
يانزة هةفتةية 
بكوذانى سةردةشت ناديارن

لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

لةثشتى د.بةرهةمةوة، روونكردنةوةيةك بةناوى حكومةتةوة بآلودةكريَتةوة

ثارتىء يةكيَتى، مانطانة زياتر لة )250( مليؤن دؤالر 
لة ئاوديوكردنى نةوتى »قاضاخ« بؤ خؤيان دةبةن

رؤذنامة
روونكردنةوةيةك  ثارتى  د.بةرهةمةوة،  لةثشتى 
دةرةوةى  ناردنة  بة  سةبارةت  حكومةتةوة  بةناوى 
مانطانةش  دةستكةوتى  بإى  بآلودةكاتةوةو  نةوت 
مليؤن   )250( زياترلة  دةسةآلتدارةكة  هَيزة  دوو  بؤ 

دؤالرة.
كةناَلة  راب����ردوو،  ثَينجشةممةى  رؤذى 
دةقى  كوردستان  ديموكراتى  ثارتى  رةسمييةكانى 
حكومةتى  وتةبَيذى  بةناوى  روونكردنةوةيةكيان 
هةرَيمى كوردستانةوة، لة دذى وةزيرى نةوتى عَيراقى 
بآلوكردةوة، بةآلم بةهيض شَيوةيةك، نة ئةو رؤذةو نة 
لة سايتى  نة  ئةو روونكردنةوةية  رؤذانى دواتريش، 
رةسميى حكومةتى هةرَيمء نة لة سايتء رؤذنامةو 
تةلةفزيؤنةكانى يةكَيتييةوة بآلونةكرايةوة كة يةكَيتى 

ثَيكهَينةرَيكى سةرةكيى حكومةتة.
سةرضاوةيةكى ئاطادار لة ئةنجومةنى وةزيران، بؤ 
رؤذنامة وتى: ئةو روونكردنةوةية لةاليةن بةرثرسَيكى 

كوردستانةوة  ديموكراتى  ثارتى  حيزبيى  ب��اآلى 
ئةو  ثارتىء  راطةياندنى  كةناَلةكانى  بؤ  نَيردراوة 
مةبةستى  بة  نزيكن،  ثارتييةوة  لة  ميديايانةى 
بآلوكردنةوةى، هةربؤية روونكردنةوةكة لة ميدياكانى 
يةكَيتييةوة بةهيض شَيوةيةك بآلونةكرايةوةء تا ئَيستا 

د.بةرهةميش هةَلوَيستى لةوبارةيةوة دةرنةبإيوة. 
هاوكات داهاتى هةرسَى كَيَلطةى نةوتى )تةقتةق، 
بة  سةر  كؤمثانياكانى  لةاليةن  كة  زاخؤ(  كؤرمؤر، 
شَيوةيةك  بةهيض  دةفرؤشرَيت،  يةكَيتييةوة  ثارتىء 
ناضَيتة ناو خةزَينةى ساآلنةى حكومةتى هةرَيمةوةو 
كردوويةتى،  رؤذنامة  بةدواداضوونةى  ئةو  بةثَيى 
دةكاتة  كَيَلطةكة  سآ  هةر  رؤذى  يةك  داهاتى  كؤى 
)8(مليؤنء )820(هةزار دؤالرء داهاتى فرؤشيش بؤ 
يةك مانط لة هةر سآ كَيَلطةكةدا، دةكاتة )264(مليؤنء 

)600(هةزار دؤالر لةمانطَيكدا. 

زانيارى زياتر لة ل3 بآلوكراوةتةوة

نةبوونى بودجة يانةكانى سلَيمانى بةرةو داخستن دةبات

دةيان هةزار دةرضوو لة زانكؤو ثةيمانطةكان وةرناطيرَين
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ئةركى دادطاى فيدراَليية بإيار لة بارةى 
كَيشةى ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى بدات

ثَينج رؤذ تَيثةإى... 
حكومةت هؤكارى ئاطرةكةى ئوتَيل سؤماى رانةطةياندووة
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لة لوتكةى ليستى دةسةآلت لة
بة خةتةرناكى مامةَلة 

لةطةأل داهاتى
 كوردستان دةكات

بةبَى دةستكاريى 

)75%(ـى نةوتى هةرَيم 

دةنَيردرَيتة ئَيران
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نرخ 750 دينار 

داوادةكرَيت متمانة لة حكومةت بسةنريَتةوة

»ئةو كةسانةى كارى قورس 
دةكةن دةتوانن بةأؤذوو نةبن«

حكومةتى هةرَيم، بة ناوى كؤمةكةوة، 
زياتر لة يةك مليار دؤالر لة دةرةوة وةردةطرَيت

رؤذنامة

بة  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامَيكى 
حكومةت  لة  متمانة  دةزانَيت  ثَيويستى 
»هةَلبذاردنى  لةبةرئةوةى  بسةنرَيتةوة، 

ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى دواخستووة«.
ثةرلةمانتارى  رةئ���وف،  زان���ا  د. 
فراكسيؤنى طؤإان، دواخستنى هةَلبذاردن 

ديموكراسييةت  ل��ة  ث��اش��ةك��ش��َي  ب��ة 
لةقةَلةمدةداتء دةَلَيت: »ئةمةش فاكتةرَيكى 
لة  متمانةية  وةرط��رت��ن��ةوةى  ط��ةورةى 
ميانى  لة  بؤضوونةش  ئةم  حكومةت«. 
لةالثةرة  كة  خراوةتةروو  ضاوثَيكةوتنَيكدا 

12ى ئةم ذمارةيةدا  بآلوكراةوةتةوة.
دوايين  ل��ة  زان��ي��اري��ي��ةك��ان  بةثَيى 
مةكتةبى  ه��اوب��ةش��ى  ك��ؤب��وون��ةوةى 
لةسةر  بِريار  ثارتيدا،  يةكَيتىء  سياسيى  

ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  كة  دراوة  ئةوة 
ساَلى  بةهارى  بؤ  هةرَيم  ثارَيزطاكانى 

داهاتوو دوابخرَيت.
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دواخستنى 
حيزبى  دوو  ل��ةالي��ةن  ث��ارَي��زط��اك��ان 
ل��ةك��ات��َي��ك��داي��ة كة  دةس����ةآلت����دارةوة 
خةَلكةوة  لةاليةن  كوردستان  ثةرلةمانى 
هةَلبذَيردراوةء تاكة دةسةآلتى شةرعيىء 

ياسايى بإياردانة لة كوردستاندا.

رؤذنامة

يةكَيتى زانايانى ئيسالميي ثَيشنياز دةكات 
كارى  ذيانيان  بذَيويي  بؤ  كةسانةي  ئةو 

قورسء رؤذانة دةكةن بةإؤذوو نةبن.
راطةياندنى  بةرثرسى  طوانى،  جةعفةر 
بؤ  ئ���ةوةى  ئيسالميي  زان��اي��ان��ى  يةكَيتى 
ئةوةى  بةهؤى  كة  روون��ك��ردةوة،  رؤذنامة 
دةكةوَيتة  لةمساَلدا  رةمةزان  ثيرؤزى  مانطى 
طةرماى هاوينةوة، ئةو ثَيشنيازةيان كردووة، 

خةَلك  تائَيستا  هةية  فةتوا  »كؤمةَلَيك  وتيشى: 
قسةيان  ثَيويستة  لةبارةيانةوةو  دوودَل��ة 
ثَيش  زانى  بةباشمان  بؤية  بكرَيت،  لةسةر 
ئةو  هةموو  رةمةزان  ثيرؤزى  مانطى  هاتنى 
باآلى  ليذنةى  بيدةينة  بكةينء  ديارى  شتانة 
فةتوا، تا ئةوانيش لةإووى شةرعةوة فةتواى 
لةبارةوة بدةن، يةكَيكيش لةو شتانة مةسةلةى 
رؤذانة  كة  كةسانةية  ئةو  بةإؤذووبوونى 

كارى قورس دةكةن«. 
بؤ ل 17

ئةلةند مةحوى

بةإَيوةبةرَيتيى طشتيى هاوكارىء 
بة  سةر  ثةرةثَيدانى  هةماهةنطيى 
ئاشكراى  ث��الن��دان��ان،  وةزارةت����ى 
بإى  هةرَيم  حكومةتى  كة  دةك��ات 
)1,087,128,355(دؤالرى وةك كؤمةك 

لة )10(وآلتى جيهان وةرطرتووة، بةبآ 
ئةوةى ئاشكراى بكات كة ئةو ثارةية 

بؤضى خةرجكراوة.
لة ئَيستادا )12( اليةنى كؤمة كبة خش 
بوونيان  كوردستاندا  هة رَيمى  لة 
طشتيى  بةآلم  بةإَيوةبةرَيتيى  هة ية، 
ثةرةثَيدان،  هةماهةنطيى  هاوكارىء 

تةنها ناوى )10( لةو كؤمةكبةخشانةى 
كؤمةكبةخشى  كة  ئاشكراكردووة 
هةرَيمى  حكومةتى  س��ةرةك��ي��ى 
لة  ئةوانيش هةريةك  كوردستانن، كة 

)ئة مريكا، كؤريا، ذاثؤن، جايكا، 

بؤ ل 2
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سيروان رةشيد

ناوخؤيىء  هةآليةكى  دروستبوونى 
دوو  قاضاخضَيتيكردنى  لةسةر  دةرةكيى 
نةوتةوة،  بة  هةرَيم  دةسةآلتدارةكةى  هَيزة 
دامةزراوةى حكومةت ناضار دةكات، تةمسيلى 
سياسةتَيك بكات كة لة بةرذةوةنديى حيزبدا 
ئةمةش  ميللةت،  بةرذةوةنديى  لة  نةك  بَيت، 
مانطانة  مةزةندةدةكرَيت،  كة  كاتَيكداية  لة 
ثارتىء يةكَيتى، بؤ هةر يةكَيكيان )130(مليؤن 
دؤالر قازانج لة ناردنى نةوتى هةرَيم بؤ ئَيران 

بكةن.

ضيرؤكى طؤَلكردنةكةى ثارتى!
كةناَلة  راب��ردوو،  ثَينجشةممةى  رؤذى 
كوردستان  ديموكراتى  ثارتى  رةسمييةكانى 
زاطرؤس،  كةناَلي  كوردستان،  )سةتةاليتى 
سايتى  ثارتى،  ناوخؤييةكانى  تةلةفزيؤنة 
رؤذنامةى  دواتريش  رؤذى  بؤ  ثةيامنَير، 
بةناوى  روونكردنةوةيةكيان  دةقى  خةبات(، 
كوردستانةوة،  هةرَيمى  حكومةتى  وتةبَيذى 
رؤذنامةنووسيى  كؤنطرةيةكى  دذى  لة 
بةآلم  بآلوكردةوة،  عَيراقى  نةوتى  وةزيرى 
نة رؤذانى  ئةو رؤذةو  نة  بةهيض شَيوةيةك 
سايتى  لة  نة  روونكردنةوةية  ئةو  دواتريش 
سايتء  لة  نة  هةرَيمء  حكومةتى  رةسميى 
رؤذنامةو تةلةفزيؤنةكانى يةكَيتيى نيشتمانيى 
يةكَيتى  كة  بآلونةكرايةوة،  كوردستانةوة 

ثَيكهَينةرَيكى سةرةكيى ئةم حكومةتةية.
ئةو روونكردنةوةية كة ميدياكانى ثارتى 
بة بايةخةوة طرنطييان ثَيداو بة زمانَيكى توند 
شه هرستاني  »پَيده چَيت،  دةَلَيت:  نووسراوة، 
بإگه كاني  به سه ر  راهاتبَيتء  ره فتاره   به م 
ده ستووري عَيراقدا بازده دات، كه  حكومه تي 
ده كات،  په يإه وييان  كوردستان  هه رَيمي 
ده بوايه  شه هرستاني وازي له  ئاإاسته كردني 

تؤمه تي ناإه وا بهَينابايه «. 
باس  روون��ك��ردن��ةوةك��ة  ه��ةروةه��ا 
لةوةشدةكات: »حكومه تي هه رَيمي كوردستان 
په يوه نديي  هه رَيم،  سه رؤكي  پاَلپشتيي  به  
هه يه و  عَيراقه وه   كاروباره كاني  هه موو  به  
به ته نگي ساماني گشتييء به رژه وه نديي گه لي 

عَيراقةوةية«.
زمانَيكى  بة  كة  روونكردنةوةية  ئةم 
لة  ثَييانواية؛  ضاودَيران  نووسراوة،  توند 
موخاتةبةء  ئسلوبى  لة  رةسميىء  زمانى 
بضووكى  دامةزراوةيةكى  وةآلم��دان��ةوةى 

حكوميش ناضَيت.
ئةنجومةنى  لة  ئاطادار  سةرضاوةيةكى 
ئةو  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  وةزي���ران، 
ثارتييةوة  ل��ةالي��ةن  روون��ك��ردن��ةوةي��ة 
نووسراوةو د. بةرهةم بةهيض شَيوةيةك بؤ 
نووسينى ئةو روونكردنةوةية ئاطادار نييةو 

ثرسيشى ثآ نةكراوة.
سةرضاوةكة وتيشى: ئةو روونكردنةوةية 
ثارتى  حيزبيى  باآلى  بةرثرسَيكى  لةاليةن 
ن��َي��ردراوة  ك��وردس��ت��ان��ةوة  ديموكراتى 
ئةو  ثارتىء  راطةياندنى  كةناَلةكانى  بؤ 
ميديايانةى لة ثارتييةوة نزيكن، بة مةبةستى 

روونكردنةوةكة  هةربؤية  بآلوكردنةوةى، 
شَيوةيةك  بةهيض  يةكَيتييةوة  ميدياكانى  لة 
د.بةرهةميش  تائَيستا  بآلونةكرايةوةء 

هةَلوَيستى لةوبارةيةوة دةرنةبإيوة.
به قاچاخ  پرسي   ساَلة،  ثَينج  لة  زياتر 
هه رَيمي   خ��اوي   نه وتي   ن��اردن��ةدةرةوةى  
سنوورييه كاني   خاَله   لة  رَيگه ي   كوردستان 
په روَيزخانه وه،   باشماخء  ئؤمه رانء  حاجي  
ناوخؤييء  ميديا  ل��ة  بةشَيك  ل��ه الي��ه ن 
لةئَيستاشدا  دةوروژَينرَيتء  جيهانييه کانه وه  
ط��ةورةى  هةآليةكى  مةسةلةية  ئ��ةم  كة 
ثارتى  لَيكةوتووةتةوة،  دةرةكيى  ناوخؤيىء 
خستنة  بؤ  بكات،  ناضار  حكومةت  دةيةوَيت 
بةردةمى واقيعَيك كة كابينةى ثَيشوو تووشى 
بوو، ئةويش شةإى وةزيرى نةوتى عَيراقىء 

سياسةتى نةوتى حكومةتى بةغداية.
ساَلَيكة  ض��ةن��د  ث��ارت��ى،  ي��ةك��َي��ت��ىء 
لةنَيوانداية  ستراتيذييان  رَيككةوتننامةى 
ئابووريىء  كاية  هةموو  قؤرغكردنى  بؤ 
سياسييةكانى هةرَيمء ئةم رَيككةوتنة بةسةر 
بازرطانيي نةوتدا بؤ ئَيرانيش جَيبةجَيدةبَيت. 

روونكردنةوةية  ئةو  بآلوكردنةوةى 
ب��ةن��اوى ح��ك��وم��ةت��ةوة، ب��ةب��آ ئ��ةوةى 
ح�ك�وم�ةت  وت��ةب�َي�ذةك�ةى  ن��اوى 
ياخود  بَيت،  لةسةر  مةحمود(ى  )د.ك��اوة 
رةسميى  كَلَيشةى  لة  روونكردنةوةكة 
كة  ئةوةية  دةليلى  نووسرابَيت،  حكومةتدا 
سةبارةت  هةَلوَيستةكان  بإيارو  ئَيستادا  لة 
حكومةتةوة  ل��ةدةرةوةى  نةوت  ثرسى  بة 
بؤ  مل  دةكرَيت  ناضار  حكومةت  دةدرَي��نء 

بةرذةوةندييةكانى حيزب بدات.
هةفتةى  تايمز،  نيويؤرك  رؤذنامةى 
نووسيبووى:  راثؤرتةكةيدا  لة  راب��ردوو 
»د.بةرهةم ساَلحى سةرؤك وةزيرانى هةرَيم، 
نيطةرانة بة ناردنةدةرةوةى نةوت بة رَيطةى 
قاضاخ، بةآلم تةنانةت لةناو حيزبةكةى خؤيدا 

كة جةالل تاَلةبانى، سةرؤك كؤمار رَيبةريى 
دةبَيتةوةء  بةربةرةكانى  تووشى  دةك��ات، 
كَيشةكةى د.بةرهةم هَيندةى تر ئاَلؤز دةبَيت، 
بةهؤى ثةيوةنديية خراثةكانى لةطةأل ئاشتى 
سروشتييةكاندا  سامانة  وةزيرى  هةورامى، 
سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود  لةاليةن  كة 

هةرَيمةوة ثاَلثشتى دةكرَيت«. 
تايبةتةكةى  سةرضاوة  وتةى  بةطوَيرةى 
لةبةر  كة  وةزيران،  ئةنجومةنى  لة  رؤذنامة 
ناوى  نةيويست  بابةتةكة  هةستياريى 
لةحاَلةتَيكى  ساَلح  بةرهةم  ئاشكرابكرَيت، 
سةبارةت  سةغَلةتداية  ن��اإةح��ةتء  زؤر 
بةاليةوة  كة  واقيعةى  ئةو  فةرزكردنى  بة 
»رةنطة  وتى:  سةرضاوةية  ئةو  نةخوازراوة، 
لةم رؤذانةدا د. بةرهةم هةَلوَيستى بخاتةإوو، 
كة تا ئَيستا يةك وشةى دةرنةبإيوة لةسةر 

فرؤشتنى نةوت بة ئَيران«.

يةكَيتى و ثارتى، مانطانة 
ضةنديان دةستدةكةوَيت؟

س���ةرض���اوةي ئ���ةو ن��ةوت��ة خ���اوةى 
نةوتييةكاني  كَيلطة  ئَيران،  بة  دةفرؤشرَيت 
كؤرمؤرو  )تةقتةقء  كوردستان:  هةرَيمى 

زاخؤ(ن.
لةاليةن  هةرَيم  نةوتى  بازرطانيثَيكردنى 
كة  قةيوان-ةوةية،  )نؤكان،  كؤمثانياكانى 
نزيكى  قةيوان  يةكَيتييةو  بة  سةر  نؤكان 
بة  سةر  ترى  كؤمثانياى  دوو  بةرثرسانةو 
ثارتى( ثإؤسةى رةوانةكردنء فرؤشتنى بة 
ئَيران قؤرغكراوةو لة هةر سآ خاَلي سنووريى 
)باشماخ، ثةروَيزخان، حاجي ئؤمةران(ةوة بؤ 
)بةندةرعةباسء بةندةرئيمام(ى ئَيران رةوانة 

دةكرَيت.
نةوت  راستةوخؤ  كؤمثانيايانة  ئ��ةم 
عَيراق  دةكِرن.  ئؤيل(  )عيراق  لةكؤمثانياى 
كابينةى  لةسةردةمى  كؤمثانيايةكة  ئؤيل 

نةوتى  فرؤشتنى  مافى  دامةزراوةو  ثَيشوو 
دراوةتَى،  كوردستان  كَيَلطةكانى  لةهةموو 
بإى  نةوت  تةنَيك  لةهةموو  زان��راوة  وةك 
لةكاتَيكدا  دةك��ات،  قازانج  دؤالر   )55-35(
بةو  دراوة  مافة  ئةم  بؤضى  نازانَيت  كةس 
لةشارةزايان  هةندَيك  كة  كؤمثانياية.  تةنها 
دةَلَين ئةم كؤمثانياية بةشى هةرةزؤرى هى 
رازيكردنى  بؤ  كةميشى  بةشَيكى  ثارتيةو 
يةكَيتيى  طشتيى  ئيدارةى  بة  دراوة  يةكَيتى 

نيشتمانيى كوردستان. 
داهاتى ئةو نةوتةى لةاليةن كؤمثانياكانى 
دةفرؤشرَيت،  يةكَيتييةوة  ثارتىء  بة  سةر 
خةزَينةى  ناو  ناضَيتة  شَيوةيةك  بةهيض 
هةروةك  هةرَيمةوة،  حكومةتى  ساآلنةى 
لة  ئةمساَلدا  بودجةى  طفتوطؤي  لةكاتي 
ثةرلةمان، بايز تاَلةبانى، وةزيري دارايي وتي: 
»يةك ديناري نةوتي هةرَيم، نةخراوةتة سةر 

حساباتى بودجة«.
ئازاد كةمال، دانيشتووى شارى سلَيمانى، 
ئةو  لةشؤفَيرى  يةكَيك  خ��وازراوى  ناوى 
باشماخةوة  ل��ةم��ةرزى  كة  تةنكةرانةية 
»ثَينجوَين«، نةوت دةطوازَيتةوة بؤ ئَيران، وتى: 
»من طرَيبةستم لةطةَل كؤمثانياى قةيوان هةية، 
كة رؤذانة لةطةَل دةيان تةنكةرى نةوتى ديكة 
ئازاد  ئَيران«،  دةبةينة  نةوت  لةو سنوورةوة 
سةرضاوةى  كة  لةوةكرد،  باسي  هةروةها 
ئَيران  بؤ  دةيبةن  نةوتةى  ئةو  طواستنةوةى 
ئاماذةى بؤ ئةوةكرد  نةوتى تةقتةقة، »بةاَلم 
كة ئةو لة عةمبارَيك باري دةكات لة نزيكى 
تانجةرؤيةو دةكةوَيتة خوار بازطةى سلَيمانى 
نؤكانةوة  كؤمثانياى  لةاليةن  كة  عةربةت، 

دروستكراوة«.
ئازاد كة ماوةى )4( ساَلة، سةرقاَلى ئةو 
نةوتةى  ئةو  نرخى  بة  سةبارةت  ثيشةيةية، 
دةيفرؤشن وتى: »كؤمثانيا ناهَيَلَيت ئَيمة زؤر 
تةدةخولى ئةو شتانة بكةين، بةاَلم ئةوةندةى 

برادةرةهةية  ئ��ةو  لةطةَل  ثةيوةنديمان 
بؤ  م��ةرز،  لةسةر  حساباتة  بةرثرسى  كة 
نةوتةكة  جؤرى  دةيفرؤشين  كة  هةرتةنَيك 
دةيزانَيت، بة )360( دؤالر تاوةكو )410(دؤالر 

فرؤشراوة«.
ليذنةى  ئةندامى  مةالنورى،  عةبدوَلآل 
ثةرلةمانى  لة  سروشتييةكان  سامانة 
الي  ليستةي  ئةو  »بةثَيي  وتى:  كوردستان، 
سامانة  وةزي��ري  رؤذةي  ئةو  هةية،  من 
لةسةر  ثةرلةماندا  لةبةردةم  سروشتييةكان 
تةنكةر   )384( دةدا،  روونكردنةوةي  بودجة 
هةر  رؤيشتبوو،  تةقتةقةوة  نةوتي  كَيَلطة  لة 
تةنكةرةو )28(تةن باردةكاتء بؤ هةرتةنَيك 

)385(دؤالر وةردةطيرَيت«.
بةثَيى زانيارييةكانى ئةو ثةرلةمانتارة بَيت، 
ئةطةر لة رؤذَيكدا )384(تةنكةر لة تةنها يةك 
كَيَلطةوة »تةقتةق« رؤيشتبَيت بؤ ئَيرانء بإى 
نةوتء نرخةكةى بةوشَيوةية بَيت، بةوثَيية، 
مانطانة هاوكَيشةيةكى حسابى سةير دةضَيتة 

حسابة ناديارةكانةوة!!...
طريمان، رؤذانة كةمتر لةو )384(تةنكةرة 
يةك  لة  بَيت  )300(تةنكةر  دةربهَينرَيتء 
)350( بة  نرخةش  لةو  كةمتر  بة  كَيَلطةو 

دؤالر بفرؤشرَيتء تةنها مةزةندةى ئةوةش 
بكةين كة هةردوو كَيَلطةكةى ديكةش )زاخؤو 
كؤرمؤر(، رؤذانة )300(تةنكةريان لَي إةوانة 
هةر  رؤذى  يةك  داهاتى  كؤى  ئةوا  بكرَيت، 
سآ كَيَلطةكة دةكاتة )8(مليؤنء )820(هةزار 
دؤالرء داهاتى فرؤشيش بؤ يةك مانط لة هةر 
)600( )264(مليؤنء  دةكاتة  كَيَلطةكةدا،  سآ 

ثارةيةش  بإة  ئةم  لةمانطَيكداء  هةزار دؤالر 
كة  لةوةى  جطة  راستةوخؤ،  داهاتى  وةك 
بةثَيى كؤمةَلَيك زانياريى، طومانيش دةكرَيت 
دةرهَينانى  ط��ةإانء  ثإؤسةى  لةكؤى  كة 
يةكَيتى  ثارتىء  لةكَيَلطةكاندا،  نةوتيشدا 

ثشكيان لةطةأل كؤمثانيا بيانييةكاندا هةبَيت.

