةرتى  دةبَيت  سيستمةكةدا 
جيابكرَيتةوة،  تايبةت  كةرتى  لة  حكومةتة، 
دوو  ئةو  تَيكةَلبوءنى  لة  ضونكة  خةَلكة،  كة 
نةخؤشيش  هةم  ثزيشكء  هةم  كةرتةدا 
طؤإينى  لةوةى  جطة  ئةمة  دةكةن،  زةرةر 

سيستمى تةندروستى ثَيويستى بة سيستمى 
ئابوءريى ئازاد هةية.

ذمارةيةك  كوردستان  لة  ئَيستادا  لة 
ك��ؤم��ث��ان��ي��ا ه���ةن ك���ة ب��ةم��ةب��ةس��ت��ى 
ضارةسةركردنى نةخؤشيى بة بإة ثارةيةكى 
زؤر خةَلك دةبةن بؤ ئوردون، يان ئَيران، كة 
بة وتةى د.محةمةد ئةو كؤمثانيايانة هيضيان 
تةندروستيدا،  لة  نين  شارةزا  تايبةتمةندء 
كة  كؤمثانيايانةى  لةو  جطة  ئةمة  تةنيا 
دةهَينن،  دةرمان  تةندروستىء  كةلوثةلى 
خةَلكى  نينء  تايبةتمةند  زؤرب��ةي��ان  كة 

شارةزايان لةطةَلدا نيية.
ثةرلةمانى  ت��ةن��دروس��ت��ى  ل��ي��ذن��ةى 
طؤإينى  ل��ة  ب��ةش��داري��ى  كوردستانيش 
ئةو  بؤ  دةك��اتء  تةندروستدا  سيستمى 
وةزارةتى  لةطةأل  ضةندجارَيك  مةبةستةش 

تةندروستيدا كؤبوءنةوةيان ئةنجامداوة.
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  ف��ةت��اح،  د.رَي��ب��از 
بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  تةندروستى 
سيستمى  طؤإينى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئاسان  ه���ةروا  ك��ارَي��ك��ى  ت��ةن��دروس��ت��ى 
ضونكة  دةوَي��ت،  قؤناغى  ضةندين  نييةو 
وةزارةت  ساَلة  ضةندين  سيستمة  ئ��ةو 
كؤنفراسَيكدا  لة  ناكرَيت  ثَيدةكاتء  كارى 
سةرجةم بإيارةكان بؤ طؤإينى سيستمةكة 
وةزارةت��ى  لةطةأل  »بةنيازين  دةربكرَيت، 
بة  بطرينةبةرء  هةنطاوةكان  تةندروستيدا 
جيهانيى  رَيكخراوى  هةندَيك  هاوكاريى 
ئةو  دياريكردنى  بؤ  ببةستين  كؤنفرانسَيك 
هةآلنةى كة لة سيستمةكةدا هةيةو ضؤنيش 

ضارةسةردةكرَين«.
بة بإواى ئةو ثةرلةمانتارة، تةندروستى 
روءى  لة  كة  سَيكتةرانةى  لةو  يةكَيكة 
زؤر  لة  حيزبةوة  دةستى  بة  تَيكةَلبوءنى 

بوارى ديكة باشترة، بةآلم هةر بَيبةش نيية 
لَيى، هةروةك وتى: »حيزب دةستَيكى باآلى 
بوارى  باآلى  ثؤستى  دياريكردنى  لة  هةية 
هةية  كاريطةريى  ئةمةش  تةندروستيدا، 
لةسةر دانانى كةسى بةتوانا لةو ثؤستانةدا، 
كة راستةوخؤ ثةيوةندييان بة خةَلكةوة هةية، 
جياكردنةوةى حيزب لةم كةرتة كاريطةريى 
جديى دةبَيت لةسةر ئةوةى كة تةندروستى 

ئةداى باشتربَيت«.
سيستمى  ط��ؤإي��ن��ى  ب��ةم��ةب��ةس��ت��ى 
تةندروستى، وةزارةتى تةندروستى بةنيازى 
كة  رؤذةي��ة،  ضةند  كؤنفرانسَيكى  بةستنى 
ئةنجامى  )2011(دا  )شوبات(ى  مانطى  لة 
ئةو  بؤ  ئامادةكاريشيان  ليذنةيةكى  بدات، 
ثرؤذانةى  ئةو  سةرجةم  داناوةو  مةبةستة 
دةكةنء  تاووتوَييان  ثَيشكةشكراون  كة 
»هةر  تةندروستيش  وةزي��رى  وت��ةى  بة 
بؤ  ثَيويست  بودجةى  لة  بإيار  ليذنةية  ئةو 

طؤإينى سيستمةكة دةدةن«،
بةآلم تروسكةى طةشبينيى بةرامبةر بة 
الوازة،  سيستمةدا  لةو  جديي  طؤإانكاريى 
الوازك��ردوءة،  تروسكةيةشى  ئةو  ئةوةى 
كارثَينةكردنى ئةو ثرؤذانةية كة بة درَيذايى 
شارةزايانى  حكومةت  ثَيشوءى  كابينةكانى 

بوارى تةندروستى ثَيشكةشيان كردءوة.
د.محةمةد ئةمين وتى: »رةشبينم بةرامبةر 
بة طؤإانكاريى لةو سيستمةدا، ضونكة حيزب 
لة ثشت هةموء شتَيكةوةية لة كوردستانء 
ئةو  بؤ  بةَلطةش  طؤإانكارييةكان،  لة  رَيطرة 
قسةيةم كارثَينةكردنى هةموء ئةو ثرؤذانةية 
لةاليةن  رابردوء  )10( ساَلى  بةدرَيذايى  كة 
تةندروستييةوة  شارةزايانى  خةمخؤرانء 
بوءنةتة  هةموءيان  بةآلم  ثَيشكةشكراون، 

بَلقى سةر ئاو«.

17ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13
nawxo.rozhnama@yahoo.com
بــةدواداضــــوون

راثؤرتي: سؤكار عةبدوَلآل

سةرثةرشتياري  ليذنةي  س��ةرؤك��ي 
دان  سةرضنار،  هاوينةهةواري  جوانكاريي 
ثإؤذةكة  ئةوةي  سةرةإاي  دةنَيت،  بةوةدا 
دووس���األ ل���ةوادةي خ��ؤي دواك��ةوت��ووة، 
بةنيوةناضَليء تةواونةكراويي كردوويانةتةوة.

رؤذنامةي  بة  عةبدوَلآل،  كةمال  ئةندازيار 
طرَيبةستةى  ئ��ةو  »بةطوَيرةى  راطةياند: 
كردوومانة لةطةأل كؤمثانياى بةالغى لوبنانيدا، 
دةبوو لة )2008/7/15(دا ثإؤذةي جوانكاريي 
ضةند  لةبةر  بةآلم  تةواوبكراية،  سةرضنار 
بةالغ  كؤمثانياى  بؤ  دةطةإَينةوة  كة  هؤيةك، 
خؤيانداء  لةناو  هةبوو  كَيشةيان  خؤيان  كة 
ثةيوةندييةكى  لَيرةبوون  كة  ستافةى  ئةو 

ثتةويان نةبوو لةطةأل لوبنانداو متمانة نةبوو 
لةنَيوانيانداء دووربوونى سةرؤكى كؤمثانياكة 

لة ثإؤذةكةوة، ثإؤذةكة دواكةوت«.
بَيت  هةرضؤنَيك  »بإيارماندا  وتيشي: 
ئةطةر  بكةينةوة،  ثإؤذةية  ئةو  مانطةدا  لةم 
كاتييةو  كردنةوةكةشي  بَيت،  بةنيوةناضَليش 
هةرضؤنَيك  كة  دان��اوة  زؤريشمان  مةرجي 
دةستبدات  كة  ئاستةى  ئةو  طةياندمانة  بووة، 

بؤ كردنةوة«.
كة  بةوشَيوةية  ث��إؤذةك��ة  ك��ردن��ةوةي 
لةئَيستادا )55%(ي تةواو بووةو ضةند بةشَيكي 
ماوة تةواوبكرَين، لةوانة )كردنةوةي بينايةكي 
لة بةشى  لة دوو نهؤم  ثَيكهاتووة  )VIP(  كة 
دةرياضةيةكء  ثإؤذةكةيةء  خ���وارةوةى 
كة  رَيطةيةكدا  لةطةأل  م��اوة،  بةنداوَيكيش 
سةيرانطاى  بة  دةبةستَيتةوة  شوَينة  ئةو 

نةورؤزةوة(.
لةوبارةيةوة  عةبدوَلآل،  كةمال  ئةندازيار 
زؤرى  كةموكووإيى  »ثإؤذةكة  ئاشكرايكرد: 
وةكو  بكةين،  جَيبةجَييان  دةبَيت  كة  تَيداية، 
تاظطةكان كة بةجوانيى كارناكةنء زؤر كاري 
دارو  طوألء  ناشتنى  وةك  تريش،  جوانكاريى 
كةمءكورتى  ثإؤذةكة  هَيشتا  بؤية  درةخت، 
زؤرى تَيدا ماوةء زؤر شتى تريش كة دةبواية 
شوَينى بةلةمةوانيى تَيدابواية بؤ طةشتياران، 
رؤذى  لة  داب��وو  بةَلَينيان  كؤمثانياكة  كة 
بةآلم  تةواوبكةن،  كارانة  ئةم  كردنةوةكةدا 
ئَيستا وايان ثيشانداين كة ئةم شتانة لةسةر 
دةستيان،  نةطةيشتوونةتة  هَيشتا  سنوورنء 

بؤية تةواو نةبووة«.
تةواونةكراوةكاني  كارة  تري  بةشَيكي 
ثإؤذةي جوانكاريي هاوينةهةواري سةرضنار، 
منداآلنء  يارى  بؤ  طةورة  لةهؤَلَيكى  بريتين 
كة  منداآلنةي  ئةو  بؤ  ئةلكترؤنييةكان  ياريية 
تةمةنيان لةنَيوان )10- 14( ساآلنداية، لةطةأل  
شوَينى دانيشتنء حةوانةوةء هةندَيك شوَيني 

تايبةت بة خاوةن ثَيداويستيية تايبةتةكان.
ئةندازياري سةرؤكي ليذنةي جوانكارييةكة، 
تازةمان  »طرَيبةستَيكى  بةوةكرد:  ئاماذةي 
ئةو  مؤركردووة،  كؤمثانيايةدا  ئةو  لةطةأل 
زؤر  لةخؤطرتووةء  تةواونةكراوانةي  كارة 
كة  سةثاندووة،  بةسةرياندا  مةرجيشمان 

  ،)2011/3/21( تا رؤذى  ثإؤذةية  ئةو  دةبَيت 
كة دةكاتة يةكةم رؤذى نةورؤز، تةواو بكةنء 
لةوكاتةوة بةشَيوةيةكى بةردةوامء بةفةرميى 

بكرَيتةوة«.
هاوآلتييان  ذوورةوةي  ضوونة  لةئَيستادا 
وتةي  بة  بَيبةرامبةرةء  سةيرانطاكة،  بؤ 
ئةوةيان  مةرجى  ثإؤذةكة،  سةرثةرشتياري 
سةثاندووة كة تا ساَلى تازة، ضوونةذوورةوة 
بؤ هاوآلتييان بَيبةرامبةر بَيت، لةطةَل ئةوةي 
تا )9/1(بَيت: »بةآلم  كؤمثانياكة  داوا دةكةن، 
ئَيمة ثَيداطيريى دةكةين كة تا كاتى كردنةوةى 
ساَلى  تا  نةك  بَيت،  بَيبةرامبةر  فةرميى 

تازةش«.
بة  سةبارةت  عةبدوَلآل،  كةمال  ئةندازيار 
وتي:  ثإؤذةكة،  ديكةي  كةموكووإييةكاني 
كة  ئةوةية  ئةويش  هةية،  ترمان  »كَيشةيةكى 
بةو  الوازة،  زؤر  سةيرانطاكة  ناو  رووناكيي 
جَيبةجَينةكراوةء  دةمانةوَيت  ئَيمة  شَيوةيةى 
كَيشةمان  ئوتؤمبَيلدا  وةستانى  جَيطةى  لة 
بؤ  باشى  شوَينَيكى  دةبَيت  لةوةشدا  هةية، 
هةية  طؤإةثانَيكمان  خؤشمان  دابينبكةينء 
لةناو سةرضناردا لةبةردةم يانةي ثَيشمةرطة، 
كة طةإاوةتةوة بؤ خؤمانء دةتوانين لةوَيش 

بَيبةرامبةر ئوتؤمبَيل رابطرين«.
لةئَيستاداء دواي كردنةوةي سةيرانطاكة، 
بة  قةدةغةكراونء  كحولييةكان  خواردنةوة 
وتةي سةرؤكي ليذنةي جوانكاريي سةرضنار: 
»دةبَيت ئةو كةسانةى كة دةضنة سةيرانطاكة، 
ثابةندبن بة رَينماييةكانةوة، وةكو خواردنةوةى 
كحوليى نةبةنة ذوورةوةو ضةرةسات نةخؤنء 
ثاكء خاوَينى رابطرن، ضةند شوَينَيكيش هةية 
ضةثةكء  كة  كحولييةكان،  خواردنةوة  بؤ 
شوَينى  لةوانةشة  نين،  بؤخَيزان  الب��ةالنء  
تريش دابنَين بؤ ئةو خواردنةوانة كة لة ثشتى 
ثإؤذةكةوةيةو هاتوضؤكةيء دةرطاكةى هةر 
ئَيستا  تا  بةآلم  ثإؤذةكةوة،  ثشتى  دةكةوَيتة 

بةتةواوى بإيارى لةسةر نةدراوة«.
جوانكاريي  ن��وَي��ك��ردن��ةوةو  ث���إؤذةى 
بؤماوةي  موساتةحةو  بةشَيوةي  سةرضنار، 
)30(ساأل دراوةتة كؤمثانياي بةالغي لوبنانيء 
بؤ  حكومةتةوة  لةاليةن  بودجةيةكي  هيض 
تةرخاننةكراوةء بإطةو ثالني جوانكارييةكةي 

لة طرَيبةستةكةدا ديارينةكراوة.
لةو بارةيةوة، سةرؤكي ليذنةي جوانكاريي 
سةرضنار، وتي: »طرَيبةستةكةمان لةطةأل ئةو 
خؤيان،  وتةى  بة  بةآلم  الوازة،  كؤمثانيايةدا 
ئةوان دةَلَين، نزيكةى ضوار مليؤن دؤالرمان 
بإة  ئةو  لةضوارضَيوةى  خةرجكردووةء  تَيدا 
بة  داوة  دؤالريان  هةزار   )750( ثارةيةشدا، 
كؤشكيان  كة  كةسانةى  ئةو  بؤ  قةرةبوو، 
نيية،  بإوامان  بةآلم  سةرضنار،  لةناو  هةبوو 
ئةو بإة ثارةيةى تَيدا خةرجكرابَيت، كة ئةوان 
دةيَلَين، بةآلم ئةطةر ئةمجارة ثإؤذةكة لةكاتى 
ئَيمة  ئةوا  نةكةن،  تةواو  خؤيدا  دياريكراوى 
بؤمان هةية بةبآ ئاطاداركردنةوة، ثإؤذةكةيان 

لَيبسَينينةوة«.

سةرؤكى ليذنةى سةرثةرشتيى جوانكاريى سةرضنار:

سةيرانطاى سةرضنار، بةنيوةناضَلي كراوةتةوة

هاوينةهةوارى سةرضنار

كةمال عةبدوَلآل

وةزيرى تةندروستى: سيستمى تةندروستى دةطؤأين
شارةزايةك: تا سيستمى سياسيي نةطؤأَيت، تةندروستيش ناطؤأَيت



سازدانى:
ئارام محةمةد - هَيمن محةمةد

ضوار شَيوازي خوَيندن
لة  خوَيندن  ش��َي��وازى  بة  س��ةب��ارةت 
د.طؤظةند  كوردستان،  هةرَيمى  دةرةوةى 
بةإَيوةبةرى طشتيى فةرمانطةى  شيروانى، 
رؤشنبيرييةكانى  ثةيوةنديية  ن��اردنء 
وتى:  بؤ رؤذنامة  باآل،  وةزارةتى خوَيندنى 
لة  هةية  خوَيندنمان  شَيوازى  »ضوارجؤر 
وآلتانى دةرةوة بؤ خوَيندنى باآل، شَيوازى 
خةرجييةكانى  هةموو  واتة  ناردنة،  يةكةم 
وآلت��ةك��ةء  ل��ةم��ةدا  حكومةتة،  ل��ةس��ةر 
دةستنيشاندةكةينء  تايبةتمةندييةكةى 
ياخود  حكومةت  ثَيداويستى  بةثَيي 
لةسةر  دةنَيردرَيت  خةَلكَيك  زانكؤكان 
دووةم  ش��َي��وازى  ثَيشبإكآ،  بنةإةتى 
ثَيمان  كة  ئةوةية  ئةوةش  زةمالة،  ثَييدةَلَين 
دةبةخشرَيت لة وآلتانى دةرةوة، ئةوة كرَيي 
ثار  ساَلى  نموءنة  بؤ  نيية،  تَيدا  زانكؤكةى 
فةرةنساوة  لة  خوَيندنمان  كورسى   )100(
كورسيية،   )30( ئةمساأل  دابينكرابوو،  بؤ 
زانكؤكان،  ئاستى  لةسةر  رادةطةينرَيت 
دةكةن،  ثَيشكةش  داواكاريى  قوتابييان 
بةثَيى  ثسثؤإييةكانء   دياريكردنى  ثاش 
خوَيندن.  بؤ  دةنَيردرَين  قوتابى  ثَيشبإكآ، 
شَيوازى سَييةم  بريتيية لة مؤَلةتى خوَيندن، 
بَيت،  حكومةت  فةرمانبةرى  كةسَيك  واتة 
دةيةوَيت خوَيندن تةواو بكات، رةزامةنديى 
ثاشان  وةردةطرَيتء  دةرةوة  زانكؤيةكى 
ئةوكات  دةك��ات،  ثَيشكةش  داواك��اري��ى 
دةردةبإَيت  خؤى  راى  دارايى  وةزارةت��ى 
دةخوَينىء  لَيي  زانكؤيةى  ئةو  ئاستى  لة 
جؤرى ثسثؤإييةكة، ثاشان ئَيمة وردبينيى 
ئةو  باوةإثَيكراويى  لة  دةكةين  داواك��ةى 

دةردةضَيت  بؤ  فةرمانى  دواتر  زانكؤيةء 
بؤ مؤَلةتى خوَيندن، شَيوازى ضوارةم، ئةو 
كةسانةى كة مةرجةكانيان نيية لة هةرسآ 
جؤرى ثَيشةوة، دةتوانن درَيذة بة خوَيندن 
ضوار  هةر  لة  خؤيان،  ئةركى  لةسةر  بدةن 
طرنطة،  يةكةم  شَيوازى  ئَيمة  بؤ  جؤرةكة، 
بؤ  طةورةية  ئةركَيكى  ضونكة  ناردنة،  كة 
حكومةتء بودجةيةكى زؤريشى تَيدةضَيت، 
لةم جؤرةشدا ئَيمة دوو سةرضاوةمان هةية: 
هةرَيم  حكومةتى  وةك  ئَيمة  ثشكى  يةكةم، 
لة وةزارةتى خوَيندنى  لةو كورسيانةى كة 
بةشةكةش  تةرخاندةكرَين،  عَيراق  باآلى 
)17%(، هةندَيكجار زياتر يان كةمترة، بةآلم 
ضونكة   ،)%17( لةو  ناكةين  جةخت  ئَيمة 
هةندَيكجار ئَيمة بةشى خؤمان وةردةطرين، 
نيية، دوا ثشكى هةرَيم  ثاَلَيوراومان  كةضى 
ئةوةش  بوو،  كورسى   )70-60( نزيكةى 
ئةو  ثإكردنةوةى  بؤ  تةواوبوون  كارةكان 

زةماالنة.

ضوار زانكؤ دةكرَينةوة
ليذنةى  ك��ؤب��وءن��ةوةى  دوا  بةثَيى 
لةطةَل  كوردستان  ثةرلةمانى  ثةروةردةى 
باآل،  خوَيندنى  وةزارةت���ى  بةرثرسانى 
تةنيا  وةزارةت  ئةمساأل  كة  دةركةوتووة 
تواناى وةرطرتنى )25( هةزار قوتابى هةية، 
لةكاتَيكدا ثَيشبينى ئةوة دةكرَيت )40( هةزار 
بكةن،  ثَيشكةش  وةرطرتن  داواى  قوتابى 
ثسثؤإيىء  كةميى  طرفتى  بة  سةبارةت 
كةميى زانكؤ، د.طؤظةند وتى: »ثاش ئةوةى 
تَبينى ئةوةمان كرد كة ثَيويستى زؤرمان بة 
بكرَينةوة،  زانكؤ  ضوار  بإيارة  ثسثؤإيية، 

حكومةت ثالنَيكى طةورةى داناوة، هةروةها 
تةرخانكرا،  بؤ  طةورةشى  بودجةيةكى 
هةموو  بةشي  دؤالرةء  مليؤن   )100( كة 
وةزارةتةكان هةية بؤ خوَيندني باآل، ضونكة 
هةموو  دكتؤرا  ماستةرو  بإوانامةى  لة 
تةنيا  نةك  ثَيية،  ثَيويستيان  وةزارةتةكان 

وةزارةتى خوَيندنى باآل«.

ساآلنة )100( مليؤن دؤالر
ن���اردنء  طشتيي  ب���ةإَي���وةب���ةري 
»ئةو  بةوةشكرد:   ئاماذةي  ثةيوةندييةكان 
يةك  بؤ  وانيية  ثَيم  من  ساآلنةية،  بودجةية 
دوءب��ارة  ساآلنة  واية  ب��إوام  بَيت،  ساأل 
دةبَيتةوة، سةبارةت بة خةرجكردنيش ئَيمة 
ئامادةكاريى  باآل  خوَيندنى  وةزارةتى  وةك 
هى  ثرؤذةية  ئةو  بةآلم  ك��ردءوة،  خؤمان 
ثَيشبركآ  بةثَيي  حكومةتةء  سةرؤكايةتى 
ئةو  زةماالنة،  ئةو  بؤ  وةردةطيرَيت  خةَلك 
زؤرينةيان  دةكةن  سةفةر  كة  كةسانةشي 
ثَيويستيان بة كؤرسى زمان هةية، سةبارةت 
بة جؤرى وآلتء زانكؤكان ئَيمة ئةولةويةت 
خوَيندنيان  كة  زانكؤيانةى  بةو  دةدةي��ن 
لة  زؤرَي��ك  ضونكة  ئينطليزيية،  زمانى  بة 
بؤ  ثَيويستة  كةمترى  كاتَيكى  ئَيمة  خةَلكى 
فَيربوءنى ئينطليزى لةضاو زمانةكانى ديكة، 
واتة كؤرسَيكى كةمترى دةوَيت بة بةراورد 
هةروةها سيستمى  فةرةنسى،  ئةَلمانىء  بة 
خوَيندنى ئَيمة نزيكة لة سيستمى ئةمريكىء 

بةريتانى«.

مؤَلةتى خوَيندنء مووضة
دةيانةوَيت  قوتابيانةى  بةء  سةبارةت 
موءضةى  بخوَيننء  وآلت  دةرةوةي  لة 
د.طؤظةند  بَيت،  بةردةوام  فةرمانبةريشيان 
خوَيندنء  مؤَلةتى  ثَييدةوترَيت  »ئةوة  وتي: 
نيو  تةنيا  بةآلم  هةبووة،  هةر  ثَيشتريش 
تازة  ياسايةكى  ئَيستا  دةدرا،  موءضة 
ساَلى  )14(ى  ذم��ارة  ياساى  دةرض��وءة، 
)2009(، بةثَيى ئةو ياساية ئةطةر فةرمانبةر 
مؤَلةتى خوَيندنى وةرطرتء بةردةوام بوو 
موءضةكةى  ئةوا  باآل،  خوَيندنى  لةسةر 
ئةو  هةموو  ئامؤذطاريى  ئَيمة  نابإدرَيت، 
وآلتانى  لة  دةيانةوَيت  كة  دةكةين،  كةسانة 
خوَيندن  كوردستان  هةرَيمى  دةرةوةى 
وةزارةتى  سةردانى  هةوَلبدةن  تةواوبكةن، 
تايبةتيان  فايلَيكى  ئَيمة  بكةن،  باآل  خوَيندنى 
دةكةينةوة  كةسةكة  دَلنياى  دةكةينةوة،  بؤ 
ئةو زانكؤية باوةإثَيكراوة يان نا، ياخود ئةو 
خوَيندنة باشة يان نا، ضونكة ئةستةمة دواى 
تةواوكردنى خوَيندن هةستبكةيت زانكؤكةت 
ئاستَيكى  بة  ياخود  نيية،  باوةإثَيكراو 
تاقيكردنةوةيةكى  ئَيمة  دانانرَيت،  بةرز 
بإوانامةيان  كة  دةكةينةوة  كةسانة  ئةو 
بةدةستهَيناوة، بؤئةوةى دَلنيابين ئاخؤ ئةو 
بؤ  نا،  ياخود  ثَيويستداية  لةئاستى  كةسة 
ثسثؤإيية  ثزيشكييةكانء  ثسثؤإة  هةموو 
ئاساييةكانيش دةكرَيت، لة ئَيستادا خةَلكَيكى 
وةربطرن،  باآل  بإوانامةى  دةيانةوَيت  زؤر 
سةرقاَلى  زؤر  خةَلكَيكى  ئةوةشدا  لةطةأل 
بازرطانيكردنة بةو بوارة، خةَلك دةنَيرن بؤ 

وةزارةت  لة  ئَيمة  باوةإثَينةكراو،  زانكؤى 
ناوى  هةية،  جيهانمان  زانكؤكانى  رَيبةرى 
هةية،  تَيدا  خوَيندنى  ثرؤطرامى  زانكؤء 
الية  زانكؤيةشمان  ئةو  زنجيرةى  تةنانةت 
زانكؤية  ئةو  وآلتة  ئةو  ئاستى  لةسةر  ئايا 
ثلة ضةندة، هةروةها من بإوام واية ثَيويستة 
ئَيستا  دابنرَيت،  بابةتة  ئةو  بؤ  رَينمايى 
ثةيمانطاية يان كؤمثانيا كة هةَلدةستَيت بةو 
ئةو  بؤ  دةربكةين  رَينمايى  ثَيويستة  كارة، 
بؤى  كةس  هةموو  نابَيت  مةبةستة، ضونكة 
هةبَيت ئةو كارة بكات، دةبَيت تواناى هةبَيت، 
خةَلك  كة  لةوةى  دَلنيابين  ئَيمة  بؤئةوةى 
بؤ  نانَيرَيت  خةَلك  ياخود  ناكات،  ئيستغالل 

شوَينَيك كة طونجاو نةبَيت«.

زةمالةي بةتاأل
لةئَيستادا قسة لةسةر ئةوة دةكرَيت، كة 
بةشَيك لة زةمالةكان بة بةتاَليى دةمَيننةوة، 
لةكاتَيكدا سةدان قوتابي دةيانةوَيت بخوَينن، 
»ساآلنى  دةَلَيت:  د.طؤظةند  لةوبارةيةوة 
نَيردرابَيت،  خةَلك  هةندَيك  رةنطة  رابردوو 
هةرضةندة  نةبوءة،  ثَيويست  وةك  ئاستى 
تَيدا  خاَلى  سآ  ثَيويستة  كةسَيك  هةموو 
)تواناى  سةركةوتووبَيت،  بؤئةوةى  هةبَيت 
زانستى، توانستى زمان، خؤطونجاندن لةطةأل 
كؤمةَلطةو ذينطةو دةوروبةر(، هةندَيك كةس 
كَيشةى  زمانةكةش  زيرةكةو  زؤر  دةبينى 
بطونجَينَيت،  خؤى  ناتوانَيت  بةآلم  نيية، 
دةرءونيى  نةخؤشيى  توءشى  بةمةش 
دةبَيت، بؤية ناضار دةبَيت بطةإَيتةوة، ئَيمة 
فةرةنسا،  بؤ  نارد  كةسَيكمان  كؤمةَلة  ثار 
لة  ب��وونء  زي��رةك  كةسانة  ئةو  هةموو 
بةآلم  سةركةوتبوون،  ثَيشبإكآ  ئةنجامى 
كؤمةَلطةو  لةطةأل  نةيانتوانى  كةسيان  ثَينج 
شَيوازى خوَيندنء ذيان بطونجَين، بةمةش 
توءشى نةخؤشىء كَيشة هاتنء طةإانةوة، 
كؤ  هةية،  مةرجَيكمان  ضةند  ئةمساأل  بؤ 
ئةمساأل  بةآلم  سةرةكيية،  مةرجَيكى  نمرة 
ضارةكى  ياخود   )65( بؤ  كةمكراوةتةوة 
يةكةمى كؤلَيذةكان، واتة )10( قوتابى يةكةم 
ديكةمان  مةرجَيكى  ئةمساأل  زنجيرة،  بة 
زمانى  توانستى  ئةويش  زي��ادك��ردءوة، 
ئينطليزيية، بؤضوءن هةبوو ئةوة مةرجَيكى 
ئةوة  كرد  هةستمان  بةآلم  بَيت،  سةرةكيى 
مةرجةمان  ئةو  بؤية  دروستدةكات،  طرفت 
كردة زيادة، بؤ نموءنة لة بةريتانيا ماستةر 
يةك ساَلة، ئةطةر ئةوكةسة كَيشةى زمانى 
بةآلم  تةواودةبَيت،  ساَلَيك  بة  ئةوا  نةبَيت، 
ئةوانةى زمان نازانن ساَلَيك خولي زمانيان 

ثَيويستة.
ئاماذةي بةوةشكرد: تَيضووى خوَيندني 
زؤر  بؤية  دؤالرة،  مليؤن   )120( دكتؤرا 
بنَيرين،  بةتوانا  طونجاوو  كةسى  طرنطة 
بؤ  فةرنسامان  زةمالةى   )100( ثار  ساَلى 
 )73( توانيمان  تةنيا  ثَيشبإكآ  بةثَيى  هات، 
كةس وةربطرينء  بياننَيرَين، )27( كورسى 
بة بةتاَلى مايةوة، بةآلم هةموو ثَيوةرةكان 
اليةنى  هى  بةشَيكيان  بةَلكو  نيية،  ئَيمة  هى 
ه��ةردوو  لة  كةسة  ئةو  دةبَيت  وةرط��رة، 

مةرجى ئَيمةء ئةوان دةربضَيت«.

ئارةزوءمةندان ضى بكةن
ضؤن  مامؤستايان  ب��ةوةي  سةبارةت 
دةرفةتانةى  لةو  وةربطرن  سوءد  دةتوانن 
ئَيستا هةية بؤ خوَيندنى باآل، د.طؤظةند دةَلَيت: 
خوَيندنى  وةزيرى  ثةروةردةو  »وةزارةتى 
باآل ئةندامن لة ليذنةى ثرؤذةكة، ئَيستا هةر 
ناو،  بةبآ  دادةنَيت  خؤى  ثالنى  وةزارةتةو 
لة  ثسثؤإييةكان،  رَيذةى  دياريكردنى  واتا 
ثَيشبإكآ   بة  دةبَيت  حاَلةتانةدا  ئةو  هةموو 

بَيت«.
 )1200( نزيكةى  »ئَيستا  وتيشي: 
ئَيستا  باآل،  خوَيندنى  لة  هةية  قوتابيمان 
رَيذةكة  دةستثَيدةكاتء  تازة  ثرؤطرامى 
بنَيرين،  كةسة  ئةو  ئةوةى  ثَيش  جياوازة، 
بطةإَيتةوة،  كة  وةردةطيرَيت  لَي  كةفالةتى 
بةدواداضوءنى  ئَيمة  بؤ  شت  طرنطترين 
دةرةوة،  لة  قوتابيانةية  ئةو  خوَيندنى  كارو 
هةرَيم  حكومةتى  وآلت��َي��ك  ه��ةم��وو  ل��ة 
ب��ةدواداض��وءن  تاكو  نيية،  نوَينةرايةتى 
نوَينةرايةتيش  لةطةأل  ثَيويستة  بكات، 
ثاشكؤى  وةك  هةبن،  فةرمانبةرَيك  ضةند 
كلتوءرى كاربكةن، ضاودَيريى ئةو قوتابيانة 

بكرَيت بؤ ضارةسةرى كَيشةكانيان«.
 

)2( هةزار مامؤستاى عةرةب 
عةرةب  مامؤستاى  هاتنى  بة  سةبارةت 
بةإَيوةبةرة  ئةو  زانكؤكانى كوردستان،  بؤ 
 )2009-2006( ساآلنى  »لة  وتي:  طشتيية 
بإيارى  نالةباربوو،  بةغدا  ئةمنيى  بارى  كة 
حكومةت بوو كة ئةو مامؤستايانة وةربطرين، 
ض لة روانطةى مرؤظايةتى ياخود نيشتمانى، 
مامؤستاو  هةزار   )3( لة  ثتر  ماوةية  لةو 
دكتؤرى زانكؤ بوون، ئةوانةى تؤماركراون 
لة وةزارةتى خوَيندنى باآل، لةطةأل )5( هةزار 
ثسثؤإييةكان  زؤرينةى  لة  ئَيمة  قوتابى، 
سوءدمان لَيوةرطرتن، بةشَيكيان بة فةرميى 
بإوانامةكانيان،  لة  دَلنيابوءين  هاتبوون، 
ئَيستاش بةشَيكيان طةإاونةتةوةو بةشَيكى 
 )2( نزيكةى  كة  ماونةتةوة،  زؤريشيان 

هةزارى ماوةتةوة.