سةنطةر جةمال

هةرَيم  سنوءرةكاني  لةسةر  ديواربةندَيك  ئَيران 
اليةن  ه��ةردوو  لةنَيوان  مشتومإ  دروس��ت��دةك��اتء 
لةوبارةيةوة  خؤي  بَيئاطايي  هةرَيميش  دةكةوَيتةوةء 

دةردةبإَيت.
باَليؤزى عَيراق لة كؤماري ئيسالميي ئَيران رايطةياند: 
تاووتوَيى  ئَيرانيدا  اليةنى  لةطةأل  عَيراقى  ليذنةيةكى 
كؤمارى  لةاليةن  سنووريى  دي��وارى  دروستكردنى 
دةكاتء  هةرَيمدا  سنوورةكانى  لة  ئَيرانةوة  ئيسالميى 
وتى:  عَيراق،  ئةسوات  ئاذانسى  بؤ  لَيدوانَيكيدا  ميانى  لة 
»باسى هةموو ئةو دةنطؤيانة دةكرَيت، كة دةوترَيت ئَيران 
ديوارى جياكةرةوة لةنَيوان خؤىء هةرَيمى كوردستاندا 
بارةيةوة  لةو  ثرسيار  فةرميى  بة  ئَيمة  دروستدةكات، 

دةكةينء داواى رءونكردنةوةش دةكةين«.
لة  زياترة  ئَيران  عَيراقء  خاكى  نَيوان  سنوورى 
)1336(كم، زؤربةى ئةو سنوورةش هاوتةريبى هةرَيمى 
حكومةتى  نوَينةرى  عومةر،  نازم  بةآلم  كوردستانة، 
هةوَلَيكى  هةر  لة  خؤى  بَيئاطايى  ئَيران،  لة  هةرَيم 
لةوجؤرة دةربإىء لة لَيدوانَيكيدا بؤ رؤذنامة وتى: »تةنيا 

كة  ئةوةية،  رؤذنامةكانةوة  لة  بيستوءمانة  ئةوةندةى 
لة  كراوة،  مةسةالنة  لةو  باس  عَيراقييةوة  لة سةفارةتى 
هيض سةرضاوةيةكى ديكةى رةسمييةوة جةختى لةسةر 

نةكراوةتةوة«.
ئةو باسى لةوةكرد: ضةندجارَيك لة راطةياندنةكانةوة 
قسةى لةسةر كراوة، بةآلم بة رةسميى ئاطادارى نين، بؤية 
»نة ئةوةية قبوءَلى بكةين، نة رةتيشى بكةينةوة«، هةروةك 
كؤبوءنةوةيةش  ئةو  بانطهَيشتى  كة  خستةإوو  ئةوةى 
وتيشى:  كردووةو  باسى  عَيراق  باَليؤزى  كة  نةكراون، 
»تةنيا طرفت ئةطةر هةبَيت لةسةر دياريكردنى سنوورو 
باسمان  خؤمان  ضةندينجار  ئَيمة  ضونكة  دةبَيت،  مةرز 
فشار  ئَيران  ئةوةى  لةجياتى  داوامانكردووة  كردءوةو 
بخاتة سةر حكومةتى هةرَيمى كوردستان، دةكرَيت لةناو 
خاكى خؤيةوة سنوورةكانى قايم بكات، ضونكة هةرَيمى 
كوردستان لة توانايدا نيية كؤنترؤَلى ئةو سنوورانة بكات، 
بزانن  بةرذةوةنديى خؤيان  بة  ئةوانيش ضى  لةبةرئةوة 
واش  كارى  ئةطةر  بةآلم  ئازادن،  خؤياندا  خاكى  لةناو 
لةنَيوان  ئةو سنوورةية  دياريكردنى  طرفت  تاكة  بكرَيت، 
دياريكردنى  بة  ثَيويستى  كة  وآلت��دا،  ه��ةردوء  خاكى 

تةختيتى سنوور دةبَيت لةو شوَينانةدا«.

هاوإآ عةبدوَلآل

سةر  فةرمانبةرى   )27( مانطة  ثَينج  م��اوةى 
كةركوك  بؤ  هةرَيم  رؤشنبيريى  وةزارةت��ى  بة 
طواستراونةتةوةء تائَيستا مووضةيان وةرنةطرتووةو 

كَيشةكةيان بؤ ضارةسةرنةكراوة.
هةرَيمى  وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى  بإيارى  بة 
دةرض��ووةو  )2010/3/9(دا  لة  كة  كوردستان، 
كراوة،  هةرَيم  رؤشنبيريى  وةزارةت��ى  ئاراستةى 
فةرمانبةرى   )27( طواستنةوةى  بة  بإياردراوة 
فؤإمى  كة  هةرَيم،  رؤشنبيريى  وةزارةتى  بة  سةر 
ماَلى  بةإَيوةبةرَيتى  بؤ  كةركوكة  خؤراكيان 
كارةكاني  ضوارضَيوةي  لة  كةركوك  رؤشنبيريى 

مادةي )140(دا.
ناوى  نةيويست  كة  فةرمانبةرانة  لةو  يةكَيك 
هةيةء  خزمةتم  ساأل   )30( »نزيكةى  وتى:  بهَينرَيت 
بذَيويى ذيانم لةسةر كارةكةمة، كةضى ماوةى ثَينج 

بةرامبةريشدا  لة  وةرنةطرتووةء  مووضةم  مانطة 
رؤشنبيريي  وةزارةت����ى  ه��ةرَي��مء  حكومةتى 

كةمتةرخةمبوونء هيضيان بؤ نةكردووين.
بةإَيوةبةرى  عةبدولوةهاب،  هةَلطورد  هاوكات 
طشتيى لة وةزارةتى رؤشنبيريى هةرَيمى كوردستان، 
بة رؤذنامةى راطةياند: طواستنةوةى ئةو فةرمانبةرانة 
لة ضوارضَيوةى جَيبةجَيكردنى مادةى )140(ةء بةثَيى 
نووسراوى ئةنجومةنى وةزيران ئَيمة ئةو بإيارةمان 
ثَيداضوونةوة  داوايانكرد  هةندَيكيان  جَيبةجَيكردووة، 

بة بإيارةكةدا بكرَيتء دوابخرَيت، بةآلم نةكرا.
فةرمانبةرانة  ئةو  مووضةى  »تائَيستا  وتيشى: 
وةزارةت��ى  لة  كَيشةكةيان  نةبووةتةوةو  يةكاليي 
بضووكء  هةوَلى  هةندَيك  ئَيمة  عَيراقة،  داراي��ى 
قوربانىء  نةبنة  زياتر  لةوة  دةبَيت  داوة،  ناإةسميان 
ئةوان  بكةين، ضونكة  بؤ ضارةسةر  زوو كَيشةكةيان 
خاوةن هةقنء بذَيويى ذيانيان لةسةر ئةو مووضةية 

بةندة«.

لةثشتى د.بةرهةمةوة، روونكردنةوةيةك بةناوى حكومةتةوة بآلودةكريَتةوة
ثارتىء يةكيَتى، مانطانة زياتر لة )250( مليؤن دؤالريان لة نةوتى »قاضاخ« دةستدةكةوَيت

هةرَيم ئاطادارى ديوارةكةى ئَيران نيية ثيَنج مانطة )27( فةرمانبةرى وةزارةتى 
رؤشنبيريى بةبآ مووضة لة كةركوكن
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سةرنووسةر

ه���ةروةك ض����اوةإوان دةك��را، 
كوتلة  دوَي��ن��َي��ي  ك��ؤب��وون��ةوةك��ةى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سياسييةكانى 
تةنيا  ب��وو،  ئةنجام  ب�آ  ع��َي��راق 
كة  ب��وو،  ئ��ةوة  دةستكةوت  بإيارو 
رؤذي  خراية  داهاتوو  كؤبوونةوةي 
لةبري  داهاتوو  هةفتةي  يةكشةممةي 

رؤذي دووشةممة!
كَيشةكان هةروةك خؤياننء اليةنة 
دوورتر  لةيةكتر  تادَيت  سياسييةكان 
نَيوانيان  متمانةيي  ب�آ  دةكةونةوةو 
ثَييواية،  هةراليةك  دةبآء  ئاَلؤزتر 
كة كات لة بةرذةوةنديي ئةو دةب�آء 
بةرةو  ركةبةري  كوتلة سياسييةكةي 
الوازبوونء هةَلوةشاندنةوة دةض�آء 
مةوداي ثةتثةتَينةكةي نَيوانيان كةمتر 

دةبَيت.
كةسايةتييةكي  ضةند  ئةمجارةيان 
موقتةدا سةدر،  عةالويء  ئةياد  وةك 
سورياء  وآلتي  كردووةتة  رووي��ان 
ديكةي  كةسايةتي  ئايا  ن��ازان��رآ، 
هةَلدةطرن،  ثَييان  شوَين  عَيراقي 
لةوآ  اليةنة  دوو  ئةو  تةنيا  ياخود 
بؤ  ضارةيةك  دؤزينةوةي  هةوَل�ى 
عَيراق  نةك  خؤيان،  طرَيكوَيرةكاني 
يةكَيكة  سةدر،  رةوتي  دةدؤزن��ةوة؟ 
طةإانةوةي  دذةكاني  هةرة  لةاليةنة 
ناوو  ه��ةر  لةذَير  بةعس  حيزب�ى 
طرتنةدةستى  بؤ  بَيت  ثةردةيةكدا 
لةاليةكي  ل��ةع��َي��راقء  دةس���ةآلت 
ديكةشةوة ئةو رةوتة يةكَيكة لةاليةنة 
كانديدكردنةوةي  دذةكاني  ه��ةرة 
سةرؤكي  ثؤستي  بؤ  ماليكي  نورى 

ئةنجومةني وةزيراني عَيراق.
ضووني سةرؤكي رةوتي سةدر بؤ 
هةَلدةطرَيت،  لَيكدانةوة  طةلَيك  سوريا 
ب�َيهودةبووني  بة  ئاماذة  لةاليةك 
هةوَلةكاني ليستة شيعةكان دةردةخات 
لةطةيشتن بةإَيككةوتن لةناو خؤيانداو 
كارتةكان  هةموو  ديكةش  لةاليةكي 
بةشَيوةيةك  دةكات،  بةيةكتر  تَيكةأل 
بكاتةوة دوور  وابير  اليةنَيك  كة هةر 
هةرضي  خؤي  هاوثةيمانَيتييةكةي  لة 
زووترة فرياي خؤي بكةوآء ئةويش 
بةج�آ  دةستثَيبكاتء  خؤي  مانؤإي 

نةمَينَيت.
ه��ي��ض ك���ات ب��َي��م��ت��م��ان��ةي��يء 
سياسيية  الي��ةن��ة  ث��ةرت��ةوازةي��ي 
سياسيية  ثرؤسة  لة  عَيراقييةكان 
نةطةيشتووةتة  عَيراقدا  نوَييةكةي 
ئةم ئاستةي كة ئةمإؤ تَييكةوتوونء 
هةَلوةشاندنةوةي  ئةطةري  ت��ادآ 
دةب�آء  بةهَيزتر  هاوثةيمانَيتييةكان 
تةنانةت ئةطةر هاتوو ضةند اليةنَيكيش 
لة  خؤياندا  لةنَيوان  رَيككةوتن  بطةنة 
داهاتوودا ئةطةري هةَلوةشانةوة، يان 
ساتدا  لةئانء  عَيراق  ثةرلةماني  لة 

دةبَيت.
عَيراقء  سياسيي  هةلومةرجي 
ثَيكهاتةو  جياجياكاني  ئاراستة 
لة  روو  عَيراقييةكان  سياسيية  اليةنة 
بةرةو  هةَلوةشاندنةوةي  ثةرتبوونء 
رووةو  ناكؤكةكانة  هاوثةيمانيية 
ئةو  ئةمةش  بضووكتر،  ق��ةب��ارةى 
زؤربةي  كة  دةسةلمَين�آ،  راستيية 
لةناخي  عَيراق  سياسييةكاني  اليةنة 
يةك  نينء  هاوبيرو هاوخةم  خؤياندا 
تَيإوانيني هاوبةشيان نيية بؤ ئَيستاو 

بؤ داهاتووي عَيراق.

بةرهةم خاليد

لة  وةزيران،  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى 
دوو نووسراوى جياداو بةدةر لة رَينمايية 
كارطَيإييةكان كةسَيك لة يةكةم دامةزراندندا 
دادةمةزرَينَيتء  )خبير(  شارةزا  ثلةى  بة 
ف�ةرم�ان�َيك  بة  نووسراويشدا  دووةم  لة 
كةسَيك لة )ثلة5/ م�ةرت�ةب�ة/4(ةوة دةكاتة 
ثلةيةك  هةر  لةكاتَيكدا  )ثلة/3مةرتةبة/1( 
ساَلَيك  مةرتةبةيةك  هةر  ساألء  ضوار 
خزمةتى ثَيويستة، ثسثؤإَيكى كارطَيإييش 
ياسا  بةثَيى  ئةوة  كة  دةك��ات:  لةوة  باس 
ثلةى  بة  طةيشتن  بؤ  كةسَيك  هةَلةيةو 
شارةزا دةبَيت الني كةم )20( ساأل خزمةتى 

كارطَيإييء توَيذينةوةى هةبَيت.
ديواني  فةرمانَيكى سةرؤكايةتى  بةثَيى 
ذم��ارة  بة  كة  وةزي���ران،  ئةنجومةنى 
سةرؤكايةتى  لة   2010/5/3 لة   )4728(
ئةنجومةنةوة بة ئيمزاى د.بةرهةم ئةحمةد 
وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  سةرؤكى  ساَلح، 

دراوة  بإيار  كة  هاتووة:  تَييدا  دةرضووة، 
ناوى د.سرمد  بة  دامةزراندنى كةسَيك  بة 
ثسثؤإ  زةه���اوي،  ش��ةوك��ةت  محمود 
ميالكي  لةسةر  ظَيتَيرنةرى  ب��وارى  لة 
ئاو/  وةزارةتى كشتوكاألء سةرضاوةكانى 
بةإَيوةبةرَيتى طشتيى كشتوكاَلي سلَيمانى، 
بة  خبير،  واتة:  )ش��ارةزا(  ناونيشانى  بة 
مووضةى شايستة وةك لة نووسراوةكةدا 

هاتووة.
بوارى  لة  ثسثؤإ  قةرةداغي،  د.ك��اوة 
زانكؤي سلَيمانى،  لة  مامؤستا  كارطَيإييء 
ئاماذة بؤ ئةوة دةكات: كة بةهيض شَيوةيةك 
دامةزراندندا  يةكةم  لة  كةسَيك  نابَيت 
بؤ  كةسَيك  دابنرَيتء  ش��ارةزا  ثلةى  بة 
 )20( دةبَيت  كةم  الني  ثلةية  بةو  طةيشتن 
ساأل خزمةتى هةبَيتء كارى توَيذينةوةى 
طرنطي لة بوارى خؤيدا ئةنجام بدات، بؤية 

ئةو حاَلةتة نادروستةو ناياسايية.
ديكةى  فةرمانَيكى  بةثَيى  هةروةها 
سةرؤكايةتى  لة  دي��وان  سةرؤكايةتى 

ئةنجومةنى وةزيران ذمارة 
كة   ،2010/6/1 )6417(ي 

عوسمان،  د.ن��ورى  ئيمزاى 
لةسةرة  ديوانى  سةرؤكى 
بإياردرا  كة  هاتووة:  تيايدا 

ناونيشانى  طؤإينى  لةسةر 
عومةر،  زاهد  محةمةد  دي��ارى 
ميالكي  لةسةر  فةرمانبةرة  كة 

الوان  رؤشنبيرييء  وةزارةت��ى 
 5/( ثلة  لة  محررين(  )رئيس  لة 
ثلة  لة  )بةإَيوةبةر(  بؤ  مةرتةبة/4( 

)/3 مةرتةبة/1( بة مووضةى )621( 
هةزار دينار.

دةرب�����ارةي ئ���ةو ح��اَل��ةت��ةش 
باس  كارطَيإيي  بوارى  ثسثؤإةكةى 
بةثَيى  حاَلةتةش  ئةو  كة  دةكات:  لةوة 

مةطةر  نابَيت  كارطَيإييةكان  رَينمايية 
زؤر  كارَيكى  كةسة  ئةو  حاَلةتَيكدا  لة 
طرنطي ئةنجامدابَيت، ئةوةش لة دةسةآلتى 
نةك  وةزيرانداية،  ئةنجومةنى  سةرؤكى 

س��ةرؤك��ى 
حاَلةتة  ئةم  بؤية  دي��وان، 
كارطَيإييةكانة  رَينمايية  ثَيضةوانةى 
بةوثَييةى لة نووسراوةكةدا هيض ئاماذةيةك 
نةدراوة كة بؤضىء لةبةر ض هؤكارَيك ئةو 

ثلةية بةو شَيوةية بةرزدةكرَيتةوة؟

سةنطةر جةمال

رووداوى  ب��ةس��ةر  رؤذ   )5( دواى 
ئوتَيل  ئاطركةوتنةوةكةى  كارةساتبارى 
ليذنةى  لةاليةن  ئةنجامَيك  هيض  سؤما، 
هؤكارى  رانةطةيةنراوةو  لَيكؤَلينةوةوة 

كةوتنةوةى ئاطرةكةش ئاشكرا نةكراوة.
سةعات  لة  سؤما  ئؤتَيل  سووتانى 
)10.45(ى شةوى ثَينجشةممة لةسةر هةينى 
سلَيمانى  شارى  لةناوجةرطةى  راب��ردوو 
برينداربوونى  كةسء   )28( طيانلةدةستدانى 
رَيذةيةش  لةو  ل�َي�كةوتةوةء  كةس�ى   )22(
)14(يان عَيراقين كة تةنيا يةكَيكيان عةرةبة، 
وآلتانى  خةَلكى  تريشيان  قوربانيى   )14(

بيانين.

دواى زيانةكان دةكةونة خؤ؟!
طيانلةدةستدانى  كارةساتةكةو  دواى 
ذمارةيةكى بةرضاوى هاوآلتى كوردء بيانى، 
كاربةدةستانى حكومةت كةوتنةخؤو بؤ رؤذى 
دواتر لةاليةن سةرؤكى حكومةتى هةرَيمةوة 
بة دوو فةرمانى جياواز دوو ليذنة لة شارى 
بة  تايبةت  يةكةميان:  كة  ثَيكهات،  سلَيمانى 
لَيكؤَلينةوة لة ضؤنَيتى كةوتنةوةى ئاطرةكةو 
ليذنةى  كةمتةرخةم،  اليةنى  دياريكردنى 
فةرمانطةكانى  نوَينةرانى  لة  كة  دووةميش: 
بةو  ثَيداضوونةوة  بؤ  ثَيكهاتووة  سنوورةكة 

هةن،  سنوورةكةدا  لة  باَلةخانانةى  تةالرو 
ثةيإةوكردنى  لة  ئاطاداربوون  مةبةستى  بة 

مةرجةكانى سةالمةتى.
دووةم  ليذنةى  رؤذةش���دا  ضةند  لةم 
رَينمايى تايبةتى دةركردووة بؤ رةضاوكردنى 
باَلةخانة  ئوتَيلء  لة  سةالمةتى  مةرجى 
شوَينانةشيان  ئةو  بةشَيكى  طشتييةكانداء 
ليذنةى  تائَيستا  بةآلم  كردووةتةوة،  بةسةر 

يةكةم هيض زانيارييةكى نةدركاندووة.
بةرطريى  نوَينةرى  ئيبراهيم،  ديار  عةقيد 
بةدواداضوون  ليذنةيةى  لةو  شارستانى 
ئةوة  دةك��ةن،  باَلةخانةكان  ئوتَيلء  بؤ 
دةخاتةإوو: كة ليذنةكةيان دةستبةكاربووةو 
»دةستبةكاربووينء  وتى:  لةوبارةيةشةوة 
بةشَيكى  دةرك��ردووةء  تايبةتمان  رَينمايى 
ئوتَيلء باَلةخانةكان بةسةركراونةتةوة، ئةو 
بينايانةش كة لةمةودوا دروستدةكرَيت دةبَيت 
رةزامةنديى ئَيمةى بؤ وةربطيرَيت بؤ ئةوةى 

مةرجى سةالمةتيان تَيدا رةضاو بكرَيت«.
الى خؤشيةوة كةمال عةبدوَلآل، نوَينةرى 
كرد  لةوة  باسى  ليذنةكة،  لة  طةشتوطوزار 
دواى دةستبةكاربوونيان مةرجةكان بةسةر 
ئوتَيلء  بة  ئةو شوَينة طشتيانةدا دةسةثَينن 
نيشتةجَيبوونء  باَلةخانةى  ماركَيتء  مؤألء 
لَيدوانَيكيدا  لة  حكومييةكانيشةوة،  فةرمانطة 
تةواومان  »دةسةآلتى  وتيشى:  رؤذنامة  بؤ 
ثَيدراوةو ئةو باَلةخانانة هةر كةموكوإييةكيان 

رؤذدا   )30( ل��ةم��اوةى  دةب��َي��ت  هةبَيت، 
رَينمايىء مةرجةكان جَيبةجَي بكةن، ئةطةرنا 

دادةخرَين«.
كة  ليذنةيةشةوة  ئةو  كارى  لةبارةى 
ئاطركةوتنةوةكة  ضؤنَيتى  لة  لَيكؤَلينةوة 
دةكات كة ثارَيزطارى سلَيمانى سةرؤكايةتى 
دةكات، توانا عةلى، سكرتَيرى رؤذنامةوانى 
ئةنجامى  كة  ك��ردةوة  دووثاتى  ثارَيزطار، 
كؤتايى دةرنةكةوتووةو وتى »لَيكؤَلينةوةكان 

وردنء ثَيويستيان بة كات هةية«.