سيستمى دكتؤرا
سةبارةت بة سيستمى دكتؤرا، كة ئَيستا 
دةكرَيت،  لةسةر  زؤرى  قسةى  طفتوطؤو 
بؤ  بيرمانكردةوة  »ئَيمة  وتى:  د.طؤظةند 
كوردستان  ب��اآلى  خوَيندنى  سيستمى 
ثسثؤإيية  ب��ةرزب��ك��رَي��ت��ةوة،  ئاستيان 
كَيشةى  ئةندازةييةكانمان  زانستييةكانء 
ثراكتيكيان هةبوو، قوتابيانمان كة لةو بوارة 
دةرةوة  سةفةرى  بوون  ناضار  كاردةكةن 
كردةوة  لةوة  بيرمان  لةبةرئةوة  بكةن، 
هةموو ئةوانةى كارى ثراكتيكييان ثَيويستة 
بضنة دةرةوة، بؤئةوةى هةم زمان فَيربَيتء 
بَيت،  زانستييةكان  سةرضاوة  ئاطادارى 
ثرؤذةيةش  ئةو  دكتؤرا،  بؤ  بةتايبةت  ئةمة 
بودجةكةش  ب��ودج��ةي��ة،  ب��ة  ثَيويستى 
ئةمة  وآلتَيكيش  هةموو  لة  تةرخانكراوة، 
هةية قوتابى دكتؤرا لة هةرشوَين ثَيويستى 
ئةنجامي  ثَيويستة  بَيت،  ثراكتيكى  كارى  بة 

بدات«.

رؤذنامة

حكومةتى  ث��ةروةردةى  وةزارةتى 
ئاشكرايدةكات،  كوردستان  هةرَيمى 
ماوةى  لة  دةتوانَيت  خوَيندكارَيك  هةر 
ئةنجامى  لة  رةخنةكاني  رؤذدا  )دة( 

تاقيكردنةوةكان ثَيشكةش بكات.
ئ��ةن��ج��ام��ى   )7/9( رؤذى 
يةكةمى  خولى  تاقيكردنةوةكانى 
ئامادةيى  )12(ى  قؤناغى  ئةمساَلى 
دةرض��وون  رَي��ذةى  كة  ئاشكراكرا، 
طةيشتة )25%(، دوابةدواى ئاشكراكردنى 
خوَيندكاران  لة  بةشَيك  ئةنجامةكةش 

رةخنةيان لةتاقيكردنةوةكان طرت.

وتةبَيذى  بةرزنجى،  ئيسماعيل 
هةرَيمى  ث����ةروةردةى  وةزارةت����ى 
هةر  ئةطةر  رايطةياند:  كوردستان 
رةخنةو   ،)12( ثؤلى  خوَيندكارَيكى 
تاقيكردنةوةكان  ئةنجامى  لة  تانةى 
)دة(  م��اوةى  لة  دةتوانَيت  هةبوو، 
تايبةتء  فؤإمى  لةإَيطةى  رؤذدا 
رةخنةكانيان  خوَيندنطةكانيانةوة 
ث��ةروةردة  وةزارةت���ى  بة  ثَيشكةش 
ب��ك��ةن، ئ��ةوةي��ش��ى خ��س��ت��ةإوو: 
باآلى  ليذنةى  لة  تايبةت  ليذنةيةكى 
رةخنةو  بؤ  وردبينى  ئةزموونةكان 
لة  هةَلةيةك  هةر  دةك��اتء  تانةكان 
هةبَيت  تاقيكردنةوةكاندا  ئةنجامى 

ضاكدةكرَيتةوة.

رؤذنامة

لةاليةن  كةس   )60( دامةزراندنى  داواى 
دةرضووانى  بؤ  كَيشة  داراييةوة  وةزارةت��ى 

زانكؤء ثةيمانطةكان دروستدةكات. 
دةرض��وو  ه��ةزار   )5( نزيكةى  تائَيستا 
دان��ةم��ةزراون، ب��ةآلم وه زاره ت���ي  داراي��ي و 
داواي  سلَيماني ،  ش��اري   ل��ه   ئ��اب��ووري��ي 
دامه زراندني ته نيا  )60( لة ده رچوواني  زانكؤء 
په يمانگةكاني  ده ره وه ي  شارى کردبوو، رؤذى 
وه رگرتني   مه به ستي   به    )7/11( يةكشةمة 
زانكؤو  ده رچووانى   لة   به  سه دان  فؤإمه   ئه و 
دارايي ء  وه زاره تي   روويانكرده   په يمانگةكان 
دواتريش طرذيىء ئاَلؤزيى لةنَيوان ده رچووان و 
بةوهؤيةوة  دروستبوو  داراييدا  وه زاره ت��ي  

ثؤليس ضةند خوَيندكارَيكى دةستطيركرد.
ده ره وه ي   له   كه   په يمانگة،  ده رچوويةكى 
شاري  سلَيمانييةوة  هاتبوو بؤ وه رگرتني  فؤإم 
ئاماذةى بةوةكرد: بةهؤى كةميى فؤإمةكانةوة، 
ناو  رژانه   ده رب��إي و  ناإه زاييان  ده رچ��ووان 
بيناى وه زاره ته  وه  بؤ وه رگرتني  فؤإمي  ديكه ، 
چاالكييه   پؤليسي   هَيزه كاني   له اليه ن  دواتر 

مه ده نييه كانه وه  بآلوه يان پَيكرا.
ديواني   به إَيوه به ري   جَيگري   عه لي،   هه نار 
وه زاره تي  دارايي ئاشكرايكرد: ئَيمة ثَيويستمان 
قةزاو  لة  دةرض��وو   )60( دامةزراندنى  بة 
ناحيةكان هةية بة مةرجَيك هه َلگري  بإوانامه ي  
به كالؤريؤسء دبلؤم بن، بةآلم بةهؤى هاتنى 
كَيشةى  دةرضووانةوة  لة  زؤر  ذمارةيةكى 

لَيكةوتةوة.
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وردةكاريي زةمالةي خويَندنء
ناردنةدةرةوةي خويَندكاران

فؤأمى دامةزراندن كَيشة دروستدةكاتدة رؤذ بؤ رةخنةطرتن

د. طؤظةند شيروانى



راثؤرتى: ئامانج اسماعيل

شارؤضكةي  دانيشتووي  هاوآلتييةكي 
بةهؤي  ئاشكرايدةكات،  ئؤمةران،  حاجي 
ن��ةخ��ؤش��ي��ي م��ن��داَل��ةك��ةيء ن��ةب��وون��ي 
ضارةسةركردنيء  بؤ  ثَيويست  ث��ارةي 
وةآلمنةدانةوةي حكومةت بؤ داواكارييةكاني، 
ناضاري خؤكوشتن بووة، بةآلم بةهؤي ئةوةي 
لةوكارة  وازي  نةفةوتَين  ديكةي  منداَلةكاني 
هَيناوة، بؤية داواي هاوكاريي لة حكومةتء 

رَيكخراوة خَيرخوازييةكان دةكات. 
 )ك.م.س( )ناوو ناونيشاني الي رؤذنامة 
لة  يةكَيك  منداَلةو  ثَينض  خاوةنى  ثارَيزاروة( 
ساألء  سَى  تةمةنى  )م(  بةناوى  منداَلةكاني 
نةخؤشييةوة  ضةندين  بةدةست  مانطة،  سَي 
لةدايكبووة  ب��ةن��ات��ةواوي��ى  دةناَلَينَيت، 

دروستبووة  ثشتييةوة  لة  نةخؤشييةك 
جار  س��َى  تائَيستا  خاَلَيكة  ل��ةش��َي��وةى 
بةو  ضارةسةرى  كراوةء  بؤ  نةشتةرطةريى 

نةشتةرطةريية نةكراوةء ضاك نةبووةتةوة.
ئاماذة بةوة دةكات: »تائَيستا ضةندينجار 
بةشَيوةى  ك��ردووة  حكومةت  لة  داوام 
بةدةنطمةوة  حكومةت  ب��ةآلم  ن��ووس��راو، 
نةدامةوة،  لَى  ئاوإيشى  هةر  نةهاتووة، 
سةرؤكايةتى  لة  داواك��اري��م  ه��ةروةه��ا 
ثةرلةمانى كوردستان كردو ثةرلةمانيش الى 
خؤيانةوة نووسراوى بؤم كرد بؤ وةزارةتى 
بةبَى  تةندروستيش  وةزارةتى  تةندروستى، 
ئةوةى منداَلةكة ببينَيتء هةر لةخؤيةوة دةَلَى 
ناكرَيت، بؤ ناكرَيت؟ نازانم دةبَى ئةو ثرسيارة 

وةزيري تةندروستي وةآلمي بداتةوة«.
لةاليةن  داواك���ةي  وةآلم��ن��ةدان��ةوةي 

وةزارةتي تةندروستييةوة ئةو بإوايةي الي 
بَلَيت:  كة  درووستكردووة،  هاوآلتيية  ئةو 

كؤمةآلنى  حكومةتي  هةرَيم،  »حكومةتي 
خةَلكى فةقيرو هةذارو كةمدةرامةت نيية، 

بةيةك ضاو سةيرى خةَلكةكةى ناكات«. 
ك��اري  رؤذان���ة  ك��ة  هاوآلتيية  ئ��ةو 
كرَيكاريي دةكات بؤ ضارةسةري نةخؤشيي 
ب��ووةء  ق��ةرزاري��ي  تووشي  منداَلةكةي 
ثارةكةيان  داواى  »قةرزدةرةكانيش  دةَلَيت: 
نيية  دةسةآلتم  نيية،  لةتوانامدا  دةكةنةوةء 
ثارةكةيان بدةمةوةء خةمى قةرز لةاليةكء 
خةمى منداَلة نةخؤشةكةمء ماألء منداَلةكةم 
حكومةتى  بة  حكومةتة  ئةو  تر،  لةاليةكى 
داواكاريى  ب��ةدةم  ضونكة  نازانم،  خؤمى 
كوإةشةهيدَيكةوة نةهات، كة شةهيدى ئةم 

كوردستانةية«.

راثؤرتي: محةمةد سابير 
ئاراس نةسرةدين

»ماوةي )17( رؤذة لة بةردةم سايلؤي سلَيماني 
ئةمساَلمان  طةنمي  بةرهةمي  تا  طرتووة  نؤرةمان 
هةزار   )100( كرَيي  شةوانةش  لَيوةربطيرَيتةوة، 
بؤ  طةنمةكةيان  كة  لؤريانةي  بةو  دةدةين  دينار 

باركردءوين.«
خةَلكي  كة  جوتيار،  محةمةدي  ئةحمةد  واحيد 
لةو  يةكَيكة  ش��ارةزءورة،  هةمزةي  كاني  طوندي 
سلَيماني  سايلؤي  لةبةردةم  كة  جوتيارةى  دةيان 
نؤرةيان طرتبوو بؤ ئةوةي حكومةت طةنمةكانيان 

لَيوةربطرَيتةوة.
سنوءري  لة  ثَيويست  سايلؤي  نةبووني 
طةنمء  وةرطرتنةوةي  بؤ  سلَيماني  ثارَيزطاي 
جوتياراندا  لةناو  زؤري  ناإةزايةتييةكي  جؤ 
لة  حكومةت  دةزانن  بةثَيويستي  دروستكردووةء 
بة  تا  بكات،  دروست  سنوءرةكةدا ضةندين سايلؤ 

ئاساني كارةكانيان جَيبةجَيبكرَيت.
حكومةتى  دةزانَيت  بةثَيويستي  ئةحمةد  واحيد 
سايلؤ  بؤ  شوَين   )5-4( كوردستان   هةرَيمى 
دابنَيت لة كةالر يان ضةمضةماأل، ضونكة ثارةيةكي 
زؤريان بةهةدةر دةإواتء  هيضيان بؤ نامَينَيتةوة: 
بكاتء  سقوت  رةنطة  لَيهاتووة  وايان  »جوتياران 

ئيشةكةى ثَينةكرَيت«. 
كَيشةيةكي تري جوتياران ئةوةية ئةمساأل تةنيا 
طةنمي ثلة يةكء دوو وةردةطيرَيتء جؤش تةنيا ثلة 
يةك، لةكاتَيكدا ساَلي رابردوو طةنمي ثلة سَيش لة 

جوتياران وةردةطيرا.
ثلة سَيكةشيان  بة وتةي ئةو جوتيارة: »ئةطةر 
ئةطةر  ب��ةآلم  دةبَيتةوة،  لةكؤَلمان  لَيوةربطرن 
هةم  دةإواتء  كرَيكةى   هةم  ماأل  بؤ  بيبةينةوة 

طةنمةكةش ثارة ناكات«. 
سايلؤي  بةإَيوةبةري  مةحمود،  حةميد  خاليد 
سلَيماني، هاوإابوو لةطةأل جوتيارانء لةوبارةيةوة 
سآ  ثلة  طةنمي  وةرن��ةط��رت��ن��ةوةي  ثَييوابوو: 
»ماَلوَيرانيى جوتيارة، ضونكة ئةطةر طةنمةكةي ثلة 
يةكء دوو نةبَيت لة سَيدا هةر وةردةطيرَيت، بةآلم 
ئةمساأل بةغدا وايلَيكردووة، نة لة دةسةآلتى ئَيمةيةو 

نة لة دةسةآلتى حكومةتى هةرَيميشة«.

طةنمء  وةرطرتني  شوَيني  بضوءكيي  بةهؤي 
جوتيارةكان  مامةَلةكانيان،  بةإَيكردني  درةنط 
سايلؤي  لةبةردةم  رؤذَيك  شةوو  ضةند  ناضارن 

سلَيماني بمَيننةوة.
بؤ  ش��ارةزوءري��ي  محةمةد  قادر  لةوبارةوة 
)17-18( شةو  هةية  وا  »سةيارةى  وتى:  رؤذنامة 
 )1( لة  زياتر  جوتيار  لةسةر  ئةمةش  دةوةستَيت، 
مليؤن ديناري عَيراقي دةكةوَيت، كة بة زياني ئَيمة 
سايلؤ   كارمةندةكانى  لةوةش  جطة  دةشكَيتةوة، 
سةعات )10( سةيارة دةكةنة ذوورةوة، كة ثَيويستة 
ذوورةوة،  بكرَيتة  بةيانييةوة  )7(ى  سةعات  لة 

ئةوةش كَيشةيةكى طةورةية«.
ئاماذةي  سلَيمانى،  سايلؤى  بةإَيوةبةرى   
لة  وةري��دةط��رن��ةوة  كة  طةنمةي  ئةو  ب��ةوةك��رد: 
بةغداوة  لة  كة  رَينماييانةية  ئةو  بةثَيي  جوتياران 
دةرةجة  بؤ  ثؤلَينكراون  طةنمةكانيش  دَيتء  بؤيان 

يةكء دوو.
بؤ وةرطرتنةوةي طةنمي جوتياران، ئةمساأل لة 
سنوءري ثارَيزطاي سلَيماني سآ بنكة كراونةتةوة، 
جطة لة بنكةي سةرةكيي، بنكةكاني رانيةو كةالريش 

طةنمء جؤ وةردةطرن.
هةزار   )650( يةك  ثلة  طةنمي  تةن  يةك  نرخي 
دينارو ثلة دوو )550( هةزارو جؤش تةنيا يةك ثلةي 

هةيةو تةني بة )450( هةزار دينار وةردةطيرَيت.
رؤذنامة  بؤ  سلَيماني  سايلؤي  بةإَيوةبةري 
بنكةمان  )5/29(وة  رؤذى  »ل��ة  ئاشكرايكرد: 
هةر  نازانين،  كؤتاييةكةى  بةآلم  ك��ردووةت��ةوة، 
رؤذَيك بةغدا ئيعازى داينآ ئةو رؤذة دةوةستَيت«. 
ب���ةرواري  كؤتا  تائَيستا  ئ���ةوةي  ل��ةط��ةأل 
بةآلم  ديارينةكراوة،  جؤ  طةنمء  وةرطرتنةوةي 
جوتياران ترسي ئةوةيان هةية لة )8/1( بوةستَيتء 

بةرهةمةكانيان لَيوةرنةطيرَيتةوة.
بة  سةبارةت  سلَيماني  سايلؤي  بةإَيوةبةري 
وةستاني ئؤتؤمبَيلةكان بؤ ماويةكي زؤر لة نؤرةدا، 
لَيبكةن  ئةوةمان  طلةيى  جوتيارةكان  »ئةطةر  وتي: 
كة لة نؤرةدا زؤر دةوةستن حةقيانة، بةآلم ئَيمةش 
حةقَيكمان هةية، تواناى ئَيمة لةم ساحة بضوءكةدا 
كة كؤمةَلطةي تيجارةية، ئةم شوَينةى كة ئَيمة ئيشى 
تَيدا دةكةين بة راستى نة شوَينى طةنم وةرطرتنةو نة 
شوَينى ئيشكردنة، لةطةأل ئةوةشدا ئَيمة لة سةعات 
دةكةينء  دةوام  ئَيوارة  )8(ى  تا  بةيانييةوة  )8(ى 

دةكةينة ذوورةوة،  )120( سةيارة  لة  زياد  رؤذانة 
وةستاوين،  رؤذة   )12( دةَل��َي��ن  جوتيارةكان 
راستدةكةن، تائَيستاش نزيكةي )2( هةزار سةيارة 
لة دةرةوةنء هةوَلدةدةين رؤذانة )100- 120( تةن 

طةنمء جؤ وةربطرين«.
بؤ  ديكةمان  كَيشةيةكى  »ئةمساأل  وتيشي: 
دروستبووة، كة كشتوكاأل هاتووةتة ناو ئيشةكةوة، 
بةآلم ئةو ثشتطيريانةى كة بؤمان دةنَيرن موتابيق 
بؤ  تةني   )50( ثشتطيرييةكةدا  لة  نموونة  بؤ  نين، 
ثَيية، منيش  تةنى   )20( كراوة، بةآلم دواتر دةبيني 
تةنةكةى   )30( دةكةمء  حساب  بؤ  تةنةكةى   )20(

دةإوات«.
كة  دةك��ةن،  ئةوة  طلةيي  جوتياران  بةشَيكي 
شوَينةكاني  بؤ  نَيردراوةنةتةوة  ضةندجارَيك 
كشتوكاَلي  لةاليةن  ثشتطيرييةكةيان  كة  خؤيان، 
سنوءرةكةيانةوة بة زماني عةرةبي بؤ بنوءسرَيت، 
ثآ  كوردييةوة  لة  ثشتطيرييةكةيان  ضةندجارَيك 

طؤإيون.
رءونيكردةوة:  حةميد  خاليد  لةوبارةيةوة 
»ثسوءَلةو ثشتطيرييةكان لة بةغدا سةيردةكرَيتء 
ثارةكةش لةوَيوة دَيت، بؤية دةبَيت ثشتطيرييةكان 
ديكةى  هؤكارَيكى  هيض  ئةطينا  بَيت،  عةرةبى  بة 

لةثشتةوة نيية«.
لة  كورد  بةرثرساني  كرد  داواش��ي  ه��ةروةك 
فشار  بازرطانيي  وةزارةت��ي  لة  بةتايبةتي  بةغداو 
دروستبكةن بؤ كردنةوةي بنكةي زياترء وةرطرتني 
ئةوةي  بؤ  درَيذبكرَيتةوة،  ماوةكةش  جؤو  طةنمء 

زؤرترين بةرهةمي جوتياران وةربطرن.
جوتياران  كَيشانةش  ئةو  هةموو  س��ةرةإاي 
دوايان  زؤر  ماوةيةكي  كة  دةك��ةن،  ئةوة  طلةيي 
ثَيدةدةن،  ثارةكانيان  وةرطرتني  ضةكي  تا  دةخةن 
لةو  »ئةوةندة  جوتيار:  محةمةدي  قادر  وتةي  بة 
بةيانييةوة  لة  دةبين،  بَيزار  دةوةستين  خؤرة  بةر 
س�ةعات  وا  بةآلم   بكةن،  بؤ  ضةكمان  وةستاوين 

)11(ية بؤمان نةكراوة«.
نيطةرانيي  جوتيارانيش  لة  بةشَيك  هةروةك 
دةكرَيت  جياوازيي  ل��ةوةي  نيشاندا  خؤيان 
ثَيشدةخرَينء  مامةَلةكان  لة  بةشَيك  لةنَيوانيانداو 
لة  تةنانةت  لَيوةردةطيرَيتةوة،  طةنمةكانيان  زووتر 
جؤكانيشدا  طةنمء  دووي  يةكء  ثلة  دياريكردني 

هةندَيكجار واستةء خزم خزمَينة دةكرَيت.
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بةدواداضوون

دةيانةوَيت  كوردستاني (يةوة،  )ليستي   ثرؤذةيةكي   رَيطةي   لة  يةكَيتي   ثارتي  و 
ئةو  بسةننةوةو  بةغدا  لة  كوردستان  هةرَيمي   هةَلبذاردنةكاني   سةرثةرشتيكردني  
ئةركة بسثَيرنة دةستةيةكي  باآلي  هةَلبذاردن لة هةرَيم، بة راي  تؤ: 1- ض نييةتَيك 
لة ثشت دروستكردني ئةو دةستةيةوة هةية؟ 2- ئايا دةتوانرَيت دةستةيةكي  بَياليةن 
بَيت؟ 3- دروستكردني  ئةو دةستةية كَيشةي  تةزويرات ضارةسةر دةكات، يان ثرؤسةي  

تةزويركردن فراوانتر دةكات؟

برخودان-دهوك
زور سةيرة كوردَيك بخازيت مافي  هةرَيم   كةم بَيت.

كاروان سةالم
فزي  طزيء  لة  تر  داهَينانَيكي  خؤماَلييةكةمان  دةسةالتة  بةتازة  تازة 
نةبَيت:  بةس  لةمةوثَيشيان  هةوَلةكاني  ئةوةي  وةك  دةكات،  هةَلبذاردندا 
لةجياتي جارَيك هةزارجار نةخَير بؤ ئةو ثرؤذةيةي كة بةهؤيةوة خؤَلي ثَي 
دةكرَيتة ضاوي خةَلكةوة و تةنيا مةبةست لَيي درَيذكردنةوةي دةسةالت بَيت.

ئيدريس ئةحمةد ساَلح
هةرَيمي كوردستان لة ذَير دةسةآلتي دوو حيزبي سةرةكيداية . بةدرَيذايي 
ساآلني رابردوو كرؤكي دةسةآلتيان لةذَيردةستدا بووة. لة خَيروبَيري ئةم 
وآلتةيان خواردووة.. وة كارَيكي ئاسايية بؤ هَيشتنةوةي دةسةآلتي خؤيان.

هةر كارَيكيان بوآ ئةنجامي دةدةن. 

تؤفان كاواني سويد
سةربةخؤ  دةستةيةكي  كردووةتةوة  لةوة  بيريان  كة  يةكَيتي  ثارتيء 
ئةوةيانة  بؤ  كة  بَيطومانم  كوردستان  هةرَيمي  هةَلبذاردنةكاني  بؤ  ثَيكبهَينن 
نةبَي  كةس  بكةنء  تةزويرات  هةَلبذاردنةكان  لةكاتي  خؤيان  بةئارةزووي 
لةوان بةرزتر كة ميللةت هاناي بؤ بةرَي تةنها بؤ ئةوةيانة نةك بؤ بةهَيزكردني 

هةرَيم.

ميران ميراودةلي
بةبؤضووني من مةسةلةكةلَيرةدا )نيةت نيه( بةَلكو هةوَلي تةواو ئةدرَي 
لةاليةن دةستةالتةوة بؤ دروستكردني  دةستةي  باالي  هةَلبذاردنةكاني  لةخودي 
خؤي، ئةو هةرَيمةي كة بةرةو ئاوتؤكراتيةت دةإوات نة كةمبوونةوةي قوتي 
خةَلكي الطرانةو نةباشكردني بذَيوي ذياني خةَلكي ال بةهاية، بؤية هةرضي 
خؤيدا  تةقليديةي  شكَلة  ئةو  لةطةَل  كة  مانةوةيةكدا  لةثَيناوي  دةيكات  بَلَيي 

بطونجَيت.

ئومَيد عيسا
بادلؤ بؤ سيستَيمةكي مؤدَيِرن  لةبارة بؤ تةزوير، هَيشتاكة  سيستَيمةكة 

دانةندراوة، نيازي ثارتي و يةكَيتي ثاك نية مةسةلة دةسةالتة.

حةمةغةريب - سويسرا
بني هةمبانةكة دةردةضَي، ضونكة طةل  لة  ثدك خةريكة دةستيان  ينكء 
هؤشيار بوو نةتةوة دةزانن ئةم زاتانة......زياتر لةسةر حسابي كورد هيضي 

تريان لةباردا نيية.

بؤ ذمارةى داهاتوو:
ئةمريكى  تايمزى  نيؤرك  رؤذنامةى  كوردستان  هةرَيمى  لةسةر  راثؤرتيدا  لةدوايين 
ئَيرانء  بؤ  لة هةرَيمى كوردستانةوة  نةوت كرد  بةقاضاغى  لة هةناردةكردنى  باسى 
خةماَلندنى بؤكردووة كة ساآلنة بايى سةدان مليؤن دؤالر نةوت دةنَيردرَيتة ئَيرانةوة، 
لة زارى ثةرلةمانتارَيكى كوردستانةوة ئاماذةى بةوةشكردووة كة كاتَيك باسى نةوت 
دَيتة ثَيشةوة »هةرَيمى كوردستان دورطةيةكة كةس حوكمى ناكات«، بة راى تـــــؤ: 
1. ثارةى ئةو نةتةوة دةضَيتة طيرفانى كَيةوة؟ 2. بؤضى بةرهةمى نةوتى كوردستانء 
طرَيبةستة نةوتييةكان ئاشكرا ناكرَين؟ 3. تاضةند كؤمثانياكانى دةرهَينانى نةوت سةر 

بة دووحيزبة دةسةآلتدارةكةن؟ 

راوبؤضوونةكانتان لةم رَيطايانةوة بة رؤذنامة دةطات: 
)www.sbeiy.com( 1. دوانطةى سبةى

nawxo.rozhnama@yahoo.com :2. ئيمةيلى

كؤمسيؤنى هةلَبذاردنى هةرَيم

»لةبةر نةخؤشيى مندالَةكةم، ضةندجارَيك هةوَلى خؤكوشتنم داوة«

)2( هةزار طةآلبة طةنم 
ضاوةأَيي سايلؤي سلَيمانى دةكةن

بةإَيوةبةري سايلؤي سلَيماني : وةرنةطرتنةوةي طةنمي ثلة سآ ماَلوَيرانيى جوتيارة



راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر

هةَلمةتَيكي خوَينبةخشين بؤ نةخؤشاني 
لة كوردستان دةستيثَيكردووةء  تاالسيما 
بوتأل   )200( لة  زياتر  سلَيماني  لة  تائَيستا 

خوَين بةخشراوة.
ئةذين سابير ئيسماعيل، سةرؤكى لقي 
سلَيمانى كؤمةَلةى تاالسيما لة كوردستان، 
بة رؤذنامةى راطةياند: ماوةى هةفتةيةكة 
هةَلمةتَيكمان راطةياندءوة بؤخوَينبةخشين 
مانطانة  ضونكة  تاالسيما،  نةخؤشاني  بة 

ثَيويستمان بة )500( بوتأل خوَين هةية.
خوَين  كة  كرد  هاوآلتييان  لة  داواشي 
ببةخشن بة نةخؤشةكاني تاالسيما، ضونكة 
بة وتةي ئةو: »ئةم نةخؤشانة مانةوةيان 
ئةطةر  خوَينةوة،  بةو  بةستراوة  ذياندا  لة 
تَينةكرَيت،  هةفتةيةك خوَينيان  ماوةى  بؤ 
ئةوةي  سةرةإاي  لةدةستدةدةن،  طيان  
دةبةخشن،  خوَين  هاوآلتييان  بةردةوام 

بةآلم ثَيويستمان بة خوَيني زياترة«.
لة  ئَيستا  ثَيش  دووم��ان��ط  م��اوةي 

سلَيمانى نزيكةي )550( نةخوشي تاالسيما 
هةبووة، ئَيستا رَيذةكة بةرزبووةتةوة بؤ 
كوردستانيشدا  هةموو  لة  كةسء   )556(

زياتر لة )2500( نةخوش هةية.
وتيشي:  تاالسيما  كؤمةَلةي  سةرؤكي 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  لة  »داوا 
زةرعى  بؤ  نةخؤشخانةيةى  ئةو  دةكةين 
خوَين بؤ نةخؤشةكانمان دروستدةكرَيت، 

ثَيش وادةى  خؤى تةواوبكرَيت«.
هةموو  دادطاكانء  لة  داوا  هةروةها 
ثرؤسةى  ثَيش  دةك��ات  كضَيك  ك��وإء 
بكةن،  خوَين  ثشكنينى  هاوسةرطيريى 
بوءن،  نةخؤشييةكة  هةَلطرى  ئةطةر 
هاوسةرطيريي نةكةن  يان دادطاكان ببنة 
رَيطر لة بةردةم ثةيمانى هاوسةرَيتيياندا، 
منداَلَيكى  ك��ة  خ��َي��زان��ان��ةى  ئ��ةو  ي��ان 
منداَلبوون  بة  كؤتايى  هةية  لةوجؤرةيان 
وا  »ماَلى  ئةو:  وتةي  بة  ضونكة  بهَينن، 
بةإاستى  هةية،  منداَلَيكيان  لة  زياتر  هةية 
ئةو ماَلة توءشي نةهامةتي دةبنء دةبَيت 
بةردةوام بة رَيطاى نةخؤشخانةوة بن، نة 

كارَيك  هيض  ناتوانن  دايكةكة  نة  باوكةكة 
بكةنء لة ذيانَيكى ناخؤشدا دةذين«.

سةبارةت بة ثَيداويستي خَيزانةكانيش 
»نةخؤشةكان  وتي:  مادييةوة،  رووي  لة 
مانطانة  ناوشار  ئةوانةى  يةكجار  بؤ 

دةبَيت،  دؤالر   )200( بة  ثَيوستيان 
بة  ثَيوستيان  دةرةوة،  نةخؤشةكانى 
س��ةرةإاى  ئةمة  دةبَيت،  دؤالر   )300(
ئةوةى ئةو نةخؤشانة اليةنى جةستةييء 

حاَلةتى دةروونييان تةواو نيية«.

ئةوةية  نةخؤشةكان  ديكةى  طرفتَيكي 
رؤذ  ش��ةش  ثَيويستة  هةفتةيةكدا  لة 
رَيى  لة  بةكاربهَينن  )ديسفإاأل(  ئامَيرى 
زيادة  خوَيني  وةريطرتوءة  خوَينةى  ئةو 
كؤدةبَيتةوة لة جةستةيىء كارى لَيدةكات، 
دةبَيت لة رَيى ئةو ئامَيرةوة كةمبكرَيتةوة، 
كانوَيالوة  بةكارهَينانى  زؤر  بةهؤى  يان 
رَيى  لة  وةرناطرَيت،  خوَين  دةمارةكانيان 
ناضار  وةرناطرَيت،  خوَين  ثةلةكانةوة 
خوَينيان  مليةوة  دةمارةكانى  رَيطةى  لة 

ثَيدةدرَيت«.
داواشي  تاالسيما  كؤمةَلةي  سةرؤكي 
بإَيك  مانطانة  كرد  هةرَيم   حكومةتى  لة 
رؤشنبيركردنى  بؤ  بكات  تةرخان  ثارة 
تيمي  ثؤستةرو  رَيطةى  لة  هاوآلتييان  
دوءرةك����انء  شوَينة  ب��ؤ  ط��ةإان��ةوة 
لة كؤنترؤأل  تاكو نةخؤشييةكة  طوندةكان 
دةزطاكانى  لة  داواش��ي  دةرن��ةض��ووة، 
بكةن  هاوكارييان  كة  كرد،  راطةياندن 
ل��ة رَي���ى ه��ؤش��ي��ارك��ردن��ةوةى ت��اكء 

كؤمةَلطةوة.

سازدانى: ئارام جةمال

ئةندازيار جةمال محةمةد شوكور، 
بةإَيوةبةرى شارةوانيى كةركوك، باس 

لة ئاستةنطةكانى بةردةم شارةوانىء 
ئةو ثَيشكةوتنانةى بةديهاتوون 
دةكات، لةم ديدارةى رؤذنامةدا، 

باس لةوةشدةكات: حكومةتى بةغدا 
هةميشة لة كةميندايةو بةدواى خاَلى 
الوازى بةرثرسانى كورددا دةطةإَيتء 

حكومةتى هةرَيميش ئةو ثرؤذانةى 
لة كةركوك ئةنجاميدةدات سةربةخؤو 

بةبآ ئاطاداريى ئةوانة. 