ئاطركوذَينةوة ئامَيرى ثَيويستى نيية
هةرضةندة لة ساتى كةوتنةوةى ئاطرةكةوة 
رؤَلى  شارستانى  بةرطريى  فةرمانطةى 
بةرضاوى هةبوو لة كوذاندنةوةى ئاطرةكةو 
ئوتَيلةكة،  ناو  كةسانى  رزطاركردنى  هةوَلى 
بةشَيوةيةك توانرا )54( كةس رزطار بكرَين، 

بةآلم )28(يش بوونة قوربانيى.
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  ديار،  عةقيد 
مؤدَيلى  هةمانة  ئامَيرانةى  »ئ��ةو  وت��ى: 
بةآلم  جيهانيية،  ستانداردى  بةثَيى  تازةيةو 
نيية، ئةوةش  وةك ثَيويست ذمارةيان زؤر 
سلَيمانييةوة،  شارى  فراوانبوونى  بةهؤى 
كة كؤمةَلَيكى ديكةمان ثَيويستة، ثَيشتريش 
بةآلم  كردووة،  ثَيداويستيانةمان  ئةو  داواى 

تائَيستا نةكإدراون«.
خَيرا  شارستانى  »بةرطريى  وتيشى: 

كؤنترؤَلى ئاطرةكةى كرد، بةوةى زؤرَيك لة 
ذوورةكان نةسووتاون، بةآلم ئةو خةَلكةى 
دووك��ةألء  بةهؤى  لةدةستداوة  طيانيان 
دةرضةوة  سةالمةتىء  رَينمايى  نةبوونى 

بووة، كة لة بيناكةدا جَيبةجَي نةكراوة«.
زؤربةى ئةو باَلةخانانةى لة كوردستاندا 
سةالمةتىء  مةرجةكانى  دروستدةكرَين 
ناكرَيتء  رةض��او  تَيدا  خؤشطوزةرانى 
ئةو  بةشَيوةيةك  بازرطانين،  باَلةخانةى 
بؤشايىء  جَيهَيشتنى  بةبآ  باَلةخانانة 
بةتةنيشت يةكةوةن، جطة لةوةى زؤربةيان 
دةرض��ةى  ئؤتؤمبَيلء  وةستانى  ثاركى 
ئاطركوذَينةوةو  سيستمى  فرياطوزاريىء 
طرفتانةش  ئةو  نيية،  تَيدا  هةواطؤإكَييان 
ئوتَيل  هاوشَيوةى  رووداوَيكى  لة  وادةكةن 
بريندارةكان  قوربانيىء  ذمارةى  سؤمادا 

زؤربن. 
بؤ  كةموكوإييانة  ئةو  عةبدوَلآل،  كةمال 
باسى  دةطةإَينَيتةوةو  هةماهةنطى  نةبوونى 
دروستكردنى  دواى  زؤرجار  كة  لةوةكرد 
ئاطادار  ئينجا  ميوانخانةيةك  يان  ئوتَيل 
ثَيش  ثَيويستة  لةكاتيََكدا  دةك��رَي��ن��ةوة، 
ضةسثاندنى  بؤ  بيناكةو  دةستثَيكردنى 
ئاطاداربكرَينةوة،  سةالمةتى  مةرجةكانى 
سةردانى  كة  دوَينآ  خستةإوو  ئةوةشى 
دووانيان  تةنيا  كردووة  باَلةخانةى  هةشت 

مةرجى سةالمةتييان تَيدابووة.

ثشتيوان سةعدوَلآل

)12(ى  خوَيندكارى  هةزار   )80( نزيكةى 
ئامادةيى بةشداريي تاقيكردنةوةيان كردووة، 
هةزار   )20( تةنيا  ثةيمانطةكان  زانكؤو  بةآلم 
خوَيندكار وةردةطرنء دةيان هةزار خوَيندكار 

لة زانكؤء ثةيمانطة بَيبةش دةكرَين.
ثةروةردةى  وةزارةتى  ئامارةكانى  بةثَيى 
 )76( يةكةمدا  خولى  لة  كوردستان  هةرَيمى 

قؤناغى  خ��وَيندكارى   )433( ه���ةزارء 
تاقيكردنةوةيان  بةشداريي  ئامادةيى  )12(ى 
 )454( ه��ةزارء   )22( رَيذةية  لةو  ك��ردووةو 
 )979( هةزارء   )53( دةرض��وون،  خوَيندكار 
خوَيندكار دةرنةضوونء ماونةتةوة بؤ خولى 
باآل  خوَيندنى  وةزارةت��ى  هاوكات  دووةم، 
ثةيمانطةكان  زانكؤو  كة  ئاشكرايكردووة، 
بؤ  وةردةط��رنء  دةرضوو  هةزار   )20( تةنيا 
ليذنةيةك  ضةند  كَيشةكة  ضارةسةركردنى 

ثَيكهَينراوة.
سةرؤكى  راوَي��ذك��ارى  ق��ادر،  د.جةبار 
بة  باآل  خوَيندنى  كاروبارى  بؤ  حكومةت 
رؤذنامةى راطةياند: ئةطةر رَيذةى دةرضوون 
)50%( بَيت لةم حاَلةتةدا )16( هةزار خوَيندكار 
ئةطةر  وةرناطيرَين،  ثةيمانطةكان  زانكؤو  لة 
 )20( نزيكةى  بَيت   )%55( دةرضوون  رَيذةى 
 )5( لةوة  جطة  وةرناطيرَين،  خوَيندكار  هةزار 
ماونةتةوة،  ثاردا  ساَلى  لة  خوَيندكار  هةزار 

لة  زؤر  ذمارةيةكى  ثَيدةضَيت  لةبةرئةوة 
خوَيندكاران لة زانكؤو ثةيمانطةكاندا جَيطةيان 

نةبَيتةوة.
وتيشى: »ئةركى حكومةتة بير لة كَيشةكانء 
ضارةسةركردنى بكاتةوة، لة ئَيستادا سةرؤكى 
ثَيكهَيناوةو  ليذنةيةكى  وةزيران  ئةنجومةنى 
لةو  لَيكؤَلينةوةي  كة  راسثاردووة،  ئَيمةى 
ثَيشنيازمان  كؤمةَليك  بكةينء  بؤ  مةسةلةية 

ثَيشكةشكردووة«.

حكومةت دوور لة ريَنماييةكان 
ثلةو ناونيشاني كارطَيأيي دةبةخشيَتةوة

دواى ثيَنج رؤذ، اليةنة ثةيوةنديدارةكان
هؤكارى ئاطركةوتنةوةكةى ئوتَيل سؤمايان رانةطةياندووة

دةيان هةزار دةرضووي ثؤلي )12( لة زانكؤو ثةيمانطةكان وةرناطيرَين

هةولَةكان هَيشتا 
بَى ئةنجامن!!
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ثاشماوةى... حكومةتى هةرَيم، 
بة ناوى كؤمةكةوة، زياتر لةيةك 

مليار دؤالر...

سويد،   ،ITF جيهانيي  بانكي   ،UNDG
بة ريتانيا، نة رويذ، دانيمارك(ن.

بةإَيوةبةرَيتيية  ئةم  ئةمةشدا،  لةطةأل 
كة  كؤمةكانةى  ئةو  نةكردووةتةوة،  رووني 
هةرَيم،  حكومةتى  بة  داويانة  اليةنانة  ئةو 
ئةوة  تةنيا  تةرخانكراون،  بؤضى  ض��ؤنء 

هاوكارىء  طشتيى  كة  بةإَيوةبةرَيتيى  نةبَيت 
هةماهةنطيى ثةرةثَيدان، دةَلَيت: »ئة و كؤمة كء 
بة   تايبة تن  دة يبة خشن،  كة   يارمة تييانة ى 
عَيراقىء  ناحكوميية   رَيكخراوة   بة   ثارة دان 
بؤ  ه��ة روةه��ا  ج��ؤراوج��ؤرة ك��ان،  بيانيية  
قة رزثَيدانى  رَيطة ى  لة   قة رز  كة مكردنة وة ى 

درَيذخاية نة وة« .
ه��اوك��ارىء  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتيى 
هةماهةنطيى ثةرةثَيدان، لة ماَلثةإى رةسميى 
خؤيدا ئاماذة بؤ ئةوةش دةكات كة بة خشينى 

كؤمة كبة خشة كان، تة نيا يارمة تى دارايى نيية،  
لؤجيستيكيش  يارمة تى  ميهرة بانيء  بة َلكو 

دة طرَيتة وة.
لةوة  جةخت  ناوبراو،  بةإَيوةبةرَيتيى  
دةكاتةوة، سة رجة م ئة و كؤمة كانة ى كة  دراون  
بة  هة رَيمى كوردستان، بة  )1.087.128.355(

لة و  دة خة مَلَينرَيت،  ئة مريكى  دؤالرى 
 )%70.2( واتة   بإة ثارةيةش  )763.633.758(، 
تائَيستا لة  ثارَيزطاى هة ولَيرء بة شة كة ى تر لة  

ثارَيزطاى سلَيمانى سة رف كراوة.

بإةكؤمةكة  ئةو  ناوبراو،  بةإَيوةبةرَيتيى 
باس  دةكاتةوةء  روونتر  ثارَيزطاكان  بةثَيى 
بة خشين  بإة ثارة ية ى  ئة و  كة  دةكات،  لةوة 
كة  بؤ ثارَيزطاى هة ولَير تة رخانكراوة  بريتيية  
ئة مريكىء  دؤالرى   )473.333.428( لة  
بإة بة شى تة رخانكراوى ثارَيزطاى سلَيمانيش، 
ئة مريكيية ء  دؤالرى   )159.000.248(
دهؤك  ثارَيزطاى  بؤ  كة   بإة ثارة ية ى  ئة و 
)107.367،140( لة   بريتيية   تة رخانكراوة،  

دؤالرى ئة مريكى.

ه��اوك��ارىء  طشتيى  بةإَيوةبةرَيتيى 
هةماهةنطيى ثةرةثَيدان، تايبةتة بة ثةرةثَيدانى 
طةشةثَيداني  كارطَيإيي  ب��ةإَي��وةب��ردنء 
وةزارةت���ي  بؤ  ه��اوك��اري  هةماهةنطييء 
بة  كوردستان،  هةرَيمي  حكومةتي  ثالني 
رَيبةري  بةندةكاني  لةسةر  جةختكردنةوة 
ستراتيذي كاروباري ثالنداناني وةزارةتةكاني 
حكومةتي هةرَيمي كوردستانء بةخشةرةكانء 
ثةرةثَيدةراني ثإؤذة نَيودةوَلةتييةكانء دةزطا 

جَيبةجَيكارةكان.



سازدانى: رؤذنامة

سياسةتمةدارو  سالم،  ناميق  جةوهةر 
سةرؤكى يةكةم خولى ثةرلةمانى كوردستان، 
دةرب��ارةى  تايبةتةدا،  ضاوثَيكةوتنة  لةم 
ئَيرانء  بة  هةرَيم  نةوتى  فرؤشتنى  ثرسى 
ئابووريى  ستراتيذى  ثالنء  »نةبوون«ى 
رؤذنامة  بؤ  هةرَيمةوة،  حكومةتى  لةاليةن 

دةدوَيت.

مةسةلةى  رؤذان�����ةدا،  ل��ةم  رؤذن��ام��ة: 
ناردنةدةرةوةى نةوتى هةرَيم بة رَيطةى قاضاخ، 
هةآليةكى  باسكراو  دةرةوة،  ميدياكانى  لة 
راى  لَيكةوتووةتةوة.  دةرةكيى  ناوخؤيىء 

بةرَيزتان لةم بارةيةوة ضيية؟
* سةيرة، زياتر لة ساَلَيكة خةَلكانَيكى ئاطادارء 
لةنَيو ميدياى ئةهلىء بطرة لة ميدياكانى سةر بة 
كراوة،  دياردةية  لةو  باس  دةسةآلتيشدا  ليستى 
)نيويؤرك  كة  نةضوو،  بةاليدا  دةسةآلت  كةضى 
باسيان  جيهانيى(  ئاذانسى  هةندَيك  تايمزء 
بَيئاطايىء  نةفيكردنء  نَيوان  لة  دةسةآلت  كرد، 
بةسةرخؤيةوة.  ماأل  كردية  ب��ةدواداض��وون��دا 
نيطةرانيية،  مايةى  وا،  هةواَلى  بآلوبوونةوةى 
ديارة ئيدى ناتوانرَيت نكؤَلى بكرَيت لة ريزبةندى 
رَيطاى  عيمالقةكانى  تةنكةرة  درَي��ذى  دوورو 
دياردةى  لةمةشدا  باشماخ...،  ئومةرانء  حاجى 
ثةنجابةثةنجا خؤى دةنوَينَيت، ئةم ديوى دَيطةَلة 
ئ��ةوةى  ده��ؤكء  هةولَيرء  ئ��ي��دارةى  لةسةر 
ثاآلوطةى  باسى  سلَيمانى!  لةسةر  باشماخيش 
ئةو  تواناى  بَلَييت،  تؤ  دةكرَيت،  بَيجى  هةرَيمء 
بازنةكانى  دواكةوتوانةى  بضووكء  ثاآلوطة 
دةسةآلت، ئةوةندة بَيت كة رؤذانة ئا بةو شَيوةية 
)رةشةكة(ى  ثاكبكةنةوةو  بؤ  خاومان  نةوتى 

ئاوديو بكةن؟!
بارةيةوة  لةو  هةرَيم  سةرؤكى  رؤذنامة: 
كؤبوونةوةى لةطةأل ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيم 
كردووةو داواى بةدواداضوونى توندى لة اليةنة 
ثةيوةنديدارةكانى حكومةت كردووة، بةرَيزتان 

راتان لةم بارةيةوة ضؤنة؟
* بةشبةحاَلى خؤم، بَيئاطايي بةإَيز سةرؤكى 
هةرَيم، يان سةرانى ديكةى ئةم حكومةتة لةمةإ 
كَيشةى نةوت بة دروست نازانم. سةرانى لوتكةى 
كة  ئاطادارن   ئةوةندة  بايي  هةرَيم،  دةسةآلتى 
بزانن كةىء ضؤنء كَين ئةوانةى لة ثشتى )رةش(

كردنةوةى نةوتى )خاو(ء ناردنةدةرةوةيةوةن!
يةكَيتىء  قاضاخضَيتيكردنى  رؤذنامة: 
بؤ  ثارةية  ئةو  نةخستنى  نةوتةوةو  بة  ثارتى 
ناو خةزَينةو داهاتى هةرَيم، بة الى ئَيوةوة ض 

واتايةك دةطةيةنَيت؟
* ئةطةر دروست وا بَيت، تاوانَيكى طةورةية!

رؤذنامة: ئةم مةسةلةية، تا ضةند سومعةى 
هةرَيمى ثآ لةكةدار دةبَيت؟

* زؤر باسى سومعةى هةرَيم مةكة، ضونكة 
لة زؤر الوة بآ سومعة دةكرَيت، ئةمةيان ئةطةر 

وابَيت، شةرمةزارييةكى طةورةي ديكةية!
لةم  ئؤثؤزسيؤن  اليةنى  ئةركى  رؤذنامة: 

رووةوة ضيية؟
* ئؤثؤزسيؤن خؤى باشتر دةزانَيت كة ضى 
بكات، لةطةأل ئةوةشدا بة باشى دةزانم كة ئةطةر 
بكرَيت بة جديى هةوَلى راماَلينى ثةردةكان بدات 
لةسةر دياردة شاراوةكانى ئةم بوارانة، لة رَيطاى:

ئةو  راستةوخؤ  كوردستان:  ثةرلةمانى   •
بؤ  ثةرلةمانيى  ليذنةى  بخاتةروو،  ثرسانة 
بؤ  بنَيرَيت  تايبةتى  شاندى  دروستبكرَيتء 
سنوورةكانى  ثاآلوطةكانء  بيرةكانء  مةوقيعى 
هةرَيمء بةطرَيبةستةكانى هةناردةى )نةوتى رةش(

جَيطرةكةىء  حكومةتء  سةرؤكى  بضَيتةوة،  دا 
بانطبكرَين  بوارانة  ئةو  كاربةدةستانى  وةزيرء 

ثرسينةوةوة  ثرسء  رَيطاى  لة  ثةرلةمانء  بؤ 
راستييةكان بؤ خةَلك دةرخةن. 

• ثةنابردن بؤ دادطا.
طرَيبةستةكانى  ناردنى  سةر  لة  ثَيدابطرن   •

نةوتء غاز بؤ ثةرلةمان.
• ثَيداضوونةوة بة ياساى وةبةرهَينانء دانانى 
سامانء  س��ةروةتء  تاآلنكردنى  بؤ  سنوورَيك 
خاكى كوردستان بةرامبةر بة كؤمثانيا بيانييةكان، 
بة تايبةتى مادةى ضوارء هةندَيك بإطةى ترى كة 
ثةيوةنديى راستةوخؤ، يان ناراستةوخؤى هةية بة 
تاثؤكردنى زةوى لة سةر كؤمثانياء تاكى بياني، كة 
زؤربةى هةرةزؤرى ئةو كؤمثانياو تاكانةن سةر 
ثإؤسةى  كوردستاننء  داطيركةرى  وآلتانى  بة 
ناوضة  دابإانى  نةتةوايةتىء  قةوارةى  طؤإينى 
كوردييةكانء بضوككردنةوةى ثانتايى باشوورى 
كوردستانء سياسةتى بةعةرةبكردن بةردةوامة.

لة فةرمانطة  نوَينةرانى ئؤثؤزسيؤن  • بوونى 
س��ةرب��ةخ��ؤك��ان�ى هةرَيم، وةك )وةبةرهَينان(

دةستانة  دةزط���اء  ئ��ةو  ث��الن(ء  )نةخشةو  ء 
كاآل  ب��وارى  لة  بةرثرسيارن  راستةوخؤ  كة 

ستراتيذييةتةكانى هةرَيم، وةك: نةوتء غاز.
• سازدانى هةَلمةتى هؤشدارىء تةعبئةكردنى 
شةقامى كوردستانى سةبارةت بةو دياردانةو لة 
سيمينارء  كؤبوونةوةء  كؤإء  مَيزطردء  رَيطاى 
كؤنفراسء كؤنطرةء ئةكتيظكردنى راطةياندنةكانء 
كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  جةماوةرييء  بنكةى 

مةدةنى سةربةخؤ....
ضاالكيى  خ��ةب��اتء  ب��وارةك��ان��ى  طشت   •
مانطرتنء  ياداشتء  لة  شارستانى  مةدةنىء 
ئاستى  لة  تايبةتى  بة  جيا،  جيا  خؤثيشاندانى 
زةحمةتكَيشانى  الوانء  قوتابييانء  رؤشنبيرانء 
ثسثؤإانء  ئةركى  ب��وارةدا  لةم  وآلتةكةمان. 
شارةزايانى ئابووريىء سياسييةكانة كة بضنة ناو 
وردةكارييةكانء طشت مةترسييةكانى ئابووريى 
كة  روونبكةنةوة  كوردستان  خةَلكى  بؤ  )ريع(ى 
هاوردةو  يةكتةرةفةي  خةسَلةتةكانى،  لة  يةك 
دةرةوة،  بة  ثشتبةستن  كةمالياتء  ئيستهالكىء 
ئابووريى،  ذَيرخانى  بووذانةوةى  ثةراوَيزكردنى 
كةَلةكة نةبوونى سةرماية، جياوازى ضينايةتى، ئةم 
سياسةتة سةرضاوةى كةَلةكةبوونى دةسةآلتة بة 
شَيوةى )هرم(ى. ئةوةى لة وآلتى ئَيمة ثَيي دةَلَين، 

بازاإى ئازادء ليبراأل، دوورة لة راستى. 
مةدةنييةكانى  فةرميىء  ضاالكيية  طرَيدانى   •
ناوةوة بة هةندةرانةوةء دروستكردنى بةرةيةكى 

فراوان لة ئاستى هةرَيمء دةرةوةدا.
راب��ردوودا،  ساَلى   )7( لةماوةى  رؤذنامة: 
حكومةتى هةرَيمى كوردستان، بإي )46(ترليؤن 
عَيراقى  حكومةتى  لة  بودجة  وةك  دينارى 
وةرطرتووة، ضؤن دةإواننة ئةم بودجة زةبةالحة 

كة حكومةتى هةرَيم لة بةغداى وةرطرتووة؟ 
بة  ثَيدان،  ئاماذةتان  كة  بإةثارانةى  ئةو   *
نرخى ئةمإؤى دؤالر دةكاتة نزيكةى )40( مليار 
دؤالرء تةنيا ئةو بةشة بودجةى هةرَيمة كة لةسةر 
ناوةندى  حكومةتى  بودجةي  )17%(ى  ئةساسى 
بةغدا، ثاش الدانى خةرجة سيادييةكان كة نزيكةى 
ذَيرخانى  واقيعى  لةبةرضاوطرتنى  بة  )5%(ة. 
بة  هةرَيم،  كلتووريى  كؤمةآليةتىء  ئابووريىء 
طشتيى )40(مليار دؤالر كةمة، وةلَى طرفتةكةمان 
تةنها لةوةدا نيية، بةَلكو طرفتى سةرةكى لة شَيوةء 
شَيوازى مامةَلةكردنى لوتكةى )ليستى دةسةآلت( 
كة  كوردستان  سامانى  بة سةروةتء  سةبارةت 
تردا  ديوةكةى  بة  بودجةية،  بإطةكانى  لة  يةكَيك 
ديكة  دؤالرى  مليار  دةيان  بودجةية،  لةو  جطة 

داهاتى ئةم هةرَيمةية، لةوانة:
حكومةتى  بودجةى  تةواوكةرى  بودجةى   •

ناوةندى بةغدا.

• ئةو )منحة(ء يارمةتىء قةرزانةية كة لة اليةن 
نيودةوَلةتييةكانةوة  ناوةندة  يان  بيانى،  وآلتانى 
ض  نقد(،   ( بة  ض  هةرَيم  دةبَيت  عَيراقء  بة  دراون 
بة )ثإؤذة(، بةشى )17%(ةكةى بةربكةوَيت. من 
باسى كةموكووإيى اليةنى فةرميى هةرَيم ناكةم 

لةمبارةيةوة، يان سووربوونيان لةسةري.
سيادييةكان  خةرجيية  لة  هةرَيم  بةشى   •
عَيراقة،  طشتيى  بودجةى  )5%(ى  لة  زياتر  كة 
ديكةى  ئيمتيازاتى  دةرماَلةء  مووضةو  وةكو  ض 
لة  هةرَيم  ك��ارى  هَيزى  بةشى  ن��وَي��ن��ةرانء 
هاوكارىء  يان  بةغدا،  ناوةندى  دامودةزطاكانى 
دةزطايانة  ئةو دةسةآلتء  ثإؤذةكانى  ضاالكىء 

لة ثارَيزطاكانى هةرَيم.
بيانى  وآلتانى  ثإؤذةكانى  هاوكارىء   •
ضةندين  باشوورء  كؤرياى  ئةمريكاء  بةتايبةتى 
وآلتء ناوةندى نَيودةوَلةتيى ديكة لة هةرَيم، بةو 
هةندَيك  بؤ  خةرجدةكرَين  كة  ثارانةيشةوة  بإة 
ناوى  لةذَير  حكومى  حيزبيء  دةزطاى  اليةنء 

هةماهةنطىء ئةنتى تيرؤرء طةشةثَيدان .. هتد.
لة  ه��ةر  ه��ةرَي��م،  طومرطةكانى  داهاتى   •
باشماخء  ئؤمةرانء  حاجى  خةليلء  ئيبراهيم 
ثةروَيزخانةوة لةطةأل ضةند كونء قوشبنى ديكة 

بة مةنزورء غةيرة مةنزوريانةوة. 
كاشى  دؤالرى  )5(م��ل��ي��ار  ل��ة  زي��ات��ر   •
طرَيبةستةكانى نةوت )ض لة قؤناغى دوو ئيدارةيي، 
يان لة دواى يةكطرتنةوة روكةشيةكةى هةردوو 
حيزبى دةسةآلت( لةطةأل كؤمثانيا بيانييةكان كة 
كاربةدةستانى ئةوبوارانةى هةرَيم بة )شيرينى( 

ثَيناسةي دةكةنء ئيقراريشيان كردووة.
بة  ديسان  هةرَيم،  ناوخؤى  رسومى  باجء   •

مةنزورء غةيرة مةنزوريانةوة.
• بإةثارةى هاوآلتييانى هةندةرانمان، ض وةك 
وةك  يان  كةسوكاريان،  هاوكاريى  يارمةتىء 

خةرجى تايبةتىء ثإؤذةكانيان لة هةرَيم. 

• ب��إةث��ارةى ك��ةرت��ى وةب��ةره��َي��ن��ان كة 
حكومةت  سةرانى  بوارةء  ئةو  كاربةدةستانى 

باسى زياتر لة )13(مليار دؤالر دةكةن.
• داه��ات��ى م��ةن��زورء غ��ةي��رة م��ةن��زورى 
)نةوتى  خ��او(ء  )نةوتى  ناو  بة  ئاوديوكردنى 
رةش(ء ) غاز(، ض بؤ توركيا، يان بؤ ئَيران، يان 
عَيراق،  خ��وارووى  ب��ةرةو  شؤإكردنةوةيان 
هةرضةندة لةم دواييةدا طومان كةوتووةتة سةر 

ئةو)رةش( و)خاو(كراوانة.!
هاتوو  ئةطةر  ديكة،  بوارى  ضةندين  ئةمانةء 
بخرَيتة  مةسئوالنة  خاوَينء  ثاكء  دةستَيكى  بة 
بؤ  نيية  دوور  ئةوة  ذمارة،  بكرَيتة  يةكء  سةر 
ئةو ماوةية كةمتر نةبَيت لةو ) 40(مليار دؤالرةى 
ئةم  وات��ة  ناوةند،  بودجةى  لة  هةرَيم  بةشى 
هةرَيمة خاوةن داهاتء بودجةيةكى )زةبةالحة(ء 
زؤر زياترة لة بودجةى نزيكةى )37%(ى وآلتانى 
دةبينن  يةكطرتووةكان، كةضى  نةتةوة  لة  ئةندام 
ئةوة )7(ساَلة خةَلكى ئَيمة بة دةست بآ )كارةباء 
ئاوى ثاكء كَيشةكانى ديكةى خزمةتطوزارييةوة( 
كؤض  سةرلةنوآ  طوندنيشنةكانمان  دةناَلَينن، 
هةَلهاتنى  شارؤضكةكانء  شارو  بؤ  دةكةنةوة 
بؤ  ك��ارم��ان  هَيزى  ب��ةرض��اوى  نوخبةيةكى 
)30(كارطةء  لة  زياتر  بةردةوامة،  هةندةران 
دةزطاى كةرتى طشتيى سةركومكران، بة مليؤن 
بؤ  يان  ئةمريكى(،  )زانكوى  دةبةخشرَيتة  دؤالر 
دروستكردنى زةمينةسازى قوتابخانةى تايبةتى 
لينؤظةرء عيشقء ئةمساَلى عيشقء  شوةيفاتء 
شاندى  سمينارو  كؤنفراسء  كؤنطرةو  سةدان 
بَيئةنجامى وةك ئةوانةى سةردةمى  بَيبةرهةمء 
شةرقى.  وآلتانى  سةدامء  لةناوضووى  رذَيمى 
ضةندين  دةسةآلت،  ليستى  لوتكةى  بةئيقرارى 
ثَيدةكةن،  كارى  هاوردووةء  نةوتيان  ثاآلوطةى 
ئةو  داهاتةو  هةموو  بةو  )7(ساَلة  ئةوة  كةضى 
ثَيويست  هةموو نةوتء غازة، نةتوانراوة وةكو 
كارةبا بؤ شارو شارؤضكةكانى هةرَيم دابينبكةنء 
لة سةدةى بيستويةكء لة ثاش )7(ساأل لة ئازاديى 
عَيراق، ئةو هةموو بةزمءبالؤرةيةى دةسةآلت بة 

ئَيرانء  توركياء  ئةمريكاء  لةطةأل  هاوثةيمانَيتى 
بازاإى  كرانةوةء  كةنداوء  ئةوروثاء  وآلتانى 

ئازاد، كةضى هَيشتا مؤليدةى طةإةك بة كارة!
بإَيكى  هةر  نةك  كة  داخ��ة  جَيطاى  بؤية 
)ناشةفاف(ة،  داهاتةمان  بودجةء  ئةو  زؤرى 
يان نةتوانراوة وةكء ثَيويست بخرَيتة خزمةتى 
ئةو  خ��ودى  بةَلكو  كوردستانةوة،  خةَلكى 
بودجةيةء مامةَلةكرنى لوتكةى ليستى دةسةآلت 
بووةتة  طشتيى  بة  كوردستان  داهاتى  لةطةأل 
رؤذ  دواى  لة  رؤذ  خةتةرناكء  دياردةيةكى 
ناعةدالةتىء زايةكردنى بةشَيكى زؤرى  ثانتايي 
رةشوإووتى  قوتى  سامانء  س��ةرةوةتء  ئةو 
سةرةكى  خاَلى  زيادبووندايةء  لة  وآلتةكةمان 
بووةتة  كوردستانةء  شةقامى  نيطةرانيى  باسء 
مايةي رةخنةء طازندةء تانةى بةشَيك لة دؤستء 

دوذمنانى كورد. 
خاوةنى  هةرَيم،  حكومةتى  ئايا  رؤذنامة: 
بؤ  بووة  ئابوورييانة  ستراتيذَيكى  ثالنء 
ئةو  لةطةأل  زانستييانة  مامةَلةكردنَيكى 

بودجةيةدا؟
كابينةكانى  نة  كابينةيةو  ئةم  نة  نةخير،   *
ثَيشتريش ئةوةى ثَيى بَلَين ثالن، يان ستراتيذى 
ئةم  كة  نيية  دوور  ب��ووة.  نةيان  ئابووريي 
يان   ،)2003( عَيراق  رزطاريى  ثَيش  دياردةية، 
بَيت،  موناقةشة  قابيلى  ئيدارةيي  دوو  قؤناغى 
ثاشاطةردانيء  ئةم  قؤناغانة،  ئةو  دواى  بةآلم 
تاآلنء ثاوةنخوازىء مفتخؤرى بازنةى تةسكى 
ئابووريدا  بوارى  لة  دةسةآلت  ليستى  لوتكةى 
لة  مةترسيدارة.  دياردةيةكى  نييةء  قبوأل  قابيلى 
كام كيانء وآلتى دونيادا طروثَيك كة دوور نيية 
لة ثةنجةى هةردوو دةستى مرؤظ زياتر نةبن، 
بازرطانى  بزاظى  سامانء  سةروةتء  بودجةء 
مؤنؤثؤل بكات! ئةم حكومةتةء هيض حكومةتَيكى 
ثةنجابةثةنجاء  واقيعى  بة  ه��ةرَي��م،  ديكةى 

ثالنى  نة  دةسةآلت،  ليستى  لوتكةى  مؤنؤثؤلى 
دةبَيتء  ئابووريش  ستراتيذي  نة  ثَيدادةنرَيتء 
دَيت  تا  دةبوذَينَيتةوةء  ئابووريش  ذَيرخانى  نة 
ليستى  دةبَيتء  قووَلتر  ثانء  هةذاريى  رَيذةى 
مليؤنَيرء ملياردَيرةكان زياد دةكات. تةماشاكةن، 
سةر زبانء بن زبانى ئةم لوتكةية، طةشةثَيدانى 
شاند  دةإواتء  شاند  بازرطانييةو  ئابووريىء 
ت��ةرازووى  طةلؤ،  ئةرآ  ناَلَين،  ثَيشمان  دَيت، 
بيانى ضؤنةء  وآلتانى  هةرَيمء  نَيوان  بازرطانيي 
ضةندةء ضيمان بؤ دةنَيرنء ضييان بؤ دةنَيرين. 
هاوردةء  باسى  بَيت،  جارَيكيش  بؤ  نةبَيت  هةر 
ئَيران  توركياء  بكرَيت،  هةرَيمة  ئةم  هةناردةى 
سةرانى  با  ب��وارةدا،  لةم  هةية  شَيريان  بةشى 
دةسةآلت ئاشكراى بكةن كة تةرازووى بازرطانى 
بازرطانى  بزاظى  نموونة،  بؤ  ضؤنة؟!  ضةندةء 
لَيدوانةكانى  بةثَيى  كة  هةرَيم  توركياء  نَيوان  لة 
كاربةدةستانى ئاطادار لة هةرَيم، بؤ ساَلى )2009(، 
مةزةندة كراوة بة )10-12(مليار دؤالرء بة هيواى 
ئةوةن كة ساَلى )2010( زؤرتر بَيت، كةضى ئةم 
بزاظة يةكتةرةفةيةء لةو هةموو سةراوو دةراوة 
هاوبةش  فةرميى  راطةياندنَيكى  نةمانبيست، 
توركيا  حكومةتى  هةرَيمء  حكومةتى  نَيوان  لة 
ئاستى  لة  فةرميى  لَيدوانَيكى  يان  مؤربكرَيت، 
بآلوبكرَيتةوةء  هةردووال  بازرطانى  وةزارةتى 
تَييدا باس لة بارى تةرازووى بازرطانى بكرَيت، 
بازرطانى  دؤالرةى  مليار  هةموو  بةو  بةرامبةر 
با  نةبَيت  هيض  هةر  توركيا،  لةطةأل  يةكتةرةفة 
)ماستى  هةورامان(ء  )كآلشى  هةرَيم  حكومةتى 
هةولَير( فةرز بكات بة سةر اليةنى بةرامبةردا، 
كة وا خةريكة )هةوا(شمان لة توركياوة ئيستيراد 

دةكرَيت!
وةزيرى  ئَيستا،  لة  بةر  ساأل  دوو  رؤذنامة: 
نةوتى عَيراقى، لة لَيدوانَيكيدا وتى: »حكومةتى 
ثاشةكةوتة«.  دؤالر  )60(مليار  خاوةنى  عَيراق، 
بة راى بةإَيزتان، حكومةتى هةرَيم وةختَيك 
ئةو ثارة زؤرةى لة بةغدا وةرطرتووة، ثَيويست 
مومارةسة  )ثاشةكةوتكردن(  نةبووة سياسةتى 

هةر  بؤ  رووبةإووبوونةوة  ئةطةرى  لة  بكات، 
نةخوازراو  سروشتى  سياسىء  حاَلةتَيكى 
ثةيوةنديى  تَيكضوونى  مةسةلةى  بؤنموونة، 

نَيوان هةولَيرو بةغدا؟
* كةم حكومةت هةية كة بير لة ثاشةكةوتكردن 
بؤ  درَيذخايةنى  كورتء  نةخشةى  نةكاتةوةء 
دانةنَيتء كارى جديىء مةسئوالنةى بؤ نةكات. لة 
كابينةى يةكةمى حكومةتى هةرَيمى كوردستان، 
نةهامةتيية  هةموو  س��ةرةإاى   )1992( ساَلى 
زياتر  سةردةمة،  ئةو  سياسييةكاني  ئابووريىء 
بؤ  هةبوو  ثاشةكةوت  دؤالرى  )15(مليؤن  لة 
وةك  هةم  دؤالر  وةك  هةم  س��ةردةم��ة،  ئةو 
بإةثارة، كةم نةبوو، بةو مانايةى، ئةطةر هاتوو 
طومرطةكانى ئةو سةردةمةى )ئيبراهيم خةليلء 
ثشتةء باشماخ.. هتد( داخراناية، بةو ثإةثارةيةء 
رسوماتى ناوخؤ، دوور نةبوو حكومةتى هةرَيم، 
بؤ ماوةى يةك ساأل لةطةأل هةندَيك دةستطرتن، 
لوتكةى  كَيشةى  بضواية.  بةإَيوة  كاروبارةكانى 
بير  نةك  كة  لةوةداية  هةرَيم،  دةسةآلتى  ليستى 
لةطةأل  بةَلكو  ناكاتةوة،  )ثاشةكةوتكردن(  لة 
دةروازةى  هةرَيمةدا،  ئةم  داهاتى  زيادبوونى 
ئةوةندةى  خةرجةكان  ثةخشانء  تةخشانء 
ديكة طةورةتردةبَيتء رَيذةى )سيولة( لة بازاإى 
كوردستان روو لة كزى دةكاتء ئاستى بَيكاريى 
كة  نازانَيت  دوورى  بة  مرؤظ  دةك��اتء  زياد 
رؤذَيك دَيت )بة سةوزة كاَلىء سةلةم( بودجةى 

ساَلى ئايندةش حةثلؤش بكرَيت!! 
لة قامووسى ئةم لوتكةدا، ئةوةى ثَيى دةَلَين 
ثالنى  يان  ئةولةويات،  يان  ثاشةكةوتكردن، 
ئةطةر  ناكرَيت،  بةدي  ئابووريى،  ستراتيذى 
هةيشبَيت زياتر دروشمء شتى سادةء كةمالياتء 
كات بةسةربردنة، زؤرَيك لةوانة ديلى عةقَلييةتء 
ئيستهالكىء  ه��اوردةء  سياسةتى  موعجيبى 
سةير  لةوةداية.  خَيرةكةيان  ديارة  كةمالياتن، 

ماركَيتء  سوثةر  دةسةآلتة،  ئةم  كة  لةوةداية 
ضةند موَلَيك دةكاتة دةسكةوتى خؤى! شوقةكانى 
ئينطليزىء  ئةَلمانىء  طوندى  زةكةرياء  ناو  بة 
ئةمريكىء شارى خةونةكان..هتد بة فريادإةسء 
طةنجء  نيشتةجَيى  كَيشةى  ضارةسةركةرى 
هةذارانء بووذاندنةوةى ذَيرخانى ئابووريى لة 

قةَلةم دةدات! 
داراي��ى  وةزي��رى  لةكاتَيكدا  رؤذن��ام��ة: 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  هةرَيميش،  حكومةتى 
رؤذنامة، دةَلَيت: »خاوةنى يةك دينار ثاشةكةوت 
دةستوورييةوة حكومةتى  رووى  لة  ئايا  نين«، 
هةرَيم ئةو مافةى هةية دةسةآلت بةخؤى بدات، 

ثاشةكةوتى ثارة بكات؟
لة  زةق  وةه��ا  دةقَيكى  كة  نيية  دوور   *
دةستووردا نةبَيت، كة حكومةت ئيلزام بكات بة 
سياسةتَيكى وةهاوة، وةلَى دةيان مادةء بإطةى 
دةكات  ئيلزام  حكومةت  كة  هةن  دةستووريى 
سامانى  سةروةتء  بةكارهَينانى  ثاراستنء  بة 
وآلت بة شَيوةيةكى عةقآلنى، يةك لة بنةماكانى 
ثالنى  نةخشةء  دانانى  عةقآلنييةت،  سياسةتى 
حكومةت  ئامادةباشى  زانستييةء  عةقآلنىء 
دةرحةق بة ئةطةرة نَيطةتيظةكانة، ض كارةساتء 
ط��ةم��ارؤدانء ش��ةإء ث��َي��ك��دادان ب��َي��ت، يان 
بةكارهَينانى سةروةتء سامانى خةَلك بة طيانى 
ئةم  بةرذةوةنديى  رةضاوكردنى  مةسئوالنةء 
نةوةيةء نةوةكانى داهاتوو ء سوودوةرطرتن لة 
كارتى ئابووريى لة كاتى ملمالنآ سياسييةكانى 
ناوخؤء دةرةكى بة شَيوةيةكى عةقآلنىء دوور 
دةستة.  تاقمء  تاكء  تايبةتى  بةرذةوةنديى  لة 
سةرةإاى هةر هةموو ئةمانة، يةك لة بنةماكانى 
حكومةت، نةك هةر دابينكردنى بذَيويى رؤذانةو 
ئاسايشء فةراهةمكردنى سةقامطيرىء عةدالةتى 
كؤمةآليةتيية، بةَلكو تةئمينكردنى دوارؤذء ذيانى 
لة  عَيراقء هةرَيم  ياساكانى  خةَلكة. دةستوورء 
زؤربةى مادةكانياندا بة راشكانةوة جةختيان لةو 
بوارانة كردووة، وةلَى كوا ثابةندبوونى دةسةآلت 

بة دةستوورء ياساء رَيساكان!؟

5ضاوثَيكةوتنذمــارة )591( سَيشةممة 2010/7/20
hewal.rozhnama@gmail.com

جةوهةر ناميق:

بةشَيوازى ثةنجا بةثةنجا، نةوت بة ئَيران دةفرؤشرَيت

* ئةم كابينةية هيض ثالنَيكى ستراتيذى ئابووريي نيية
* ساَلى )1992(، حكومةتى هةرَيم زياتر لة )15(مليؤن دؤالرى 
ثاشةكةوت هةبوو، بةآلم ئةم حكومةتة هيض ثاشةكةوتَيكى نيية



يةكَيتىء  تةبايى  رةشماَلى  ساَل،   )19( دواى 
ثارتى نومايندةى نووسةرانى كوردستانى لةهؤَلَيكى 
بؤ  كةسييان   )13( ليستَيكى  كؤكردةوةء  سلَيمانى 

دةستةى باآلى يةكَيتييةكة ثَي هةَلبذاردن!
كؤنطرةى  بووة  دواجار  كة  كؤكردنةوةية  ئةو 
ناوى  ل��ةذَي��ر  ك��ورد:  ن��ووس��ةران��ى  هةشتةمى 
ديموكراسى  مةدةنىء  كؤمةَلطايةكى  بؤ  ئةدةبَيك 
لةئةندامانى  بةشَيك  وةك  بةآلم  بةإَيوةضوو، 
دةكات  تةعةجوب  »ئينسان  دةَلَين:  كؤنطرة خؤيان 
ئةو  لةكردنةوةى  ضونكة  طةورةية!«  دروشمة  لةو 
بةرذةوةنديى  دنيايةك  مةدةنيانةدا  نازكء  وشة 
ئيحتكارى حيزبيىء  حيزبيى، هةذموونى حيزبيى، 
ضاويان  نووسةران  ئةديبء  قةَلةمى  بةحيزباندنى 
كؤنطرة  ئةندامانى  ئازادييةكانى  لةسةر  زةق  زةق 

كردءوةتةوة.
ذانى لةدايكبوونى كؤنطرةى هةشتةمى يةكَيتى 
هةر  ماوةيةدا  لةو  خاياند،  ساَلى   )19( نووسةران 
ضَيشت  ئازارى  ضةند  يةكَيتيية  ئةم  دةزانَيت  خوا 
ثَيكضإاذانى  تَيكضإذانء  كَيشمء  كَيشمة  بةدةست 
بة  سةرةئةنجام  ث��ارت��ى،  يةكَيتىء  نَيوانى 
خةسارةتَيكى كةمةوة بةرطةى ئةو دؤخةى طرتء 

خؤى لةدوو لةتبوون ثاراست.
ب��ؤئ��ةوةى  ك��وردس��ت��ان  لةهةرَيمى  ئَيستا 
بوارء  مةدةنى،  كؤمةَلى  رَيكخراوةكانى  حكومةت، 
دامةزراوةكان  اليةنء  كةسء  جياوازةكان،  كاية 
رَيككةوتنء  لةخةَلكانى  خاَلَيك  دةبَيت  نةبن  لةت 
لةئامَيزيان  ثارتى  يةكَيتىء  ستراتيجى  ثَيكةوتنى 

بطرَيتء ئاليةتى سوإى ذيانيان ديارى بكات!
ئةم رَيككةوتنة ستراتيذيية مافى هةية رَيكبكةوَيت 
لةسةر ئاسمانء خاكء ئاو ء دارء بةردء نةوتء 
مافى  هةرَيمة،  ئةم  فيزيكييةكانى  ثَيكهاتة  تةواوى 
دابةشبكات،  هةموومان  فيفتى  بة  فيفتى  هةية 
بةرذةوةنديية  بؤتةى  لةناو  هةية هةموومان  مافى 
ماسكى  لةذَير  حيزبة  دوو  ئةم  حيزبييةكانى 
هةموو  ئةو  بتوَينَيتةوة،  نةتةوةييدا  بةرذةوةنديى 
كة  ناكات  شؤكمان  تووشى  هيض  بةخؤدانة  ماف 
رةوايةتى ئةوةش بةخؤيان بدةن رؤذنامةنووسان 
بكةنة موَلكى ثارتىء نووسةرانيش موَلكى يةكَيتى!