ساَلى  ح��ةوت  ل��ةم��اوةى  رؤذن��ام��ة: 
رابردوودا ئةو طؤإانكارييء ثَيشكةوتنانة 
كارةكانى  ثَيشكةوتنء  بةسةر  ضين 

شارةوانيى كةركوكدا هاتوون؟
)2003(وة  س��اَل��ى  ل�����ةدواى   *
كةركوك  رووي��دا،  ط��ةورة  طؤإانكاريى 
ذمارةى  رووى  لة  زياديكرد  دووهَيندة 
ئةوةش  نوَيوة،  طةإةكى  دانيشتوانء 
ئَيمة  ئاوارةكانةوة،  طةإانةوةى  بةهؤى 
لة سفرةوة دةستمانثَيكرد، تةنانةت بيناى 
شارةوانيش سوءتابوو هَيشتا حكومةتء 

ثَيكنةهَيرابوو  ك��ةرك��وك  ئ��ي��دارةى 
هَيزةكانى  هاوكاريى  بة  ثشتمان  ئَيمة 
رَيكخراوة خَيرخوازييةكان  هاوثةيمانانء 

دةبةستء هاوكاريى باشيان كردين.
ب��ة ه��َي��زةك��ان��ى ه��اوث��ةي��م��ان��انء 
وةزارةت��ى  بودجةى  رَيكخراوةكانء 
ساَلى  حةوت  لةماوةى  شارةوانييةكان 
دينار  مليار   )6( بايي  تةنيا  راب��ردوودا 
لةدواى  بةآلم  ئةنجامداوة،  ثرؤذةيان 
ثةرةثَيدانى  بودجةى  )2006(وة  ساَلى 
كة  سةرفكرا،  شارةوانى  بؤ  هةرَيمةكان 
كارى  بوو  باش  شتَيكى  بودجةية  ئةم 
باشيشمان ثآ ئةنجامدا، سةرةإاى ئةوةى 
لةم بودجةيةش زوَلم لة كةركوك كراوةو 
رةضاوى ذمارةى راستةقينةى دانيشتوان 
مامةَلة  تكريت  ثارَيزطاى  وةك  نةكراوةو 

لةطةأل كةركوك كراوة.
لةسةر  زؤر  تةجاوزاتَيكى  رؤذنامة: 
تةجاوزاتانة  ئةم  كراوة،  شارةوانى  زةوى 
ضارةنووسى  هةبووةء  كاريطةرييةكى  ض 

تةجاوزات بةرةو كوآ دةطات؟
عَيراق،  ئازاديى  ثرؤسةى  لةدواى   *
مافى  كة  كةركوك  شارى  بؤ  طةإانةوة 
دابينبكرَيت،  بؤ  شوَينيان  بوو  خؤيان 
دياريكرد  ناوضةمان   )9( ئَيمة  ئةوكاتة 
ئ��اوارةك��ان،  نيشتةجَيبوونةوةى  بؤ 
كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  بةآلم 
دةربإى،  شوَين   )3( لةسةر  رةزامةنديى 
خاليدو  مةعةسكةر  فةيلةقء  ئةوانيش  كة 
زؤريى  بةهؤى  بةآلم  بوون،  عةلى  ثةنجا 
ناوضانةى  ئةو  ئاوارةكانةوة  ذم��ارةى 
ثةناى  لة  ن��ةك��رد،  بةشى  دي��اري��ك��ران 

ئاوارةكانيشدا تةجاوزاتَيكى زؤر كرا.
ه����ي����وادارم ئ����ةو ه��ةَل��م��ةت��ةى 
بَيتء  ب���ةردةوام  دةستمانثَيكردووة 
ثشتطيريمان  اليةنةكان  خةَلكء  هةموو 
نةضووين  ئَيمة  تائَيستا  ضونكة  بكةن، 
خَيزانَيك  بإوءخَينينء  كةس  خانوءى 
دَلنيا  خةَلك  لَيرةوة  بكةين،  خانوو  بآ 
دةكةمةوة كة يةك خانوو ناإوءخَينرَيت، 
بةآلم خةَلك هةية )30( دوكانى تةجاوزى 
ئاوارةيةو  ئ��ةوة  ئايا  دروستكردووة، 
موَلكى  بة  بازرطانيى  هةية  ئةوةى  مافى 

طشتييةوة بكات.
ضةندجارَيك  ساآلنةدا  لةم  رؤذنامة: 
تاثؤ  تةزوير  بة  كة  بآلوبووةوة،  دةنطؤ 
شارةوانى  زةوى  لة  زؤر  ذمارةيةكى  بؤ 
كرابَيت، ئايا ئَيوة ئيجرائاتتان كردووة لة 
هةستاونء  كارة  بةو  كةسانةى  ئةو  دذى 

طةإَينراونةتةوة؟ زةوييةكان 
لة  ئَيستا  زةوي��ان��ة  ئ��ةو  كَيشةى   *
فةرمانطةى  لة  تةزويرانةش  ئةو  دادطاية، 
لةاليةن  كرابوون  خانوءبةرة  تؤمارى 
 )500( نزيكةى  فةرمانبةرةوة،  هةندَيك 

تةزويرى  تاثؤى  دةبَيت  زةوى  ثارضة 
دؤزيومانةتةوة  ئةوانةى  ئَيمة  كراوة،  بؤ 

زةوييةكانمان وةرطرتووةتةوة.
 رؤذنامة: ئةو ثرؤذانةى ئةنجامدةدرَين، 
شةقامء  كؤنكرَيتى  قيرتاوو  بةتايبةت 
بةكةَلك  تَيكدةضنء  زوو  كؤآلنةكان 

نامَينن، هؤكارى ضيية؟
* تَيكضوونى ئةو ثرؤذانة ثةيوةندييان 
تائَيستا  هةية،  ئ��اوةإؤوة  نةبوونى  بة 
ذَيرخانى  نييةو  ئ���اوةإؤى  ك��ةرك��وك 

سفرة.
 رؤذنامة: ئةو ماستةرثالنةى لة ضةند 
ساَلى رابردوودا باسى لَيوةكرا طةيشت بة 

كوآ؟
دةستوءرى  ماستةرثالن  لةدونيادا   *
كاتَيك   )1974( ساَلى  شارَيكة،  ه��ةر 
نةخشةى  يؤنانى  دؤكساسى  كؤمثانياى 
بنةإةتى كةركوكى داإشت، ئةو نةخشةية 
ئامانجى  بة  بةعسدا  سةردةمى  لة  دواتر 
بَلَيم  دةتوانم  كراو  دةستكاريى  تةعريب 
كةركوك  هةشتاكانةوة  سةرةتاى  لة 
بة  زؤرى  ثَيويستى  ماستةرثالنةو  بآ 
هَيزةكانى   )2007( لةساَلى  نةخشةية، 
خؤيان  ب��ودج��ةى  ل��ةس��ةر  ئةمريكا 
ماستةرثالنيان بؤ كةركوك داإشت، بةآلم 

نةبوو،  رؤشن  بودجةكة  ئةوةى  بةهؤى 
وردبينيى  نةيتوانى  كةركوك  ئةنجومةنى 
ئةنجومةن  ضووة  كاتَيكيش  بكاتء  تَيدا 
ليستةكانةوة  لةاليةن  زؤرى  ناكؤكيى 
ئةوة  لةطةأل  كورد  دروستبوو،  لةسةر 
نةبوو هةندَيك طةإةكى عةرةبى هاوردةى 
دذى  لة  توركمان  ع��ةرةبء  بَيت،  تَيدا 
سةرثةرشتى  كورد  لةبةرئةوةى  بوون، 
دةكرد، بةوجؤرة نةتوانرا ماستةرثالنةكة 
لةكاتَيكدا  وةربطيرَيت،  بؤ  رةزامةنديى 
ماستةرثالنة،  ثَيويستتر  شت  هةموو  لة 
شارى  بإؤين،  ماستةرثالن  بةبآ  ئةطةر 

كةركوك بةرةو شَيواويى زياتر دةضَيت.
ثاركى  ك��ةرك��وك  لة  بؤ  رؤذن��ام��ة: 

نيية؟ حكوميى 
باشمان  كارى  ساَلةدا  ضةند  لةم   *
دروستكردنى  ب���وارى  ل��ة  ك����ردووة 
لة  باخضة   )100( تائَيستا  باخضةداو 
دروستكراونء  جياوازةكان  طةإةكة 
)13(يان  كة  دةدةن،  تَيدا  ثشوءى  خةَلك 
هَيزةكانى  بودجةى  لةسةر  نموونةينء 
ثاركيش  بؤ  دروس��ت��ك��راون،  ئةمريكا 
حكوميى  طةورةى  ثاركى  دوو  لةئَيستادا 
بة  ك��ةرك��وك  ب��اش��وءرى  ب��اك��وءرو  لة 
دروستدةكرَينء  جيهانيى  ستانداردى 

ماوةيةكى كةم ماوة بؤ تةواوبوونيان.
رؤذنامة: شارةوانيى كةركوك راستةوخؤ 
بةإَيوةبةرَيتى  بؤ  ط��ةإان��ةوة  بةبآ 
شارةوانييةكان سةر بة وةزارةتة، ئةمة ض 

سوءدَيكى هةبووة؟
ئ��ازادي��ى  ث��رؤس��ةى  ل����ةدواى   *
داوة  جديمان  هةوَلى  ئَيمة  عَيراقةوة 
وةك  كةركوك  شارةوانيى  بؤئةوةى 
راستةوخؤ  بةسرة  موسألء  شارةوانيى 
بَيت،  ش��ارةوان��ى  وةزارةت���ى  بة  س��ةر 
هةوَلةو  لةو  سةركةوتووبووين  ديارة 
موسأل  ب��ةس��رةو  ك��ةرك��وكء  ئَيستا 
ئةمةش  سةربةخؤيةو  شارةوانييةكانيان 
رزط��ارى  ئيداريى  رؤتيناتى  زؤر  لة 

كردووين.
لة  حيزبيى  دةستَيوةردانى  رؤذنامة: 

كاروبارةكانتاندا بوءنى هةية؟
بةآلم  هةبووة،  دةستَيوةردان  بةَلَي   *
لةسةر ئاستى شةخسياتى حيزبيى، بةآلم 

رَيطةمان لَيطرتووةو بنبإمان كردووة.
رؤذن��ام��ة: ل��ةم��اوةى راب����ردوودا 
ض�����ةن�����دج�����ارَي�����ك وي��س��ت��ت 
ضى  هؤكارى  ئةمة  دةستلةكاربكَيشيتةوة، 

بوو؟
* هؤكارةكةى ئةوة بووة تؤ لةشوَينَيكدا 
هةوَلبدرَيت  ئةوةى  لةبرى  دةكةيت  كار 
بةآلم  بكةن،  ضارةسةر  بؤ  كَيشةكانت 
من  ئَيستا  بكةن.  زياترى  هةوَليانداوة 
ثةشيمانيش  شارةوانيية  لةسةر  ميالكم 

نيم لة داواى دةستلةكاركَيشانةوةم.
رؤذن���ام���ة: م��ام��ةَل��ةى وةزارةت����ى 
لةطةأل  بةغدا ضؤنة  شارةوانيى حكومةتى 

ئَيوة؟ بةإَيوةبةرَيتييةكةى 
* مامةَلةى بةغدا لةطةَلمان مامةَلةيةكى 
زؤر خراث بووة، بؤ نموونة ساَلى )2007( 
بودجةى  لة  كةركوك  شارةوانيى  بةشى 
وةزارةت يةك دينار نةبووة، ياخود لةدواى 
ديناربووة،  مليار   )6( تةنيا  ثرؤسةوة 
كةركوكةء  نوَينةرةكانى  كارى  ئةمة  كة 
بكرداية  بةدواداضوءنيان  بةغدا  لة  دةبوو 

بؤ كَيشةى سةرجةم فةرمانطةكان.
هةرَيمى  حكومةتى  تاضةند  رؤذنامة: 
لة  ئَيوة  لةطةأل  ه��اوك��ارة  كوردستان 

خزمةتكردنى شارى كةركوك؟
شارةوانيى  وةك  س��ةرةت��اوة  لة   *
هةندَيك  لةطةأل  ثةيوةنديمان  كةركوك 
هةبوو،  هةرَيم  حكومةتى  بةرثرسانى  لة 
نةماوة،  ثةيوةندييةمان  ئةو  ئَيستا  بةآلم 
هةية،  كةركوك  لة  ثرؤذةيان  ئاطادارم 
بة  ثةيوةندييان  ثرؤذةكان  هةرضةندة 
لَيى  ئَيمة  ب��ةآلم  هةية،  شارةوانييةوة 
لة  ئَيمة  هةية  جار  ياخود  نين،  ئاطادار 
ئةوانيش  هةية،  ثرؤذةيةكمان  ناوضةيةك 
دةكةن،  ثرؤذة  هةمان  ناوضة  لةهةمان 
دةستخؤشييان  من  هةماهةنطيى،  بةبآ 
لَيدةكةمء داوايان لَيدةكةم لة برى ئةوةى 
بضن  قيرتاوبكةن،  طشتييةكان  شةقامة 
كؤآلنء شةقامى طةإةكة ئاوارةنشينةكان 

قيرتاو بكةن.
ضارةسةرَيكى  تائَيستا  بؤضى  رؤذنامة: 
كؤبوونةوةى  شارو  ثيسيى  بؤ  بنةإةتى 

زبألء خاشاك نةدؤزراوةتةوة؟
دةبَيت  طرفتة  ئةم  ضارةسةرى  بؤ   *
ضارةسةر،  بؤ  دابنَيت  ئاليةتَيك  حكومةت 
كؤبوونةوةى زبأل بة سآ قؤناغ ضارةسةر 
طواستنةوة،  )ك��ؤك��ردن��ةوة،  دةب��َي��ت، 
طواستنةوةو  كَيشةى  ئَيمة  ضارةسةر(، 
ضارةسةرمان نييةو دوو شوَينى تايبةت بة 
لة ناوبردنى زبأل لة كةركوك دروستكراون 
ئةمريكا،  هَيزةكانى  بودجةى  لةسةر 
ساآلنة ئَيمة ثَيشنيازى خؤمان هةبووة بؤ 
ئةو كَيشةية، ساَلى رابردوو  ضارةسةرى 
زبأل  كؤكردنةوةى  بإياريدا  ئةنجومةن 
 )11( ئةوةبوو  تايبةت،  كةرتى  بة  بدرَيت 
سآ  تةرخانكراء  هةزار   )500( مليارو 
درا  راطةيةنراو  ثرؤذةكة  لةمةوبةر  مانط 
بةهؤى  بةآلم  بةريتانى،  كؤمثانيايةكى  بة 
هَيشتا  ج��ي��اوازةوة  كَيشةى  هةندَيك 
كؤمثانياكة  نةكراوةو  ئيحالة  ثرؤذةكة 
هؤكارةكةى  ئةوةش  نةبووة،  دةستبةكار 
بؤ ئةوة دةطةإَيتةوة، ئةو ليذنانةى بؤ ئةم 
زؤرنء  ذمارةيةكى  ثَيكهَينراون  ثرؤذةية 

ثسثؤإي بوارةكةش نين.
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هاوآلتييةك لةكاتى خوَين بةخشيندا

جةمال محةمةد

بةإَيوةبةرى شارةوانيى كةركوك:

حكومةتى هةرَيم سةربةخؤ ثأؤذة ئةنجامدةدات

كوردستان خوَين دةبةخشَيت



لةتيف فاتح فةرةج

دةسةآلت  ديموكراسيدا،  لةدنياي 
ثرؤسةي  لةإَيطةي  ئ��ةوان��ةي  ي��ان 
كورس�ى  سةر  دةضنة  هةَلبذاردنةوة 
خزمةتطوزاريي،  لة  جطة  دةسةآلت، 
بَيكاريى،  كةمكردنةوةي  بؤ  هةوَلدان 
طةندةَلي�ى،  نةهَيشتني  بؤ  كاركردن 
جَيبةجَيكردني  ب��ؤ  ه��ةن��ط��اون��ان 
زؤر  خاَل�ى  س�آ  بةَلَينةكانيان، 
ئةو  بووني  ديموكراسي  سةرةكيي 
جياكةرةوة  خاَل�ى  دةبنة  دةسةآلتة، 
ل��ة دي��ك��ت��ات��ؤري��ي��ةتء دةس��ةآلت��ي 
ئةوانةش  تؤتاليتاري،  خؤسةثَينء 
مافي  ث��رس��ةك��ان��ي  ل��ة:  ه��ةري��ةك 
بووني  ئؤثؤزسيؤنء  بووني  مرؤظ، 

دةسةآلتَيك  هةر  ئ��ازادن،  ميدياي 
رووي  بيةوَيت  دةرةوة  لةناوةوةو 
ديكة  ئةواني  نيشاني  خؤي  سووري 
مافي  نةضَيت،  لةبيري  دةبَيت  بدات، 
ئازاد  ميدياي  ئؤثؤزسيؤنء  مرؤظء 
ديكتاتؤرةكان  ديموكراسين،  سةنطي 
نيية  هةَلوةسةتةكردن  بة  ثَيويستيان 
ل��ةدةرةوةو  خاَلة،  س�آ  ئةو  لةسةر 
ئةوةيان  ضاوةإَيي  كةس  ناوةوةش 
بنياتناني  هَيزي  ببنة  ناكات  ل�آ 
هةركات  ديموكراسي،  سيستمي 
هةر  ديموكراتيبووني  لة  ويستت 
داخوا  بثرسة،  لةوة  بثرسيت،  وآلتَيك 
مافي مرؤظ لةهةموو روويةكةوة، لة 
خَيزانييةوة  كؤمةآليةتيء  سيستمي 
لةبةرضاو  دةس��ةآلت،  سيستمي  تا 
زيندانةكان  ب��ارودؤخ��ي  ط��ي��راوة؟ 
خةَلك  وآلت���ةدا  ل��ةو  ئايا  ض��ؤن��ة؟ 
ئايا  دةك��رَي��ت؟  تيرؤر  رةش��ةك��وذء 
لةو  ئايا  هةية؟  ونكراو  وآلت��ةدا  لةو 
وآلتةدا زيندانةكان بةشَيوةي ويستء 
مرؤظ  مافي  رَيكخراوةكاني  خواستي 
وآلت��ةدا  ل��ةو  ئايا  دروس��ت��ك��راون؟ 
جياواز  سياسيي  بيروإاي  لةسةر 
سةدان  دةك��رَي��ت.  زيندانيي  خةَلك 
بكةو  لةخؤت  لةمجؤرة  ثرسياري 
لةسةدان  ئةطةر  خؤ  بدة  بإيار  جا 
زؤر  ثرسيارَيكي  ضةند  ثرسيار، 
كة  بوو  بةوجؤرة  وةآلمةكةي  كةم 
لةطةأل ديموكراتيدا دذة، كةواتة تؤ لة 

وآلتَيكي ديموكراسيدا نيت.
بثرسة،  ئؤثؤزسيؤن  لةبووني 
ئايا  ئؤثؤزسيؤنَيكة؟  ج���ؤرة  ض 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��َي��ك��ي دةس��ت��ةم��ؤء 

دروستكراوة، يان بة دةنطء بوونة؟
لةمثةرو  دةي���ان  ئؤثؤزسيؤن 
هةيةو  ي��ان  ل��ةب��ةردةم��ة،  م��ةرام��ي 
بيروبؤضوونء  ث��إؤذةو  خاوةني 
ئؤثؤزسيؤن  ج��ةم��اوةرة،  ه��َي��زي 
ياخود  ب��ةس��ت��راوة،  ثَيي  دةس��تء 
بجوَلَينَيت؟  طشتيي  راي  دةتوانَيت 
ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن رؤذان����ة ل��ةالي��ةن 
دةخرَيتة  دةسةآلتةوة  رؤبؤتةكاني 
ب���ةردةم ن��ةف��رةتء ه��ةإةش��ة، يان 
هاوبةشء  بوونَيكي  وةك  دةسةآلت 
لة  تةبا  هَيزَيكي  وةك  ماف،  خاوةن 
بيرو  لة  جياواز  سياسييء  ذياني 
دذ  يان دةسةآلت وةك  هةية؟  بإوادا 
وَينةكةي نيشاني ئةواني ديكة دةدات؟ 
ثرسيار  دةتواني سةدان  بتةوَيت  طةر 
ضةند  وةآلمي  لة  بكةيتء  بةمجؤرة 
ثرسيارَيكي كةمدا، دةستةثاضة بووي، 
ئةوة بزانة تؤ لة وآلتَيكي ديموكراسيدا 

ناذيت.
بثرسة،  ئ��ازاد  ميدياي  بووني  لة 
رؤذن��ام��ةي ئ����ازادو س��ةرب��ةخ��ؤ، 
رؤذن��ام��ةي خ��ةَل��ك، رؤذن��ام��ةي 
ط��ؤظ��ارو  ك��ؤم��ةأل،  ثَيكهاتةكاني 
بيروبؤضوونة  تةلةفزيؤني  رادي��ؤو 
ج��ي��اوازةك��ان، ئ��ازادان��ة ه��ةن، يان 

بوختاني  ه��ةإةش��ةو  ل��ةب��ةردةم 
دؤش  دةس��ةآلت��دا  ج��ؤراوج��ؤري 
دةتوانَيت  ئازاد  ميدياي  ئايا  داماون؟ 
كةموكورتييةكان  هةموو  لةسةر  قسة 
بؤ  بةرَيت  دةست  دةتوانَيت  بكات؟ 
بظةكاني دةسةآلت؟ دةتوانَيت ثيرؤزي 
شتآ  هةر  بؤ  سياسييةكان  حيزبة  لة 
بسةنَيتةوةو  بَيت  مةبةستيان  خؤيان 
بإيار  خةَلك  واتة  بةخةَلك؟  بيداتةوة 
بؤ  سوور  هَيَل�ى  ثيرؤزييء  لةسةر 
حيزبَيكي  نةك  ب��دةن،  شتَيك  هةر 
ثرسيار  دةسةآلتَيك،  يان  دياريكراو، 
ضنط  وةآلمةكانت  هةوَلبدة  بكةو 
بكةوَيت، بيرت نةضَيت ئةطةر لةسةدان 
ثرسيار كةمتر لة س�آ ضوار وةآلمت 
كةواتة  بوو،  ديموكراسي  ثَيضةوانةي 

تؤ لة وآلتَيكي ديموكراسيدا نيت.
ثاراستني  ديموكراسيدا  وآلتي  لة 
ئؤثؤزسيؤنء  بووني  مرؤظء  مافي 
خةآلتي  دةستكةوتء  ئازاد  ميدياي 
ب���ةردةوام  ب��ةآلم  نين،  دةس���ةآلت 
مةسةلةيةية،  ئ��ةو  ل��ةس��ةر  ض��او 
ئةطةر  ل��ةدةرةوة  ديكتاتؤرةكانيش 
اليةنطريي  ك��ةم��َي��ك  ب��ي��ان��ةوَي��ت 
نيية  ئةوة  دةَلَين:  بكةن،  ديموكراسي 
ميدياي  ئؤثؤزسيؤنء  مرؤظء  مافي 
دنياي  بؤ  ئةمانة  بةركةماَلن،  ئازاد 
مةطةر  نين،  شانازيي  ديموكراسيةت 
هةبَيت  بوونيان  لة  طومانيان  ئةوانةي 

لة وآلتدا شانازييان ثَيوة بكةن.

رووة سوورةكاني دةسةآلت

دادء بَيداديى

قاضاخضيةكانى نةوت

شَيرکؤ عادل- لةندةن
لة  بريتيية  ب��ن��ةإةت��دا  ل��ة  داد،   
چوارچَيوةگرتنى  لة  بَيداديىء  نةمانى 
ه���اوس���ةن���گ���ى پ��ةي��وةن��دي��ي��ة 
داد،  بةگشتى.  کؤمةآليةتييةکانه 
هاوتابوونى  پَيکةوةژيانء  گونجاندنء 
ت���اكء ک��ؤم��ةَل��ة ل��ة م���افء ک��ارء 
ئةرکةکانى ناو چوارچَيوةى کؤمةَلگاء 
ماوةى  لة  دادوةرى  دادء  ياساکانيدا. 
ئَيستا،  تا  راب��ردوو  سةدةى  چةندين 
زؤر  ژياندا  بوارةکانى  هةموو  لة 
بووةتة  سةندووةء  پةرةى  بةخَيرايى 
مرؤظايةتىء  سومبولةکانى  لة  يةکَيك 
نوآ.  مَيژووى  هاوچةرخء  کؤمةَلگاى 
شةريعةتة  ياساء  لة  تةنيا  نةك  داد، 
لَيوة  باسى  دةکاتء  کار  ئاينييةکاندا 
دةکرَيت، بةَلکو لة بوارةکانى فةلسةفةء 
هةروةها  هونةرء  ئ��ةدةبء  ئايدياء 
دروشمةکانياندا  رَيکخراوةء  حيزبء 
داگيرکردووةء  زؤرى  پانتاييةکى 
پَيوانةء  ل��ة  نموونةيةك  ب��ووةت��ة 
بؤ  کؤمةَلگةکان  ياسايى  نرخاندنى 
ژيانء  هاوسةنگيى  مرؤظايةتىء  مافى 

بةختةوةريى خةَلکى.
ئةوةمان  مَيژووييةکان  لَيکؤَلينةوة 
بوونى  سةرةتا  داد  کة  دةردةخةن  بؤ 
بَيدادى  ت��ر،  مانايةکى  بة  ن��ةب��ووة، 
تةنيبووةوةء  سةرةتاييةکانى  کؤمةَلگا 
بوو،  کرد  الواز  لةقء  دةسةآلتةکانى 
دادوةرى  دادء  بيرؤکةى  ئةوسا 
بؤ  رَيساکانى  ياساء  هاتةئاراوةء 
سةرةتايى  م��َي��ژووى  لة  داإَي���ژرا، 
لة خوارووى  کؤمةَلگاکانى مرؤظايةتى 
داإشتنى  سةرةتاى  ميسؤپؤتاميادا، 
ئ��اراوة،  هاتة  دادوةري��ک��ردن  ياساء 
)حاموإابى( بوو )3791(ساأل لةمةوبةر 

بابليية  ئيمپراتؤرييةتى  پاشاى  وةك 
لة  حاموإابى(  )شةريعةتى  کؤنةکان، 
جؤربةجؤردا  ياسايى  )282(م��ادةى 
ناوةإاستى  لة  بةردء  لة سةر  داإشت 
خةَلکىء  بةردةست  خستية  ش��اردا 
توندء  ياساى  چةندين  کة  مَيژوو، 
لةخؤدةگرَيتء  سةير  خوَيناويىء 
دادةنرَيت بة يةکةمين ياساو دةستوور 

لة مَيژوودا. 
لة  كة  مادةکانن  بابلييةکان،  پاش 
لة  بةر  پَينجةمى  شةشةمء  سةدةکانى 
زاييندا ياساء دةستوور دادةإَيژنةوةء 
فيرعةونييةکانيش  پَيدةکةن،  کارى 
چةندين  ديوارةکانيان  بةردء  لةسةر 
ش��َي��وةى ي��اس��او دةس��ت��ووري��ان 
کردووة،  پةيإةويان  نووسيوةتةوةء 
دةستوورى  ئةمانيش،  دواب���ةدواى 
لة الى گريکةکانى  ئةسيناى کؤن دَيت 
زايين،  لة  بةر  س��ةدةى  پَينچ  لة  بةر 
بةآلم لة پاش سةرهةَلدانء هاتنةئاراى 
ئاينة  سآ  هةر  يةکى  لةدوايى  يةك 
وةك  کتَيبةکانى  خ��اوةن  ئاسمانيية 
شةريعةتى  قورئان،  ئنجيلء  تةوراتء 
زؤر  سةريهةَلداو  ياساکانى  ئاينىء 
ياساو  هةموو  شوَينى  بةرفراوانى  بة 
دةگرَيتةوةء  دادوةري��ي��ةك  نةريتء 
لة  ئةمإؤشمان،  رؤژى  تا  تةنانةت 
س��ةرل��ةب��ةرى ي��اس��اء دةس��ت��وورء 
جيهاندا  کؤمةَلگاکانى  دادوةرَي��ت��ى 
خؤى  جَيى  شوَينء  دةکرَيتء  پةيإةو 
ئةوروپاء  جيهانى  لة  کردووةتةوة. 
ئينگالند  لة  جار  يةکةم  بؤ  رؤژئاوادا، 
کارتا(  )ماگةنة  دةستوورى  ياساو 
تاكإةوييةکانى  دةسةآلتة  نَيوان  لة 
گشتييةکانى  بةرژةوةنديية  پاشاء 
ساَلى  لة  هاتةئاراوة  وةجاخزادةکان 
راستييةکى  ئ��ةم��ةش  ک��ة   ،)1215(
ياسادا  لة  بوو  وةرچةرخان  يةکةمين 
کؤنء  خواوةندى  لة  دادوةري��ى  کة 
پَيغةمبةرةکانى ئاينةکانةوة بگؤإدرَيت 
وةجاخزادةکان،  پاشاء  نَيوانى  بؤ 
ت��ردا  س���ةدةى  چةندين  ل��ة  پاشتر 
لة  ئينگلتةراداء  لة  تر  جارَيکى  بؤ 
مافةکانى  ياساى  س��اَل��ى)1689(دا 
)بةَلَيننامةى  بة  ناسراوة  کة  ئينطليزى 
ل��ةالي��ةن  ئينگلتةراوة  ل��ة  م���اف( 
ناو  دةچَيتة  دةردةچَيتء  پةرلةمانةوة 
خةَلکيةوةء لة وياليةتةيةكگرتووةکانى 

ئةمريکاش لة ساَلى)1776(دا ديباجةى 
جاإدانى ئازاديى دةدةنء جاإى مافى 
لة  ل��ة)1789(  هاوآلتيبوون  م��رؤظء 
رادةگةيةنرَيتء  پاريس  فةإةنساو 
ئ��ةم��إؤم��ان،  رؤژى  ت��ا  ب��ةدواي��دا 
دةستوورء ياساء دادوةرى بة هةموو 
دةسةآلتةکانى  دةوَلةتانء  پةرلةمانء 
بووةتة  کردووةء  تةشةنةى  جيهاندا 
وآلتء  گةورةى  هةرةبةرزء  رةمزى 

کؤمةَلگاکان.
لة  ناوچةکةدا،  کوردستانء  لة 
دةستوورى  ياساو  نوَيدا  مَيژووى 
عوسمانىء  ئيمإاتؤرييةتةکانى 
فارسةکانة کة لةسةر شةريعةتء بنةما 
ئاينييةکانى ئيسالمى هةردوو مةزهةبى 
بووةء  کاربةدةست  شيعةيى  سوننىء 
نةريتى  دابء  هةموو  كة  لةوةى  جطة 
ک��ؤم��ةَل��ى دةرةب���ةگ���ىء ه��ةروةه��ا 
ئةم  لؤکاَلييةکانى  نةريتة  کلتوورو 
ديارةو  پَيوةى  بةزةقى  زؤر  ناوچانة 
تَيکةأل  نزيكء  هَيندة  بَيدادى  دادء 
بوون، ژيانء هاوسةنگييةکانى خةَلکى 
تَيدةپةإى،  تاريکيدا  تاَلىء  بة  زؤر 
ميرنشينة  دةسةآلتء  الى  لة  تةنانةت 
وةك  ک��وردي��ي��ةک��ان��ى  ن��اوچ��ةي��ي��ة 
مةالء  بابانييةکانيش،  ئ��ةردةآلن��ىء 
قازىء شَيخء نةريتة کؤمةآليةتييةکان 
دةس��ت��وور،  ي��اس��اء  شوَينى  ب��ووة 
ب��ةآلم ل��ة پ��اش ئ��اَل��وگ��ؤإة گ��ةورة 
يةكةمى  جةنگى  پَيش  جيهانييةکةى 
جيهانيى  دووةمى  جةنگى  تا  جيهانيى 
ميرنشينة  وآلت��انء  دروستکردنى 
ئيمپرياليزم  دةستى  سةر  تازةکانى 
نوآ  دادوةريى  پةرلةمانء  حکومةتء 
ويستى  خواستء  بة  هاتةئاراوةء 
تر  ئةوةندةى  باآلدةستةکان،  نةتةوة 
تاريکىء  ب��ةرةو  ک��وردى  کؤمةَلگاى 
کؤآلنى داخراو بردةوة. لة کوردستانى 
کوردستانى  هةرَيمى  لة  خ��واروو، 
ياساکانى  دةس���ت���وورء  ع��َي��راق، 
سةدةى  يةکةمى  نيوةى  ثادشايةتيى 
دووةمى  نيوةى  كؤماريى  رابردووء 
دةستوورى  تةنانةت  سةدةء  هةمان 
س��ةرةت��اى  ل��ة  ت���ازةش  نيشتمانى 
هةزارةى سَييةمدا بة خواستء ويستى 
بة  نةبووةء  خةَلکى  هيواو خةونةکانى 
دةسةآلتى  سياسىء  قورسايى  زؤرء 
گيراوة،  لةبةرچاو  ناوچةکة  وآلتانى 

خواستى  بة  ياسايةك  دةس��ت��وورو 
بة  نةبَيتء  داخوازييةکانيان  خةَلکىء 
لةگةأل  ترسى  بسةپَينرَيتء  زؤرةملَي 
ياساء  دادوةري���ىء  چ  گرَيدرابَيت، 
نةك  دةکرَيت،  بةدى  لَي  هاوسةنگى 
ياسا دةستووريية  بگرة  ئةوةندة،  هةر 
زؤرةم���ل���َي ت���ازةک���ةش ل��ة خ��اَل��ى 
گرتووةء  لةنگةرى  پةشيمانبوونةوةدا 

ناإواتة پَيشآ.
لة  خوارءو،  کوردستانى  هةرَيمى 
کات  هةموو  لة  ئَيستايدا  سةردةمى 
لة  خؤگونجَينةرترة  رَيکخراوترء 
زؤرى  سةرگةردانييةکى  شةإء  پاش 
سةر  کةچى  راب���ردووى،  دةوران���ى 
پإؤژةيةکى  ئَيستا  تا  ئ��ةوةش  باقى 
هةيةو  دةستووريى  پَيشنيازکراوى 
بؤ  کؤنفرانسى  کؤبوونةوةء  کؤإء 
ياساناسانء  دادوةريىء  رَيکناخرَيتء 
کؤناکرَيتةوةء  ل��َي  مافپةروةرانى 
تايبةتةوة  دةنگدانَيکى  ناخرَيتة 
بةرقةرارکردنى  کارپَيکردنء  بؤ 
کة  ئةوةشى  ياساکانى،  دادوةري��ىء 
گؤإانکارييةکى  لة  جطة  هةية  ئَيستا 
کةم،  رادةيةك  تا  گونجاندنَيکى  کةمء 
کؤنء  ياسا  ق��ان��ونء  لة  ه��ةم��ووى 
تةنانةت  ل��ةوةءب��ةرهء  رزيوةکانى 
سةردةمى  هى  هةية،  ياساى  هةندَيك 
ژمارة  ي��اساى  وةك  حاموإابيية، 
حاموإابى:  شةريعةتةکةى  )145(ى 
ژنى  بةإةآلکردنى  داخوازىء  لةسةر 

يةکةمء هَينانى دووةمء هؤکارةکانى.
خواروو،  کوردستانى  کؤمةَلگاى 
ياسا سةپَينراوةکانى  لة هةموو  بةدةر 
ورياييةوة  بة  زؤر  پَيويستة  گةرةکةء 
هاوسةنگىء  دةس��ت��وورى  ي��اس��اء 
هةبَيتء  گونجاوى  دادپ��ةروةري��ى 
دةستوورء  تا  بکرَيت،  بؤ  دةنگدانى 
خزمةتى  لة  دادوةرييةکانى  ياسا 
دادوةريى  بنء  کؤمةَلگاکةيدا  خةَلکىء 

سةرفراز بَيت.