بووين.  ئةوان  تةسليمى  هةموومان  سةيرة،  ض 
ناوةندى  بةَلكو  ئاسايى،  خةَلكى  نةك  سحرَيكة  ض 
هةذموونى  لةبةردةم  نووسةرانيش  رؤشنبيريىء 
ثإ  قةَلةمى  دادةمَيننء  دؤش  حيزبةدا  دوو  ئةو 
بةبإشتيان لةخاَلة سوورةكانى ئةواندا كاَلدةبَيتةوة؟! 
لةسةر  رَيطةبدةن  نووسةران  مةترسيدارة  تةواو 
كوشتنى ديموكراسييةتء ئازاديى ئةوان، جةستةى 
ئةوان  كاتَيك  بكات،  نةشونماء طةشة  زلحيزبةكان 
يةكَيتييةكةيان  بؤ  دةستةيةك  ئازادانة  ناتوانن 
هةَلبذَيرن، واوةيال بةحاَلى خةَلكى بةشمةينةتى ئةم 

هةرَيمة لةضنطى دةسةآلتدا.
رؤذى زَيإينى يةكَيتى نووسةرانى كورد لة)40( 
ساَل تةمةنييدا، ئةو رؤذانة دةبن كة رذَيمى بةعس 
نةيتوانى ئةندامةكانى قةَلةم بكات، ئةو رؤذانة دةبن 
كة يةكَيتييةكة لةضوارضَيوةي رَيكخراوَيكى ئةدةبيدا 
بةآلم  كردووة،  لةسةربةخؤبوونى خؤي  بةرطريى 
حوكمى  لةسةردةمى  كاتَيك  تةمةنة  ئةو  دواى 
كوردييدا سيناريؤى ثَيشوةختء ليستَيكى حيزبيى 
دةنطى  كؤنطرةش  ئةندامانى  دادةبةزَيندرَيتء 
بكةوَيتة  نووسةران  ئيرادةى  بةرلةوةى  ثَيدةدةن، 
لة  كاريطةريش  زةإبةيةكى  ثرسيارةءة،  ذَي��ر 

دونياى رؤشنبيريى ئَيمة دةدرَيت.
لةكؤى  بكةيت ضؤن  لةوة  ثرسيار  ثإ شةرمة، 
 )9( تةنيا  نووسةراندا،  كؤنطرةى  ئةندامى   )131(
بؤ  بكةن  داخراو  ليستى  شَيوازى  بايكؤتى  كةس 
هةَلبذاردنى دةستةى باآل؟ ضؤن زؤرينةيان رازى 
دةبن دةنط بةو ليستة بدةن كة ثَيش مانطَيك بةر 
ئامادةيانكردووة؟ ضؤن  ثارتى  يةكَيتىء  لةكؤنطرة 
كؤبنةوةء  بةيةكةوة  ئةندام   )13( نةتواندرَيت 
لةدةرةوةى ليستى تةبايى يةكَيتىء ثارتى ليستَيكى 
يةك  بوونى  بثرسن:  ئَيوة  دروستبكةن؟  ئ��ازاد 
دروستنةبوونى  بؤ  دروستكردن  طوشار  ليستء 
كؤمةَلطايةكى  ئةدةبى  بة  »ض��ى  تر  ليستَيكى 

ديموكرات دةَلَيت؟!«.

راثؤرتى: رؤذنامة

ه��ةف��ت��ةى راب�����ردوو، زؤري��ن��ةى 
يةكَيتيى  هةشتةمى  كؤنطرةى  ئةندامانى 
لة  ثَيكهاتبوون  كة  كورد  نووسةرانى 
)13( داخراو،  ليستى  بة  ئةندام،    )131(

دةستةى  بؤ  ثارتييان  يةكَيتىء  كةسى 
باآلى يةكَيتييةكةيان هةَلبذارد.

بةستنى  لة  بةر  مانطَيك  )رؤذنامة( 
ئةنجامى  ن���ووس���ةران،  ك��ؤن��ط��رةى 
كؤنطرةكةى بآلوكردووةتةوة كة بةثَيى 
رَيككةوتننامةى ستراتيذيى نَيوان ثارتىء 
رؤذنامةنووسان  سةنديكاى  يةكَيتى، 
بؤ  نووسةرانيش  يةكَيتيي  ثارتييةء  بؤ 
يةكَيتى، لةو ضوارضَيوةيةشدا ناوى كاكة 
يةكَيتىء  لة  سةرؤك  وةك  بؤتانى  مةم 
لة  جَيطرى  وةك  عةبدولواحيد  ئ��ازاد 
ئةندامانى  لةبارةى  هاتووة.  ثارتى 
وةك  يةكَيتييةكةشةوة،  باآلى  دةستةى 
لةنَيوان  ثَيكردووة،  ئاماذةى  )رؤذنامة( 
حيزبى  ئةندامَيكى  ثارتىء  يةكَيتىء 

دابةشدةكرَين. شيوعيدا 
ثَيشبينييةكان،  راستى  سةربارى 
كؤنطرةكة،  )147(ئ��ةن��دام��ى  لةكؤى 
كؤنطرةدا  لة  بةشدارييان  )16(ئةندام 
سةرؤكى  ناويشياندا  لة  نةكردووةء 
ثرؤفيسؤر  يةكَيتييةكة،  ثَيشووى 
لة  كة  هةية  رةسوأل  مستةفا  عيزةدين 
دةمى بةستنى كؤنطرةكةدا، سةفةرى بؤ 
خؤى  وةك  كردووةء  هةرَيم  دةرةوةى 
كؤنطرةيةوة  لةم  كة  »زانيويةتى  دةَلَيت: 
خؤى  س��ةرب��ةخ��ؤي��ى  يةكَيتييةكة 
تَيكةَلى  نةيويستووة  لةدةستدةدات، 

ليستليستَينةى ئةو حيزبانة ببَيت«.
تاكة  ثارتى،  يةكَيتىء  تةبايى  ليستى 
باآلى  دةستةى  ركابةرى  بَي  ليستى 
دةنطدانى  ب��وو،  نووسةران  يةكَيتيى 
بؤ  كؤنطرة  ئةندامانى  زؤرينةى  بةَلَيى 
داخراو  ليستى  شَيوازى  ثةيإةوكردنى 
جَيطرء  س���ةرؤكء  هةَلبذاردنى  بؤ 
ناإةزايى  يةكَيتييةكة،  باآلى  دةستةى 
ئةندامانةوة  لة  ذم��ارةي��ةك  لةاليةن 
)9(ئةندامى  ئةوةى  تا  لَيدةكةوَيتةوةء 
)حةمةسةعيد  نَيوانياندا  لة  كة  كؤنطرة 
عةبدولقادر  عةسكةرء  دانا  حةسةنء 
هةَلبذاردنى  بايكؤتى  سةرضنارى( 

كؤنطرةكة دةكةن. 
ك��اك��ة م��ةم ب��ؤت��ان��ى، س��ةرؤك��ى 
لة  نووسةران،  يةكَيتيى  هةَلبذَيردراوى 
كوردستان،  نيشمانيى  يةكَيتيى  ليستى 
ئاماذةى  وةسفكردء  بَياليةن  بة  خؤى 
ثاراستنى  بؤ  ئ��ةو،  دانانى  بةوةكرد، 

تةبايى ناو يةكَيتييةكة بووة.
بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة  بؤتانى،  مةم 
ديموكراسييةتى  لةسةر  رؤذن��ام��ة، 
ث��ارت��ىء ي��ةك��َي��ت��ى وةس��ت��او وت��ى: 
ئةو  دةس���ةآلت���دار،  حيزبى  »دوو 
ثَيى  كة  دةوَي��ت  ديموركراسييةتةيان 
دةوترَيت ديموكراسييةتى ئاإاستةكراو، 
بةرئةنجامى  ئَيمة  ليستةى  ئ��ةو 
نَيوانيانةء  ستراتيذيى  رَيككةوتننامةى 
بةآلم  نيية،  ش��اراوة  لةكةس  ئ��ةوةش 

بةهيض شَيوةيةكيش ئةوان رَيطرنةبوون 
لةوةى كة ئةندامانى تر لةدةرةوةى ئةو 

ليستة، ليستى تر دروست بكةن«.
د.عيزةدين  زانيارييةكاني  بةثَيى 
يةكَيتيى  ثَيشووى  سةرؤكى  مستةفا، 
تاَلةبانى،  جةالل  خودى  نووسةران، 
لةطةأل  يةكَيتى  طشتيى  سكرتَيرى 
رةسوأل  مستةفا  عيزةدين  كة  ئةوةبووة 
بةآلم  يةكَيتييةكة،  سةرؤكى  بكرَيتةوة 
مةكتةبى  لَيثرسراوى  بةختيار،  مةال 
ئازاد  ديموكراتييةكانء  رَيكخراوة 
مةكتةبى  لَيثرسراوى  جونديانى، 
دانانةوةى  دذى  يةكَيتى،  راطةياندنى 
بؤتانييان  كاكةمةم  ثشتيوانيى  بوونء 

كردووة. 
عيزةدين مستةفا رةسوأل لة لَيدوانَيكى 
رؤذنامةى  بة  لةشامةوة  تةلةفؤنيدا، 
ضارةسةركردن  بؤ  »هةرضةندة  وت: 
دةضمة وآلتى ئوردن، بةآلم ثَيش وادةى 
ضارةسةرةكةم هاتومة شام، بؤئةوةى لة 
دووربكةومةوةء  نووسةران  كؤنطرةى 
كة  بةتايبةت  نةبم،  كَيشةكانى  تَيكةَلى 

بةقسةى  جونديانى  ئازاد  مةالبةختيارء 
من  جياتى  لة  نةكرد،  جةالليشيان  مام 
يةكَيكى تريان فةرزكرد، وةك سةرؤكى 

يةكَيتيى نووسةران«.
يةكَيتيى  ث��َي��ش��ووى  س��ةرؤك��ى 
دذايةتيكردنى  هؤكارى  نووسةران، 
ئةوة  بؤ  يةكَيتى  بةرثرسانةى  ئ��ةو 
راب��ردوودا  لةماوةى  كة  ط��ةإان��دةوة، 
ئةوان  حيزبييةكانى  خواستة  تةسليمى 
طلةيى  بةختيار  »مةال  وتى:  نةبووةء 
ئةوةى دةكرد كة ناضينةوة ناو رَيكخراوة 
ئَيمةش  يةكَيتييةكةى  ديموكراتييةكان، 
يةكَيتىء  رَيكخراوةكانى  بة  سةر  نة 
جةماوةرييةكانى  مةكتةبى  بة  سةر  نة 
نووسةرانة  هةموو  هى  بةَلكو  ثارتيية، 

بةبآ جياوازى«.
كة  كؤنطرةدا  رؤذى  دووةم  لة 
ليستى داخراو  دةكاتة )7/16(، شَيوازى 
لة  بةشَيك  بةثَيى  دةنطدانةوة،  خراية 
)131(ئةندامةكة،  كؤى  لة  زانيارييةكان، 
)50(كةس دذى ئةو شَيوازة بوون، بةآلم 
هةَلبذَيردراوى  سةرؤكى  قسةى  بةثَيى 
)100(ئةندامى  كؤى  لة  يةكَيتييةكة، 
)12(كةس  تةنيا  هؤَلةكة،  ئامادةبووى 
)88(ي��ان  ب��وونء  شَيوازة  ئةو  دذى 

رةزامةندبوون.
دانا عةسكةر، يةكَيك لةو ئةندامانةى 
كرد،  كؤنطرةكةى  هةَلبذاردنى  بايكؤتى 
لةوةى  »بةر  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بضين بؤ سلَيمانى، دةوترا كة سةرؤكء 
بةآلم  دةستنيشانكراون،  باآل  دةستةى 
بةفيعلى  ئةوةى  تا  نةكرد  قسةمان  ئَيمة 
ثَيشتريش  نةبينى،  واقيعةكةمان 
ئةندامانى دهؤكء سلَيمانى  بة  ثشتمان 
ئيدانةى  بةتوندى  ضونكة  بةستبوو، 
لةناو  ئيشكردنةيان  ش��ي��وازة  ئ��ةو 
بةداخةوة  بةآلم  كردبوو،  كؤنطرةكةدا 
بَيت،  فشاردا  لةذَير  دةنطداندا،  لةكاتى 
ئةو  تر،  كاريطةرييةكى  جؤرة  هةر  يان 
)9( تةنيا  ثاشطةزبوونةوة،  برادةرانة 

كةس بايكؤتى هةَلبذاردنةكةى كرد«.
يةكَيتىء  ث��َي��ي��واي��ة:  ع��ةس��ك��ةر، 
نووسةراندا،  كؤنطرةى  لةناو  ثارتى 
رؤشنبيريى  لة  طورزيان  طةورةترين 
حيزبييةكانيان  خواستة  داء  كوردى 

بةسةر ئةنداماندا سةثاند. 
حةمةعةزيز،  نيازى  خؤشيةوة،  الى 
لة  ب��اآل  دةس��ت��ةى  ي��ةدةك��ى  ئةندامى 
ئاماذةى  ثارتى ديموكراتى كوردستان، 
تةبايي  ليستى  ئامانجى  ب��ةوةك��رد: 
بكاتة وةسيلةيةك  يةكَيتييةكة  ئةوةبوو، 
بؤ ثإوذةي تةبايى هةموومانء ئةوةى 
لةم  كة  زانيويةتى  ثَيداوة،  دةنطيشى 
يةكإيزيى  بة  ثَيويستمان  قؤناغةدا  

هةية.
ن��ي��ازى ح��ةم��ةع��ةزي��ز، ل��ةب��ارةى 
دةَل��َي��ت:  حيزبييةوة  ت��ةداخ��والت��ى 
بكرَيتء  حاَلةتة  لةو  نكؤَلى  »ناكرَيت 
طرنطة،  ئ��ةوةى  بةآلم  بشاردرَيتةوة، 
ئةو تةداخولة كاريطةريى نةبَيت لةسةر 

كارى  ديموكراسىء  ثرةنسيثةكانى 
ئةوانةى  بةآلم  يةكَيتييةكة،  ثيشةيى 
هةبووة،  تةداخوالت   )%100( دةَلَين، 

راست ناكةن«.
هةر  رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
ئةندامانى  لة  ذمارةيةك  لةسةرةتاوة 
دروستكردنى  ه��ةوَل��ى  لة  كؤنطرة، 
دةرةوةى  لة  بوون  جياوازدا  ليستَيكى 
فشارى  بةآلم   يةكَيتى،  ثارتىء  ليستى 
زؤرب��ةى  حيزبانة  ئ��ةو  بةرثرسانى 
ثاشطةزكردووةتةوةء  ئةندامةكانى 
تةنيا  تةبايى  ليستى  سةرئةنجام 
يةكَيتييةكة  دةس��ت��ةى  ب��ؤ  خ��ؤي��ان 

يةكالييبوونةوة.
»دةس��ةآلت،  وتى:  عةسكةر،  دانا   
كؤنطرةدا  لةناو  هَيزييةوة  بةهةموو 
ليستى  بة  ويستوويانة  ئةوانةشى  بوو، 
ثةشيمانبوونةوة،  كاربكةن،  ئ��ازاد 
كاتَيك زانيان ليستى ئازاد هةية، لة برى 
دابةشبكةن،  ثةيإةوثإؤطرام  ئةوةى 
هةإةشةيان بةسةر ئةوانةدا دابةشكرد 
خؤيان  ئازاد  ليستى  لة  بةنيازبوون  كة 
يةكَيتيى  قةدةرى  ئةمةش  كانديدبكةن، 
دةيويست  بةعس  ثَيشتر  نووسةرانة، 
ئَيستاش  دةستةمؤبكات،  نووسةران 

دةسةآلتى كوردى«.
ئاماذة  ئةندامة  ئ��ةو  ئةطةرضى 
ثارتى  يةكَيتىء  فشارى  دةكات،  بةوة 
نةيهَيشتووة ليستى جياواز دروستبَيت، 
هؤكارةكةى  بؤتانى   مةم  كاكة  بةآلم 
ئةندامانة  ئةو  كة  طةإاندةوة  ئةوة  بؤ 
نةيانتوانيوة  خؤيانةوة  بَيتوانايى  لة 

ليستَيك ثَيشكةش بكةن.
»ثَيشتر هةواأل هةبووة كة   وتيشى: 
ليستى تر دروستدةكرَيت، بةآلم كاتَيك لة 
)100(كةسى ئامادةبوو، )88(يان لةطةأل 
ليستى داخراوبوونء )12(كةس لةطةَلى 
كة  دةركةوت  بؤمان  كاتة  ئةو  نةبوون، 
)12( هةر  هةبَيت،  ليستيشيان  ئةطةر 

نيية  ياساييان  رَيذةى  دةهَيننء  دةنط 
بؤ دروستكردنى ليستَيك«.

باسي  حةمةعةزيز  نيازى  هةروةك 
بة  كةسَيك  كة  نةيبيستووة  لةوةكرد، 
بكاتء  ئةندامان  لة  هةإةشة  رةسميى 
ليست  ئ���ةوةى  ب��ؤ  بكات  ئيغرايان 
تةنانةت ئةطةر هةندَيك  دروست بكةن، 
تةباييدا  ليستى  لة  ناإازييةكان  لة 
ئةو  بَيطومان  بكرايةتةوة،  جَييان 
ئَيستا  كة  نةدةبوو  ثةرضةكردارةيان 

هةيانة.
بة بإواى عيزةدين مستةفا رةسوأل، 
سةرؤكى ثَيشووى يةكَيتيى نووسةران، 
لةدواى كؤنطرةى هةشتةمةوة، قؤناغى 
كؤتايى  يةكَيتييةكة  سةربةخؤيى 
حيزبيى  ليستى  »كة  وت��ى:  هاتووةء 
حيزبيى  دةبَيت  كةسةكانيش  هةبوو، 
ب��نء ث��رس ب��ة ح��ي��زب ب��ك��ةن، لةو 
هاوكَيشةيةشدا حيزب مافى خؤيةتى كة 
ئةندامانى دةستةى  لة  داواكاريى  داواء 

باآل هةبَيت«.
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ليستى تةبايى، ناكؤكيى دروستكرد

»قؤناغى سةربةخؤيى يةكيَتيى نووسةران، كؤتايى هات«

pukmedia :فؤتؤ ديمةنَيك لة كؤنطرةى هةشتةمي يةكَيتيي نووسةران 

كة زانييان ليستى 
ئازاد هةية، 

لة برى ئةوةى 
ثةيإةوثإؤطرام 

دابةشكةن، 
هةإةشةيان بةسةر 
ئةوانةدا دابةشكرد 

كة بةنيازبوون 
لة ليستى ئازاد 

خؤيان كانديد بكةن

يةكيَتيى نووسةرانى 
يةكيَتىء ثارتى!

دلَير عةبدولخالق



راثؤرتي: بةرهةم خاليد

ب��ة ق��اض��اخ ب���ردن���ةدةرةوةى ن���ةوت لة 
سنوورةكانى هةرَيمةوة كاردانةوةي ناوخؤييء 
جيهانيي زؤرى لَيدةكةوَيتةوةء حكومةتى عَيراق 
وةفدَيك رةوانةى هةرَيم دةكاتء وةزيري سامانة 
سروشتييةكاني هةرَيمء ئَيرانيش رةتيدةكةنةوة، 
ئَيرانةوة،  خاكي  بضَيتة  هةرَيمةوة  لة  نةوت  كة 
سةرؤكى هةرَيميش داواى لَيكؤَلينةوة لةو بابةتة 
دةكات. ثةرلةمانتارَيكى عَيراقيش ئاماذة بؤ ئةوة 
دةكات: ئةو دؤخة ثَيطةى كورد لة دانوستانةكانى 
ثؤستة  بةدةستهَينانى  حكومةتء  ثَيكهَينانى 

سيادييةكان الواز دةكات.
به قاچاغبردني   پرسي   ساَلَيكه   چه ند  ماوه ي 
له إَيگه ي   كوردستان  هه رَيمي   خاوي   نه وتي  
خاَله  سنوورييه كاني  حاجي  ئؤمه رانء باشماخء 
په روَيزخانه وه  له اليه ن بةشَيك لة ميديا ناوخؤييء 
ده خرَيته   دةورووژَينرَيتء  جيهانييه کانه وه  
به رده م راي گشتيي ء ده سةآلتداران، دواترينيان 
بآلوبوونه وه ي راپؤرته كه ي  رؤژي  2010/7/9 ي  
تَييدا  رؤژنامه ي  )نيؤرك تايمز(ي  ئه مريكيية،  كه  
به قاچاغبردني   سه ر  ده خاته   تيشك  جگه له وه ي  
نه وت وه كو كاآليه كي  بازرگانيي ، هاوكات له اليه ن 
سياسييء   كه ره سته يه كي   كراوه ته   ئه مريكاوه  
سه ركردايه تي   ئاراستةى  رةخنةيةك  وةك 
به قاچاغبردنه   ئه و  تايبةت، كه   بة  كورد دةكرَيت 
ئابووريي   گه مارؤي   كه لَينه كاني   له   يه كَيك  وه ك 
بةرنامة  بةهؤى  كة  له قه َله مدةدرَيت،  ئَيران  سه ر 

ئةتؤمييةكةيةوة بةسةريدا سةثَينراوة .
ئةنجومةنى  ئةندامى  حةسةن،  د.بايةزيد 
طؤإان،  فراكسيؤنى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى 
بة  ن��ةوت  ضوونى  دةك��ات��ةوة:  ل��ةوة  جةخت 
ئةمريكا  كة  طةمارؤيةية  ئةو  شكاندنى  قاضاخ، 
لة  كار  ئةوةش  سةثاندوويةتى،  ئَيراندا  بةسةر 
سومعةى هةرَيم دةكاتء دوور نيية ئةمريكاش 
كورد  بةرذةوةنديي  بة  دذ  ئةوةدا  بةرامبةر  لة 
ديكةية  هؤكارَيكى  هةمانكاتيشدا  لة  كاربكاتء 
بؤ بآلوبوونةوةى طةندةَليي زياتر لة كوردستان، 
نازانَيت داهاتى ئةو نةوتة دةضَيت  ضونكة كةس 

بؤ كوَي.
ساَلى  دووةمي  كانووني  مانطي  لة  ثَيشترء 
نه وتي   وه زيري   شه هرستاني،   حسَين  رابردوو 
»ئه و  رايگه ياند:  بابةتة  ئةو  دةرب��ارةى  عَيراق، 
بإه  نه وته ي له  هه رَيم به رهه مده هَينرَيت به شَيكي 
به بَي   ده ك��رَي��ت،  ده ره وه   ره وان��ه ي   به قاچاغ 

ئاگاداريي  وه زاره تي  نه وت«.
بة  ئَيران  دةبرَيتة  قاضاخ  بة  نةوتةى  ئةو 
بة  هاوكات  قةَلةمدةدرَيتء  لة  زؤر  بإَيكى 
نه وتي  كة  دةف��رؤش��رَي��ت،  ه��ةرزان  نرخَيكى 
ناإه سميي  به شَيوه يه كي  تَيدايةو  خاويشي 
ئؤيلء  عَيراق  كؤمپانياي   ه��ه ردوو  لةاليةن 
ده ره وه ي  ناردنه   گواستنه وه و  كاري  قه يوان 
سنوو رييه وه ء  ده روازه   له  و  ده ك��ه ن  ن��ه وت 
حيزبة  كؤمپانياي   كؤمپانيايانه ش  ئه و  زؤربةى 
داهاتي   ناشزانرَيت  هةرَيمنء  دةسةآلتدارةكانى 

ئه و نه وته  بؤ كوَي  ده چَيت.
ليذنةي  ئةندامي  ن��وري،  مةال  عةبدوَلآلي 
سروشتييه كان  سه رچاوه   وزه و  پيشه سازيىء 
كة  دةكاتةوة،  جةخت  كوردستان  ثةرلةماني  لة 
نةوتييةكاني  كَيَلطة  لة  راستةوخؤ  خاو  نةوتي 
دةإواتء  ئَيران  بؤ  كوردستانةوة  هةرَيمي 
لة  رؤذدا  لةيةك  دةهَينَيتةوة  ئةوةش  بةَلطةي 
سَي دةروازةي نَيوان هةرَيمء ئَيرانةوة زياتر لة 
)1000( تانكةر نةوت رؤيشتووةء ئةو نةوتةش 
بةدةستكاريي  رةنطة  زياتري   )%75( لة  دةإوات 
نةكراوي، يان بةهةندَيك دةستكاريي، يان كةمَيك 

رةشدةكرَيتء دةنَيردرَيتة ئَيران.

به رپرسَيكي  زاري   له سه ر  تايمز،  نيويؤرك 
ناوي   نه يويستووه   كه   هه رَيم،  له   ئه مريكييه وه  
رَيكخستنء  كه   بآلويكردةوة:  ئاشكرابكرَيت 
خاو  نه وتي  به   بازرگانيي   كؤنترؤَلكردني  
به شَيوه يه كي  به رده وام له گه أل ئَيران، به رپرساني 
ترسي  به غداء  له   ك��ردووه   نيگه ران  ئه مريكي 
بؤ  نه وته   ئه و  فرؤشتني  قازانجي  هه يه   ئه وه يان 
رايطةياندووة:  بگه إَيته وهء  عَيراق  به رپرساني 
به   سوود  ئَيران  بؤ  نه وته   ئه و  قاچاغبردني  »به  
به مدواييانه  سزاي   كاتَيكدا  له   ده گه يه نَيت،  ئَيران 

نوَيي به سه ردا سه پَينراوه«.
له اليه كي ديكةوة  به رپرسَيكي باآلي  كورد بة 
قازانجي   راطةياندووة:  ئةمريكييةكةى  رؤذنامة 
ئه و  قاچاغبردني  به   به رفراواني   ئه ژمارء  بَي 
هه ردوو  گه نجينه ي   ده إوات��ه   ئَيران  بؤ  نه وته  
سةر  كؤمپانيايه كي  چه ند  ده سةآلتدارء  حيزبي 
سياسيي  به رپرسَيكي  چه ند  حيزبانةء  بةء 

عَيراقيش له وكاره وة تَيوةگالون.
دواى ئةو راثؤرتة زؤرَيك لة مَيديا ناوخؤييء 
ورووذان��د،  بابةتةيان  ئةو  جيهانييةكانيش 
راثؤرتَيكدا  لة  ئةلعةرةبيية  كةناَلي  ه��ةروةك 
دةربارةى طواستنةوةى نةوت بة قاضاخ ، دةَلَيت: 
طةمارؤى  شكاندنى  بة  عَيراق،  كوردةكانى 

نةتةوةيةكطرتووةكان تؤمةتبار دةكرَين.
كؤنگره يه كي   له   مانطة  ئةم  )14(ى  رؤذى 
شه هرستاني ،  حسَين  به غدا،  لة  رؤژنامه وانيدا 
وه زيري  نه وتي  عَيراق، رايطةياند: هه نارده كردني  
پَيكهاته  نه وتييه كان بؤ وآلتاني  دراوسَي كارَيكي  
نالؤژيكييه ، به تايبه تيش كه  عَيراق خؤي  كَيشه ي  
هاورده   مادانه   له و  هه ندَيك  هه يه ء  سووته مه ني  
»به  وتيشي:  به نزينء  به تايبه تيش  ده ك��ات، 
نه وت  به قاچاغبردني   له   لَيكؤَلينه وه    مه به ستي  
وه زي��ران  ئه نجومه ني   دراوس��َي،  وآلتاني   بؤ 
كوردستان  هه رَيمي   به رپرساني   بإياريداوه  
بانگهَيشت بكات، بة مةبةستى دانانى سنوورَيك 

بؤ به قاچاغبردني  نه وت«. 
وتةبَيذى  ده بباغ،  عه لي   ديكةوة   لةاليةكى 
عَيراق  حكومه تي  رايطةياند:  عَيراق  حكومةتى 
وه فدَيكي  وه زاره تي نه وت  ده نَيرَيته  هه ولَير هةتا 
چاوي به  به رپرساني وه زاره تي نه وتي  هه رَيمي  
ئه و  دروستي   راستي ء  له   بكه وَيتء  كوردستان 
ئاوديوكردني  له   باس  كه   بكؤَلَيته وه،   هه واآلنه  

نه وت ده كه ن.
هةفتةى  بةرةوثَيشضوونانة،  ئةو  دوابةدواى 
بة  كؤبوونةوةى  هةرَيم  سةرؤكى  راب��ردوو 
كرد،  مه سعود  هةرَيم  وةزيرانى  ئةنجومةنى 

ئه وه ي   كوردستان،  هه رَيمي  سه رؤكي  با رزاني،  
پاشماوه ي  نابَيت  شَيوه يه ك  به هيچ  خسته إوو : 
به شَيوه يه كي  نه وت  پاَلَيوراوه كاني  به رهه مه  
ده ربچَيتء  كوردستان  هه رَيمي  له   ناياسايي 
شَيوه   توندترين  به   ك��ردووه   ئه وه شي  داواي 

هه َلسوكه وت له گه أل بابه ته كه دا بكرَيت.
هةرَيم  بةرثرسانى  ثَيشتر  كاتَيكداية  لة  ئةوة 
بة توندي ئةو بابةتةيان رةتكردةوةء حکومه تي 
له   خاو  نه وتي  به هيچ جؤرَيك  رايگه ياند :  هه رَيم 

سنووره  كاني  هه رَيمةوة ناگوازرَيته وه .
ئه نجومه ني  سكرتَيري   قه ره داغي،  محه مه د 
ده برَيته   ئه وه ي   راگه ياند:  هةرَيميش  وه زيراني 
به   ئه ويش  نه وته و  پاشماوه ي   ته نيا  ده ره وه  
ره زامه نديي حكومه تي به غدا كراوه و به شَيوه يه كي 
ره سميي  براوه ته  ده ره وهء هه ريه ك له  وه زيري  
سامانه  سروشتييه كانء وه زيري  دارايي هه رَيم 
هه رَيم  به  سه رؤكي  داوه   روونكردنه وه يان 

ده رباره ي  ئه و جؤره  نه وته ي  ده برَيته  ده ره وه .
لةالى خؤيةوة د.بايةزيد حةسةن، ئاماذة بؤ 
ئةوةدةكات: بردنى نةوت بة قاضاخ زيان بة ثَيطةى 
دانوستاندا  لة  دةطةيةنَيت  كارتةكانى  كوردء 
ضونكة  عَيراق،  عةرةبيةكانى  اليةنة  بةرامبةر 
تائَيستا كَيشةى طرَيبةستة نةوتييةكان ضارةسةر 
نةكراونء ياساى نةوتء غاز دةرنةضووة، بؤية 
وةرطرتنى  لةسةر  ثَيدابطرَيت  ناتوانَيت  كورد 
ثؤستى وةزارةتى نةوت بةهؤى ئةو حاَلةتةوةء 
وةك  نةوتة  ئةو  دةيتوانى  هةرَيميش  هةروةها 
بةكاربهَينَيت  ئَيران  بةرامبةر  ئابووريى  كارتَيكى 
زيان  رؤذان��ة  كة  تؤثبارانةكان،  راطرتنى  بؤ 
دةطةيةنَيتء  سنوورييةكان  ناوضة  خةَلكي  بة 
ئَيران  رةوان��ةى  ه��ةرزان  نةوتي  هةرَيميش 

دةكات.
وةزارةت��ى  رةسميى  نووسراوَيكى  بةثَيي 
ئاراستةى  2009/11/23دا  لة  كة  هةرَيم،  دارايي 
بةإَيوةبةرَيتى طشتيى طومرطى سلَيمانى كراوة، 
سروشتييةكان  سامانة  وةزارةت���ى  هاتووة: 
)عَيراق  كؤمثانياى  وا  كة  كردووين،  ئاطاداريان 
ئؤيأل( بؤ خزمةتطوزاريى نةوتيى طرَيبةستى هةية 
لةطةأل وةزارةتةكةيانء فةرامؤشكراون لة باجى 
 FUEL( طومرط بؤ بردنة دةرةوةى نةوتى رةش
داوادةك��ات  ناوخؤييةكانء  ثاآلوطة  OIL(ى 
باشماخء  س��ن��وورى  دةروازةى  ه���ةردوو 
بةو  رَيثَيدان  بؤ  بكةنةوة  ئاطادار  ثةروَيزخان 
بةثَيى  طومرط  باجى  لة  لَيبوردنيان  كؤمثانيايةو 

رَينماييةكان. 
وةزيري  هةورامي،  ئاشتي  لةكاتَيكداية  ئةمة 
هةرَيم،  حكومةتي  سروشتييةكاني  سامانة 
نةوتي  شَيوةيةك  بةهيض  كة  رةتيكردووةتةوة، 
خاوي هةرَيم لةإَيي قاضاخةوة بنَيردرَيتة ئَيرانء 
نييؤرك  راثؤرتةكةى  بآلوبوونةوةى  ثاش 
هه ر  »ئه گه ر  رايطةياند:  هه ورامي،    تايمزيش 
بيداته   با  له وباره يه وه   اليه   زانياريي   كه سَيك 
منيش  بكات،  ئيسپاتي   په رله مان و  حكومه ت و 

ده ست له كار ده كَيشمه وه «.
به غدا،  له   ئَيرانيش  باَليؤزخانه ي  به رپرسَيكي 
كةناَلى  بة  ئاشكرانه كردووه   خؤي  ناوي  كه  
فةيحاى رايگه ياندووة: »ئَيران، سامانَيكي نه وتيي 
دابين  خؤي  پَيويستييه كاني  كه   هه يه،   ئه وتؤي 
قاضاخ  نه وتي  به   پَيويستيي  له به رئه وه   ده كات، 

نيية   «.
ثةرلةمانتارى  نورى،  مةال  عةبدوَلآلى  بةآلم 
يةك  لة  تةنيا  دةك��ات:  لةوة  باس  كوردستان، 
تةقتةق  نةوتي  كَيَلطة  لة  تةنكةر   )384( رؤذدا 
تةنكةرةو  هةر  كة  ئَيران،  ب��ةرةو  رؤيشتووة 
)28( تةن باردةكاتء بؤ هةرتةنَيك )385( دؤالر 
سَي  لة  »ئاطادارين  راشيطةياند:  وةردةطيرَيتء 
خاَلي سنوورةوة لة )باشماخ، ثةروَيزخان، حاجي 
نةوت  تةنكةر   )1212( رؤذدا  لةيةك  ئؤمةران( 

ئاوديوي ئَيران بووة«.
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»نةوتي قاضاخ«
كارتةكانى كورد لة بةغدا الواز دةكات 

عةبدوَلآل مةال نوري، ئةندامى ليذنةى ثيشةسازيىء وزةو سةرضاوة سروشتييةكان:

بةبَى دةستكاريي )75%(ـي نةوتى هةرَيم دةنَيردريَتة ئَيران

بةهؤي هةَلةى نةوتى 
قاضاخةوة، كورد 
ناتوانَيت لةسةر 

وةرطرتنى ثؤستى 
وةزارةتى نةوت 

ثَيدابطرَيت

تر  ئاستةنطَيكي  نادرَينةوة،  وةآلم 
لةناو ليذنةكاندا ئةوةية، ئَيمة كةمينةين 
ثةرلةمانة،  بضووككراوةي  ليذنةكان 
ليذنةيةكدا  لة  بين  كةس  سَي  ئَيمة 
حةوت كةسي تري سةر بةدةسةآلتة، 
نازانم  ب��ةدووري  كةسة  حةوت  ئةم 
لة  وةربطرنء  حيزبةكانيان  لة  ئيعاز 
ئةنجامدا ئةو دوو حيزبة رَيكةوتنَيكي 
ئةوة  ئةمةش  هةيةء  ستراتيذييان 
ثةرلةمانتارةكان  كة  دةسةلمَينَيت، 

ئيعاز لةدةرةوة وةردةطرن.
رؤذنامة: ئةطةر ثةرلةمانء ليذنةكان 
كةمينةبنء  ئَيوةش  بَيت،  حاَليان  ئةوة 
ئةي  دروستبكرَيت،  بؤ  لةمثةرتان 
بةرذةوةنديي  ضؤن  بكات،  خةَلك ضي 

طشتيي دةثارَيزن؟
سياسيية،  هاوكَيشةيةكي  ئةمة   *
لةهةموو دنيادا واية، زؤرينةو كةمينة 
ديوي  ديموكراسي  هةندَيكجار  هةية، 
زؤرينةو  ئةطةرضي  هةية،  خراثيي 
كةمينة لةوآلتاني تردا اليةنة باشةكةي 
كوردستاندا  لة  بةآلم  بةكاربهَينرَيت، 
اليةنة سلبييةكةي بةكاردةهَينرَيت، بةو 
بيرمان  بين،  دةستةوةستان  نا  ماناية 
لةناو  ئَيمة  كاري  بةشَيكي  نةضَيت 
لةناو  تري  بةشةكةي  ثةرلةمانداية، 
خةَلكداية، ئةطةر بتوانين لةم رووةوة 
ضي كرا بيكةين، ئةطةرنا راستييةكان 
راستييةكان  بطةيةنينء  بةخةَلك 

دةخةينةإوو.
رؤذنامة: ئةي بؤ بةدواداضوون بؤ 

وةآلمي ثرسيارةكان ناكةن؟
دةكةين،  بؤ  ب��ةدواداض��وون��ي   *
دةسةآلتة  لة  هةندَيكجار  رةنطة 
الماندابَيت،  خؤشمان  ياساييةكةي 
بؤ  دابةزيبَيتين  هةندَيكجار  رةنطة 
ئاستي شتي زؤر بضووك، من بؤخؤم 
تةنكةرةكاندا  ب��ةدواي  هةوَلمداوة 
لةمياني  ئَيران،  سنووري  تا  بإؤم 
لةبةردةم  وةزي��ر  لة  ثرسياركردنم 
ناباو  زؤر  زمانَيكى  بة  ثةرلةماندا 
وةآلمي داينةوة، لةبري دةستخؤشي، 
بةإَيزانة  ئةم  بوو،  وةآلمةكةي  ئةوة 
بإيار  دةزانن  هةرخؤيان  ثَييانواية، 
خؤيان  هةر  ب��دةنء  ن��ةوت  لةسةر 
اليةنانة  ئةو  هةر  خةَلكنء  نوَينةري 
ئؤكةيي  ئةمان  كة  بن  سوودةمةند 

لةسةر دةكةن.
كة  دةرناكةوَيت  لةمةوة  رؤذنامة: 
بؤ  سروشتييةكان  سامانة  وةزارةت��ي 
لة  سةربةخؤيةو  حكومةتَيكي  خؤي 

حكومةتء ثةرلةمان طةورةترة؟
* وادةردةكةوَيت.

ئَيوة  ض���ؤن  ئ���ةي  رؤذن���ام���ة: 
لَيثَيضينةوةو بةدواداضوون دةكةن؟

هةَلسووكةوتي  لةميانةي  ئَيمة   *
ئؤثؤزسيؤن،  طؤإانء  وةك  خؤماندا 
لة ضوارضَيوة ياساييء ئسوَلييةكاندا، 
ثتةو  ثةيوةندييةكي  دةم��ان��ةوَي��ت 
لةنَيوان حكومةتء ثةرلةمان هةبَيتء 
نةك  ئةوةي  بؤ  بكةن،  هاوكاريمان 
طومانةيان  ئةو  كة  لةمثةر  نةبينة 
هةية، بةَلكو ئةطةر زانياريمان ثَيبدةن 
ثارَيزطارييان لَيبكةينء باشةكانيان بؤ 
ئةوة  كة  بةآلم  بآلوبكةينةوة،  خةَلك 
ئةطةر  دةَلَيم،  بةدَلنياييةوة  نةكةن، 
ثةيوةندييةكان بةوشَيوةية بَيت هةموو 
لةسةر  مةدةني  ياساييء  طوشارَيكي 
ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  حكومةتء 
بةو  كؤتاييهَينان  بؤ  دروستدةكةين 
خؤمان  ئةنجامدا  لة  ضونكة  كَيشةية، 
بة نوَينةري خةَلك دةزانينء بَيدةنطيي 
بةرثرسيارَيتيية،  ئ��ةو  ئاستي  لة 
دةخاتة  مَيذوويي  بةرثرسيارَيتي 

سةرمان.
زانيارييةكتان  هيض  ئَيوة  رؤذنامة: 
هةية لةسةر ئةو تةنكةرة نةوتانةي كة 

رؤذانة دةإؤنة سنووري ئَيرانةوة؟
من  الي  ليستةي  ئةو  بةثَيي   *
سامانة  وةزيري  رؤذةي  ئةو  هةية، 
ثةرلةماندا  لةبةردةم  سروشتييةكان 
دةدا،  روونكردنةوةي  بودجة  لةسةر 

كَيَلطةى  لة  تةنكةر   )384( رؤذة  ئةو 
هةر  رؤيشتبوو  تةقتةق  ن��ةوت��ي 
بؤ  باردةكاتء  تةن   )28( تةنكةرةو 
هةرتةنَيك )385( دؤالر وةردةطيرَيت، 
كؤمةَلَيك وردةكاريي تر هةية، بةثَيي 
بةَلطةكاني بةردةستمان دةبرَيتة ئَيران 
ئيمام،  بةندةر  عةباسء  بةندةر  بؤ 
دةمَينَيتةوة،  خةزاندا  لة  هةندَيكي 
رةشةكةي  بةناو  نةوتة  لةو  هةندَيك 
ثاشماوةية  كوردستان  هةرَيمي  لة 
ئةوةي  دواي  دةثاَلَيورَيتء  ل��ةوَي 
موشتةقاتي  ب��ةره��ةمء  هةندَيك 
لَيدةردةهَينرَيت، ئةوكاتة ثاشماوةكةي 
دةكرَيتة سووتةمةني بؤ خستنةطةإي 
لةوةي  جطة  ئةمة  كارةبا،  وَيستطةي 
ضينء  بؤ  نةوتة  ئةو  تري  بةشَيكي 
ماليزيا براوة، بةَلطة هةية ئةو راستيانة 

دةسةلمَينن.
دةمةوَيت  هةية  تر  خاَلي  يةك 
ئةم  دةَلَيت:  وةزير  بكةمةوة،  رووني 
نةوتةي هةية بةشَيكي زؤري زيادةية، 
سنوورةوة  خاَلي  سَي  لة  ئاطادارين 
حاجي  ثةروَيزخان،  )باشماخ،  لة 
 )1212( رؤذدا  لةيةك  ئ��ؤم��ةران( 
كراوة،  ئَيران  ئاوديوي  نةوت  تةنكةر 
لة  زياتر  ثاشماوةي  النيكةم  دةبَيت 
بَيت،  خاو  نةوتي  تةنكةر   )4000(
نةوتي  تةنكةر  ه��ةزار   )3( دةبَي�ت 
ب��ازاإةوة،  خرابَيتة  بةنزين  سثيء 
ئةي كوا ئةو بةرهةمانة؟! بؤية طومان 
زيادةية،  نةوتي  دةَلَين  ئةوةي  دةكةم 
يان خاوة، ئةسَلةن نةوتي زيادة نيية 
لة هةرَيمي كوردستاندا، ئةو نةوتةي 
هةية بةش ناكات، ئةو نةوتةي دةإوات 
لة )75%( زياتري رةنطة بةدةستكاريي 
نةكراوي، يان بة هةندَيك دةستكاريي، 
يان كةمَيك رةشدةكرَيتء دةنَيردرَيتة 

ئَيرانةوة.
سامانة  وةزي����ري  رؤذن���ام���ة: 
بؤم  ئةطةر  دةَلَيت:  سروشتييةكان 
ضووةتة  خاو  نةوتي  كة  بسةلمَينن 
دةست  كوردستان،  هةرَيمى  دةرةوةي 
ضيية  بؤضوونت  دةكَيشمةوة؟  كار  لة 

لةوبارةيةوة؟
وةزي��ر  نةضَيت  لةبيرمان   *
لةوبارةيةوة زؤر شارةزاية، دةكرَيت 
لَيدوانانةي  ج��ؤرة  ئةو  ض��اوةإَي��ي 
لَيبكرَيت، بةآلم لةبري ئةوةي ثَيشنيازي 
بابَيت  بسةلمَينن،  بؤي  دةكات  ئةوة 
ئةو طومانانة  لةسةر سإينةوةي  كار 
لةسةر وةزارةتةكةي هةية،  بكات كة 
با  بكات،  ئَيمة  ليذنةكةي  هاوكاريي 
وةزير ئةوةش بزانَيت هةر لةتةنيشت 
كانديد  ئةوي  حيزبةي  لةو  ئ��ةوةوة 
وةزي��ر،  ببَيتة  ئ��ةوةي  بؤ  ك��ردووة 
زانياريي ئةوةي الية كة ئةو نةوتةي 
دةضَيتة دةرةوة نةوتي رةشكراوة، لة 
هةية  ياسايةكي  ئةو  دةثرسم:  وةزير 
بةناوي نةوتء طازو ياسايةكي تري 
سروشتييةكان،  سامانة  وةزارةت��ي 
ئةم دوو ياساية سنووري دةسةآلتي 
ئ��ةوى دي��اري��ك��ردووة، ض��ؤن رَي 
سنووري  لة  بَلَيت،  دةدات  بةخؤي 
بة  قاضاخضَيتي  مندا  دةس��ةآلت��ي 
هةية  تر  زانياريي  دةكرَيت،  نةوتةوة 
قاضاخضَيتي  نةك  دةيسةلمَينيت،  كة 
ثَيوة دةكرَيت، بةَلكو ئةو بازرطانيةش 
لةاليةن ضةند  بةنةوتةوة دةكرَيت  كة 
لةوانة:  قؤرخكراوة  كؤمثانيايةكةوة 
ئؤيل(،  عَيراق  ق��ةي��وانء  )ن��ؤك��انء 
نةوتييةكاندا  كَيَلطة  لة  هةية  خةَلك 
باوباثيراني  زةوييةكةي  ثارضة  لة 
نةوت دةردةهَينرَيت بةواستة كراوةتة 
لةكاتَيكدا بةثَيي ياسا دةبَيت  ضايضي، 
دةرفةت  نةوت  كؤمثانياكاني  هةموو 
دةستةبةر  بَيكارةكان  طةنجانء  بؤ 
زةوييةكانيان  ق��ةرةب��ووي  بكاتء 
بكاتةوة، كاديراني ناوخؤ، نةك كاديري 
ثَيويستيان  بةَلكو  نين،  يةك  دةرةجة 
هةية  حيزب  تةزكييةي  واستةو  بة 
دوويان  دةرةجة  كارَيكي  ئةوةي  بؤ 

دةستبكةوَيت.