سةرچاوةکان :
1-Encyclopaedia of world 
history. 
2- Wikipedia, Hammurabi, 
the Kurds.
3-The world history.

sherkoedel@hotmail.co.uk

لة  ي���ةك���َي���ك 
ب��ةرث��رس��ةك��ان��ى 
ه����ةرَي����م ب��ؤى 
كة  ط���َي���إام���ةوة، 
سةروبةندى  »ل��ة 
بةغداء  كَيشةى 
لةسةر  ه��ةول��َي��ر 
ط���رَي���ب���ةس���ت���ة 
ن��ةوت��ي��ي��ةك��ان��ى 
دوء  ه����ةرَي����م، 
باآلى  بةرثرسى 
بة  ثارتى  يةكَيتىء 

بؤ  هةم  طلةيىء  بؤ  هةم  كورد  نوَينةرايةتى 
ضوءبوءنة  عَيراق  حكومةتى  لةطةأل  طفتوطؤ 
بينيبوء،  لةوآ حسَين شةهرستانييان  بةغدا، 
طوَيى  ورديى  بة  شةهرستانى  ئةوةى  دواى 
بؤ طرتبوءن، ثَييوتبوءن: ئَيوة دةزانن ثارةى 
دةضَيت؟،  كوآ  بؤ  ضةندةيةء  نةوتة  ئةو 
ئةويش  نةخَير،  وتبوءيان  بيركردنةوة  دواى 
ثَييوتبوءن: ئةطةر ثارةى نةوت بؤ حكومةتى 
هةرَيمة، من تةسديقى دةكةمء دةَلَيم: سةدان 
ئ��اوةدان  ثَيى  خ��اث��وءرك��راوةء  طونديان 
يةكَيتىء  بؤ  ثارةية  ئةو  ئةطةر  دةكةنةوة، 
ئةو  دةَلَيم:  دةكةمء  تةسديقى  من  ثارتيية، 
شةهيدَيكى  كردوءةء  خةباتيان  حيزبة  دوء 
زؤريان داوة، ئةو ثارةية دةدةنة خانةوادةى 
بةرثرسى  دوء  كة  ئَيوة  بةآلم  شةهيدةكان، 
ثارةية  ئةو  نازانن  حيزبةكانتانن،  ب��اآلى 
ضةندةء بؤ كَيية، من ضؤن تاوانَيكى وا بخةمة 

ملى خؤم، شةريك نابم لةو دزييةدا«.
دةره��َي��ن��انء ه��ةن��اردةك��ردن��ى ن��ةوت 
ديكة  شتةكانى  كؤى  وةك  هةرَيمةدا  لةم 
دواجار  كة  قسةكردنَيك  لةسةرة،  قسةى 
شةرمهَينةرة بؤمان، لةطةأل يةكةم طرَيبةستى 
كة دؤستء  بابةتَيك  بوءة  نةوتيش  هةرَيمدا 

دوذمن طومان بكةنء بَينة طؤ لةسةرمان.
كوردستاندا  ثةرلةمانى  لةناو  سةرةتا 
ذمارةيةك  ياساكةدا  ثةسةندكردنى  لةكاتى 
ويذدانيان  سةوز  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارى 
قبوءَلى نةكرد دةنط بؤ وةها ياسايةك بدةنء  
بآ ئةمريى حيزبيان كرد، زؤريان وت لةسةر 
ياساكةى  بة  بوء  تيايدا  تةنانةت  ياساكة، 
دةوت ياساى فةرهودى نةوت، بةآلم حيزب 
سةوزي  فراكسيؤنى  سةرؤكى  لةبةرامبةردا 

سزادا.
رؤشنبيران  ن���ةوتء  ش��ارةزاي��ان��ى 
هةرَيم  بةرثرسانى  ك��ة  وت،  زؤري���ان 
ذَير  دةخةنة  ن��ةوت  سامانى  هةَلةدةكةن 
توانستء  ئةو  كة  كؤمثانياطةلَيكةوة  دةستى 
مامةَلةيةكدا  وةها  لةئاست  نيية  ناوبانطةيان 

بن، بةآلم بةطوَييان نةكردن.
حكومةتى  رةخنةكانى  ل��ة  هةندَيك 
نةوتييةكانى  طرَيبةستة  بة  سةبارةت  ناوةند 
بةرامبةردا  لة  ب��ةآلم  بةجَيبوءن،  هةرَيم 
نةتةوايةتى  هةستى  سةركردايةتييةكةمان 
شةقامى كوردييان ورءءذاندء ئةوانةيان بة 

دذة كورد لة ضاوى هةموءاندا وَيناكرد.
تائَيستا داهاتى نةوت نةبووةتة  هةرضؤن 
بووةتة  ئ���اواش  ه��ةرَي��م،  ب��ؤ  خَيروبَير 
ئةزموءنى  لة  رةخنةطرتن  بؤ  كةرةستةيةك 
كوردى، ئةمةش وادةكات لة دةسةآلتدارانمان 
نةبَيت،  خَيرى  هةرَيم  نةوتى  كة  بثرسين، 
ناوء  لةكةداركردنى  بؤ  بةآليةك  ببَيتة  بؤ 

ناوبانطمان؟
لة راثؤرتَيكدا رؤذنامةى نيويؤرك تايمزى 
نةوتى  بردنى  قاضاخ  بة  لة  باس  ئةمريكى 
هةرَيم دةكات بؤ ئَيران، ئةمة جطة لةوةى بؤ 
خؤيةوة  بندةستى  لة  كة  نيطةرانيية  ئةمريكا 
ئَيمةى  بؤ  بكرَيت،  نةيارةكةى  هاوكاريى 
بة  قاضاخضَيتيى  كة  شةرمندةيية  كورديش 
بكةين،  خؤمانةوة  نيشتمانيى  سةروةتي 
كارى  لةم هةرَيمة  بثرسين كآ  دةبَيت  بةآلم 
بؤ سوءدء  يان  دةكات؟  نةوت  قاضاخضَيتيى 

خَيرى كآ ئةم كارة بةدة دةكرَيت؟
رؤذنامةى  كة  زانيارييانةى  ئةو  رةنطة 
بؤ  ب��آوي��ك��ردووةت��ةوة  تايمز  نيويؤرك 
بةرثرسانى ئةمريكا لة هةرَيمء عَيراق شتَيكى 
نوآ نةبَيت، بةآلم بآوكردنةوةى لةم كاتةدا 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  سةرقاَلى  هةموءان  كة 
يان  هةبَيت،  تايبةتى  مانايةكى  رةنطة  عَيراقن 
سازشَيكى  بؤئةوةى  كارتَيكة  بَلَيين  روءنتر 
بَلَيين  ديكةش  جارَيكى  ثَيبكةنء  ديكةمان 
زارةك��يء  بةَلَينة  ئةمريكاء  دؤستايةتى 
كة  دةهَينن،  زياتر  لةوة  ئةوان  فؤنييةكانى 
خؤمانة  حةقى  كردوءة!،  لةسةر  سازشمان 
سازشةكانى  كة  بكةين  طومان  لةمةوة 

ديكةشمان بَيبةرامبةر نةبوءن.

بؤضوون 21ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13

نةذاد جةالل
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

رةوشى رؤذنامةنووسيى لة كوردستاندا 
لة مةترسيدايةو ئةوةى مةترسييةكةش زياتر 
هةرَيمء  سةرؤكايةتى  بَيدةنطيى  دةك��ات، 
راطةياندنكارانيش  ثةيوةنديدارةكانةء  اليةنة 
كةمتةرخةمييةكة  بةشَيكى  ثَييانواية: 

لةئةستؤى سةنديكاى رؤذنامةنووسانداية.
داكؤكيى  ليذنةى  ثَينجةمى  راثؤرتى 
مافى  رؤذن��ام��ةن��ووس��ىء  ئ��ازادي��ى  ل��ة 
لةبارةى  كوردستان،  لة  رؤذنامةنووسان 
كوردستان  لة  رؤذنامةطةريى  رةوش��ى 
ئاماذةيةكى  راب���ردوودا  مانطى  لةشةش 
ئازاديى  رةوشى  بةخشية  ترسناكى  ديكةى 
خستةوة  رةوش��ةى  ئةو  دووب��ارة  هةرَيمء 
كوردستانء  هاوآلتييانى  ثرسيارى  ذَي��ر 
هاوكات  نَيودةوَلةتييةكان،  رَيكخراوة 
بةتايبةتى  هةرَيم،  دةسةآلتدارانى  بَيدةنطيى 
ئةمنييةكانى  دةزطا  هةرَيمء  سةرؤكايةتى 
حاَلةتى  طةياندة  مةترسييةكةى  كوردستان 
كارى  ئازاديى  ثيادةكردنى  لةويستى  طومان 
ثيادةكردنى  تةنانةت  رؤذنامةنووسى، 

ذيانيش.

راثؤرتى ئةمجارة جورئةتى ثَيوة ديارة
ليذنةى  س��ةرؤك��ى  حسَين،  ئ��ةن��وةر 
رؤذنامةنووسانى  مافى  ل��ة  داك��ؤك��ي��ى 
كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند: »راثؤرتى 
راثؤرتةكةى  ض��وار  لةضاو  ئةمجارةمان 
زؤرترى  وردييةكى  جياوازةو  رابردووماندا 
كراوة،  بؤ  باشترى  كارى  بةديدةكرَيتء  تيا 
ثَيشَيلكارييةكان  راثؤرتةكة  بةثَيى  هاوكات 

بةرامبةر رؤذنامةنووسان زياديكردووة«.
ئةندامى  عيزةدين،  ثةيمان  ه��اوك��ات 
ثةرلةمانى كوردستانيش ثَييواية: ئةو راثؤرتة 
وتيشى:  دي��ارة،  ثَيوة  زياترى  جورئةتَيكى 
»راثؤرتةكةى سةنديكاى رؤذنامةنووسان بةو 
طةشبينيية،  خاَلَيكى  نةفةسة  بةو  ئاراستةيةو 
تايبةتمةندةكان  ثيشةييةكانء  رَيكخراوة  كة 
بةو راشكاويية قسة لةسةر ثَيشَيلكارييةكان 

بكةن«.

ي��اس��اى  ب��ةرام��ب��ةر  ثَيشَيلكاريى 
رؤذنامةطةريى

بةثَيى ياساى ذمارة )35(ى ساَلى )2007(
لة  رؤذنامةنووسيى  ك��ارى  بة  تايبةت  ى 
مافى  رؤذنامةنووسان  كوردستان،  هةرَيمى 
لة  ئامادةبوونى  زانياريىء  دةستكةوتنى 
كؤنطرةو كؤنفرانسدا هةيةو هيض كةسَيك مافى 
رؤذنامةنووسانى  مافانةى  ئةو  زةوتكردنى 
نييةء هاوكات بةهيض جؤرَيك رؤذنامةنووس 
بةثَيى  بةآلم  دةستطيرناكرَيت،  لَيينادرَيتء 
راثؤرتى ثَينجةمى سةنديكاى رؤذنامةنووسان 
بةو  بةرامبةر  ثَيشَيلكاريى  زؤر  ذمارةيةكى 
تؤماركراوة،  تَيدا  رؤذنامةنووسان  مافانةى 
بةرامبةر  ثَيشَيلكاريية  لةوةى  جطة  ئةمة  كة 
بةرامبةر  ثَيشَيلكاريية  هاوكات  ياساية،  بةو 
بة سةرؤكى هةرَيميش، كة واذؤى ياساكةى 

كردووة.
ئةنجومةنى  ئةندامى  هةورامى،  شوان 
بة  سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان، 
بآلوكردنةوةى  لةدواى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئاراستةى  نامةيةكمان  راثؤرتى ضوارةممان، 
بةدةنط داخوازيى  سةرؤكى هةرَيم كرد، كة 
رؤذنامةنووسانةوة بَيتء رَيطريى لةبةردةم 
بةرامبةر  كة  دابنَيت،  ثَيشَيلكارييانة  ئةو 
ئةو  »ضونكة  ك��راوة،  رؤذنامةنووسان  بة 
سةرؤكى  خ��ودى  بةرامبةر  ثَيشَيلكاريية 
ياساى كارى  ئةو  لةبةرئةوةى  هةرَيم كراوة 

رؤذنامةنووسيى ئيمزاكردووة«.

لَيثَيضينةوة لة ثَيشَيلكاران
هةرضةندة بةثَيى راثؤرتةكةى سةنديكاى 
ئةو  زؤربةى  كوردستان  رؤذنامةنووسانى 
ثَيشَيلكارييانةى كة بةرامبةر رؤذنامةنووسان 
كراوة لةاليةن بةرثرسانى حيزبىء حكوميىء 
هيض  تائَيستا  ب��ةآلم  ك���راوة،  ئةمنييةوة 

بةرثرسَيك لَيثَيضينةوةى لةطةأل نةكراوة.
بؤ  زان��ي��اران��ةى  ئ��ةو  حسَين،  ئ��ةن��وةر 
رؤذنامة دووثاتكردةوةو وتى: »رؤذى دواى 
ناوخؤ  وةزارةتى  راثؤرتةكة،  بآلوكردنةوةى 

رايطةياند، كة ليذنةيةكى تايبةت ثَيكدةهَينَيت بة 
ئامادةبوونى نوَينةرى ئَيمة بؤ بةدواداضوونى 
ل��ةم��اوةى  ب��ةآلم  ثَيشَيلكارييانة،  ئ��ةو 
رابردووداو لةدواى بآلوكردنةوةى هةر ضوار 
بةرثرسَيك  هيض  ثَيشوومان،  راثؤرتةكةى 
لةسةر ئةو ثَيشَيلكارييانة نةدراوة بة دادطاو 

هيض لَيكؤَلينةوةيةكى لةطةأل نةكراوة«. 

كةمتةرخةميى لة سةنديكاوةية
سةنديكاو  راثؤرتةكانى  بآلوكردنةوةى 
كارثَينةكردنى لةاليةن بةرثرسانى هةرَيمةوة، 
لةاليةن  بَيدةنطيى  هةَلبذاردنى  هاوكات 
سةنديكاوة، بة بإواى راطةياندنكاران بووةتة 

هؤكارَيك بؤ زيادبوونى ثَيشَيلكارييةكان.
كةمال رةئوف، سةرنووسةرى رؤذنامةى 
سةنديكا  راثؤرتةكةى  ثَييواية:  هاوآلتى، 
كاردانةوةيةكى ئةوتؤى نابَيت، هةروةك وتى: 
»سةنديكا تةنيا راثؤرت بآلودةكاتةوةء لةكاتى 
بَيدةنطيى بةرثرساندا هةَلوَيست وةرناطرَيت، 
كة  بكاتةوة  لةوة  بير  دةس��ةآلت  وادةك��ات 
نةك  دةنووسَيت،  راث��ؤرت  تةنيا  سةنديكا 

ضارةسةرى كَيشةكان دةكات«.
س���ةب���ارةت ب��ةه��ؤك��ارى ئ���ةوةش 
سةرنووسةرى هاوآلتى وتى: »دةسةآلتدارانى 
هةرَيم متمانةيان بة سةنديكاى رؤذنامةنووسان 
هةية، بةآلم طرنطيى ثَينادةن، ضونكة طومانيان 
نيية لةوةى كة سةنديكا لةدواى راثؤرتةكةوة 

رةنطيشة  نووسينة،  تةنيا  بكاتء  كارَيك 
هةبَيت  لةنَيوانياندا  ذَيربةذَير  لَيكتَيطةيشتنى 
بؤ هَيوركردنةوةى وةزعةكة، هةربؤية بإوام 
سةنديكايةكى  وةك  سةنديكا  كة  نيية  بةوة 
دةس��ةآلتء  بةرامبةر  بكةوَيتة  راستةقينة 
ئةو  لةسةر  بَيت  بةريةككةوتن  تووشى 

بابةتانة«.
لة راثؤرتةكةى ليذنةى داكؤكيى لة مافى 
رؤذنامةنووساندا )14( ثَيشَيلكاريى بةرامبةر 
كةناَلى  ثةيامنَيرانى  رؤذنامةنووسانء  بة 
لَيدانء  لة  كة  تؤماركراوة،   )KNN( ئاسمانى 
ثَيشَيلكاريىء ثةالماردانء ثَينةدانى زانياريىء 
هةإةشة لة رَيطةى مؤبايلةوةو ضةند حاَلةتَيكى 
ئةمةش  لةخؤدةطرَيت،  ثَيشَيلكاريى  ترى 
لةوةى،  دروستكردووة  خةَلك  الى  طومانى 
كة دةسةآلت بوونى ئؤثؤزسيؤنى ثَي قبووأل 

بَيتء هاوكاريى راطةياندنكارةكانى بكات.
هؤشيار عةبدوَلآل، بةإَيوةبةرى نووسينى 
»ئةم  وت��ى:  رؤذنامة  بؤ   ،)KNN( كةناَلى 
راثؤرتانة تةنيا وةك دؤكيومَينتَيك دةمَيننةوةء 
دةسةآلتى  سياسةتى  بتوانن  ثَيموانيية 
تةنفيزيى كوردى بةرامبةر بة رَيطريكردن لة 

كارى رؤذنامةنووسيى بطؤإَيت«.
كاريطةريى  نةبوونى  هؤشيار،  بإواى  بة 
ئةمجؤرة راثؤرتانة دةطةإَيتةوة بؤئةوةى كة 
ثَيشَيلكارييةكان  راثؤرتَيكدا  ضوارضَيوةى  لة 
كؤدةكرَينةوةو دواتر لة ثرَيس كؤنفرانسَيكدا 

ئ��ةوةى  »دواى  وتيشى:  رادةط��ةي��ةن��رَي��ن، 
سةنديكا راثؤتَيكى مةترسيدار دةخاتة بةردةم 
راى طشتيىء هةَلوَيستى نابَيت لةسةرى، لةو 
كاتةدا وةزيفةى سةنديكاى رؤذنامةنووسان 
بكاتة  ثَيشَيلكارييةكان  لةوةى  دةبَيت  بريتى 
هةرَيم،  سةرؤكايةتى  بيداتة  دؤكيومَينتَيكء 
ئةمة بَيطومان سيناريؤية، بةآلم مةترسيى ناو 
ئةم راثؤرتانة لة ئاستَيكداية كة ثَيويستى بة 
جوآلندنى شةقامء ثةرلةمان هةيةء سةنديكا 
دةبَيت هةَلوَيستى عةمةليى هةبَيتء دةتوانَيت 
بانط  ناوخؤ  وةزيرى  ثةرلةمانةوة  لةإَيطةى 
سةنديكا  وةزيفةى  لةوَيدا  ثةرلةمانء  بكاتة 

دةطؤإَيت بة ضارةسةركةرى كَيشةكان«.

سةنديكاش قسةى هةية
سةنديكاى رؤذنامةنووسانى كوردستان، 
ئاماذة بةوة دةكات: سةنديكا لة ثَيشَيلكارييةكان 
نابَيتء  بَيدةنط  رؤذنامةنووسان  بةرامبةر 
بةردةوام دةبن لة داكؤكيكردن لَييان. ئةنوةر 
دةبَيت  ب��ةردةوام  »سةنديكا  وتى:  حسَين، 
راثؤرتةكانى  هةتا  خؤى  هةَلوَيستى  لةسةر 

جَيطةى خؤى دةطرَيت«.
وةك  ب��ةه��ةَل��وَي��س��ت��ى  س���ةب���ارةت 
سةنديكا  نةقيبى  دةستلةكاركَيشانةوةى 
لةاليةن  حاَلةتةكان  بةدوادانةضوونى  لةسةر 
ب��ةرث��رس��ان��ةوة، ئ��ةن��وةر وت��ى: »ئ��ةوة لة 
بةرثرسان  كة  نةريت  نةبووةتة  ئَيمة  وآلتى 

سةنديكاى  بة  لةكاربكَيشنةوة  دةس��ت 
سةنديكاى  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان��ي��ش��ةوة، 
رةنطة  تَيداية  طرفتى  رؤذنامةنووسانيش 
لةناو  هةندَيكجار  بطرة  نةبَيت،  ئةكيتظ  زؤر 
سةنديكادا كةسانَيك هةن كة رَيطريى لة كارى 

باش دةكةن«. 

كارى ثةرلةمان لةوبارةيةوة
مافى  ليذنةى  ئةندامى  عيزةدين،  ثةيمان 
بؤ  ئةوةى  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  مرؤظ 
رؤذنامة روونكردةوة، كة راثؤرتى ثَينجةمى 
ثَيشَيلكارييةكى  رؤذنامةنووسان  سةنديكاى 
وتيشى:  ت��َي��داي��ة،  م��رؤظ��ى  مافى  زؤرى 
ئةو  م��رؤظ  مافى  ليذنةى  »بةدَلنياييةوة 
راثؤرتة بةهةند وةردةطرَيتء قسةى لةسةر 
وةزيرى  بانطى  ئايا  نيية،  ديار  بةآلم  دةكات، 
ناوخؤ دةكرَيت بؤ لَيثرسينةوة لة زيادبوونى 
ثَيشَيلكارييةكان بةرامبةر بة رؤذنامةنووسان، 

يان نا؟«.

سايكؤلؤذياى بةقسةكردنى بَيطانة
رؤذنامةو  ضةند  راب���ردوودا  لةماوةى 
رَيكخراوَيكى بيانيى دةرةوةى هةرَيمء عيراق 
مرؤظء  مافى  رةوشى  لةسةر  راثؤرتيان 
كوردستان  هةرَيمى  لة  رؤذنامةنووسيى 
سووريان  سومبوَلى  ب��آلوك��ردووةت��ةوةو 
لةسةر ئازاديىء رةوشى رؤذنامةنووسيى لة 
بآلوبوونةوةشيان  دوابةدواى  داناوة،  هةرَيم 
اليةنة  هةرَيمء  سةرؤكايةتى  راستةوخؤ 
داون��ةت��ةوة،  وةآلميان  ثةيوةنديدارةكان 
بةآلم  داوة،  بةدواداضوونيان  بةَلَينى  يان 
بآلوبوونةوةى  بةسةر  رؤذَيك  ضةند  ئةوة 
رؤذنامةنووساندا  سةنديكاى  راثؤرتةكةى 
تَيدةثةإَيتء دةسةآلتدارانى هةرَيم بَيدةنطييان 

هةَلبذاردووة.
ش��وان ه��ةورام��ى، ل��ةوب��ارةي��ةوة وتى: 
سةركردايةتى  سايكؤلؤذييةتى  »بةداخةوة 
ب��ةدةم  ك��ة  ب���ووة،  وةه��ا  هةميشة  ك��ورد 
داخوازييةكانى هاوآلتييةكانى خؤيةوة نايةت، 
رؤذنامةيةك،  يان  نووسةرَيك،  ئةطةر  بةآلم 
يان سةنتةرَيك لةدةرةوة باسى لة قةزيةكانى 
وةريدةطرَيتء  بةطرنطييةوة  ك��رد،  ك��ورد 
كة  ئةو شتانةى  لةكاتَيكدا  دةداتةوة،  وةآلمى 
دَلسؤزييةوةية  لة  كردووة  ثَيشنيازمان  ئَيمة 
لَيى،  بةشَيكين  خؤمان  كة  ئةزموونةكة،  بؤ 
بةآلم طوَي لة بَيطانة دةطيرَيت كة ثَيماندةَلَين: 

ئةزموونةكةتان ناشرينة«. 

ليذنةى بَي ئةنجام
شوان هةورامى، بؤ رؤذنامة جةختى لةوة 
لةدواى بآلوبوونةوةى راثؤرتى  كردةوة، كة 
ضوارةمةوة سةرؤكايةتى هةرَيمء وةزارةتى 
ناوخؤ ليذنةيان بؤ بةدواداضوونى حاَلةتةكان 
مةبةستة  ئةو  بؤ  كؤبوونةوةيان  ثَيكهَيناوةو 
هةرَيم  سةرؤكى  نوَينةرى  كة  ئةنجامداوة، 
مةسعود  كة  لةوةى،  كردوونةتةوة  دَلنياى 
بؤ  ب��ةدواداض��وون  بةجديى  زؤر  بارزانى 

راثؤرتةكةيان دةكات.
ئةنجامى  بة  بةرامبةر  رةشبينيى  بةآلم 
ثةيمان  ئ��اراداي��ةو  لة  ليذنانة  ئ��ةو  ك��ارى 
يةكَيكة  ليذنة  »ثَيكهَينانى  دةَلَيت:  عيزةدين، 
تةعةدودييةتى  كة  باشةكان  ضارةسةرة  لة 
ضةند  لة  سوود  بتوانيت  بثارَيزرَيتء  تَيدا 
ئةوةى  ئَيمة  الى  بةآلم  وةربطريت،  عةقَلَيك 
كة بوويسترَيت نةكرَيت دةبَيت بدرَيتة دةست 
ليذنة، لةو مةسةالنةى كة ثةيوةنديى هةية بة 
لة  ئةمة  مرؤظ،  مافى  بةرامبةر  ثَيشَيلكاريى 
دةسةآلتى  ئيعالمييةكانى  كارة  ضوارضَيوةى 
دةمكوتكردنى  بؤ  رةنطدةداتةوة  سياسيدا 
ئيعالمء ضاوبةستكردنى ضاودَيرانى سياسيى 
ئةمةش  ه��ةرَي��م،  دةرةوةى  ه��ةرَي��مء  لة 
حيزبة  سياسيىء  دةسةآلتى  كارى  هونةرى 

دةسةآلتدارةكانة لة هةرَيمدا.
وتى:  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامةكةى 
بةو  كار  دةسةآلت  كة  لةوةى  رةشبينم  »من 
راثؤرتانة بكات، ضونكة ثَيشترو ضةندجارَيك 
ثَيشَيلكاريى  لة  باس  بةئاشكرا  كة  بينيومانة 
هةرَيمى  لة  ك��راوة  مرؤظ  مافى  بةرامبةر 
دةسةآلتى  زةإةش  يةك  بةآلم  كوردستان، 
سياسيىء ئيداريى ئةم هةرَيمةى نةجوآلندووة 

بؤئةوةى ئيجرائاتَيك وةربطرَيت«.

راثؤرتةكان بيَئةنجام دةميَننةوة!
»هيض بةرثرسَيك لةسةر ثَيشَيلكاريى بةرامبةر رؤذنامةنووسان لَيثَيضينةوةى لةطةأل نةكراوة«
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بةأاستى سةيرة لةم دةظةرة!

د.ئيبراهيم محةمةد جةزا*
نووسين  قسةكردنء  هةواألء  بآلوكردنةوةى 
وآلتانى  دواييةى  ئةم  دةستدرَيذييةكانى  لةسةر 
بووة  بؤ سةر خاكى كوردستان،  توركيا  ئَيرانء 
بة كارَيكى رؤذانةى بَيبةرهةمى ميدياى كورديى، 
نةك تاوان لة راطةياندنةكانةوة بَيت، بةَلكو ئةوان 
بآلودةكةنةوةء  هةواَلةكان  دروستى  ورديىء  بة 
ئةوةى  بؤدةكةن.  لَيكدانةوةى  بةدواداضوونء 
بؤدةهَيننةوة،  ثاساوى  ضؤن  نازانم  سةيرةء 
هةرَيمة!،  حكومةتى  سةرؤكايةتىء  كاردانةوةى 
بة  دةنرَيت  طوللةية  تؤثء  هةموو  ئةم  رؤذانة 
دانيشتووانى  كوردستانةوةء  باشوورى  خاكى 
بريندار  دةبنء  ئاوارة  دةظةرانة  ئةو  طوندةكانى 
دةبنء شةهيديش دةبن، كةضى حكومةتى هةرَيمى 
وةستانى  داواكردنى  ناإةزايى  لة  كوردستان 
نيية، ئةمة ضؤن  ئةو دةستدرَيذيية كارى ديكةى 
دةبَيت، لة ض كونجَيكى ئةم دنياية وآلتانى دراوسآ 
بة ئارةزووى خؤيان بة بيانووى جؤراوجؤرةوة 
قةتلوعام  سنوورييةكان  ناوضة  دانيشتووانى 
)بؤ  ك��ار؟.  نةيةتة  وآلت  حكومةتى  دةك��ةنء 
كوردستان  هاوسَييانةى  ئةم  كة  زياتر  زانياريى 
ذمارة  سةرضاوةى  بؤ  بطةإَيوة  دةوَيت  ضييان 
ثَيشمةرطة  وةزارةت��ى  وتةبَيذى  جارجارة   .)1
لؤمةى  هةموو  دَي��تء  باآل  بةرثرسَيكى  يان 
بةو  سةبارةت  وةآلم  نايةتة  كة  دةكةن  بةغدا 
سةيرة!،  ديسانةوة  بةإاستى  دةستدرَيذيية، 
ئَيمة  وابَيت،  دةبَيت  ضؤن  رةواي��ةء  ئةمة  كةى 
ثاسةوانى  ثَيشمةرطةو  ضةند  كوردستان  لة  لَيرة 
باشة  ئةى  هةية،  ئةمنييةكانمان  دةزطا  سنوورء 
بةربةستء  وةك  بؤ  ضيية؟،  ئيشيان  ئةمانة 
ناوةستنةوةء  كارانةدا  ئةو  لةبةردةم  ئازايانة 
نيية؟، ئةى كةى قسةيان دةبَيت؟، طواية  قسةيان 
لة  سةربازيى  هَيزى  فيدراَلييةء  وآلتَيكى  وآلت 
ئةمةش  بةإاستى  فيدراَلداية،  حكومةتى  كارى 
وآلتة  لةم  عةرةبَيك  ض  فيدراَليى؟  كام  سةيرة!، 
كة  كونجَيكدا  ض  لة  هةيةء  فيدراَليى  بة  ئيمانى 
ناوى فةرميى ئةم وآلتة هاتووة فيدراَليى لةطةَلدا 
دةجووَلَين  كاتَيك  ثَيشمةرطةكانمان  بَيت؟)2(، 
ئةى  ثَيكردن(،  )ئةمرى  لَيكردن  داواى  بةغدا  كة 
تَيداين،  ئَيمةى  بارودؤخةى  لةو  هةَلوَيستةء  لةو 
ثَينج  ناوةوةمان وا دلَيرة دةَلَيين  لةاليةك دةنطى 
ساَلى ديكة نابات سةربةخؤيى دةثضإينء تواناى 

بةرطريى  دروستبكةينء  وآلت  هةية  ئةوةمان 
رزطاركراوةء  بةشة  ئةم  بستَيكى  هةر  لة  بكةين 
سةر  بهَينينةوة  دابإاوةكانيش  ناوضة  ئامادةين 
بةتةماى  تازة  لةوالشةوة  كةضى  بةشة،  ئةم 
هاتنةناوةوةى حكومةتى بةغداين؟، ئةمة ضةندى 
بةضةند، ئةمة باشترين فرسةتة كة هَيزو تواناى 
حكومةتى هةرَيم دةركةوَيتء بة وآلتانى دراوسآ 
رةفتار  دراوس��آ  وةك  ئةطةر  كة  رابطةيةنَيت، 
وةآلميان  ئةوا  دةك��ةن،  دةستدرَيذيى  ناكةنء 
ئةطةر  خؤ  دةبَيت،  كاردانةوةمان  دةدةينةوةء 
بَيدةنط  خةَلكيى  نةبَيت،  وةآلم��ى  حكومةتيش 
نابن ناوضة كوَيستانيية هةرة جوانة دةوَلةمةندة 
لَيبكرَيت،  دةستدرَيذيى  بةهةشتةكةيان  ئاوة  ثإ 
بؤردوءمانكردن  تؤثبارانء  ئةمجارةش  لةوانةية 
دةستثَيدةكاتةوةء  كة  بَيطومان  بةآلم  بوةستَيت، 
ناوضةيةيةو  ئ��ةو  ئارامنةبوونى  ئامانجيش 
دةَلَيت،  حكومةتةكةى  كوردء  بة  لةهةمانكاتيشدا 
لةذَير  دةبَيت  هةر  ثَيناكرَيتء  هيضتان  ئَيوة 

رةحمةتى ئَيمةدا بن!
تكاية ئةم وتارة زؤر دوورة لة هةستى ثإ لة 
سؤزء طوناحء بةزةييهاتنةوة، ئةوة بؤ ماوةيةكى 
خوابكاتء  بةَلكو  نةنووسم،  ويستم  هةر  درَيذة 
هةَلوَيستَيك  بكاتء  قسةيةك  هةرَيم  حكومةتى 
بكات،  من  دةمكوتى منء سةدانى وةك  بنوَينَيت 
نيية!،  سةير  ئةمة  توخوا  نةبوو،  هيض  ب��ةآلم 
دراوسآ  لةم  باسم  ديكةدا  وتارَيكى  لة  هةَلبةت 

باشانةكردبوو)1( .
كاربةدةستانى  بووة  دنيادا  لة  ئةوة  ئاخر 
وآلتانى  خؤشيى  ئاهةنطء  بةشداريى  وآلتة  ئةم 
وةستانى  داواى  تيايدا  بكةنء  دةستدرَيذيكار 
تؤثبارانى طوندنشينانى خؤيان بكةن؟، باشة ئةمة 
ضؤن هةَلوَيستَيكة )توخوا ئةطةر بَلَين سياسةتة(، 
ئةى نةدةكرا بة رةسميى بانطى كونسوَلى ئَيرانى لة 
هةولَيرء سلَيمانى بكرَينء ماوةى هةفتةيةكيان بؤ 
دابنرَيتء ئةطةر نا، ئةوا خواحافيزيان بَيت؟، نةك 
تؤثبارانى  بةرامبةر  ناإةزايى  بانطهَيشتبكرَينء 
ئةى  رابطةيةندرَيت!،  ئَيران  ئيسالميى  كؤمارى 
بَلَييت،  بدةيتء  ثيشانى  هةرَيم  حكومةتى  نابَيت 
ئةم دةستدرَيذيية بةردةوام بَيت ئةوا هَيزةكانمان 
رةوانةى ئةو ناوضانة دةكةينء ناهَيَلين يةك مةتر 
بَينة ناو خاكمانةوة؟، خؤ ئةمانة كفر نييةء دوور 
راطةياندنى  خؤمانةء  مافى  سياسةتةوةء  لة  نيية 
دةستدرَيذيكاران  دةبَيت  بةآلم  نيية،  شةإيش 
كارى  نييةء  ئاشتى  بؤ  تةنيا  حكومةت  كة  بزانن 
راييكردنى كارة ئيدارييةكانى شارو شارؤضكةكان 
بَيتء كة هاتة سةر مةسةلة طةورةكان ئيتر وةك 
رةحمةتى  قةساب ضاوةإَيى  ذَير ضةقؤى  مةإى 
ئةوان بَيتء هةرضييةك بة ميللةت بكرَيت ضاوى 
لَي بثؤشَيت، تةنانةت ئةم ميللةتةى ئَيمةشيان وا 
نةيدات  تؤثةكة  تا  خةريكة  كردووة  ضاوبةست 
ئةمة  ئاخر  نةكةين،  قسة  خؤماندا  ماَلةكةى  بة 
سةيرة!، ئةمة خؤ بةكةمزانينةء خؤ بة بَيدةسةآلت 

ناسينة )3(.
حكومةت  دةزط��اك��ان��ى  ن��اوش��ارو  ك��ارى 

دةكرَينء  تؤثباران  طوندنشينانة  ئةو  دةإواتء 
باخيان  دةكرَينء رةزو  ئاوارة  ماآلتيان  خؤيانء 
سةفاى  كةيفء  لة  ئَيمةش  دةسووتَينرَيتء  
ضؤن  بةغدا  كة  بزانَيت  باش  خةَلك  با  خؤمانين، 
سةيرى ئةم ناوضةية دةكاتء ضؤن لَيثرسينةوةى 
ناكات،  كؤمَينت  بة  ثَيويست  هيض  دةكات،  لةطةأل 
عَيراق  باشوورى  نةوتةكةى  بيرة  لةسةر  بؤ  كة 
كردو  ض��ارةس��ةري��ان  هةفتةيةكدا  ل��ةم��اوةى 
ئَيرانيش  سةربازةكانى  ئَيرانء  بؤ  نارد  وةفديان 
لةسةر  بؤ  ئةى  ئَيران،  خاكى  ناو  بؤ  طةإانةوة 
نايةتة طفتء دةنطى الأل بووةء ثاش  كوردستان 
ناإةزايى دةردةبإَيت!،  مانطَيك دةكةوَيتة خؤىء 
ديسانةوة دةيَلَيمةوة بةهيض شَيوةيةك بةغدا لؤمة 
ئَيرانء  دةستدرَيذييانةى  ئةم  لةسةر  ناكرَيت 
توركيا، ضونكة حكومةتى هةرَيم هةيةو ثَيويستة 
رةسميى  بة  ئَيستا  نا،  ئةطةر  هةبَيت،  هةَلوَيستى 
سنوور  سةر  بَيتء  بكةن  بةغدا  هَيزى  لة  داوا 
كَيشةكة  هةفتةيةكدا  لةماوةى  بزانة  بثارَيزَيت، 
ضارةسةر دةبَيت يان نا!، كة من لةطةأل ئةو كارةدا 
نيمء نامةوَيت بكرَيت، بةآلم لةهةمانكاتدا ثَيويستة 
حكومةتى هةرَيم لةوة الوازتر نةبَيتء بةإاستيش 
سووكايةتيثَيكردنى  بةرطةى  زياتر  لةوة  خةَلك 
ئةطةر  تةنانةت  ناطرَيت،  هاودينانة  دراوسآ  ئةم 
بَيت،  ثذاك  ثةكةكةء  دةستدرَيذيكاران  ثاساوى 
لةناو  ئةوان  ضاالكييةكانى  كارو  بَيمانايةو  ئةوا 
ناوَيرنء  بةوان  ئَيراندايةء  توركياء  سنوورى 
بَيثشت  بَيضةكء  هةذارء  طوندنشينانى  بة  شةإ 

دةفرؤشن.  
حكومةتى  هةَلوَيستانةى  ئ��ةم  هةرطيز 
كوردستان جَيطةى دَلخؤشيى نييةء بؤ داهاتووى 
دةسةآلتداران باش نابَيت، بؤية بةزووترين كات 
لةطةأل  ثةيوةندييةكان  بة  دةبَيت ضاوبخشَينينةوة 
ديكةشةوة  لةاليةكى  باشةكانمانء  دراوس��آ 
قةرةبوو  ئاوارانة  ئةو  باشيش  زؤر  بإَيكى  بة 
بكرَينةوةء دةست بةسةرياندا بهَينرَيتء دَلنةوايى 
بدرَينةوة لة شوَينى خؤيان، نةك لَيثرسراوان لة 
باَلةخانة بةرزةكانء لة بةر فَينككةرةوة ناإةزايى 

دةرببإن.
ثةراوَيزةكان:
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* ثرؤفيسؤرى  ياريدةدةر/زانكؤى سلَيمانى
ibrahimjaza@yahoo.com

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144

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

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر
 07504483631   
07708649210 

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

ئؤفيسى هةولَير:
شةقامى ئيسكان - تةنيشت ساردةمةنى من و تؤ     7501182383

بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906
hiwa.jamal@yahoo.com

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

بانگةوازَيک لة فيستيڤاَلي سؤَلؤ ئارت سؤَلؤ هارت

سؤَلؤ ئارت سؤَلؤ هارت فيستيڤاَلَيکي ساَلنةية لة وَلتي بةريتانيا بؤ نمايشکاراني جيهان.
هةرکةسَيک تواناي هةبَيت بة سؤَلؤ نمايشَيکي هونةريانةي بةرز پَيشکةش بکات ئةتوانَي لةم فيستيڤاَلة بةشداربَيت نمايشةکان بريتين لة سةما، دراما، ميوزيک، فيلم... هةر نمايشَيکي تري سةرسوإهَينةرو داهَينةرانة.

فيستيڤاأل داوا لة گشت هونةرمةنداني کورد دةکات بؤ بةشداريةکي چالکانة لة فيستيڤاَلي2010ي ئةمساَل لة شاري نؤتينگهام بةريتانيا. 
مةرجةکاني بةشداربوون:

1. نمايشةکة لة 15-20 دةقيقةدا بَيت.
2. ناوةإؤکي نمايش کارکردنبَي لةسةر کولتورو تإادسيؤني کوردي بة فؤإمَيکي تازةي سةردةميانة.

3. نمايشکار تةنها خؤي لةسةر شانؤ ئةبَيت لةکاتي نمايشةکةدا )سؤَلؤ(.
4. پَيويستة نمايشکار پابةندبَيت بة مةرجةکاني فيستيڤاَل لةکاتي وةرگرتني نمايشةکةي بؤ فيستيڤاَل.

5. هةموو نمايشکةرَيک پَيويستة کار لةگةَل نمايشکارَيکي بياني بکات لة سَيهةمين رؤژي فيستيڤاَل بة ئيرتيجاَل.
6. سةرجةم نمايشکارةکان ئامادةبن لة ؤإکشؤپي زانکؤکانء فيستيڤاَل.

7. فيلم پَيويستة لة 10 دةقيقة زياتر نةبَيت، ناوةإؤکي فيلمةکان پَيويستة هونةريانة بَيت.
8. هونةرمةنداني ناوخؤي کوردستان داوةتنامةيان بؤ ئةکرَي، بةَلم مةسرةفي إَيگا خؤيان بةرپرسيارن.

فيستيڤاأل ليژنةيةکي 5 کةسي لة هونةرمةنداني بةإةگةز بةريتاني ئامادة کردوة بؤ وةرگرتني نمايشةکان و هيچ هونةرمةندَيک لة إَيگاي ناسينةوة وةرناگيرَيت لة فيستيڤاَل.
بؤ داواکاري وةرگرتن لة فيستيڤاَل تکاية فؤإمي پَيويست دابگرة لة www.soloartsoloheart.com هاوپَيچي بکة لةگةَل پارچةيةک لة نمايشةکةت بة DVD و بينَيرة بؤ فيستيڤاَلي سؤَلؤ ئارت سؤَلؤ هارت.

بؤ زانياري زياتر دةتواني پةيوةندي بة بةإَيوةبةري فيستيڤاَل گةيالن نةژاد بکةيت لة بةريتانيا 
بة ژمارةي )00447752748210(، 2010/8/30 دواإؤژي وةرگرتني فؤإمةکانة

نةهامةتييةكانى نةوتةكة
نيؤرك  راثؤرتةكةى  بآلوبوونةوةى  دواى 
بؤ  هةرَيم  نةوتى  ئاوديوكردنى  لةسةر  تايمز 
جيهانييةكان  رؤذنامة  لة  زؤرَيك  ئَيران،  وآلتى 
رؤذى  ب��آلوك��ردةوة  راثؤرتةيان  ئ��ةو  دةق��ى 
شةرقولئةوسةت،  رؤذن��ام��ةى   2010/7/10
ئةو  بةناوبانطة،  عةرةبى  رؤذنامةيةكى  كة 
وَينةى  بة  وةرط��َي��إدراوي��يء  بة  راث��ؤرت��ةى 
تةنكةرو شوانةكةشةوة وةك خؤى بآلوكردةوة، 
ورووذاندنى  ئَيستادا  لة  راثؤرتة  ئةو  ئةطةرضى 
بةرامبةر  هةستيارة  سياسيى  مةسةلةيةكى 
رؤذانة  ئ��ةوةى  بةهؤى  كوردستان،  هةرَيمى 

تادَيت ئةمريكاو وآلتانى ئةوروثا طةمارؤى سةر ئَيران قورستر دةكةن، 
بةودؤخة  نيية  ثةيوةست  نةوتة  ئةو  بردنى  لة  من  ثرسيارى  ديارة 
سياسييةوة، بةَلكو ثةيوةنديى بةشاردنةوةى ئةو داهاتة زؤرةى نةوتى 
بردنى  كوردستانء  خةَلكى  زؤرينةى  لة  هةية  كوردستانةوة  هةرَيمى 
نةوتةو  ئةو  تَيدانيية  طومانى  حيزب،  خةزَينةكانى  ناو  بؤ  داهاتة  ئةو 
داهاتةكةى خاوةنة راستةقينةكةى ئةو خةَلكة هةذارو بةشمةينةتةية، كة 
ئةمإؤ لةسايةى دةسةآلتى حيزبدا بَيبةشن لة هةر خزمةتطوزارييةكء 
ئةو  ثَييةتى،  ثَيويستى  رؤذطارة  ئةم  مرؤظى  كة  ثَيداويستييةك،  هةر 
نةوتةى كة ئةوان بَيشةرمانة بة بةرضاوى دنياوة تاآلنفرؤشى دةكةن، 
ناوبازاإةكاندا  لةسةر شةقامء  بَيباوكانةية كة  منداَلة  ئةو  نةوتى  ئةوة 
دةطوزةرَينن،  ذيان  ثةيدادةكةنء  ثارة  نةهةماتييةك  ض  بة  دةيانبينين 
باآلكانى  سياسيية  حيزبء  طيرفانى  لة  ئَيستا  كة  نةوتةى  داهاتى  ئةو 
هةرَيمداية، ئةوة ثارةى ئةو هةزاران خوَيندكارو دةرضووةى زانكؤية، 
كة تائَيستا دانةمةزراون، ئةو داهاتة داهاتَيكة دةستى بةسةردا طيراوةو 
تا ئةم ساتةوةختةش خةَلك، نةك هةر دَلخؤش نيية بة نةوتى هةرَيم، 
بةَلكو بة سةرضاوةى نةهامةتيى دةزانَيت بؤ خؤى، ئاخر لةسايةى نةوتى 
هةرَيمى كوردستانء ثارةى نةوتدا رؤذ لةدواى رؤذ ذمارةى بَيكارو 
ذمارةى سواَلكةرو ذمارةى هةذارو بَيدةرةتان زياد بكات، ئيتر دةبَيت 
نةوتى كورد ض خَيرو خؤشييةكى بؤ ئَيمة هَينابَيت؟! نةوتَيك رؤذ لةدواى 
ثَي  ئاغا سياسييةكانى  ديوةخانى  منداَلةكانى خؤى بسووتَينَيتء  رؤذ 

طةرمبَيت، دةبَيت ض خؤشطوزةرانييةكى بؤ داهاتوومان ثَيبَيت؟!
لة  بةآلم  دةفرؤشَيت،  نةوت  ئَيمة  سةرسوإهَينةرةكةى  هةرَيمة 
راثؤرتى رَيكخراوى خؤراكى جيهانيي ساَلى )2008(دا هةرَيمةكة لةذَير 
دةبَيت  بةآلم  دةفرؤشَيت،  نةوت  هةرَيمةكةمان  هةذارييةوةية،  هَيَلى 
زستان خةَلكةكةى بة سةعات سؤثا داطيرسَينن، هةرَيمةكةمان نةوت 
م��ان�ط�ى  نةوتى  تائَيستا  طةإةكدا  شوَينء  لةزؤر  بةآلم  دةفرؤشَيت، 
ضةند  كة  بازاإييةى،  نةوتخانة  ئةم  نةكراوة،  دابةش  ثار  )تةمموز(ى 
تائَيستا  دةفرؤشن  نةوتةكةى  بةإَيوةء  دةيبةن  سياسيى  بازرطانَيكى 
بةم  دةناَلَيننء  نةوتييةوة  بَي  بةدةست  نةوتخانةكة  ناو  دانيشتووانى 
بةرطةرما  لة  نةوتةكةيانة  كإيارى  كة  ئَيرانةى  ئةء  هاوينة  طةرماى 
ثشووى رةسميى راطةياندووة، كةضى لَيرة ئةطةر لة طةإةكَيكدا نةوت 
بإؤيت، ضونكة  بةرناكةوَيت  رَيطةت  بةرميل  لةبةر  ئةوة  دابةشبكرَيت، 
هةموو خةَلكةكة دةزانن هةر ئةو بةرميلةى كة بةم طةرماى هاوينة بة )38( 
هةزار دةيدةنَى، زستان نةوتفرؤشة سياسييةكان نرخةكةى دةطةيةننة 
ضوار ئةوةندة، نةوتى هةرَيمةكان كةس نازانَيت طرَيبةستةكانى نرخى 
ئةطةر  ئيمزاى طرَيبةستةكانى كراوة؟  لةطةأل ضةند كؤمثانيادا  ضةندةء 
بيانيىء رؤذنامةنووسةكانيان ثةردةى لةسةر النةبةن، ئةوا  رؤذنامة 
برادةرة نةوتفرؤشةكان نةوتء داهاتةكةيان كردووةتة هَيَلى سوورو 
نايةَلن كةس بةاليدا بإواتء ثرسيارى لةبارةوة بكات، نةوت لة وآلتةكةى 
ئَيمةدا طرووثطةلَيك دةيفرؤشنء هةر ئةوانيش ثارةكةى لةناو خؤياندا 
بَيتء سةرضاوةى  بؤ هةموو  دةبَيت  بناغةدا  لة  نةوت  دةكةن،  دابةش 
خؤشطوزةرانيى هةموواليةك بوواية، بةآلم بةداخةوة من ثَيضةوانةكةى 
بةشة  نوخبةيةكةو  بؤ  تةنيا  داهاتةكة  نةوتء  كوردستاندا  لة  دةبينم، 
فراوانةكةى كؤمةَلطةى كوردى ثَي دةضةوسَينرَيتةوة، وةك ئةوةى ئةم 

وآلتةو نةوتةكةى بةتةنيا موَلكى ئةوان بَيت.

عةبدوَلآل ئةحمةد
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مَيذوو ضةندبارة دةبيَتةوة

طرَيي زؤرينة لة ثةرلةمانى كوردستاندا!  

ثشتيوان ئةحمةد

كاتَيك  دةطَيإنةوة..  مَيذوونووسان 
بة  عةلـى  ئيمامي  كوشتني  هةواَلـى 
يةكَيك  عائيشة  )ديارة  دةطات  عائيشة 
ئيمامي  سةرسةختةكاني  نةيارة  لة 
ئةمإؤ  لة  دةفةرموَيت:  بووة(..  عةلـى 
ضييان  لةوةي  ئازادن  عةرةب  بةدواوة 
عائيشة  مةبةستي  ديارة  بيكةن،  بوَيت 
ئةوةية.. دواي نةماني عةلـى.. طةندةَلـيى 
كؤمةآليةتىء  ستةمى  دةكات..  تةشةنة 
زياد  دةسةآلتداران  زوَلمـى  جةورو 
دةكات.. ضونكة عةلـىء ياوةراني وةكو 
ئةشتةرو  ماليكي  غةفارىء  ئةبازةإي 
هةميشة  يــاســر..  ــوإي  ك عةمماري 
بةهةموو  خراثةكاريي  لة  بوون  رَيطر 
كةمةي  ثوختء  قسة  ئةو  شَيوةكاني.. 
رؤذطــار  بــوو،  خؤي  لةجَيي  عائيشة 

عةلـىء  مردني  ثاش  هةر  سةلماندي.. 
لةنَيوان  دانوستاندن  لة  ماوةيةك  ثاش 
عةلـى..  كــوإي  حةسةني  معاوييةو 
دةسةآلتي رةها كةوتة دةست معاوييةو 
لةجَيي  كوإي  يةزيدي  مردنيشي  ثَيش 
ــرد بة  ـــاو حــوكــمــداريــي ك ــؤي دان خ

بةجَيماوو )احلكم الوراثـي(. 
ئةمةوييةكان،  خةالفةتي  سةردةمي 
هةميشة  حاَلةتة  ئــةم  دةستيثَيكرد، 
روودةداتء  ئَيستاش  روويـــداوةو 
وآلتةكان..  لة  دةبَيتةوة..  ضةندبارة 
لةنَيوان دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤندا.. لةنَيو 
يةك حيزبدا.. بؤ نموونة لةنَيو حيزبَيك.. 
داواي  ــت  ــةوَي دةردةك ئاراستةيةك 
كردني حيزب بة دامودةزطا )املؤسسات( 
دةكات.. دذي ثاوانكردني حيزبة لةاليةن 

دادوةريــي  داواي  بنةماَلةيةكةوة.. 
بةرةنطاري  ـــات..  دةك كؤمةآليةتي 
دةبَيتةوة..  حيزب  لةنَيو  طةندةَلـيى 
داكؤكيي لة خواستي جةماوةر دةكاتء 

ثشت بة ئةوان دةبةستَيت.. 
كةسَيكةوة  لةاليةن  ئاراستةية  ئةم 
وةكو  زاهيدة  دةكرَيت  سةركردايةتي 
لة  داواي هةق دةكات..   .. ياراني عةلـى 
سأل  دووإوو،  كةساني  ريسواكردني 
حاَلةتدا..  هةندَيك  لة  بةآلم  ناكاتةوة.. 
سةخت،  ملمالنَييةكي  سةرئةنجامي 
ــةوةي  ئ ئاراستةيةو  ــةم  ئ لــةنــَيــوان 
رؤشنبيرو  ئاراستة  بةرامبةريدا.. 
بةويذدانةكة  ياخود  خؤنةويستةكة، 
ئاَلوطؤإ  تاكَيك،  وةكو  دةبَيت  ناضار 
لة  بتوانَيت  ئةوةي  بؤ  بكات،  بةشوَين 

طؤإةثانَيكي  لة  طونجاوتر..  كةشَيكي 
واآلتر.. درَيذة بة رَيبازةكةي بدات..

طرووثة،  ئــةو  ئيدي  ــودا..  ــةودي ل
ئازاد  دةمَينَيتةوة،  حيزبةي  ئةو  ياخود 
جَيبةجَيي  بوآ  ضييان  لــةوةي  دةبن 
ــةن..  دةك حيزب  كؤنترؤَلـى  بكةن.. 
بنةماَلةيةك  ضةند  ياخود  بنةماَلةيةك 
وةكو ئؤكتابوت ثةلدةهاوَيذن.. كَيشةي 
دةكات..  تةشةنة  ئيمتيازات  وةرطرتني 
وةكو  طةندةأل  كةساني  حيزبةدا..  لةو 
ثَيناسة  ثراكماتيك  لةبواري  شــارةزا 
وةكو  رووةكانيش  دوو  ــن..  ــرَي دةك
شارةزا لة بواري ديثلؤماسـى دةدرَينة 
قةَلةم.. ئيدي هةراليةك كارو حيساباتي 
خؤي دةكاتء لةم نَيوةندةدا جةماوةرو 

راي طشتيي دةبنة حةكةم.

عةلى حةمة شةريف

مَيذووى مرؤظايةتى، مَيذووي ملمالنآء 
زانينى  ثَيويستىء  ــةدواى  ب بووة  طــةإان 
رَيطا  دؤزينةوةى  سروشتء  نهَينييةكانى 
ذيان،  طيروطرفتةكانى  كَيشةو  ضارةسةرى 
سروشتء  لةطةأل  ملمالنَيي  ئةنجامى 
ئاوةدانىء  شارستانييةتء  ــةردا،  دةوروب
مَيذووييء  دةستإةنطينى  كارى  طةلَيك 
لة  بةرهةمهَيناوةء  سةرسوإهَينةرى 
جطة  هاوإةطةزةكانيدا،  لةطةأل  ملمالنَيشيدا 
لة طةلَيك كارةساتى تراذيديى،  مَيذوويةك  
ثَيشكةوتنى طةورةو هةمةاليةنةى  لة هزرء 
لَيكةوتووةتةوة، كة بةردةوام لة طةشةكردنء 

بؤ ثَيشةوةضوونداية. 
دةستكةوتة  لة  يةكَيك  بة  ديموكراسي 
كة  دادةنرَيت  مرؤظ  طةورةوباشةكانى 
بة  ئةمإؤ  تا  مَيذووةوة  بةرةبةيانى  لة  هةر 
هةوألء خةباتَيكى سةخت بةدةستى هَيناوة. 
سةدةيةك  بةضةند  هةرضةندة  ديموكراسي، 
يؤنانى  شاردةوَلةتةكانى  لة  زايندا  ثَيش  لة 
تاكة  وةك  ئَيستا  تا  ثراكتيزةكراوةء  كؤندا 
تةماشادةكرَيتء  نووسراوة  دؤكيؤمَينتى 
لةو كاتةوة تا ئةمإؤ زؤرَيك لة بيرمةندانء 
ضةندين  لَيكؤَلةرةسياسيييةكانء 
فةيلةسوفى طةورةو ناودار، بةشَيكى زؤرى 
ئةو  طةشةثَيدانى  بؤ  كارةكانيان  نووسينء 
ئامانجيان  بــووةء  ديموكراسي  فؤرمةى 
ئارامى  كةشَيكى  هَينانةئاراى  خزمةتكردنء 
ببَيتة  كة خةَلك  بووة  وا  ياسايي  سياسييء 
ئةو مةرجةعةى كة تاكة دةسةآلتى باآلبَيت 
سياسيي،  دةسةآلتى  رةوايــي  ثَيدانى   لة 
بةمةش ثإؤسةى سياسييء كؤى ملمالنَيى 
شاإيي  سةر  دةخاتة  لةوآلتدا  سياسيي 
زةمينةى  ملمالنَيكانء  بةمةدةنيكردنى 
دةسةآلتى  ئاشتييانةى  دةستاودةستكردنى 
ئةو  بةثَيضةوانةى  لَيدةكةوَيتةوةء  سياسيي 
سياسييء  كودةتا  كتوثإانةء  ئاَلوطؤإة 
نائارامى  توندوتيذىء  كة  سةربازييانةى 
بةردةوامء طةلَيك جاريش شةإى ناوخؤى 
لةئاكاميشدا  هَيناوةء  خؤيدا  بـــةدواي 
تاكإةو  يــان  ديكتاتؤري،  دةسةآلتَيكى 

فةرمانإوايي وآلتى كردووة.   
فؤرمَيكى  ئةطةر ضى وةك  ديموكراسي، 
سةركةوتوو سةيردةكرَيتء كاريطةرييةكى 

هةمةاليةنةى  ثَيشخستنى  لة  طــةورةى 
رَيكخستنى  ضؤنَيتيى  خةَلكء  ذيانى  لة 
ثَيكةوةذيانى  حوكمإانىء  سيستمى 
سياسييء هَيمنانةى لةبرى كارى تَيكدةرانةء 
زيانبةخش  ناإَيكخراوى  ناشارستانىء 
ئةوةشدا،  لةطةأل  بةآلم  ــاراوة،  ئ هَيناوةتة 
ئةم  الوازى  خاَلى  كةموكورتىء  ديارترين 
فؤرمة ئةوةية كة كَيشةى زؤرينةء كةمينةى 
زؤرينة  حوكمى  لَيدةكةوَيتةوةء  ثةرلةمانى 
دةسةآلتَيكى  ئةنجامطيرييةكى  بةخةسَلةتء 
ئاكامء  كة  دةطةيةنَيت  خؤسةثَين  زاَلمانةء 
واى  هيضى  زؤرجــار  دةرئةنجامةكانى 
كة  نيية  كةمتر  دةرئةنجامانة  ئاكامء  لةو 
تؤتاليتارء  دةسةآلتة  ثراكتيزةكردنى  لة 

تاكإةوةكان دةكةونةوة.
ثةرلةمانى  لة  ئَيستا  بارودؤخةى  ئةم 
كوردستان بةدي دةكرَيت، ئةو بارودؤخةية 
ثإؤسةى  لة  كةموكورتى  زةقترين  تَييدا  كة 
كة  دةكةوَيتةوة،  ديموكراسي  هةَلبذاردنء 
بة  كة  ثةرلةمانيية  زؤرايةتي  هَينانةئاراى 
ديموكراسي  ثإؤسيسى  لة  كةَلكوةرطرتن 
ثةرلةمان  زؤرايــةتــى  دةستةى  لةاليةن 
مافةكانى  ثَيشَيلكارى  قؤستراوةتةوةء 
وةك  لَيكةوتووةتةوةء  ثةرلةمانى  كةمينةى 
بَلَيى هةموو خةسَلةتء بةهاء بنةماباآلكانى 
هةَلبذاردنء  ثإؤسةى  لة  ديموكراسي 
ئةنجامةكانيدا يةكانطيردةبنء ماناو ضةمكى 
راطةياندنى  ساتةوةختى  لة  ديموكراسي 
ئةنجامةكاندا كؤتايي دَيتء سنوورء مةوداى 
وابةستةى بؤضوونةكانى زؤرايةتي دةبَيت، 
بَيئاطا لةوةى ماناى راستةقينةو تةندروستى 
كة  دةردةكةوَيت  كاتةوة  لةو  ديموكراسي، 
دةسةآلتى  يان  زؤرينة،  دةسةآلتى  كوآ  تا 
سياسيي ثابةندى بنةما سةرةكيية مرؤييء 
ضةند  دةبَيتء  ضةمكة  ئةم  ئةخالقييةكانى 
ئةو  ضارةنووسسازى  مَيذووييء  ئؤباَلى 
بةثَيضةوانةو  كة  هةَلدةطرَيت،  دةرئةنجامانة 
لة  بَيمنةتانة  رةهــايــانــةء  بةثَيداطرى 
ثةيإةوكردنى ثإؤسيسي سةثاندنى حوكمى 

زؤرينةى ثةرلةمانى دةكةونةوة!
ديموكراسيء  بابةتى  ــارةدا،  رؤذط لةم 
بيرى  ئةندَيشةء  مافةكانى مرؤظ سةراثاى 
مرؤظايةتييان داطيركردووةء بايةخثَيدانَيكى 
سيستمء  ئةو  تةنانةت  هةية،  جيهانيشيان 
دةوَلةتانةش كة تا ئَيستا خةسَلةتء مؤركى 
هةية،  طشتطيرييةكانيان  ء  تاكإةو  سيستمة 
ئةوانيش بةشَيوةيةك لةشَيوةكان ئةطةرضى 
بة رووكةشانةش بَيت بانطةشةى ديموكراسي 
نَيودةوَلةتيىء  طرنطى  لةبةر  دةكــةنء 
دذى  بةئاشكرا  فؤرمة،  ئةم  مرؤيي  اليةنى 
ضةندين  كة  ــةوةى  ل جطة  ناوةستنةوة، 
تايبةتمةند  دامةزراوةى  مةَلبةندء  كؤنطرةو 
ديموكراسيء  هؤشياريى  فراوانكردنى  بة 
كراوةتةوة،  مرؤظ   مافةكانى  ثاراستنى 
ثرةنسيثَيكى  وةك  ضةمكانة  ئةم  ضونكة 
جيهانينء بوونة ثَيوةرَيكى طشتىء ثَيويستة 
طرنطييان  بايةخء  لة  بطيرَيتء  لَي  رَيزيان 
ديموكراسيء  ضونكة  نةكرَيتةوة،  كةم 
شارستانىء  بابةتطةلَيكى  مرؤظ،  مافةكانى 
دةستكةوتي  ــةنء  دةردةخ مرؤيي  بةهاى 
خةباتء  هــؤى  بة  ــرؤظ  م كة  طـــةورةن، 

هَيناون،  بةدةستى  زؤرةوة  قوربانييةكى 
رووبةإوومان  كة  ثرسيار  طرنطترين  بؤية 
نــاوةإؤكء  كامةية  كة  ئةوةية  دةبَيتةوة، 
ماناى  ئايا  ديموكراسي؟  ــةرى  ــةوه ج
ثإاوثإى ديموكراسي تةنيا حوكمى زؤرينة 
ئةنجامطيرى،  زؤرينةى  ئايا  دةطةيةنَيت؟ 
ديموكراسى  ثراكتيزةى  دةرئةنجامى 
راستةقينة  سياسيي  فرةيي  يةكسانىء 
ثةرلةمانى  زؤرينةى  ئايا  دةكات؟  فةراهةم 
بيمةى ثاراستنء زةمينةى ذيانى ئازادانةى  
سياسيي كةمايةتىء تاكةكان دابين دةكات؟ 
ئايا سيستمى سياسيي لةم هةرَيمةى ئيمةدا 
كة  كــراوة  بؤ  بانطةشةى  وا  زؤرجــار  كة 
بطوازرَيتةوة  حوكمإانييةكةى   ئةزموونى 
لة  لَيوانلَيوة  عَيراقء  ترى  بةشةكانى  بؤ 
كؤكء  ضةند  تا  لةإاستيدا  ديموكراسى، 
كة  ئةوخةسةَلةتانةى  بنةماء  لةطةأل  تةباية 
سيستمة ديموكراسييةكانى ثَيدةناسرَيتةوة؟ 
ضةندين  ثرسيارانةو  ئةم  وةآلمــى  بؤ 
بة  سةبارةت  جةوهةريى  ترى  ثرسيارى 
ديموكراسي، ثَيويستة بطةإَيينةوةء سةرنج 
سةرةكييانةى  روكنة  يان  بنةما،  ضةند  لةم 
بدةين،  ديموكراسي  سيستمي  بوونى 

ئةوانيش: 
طةلء  بؤ  سةروةريى  بة  بإوابوون   -1
بة  بةخشينة  ــي  رةواي ســةرضــاوةى  طةل 
بة  دةسةآلتدارَيتى  سياسيي،  دةسةآلتى 
خةَلكء  نَيوان  كؤمةآليةتى  طرَيبةستَيكى 
بة  دةبةستَيتةوة،  هةَلياندةبذَيرن  ئةوانةى 
بابةتَيكى  دةسةآلتدارَيتى  كة  ئةوةى  ماناى 
دةستاودةستكةر  ء  دياريكراو  وةختىء 
ئاشتييانةى  بة  ثابةند  اليةنةكان  كة  دةبَيت 
دةسةآلتدارَيتى  دةستاودةستكردنةى  ئةم 

دةكات.
بؤ  ـــردن  ـــارك ك بــــإوابــــوونء   -2
جياكردنةوةى سآ دةسةآلتة سةرةكييةكةى 
جَيبةجَيكردن(ء  دادوةريــىء  )ياسادانانء 

سةربةخؤبوونيانة لةيةكترى. 
مافى  بة  تةواوة  بإوابوونى  داننانء   -3
يةكسانىء  دابينكردنى  تاكةكانء  كةمينةء 
هةلى  دابينكردنى  كؤمةآليةتىء  دادوةريى 
جياوازى  بةبآ  هــةمــووان  بؤ  يةكسانة 

)رةطةزى، نةتةوةيي، ئايينى، مةزهةبى(.
ضةمكى  ثرةنسيثى  ضةسثاندنى   -4
تاكةكان  نَيوان  يةكسانى  هاوآلتيبوون، 
ياسايي  سةروةريى  ياساداء  لةبةرامبةر 
بطرَيتةوةء  سياسيي  سةروةريى  جَيطةى 
هاوآلتييان مافء كةرامةتيان ثارَيزراوبَيتء 