سازداني: بةهادين يوسف

عةبدوَلآلي مةال نوري، ئةندامي ليذنةي 
پيشه سازيىء وزه و سه رچاوه  سروشتييه كان 
لة ثةرلةماني كوردستان، جةخت دةكاتةوة: 

كة نةوتي خاو راستةوخؤ لة كَيَلطة 
نةوتييةكاني هةرَيمي كوردستانةوة 
بؤ ئَيران دةإواتء بةَلطةي ئةوةش 

دةهَينَيتةوة لةيةك رؤذدا لة سَي دةروازةي 
نَيوان هةرَيمء ئَيرانةوة زياتر لـة )1000( 

تانكةر نةوت رؤيشتوونء وةزيري سامانة 
سروشتييةكانيش بة بةرثرسيار دةزانَيت 

لة يةك دَلؤث نةوت كة لة هةرَيم مامةَلةي 
ثَيوة بكرَيت.

ئةو ثةرلةمانتارةي فراكسيؤني طؤإان 
ئاماذة بةوةشدةكات: ئاشتي هةورامي وةك 

كةسَيكي سةربةخؤ مامةَلة دةكات، نةك 
وةك وةزيرَيكي حكومةتء ئةمةش طوماني 
ئةوة دروستدةكات، كة لةسةر ئاستي باآلي 
حيزب ثشتطيريي لَيبكرَيتء هةَلسووكةوتي 

وةكو بةرثرسَيكي دياريكراوة لةبوارَيكدا 
بؤ طروثَيكي دياريكراو كاربكات.

هةآليةي  ئةو  دروستبووني  دواي  رؤذنامة: 
هةرَيمي  نةوتي  دةرةوةي  ناردنة  لةسةر 
حكومةتء  وتةبَيذي  بوو،  دروست  كوردستان 
رايانطةياند:  سروشتييةكانيش  سامانة  وةزيري 
رةشء  نةوتي  دةكــةنء  مامةَلة  ياسا  بةثَيي 
ثاشماوةي ثاآلوطةكاني هةرَيم دةنَيرنة دةرةوة، 

ضي ياسايةك رَيطة بةم كارة دةدات؟
* ئ��ةو ي��اس��اي��ةي ب��ةرك��ارة ل��ةالي��ةن 
ثةرلةمانةوة ث�ةسةندكراوة ياساي ذمارة )22(

)ياساي  ثَييدةوترَيت  كة  )2007(ة،  ساَلي  ي 
لةو  كوردستان(  هةرَيمي  ط��ازي  ن��ةوتء 
بووني  ورد سةرةإاي  بةشَيوةيةكي  ياسايةدا 
نةوتء  بةدواي  طةإان  شَيوازي  كةموكورتي، 
هةَلكةندني بيرةكانء دةرهَينانء بة بازاإكردني 
لة  دةستنيشانكراوة  ثارةكةي  داناني  نةوتء 
سندووقَيكدا،  كؤمثانياء  ضوار  ضوارضَيوةي 
ياساكة دةستنيشاني كردووة بةضي شَيوةيةك 
ئةمإؤ  ئةوةي  دةكرَيت،  نةوت  لةطةأل  مامةَلة 
لة ئةرزي واقيع دةيبينين ناضَيتة ضوارضَيوةي 
بةندو مادةكاني ئةو ياسايةوة، بةتايبةت ئةوةي 
نةوتةوةية،  ثاآلوتني  فرؤشتنء  بة  ثةيوةنديي 
ئةوةي كة ئةمإؤ هةية لة هةرَيمي كوردستان 

لة دةرةوةي ياساكةية.
بكةين،  نةوتة  ئةو  لةسةر  قسة  ئةطةر 
ئَيران  ئاوديوي  هةرَيمةوة  سنووري  لة  كة 
ئَيمةية،  الي  زانيارييانةي  ئةو  بةثَيي  دةكرَيت 
وةزي��ري  قسةي  بة  كة  نةوتة  لةو  بةشَيك 
بةشَيكى  دةَلَيت:  سروشتييةكانيش  سامانة 
نيية  بةرثرسيار  بةغدايةو  سنووري  نةوتي 
ثاشماوةي  رةشةو  نةوتي  تري  بةشَيكي  لَيي 
ئةو سووتةمةنيانةية كة دةدرَيتة ثاآلوطةكاني 
لَي  طازوايلي  ئ��ةوةي  دواي  دوات��ر  هةرَيمء 
دروستدةكرَيت بؤ وَيستطةكاني كارةبا نةوتي 
ئَيران  بؤ  ئ��ةوةش  دةمَينَيتةوةو  لَي  رةشي 
دةبرَيت، بةآلم ئةو ثرسيارانةي دروستدةبَيت، 
 )100( زياتر  وةزير  خودي  دانثَيدانانى  بة  كة 
ثاآلوطةي بضووكي ناشةرعي هةية لة هةرَيمي 
كوردستاندا، كة بةثَيي ياساكة ثَيويست دةكات 
ئةنجامبدات  نةوتي  ثرؤسةي  دةزطايةك  هةر 

سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتي  لة  مؤَلةت 
ثاآلوطانة  ئةو  مؤَلةت  بَي  بةآلم  وةربطرَيت، 
بؤدَيت،  تانكةر  بة  خاويان  نةوتي  كاردةكةنء 
بَلَيين  دةكرَيت  ثاآلوطانة  ئةم  بةرهةمةكاني 
رووةوة  سَي  لة  بَلَيم:  دةكرَيت  رةشة،  نةوتي 
نةوتي رةش هةية، يةكَيكيان: ئةوةي حكومةتي 
ثاآلوطةكةي  دوو  ئةوةي  دووةميان:  ناوةندة، 
لة  كة  رةشةية  نةوتة  ئةو  سَييةم:  هةرَيمة، 
لةاليةن  خاوةكان  نةوتة  ثاآلوتني  ميانةى 
ئةمة  دةمَينَيتةوة،  بضووكةكانةوة  ثاآلوطة 

راستي تَيداية.
ئةوةية،  طومانة  جَيطةي  ئ��ةوةي  ب��ةآلم 
كَيَلطة  لة  خاو  نةوتي  لَييةتي  ئاطامان  ئَيمة 
نةوتييةكاني هةرَيمي كوردستانةوة راستةوخؤ 
ياساي  بةثَيي  لةكاتَيكدا  دةنَيردرَيت،  ئَيران  بؤ 
نةوت  فرؤشتني  دةبَيت  هةرَيم،  طازي  نةوتء 
دةبَيت  بَيت،  ياسايةدا  ئةو  ضوارضَيوةي  لة 
لة  يان  بَيت،  مةركةزييةوة  حكومةتي  لةإَيي 
رَيطةي دروستكردني كؤمثانيايةك بَيت، كة لة 
تائَيستا  لةكاتَيكدا  ثَيكراوة،  ئاماذةي  ياساكةدا 
ناتوانين  دروستنةكراوةء  كؤمثانياية  ئةو 
هةر  شةرعيية،  دةكرَيت  ئَيستا  ئةوةي  بَلَيين، 
ضونكة  نيية،  شةرعيةتي  بكرَيت  ئيجرائاتَيك 
لةاليةكي  نيية،  ياساكة  رَيكارييةكاني  بةثَيي 
لة  بةشَيك  نافةرميي،  زانياريي  بةثَيي  ترةوة 
كوردستان  هةرَيمي  كَيَلطةكاني  خاوي  نةوتي 
دةبرَيتة ثاآلوطة ناشةرعييةكانء رةش دةكرَيت 
كة  طشتيداية،  راي  ضاوبةستكردني  لةثَيناو 
دواتر  خاوو  نةوتي  نةك  رةشة،  نةوتي  بَلَين، 
نةوتة  ئةم  ئةوةية:  ثرسيار  ئَيران،  دةبرَيتة 
رةشدةكرَيت  ثاآلوطانة  ئةو  لةاليةن  خاوانة 
ثَينةداون،  مؤَلةتيان  دةَلَيت:  وةزير  خودي  كة 
دةكات،  لةطةَل  مامةَلةيان  حكومةت  لةكاتَيكدا 
بة  باوةإي  حكومةت  هةبووة  دنيادا  كوَيي  لة 
خاوةني  دةبَيت  كاتَيكدا  لة  هةبَيت،  دةزطايةك 
ئةو دةزطايانة لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا بكرَيتء 

دادطايي بكرَين.
رؤذنامة: سةرضاوةي ئةو نةوتة خاوة كوَيية، 

كة دةدرَيتة ئةو ثاآلوطانة؟
كَيَلطة  خ��اوة  نةوتة  ئةو  سةرضاوةي   *
ئةطةرضي  كوردستانة،  هةرَيمي  نةوتييةكاني 
هةندَيكجار وةزير ئةوة رةتدةكاتةوة، بةآلم ئَيمة 
ئةو  دةيسةلمَينَيت  لةبةردةستدايةو  بةَلطةمان 
نةوتة نةوتي خاوي تةقتةقء كيَلطةكاني ديكةية، 
وةزير دةَلَيت: ئاطام لةو نةوتة نيية لة عَيراقةوة 
ياساكة  بةثَيي  لةكاتَيكدا  ئَيران،  دةضَيتة  دَيتء 
بةرثرسيارة  سروشتييةكان  سامانة  وةزيري 
مامةَلةي  هةرَيمدا  لة  كة  نةوت  دَلؤث  لةيةك 
ثَيوة دةكرَيت، بةضي حةقَيك وةزيري سامانة 
سروشتييةكان رَيطة بةوة دةدات قاضاخضَيتي بة 
نةوتةوة بكرَيت؟!، بةإاي من ئةوة دووفاقةييء 
تَيكةَلكردني دوو ثرؤسةو مامةَلةي ناشةرعيية، 
قاضاخ  نةوتي  عَيراقةوة  لة  ئةوةي  مامةَلةيةك 
ئَيران  ئاوديوي  كوردستانء  هةرَيمي  دَيتة 
دةكرَيت، مامةَلةيةكي تريان ئةوةية لة هةرَيمي 
كوردستان قاضاخضَيتي دةكرَيت، لةم رَيطةيةوة 
دةكرَيت  كوردستان  لة  ئ��ةوةي  دةيانةوَيت 
لةكاتَيكدا  بكةن،  ثةردةثؤشي  بةغدا  بةوةي 

هةرَيم بةرثرسة لة هةردووكيان؟
رؤذنامة: بةآلم وةزير دةَلَيت: بةثَيي ثسووَلةو 

بةشَيوةي رسومات لةإَيي موزايةدةوة ئةو كارة 
دةكةن، كارةكةش دراوة بةدوو كؤمثانيا؟ بةضي 

موزايةدةيةك؟ ئةمانة بؤ روون نين؟
لة  ن��ةك��راوة،  م��وزاي��ةدة  ناَلَيين  ئَيمة   *
طشتيي  بةإَيوةبةرَيكي  لةطةأل  دانيشتنَيكدا 
وةزارةت دةَلَيت: ئةوان موزايةدةيان كردووة، 
فرؤشتني  )بةكرَيدانء  ياساي  بةثَيي  بةآلم 
ماَلي دةوَلةت(، بةثَيي ئةو ياساية موزايةدةيان 
بةثَيي  لةكاتَيكدا  كردووة،  نةوت  فرؤشتني  بؤ 
ياساي نةوتء غازي هةرَيم، هيض ياسايةكي تر 
كاري ثَيناكرَيت، كةواتة لةدةرةوةي ئةو ياساية 
هةر ثرؤسةيةك ئةنجامبدةن شةرعيةتي نيية، 
ياسايةك دةركراوة بؤ نةوتء طاز، ئةم ياساية 
ياسايةكي  بة  كةضي  نيشتووة،  لةسةر  تؤزي 
حكومةتي  سةردةمي  هي  كة  كاردةكةن،  تر 

عَيراقيية.
رؤذنامة: كةواتة خودي موزايةدةي فرؤشتني 

نةوتةكةش ناياسايية؟
موزايةدةية،  نيية،  شةرعيةتَيكي  هيض   *
هةرَيمء  حكومةتي  دةرك��راوة،  بؤ  ياسايةكي 
وةزارةتي سامانة سروشتييةكان كة لة ماوةي 
كؤمثانياي  ضوار  ئةو  راب��ردوو  ضوارساَلي 
فرؤشتني  دةرك���ردنء  ب��ةط��ةإانء  تايبةت 
نةوتييةكاني  داه��ات��ة  سندووقي  ن���ةوتء 
دروستنةكردووة، بة مةبةست بوو، بؤ ئةوةي 
وةزيردا  دةستي  لة  دةسةآلتانة  ئةو  هةموو 
كؤمثانيايانة  ئةو  ئةهةميةتي  كؤبكاتةوة، 
دروستبكرَين  ئةطةر  كؤمثانيايانة  ئةو  ضيية؟، 
سةرؤكايةتيء دةستةكانيان لةاليةن ثةرلةماني 
ئةمانة  ثَيدةدةرَيت،  متمانةيان  كوردستانةوة 
ئةم  ثةرلةمان،  ضاودَيريي  ذَي��ر  دةكةونة 
دةزطايانة دروستبكراية ئَيمة هيض طومانَيكمان 
سروشتييةكان  سامانة  وةزارةت����ي  ل��ة 

دروستنةدةكرد.
رؤذنامة: ئةي كوا داهاتي ئةو فرؤشتنة، كة 
ئةوان دةَلَين بة وةسأل بووةو ضووةتة خةزَينةي 
لةكاتي  لةكاتَيكدا  هةرَيمةوة،  حكومةتي 

طفتوطؤي بودجةدا وةزيري دارايي وتي: يةك 
ديناري نةوتي هةرَيم نةخراوةتة سةر بودجة؟

وةآلمةكةتان  بةشَيكي  ثرسيارةكةدا  لة   *
نةوتء  ياساي  لة  بةوثَييةي  دةستكةوت، 
دةستنيشانكراوة،  كوردستاندا  هةرَيمي  طازي 
خزمةت  زؤرترين  نةوت،  داهاتي  بةشَيوةيةك 
ئابوورييء  لةإووي  بكات  هةرَيم  خةَلكي  بة 
حكومةتي  سياسييةوة  لةإووي  سياسييةوة، 
هةرَيم بةشَيوةيةكي هَيندة طوماناويي مامةَلةي 
راب��ردوودا  لةماوةي  ك��ردووة،  نةوت  لةطةأل 
لةطةأل  بةَلكو  بكات،  خزمةت  نةيتوانيوة  نةك 
سةرئَيشةو  لة  جؤرَيك  عَيراقي  حكومةتي 
هؤي  ب��ووةت��ة  دروس��ت��ك��ردووةء  ئاَلؤزيي 
هةندَيك  ثَيمواية:  كة  ملمالنَي،  دروستكردني 

لة  كوردستان  خةَلكي  تري  بةرذةوةنديي 
ئةنجامي ئةو ئاَلؤزيية خةريكة دةبنة قورباني، 
واقيع  ئةرزي  لةسةر  ئابوورييةوة  لةإووي 
ئةو شوَينانةى كة ثرؤسةي دةرهَيناني نةوتي 
لة كؤيةو طةرميانء زاخؤ،  ئةنجامدةدرَيت  لَي 
لة  فيدراأل  حكومةتي  بودجةي  ياساي  بةثَيي 
يةك  دةبَيت  دةربهَينرَيت  نةوت  شوَينَيك  هةر 
خزمةتكردنء  بؤ  بَيت  ناوضةكة  بؤ  دؤالر 
ئاوةدانكردنةوةي ناوضةكة، تائَيستا حكومةتي 
هةرَيم ئةو دةقةي جَيبةجَي نةكردووةو هيض بإة 
ثارةيةكي بؤ ئةو ناوضانة تةرخان نةكردووة، 
سةرةإاي ئةوةي ثرؤسةي نةوت دةبَي�تة هؤي 
ذينطة،  ثيسبووني  زارو  زةويء  داطيركردني 
لةإووي ديكةوة ثَيويستة داهاتي نةوت زؤرترين 
تةواوي  بةَلكو  بكات،  كوردستان  بة  خزمةت 
داهاتي نةوت تائَيستا بة ناإؤشني ماوةتةوة لة 
ضوارضَيوةي دةستوورء ئسوَلدا ثَيويستة دينار 
لة دوو  ئاطاداربَيت،  بةديناري وةزيري دارايي 
رووةوة، لةو رووةي وةزارةتةكةي مةعنيية بؤ 
هةر داهاتَيك كة لة هةرَيمدا هةبَيت، لةإوويةكي 
دارايي  وةزيري  هاتووة:  ياساكةدا  لة  ديكةوة 
لة ئةنداماني ئةنجومةني هةرَيميي، كة  يةكَيكة 
ثَيكهاتووة لة سةرؤكي حكومةتء جَيطرةكةيء 
وةزيري ثالندانانء وةزيري داراييء وةزيري 
رووةوة  دوو  لة  واتة  سروشتييةكان،  سامانة 
لة  ئاطاي  نةك  داراي��ي  وةزي��ري  دةخوازَيت 
تةواوي  لة  ئاطاي  بةَلكو  بَيت،  نةوت  داهاتي 

ثرؤسةكة بَيت.
ئةنجومةني  تري  ئةنداماني  ئةي  رؤذنامة: 

هةرَيمي ئاطايان لَيية؟
كؤمةَلَيك  بةثَيي  هةية،  طومانم  من   *
زانياريي كة لة بةرثرساني حيزبيء حكومييةوة 
ثَيمان دةطات، وةزيري سامانة سروشتييةكان 
ناضَيت،  وةزيرانيشةوة  ئةنجومةني  بةدةنط 
سةربةخؤ  كةسَيكي  وةكو  هةورامي،  ئاشتي 
لةسةر  دةكرَيت  ئ��ةوة  طوماني  ك��اردةك��ات، 
ئاستي باآلي حيزب ثشتطيريي لة بةرنامةكةي 

بكرَيت، هةَلسوكةوتي ئاشتي هةورامي، وةكو 
هةَلسووكةوتي وةزيرَيك نيية لة حكومةتَيكدا، 
دياريكراوة  بةرثرسَيكي  وةكو هةَلسووكةوتي 
كاربكات،  دياريكراو  طروثَيكي  بؤ  بوارَيكدا  لة 

ئةمةش مةترسيدارة.
رؤذنامة: ئةو ئةنجومةنة هةرَيمييةي كة لة 
نةبَيت،  ئاطادار  ئةو  ئةطةر  هاتووة،  ياساكةدا 
حكومةتء ثةرلةمانء ضاودَيري دارايي ئاطادار 
نةبَيت؟ كَي بة ئَيمة بَلَيت ئةم نةوتة داهاتةكةي 

ضةندةء بؤ كوَي دةضَيت؟ 
* ئَيمة هيض رةقةمَيكمان ال نيية، يةكَيك لة 
حكومةتة،  ضاودَيريي  ثةرلةمان  ئةركةكاني 
بووةتة  جياوازةكان  ب��وارة  هةموو  ب��ةآلم 
وةرداوةت��ة  دةستي  حيزب  حيزبي،  ملمالنَيي 

هةموو دامودةزطاكان، لة ناويشياندا ثةرلةمان، 
ئةمةش وايكردووة ثةرلةمان الواز بَيتء تواناي 
هةموو  كاروباري  بؤ  نةبَيت  بةدواضووني 
سامانة  وةزارةتي  بةتايبةتيش  وةزارةتةكانء 
سروشتييةكان، ئةمة ئةركي سةر شاني ئَيمةية، 
كة بَيين ئةم هاوكَيشةية بطؤإين، لةسةر سكةى 
ناسروشتييةوة بيخةينة سةر سكةي راستةقينة، 
دةبَيت بةرثرسان ئاطايان لةوةبَيت ئةوة ئةوان 
نين كة بإيار لةسةر ثرؤسةيةكي هَيندة طرنط 
ئايندةشةوة  نةوةي  بة  ثةيوةنديي  كة  دةدةن، 
ئةركي  بة  دةخوازَيت  وا  ثةرلةمانة  ئةم  هةية، 
ياساييء راستةقينةي هةستَيت، بةتايبةت ئةم 
كَيشةكة  نةيكردووة،  كة  طوماناويية  ثرؤسة 
طةورة  قةيرانَيكي  رووب���ةإووي  لةوةداية، 
حكومةتء  حكومةتدا،  بةرامبةر  لة  بووةتةوة 
كة  لَيهاتووة،  دةستيان  دوو  وةكو  ثةرلةمان 
حيزب  حيزبة،  كة  عةقَلة،  جةستةو  يةك  هي 
هاتووة بةدةستَيكي حكومةتي دروستكردووةء 
دةيةوَيت  خؤى  بةرذةوةنديي  بؤ  بةوشَيوةية 
ئاراستةي بكات، بةدةستةكةي تر كة زؤرينةي 
ثةرلةمانة ئيعاز دةداتة ثةرلةمان كة الوازبَيتء 
نةبَيت،  حكومةتةي  ئةو  بةدواضووني  تواناي 
كة خؤي دروستيكردووة، ضونكة لة ئةنجامدا 
بةرذةوةنديي يةكَيتيء ثارتي لة بةرذةوةنديي 
بووني  ن��اط��رَي��تء  س��ةرض��اوة  طشتييةوة 
ئاشكرابووني  وات��ة:  ض��االك،  ثةرلةمانَيكي 
كؤمةَلَيك طرفتء كَيشةي ئابووريي، بؤية رَيطة 
نةدراوة ثةرلةمان ضاالك بَيتء بةدواضوون بؤ 