دةستوور زامنى ثاراستنى مافةكانى بَيت. 
طةشةثَيدانى  زةمينةخؤشكردنء   -5
مةدةنىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
دابينكردنى ئازاديية سياسييء مةدةنييةكان، 
دةربإينء  راطةياندنء  ئازاديى  بةتايبةتى 
بة  تايبةت  طرووثي  ثــارتء  ثَيكةوةنانى 
بةرذةوةنديية  هاوئامانجء  هاوثيشةو 

تايبةتةكان. 
كاروبارةكانى  لــة  شةفافييةت   -6
ــى  ــردن ــك ــي ــةزراوةي ــةدام ــةتء ب ــوم ــك ح
ــازاإء  ب رَيكخستنى  دامــودةزطــاكــانــىء 
نةدانى  بةهةدةر  داهــاتء  سةرضاوةكانى 
ئاستى  بةرزكردنةوةى  نيشتمانىء  سامانى 

ذيانء رةفاهييةت بؤ خةَلك.
ضةمكى  ديموكراسيء  بإياربَيت  ئةطةر 
ثَيشخستنء  هــؤكــارى  هــاوآلتــيــبــوون، 
سةرخستنى كاروانى شارستانىء ثإؤسةى 
بَيشك  ئةوا  دنيادا،  تةواوى  لة  بن  سياسيي 
قةيرانى هةرةطةورةى ئةم دةظةرةى ئَيمة لة 
نةبوونى ئازاديىء سيستمَيكى ديموكراسيء 
هاوآلتيبوون  ضةمكى  بةرجةستةنةبوونى 
سةرةكى  هؤكارى  كة  كةوتوونةتةوة، 
زؤربةى كَيشةء طرفتة ياساييء سياسييء 
فةرهةنطىء  كــؤمــةآلتــىء  ئــابــووريــىء 
كلتوورييةكانة، طرنطترين شتَيك كة ئةركء 
لة  ثةرلةمانى  سيستمى  بوونى  بايةخى 
دنيادا دةردةخاتء رةمزى دةسةآلتدارَيتيى 
ضاودَيريكردنء  ئةركى  دةطةيةنَيتء  طةل 
كاروبارى حكومةتة، كةضى  بةدواداضوونى 
بةثَيضةوانةوة ئةم ثةرلةمانةى ئَيمة، ضاودَيرء 
بةرذةوةندييةكانى  ثاراستنى  نوَينةرى 
حكومةتء  شَيلطيرى  ثارَيزةرَيكى  حيزبء 
ــى خــواســتء  ــدان ــَي ــةرةث ــةى ث ــازن ــةب ل
بةرذةوةندييةكانى دةسةآلتدا دةسوإَيتةوة. 
داواكارى  دنيادا،   دةوَلةتانى  زؤربةى  لة 
طشتى رؤَلي ثؤزةتيظانةى ئةكتيظ دةبينَيت، 
سةربةستى  سةربةخؤييء  دادوةر  يان 
تةواوى كاركردنى هةيةء ضاودَيرَيكى وردة 
بةسةر كاروبارةكانى حكومةتةوةء ملكةضء 
زاريةكانى  رَينماييء  بإيارو  طَيرؤدةي 
حكومةت نيية، هةرئةمةشة كة رَيطة دةطرَيت 
لة بةسيستماتكردنى طةندةَلىء لَينةثَيضينةوة 
زؤرةملَيكانى  ناياساييء  ضةوتء  لةكارة 
سياسييية  ــة  ــوةردان ــَي ــةدةســت ل حــيــزب 
لةم  بةداخةوة،  بةآلم  هةمةجؤرةكانيدا، 
ثةرلةمانةى ئَيمةدا، طرَيي زؤرينةى ثةرلةمانى 
زؤربةى  هةيةء  هةستثَيكراوى  بوونَيكى 
ئةندام ثةرلةمانةكانمان بة طيانَيكى غرورانة 
لةبيردةضَيتةوةء  خؤيان  دةكةنء  رةفتار 
ئاإاستة  بؤضوونء  خولياو  ناو  نوقمى 
ئةوةى  لةبرى  دةبن،  راسثَيردراوةكانيان 
بؤ  هةَلبذَيردراوى  بةنوَينةرى  خؤيان 
مافء  زيــاتــرى  دابينكردنى  داكــؤكــىء 
ئةركى  بزاننء  خةَلك  بةرذةوةندييةكانى 
متمانةثَيكراوى  مرؤييء  ثةرلةمانتاريء 
بةالنى  ــا  ن ــةر  ــةط ئ ــزن،  ــارَي ــث ب ــان  خــؤي
ئةمإؤى  بارودؤخةى  لةم  ئةطةر  كةمةوة، 
لَيكجياكردنةوةو  زةمينةى  كوردستاندا، 
ــة  ــةآلت ــآ دةس ســةربــةخــؤنــةبــوونــى س
دادوةريــىء  )ياسادانانء  سةرةكييةكةى 
بَلَييت،  تؤ  نةإةخسابَيت،  جَيبةجَيكردن(يش 
بايى  ئةزموونةكةمان  ديموكراسييةكةمانء 
دان  بتوانَيت  كة  نةبَيت  لةباردا  ئةوةندةى 
بنَيتء  طشتى(دا  )داواكــارى  بةهةبوونى 
بوونى  كة  لةكاتَيكدا  ثَيبدات  سةربةخؤيي 
دةركةوتووة  بةئةزموون  طشتى،  داواكارى 
ــكــى طــــةورةو كــاريــطــةرى  ــَي ــة ض رؤل ك
ناياساييء  ــاردة  دي نةهَيشتنى  لة  هةية 
زيانبةخشةكان، هاوشان  دزَيوة  نائيداريىء 
ثةيإةوى  بةرنامةو  لة  ئةوةشدا  لةطةأل 
لة  جةخت  دةسةآلتداردا  حيزبي  هةردوو 
دابينكردنى  ــىء  دادوةري سةربةخؤبوونى 
بةشَيكى  تةنانةت  كراوةتةوةء  ئازادييةكان 
بانطةشانة  بؤئةم  حيزبييةكانيشيان  ميديا 

دذى  ثراكتيكدا  لة  كةضى  تةرخانكردووة، 
زؤرء  لَيكدانةوةى  ئةمة  دةوةستنةوة. 
كة  لــةوةى  جطة  هةَلناطرَيت،  هةمةاليةنة 
سياسييى  فةلسةفةى  واقيعى  دةرخستنى 
سيستمى  لةمةإ  دةردةخـــات  ــةآلت  دةس
حوكمدارييان  ضؤنَيتيى  بــةإَيــوةبــردنء 

لةكوردستان.
   ديموكراسي شيوازَيكة لة شَيوازةكانى 
فةرمانإواييء طرنطىء بايةخى لةوةداية كة 
بطوازرَيتةوة  مرؤيي  هؤشيارييةكى  وةك 
بؤ ناو ذيانى كؤمةألء ببَيتة ئةو زةمينةيةى 
تيايدا  خةَلكى  ئازادييةكانى  مافء  تَييدا  كة 
هةمووشيةوة  سةرووى  لة  ثارَيزراوبَيتء 
خؤى  هاوآلتيبوونى  بة  هةست  مــرؤظ 
كة  نيية  ــةوة  ئ بــؤ  ديموكراسي  بــكــات، 
عةيبء  ــوواآل  ــاَل ئ بةرطَيكى  وةك  تةنيا 
سيستمى  دةســةآلتء  كةموكورتييةكانى 
وةك  داثؤشرَيتء  ثآ  فةرمانإةواَيتى 
دةرةوة  دنياى  نيشانى  سياسيي  قةَلغانَيكى 
كؤتء  ضةندين  ئةوةشدا  لةطةأل  بدرَيتء 
كؤمةآليةتيى  ئابووريىء  سياسييء  بةندى 
طــةورة  لةمثةرى  بــةربــةســتء  بكرَينة 
فيكريء  سياسييء  ثَيشكةوتنى  لةبةردةم 
سياسييء  هَيزى  ضةندين  بةدةركةوتنى 
راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكى  سةرهةَلدانى 
ئةركى  بةماناى وشة رؤألء  كة  لةناوخؤدا، 
زؤر  سياسيييةكاندا  لةهاوكَيشة  خؤى 
طرنطة  بؤية  دةبينَيت،  بوَيرانة  ئةكتيظء 
دةسةآلتدارَيتيى  ئةمإؤدا،  رؤذطارةى  لةم 
هةرَيم زؤر بةإوونىء شةفافانة هةَلوَيستء 
راشكاوانة  بةكردةوةء  خؤى  بؤضوونى 
رَيكخستنى  ضؤنَيتيى  جؤرو  بة  سةبارةت 
هَيزة  لةطةأل  مامةَلةى  شَيوازى  ثةيوةندىء 
بزووتنةوةى  بةطشتىء  ئؤثؤزسيؤنةكان 
طؤإان بةتايبةتى رابطةيةنَيتء ديارى بكات 
تَيإوانينء  كة لةاليةكء لةاليةكى تريشةوة 
بة  سةبارةت  خؤى  رةهايانةى  سياسةتى 
مةدةنييةكانء  ئازادييةسياسييء  رةوشي 
رَيكخراو ء طرووثةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى 
روون بكاتةوة، ضونكة ناكرَيت ئَيمة بإوامان 
هاوآلتيبوون  ضةمكى  ديموكراسيء  بة 
سيستمة  مامةَلةى  رةفــتــارء  هةبَيتء 
هةمان  ناكرَيت  بنوَينَين،  تؤتاليتارةكان 
شكستخواردووى  سياسةتى  رةفتارى 
ريزبةنديىء  ثَيبدرَيتء  درَيــذة  ــردوو  راب
بالؤرة  ئةو  دابنرَيتء  بؤخةَلك  ثلةبةنديى 
نةبَيت  لةطةَلم  ئةوةى  دةَلَيت،  كة  سواوة 
بةرطوَيي  بةس  با  بذى،  نابَيت  دوذمنةء 
مؤنؤثؤَلكردنى  سياسةتى  بكةوَيت،  خةَلك 
بذَيويىء سةرضاوةكانى ذيانء شادةمارى 
كؤنترؤَلكردنى  بازرطانىء  ئابووريىء 
تايبةتى  ذيانى  ناو  خؤخزاندنة  جموجؤألء 
سةثاندنى  بَيئيرادةكردنيانء  خةَلكء 
دياريكراو،  فيكرَيكى سياسيي  ئايديؤلؤذياء 
هَيزء  هــةر  بةسةرضووةء  ــان  رؤذطــاري
بةطةورةو  ضةند  خؤى  سياسيي  اليةنَيكى 
كاريطةر دابنَيت، ئةطةر بيركردنةوةء درَيذة 
بَيطومان  ئةوا  بدات،  ئاوا  سياسةتَيكى  بة 
طةورةى  بةرثرسيارَيتَيكى  رووبــةإووى  
مَيذووش  دةبَيتةوةء  ئةخالقى  مَيذووييء 
بةزةيي بة هيض كةسء اليةنَيكدا نايةتةوة.      
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باآلى  دةستةى  ثرؤذةياساي 
هةَلبذاردنةكانء  بؤ  سةربةخؤ 
 13 لةاليةن  لةكوردستاندا  راثرسي 
كوردستانييةوة  ليستى  ئةندامى 
 2010/6/23 رؤذى  واذؤك���راوةو 
ثَيشكةش بةسةرؤكايةتى ثةرلةمانى 
رؤذى  ك�����راوةو  ك��وردس��ت��ان 
يةكةمى  خوَيندنةوةى   2010/6/27
ياساء  بوارى  شارةزايانى  كرا.  بؤ 
ئةندامانى ناو فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن 
ئةطةرضى  كوردستاندا  لةثةرلةمانى 
لةذيانى  لةوجؤرة  دةستةى  بوونى 
دةزانن  طرنط  بة  هةرَيمدا  سياسيي 
ئةوةشيان  ترسي  لةهةمانكاتدا 
ه��ةي��ة ك��ة ه��ةَل��ب��ذاردن��ى ح��ةوت 
دةستةكة  ئةنجومةنى  ئةندامةكةى 
ناو  زؤرينةى  فراكسيؤنى  بةهؤى 
ذَير  بيخاتة  وابكات  ثةرلةمانةوة 
ك��ةدي��ارة  حيزبةوة  كاريطةريى 
ئايندةى  لةسةر  مةترسى  ئةمةش 
كؤمةآليةتيى  سياسىء  طؤِرانكارى 

لةهةرَيمدا دروستدةكات.
ئومَيد  ث��ارَي��زةر  لةمبارةيةوة 
بة  ئ��ةوةى  لةطةَل  عةبدولسةالم 
ئاسايي زانى كة هةرَيمى كوردستان 
ب��اآلى  دةس��ت��ةى  خ���اوةن  ببَيتة 
هةَلبذاردنةكانء  بؤ  سةربةخؤ 
ب��ةآلم  لةكوردستاندا  راث��رس��ي 
ئةو  ميسداقييةتى  ل��ة  طومانى 
»طرفتء  وتى  دةرب��ِريء  دةستةية 
دةستةية  ئةم  كة  هةية  مةترسييةك 
تا ضةند دةتوانَيت ئةركء كارةكانى 
بَياليةنانة  سةربةخؤء  بةشَيوةيةكى 
ل���ةرووى  ئ��ةوي��ش  ئةنجامبدات 
رَينماييةكانء  ياساء  جَيبةجَيكردنى 
دةنطدةرانء  تؤمارى  رَيكخستنى 
هةَلبذاردنةكانء  سةرثةرشتيكردنى 

اليةنة  تانةى  سكاآلء  سةيركردنى 
جياوازىء  بةبَى  بةشداربووةكان 
ذماردنء جياكردنةوةى دةنطةكانء 
كؤتايي  ئةنجامى  راط��ةي��ان��دن��ى 

هةَلبذاردنةكان«.
بةوةدا  ئاماذةى  ئومَيد  هةروةها 
هةَلبذاردن  ثرؤسةى  »بةوثَييةى 
كردارىء  ل��ةرووى  لةكوردستاندا 
لةسةرةتاداية  ثراكتيزةكردنةوة 
نيية  طةرةنتييةك  هيض  لةبةرئةوة 
ذَير  نةكةوَيتة  دةستةية  ئةم  كة  
كاريطةريى حزبة دةسةآلتدارةكانةوة 
سةرثةرشتيكردنى  ه��ةروةه��ا 
دةستةيةوة  ئةم  لةاليةن  هةَلبذاردن 
وآلتانى  لة  وا  رادةي��ةك  تا  رةنطة 
بياني  وآلتانى  عةرةبىء  دراوسَىء 
نةنَين  بةهةَلبذاردنةكاندا  دان  بكات 
تائَيستا  كوردستان  هةرَيمى  ضونكة 
لةضوارضَيوةى  نييةء  دةوَل���ةت 

عَيراقداية«.
سةليم  سةمير  ترةوة  لةاليةكى 

كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى 
باسى  يةكطرتوو  لةفراكسيؤنى 
ئةو  دروس��ت��ك��ردن��ى  لةطرنطى 
هةرَيمى  لةذيانى سياسيي  دةستةية 
كوردستاندا كردء وتى »وةكو كورد 
بتوانين  كة  خؤمانة  ئاسايي  مافَيكى 
فيدراَلدا  عَيراقى  لةضوارضَيوةى 
دةستةي تايبةت بةخؤمان هةبَيت بؤ 
ضؤنَيتى رَيكخستنى ذيانى سياسييء 
طةشةثَيدانء  ميكانيزمةكانى 
كؤمةآليةتىء  لةذيانى  طؤِرانكارى 

سياسيي خؤماندا«.
بةميكانيزمى  س���ةب���ارةت 
ئةندام  دةستةية  ئةو  دروستبوونى 
ئاماذةى  كوردستان  ثةرلةمانةكةى 
هةية  ط��ةورة  طرفتَيكى  كة  ب��ةوةدا 
ئةم  دروس��ت��ب��وون��ى  ل���ةب���ةردةم 
كؤمسيؤنةداو وتى »بةوثَييةى كة ئَيمة 
لةناو ئةزمونَيكداين كاريطةرى سلبى 
ئَيمة  سياسيي  ئةزموونى  لةسةر 
باآلدةستبوونى  ئةويش  كة  هةبووة 

حيزبة بةسةر ئةزموونى حوكمِرانى 
ئةم  دروستبوونى  لةبةرئةوة  ئَيمةدا 
بةتوَيذينةوةء  ثَيويستى  دةستةية 
بؤئةوةى  هةية  ورد  بةدواداضونى 
بةر  نةكةوَيتة  دةستةيةش  ئ��ةم 
ضونكة  بةحيزبيكردنةوة  شاآلوى 
تاقة كةناَلى ئاَلوطؤِرى كؤمةآليةتىء 
كوردستاندا  لةهةرَيمى  سياسيي 
حيزبة  ئةطةر  هةَلبذاردنة  تةنها 
ئةم  بةسةر  زاَلبن  باآلدةستةكان 
ئةطةرةكانى  ئةوكاتة  كةناَلةشدا 
توشى  ل��ةئ��اي��ن��دةدا  ط��ؤِران��ك��ارى 

طيروطرفتء تةنطوضةَلةمة دةبَيت«.
بِرواى  سةليم  سةمير  هةروةها 
دةستةية  ئةم  كة  دةرب��ِرى  خؤى 
دةوَي��تء  زؤرى  »وردةكارييةكى 
دةبَيت ميكانيزمى واى بؤ دابِرَيذرَيت  
دةستبخةنة  حيزبةكان  كةنةهَيَلرَيت 
ن��او ث��رؤس��ةى ه��ةَل��ب��ذاردن��ةوةء 
دؤخَيكى  بخةنة  سياسييمان  ذيانى 

مةترسيدارةوة«.

KIE :ئا

ثةرلةمانى   2010/6/27 رؤذى 
ذم��ارة  دانيشتنى  ك��وردس��ت��ان 
دووةم��ى  طرَيدانى  خولى  19ى 

سَيهةمى  خولى  يةكةمى  لةساَلى 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ى ب��ةِرَي��وةب��ردو 
ثرؤذةياسايةى   7 ل��ةو  يةكَيك 
خ��وَي��ن��دن��ةوةى  رؤذةدا  ل��ةو 
ثرؤذةياساى  ك��را  بؤ  يةكةمى 
ناحكومييةكانى  رَي��ك��خ��راوة 

دواتر  بوو  كوردستان  هةرَيمى 
ث��رؤذةي��اس��اك��ة ئ��اِراس��ت��ةى 
ناوخؤو  ياسايىء  ليذنةكانى 
كؤمةَلى  ك��اروب��ارى  ئاسايشء 
كرا  ثةرلةمانتاران  م��ةدةن��ىء 
رَيكاريية  طرتنةبةرى  بةئامانجى 

ثرؤذةياساية  ئةم  ياساييةكانى. 
ل��ةالي��ةن ح���ةوت رَي��ك��خ��راوى 
ئ��ام��ادةك��راوةو  ناحكومييةوة 
ثَيشكةش   )2009/11/19( رؤذى 
بةنووسينطةى سلَيمانى ثةرلةمانى 

كوردستان كراوة.

ساَلى سَييةم ذمــارة )6( سَيشةممة  2010/7/13
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ثةي

Kurdish Institute for Elections

بؤ ناردني هةر بابةتَيك بؤ ئةم ثاشكؤية لةسةر هةمواركردنى هةر ياساو ثرؤذة ياسايةك يان ثَيشنيازكردني 
ثرؤذة ياسايةكى نوآ، تكاية وتارء شيكردنةوةء بابةتةكانتان بنَيرن بؤ ئةم ئةدرةسانة:

ثةيمانطةي كوردي بؤ هةَلبذاردن- سلَيماني- طةإةكي بةختيارى، شةقامى هةكارى، كؤآلنى ذمارة 113،
خانووى ذمارة 44 )نزيك سةنتةرى طةنجان(.

dana. jamil@kie-ngo.org    aram. jamal@kie-ngo.org              
ياخود ذمارة تةلةفونةكاني: 3187111، 07701573210

دارى
ئاطا

عومةر هةورامي: ثةرلةمان بةبَي 

لةبةرضاوطرتنى واقيعء تواناكانى 

حكومةت ياساء بِريار دةرناكات

ياساى بةرةنطاربوونةوةى تيرؤر

درَيذكردنةوةى ماوةى 

كارثَيكردنى زةرورةتة يان ...

)KIE( پاشکؤيةکی مانگانةية پةيمانگةی کوردی بؤ هةَلبژاردن
بةهاوکاری رَيکخراوی )NED(و لةطةأل        دا بآلودةكرَيتةوة.

نوَينةرايةتي كةمينةكان، 

لةياساي هةَلبذاردني 

ئةنجومةني ثارَيزطاكاني 

هةرَيمي كوردستاندا

»دروستبوونى »دةستةى باآلى سةربةخؤ بؤ هةلَبذاردنةكانء راثرسي 
لةكوردستاندا« ثَيويستى بةتوَيذينةوةء بةدواداضونى ورد هةية«

  ئارام جةمال *

بةثَيى تَيثةِربوونى كاتء كةَلةكةبوونى ئةزموونء هةستكردنمان بةبةرثرسيارَيتى 
رَيكخراوة  ئَيمةى  ميانةيةدا  لةو  هةموواربكرَين.  ياساكانيش  دةبَيت  طشتي 
ناحكومييةكانيش خؤمان وا ثَيناسةكردووة كة لةسةر ثرسة طشتييةكان بةدةنطدَيينء 
هةربؤية  دةكةين،  ديموكراسييةكان  بةها  ثاراستنى  طشتىء  لةبةرذةوةنديى  داكؤكى 
ضاكترة بةر لةوادةى  هةَلبذاردنى ئةنجومةنةكانى ثارَيزطاو قةزاو ناحيةكان لةهةرَيمى 
كةخؤى  بخشَينينةوة  هةَلبذاردنةدا  ئةو  ياساييةكةى  بةضَيوة  ضاوَيك  كوردستاندا 
ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنةكانى  هةَلبذاردنى  ياساى  ذمارة 4ى ساَلى 2009ى  لةياساى 
قةزاو ناحيةكان لةهةرَيمى كوردستان-عَيراقدا رَيكخستووة بةئامانجى ئةوةى النيكةم 

ئةندامانء ليذنةكانى ثةرلةمانى هةرَيمى كوردستان لةو كةموكوِرييانة ئاطاداربن. 
دةنطدةرانة  تؤمارى  باسنةكراوة  ناوبراودا  لةياساى  طرنطانةى  ثرسة  لةو  يةكَيك 
لةكاتَيكدا طرنطيى تؤمارى دةنطدةران لةوةداية كؤى ناوى ئةو هاوآلتيانة دياريدةكات 
كة مافى دةنطدانيان هةية جطة لةدياريكردنى رَيوشوَينةكان بؤ ئةو كةسانةى ناويان 
لةتؤمارى دةنطدةراندا نيية ضونكة وةك دةزانين دوو جؤر لةتؤمارى دةنطدةران هةية، 
ئةوةى  بؤ  بناغةيةكة  دةنطدةران  تؤمارى  كؤتايى.  سةرةتايىء  دةنطدةرانى  تؤمارى 
بزانرَيت رَيذةى ئةو هاوآلتيانة ضةندة كة مافى دةنطدانيان هةيةو ئةمةش بناغةيةكى 
ثَيويستة بؤ دياريكردنى رَيذةو ئاستى دةنطدان لةرؤذى هةَلبذاردندا بةثَيى بنكةكانى 
دةنطدةران  تؤمارى  تر  بةواتايةكى  طوندَيكدا.  ناحيةو  قةزاو  ثارَيزطاو  لةهةر  دةنطدان 
بِربِرةى ثشتى هةموو هةَلبذاردنَيكةو راستةوخؤ ثةيوةندى بةنةزاهةى هةَلبذاردنةوة 
هةية ضونكة ناِرؤشنى لةتؤمارى دةنطدةراندا رَيطةدةكاتةوة لةبةردةم كارى ساختةو 
تةزويردا بةتايبةتيش كةئامارَيكى تازةى دروست لةبةردةستدا نةبَيت. لةبةرئةوة ناكرَيت 
لةكاتَيكدا  نةكردبَيت.  دةنطدةرانى  تؤمارى  باسى  بةهةَلبذاردنء  بَيت  تايبةت  ياسايةك 
تؤمارى دةنطدةران لةياساى ذمارة 36ى هةَلبذاردنى ئةنجومةنةكانى ثارَيزطاو قةزاو 

ناحيةكانى عَيراقدا وةك بةشَيكى سةربةخؤ هاتووة )بةشى ضوارةم(. 
مةسةلةيةكى تر كة دةبوواية لةياساى هةَلبذاردنى ئةنجومةنةكانى ثارَيزطاو قةزاو 
ناحيةكانى هةرَيمى كوردستاندا دةقنوس بكراية دياريكردنى وادةى كاتى هةَلبذاردنى 
ئةنجومةنةكانى ثارَيزطاكانى هةرَيمة بةطشتى ضونكة نابَيت هيض ياسايةكي هةَلبذاردن 
بةتاَل بَيت لةم دياريكردنة، ئةطةرضى ئةم ماوةية لةياساى ذمارة 3ى ساَلى 2009ى 
ياساى ثارَيزطاكانى هةرَيمى كوردستان-عَيراقدا هاتووةو لةبِرطةى دووةمى ماددةى 
لةيةكةم  ساَلنامةيية  ساَلى  ضوار  هةَلبذاردن  خولى  »ماوةى  دةَلَيت  ضواردةيةميدا 
دانيشتنيةوة دةستثَيدةكاتء بةكؤتاييهاتنى ساَلى ضوارةم كؤتاييدَيت.« ضاكتر نةبوو ئةم 
دةقةش بةشَيوةيةك لةشَيوةكان  لةياساى هةلبذاردنيشدا باسبكراية كةجَيطةى سةرةكى 
خؤيةتى؟! هةروةها يةكَيك لةو شتانةى ثَيويستة لةثاَل ئةم دياريكردنى وادةيةدا هةبَيت 
ثَيكةوة  كةئاخؤ  ناحيةكانيشة  قةزاو  ئةنجومةنةكانى  هةَلبذاردنى  وادةى   دياريكردنى 

لةطةَل هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكاندا دةكرَيت يان لةدوو كاتى جياوازدا.
ئةنجومةنةكان  ئةندامانى  ذمارةى  ناوبراودا  هةَلبذاردنى  لةياساى  دةبوواية 
دياربكراية جا بةثَيى ذمارةى دانيشتوان بَيت يان ذمارةى دةنطدةران ئةطةرضى ئةمة 
لةياساى ذمارة 3ى ئةنجومةنى ثارَيزطاكاندا ئاماذةى ثَيدراوة بةآلم ثَيويستة لةياساى 
ياسايةدا  لةم  خؤيةتى  سةرةكى  جَيطةى  ضونكة  ثَيبدراية  ئاماذةى  هةَلبذاردنيشدا 

باسبكرَيت.
لةرووى  هةية  نارؤشنييةك  هةَلبذاردندا  ياساى  ى   9 م��اددةى  3ى  لةبِرطةى 
شَيوةكة  بةهةردوو  دةتوانرَيت  بةجؤرَيك  دةمَيننةوة  كورسيانةى  ئةو  دابةشكردنى 
)مايةوةى بةهَيزترو براوةى يةكةم - المتبقى االكبر و فائز االكبر( لَيكبدرَيتةوة. ئةطةر 
سةيرى ئةم بِرطةية بكةين بةشى يةكةمى طوزارشتة لةشَيوازى » مايةوةى بةهَيزتر« بةآلم 
بةشى دووةمى بِرطةكة طوزارشتة لة » براوةى يةكةم » كةئةمةش ناكؤكييةكى زةقةو 
دةبَيت بةزووترين كات لةاليةن ثةرلةمانى هةرَيمةوة هةموواربكرَيتء بةاليةكدابخرَيت 
لةكاتَيكدا شَيوازى يةكةميان » مايةوةى بةهَيزتر« لةرووى عةدالةتى نوَينةرايةتييةوة 

طونجاوترو ثةسةندترة، بؤئةمةش دةبَيت بةشى دووةمى ئةم ثةرةطرافة الببرَيت. 
كؤتاية  ئةم  كةئايا  لةوةى  هةية  نارؤشنييةك  نةتةوةكان  بةكؤتاى  سةبارةت 
ذمارةى  كؤى  لةدةرةوةى  يان  دادةنرَيت  ثارَيزطايةك  هةر  كةبؤ  رَيذةداية  ئةو  لةناو 
ئةم  يةكالييكردنةوةى  بؤ  هةية  بةهةموواركردن  ثَيويستى  ئةمةش  كوردسييةكانداية، 

ثرسة.
KIE  -بةِرَيوةبةرى ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن * 

  ئةوةى لةياساى هةَلبذاردنى ئةنجومةنى 

ثارَيزطاكانى هةرَيمدا باسنةكراوة

ثرؤذة ياساى رَيكخراوة ناحكومييةكانى هةرَيمى كوردستان، 
خويَندنةوةى يةكةمى بؤ كرا

زهڕهبین

ل 4 ل 3ل 2



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

قاضاخضييةكان دةركةوتن
ضةند مايةى شةرمةزاريية، لة وآلتانى دنياوة هةواَلى ئةوةمان 
بؤ بَيتةوة كة دوو حيزبة دةسةآلتدارةكة، بازرطانيى بة نةوتةوة 

دةكةنء كةس نازانَيت ثارةكةشى ضى لَيدَيت.
لة  دةسةآلتدارةكةوة،  ثارتة  دوو  لةاليةن  نةوت  بازرطانيى 
بووة جَيطةى سةرنجى  ئةوةش  دةنطيدايةوةء  ميدياى جيهانيدا 
كة  ثارت  دوو  دةكرَيت  كة ضؤن  ئةوةية  ثرسياريش  هةمووان، 
خؤيان دةسةآلتداربن، كةضى بةشَيوةيةكى ناياسايى بازرطانيى 
بكةنء  خةَلكةوة  موَلكى  طشتييةكانء  سامانة  لة  يةكَيك  بة 

طةلةكةيانى لَي بَيبةش بكةن.
رؤذانة بة بةرضاوى خةَلكى كوردستانةوة، سةدانء بطرة هةزاران تانكةر سووتةمةنى لة 
مةرزةكانةوة رةوانةى ئَيرانى دراوسآ دةكرَينء لةوَيشةوة ئةو وآلتة بة نرخَيكى خةياَليى لةضاو 
ئةو نرخةى دةيكإَيت، بة جيهانى دةفرؤشَيتةوة، كةضى دةسةآلتدارانى هةرَيم، رةتيدةكةنةوة كة 

سووتةمةنى براوةتة دةرةوة.
ئةوةى جَيطةى سةرنجة، دةسةآلتدارانى هةرَيم تا لة دةرةوة باسيان نةكرَيتء ثَيشَيلكاريىء 

ناياساييةكانيان لة جيهاندا دةنط نةداتةوة، ناكةونة خؤيانء ناجوَلَين.
كة  بآلوبووةوة  لةناوخؤدا  رؤذنامةنووسان  بةرامبةر  ثَيشَيلكاريى  لةسةر  راثؤرت  دةيان 
دواينيان راثؤرتى سةنديكاى رؤذنامةنووسانة كة باسى دةيان ثَيشلَيكاريى لةاليةن بةرثرسانةوة 
نةكرد، كةضى  ثآ  هةرَيم هةستيان  دةسةآلتدارانى  بةآلم  كردووة،  بةرامبةر رؤذنامةنووسان 
لةدواى تيرؤركردنى رؤذنامةنووس، سةردةشت عوسمانء بآلوبوونةوةى لة ميدياى جيهانيدا، 

دةسةآلتداران توشى شؤك بوونء كةوتنة داثَلؤسينى رؤذنامةنووسانى ناوخؤ.
سياسيى،  زيندانييانى  ذنان،  منداآلن،  بةرامبةر  توندوتيذيى  مةسةلةى  لةسةر  جار  دةيان 
بةآلم  قسةيانكرد،  ذنان  مةدةنىء  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  دةنطء  هاتنة  ناوخؤ  ميدياى 
ئةوةى  دواى  كةضى  بدةنةوة،  وةآلم  كة  طةورةتربوو  ثآ  لةوة  خؤيان  هةرَيم  دةسةآلتدارانى 
وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكا، راثؤرتَيكى لةبارةى مافى مرؤظةوة بآلوكردةوة، ئيدى حكومةتى 

هةرَيم وةآلمى هةبوو، كةوتة خؤى بؤ كاركردن لةوبارةيةوة.
رَيكخراوى  ئينتةرناشناأل،  ئةمنستى  وؤض،  رايتس  هيومان  يؤنامى،  راثؤرتانةى  لةو  جطة 
يان  رؤذنامةنووسَيك،  ئةطةر  ئةمريكا،  دةرةوةى  وةزارةتى  رؤذنامةوانانء  لة  بةرطريى 
بآلوبكاتةوة،  هةرَيم  دةسةآلتدارانى  ثَيشلَيكارييةكانى  لةسةر  راثؤرتَيك  بيانى  نووسةرَيكى 

كونةمشكيان لَيدةبَيتة قةيسةرىء وا دةزانن كة هةمووشتَيك ئاشكرا بووة.
حيزبة  دوو  قاضاخضَيتيكردنى  لةسةر  تايمز  نيويؤرك  راثؤرتةكةى  بآلوبوونةوةى  دواى 
وةآلمَيكى  كَيية،  نازانَيت  كةس  كة  هةرَيم  وتةبَيذَيكى  دوَينآ  نةوتةوة،  بة  دةسةآلتدارةكة 
لَي  نزيك بةالى مةسةلة جةوهةرييةكةدا نةضووةء خؤى  داوةتةوة كة دوورو  رؤذنامةكةى  
وشة،  كؤمثانياى  كةناَلةكانى  بةتايبةت،  ناوخؤيى  ميدياى  زؤرة  ماوةيةكى  بةآلم  بواردووة، 
نةهَيناء  سةرخؤيان  كةضى  داوة،  بةرثرسانياندا  بةطوَيى  نووسيوةء  مةسةلةيان  ئةو  لةسةر 
وايان دةزانى كة هةرضى ئؤثؤزسيؤن وتى، ئةوة بؤ كةمكردنةوةى شكؤى دةسةآلتةكةيانةء 

ناحةقيية. 
ضةند جَيطةى شةرمة، بةرثرسان طوَى لة هاوآلتييانى خؤيان نةطرنء بةبَى بايةخ سةيريان 
ئينجا  سةريان  دةخرَيتة  فشار  لةوَيوة  دةرةوةء  دةطاتة  خؤيان  خراثييةكانى  كة  بةآلم  بكةن، 

دةسةآلتداران بكةونة خؤيان.
بة  لة راى جياواز دةطرينء دةمانةوَيت  رَيز  دةيانوت،  بةَلَينانةى سةرؤكةكان كة  ئةو  كوا 
طفتوطؤ كَيشةكان ضارةسةر بكةين، ضؤن بإوا بكةين كة طوآ لة هاوآلتييةكانيان دةطرن، مةطةر 

بةوةدا بزانين كة راثؤرتة نَيودةوَلةتييةكان بآلودةبنةوة؟

هيوا جةمال

ذمــارة )590( سَيشةممة 2010/7/13 ريـــكـــالم 24
info.rozhnama@gmail.com



سازدانى: راي طشتى

لةم ديمانةيةدا عومةر هةورامى 
ئةندامى ثةرلةمانى كوردستان لةليذنةى 

كاروبارى كؤمةَلى مةدةنى وردةكاريى 
ثرؤذةياساي رَيكخستنى خؤثيشاندان 
دةخاتةِروو، بِروايشى واية لةكؤتايي 
ئةمساَلدا ثةرلةمانى كوردستان ياساي 
تايبةت بةخؤثيشاندان ثةسةندبكات 
كة بنةماكانى ديموكراسيةتى تَيدا 

ضةسثاوبَيت.

ه��ةرَي��م  ح��ك��وم��ةت��ى  ط��ش��ت��ى:  راى 
بةرَيكخستنى  تايبةت  ثرؤذةياسايةكى 
طشتييةكانى  كؤبوونةوة  خؤثيشاندانء 
ثَيشكةش بةثةرلةمانى كوردستان كردء ثاشان 
رَيكخراوةكانى  هاوكات  كشاندةوة،  ثرؤذةكةى 
كؤمةَلى مةدةنيش ثرؤذةياسايةكيان ثَيشكةش 
ثرؤذةياسايةى  ئةم  بثرسم  دةمةوَيت  كرد، 
طةيشتء  بةكوَي  ثةرلةمان  لة  رَيكخراوةكان 
ئَيوة وةكو ثةرلةمانتار ضيتان لةسةركردووة؟

ثرؤذةياسا  دوو  ه��ةورام��ى:  عومةر 
ثرؤذةيةكيان  بؤكرا،  يةكةمى  خوَيندنةوةى 
لةاليةن حكومةتةوةو ثرؤذةكةى تر لةاليةن 
ثَيشكةشكرابوو  ثةرلةمانتارَيكةوة  ضةند 
ناحكومى  رَيكخراوَيكى  ضةند  ثَيشتر  كة 
ئامادةيانكردبوو، ئةم دوو ثرؤذةية رةوانةى 
ليذنة تايبةتمةندةكان كران كةبريتيبوون  لة 
»ليذنةى ياسايي، ناوخؤء ليذنةى كاروبارى 
ضةند  تَيثةربوونى  ثاش  مةدةنى«  كؤمةَلى 
رؤذَيك ئةوةبوو حكومةتى هةرَيمى كوردستان 
كة  سةحبكردةوة  ثرؤذةياسايةكى  ضةند 
لةو  يةكَيك  كردبوو،  ثةرلةمانى  ثَيشكةشى 
ثرؤذةياسايانة ثرؤذةياساي خؤثيشاندانةكان 
كاروبارى  ليذنةى  وةكو  ئَيمة  بةآلم  بوو، 
كؤمةَلى مةدةنى سةرنجمان لةسةر هةردوو 
سةرةتاييمان  راثؤرتَيكى  هةبوو  ثرؤذةكة 
ثرؤذةياساكةمان  ه��ةردوو  ئامادةكردء 
رَيكخستء  ث��رؤذةدا  يةك  لةضوارضَيوةى 
كاروبارى  ليذنةى  ئامادةبووانى  بةدةنطى 
ئَيمة  راث��ؤرت��ةى  ئ��ةم  م��ةدةن��ى  كؤمةَلى 
بةآلم  كرا.  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  رةوانةى 
حكومةت  ثرؤذةياساكةى  ئةوةى  بةحوكمى 
ضاوةِرَيي  ئَيمة  دةب��وواي��ة  سةحبكرابوو 
دياريكراو،  ماوةيةكى  تا  بكةين  حكومةت 
لةبةرئةوة موناقةشةكردنى ئةو ثرؤذةياساية 

دواخرا.
ب��ةردةوام  كة  رةخنةيةك  طشتى:  راي 
روبةِروى ثةرلةمان دةبَيتةوة ئةوةية لةكاتَيكدا 
لة  هةية  بوارَيك  بة  تايبةت  ثرؤذةياسايةك 
ثةرلةمان بؤ دةبَيت ضاوةِرَيى حكومةت بكات 
لةسةربدات،  سةرنجى  يان  بنَيرَيت  ثرؤذة  تا 
لةذَير  ثةرلةمان  كة  ناطةيةنَيت  ئةوة  ئةمة 
كاريطةرى حكومةتداية بؤية وةك دةسةآلتى 
خؤى  سةآلحيةتةكانى  مومارةسةى  ياسادانان 

ناكات؟
ثرؤذةياساو  ئةو  ه��ةورام��ى:   عومةر 
يان  داراي��ي  ئيلتيزامَيكى  كة  بِريارانةى 
دةبَيت  دروستدةكةن،  حكومةت  بؤ  ئيدارى 
لة  وةربطيرَيت،  لةبارةوة  حكومةتيان  رةئى 
هةمانكاتدا رةئى حكومةت جَيطةى سةرنجء 
ثةرلةمان  نيية،  كؤتايى  بِريارى  طفتوطؤيةء 
تواناكانى  واقيعء  لةبةرضاوطرتنى  بةبَي 
بؤ  دةرناضوَينَيت،  بِريار  ياساء  حكومةت 
كة  لةوةبكات  ب��اس  ث��رؤذةي��ةك  نموونة 
دياريكراو  ضينَيكى  يان  توَيذَيك  قةرةبووى 
ئةمة  بكرَيتةوة  دياريكراو  ناوضةيةكى  يان 
ثةرلةمان  بَيتء  تَيدا  رةئى حكومةتى  دةبَيت 
تواناء  لةبةرضاوطرتنى  بةبَي  ناتوانَيت 
بِريارة  ئةو  يان  ياساية  ئةم  حكومةت  رةئى 
ضونكة  لةسةربدات،  دةنطى  دةربضوَينَيتء 
ئةو  دواجار  جَيبةجَيكارةء  اليةنى  حكومةت 

ثةرلةمانةوة.  بِريارةكةى  بة  دةكات  ئيلتيزام 
وةكو  ثرؤذةياسايةكى  بؤ  شَيوة  بةهةمان 
حكومةت  رةئ��ى  ناكرَيت  خؤثيشاندان 
خؤثيشاندانَيكدا  لةهةر  ضونكة  وةرنةطيرَيت 
راستةوخؤ دامةزراوةكانى حكومةتى هةرَيم 
دةكةنء  خؤثيشاندانةكةدا  لةطةَل  مامةَلة 

ئيلتيزاميان بةرامبةرى هةية.
ثرؤذةياسايةى  ئةو  طرنطى  طشتى:  راي 
جومطة  ضييةء  كردووة  ئامادةتان  ئَيوة  كة 

سةرةكييةكانى كامانةن؟
مانطى  كؤتايي  تا  ه��ةورام��ى:  عومةر 
ضوارى ئةمساَل هةر ئةو راثؤرتة سةرةتايية 
كؤتايي  لة  بةآلم  باسمكرد،  كةثَيشتر  هةبوو 
باسةمان  ئةم  تر  جارَيكى  ثَينجدا  مانطى 
دياريكراويش  ماوةيةكى  ثَيشء  هَينايةوة 
حكومةت  رةئى  ضاوةِرَيى  بؤئةوةى  هةبوو 
لةطةَل  ليذنة  وةكو  ئَيمة  لةبةرئةوة  بكةين، 
كؤتايي  رةئى  قسةمانكردء  سةرؤكايةتى 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى  بؤ  نارد  ليذنةمان 
ثَيشبينيش دةكةم لة خولى طرَيدانى سَييةمدا، 
لةو  يةكَيك  2009دا  ئةيلولى  مانطى  لة  واتا 

دووةمء  خوَيندنةوةى  ثرؤذةياسايانةى 
ثرؤذةياساي  دةكرَيت  لةبارةوة  طفتوطؤى 

رَيكخستنى خؤثيشاندانة.
ئَيمة راثؤرتَيكمان ئامادةكردبوو كة لة13 
ياساكة  دةرضوواندنى  هؤيةكانى  م��اددةو 
ثَيناسةى  ماددةكةدا   13 لةناو  ثَيكهاتبوو، 
كراوة،  رَيثَيوان  مانطرتنء  خؤثيشاندانء 
هةروةها باسي ئةوةكراوة كة دةبَيت ذمارةى 

دياريبكرَيتء  خؤثيشاندان  رَيكخةرانى 
هةروةها كاتء شوَينء ذمارةى خؤثيشاندةر 
دياريكراوةء ضؤنَيتى داواكردنى رةزامةندنى 
هةمووى  دةبَيت  اليةنَيك  ض  لة  خؤثيشاندان 
بؤنمونة  دةستنيشانكراوة.  راثؤرتةكةدا  لة 
دةرض��وون  خؤثيشانداندا  لةكاتى  ئةطةر 
كارمةندانى  لةاليةن  دروستبوو  لةياسا 
حكومةتةوة ضؤن مامةَلةى لةطةَل دةكرَيتء 
لةطةَلدا  مامةَلةى  ضؤن  خؤثيشاندةرانيش 
دةكةن. هةردوو ئةطةرةكة لةبةرضاوطيراوةء 

رَيوشوَينى ياسايش دةستنيشانكراوة.
لةناو  ثَيمانبَلَييت  دةتوانَيت  طشتى:  راي 

راثؤرتةكةدا شَيوازى مؤَلةتوةرطرتن ضؤنة؟
راثؤرتةى  ئةو  لةناو  هةورامى:  عومةر 
شَيوازى  ك��ردب��وو  ئ��ام��ادةم��ان  ئَيمة  كة 
تةنها  ئيدارييةكانةء  يةكة  بؤ  مؤَلةتوةرطرتن 
بةثَيى  نةكراوة.  ناوخؤ حةسر  وةزارةتى  بؤ 
ئةم  ئَيمة  كردووة  ئامادةمان  راثؤرتةى  ئةو 
قائيمقامء  ثارَيزطارء  داوةتة  دةسةآلتةمان 
هةروةها بةرَيوةبةرى ناحية، بؤئةوةى كاتَيك 
دياريكراودا  لةناوضةيةكى  خؤثيشاندانَيك 
لةبةرئةوةى  هةم  كاتةكة  لةبةر  هةم  دةبَيت 
لةكاتى  بمَينَيتةوةء  بةزيندووى  رووداوةكة 
ثاراستنى  وةكو  بكرَيت،  خؤثيشاندان  خؤيدا 
مافَيكى سةرةتاييء سروشتى ئةو كةسانةى 
لةثَيناو  بكةنء  خؤثيشاندان  دةيانةوَيت 
خؤثيشاندانةكةدا،  ئةنجامدانى  ئاسانكردنى 

ئَيمة ئةم بنةمايةمان تَيدا ضةسثاندووة.
راى طشتى: ئَيستا وةزارةتى ناوخؤ رَينمايي 
دةردةكات بؤ رَيكخستنى خؤثيشاندان، زؤرجار 
ئةم رَينوماييانة مافء ئازادييةكانى هاوآلتيان 
دواى  بِروايةدايت  لةو  دةك��ات،  سنوردار 
دةرضواندنى ئةو ياساية ئةو سنورداركردنة 

نامَينَيت؟
ع��وم��ةر ه��ةورام��ى: ل��ةو ب��ِرواي��ةدام 
لةطةَل  كة  دةربضوَينرَيت  ثرؤذةياسايةك 
هةية  كوردستاندا  لة  ئَيستا  واقيعةى  ئةو 
طونجاوبَيت، ئَيستا بةرةو ثَيشضوونَيك هةية 
لة ضؤنَيتى مامةَلة كردن لةطةَل ثرةنسيثةكانى 
ثَيويست  بؤية  شارستانى  ديموكراتىء 
دةردةضوَينرَيت  كة  ياسايةى  ئةو  دةكات 
مامةَلة  سروشتى  ئاساييء  مافَيكى  وةكو 
ثَيويستة  بكات،  مانطر  خؤثيشاندةرو  لةطةَل 
بكرَيتء  خؤثيشاندةر  بؤ  ئاسانكارى 
لةسةر  ثَيويستة  ه��ةروةه��ا  بثارَيزرَين، 
خؤثيشاندةريش رَيوشوَينى خؤثيشاندانةكان 
كةتوندوتيذىء  نةبات  ئاِراستةيةدا  بةو 

طوتارى ناياسايي تَيدا بطوترَيت.
بةالِرَيداضوونى  لةكاتى  طشتى:  راي 
لة  لَيثَيضينةوة  دةب��َي��ت  خؤثيشانداندا 
لةطةَل  يان  بكرَيت  خؤثيشاندان  رَيكخةرانى 

ئةو كةسانةى كة سةرثَيضى دةكةن؟
ثَيويست  بنةما  وةكو  هةورامى:  عومةر 
دةكات بةردةوام لةطةَل كةسى سةرثَيضيكةر 

بةسةر  سزا  ناكرَيت  بكرَيت،  ئيجرائات 
يان  قسةيةك  كة  بسةثَينرَيت  كةسَيكدا 
نةدابَيت  ئةنجام  ياسا  لةدةرةوةى  كردارَيكى 
لةو  ئَيمة  بنةمايةش  ئ��ةو  ل��ةس��ةر  ه��ةر 
ئةوةمان  كردووة  ئامادةمان  كة  راثؤرتةى 
زؤر بةروونى نوسيوة لةحاَلةتَيكى ناياسايي 
يان بوونى ضةند كةسَيك بؤ نانةوةى ثشَيوى 
يان تَيكدانى رَيِرةوى خؤثيشانداندا تةنها ئةو 

لةناو  دةستطيربكرَينء  سزابدرَينء  كةسانة 
بةشَيوةيةكى  دةربهَينرَينء  خؤثيشاندةران 
ياسايي مامةَلةيان لةطةَلدا بكرَيت، رَيكخةرانى 
خؤثيشاندانةكة تةنها لةضوارضَيوة طشتييةكةدا 
مامةَلةى لةطةَلدا دةكرَيت لةسةر بنةماى ئةو 
كردووة.  ثَيشكةشى  ثَيشتر  كة  داواكارييةى 
لةبةرامبةريشدا ئةو كارمةندانةى دةزطاكانى 
خؤثيشاندةراندا  لةطةَل  مامةَلة  كة  ثؤليس 
ئةنجامدانى  لةكاتى  ثاراستنيان  بؤ  ض  دةكةن 
دةستى  كة  بؤئةوةى  ض  خؤثيشاندانةكة، 
تَيكدةر لةناو خؤثيشاندانة دةربهَينن ئةوانيش 

دةبَيت بةشَيوةى ياسايى مامةَلة بكةن.
راي طشتى: خؤثيشاندان وةكو ماف بةبِرواى 
وةربطيرَيت  بؤ  مؤَلةتى  دةكات  ثَيويست  ئَيوة 
دةوترَيت  ضونكة  بكرَيت،  تؤمار  ياخود 
مؤَلةتدان ماناى واية هاوآلتى خؤى مافى نيية 

بةَلكو دةسةآلت ئةو مافةى ثَيدةدات؟
عومةر هةورامى:  وةك ليذنةى كاروبارى 
لةراثؤرتةكةدا  ئةوةمان  مةدةنى  كؤمةَلى 
نوسيوة كةثاشئةوةى داوانامةى خؤثيشاندان 
ئاِراستةى اليةنى ثةيوةنديدار دةكرَيت دةبَيت 
لة ماوةى 48 كاتذمَيردا وةآلميان  بدرَيتةوةو 
اليةنى  ئةطةر  بةآلم  بكرَيت،  بؤ  ئامادةكارى 
ثةيوةنديدار بِروايان وابَيت ئةو خؤثيشاندانة 
لة ثَيش 24 كاتذمَير لةكاتى  نةكرَيت، دةبَيت 
رَيكخةرانى   لةطةَل  خؤثيشاندان  ئةنجامدانى 
بؤ  هؤكارةكانيش  بكةنء  قسة  خؤثيشاندان 
روون  خؤثيشاندانةكة  رَيكخةرانى  اليةنى 

بكرَيتةوة.
خؤثيشاندانَيكدا  لةناو  رةنطة  طشتى:  راى 
لةخؤثيشاندةر  تةقة  رووب��داتء  حاَلةتَيك 
بكرَيت، ئةمة حاَلةتَيكى ناكاوةو خؤثيشاندانى 
ديكةى بةدوادادَيت كة ناتوانرَيت 48 كاتذمَير 
ضؤن  ثةرلةمان  وةكو  ئَيوة  بكرَيت،  ضاوةِرَي 
لةخؤثيشاندانى  ئةمجؤرة  لةطةَل  مامةَلة 

لةناكاو دةكةن؟
عومةر هةورامي: ئةمة طؤِرينى ئاِراستةى 
لةناو  ئَيمة  تردا،  بةبارَيكى  خؤثيشاندانةكةية 
راثؤرتةكةدا ئةو شتانةمان دياريكردووة كة 
لةاليةن ثؤليسةوة بةكاربهَينرَيت كة ئةويش 
»ئاو رشاندنة، قةَلغان، ضةكى فرمَيسكِرَيذة«، 

روويدا  ناياسايي  حاَلةتَيكى  ئةطةر  هةروةها 
كاتة  ئةو  ثؤليسةوة  كارمةندَيكى  لةاليةن 
كارمةندةدا  ئةم  لةطةَل  مامةَلة  ياسا  بةثَيى 
يةكالدةكاتةوة،  مامةَلةكةى  دادطا  دةكرَيتء 
لةناو  كة  كةسانةى  ئةو  شَيوةش  بةهةمان 
خؤثيشانداندان بةثَيى ياسا مامةَلةيان لةطةَل 
كارثَيكراون  كة  ياسايانةى  بةو  دةكرَيتء 
دةكرَيت.   مامةَلة  تَيكدةر  كةسى  لةطةَل 
لةبةرئةوة لةهةردوو حاَلةتةكةدا ياساء دادطا 

يةكالكةرةوةى ئةو بابةتة دةبَيت.
بةوةى  طةشبينيت  ضةند  تا  طشتى:  راي 
تايبةت  ياسايةكى  نزيكدا  لةئايندةيةكى 
لةناويدا  كة  خؤثيشاندان،  رَيكخستنى  بة 
مافةكانى خؤثيشاندةرى تَيدا ضةسثاوبَيت، لة 

ثةرلةماندا دةربضَيت؟
خولى  9دا  لةمانطى  هةورامى:  عومةر 
دانيشتنة  ثةرلةمانء   سَييةمى  طرَيدراوى 
دةستثَيدةكاتةوةء   ثةرلةمان  ئاساييةكانى 
ئةم  كؤتايي  تا  ياساكة  دةك��ةم  ثَيشبينى 
ناوةِرؤكةكةشى  بؤ  دةربضوَينرَيت،  ساَل 
ناوةِرؤكى  كة  ئ��ةوةدةك��ةم  ثَيشبينى  من 
لةثرةنسيثةكانى  بَيت  نزيك  زؤر  ياساكة 

ديموكراسييةوة.
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ثَيشبيني دةكةم لة خولى طرَيدانى سيَيةمى ثةرلةماندا،

يةكَيك لةو ثرؤذةياسايانةى خويَندنةوةى دووةمء طفتوطؤى 

لةبارةوة دةكرَيت ثرؤذةياساي رَيكخستنى خؤثيشاندانة

عومةر هةورامي: ثةرلةمان بةبَي لةبةرضاوطرتنى واقيعء تواناكانى حكومةت ياساء بِريار دةرناكات

لةو بِروايةدام ثرؤذةياسايةك بؤ خؤثيشاندان 
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عبداهلل محمدأمين

هةرة  بابةتة  لة  يةكَيكة  تيرؤر  بابةتى 
زؤرترين  دنياو  باوةكانى  هةستيارو  ئاَلؤزء 
مرؤظ  طوزةرانى  ذيانء  لةسةر  كاريطةرى 
داناوةء لةاليةن زؤربةى وآلتانى دنياشةوة 
ميدياكانيشدا  لةنَيو  هةيةو  خؤى  طرنطى 
بوونى  ب��ةآلم  هةية  بةرضاوى  شوَينَيكى 
تيرؤريستان  بةتيرؤرء  تايبةت  ياسايةكى 
لةهةرَيمى  دةكةوَيت.  بةرضاو  بةدةطمةن 
كوردستاندا كة ياساى ذمارة 3ى ساَلى 2006 
تيرؤرمان  بةرةنطاربوونةوةى  ياساى  ى 
دةرضونى  هؤيةكانى  بزانين  ثَيويستة  هةية 

ئةم ياساية ضينء ضؤن بةكاردةهَينرَيت؟!
ياسايةدا  ئةم  »ى  لةماددةى«حةظدةيةم 
بؤ  دةك��رَي��ت  ياساية  ب��ةم  ك��ار   « هاتووة 
بآلوكردنةوةى  لةرؤذى  ساَل  دوو  ماوةى 
بةروارى  لةكاتَيكدا  فةرميةوة«  لةرؤذنامةى 
بآلوكردنةوةى ئةم ياساية ساَلى 2006 ة، ئايا 
دةكرَيتء  ياساية  بةم  كار  هةتائَيستا  بؤضى 
ياساية  بةو  وا بؤدووساَلى تريش كاركردن 
درَيذكردنةوةية  ئةم  ئايا  درَيذكرايةوة؟ 
يان  سةثاندويةتى  سياسي  خواستَيكى 
طومانةكان  ثرسيارء  واقيعى؟  زةرورةتَيكى 
لةسةر ئةم ياساية زؤرنء بةردةوام لةطةَل 

ئةم  كارثَيكردنى  ماوةى  درَيذكردنةوةى 
زؤرتردةبن،  طومانةكان  ثرسيارء  ياساية 
مامةَلةى  خؤى  وةكو  دةبَيت  ياسا  ضونكة 
بةبابةتَيكى  لةطةَلدا بكرَيتء ئةطةر ياسا كرا 
خؤى  ماناى  هَيزو  ثَيكرا  يارى  الستيكىء 
لةدةستدةدات بؤية دةبَيت ياساكان رةطةزى 
 . بن  روون  بابةتَيكى  تَيدانةبَيتء  الستيكيان 

لَيرةدا دوو ئةطةر دةخةمةِروو:

زةرورةت��ة،  ياساية  ئةم  ئةطةر  يةكةم: 
دةبَيت وةآلمى ئةو ثرسيارانة بدةينةوة:

كوردستاندا  لةهةرَيمى  تيرؤر  ئايا   -1
هةية،  بوونى  تيرؤرستى  بزوتنةوةى  هةية، 
رةط��ةزى  هةَلطرى  ضةندة  ك��وردى  تاكى 
هةية  بوونى  تيرؤر  ئةطةر  تيرؤريستيية، 
يان  دادةنرَيت  ياساية  ئةم  بؤ  ماوة  بؤضى 
ماوةكةى  بؤضى  نية  بوونى  تيرؤر  ئةطةر 

درَيذدةكرَيتةوة؟
هةبووة  ئيزافةيةكى  ض  تيرؤر  ياساي   -2

بؤ سةر ياساي سزادانى عَيراقى؟
بةتيرؤر  ئةو رةفتارانةى  ئايا هةموو   -3
كاريان  بةجدى  لةياساكةدا  ناسَينراون 
رةفتارانة  ئةم  رودان��ى  دةكرَيتء  لةسةر 
هةركةسَيكةوة  لةاليةن  لةهةرشوَينَيكء 
بكرَيت مامةَلةى ياساي بةرامبةر دةطيرَيتةبةر  
»كردةوةى  دةَلَيت:  لةثَيناسةكةدا  نمونة  بؤ 
سازدراوة،  توندوتيذى  بةكارهَينانى  تيرؤر 
يان  ب��ؤى،  هاندانة  هةِرةشةثَيكردنيةتى، 
ثَيهةَلدانيةتى كةتاوانكار ثةناى بؤ دةبات بؤ 
تاوانكارى، كةسَيك  ئةنجامدانى ثرؤذةيةكى 
يان  تاكَيك  هةَلدةستنء  ثَيي  كةسانَيك  يان 
هةر  يان  ئامانج،  دةكةنة  كةسانَيك  كؤمةَلة 
بةِرةمةكى ئةنجامى دةدةن بةنيازى نانةوةى 
ئاذاوةنانةوة  شَلةذانء  ترسء  تؤقاندنء 
لةنَيو جةماوةردا بؤ ئةوةى زيان بةسيستةمى 
ئاسايشء سةالمةتى  ئارامىء  بطات،  طشتى 

تاكةكةسةكان،  ذيانى  هةرَيم،  كؤمةَلطةو 
ئاسايشيان،  ثيرؤزييان،  سةربةخؤييان، 
بخرَيتة مةترسييةوة، يان بؤ زيان ثَيطةياندن 
طشتييةكان،  لةسةرضاوة  بةيةكَيك  بةذينطة، 
تايبةتييةكان،  يان  طشتى،  سامانى  بةدةزطا، 

سياسي،  مةبةستى  هةندَى  بةديهَينانى  بؤ 
هزرى، ئاينى، تايفةطةرى يان رةطةزى«.

ياساية  ئةم  ئيشكالياتةكانى  لةواقيعدا 
زؤربةباشي دةردةكةوَيت كة جَيبةجَيكردنى 
كَي  كة  وةستاوة  ئةوة  لةسةر  ياساية  ئةم 
اليةنةى  ئةو  بَيطومان  دةك��ات؟!  تةفسيرى 
تةفسيرى ياساكةدةكات بةرذةوةندى خؤى 
دةكاتة ثَيوةر نةك بةرذةوةندى طشتى، بؤية 
ئةنجاميدةدات  بؤخؤى  كة  رةفتارَيك  هةر 
بةسامانى  بَيت  زيانطةياندنيش  ئةطةر 
ضونكة  دانانرَيت  بةتيرؤر  ئ��ةوة  طشتى 
ياساكة زؤر الستيكيية بؤية زةرورة ضاوى 

ثَيدابخشَينرَيتةوة. 
زةرورةت��ى  ياساية  ئةم  ئةطةر  دووةم: 

نيية، بؤضى؟
بابةتَيك  نةكرَيتة  تيرؤر  دةبَيت   -1
وةك  ناوةكةى  سياسيء  طةمةكردنى  بؤ 
جؤكةر بؤ مةرامي تر بةكارنةهَينرَيت ضونكة 
بةجَيدةهَيَلَيتء  خراث  ئةنجامى  لةدواجاردا 
كؤمةَلطة  كلتورى  لةسةر  خراثي  كاريطةرى 

دةبَيت.
تيرؤر  بةتؤمةتى  كةسانةى  ئ��ةو   -2
ئةوةى  ئةطةرى  نين  تيرؤريست  دةطيرَينء 
هةية لةدواى ئةم طرتنةوة ببن بةتيرؤريست.

عَيراقىء  سزادانى  ياساي  بوونى   -3
كارثَيكردنى بةشَيوةيةكى رَيكءثَيك وادةكات 

كةثَيويستمان بةياساى تيرؤر نةبَيت.

شارا غةريب 

مةدةنى  كومةَلَيكى  هةر  ثَيشخستنى 
ياسا  ح��ك��وم��ةت��ى  ب��ن��اغ��ةى  ل��ةس��ةر 
بةِرَيوةبردنى  دروستكردنء  وةستاوةء 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلى مةدةنى ثَيويستى بة 
كةشءهةوايةكى سياسىء ياسايى طونجاو 
هةية هةربؤية بوونى رَيكخراوطةلى ضاالكء 
سةلمَينةرى  نى  مةدة  كؤمةَلى  كاريطةرى 

بوونى كؤمةَلى ديموكراسيشة. 
مةدةنى  ك��ؤم��ةَل��ى  رَي��ك��خ��راوةك��ان��ى 
لةبةهَي. دةبينَيت  بةرضاو  بةشدارييةكى 

لَيرةدا  ديموكراسدا.  حكومةتَيكى  كردنى 
دةمةوَيت ئاماذة بةوةبكةم كة رَيكخراوةكانى 
كؤمةَلطةى مةدةنىء لةناويشياندا رَيكخراوة 
هةية  بةياسايةك  ثَيويستيان  ناحكومييةكان 
خاوةن  كؤمسيؤنَيكى  لةوَيوة  ئ��ةوةى  بؤ 
دابينبكرَيت،  بؤ  سةربةخؤيان  كةسايةتى 
كةئةو  دةب��َي��ت  ب��ةوة  ئةمةش  ك��ةدي��ارة 
ئةو  باآلكانى  دةستة  ناو  دةضنة  كةسانةى 
خاوةن  سةربةخؤو  كةسانى  كؤمسيؤنةوة 
كة  بن  كةسانة  ل��ةو  ب��ن،  ئ��ازاد  ئ��ي��رادةى 
رَيكخراوةييدا  لةذيانى  باشيان  ئةزموونَيكي 
ئةو  لةداِرشتنى  هةيةو ثشكَيكى بةرضاويان 
ثرؤذةياسا نوَييةدا هةبووة كةهيوا دةكةين 
ثةرلةمانى  لةاليةن  نزيكدا  لةداهاتوويةكى 
ثةسةندبكرَيتء  كوردستانةوة  هةرَيمى 
راستء  كاركردنَيكى  بناغةى  بةردى  ببَيتة 
بةرفراوانكردنى  رَيكخراوةكانء  دروستى 
م�����ةوداى ك����ارو ض��االك��ي��ي��ةك��ان��ي��انء 
ساغَلةم  ثةيوةندييةكى  دروستكردنى 
كؤمةَلطةى  رَي��ك��خ��راوةك��ان��ى  ل��ةن��َي��وان 
دةستووريىء  دامةزراوة  هةموو  مةدةنىء 
هةَلبذَيردراوةكانى هةرَيمى كوردستان. لةو 
بةيةك  حكومةت  ثَيويستة  ضوارضَيوةيةدا 
نزيك  رَيكخراوةكان  لةهةموو  مةسافة 
كة  بهَينَيت  جياكاريية  بةو  كؤتايى  ببَيتةوةو 
وايكردووة  هةبووةو  راب��وردودا  لةماوةى 
بنةماى  لةسةر  رَيكخراوةكان  ثؤلَينكردنى 
ئينتماى سياسىء حيزبى بَيت نةك ضاالكيء 
توَيذانةى  ضينء  ئ��ةو  ب��ؤ  خةمخؤرى 
دروستبوون.  لةثَيناويدا  كةئةمان  كؤمةَلطة 
يارمةتيية  لةو  بةروونى  جياكارييةش  ئةو 
بةمفتى  كةمانطانة  رةنطيداوةتةوة  ماددييةدا 
لةرَيكخراوةكان  جؤرَيك  بةشَيكء  دراوةتة 
ئةم  دةسةآلتدارةوة  لةحيزبى  كةنزيكيان 

ئةوانيش  ثَيبةخشيونء  ئيمتيازاتانةى 
ئةوةندةى كاريان بؤ ئةجَينداى حيزبةكانيان 
بةرذةوةنديى  بؤ  كاريان  نيوهَيندة  كردووة 
ق��ووَل��ك��ردن��ةوةى  ت��وَي��ذن��ةو  ضينء  ئ��ةو 
ضةسثاندنى  ديموكراسىء  ث��رؤس��ةى 
كؤمةَلطةى  ثرةنسيثةكانى  ب��ن��ةم��او 
دواج��ار  ئةمةش  ن��ةك��ردووةو  م��ةدةن��ى 
هةيةك  س��ةر  بؤ  زؤرى   بارطرانييةكى 
دروستكردووة  حكومةت  لةكؤمةَلطةو 
ب��ةئ��ةن��دازةي��ةك س��ي��م��او روخ��س��ارى 
وايكردووة  شَيواندووةو  هةردووكيانى 
وةزيفةية  بةو  خؤيانداو  لةجَيطةى  هيضيان 
ثَيدةناسرَينةوة.  كةهةريةكةيانى  هةَلنةستن 
تر  رَيكخراوطةلَيكى  لةبةرامبةريشدا 
ثشتيان  س��ةرةك��ى  ك��ةب��ةش��َي��وةى  ه��ةن 
بيانىء  رَيكخراوة  ئيمكانياتى  بةفةندو 

ئَيستاشى  نَيودةوَلةتييةكان بةستووةو هةتا 
بارطرانييةكيان  هيض  نةك  بَيت  لةطةَلدا 
دروستنةكردووة  حكومةت  بودجةى  بؤ 
لةواقيعى  طوزارشتيان  ب��ةردةوام  بطرة 
كردووة  مةدةني  كؤمةَلطةى  راستةقينةى 
بةهاطةلَيكى  ضةسثاندنى  لةرَيطةى  ئةويش 
بةآلم  لةهةرَيمدا،  م��ةدةن��ي  ئينسانىء 
ئةزموونى دوو دةيةى رابوردوو ثَيماندةَلَيت 
نةك  رَيكخراوة سةربةخؤيانة  كةئةم جؤرة 
حكومةتةوة  لةاليةن  ئاسانكارييان  هةر 
ذيانى  بِرطةى  لةهةندَيك  بةَلكو  نةكراوة  بؤ 
ضاالكييةكانياندا  ك��ارو  رَيكخراوةيىء 

رَيطريشيان لةبةردةمدا دروستكراوة.  
ئ��ادةم  قسةيةكى  دةم��ةوَي��ت  ل��َي��رةدا 
كةدةَلَيت  بةبيربهَينمةوة  فَيرطاسونتان 
هةردووكيان  دةوَلةت  مةدةنىء  كؤمةَلطةى 

بةشَيكن لةسيستمى ديموكراسى، بؤية نابَيت 
حكومةت بةضاوى جياكاريىء دوذمنكارانة 
ضونكة  بكات  رَي��ك��خ��راوةك��ان  س��ةي��رى 
ياساو  ثةيِرةوى  هاوآلتى  تاكى  ئةطةرضى 
دواجار  بةآلم  بَيت  حكومةتيش  رَيساكانى 

تاك ئةندامى كؤمةَلطةى مةدةنيشة. 
ئةزموونى ضةند ساَلةى ثةيوةندى نَيوان 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  بة  حكومةت 
مةدةنييةوة شَيوازَيكى مةدةنيانةى بةخؤوة 
لةضةند  بةروونى  زؤر  ئةمةش  نةديوةو 
وةك  دةردةكةوَيت  سةرةكيدا  جومطةيةكى 
مؤَلةتوةرطرتنء  رَيكخراوةو  ثَيكهَينانى 
شوَينةى  ئةو  يارمةتيدانيانء  شَيوازى 
ناوخؤية  كةوةزارةتى  ثَيداون  مؤَلةتيان 
ياسايةوة  لةو  خؤيان  هَيزى  كةئةمانةش 
كارى  لةهةرَيمدا  كةتائَيستا  وةرطرتووة 

ثَيدةكرَيت، هةربؤية ئَيستا كاتى ئةوةهاتووة 
حكومةتء  نَيوان  لةثةيوةندى  شَيوازة  ئةو 
بَيتء  بةسةردا  طؤِرانى  وةزارةتةكانى 
ذيانى  ثَيويستييةكى  وةك  رَيكخراوةكان 
تةماشايان بكرَيتء ببنة رةطةزَيكى سةرةكى 
لةهةرَيمدا  سياسى  سيستمى  لةثَيكهَينانى 
بن  بةتاَلكراوة  قةوارةيةكى  ضةند  نةك 
لةهةموو وزةو ئيرادةو دةستثَيشخةرييةكى 
ئةمةش  نيةتثاكى  ك��ةدي��ارة  مةدةنيانة 
هاوضةرخةوة  ياسايةكى  لةثةسةندكردنى 
دةستثَيدةكات لةثةرلةماندا كةجَيطةى هةموو 
لةخؤبطرَيت  نَيودةوَلةتيانة  ثرةنسيثة  ئةو 
لةدنياى  ك��ردنء  باسمان  لةسةرةوة  كة 
دوو  جياكردنةوةى  بؤ  ثَيوةرَيكن  ئَيستاشدا 
جؤر لةمؤدَيلى حوكمِراني، ديموكراسي يان 

شمولىء ديكتاتؤرى.

هةولَير - 2009/4/28، كؤنفرانسى فيدراسيؤنى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى، سةبارةت بة ثرؤذة ياساي رَيكخراوة ناحكومييةكان لة هةرَيمى كوردستاندا

Ray Gishtiساَلى سَييةم، ذمــارة )6( سَيشةممة  22010/7/13

ياساى بةرةنطاربوونةوةى تيرؤر
درَيذكردنةوةى ماوةى كارثَيكردنى زةرورةتة يان...

ياساى نوَيى رَيكخراوةكانء ئةركةكانى بةردةم حكومةت!

ئةطةر تيرؤر بوونى 

هةية بؤضى ماوة 

بؤ ئةم ياساية 

دادةنرَيت يان 

ئةطةر بوونيشى نيية 

بؤضى ماوةكةى 

درَيذدةكرَيتةوة؟



ساَلى سَييةم ذمــارة )6( سَيشةممة  2010/7/13

ثرؤسةى هةَلبذاردن وةك هةر ثرؤسةء هةنطاوء ضاالكييةكى 
ثَييةش  بةو  هةستيارةو  كارَيكى  سياسى،  ذيانى  بوارى  ديكةى 
ثَيويستى  ئاَلؤزةو  كارَيكى  هةية  مرؤظةوة  بة  كةثةيوةندى 
ياريزانانى  بةشداربووةكانء  كةسة  ثَيِرازيبوونى  بةشةفافبوونء 
بةِرَيوةضوونء  باش  سةرةِراى  بؤية  هةية.  سياسييةوة  كايةى 
بؤ  دواجار  سياسيانة،  هةَلبذاردنَيكى  ثرؤسةى  شةفافبوونى 
دواجار  ثَيويستة  بةئةنجامطةيشتنى  ثرؤسةكةو  سةركةوتنى 
ثرؤسةكةو  بةِرَيوةضوونى  شَيوازى  سياسييةكان  ياريزانة 

لَيكةوتةو دةرةنجامةكانى قبوألء ثةسةند بكةن. 
ياريزانة  هةَلبذاردندا  ثرؤسةى  قؤناغَيكى  لةهةر  ئةطةر  بةآلم 
بنةما  بةثَيى  دةرب��ِرىء  زؤريان  ناِرازيبوونَيكى  سياسييةكان 
هةَلبذاردن  كَيشةكانى  بةضارةسةركردنى  تايبةت  ياساييةكانى 
ضارةسةرنةكرانء بةشداربووانى هةَلبذاردن بَي متمانةيى خؤيان 

بة ثرؤسةى هةَلبذاردنء ئةنجامةكانى دةربِرىء سوربوون 
ياخود  ه��ةَل��ب��ذاردن،  ئةنجامدانةوةى  دووب���ارة  لةسةر 
ياساييةكانى  ثَيشمةرجة  ثَيوةرو  هةَلبذاردنةكة  ثرؤسةى 
ئةطةرى  ئةوا  نةهاتةدى،  تَيدا  وآلتةكةى  بةهةَلبذاردنى  تايبةت 
ضاوةِروانكراو  كارَيكى  هةَلبذاردن  ثرؤسةى  دووبارةكردنةوةى 

دةبَيت. 
هؤكارو ئةطةرى جياجيا هةن بؤ دووبارةكردنةوةى ثرؤسةى 
هةَلبذاردن لةثَيش وادةى دياريكراوى خؤيدا ياخود سةرنةكةوتنء 
ئَيمة  دةرةنجامةكانى،  هةَلبذاردنء  ثرؤسةى  هةَلوةشاندنةوةى 
دووبارةكردنةوةى  بؤ  ب��ارودؤخ  ئةطةرء  سَي  لة  باس  لَيرةدا 

ثرؤسةى هةَلبذاردنةكان دةكةين. 

بارةكانى دوبارةكردنةوةى هةَلبذاردن : 

- هؤكارى ياسايى )نةهاتنةدى ثَيشمةرجة ياساييةكان(: 
سةركةوتنى  بةِرَيوةضوونء  كةبؤ  جيهاندا  لة  هةية  وآلت 
ثرؤسةى هةَلبذاردنةكان بةتايبةت هةَلبذاردنة سياسيةكانى وةك 
هةَلبذاردنى سةرؤكى وآلتء هةَلبذاردنة طشتييةكانى هةَلبذاردنى 
لةوانة  دياريدةكات،  بنةما  و  مةرج  ضةندين  وآلت،  ثةرلةمانى 
ثرؤسةى  لة  دةنطدةران  دياريكراوى  رَيذةيةكى  بةشداريكردنى 
بؤ  ثاَلَيوراوةكان  لة  يةكَيك  بةدةستهَينانى  ياخود  هةَلبذاردندا 
ياساى  بةثَيى  تا  دةنطدةران  دةنطةكانى  دياريكراوى  رَيذةيةكى 
هةَلبذاردنى وآلتةكة سةركةوتوبَيتء براوةيةكى هةَلبذاردنةكةمان 

هةبَيت. 
ياساى هةَلبذاردنى وآلت هةية مةرجى سةركةوتنى هةَلبذاردن 
نيوةى  بةشداريكردنى  هةَلبذاردن  لةثاكوبَيطةردى  جطة  بةاليةوة 
زياترى دةنطدةرانة لة هةَلبذاردندا، ياخود ثَيويستى بةدةستهَينانى 
براوةى هةَلبذاردن بؤ زياتر لة يةك لةسةر سَيى دةنطةكان، ئةم 
مةرجانةو ضةندين مةرجى ديكةى هاوشَيوة هةن بؤ ثةسةندكردنء 

بةسةركةوتوو ئةذماركردنى ثرؤسةيةكى هةَلبذاردن. 

- هؤكارى هةبوونى ساختةكارى: 
بكرَيتء كةموكورتى  كةم جار هةية ثرؤسةيةكى هةَلبذاردن 
اليةنَيكى  رةخنةى  تانةو  بةر  نةكةوَيتة  ياخود  تَيدانةبَيت 
بةردةم  ئةطةرةكانى  كَيشةو  هةموو  هةَلبذاردن.  بةشداربووى 
ئةطةرى  تةنانةت  ضارةسةردةكرَين،  بةياسا  هةَلبذاردنيش 
مامةَلة  وردبينيكردنء  رَيوشوَينى  بةياسا  ساختةكاريش 

لةطةَلكردنى بؤ دياريكراوة. 
هةَلبذاردندا  ثرؤسةى  لة  ساختةكاريانةى  ئةو  ئةطةر  بةآلم 
ساختةكارييةى  ئةو  كَي  ئةوةى  رةضاوكردنى  بةبَي  ك��راوة، 
طؤِرينء  هؤى  ببووة  جؤرَيك  طةورةبوو  زؤر  ئةنجامداوة، 
ئاوةذؤكردنى ئةنجامةكانى هةَلبذاردنء تةواو شَيواندنى ثاكىء 
ئةنجامةكانى  هةَلوةشاندنةوةى  ئةوا  هةَلبذاردنةكان،  بَيطةردى 
هةَلبذاردن  ثرؤسةى  ئةنجامدانةوةى  دووبارة  هةَلبذاردنةكةو 

وةك ضارةسةرَيك بؤ ئةو كَيشةية دادةنرَيت. 

- هؤكارى سياسىء ناسةقامطيرى بارودؤخى سياسى وآلت: 
دةرةنجامى  كاتَيك  رودةدات  كاتَيك  ب��ارودؤخ��ة  ئ��ةم 
براوةيةكى  يان  براوةيةك  تاكة  ياخود  نية  روون  هةَلبذاردنةكة 
وآلت  ئايندةى  حكومةتى  كةبتوانَيت  لَيناكةوَيتةوة  بةهَيزى 
دؤِراوى  براوةو  ئةوةى  سةرةِراى  هةَلبذاردنةدا  لةم  ثَيكبهَينَيت. 
هةَلبذاردن ديارن، بةآلم بةهؤى ئةوةى دةرةنجامى هةَلبذاردنةكة 
ياخود  دةست  بطرَيتة  دةسةآلت  كةبتوانَيت  نيية  بةهَيز  اليةنَيكى 
ضةند اليةنَيكى براوةى هةَلبذاردن ناتوانن رَيكبكةونء دةسةآلت 

ثَيكبهَينن. 
ئةم هؤيانةو ضةندين هؤكارى ديكةى تر هةن بؤ ناسةقامطيرى 
ثرؤسةى  قؤناغةكانى  تةواوكردنى  لة  كةرَيطرن  وآلت  سياسى 

هةَلبذاردنء دةستاودةستكردنى دةسةآلت. 
لةم بارانةدا سةرةِراى ئةوةى هةَلوةشاندنةوةى هةَلبذاردنء 
خؤى  خراثى  نةرَينىء  اليةنى  ثرؤسةكة  دووبارةكردنةوةى 
هةية، بةآلم وةك ضارةسةرَيكيش سةيردةكرَيت بؤ دةربازبوون 
لةضةقبةستوويى  دةرض��وون  وآلتء  سياسييةكانى  لةطرفتة 

سياسىء طةيشتن بةدةستاودةستكردنى دةسةآلت. 

* ئةندامى دةستةى بةِرَيوةبردنى
KIE -ثةيمانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن

دوبارةكردنةوةى
ثرؤسةى هةَلبذاردن

نويَنةرايةتي كةمينةكان، لةياساي هةلَبذاردني ئةنجومةني 
ثارَيزطاكاني هةرَيمي كوردستاندا

دةرباز محةمةد*

ثَيكهاتةى  ك��ة  آلت��ان��ةى  ل��ةوء 
ج��ؤراوج��ؤرو  ئاييني  نةتةوةييء 
جياوازى تَيداية، زؤرجار ياسادانةران 
ه��ةَل��دةس��ت��ن ب��ةت��ةرخ��ان��ك��ردن��ى 
كورسييةك  ضةند  يان  كورسييةك 
بؤ ئةو كةمينانةى دةنطةكانيان ناطاتة 
ثةرلةمانىء  بؤ  كورسييةك  ئاستي 
ديكة،  ئةنجومةنَيكي  هةر  يان  آلت 
)كؤتا( سيستمى  لةرَيطةى  ئةويش 

تةنها  اتة  ضارةسةردةكرَيت،ء  وة 
يان  نةتةوةيية  طروثة  ئةو  ئةندامانى 
كورسيية  لةسةر  كَيبِركَي  ئايينيية، 

تةرخانكراوةكة دةكةن.
كورسي  تةرخانكردني  لة  ئامانج 
بؤ كةمينةكان ئةوةية كةنوَينةرايةتيان 
بةوثَييةى  لةئةنجومةنةكاندا،  هةبَيت 
ه��ةَل��ب��ذَي��ردراوةك��ان  ئةنجومةنة 
ئةوانيش  دةكةنء  طةل  نوَينةرايةتى 
ئةطةر  آلتة،  ئةوء  لةطةلي  بةشَيكن 
ئةم  ناتوانن  نةبَيت  سيستةمة  بةم 
بكةن،  دةسةتةبةر  نوَينةرايةتية 
نوَينةرايةتييةوة  ئةم  لةرَيطةى  ثاشان 
دةطةنة  كةمينةكان  كَيشةوخةمى 
ئةنجومةنةكانء حكومةتة ناوخؤييء 
ئةم  ترةوة  لةاليةكى  نيشتيمانييةكان. 
بةشداريكردنى  زامني  سيستةمة 
دةكات  كةمينانة  ئةو  راستةقينةى 

لةذياني سياسيدا.
جؤرة  ئةم  ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم 
نةرَينيشي  سلبىء  اليةني  سيستةمة 
هةية، ضونكة هةستي نيشتيماني الي 
تاكةكانى ئةو كةمينانة الواز دةكاتء 
ئاينيةكةيان،  يان  نةتةوة  بؤ  ئينتمايان 
ءآلتء  بؤ  ئينتيمايان  ثَيش  زؤرجار 
نوَينةرةكانيان  دةكةوَيت،  نشتيمان 
شارةكانء  ناوضةء  لةخةمي  هَيندةى 
خةمي  هَيندة  خؤياندان  خةَلكةكةى 

طشتيء نيشتمانيان نيية.
لةهةرَيمي كورستاندا، بةثَيي ياساي 
ثارَيزطاو  ئةنجومةنى  هةَلبذاردني 
كةئةنجومةنى  ناحيةكان،  ق��ةزاء 
دةريكردووةء  كوردستان  نيشتيمانى 

ءةقايعي  لةرؤذنامةى  لة 2009/7/13 
كوردستاندا بآلوكراوةتةوة، لةمادة 32 
دا، بةم شَيوةيةى خوارةوة كورسي بؤ 

كةمينةكان تةرخانكراوة:
1. لةثارَيزطاى هةولَير: دوو كورسي 
بؤ كلدان سريانء ئاشورييةكانء سَي 

كورسي بؤ توركمان.
2. لةثارَيزطاى دهؤك: دوو كورسي 
بؤ كلدان سريانء ئاشورييةكانء يةك 

كورسي بؤ ئةرمةن.
سلَيماني:  ل��ةث��ارَي��زط��اى   .3
سريانء  كلدان  بؤ  كورسي  ي��ةك 

ئاشورييةكان.
دابةشكردني ئةم كورسيانة بؤ ئةو 
كةمينانةء لةئةنجومةنى ثارَيزطاكاندا، 
زؤر  تَيبيني  سةرنجء  لةِراستيدا 

هةَلدةطرَيت: 
ئايا  ئةوةية،  تَيبيني  طرنطترين   .1
ديمؤطرافي  بنةمايةكي  ض  لةسةر 
ذم���ارةى ك��ورس��ي��ةك��انء ج��ؤري 
كةمينةكان دياريكراوة؟؟. ئةطةر لةسةر 
هةموو  بؤضي  ئةوا  ئايينية،  بنةماى 
ثةيِرةوانى ئاييني مةسيحي بةيةكةوة 
بةمةسيحيةكان  نةهاتووةء  ناويان 
تر  لةوانى  ئةرمةن  ن��ةب��راونء  ناو 
لةسةر  ئةطةر  خؤ  جياكراوةتةوة، 
ضؤنء  ئ��ةوا  نةتةوةييشة  بنةماى 
بؤضي )كلدان سريانء ئاشورييةكان( 
لةيةكتر  هاتووةء  ناويان  بةتَيكةآلوى 

جيا نةكراونةتةوة.
ل��ةس��ةر  ك��ورس��ي  ئ��ةط��ةر   .2

بؤ كةمينةى مةسيحي  ئاييني  بنةماى 
هةموان  الي  ئ��ةوا  تةرخانكراوة 
ئاييني  ثةيِرةوانى  ذمارةى  ئاشكراية 
ثةيِرةوانى  ئةوةندةى  كاكةيي)دةيان( 
ئاييني مةسيحين لةثارَيزطاي سلَيماني، 
كاكةييةكان  بؤ  كورسي  بؤضي  ئةى 

تةرخان نةكراوة..؟؟
ل���ةرووى ذم��ارةى  ث��اش��ان   .3
زؤر  بةِرادةيةكى  كورسييةكانةوة، 
ثَيشَيلكراوة.  كورد  زؤرينةى  مافي 
نزيكةيي،  بةشَيوةيةكي  نموونة،  بؤ 
لةدانيشتوانى  كةس  هةزار   50 هةر 
كورسي  ي��ةك  هةولَير  ثارَيزطاى 
لةئةنجومةنى  تةرخاندةكرَيت  بؤ 
ذمارةى  دةبينين  بةآلم  ثارَيزطاكةدا، 
شَيوةيةك  بةهيض  لةهةولَير  توركمان 
باشترين  ك��ةس،  ه��ةزار   50 ناطاتة 
ثارى  ساَلي  هةَلبذاردنى  بةَلطةش 
كةتةنها  كوردستانة،  ثةرلةمانى 
هةولَير  لةثارَيزطاى  كةس   )13411(
بؤ ليستة توركمانيةكان دةنطيان داوة، 
بؤ  كورسي  سَي  لةياساكةدا  كةضي 
لةراستيدا  تةرخانكراوة.  توركمان 
بةهةموو  كورسيية،  سَي  لةو  دووان 
مافي  ئاماري،  ياساييء  ثَيوةرَيكي 

كوردي ئةو ثارَيزطايةية.
4. لةاليةكى ترةوة مةسيحييةكانى 
كةمن،  هَيندة  سلَيماني  ثارَيزطاى 
بؤ  كورسييةكيان  ئةستةمة  زؤر 
لةهةَلبذاردنى  ضونكة  تةرخانبكرَيت 
ساَلي ثاري ثةرلةمانى هةرَيمدا تةنها 
مةسيحييةكان  ليستة  بؤ  كةس   766
ءاتة  ثارَيزطايةدا،  لةو  داوة  دةنطيان 
لةوانةية  طشتي  كورسييةكي  دةنطى 
نزيك بَيتةوة لة 30 هةزار دةنط، بةآلم 
بؤ مةسيحييةكان دادةبةزَيت بؤ كةمتر 

لةنيو هةزار دةنط.
ئَيمة لَيرةدا بةهيض شَيوةيةك دذي 
بوونى نوَينةرايةتي بؤ كةمينةكان نين، 
كةمينة  نوَينةرايةتي  نابَيت  خؤ  بةآلم 
زؤر لةسةر حسابي زؤرينة بكةوَيت، 
ضونكة بةثَيي ياساكة هةر ثارَيزطايةك 
بؤ  هةية  ئةنجومةنى  كورسي   25
هةر نيو مليؤن كةس، ثاشان بؤ هةر 
لةنيو  كة  كةسَيك،  ه��ةزار  دووس��ةد 

كورسي  يةك  بَيت،  زياتر  مليؤنةكة 
ضوار  ئةطةر  كةواتة  دةكرَيت.  زياد 
بةتوركمانء  بدرَيت  بةزيادة  كورسي 
حسابي  لةسةر  ئةوا  مةسيحييةكان، 
كةوتووة،  كورد  كةسي  هةزار   800
غةدرَيكي  ب��ةِراس��ت��ي  ك��ةئ��ةم��ةش 
بةشَيوةيةكي  ئةطةرضى  طةورةية، 
مةرامَيكي  بؤ  بةآلم  دةكرَيت  ياسايي 
سياسييةو هيضى تر. ضونكة زيادكردنى 
ئةم كورسيانة بؤ كةمينةكان، لةاليةن 
ثارتي ديموكراتي كوردستانةوة بووة، 
دوو  )بةبةردَيك  ءتةنى  ك��ورد  كة 
نيشاني  كةدوو  شكاندووة(،  نيشاني 
سياسين: يةكةميان بةدونياي ناوخؤء 
من  ئةوا  دةَلَيت  توركةكةى  دراوسَي 
هةولَير  توركمانةكانى  بؤ  ماف  رَيزء 
بةدونياي  ه��ةروةه��ا  دةط��َي��ِرم��ةوة. 
مافي  ئَيمة  دةَل��َي��ت،  مةسيحيش 
لةكوردستان  مةسيحييةكان  كةمينة 
دووةم��ي��ان،  نيشاني  دةث��ارَي��زي��ن. 
ب��ةزي��ادك��ردن��ي س��َي ك��ورس��ي بؤ 
مةسيحييةكانى دهؤكء ثَينج كورسي 
بؤ توركمانء مةسيحييةكانى هةولَير، 
كة دواتر لةاليةن توركمانء مةسيحيية 
بَيت،  ساختةكارى  بة  ثارتييةكانةوة، 
يان بةهانداني ئةندامانى ثارتي دةنط 
ئةم  بةمةش  بدةنء  ليستانة  ئةو  بؤ 
ئةوا  دةضَيت.  ئ��ةوان  بؤ  كورسيانة 
لةطةأل كورسييةكانى ثارتي خؤى، بةبَي 
يان  طؤِران  يان  يةكَيتي  هاوثةيمانى 
ئةنجومةنى  زؤرينةى  ئيسالمييةكان، 

ئةو دوو ثارَيزطاية مسؤطةر دةكات.
ياسا  ه��ةم��ي��ش��ة  ب���ةداخ���ةوة 
لةكوردستاندا، لةسةر حسابي نةتةوةء 
تةسكي  بةرذةوةندي  بؤ  نيشتيمان، 
حيزبي بةكارهَينراوةو ئةم جارةشيان 
حيزبى  بةئاشكرا  روناكء  بةرؤذي 
خؤي  ياسايي  طؤَلي  دةس��ةآلت��دار 
سياسيةكان  اليةنة  طةلء  لةهةموو 
كرد. نةضووة بضآ دةكرآ راي طشتي 
لةسةر ئةم مةسةلةية بَيتة دةنطء ئةم 

غةدرة طةورةية قبوأل نةكات.

* خوَيندكارى دكتؤرا لةجوطرفياى 
هةَلبذاردني ئةنجومةنى ثارَيزطاكان.

ئاسؤ عوسمان

لة الث��ةِرة ض��وارى ذم��ارة 5ى 
»راي  ثاشكؤى  سَيهةمى  ساَلى 
بؤ  ك��وردى  ثةيمانطةى  طشتي«دا 
راثرسييةكي  ئةنجامي  هةَلبذاردن 
هةرَيمي  دةستوري  ثرؤذةى  لةسةر 
لةسةر  كة  بآلوكردبؤوة  كوردستان 
ئاستى هةرسَي ثارَيزطاكةي هةرَيمي 
 5027 بةدابةشكردنى  كوردستانء 
وايكرد  ئةمةش  ئةنجامدرابوو،  فؤرم 
لةسةر رةشنووسي  بابةتَيكى كورت 
كوردستان  هةرَيمى  دةس��ت��ورى 
تيشكخستنة سةر  بةئامانجى  بنوسم 
طرنطةى  ياسايية  دةقة  ئةو  اليةنَيكى 

كةناكرَيت لةئاستيدا بَيدةنط بين. 
وش��ةى »دةس��ت��ور« ل��ةرووى 
»ياساي  بةماناي  زمانةوانييةوة 
بةماناي  هةروةها  دَيت  بنةِرةتي« 
روخسةتثَيداني طشتي دَيت لةرَيطةي 
دروستكردني كؤمةَلَيكي رَيكخراوةوة. 
وَينةيةكي  دةتوانرَيت  رَيطةيةوة  لةم 
لةناو  بةديبكرَيت  دةستور  واقيعيي 
مرؤظايةتيدا  كؤمةَلطةي  هةموو 
ئةم  كؤمةَلطةيةي  ئةو  بةطشتيء 
وةكو  ن��وس��راوة  بؤ  دةس��ت��ورةي 
ث��ارتء  سةنديكا،  ه��ؤز،  »خ��َي��زان، 
لةبةرئةوة  سياسييةكان(  رَيكخراوة 
سةرضاوةي  بةطةورةترين  دةستور 
كةرَيِرةوي وآلت  دادةنرَيت  ياساكان 

دادةِرَيذَيتء بنيادنةريةتى.
ب�����ةآلم دةس���ت���ور ب���ةوات���ا 
دةستةواذةييةكةي بريتيية لةكؤمةَلَيك 
ثةيوةست  بنضينةيي  رَي��س��اي 
س��ةرض��اوةك��ان��ي  بةبةيانكردني 
رَيكخستنء  ه��ةروةه��ا  دةس��ةآلت 

دةسةآلتةء  ئةو  مومارةسةكردني 
ئةو  ئةركي  هةروةها  طواستنةوةيء 
ملكةضي  كة  دياريدةكات  هاوآلتيانة 
مافء  وآلتداو  لة  دةبن  ياسانة  ئةم 
ئازاديية طشتييةكاني هةمان هاوآلتي 
لة  يةكَيكن  ئةمانةش  كة  دياريدةكات 
دةستورَيكي  سةرةكييةكاني  بنةما 
دةس��ةاَلتء  لةاليةن  باوةِرثَيكراو 
ميللةتةوة. هةروةها دةستور ئةركء 
مافي هاوآلتيان دياريدةكات بَيطوَيدانة 
مةزهةبيء  رةط��ةزيء  جياوازيية 
بيروِرايانيان  جياوازي  تايةفيء 
بؤئةوةي ببَيت بةدةستورَيكي واقيعي 
نةوةك تةنها بة دةستورَيكي نوسراو 

)مدون( بناسرَيت.

هةرَيمي  دةس��ت��وري  ث��رؤذةى 
ليذنةيةكى  لةاليةن  كة  كوردستان 
لةكؤمةَلَيك  ثَيكهاتوو  تايبةتمةندى 
وآلت��ةوة  ئ��ةم  ياساناسي  خةَلكي 
خةَلكي  ه��ةم��وو  ب��ؤ  دان�����راوةو 
ثَيويست  ئةوا  عَيراقة  كوردستاني 
هةرَيمة  ئةم  بةخةَلكي  ثرسَيك  بوو 
ب��ك��راي��ة ض��ون��ك��ة ه���ةرخ���ؤي لة 
هاتووة  دةستورةكةدا  ماددةي)3(ى 
دةسةآلتةو  س��ةرض��اوةي  كة«طةل 
رةوابونيةتي كة لةرَيطةي دامءدةزطا 
دةكات«  ثيادةي  دةستورييةكانيةوة 
مادةي  لة  ناوبراو  دةقى  هةمان  كة 
عَيراقي  كؤماري  دةستوري  )110(ى 

فيدراَليشدا هاتووة. 
جةوهةري  ثرسيارَيكي  لَيرةدا 
دَيتة ثَيشةوة ئايا دةستوري هةرَيمي 
خراثييةوة  بة  بةباشء  كوردستان 
جَيبةجَي  نةبوونةوة  ئاطابوونء  بة 
دةكرَيت يان نا؟ ئايا طةل سةرضاوةي 
ث��رؤذةى  لة  كة  دةسةآلتةية  ك��ام 
دةستورةكةدا ناوي هاتووة؟! ثَيويستة 
دانةراني  ياساناسانء  داِرَي��ذةرانء 
كوردستان  هةرَيمي  دةس��ت��وري 
ب��دةن��ةوة.  ثرسيارة  ئ��ةم  وةآلم��ي 
سةرجةم  ئايا  ت���رةوة  لةاليةكي 
ئةم  دةستورناساني  ياساناسء 
ئةم  داِرشتنى  لة  بةشداريان  هةرَيمة 
ثرؤذة دةستورةدا كردووة يان تةنها 

ئةو نوخبةية لةياساناسان بةشداريان 
بنةماى  لةسةر  كة  ت��َي��داك��ردووة 
جَيدةستى  حيزبييةو  موحاسةسةى 
بةرذةوةندييةكانى  بةثَيى  خؤيان 
بةسةر  دةسةآلتدار  حيزبى  ئَيستاى 
ث��رؤذة  ماددةكانى  بِرطةو  خ��اَلء 
رةنطة  بةجَيدةهَيَلن؟  دةستوورةكةوة 
بؤضوونةى  ئةم  دروستى  راستىء 
دا   KIE راثرسيةى  لةو  سةرةوةمان 
دةستبكةوَيت كة لة 79%ي دانيشتواني 
هةرَيمي كوردستان بةثَيويستي دةزانن 
بطةِرَيتةوة  دةستورةكة  تر  جارَيكي 
ثةرلةمانء دوبارة خوَيندنةوةي تري 
54%ى  لةوةي  جطة  ئةمة  بكرَيت،  بؤ 

ئةم  راثرسيية  ئةو  بةشداربووانى 
ثرؤذةى دةستورةيان بةالوة ثةسةند 
نيية لةبارَيكدا هةوَلدراوة ئةم راثرسيية 
لةطةَل ئةو كةسانةدا بكرَيت كةئاطايان 
لةدةقى ثرؤة دةستورةكةية لةكاتَيكدا 
زؤربةي خةَلكي كوردستان تا ئَيستا 
ئةم  بابةتةكاني  بِرطةو  سةرجةم  بة 
نين، كةديارة  ئاشنا  ثرؤذة دةستورة 
كوردستان  خةَلكي  ئاشنانةبووني 
بةدةستور ئةو ثرسيارة دَينَي�ةثَيشةوة 
دةستور  بةثَيي  دةب���َي  ك��ةض��ؤن 
بَيتء  دةس��ةآلت  سةرضاوةي  طةل 
لة دةستور وةرطيرابَيت  دةسةآلتةكة 
ب��ةآلم ل���ةوالوة ط��ةل ن��ةزان��َي��ت لة 
دةط��وزةرَي��ت...!  ضي  دةستورةكةدا 
ناكؤك  ئيشكالىء  زؤر  خاَلَيكى  ئةمة 
بةيةكةو ثَيويستة دةستور بةر لةهةر 
بخرَيتةبةردةم  طشتى  راثرسييةكى 
ئ��ةوةى  بؤ  دةن��ط��دةر  هاوآلتيانى 
شارةزايى باشيان لةبارةى رةشنوسي 
ئةوا  ئةطةرنا،  هةبَيت،  دةستورةكةوة 
زياد لةمةبةستء ئامانجَيكى شاراوة 
لةثشت ئةم ثرؤسةيةوة هةيةو لةبرى 
ياسايةكى  بكرَيتة  دةستور  ئةوةى 
ترو  ياساكانى  ئ��ةوةى  بؤ  بناغةيى 
زةمينةى  ل��ةس��ةر  دةس��ةآلت��ةك��ان 
راستء  ثَيكىء  بةرَيكء  ئةمةوة 
بةثَيضةوانةوة  هةَلبضنرَين  دروستى 
ياسايى  ثاساوَيكى  دةكرَيتة  دةستور 
السةنطىء  ب��ةو  شةرعيةتدان  بؤ 
ترو  لةياساكانى  خَيضيةى  خ��وارو 
دةسةآلتدا  ستراكتؤرى  لةجةستةو 
طشتى  ب��ةش��َي��وةي��ةك��ى  ه��ةي��ةو 
ثرؤذة  دةقى  خوَيندنةوةي  لةكاتي 
بة  هةست  هةرَيمدا  دةستورةكةى 
هةذمووني دةسةآلت دةكةيت نةوةك 

هةذمووني طةلء ميللةت. 

فەرهەنگۆك
Ray Gishti

ئا: سةركةوت حةمة حسيَن
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ضةند وتةيةكى تر، بؤ  ثرؤذةى دةستورى هةرَيمى كوردستان

زؤربةي خةَلكي كوردستان تا ئَيستا بة سةرجةم 

بِرطةو بابةتةكاني ئةم ثرؤذة دةستورة ئاشنا نين