ئةو وةزارةتانة بكات.
رؤذنامة: ئةطةر ئةو قسةية بؤ خولي ثَيشوو 
راست بَيت، كة زياتر لة )75%(ي ثةرلةمانتاران 
لة ليستي دةسةآلت بوون، بةآلم ئَيستا ئؤثؤزسيؤن 
تري  بةدةستةكةي  دةبن  ئةوان  بؤ  ئةي  هةية، 

حيزب؟
ثةرلةمانيدا  ك���اري  س��ةرةت��اي  ل��ة   *
بةوشَيوةيةي  ياسايي  دةسةآلتي  هةوَلمانداوة 
بةكاربخةين  هاتووة  ناوخؤدا  ثةيإةوي  لة  كة 
طشتيي،  ب��ةرذةوةن��دي��ي  خزمةتي  لةثَيناو 
ثرؤسةي  كة  ئةوةية  لةطةأل  ئؤثؤزسيؤن 
نةوت لة هةرَيم ئةنجامبدرَيت، بة مةرجَيك لة 
خزمةت  زؤرترين  ياسادابَيت،  ضوارضَيوةي 
بةآلم  بَيت،  تَيدا  شةفافيةتي  بكاتء  بةخةَلك 
ئةوةي كة ثةيوةنديي بةوة هةية، ئؤثؤزسيؤن 
هةر لة سةرةتاوة هةوَليداوة بةدواضووني جديي 
بؤ ئةو مةسةلةية بكات، وةك طؤإان يةكَيك لة 
ئةركةكانى سةرشانمان ناردني ثرسيار بووة 
بؤ وةزيري ثةيوةنديدار، ثرسيارمان ئاراستةي 
ناردنةدةرةوةي  بة  سةبارةت  كردووة  وةزير 
نةبووني  ج��َي��ب��ةج��َي  ل���ةب���ارةي  ن����ةوت، 
ثاآلوطة  لةبارةي  ط��ازةوة،  ن��ةوتء  ياساي 
هةوَلمانداوةو  جطةلةوةي  ناشةرعييةكانةوة، 
كردووة،  ئاراستةي  راستةوخؤمان  ثرسياري 
بةآلم ئةو لةمثةرانة زؤرن، ئةطةر وةزير بَيتة 
دووربَيت  قسةكاني  سةراثاي  ثةرلةمانء 
زؤرينةيةك  ئةنجامدا  لة  بةآلم  واقيعةوة،  لة 
سةرةتاوة  لة  ضونكة  قبووَلة،  ئةوانيان  هةية 
ساَلةكة  ضوار  تا  وةزيرةكان  كة  بإياريانداوة، 
ئةمة  خةلةلةكانييانةوة،  بةهةموو  بن،  وةزير 
جطة  ئاستةنطة  ئةمة  ثَيشوةختة،  رَيكةوتنَيكي 

كارتَيكمان  هيض  بكةين  قسة  دةتوانين  لةوةي 
لةبةردةست نيية، ئاستةنطي دووةميان ئةوةية، 
ئَيمة وةكو فراكسيؤنى طؤإان لةسةر ثاآلوطة 
ياساي  نةبووني  جَيبةجَي  لةسةر  نةوتييةكان، 
كؤمثانيايانةي  ئةو  هةرَيمء  طازي  ن��ةوتء 
هةرة  كؤمثانياي  كة  هاتووة،  ياساكةدا  لة 
طرنطن، ثرسيارمان ئاراستةي وةزير كردووة، 
سةرؤكايةتي  ثرسيارانة  لةم  بةشَيك  بةآلم 
كة  لةبةردةمماندا،  ئاستةنط  دةبَيتة  ثةرلةمان 
نانَيرَيت  ثرسيارةكان  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي 
بؤ وةزير، ئةو طومانة الي ئَيمة دروستدةبَيت، 
نايانةوَيت  ثةرلةمان  سةرؤكايةتي  بةإَيز  كة 
بكرَيت،  نةوت  مةسةلةي  بؤ  بةدواداضوون 
بةآلم  وةزير،  بؤ  دةضَيت  ثرسياريش  هةندَيك 
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8 داواكاريي طشتيي بةدواداضوون بؤ ضةند راثؤرتَيكي         دةكات

هةَلسوكةوتي ئاشتي هةورامي، وةكو هةَلسوكةوتي وةزيرَيك نيية لة حكومةتَيكدا،
وةكو هةَلسوكةوتي بةرثرسَيكي دياريكراوة لةبوارَيكدا بؤ طروثَيكي دياريكراو كاربكات 

عةبدوَلآل مةال نوري، ئةندامى ليذنةى ثيشةسازيىء وزةو سةرضاوة سروشتييةكان:

بةبَى دةستكاريي )75%(ـي نةوتى هةرَيم دةنَيردريَتة ئَيران
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ک���ةرک���وک،  خ��ةَل��ک��ي  الي 
حةرةس  ساَلي  بة  س��اَل��ي)1963( 
قةوميء بةعسيء فةرهود ناسراوة، 
بة  بةعسييةکان  كة  ساَلةي  ئ��ةو 
کودةتايةکي سةربازيي دةسةآلتيان 
دةستي  گرتنة  لةگةأل  گرتةدةستء 
دةس���ةآلت���دا، دةس��ت��ي��ان ک��رد بة 
دةرکردني کورد لةم شارةء سةرةتا 
گوندة  چؤَلکردني  رووخاندنء  لة 
دوبزةوة  ناوچةي  کوردنشينةکاني 
)1976(دا چةند  لة  پَيکردء  دةستيان 
مةرسومي  بة  ناحيةيةک  ق��ةزاء 
کةرکوک  پارَيزگاي  لة  کؤماري 
تا  پَيبةپآ  ل��َي��رةوة  ب��چ��إَي��ن��ران، 
کاريان  بةردةوامي  بة  ساَلي)1988( 
سَيکوچکةي  پ��إؤس��ةي  س��ةر  لة 
بةعس )تةعريب، تةبعيسء تةرحيل( 
پإؤسةية  ئةم  )1988(دا  لة  ک��رد. 
ژمارةي  کؤتاييء  نيمچة  گةيشتة 
گةيشتنة  رووخ��اوةک��ان  گ��ون��دة 
تا   )1991( لة  ن��زي��ک��ةي)1769(ء 
پإؤسةية  ئةم  بةعس،  رووخاندني 
بة  شَيوةية  ب��ةو  ب��وو،  ب���ةردةوام 
درَيژايي )35(ساأل، کوردي کةرکوک 
بةشيان دةرکردنء ئاوارةبوون بوو. 
کةم شارء گوندي کوردستان هةية، 
ئةگةر بؤ رؤژَيکيش بَيت، کةرکوکيي 
کةم  نةخستبَيت،  لَي  باري  کؤچء 
هةية،  ئةوروپي  دراوس��آء  وآلتي 

کةرکوکيي رووى تآ نةکردبَيت. 
لَيشاوي  دواي)2003/4/10( 
کةرکوک  ئ���اوارةي  گ��ةإان��ةوةي 
دةستي پَيکردء وا چاوةإوان دةکرا، 
بايةخةوة  بة  کورد  سةرکردايةتيي 
يةکةم  لة  هةنگاوةء  ئةم  بإوانَيتة 
کارکردندا  کارنامةي  ريزبةندي 
وا  چاوةإوانيية  ئةم  بةآلم  دابنرَيت، 
جَيي  حيزبيي  بةرنامةي  دةرنةچوو، 
بةرنامةي نةتةوةيي گرتةوة، لة دوو 
الوة بوون بة ئاغاي شارء لة جياتي 
دةستبةکاربَيت،  خؤي  کورد  ئةوةي 
حکومةتي  دةستي  ب��إدراي��ة  چ��او 
عَيراق بؤ بة دةنگةوةهاتني پإؤسةي 

گةإانةوةء ئاوةدانکردنةوة.
چاولةدةست  بَيبةرنامةييء  ئةم 
سةرةکين  ه��ؤي  دوو  ب��وون��ة، 
ئةم  تا  گ��ةإاوةک��ان  م��ان��ةوةي  لة 
چرکةساتة وةک ئاوارة لة شارةکةي 
بةشَيکي  م��ان��ةوةي  ي��ان  خ��ؤي��ان، 
هةولَيرء  س��ن��ووري  لة  زؤري���ان 

سلَيماني. 
ئةو  هةموو  گشتييء  راي  بؤ 
کةرکوکء  ش��ارةزاي  ک��وردان��ةي 
يان  نين،  کةرکوکييةکان  ژياني 
باس  خؤيان،  مةرامي  بؤ  ئةوانةي 
دةکةنء  ئَيمة  خؤشگوزةرانيي  لة 
دةيانةوَيت راي گشتيي پآ چةواشة 
کاتي  ل��ة  ئ���ةوةي  وةک  ب��ک��ةن، 
دةيکةن.  هةَلبژاردنةکان  بانگةشةي 
ئاوارة،  کَيشةي  لةسةر  تةنيا  لَيرةدا 

ئةم زانياريية باس دةکةم:  
لة  ک��ةرک��وک��داء  لةناو  ئَيستا 
)قوتابخانة،  جياجيادا  )40(شوَيني 
ساوايان  باخچةي  پؤليسخانة، 
)1330(خَيزان  لة  زياتر  ت��اد(،   .....
ك��ة  ن��زي��ک��ةي )7500(ک���ةس���ن لة 
بةسةر  ژيان  خراپدا  گوزةرانَيکي 
نَيوان  لة  بةراوردَيک  ئةگةر  دةبةن. 
گوزةراني  ژي��انء  لة  گؤإانکاريي 
ئةم ئاوارانةء بةرپرساني شارةکةدا 
بکةين، بةر لة )2003(ء دواي )2003(، 
نادادپةروةرييء  كة  دةردةکةوَيت 
چؤن  سياسيي  ئيدارييء  گةندةَليي 

لوتکة . گةيشتووةتة 
ئةم  کَيشةي  چ��ارةس��ةري  بؤ 
پَيداويستييةکاني  هةموو  ئاوارانةء 
لَيي  کآ  بکرَيت؟  چي  پَيويستة  شار، 
بَيت؟  دةستبةکار  کآ  بةرپرسيارة؟ 
سةرکردايةتيي کورد، يان حکومةتي 
عَيراق، يان وةک نةوةدةکان دةست 
لة نةتةوة يةکگرتووةکانء رَيکخراوة 
پانبکرَيتةوة!،  دنيا  خَيرخوازةکاني 
يان قةدةر واية كة لة شاري خؤمانء 
لة سايةي دةسةآلتي خؤماندا، ئاوارة 

بينء بةم دةردةشةوة بتلَيينةوة.

كةركوك/ ئارام جةمال

بةغدا  نيشتمانيى  كارةباى  كؤنترؤَلى 
كةركوكدا  كارةباى  بةشة  لةبةردةم  كؤسث 
دروستدةكات، سةرةإاى فشارى بةردةوامى 
سةر  بؤ  كةركوك  ئيدارةى  ئةنجومةنء 

وةزارةتى كارةبا. 
لةو  ناإازين  موةليدةكانيش  خاوةنى 
 )10( بةرامبةر  لة  ثَيياندةدرَيت  طازةى  بةشة 
سةعات ثَيدانى كارةبا بة هاوآلتييانء ئاماذة 
بةوةدةكةن: ئةو بةشة طازة بةشي كةمتر لة 

)5( سةعات كاركردن دةكات. 
كارةباى  رابردوودا  مانطى  سةرةتاي  لة 
شارى كةركوك ئاستى كارةباى نيشتمانيى لة 
شارى كةركوك بؤ كةمتر لة )4( سةعات لة 
بووة هؤى  ئةوةش  دابةزى،  شةوو رؤذَيكدا 
ئةنجومةنى  شارةكةو  هاوآلتييانى  ناإةزايي 
دواداض��وون��ى  بة  بؤ  كةركوك  ثارَيزطاى 
كَيشةكة وةفدَيكى رةوانةى شارى بةغدا كرد، 
دواتر رؤذى 2010/6/7 ئةنجومةنى ثارَيزطاى 
خؤيدا  ئاسايي  كؤبوونةوةى  لة  كةركوك 
مؤَلةتى )48( سةعاتى بؤ وةزارةتى كارةباى 
عَيراق دانا، كة ئةطةر ئاستى كارةباى شارةكة 
بةرهةمى  ناردنى  ئ��ةوا  بةرزنةكرَيتةوة، 
ديكةى  ثارَيزطاكانى  بؤ  كةركوك  كارةباى 

عَيراق رادةطرن.
وةحيدى،  كةريم   2010/6/10 رؤذى 
وةزيرى دةستلةكاركَيشاوةى كارةباى عَيراق، 
طةيشتة شارى كةركوكء دواى كؤبوونةوةى 
ش��ارةك��ةدا،  ئةنجومةنى  ئ��ي��دارةو  لةطةأل 
بإياريدا كارةباى كةركوك بؤ )270( مَيطاوات 
سةردانةوة  ئةو  ل��ةدواى  بةرزبكرَيتةوة، 
كارةباى نيشتمانيى لة شةوو رؤذَيكدا )10-

12( سةعات كارةبا بة هاوآلتييان دةدرَيت.
مستةفا،  عةبدوإلةحمان  لةوبارةيةوة 
ثارَيزطارى كةركوك، بة رؤذنامةى راطةياند: 
ئيدارةى  بةردةوامانةى  هةوَلة  ئةو  »بةهؤى 
لةطةأل  بةراورد  بة  ئَيستا  داومانة،  كةركوك 
ثارَيزطاكانى ديكةى عَيراقدا كارةباى كةركوك 
زؤر باشترةو بةردةواميشين لة هةوَلدان بؤ 
ئَيستاشدا  لة  كارةبا،  ئاستى  بةرزكردنةوةى 
رؤذانة )10-12( سةعات كارةباى نيشتمانيىء 
)10( سةعات كارةباى موةليدة بة هاوآلتييان 

دةدرَيت«.
سةرؤكى  تاَلةبانى،  رَي��ب��وار  هاوكات 
ثارَيزطاى كةركوك بة وةكالةت،  ئةنجومةنى 
ئَيستادا كارةباى  »لة  راطةياند:  بة رؤذنامةى 
مَيطاواتةو   )260-220( لةنَيوان  كةركوك 
ناوبةناو ئةو بإة بؤ )130( مَيطاوات دادةبةزَيت، 

ئةويش بةهؤى ئةوةى لة كؤنترؤَلى نيشتمانيى 
ئةوةى  بةبآ  دةبإدرَيت،  بةغداوة  شارى  لة 
كؤنترؤَلى كةركوك ئاطاداربكرَيتةوة، كة ئةمة 
كؤسثَيكى ديكةى بةغداية لةبةردةم كارةباى 

نيشتمانيى كةركوكدا«.
»ب��ةدواداض��وون��ى  وتيشى:  تاَلةبانى، 
كارةباو  كَيشةى  بؤ  هةية  بةردةواممان 
لةنَيوان  عةمةليات  هاوبةشى  ذوءرَي��ك��ى 
فةرمانطة  كةركوكء  ئيدارةى  ئةنجومةنء 
هةفتانة  دروستكراوةو  ثةيوةنديدارةكاندا 
بؤ  ب��ةدواداض��وون  كؤدةبَيتةوةو  ليذنةكة 

طرفتةكانى كارةبا دةكات«.
راب����ردووةوة  مانطى  س��ةرةت��اى  ل��ة 
شةوو  لة  بإياريدا  كةركوك  ثارَيزطارى 
رؤذَيكدا موةليدةكان )10( سةعات كارةبا بة 
دينار   )9000( لةبةرامبةر  بدةن،  هاوآلتييان 
داب��ي�ن�كردن��ى  كارةباو  ئةمثَيرَيكى  هةر  بؤ 
بةآلم  موةليدةكان،  ط��ازى  بةشة  )50%(ى 
لةو  ناإازين  هَيشتا  موةليدةكان  خاوةنى 
بإَيكى  طازة  بةشة  ئةو  ثَييانواية:  بإيارةو 
كةمةو بةشى )5( سةعات كاركردن ناكات بة 

بةردةوامى.
موةليدةيةكي  خاوةنى  ئةحمةد،  عةلى 
»وابةستةين  راطةياند:  بة رؤذنامةى  ئةهليي، 
لة  كات  زؤرب��ةى  ثارَيزطاوةو  بإيارى  بة 

حكومةت زياتر كارةبا بة هاوآلتييان دةدةين، 
نرخى  بة  حكومةت  طازةى  بةشة  ئةو  بةآلم 
سةعات   )5( بةشى  دةمانداتآ،  حكوميى 
كاركردنى موةليدةكان ناكاتء ئةو نرخةشى 
كارةبا،  ئةمثَيرَيك  هةر  بؤ  دياريكراوة  كة 
كةركوك  ئيدارةى  ثَيويستة  كةمةو  نرخَيكى 

ثَيداضوونةوةى بؤ بكات«.
ب��ةردةوام  )2003(ةوة  ساَلى  ل��ةدواى 
كةركوك،  كارةباى  تاوةرةكانى  وَيستطةو 
شارةكة  باشوءرى  ناوضةكانى  لة  بةتايبةت 
ل���ةب���ةردةم ه��ةإةش��ةى ل��ةن��اوض��وونء 
تةقاندنةوةدان، بةإَيوةبةرى بةشى رؤذهةآلتى 
ئاماذة  كارةباى كةركوك  ثاراستنى  ثؤليسى 
بؤ ئةوة دةكات: هَيشتا مةترسيىء هةإةشةى 
تاوةرةكانى  وَيستطةو  لةسةر  ط���ةورة 

طواستنةوةى كارةبا بوءنيان هةية.
رؤذنامةى  بة  عةلى  خةبات  موقةدةم 
تاوةرةكانى  وَيستطةو  »بةردةوام  راطةياند: 
كارةبا هةإةشةو مةترسيى طةورةيان لةاليةن 
توانراوة  بةآلم  لةسةرة،  تيرؤريستانةوة 
بةآلم  بثارَيزرَين،  باشى  بة  وَيستطةكان زؤر 
بةهؤى دوءرودرَيذيىء بوونيان لة ناوضةيةكى 
بةرفراواندا، تاوةرةكانى طواستنةوةى كارةبا 
بةردةوام دوءضارى تةقاندنةوة دةبن لةاليةن 
تيرؤريستانةوة، تةنيا لةماوةى ئةم هةفتةيةدا 

دوو تاوةرى طرنط لةنَيوان موسأل-كةركوكء 
تاوةرى  كة  تةقَينراونةتةوة،  دؤرة-كةركوك 
كةركوك  بؤ  كارةبا  موسَلةوة  لة  يةكةميان 
رؤذَيكى  ضةند  ضاككردنةوةشيان  دةهَينَيت، 

ثَيدةضَيت«.
بةإَيوةبةرى ثاراستنى كارةباى كةركوك 
نةهَيشتنى  بؤ  »هةَلمةتةكانمان  وتيشى: 
بة  نيشتمانيى  كارةباى  سةر  بؤ  تةجاوزات 
بةردةوامةو  كةركوك  ثؤليسى  هاوكاريى 
بةهؤى  كة  ئةنجامدةدةين،  هةَلمةت  رؤذانة 
سةرةتاي  لة  زؤرةوة  تةجاوزاتَيكى  بإينى 
هاتنى وةرزى طةرماوة توانيومانة زياتر لة )5( 
كارةباى  سةر  بطةإَينينةوة  كارةبا  مَيطاوات 
نيشتمانيى، سةرةإاى ئةوةى تةواوى كارةباى 
كارطةكان  فةرمانطةو  بةردةوامى  )ط��وارئ( 
مَيطاواتةو   )15( بإةكةى  كة  ب���إدراون، 

خراوةتةوة سةر كارةباى نيشتمانيى«.
بةرهةمهَينانى  وَيستطةكانى  لةئَيستادا 
وَيستطةنء   )3( كةركوك  شارى  لة  كارةبا 
بإيارة تا كؤتايي ئةم مانطة وَيستطةى غازية 
كة ئَيستا بةهؤى بوونى كَيشةى تةكنيكييةوة 
وةستاوةو كارى ضاككردنةوةى تَيدا دةكرَيت، 
 )250( بةرهةمةكةشى  بإى  كارو  بخرَيتةوة 
بؤ  باشى  بةشَيكى  كارةبايةو  مَيطاوات 

كةركوك دةبَيت.

راثؤرتي: ثشتيوان سةعدوَلآل

بودجةى  عَيراق  حكومةتى  تائَيستا 
ئةمساَلى مادةى )140(ى دابيننةكردووة، كة 
بإةكةى )172( مليار دينارة، بةو هؤيةشةوة 

قةرةبووكردنةوة راطيراوة.
ساَلى  م�يزانيةى  ي�اس�اى  ب�ةث�َي�ى 
)2010(ى عَيراق بإى )172( مليار دينار وةكو 
دةستنيشانكراوةو   )140( مادةى  بودجةى 
بإة  ئةو  ئةمساَلةوة  سةرةتاى  لة  دةب��وو 
ثارةية بدرايةتة ليذنةى باآلى جَيبةجَيكردنى 
تَيثةإبوونى  دواى  ب��ةآلم   ،)140( م��ادةى 
وه زاره تي   له   پاره يه   ئه و  تائَيستا  مانط،   )7(
دارايي  عَيراق ده رنه چووه و نه ضووه ته  سه ر 
حسابي  ماده ي  )140(،  ئةوةش بووةتة هؤى 
هةنطاوةكانى  جَيبةجَيكردنى  ثةكخستنى 

مادةكة. 
سةرؤكى  جَيطرى  عوسمان،  نةرمين 
 ،)140( مادةى  جَيبةجَيكردنى  باآلى  ليذنةى 
ئةمساَلى  بودجةى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بؤ دروستبووة،  )140( كَيشةى زؤر  مادةى 
نووسراوَيكمان  ئَيستا  ثَيش  رؤذَيك  ضةند 
دواتر  كردء  دارايى  وةزيرى  بة  ثَيشكةش 
تةرخانكردنى  داواى  كؤبووينةوةو  لةطةَليدا 
داراي��ى  وةزي���رى  لَيكرد،  بودجةكةمان 
بةَلَينى  راطةياندينء  ثآ  خؤى  سةرساميى 

ضارةسةركردنى كَيشةكةى دا.
داراي��ى،  ليذنةى  راثؤرتى  دوا  بةثَيى 
 )140( مادةى  جَيبةجَيكردنى  باآلى  ليذنةى 
لة هةر سآ  لةساَلى  )2009/11/30-2007( 
ثارَيزطاى )كةركوك، ديالة، نةينةوا( ئاوارةو 
مليارو )420( مليؤن  بة بإى )741(  هاوردة 

دينار قةرةبوو كراونةتةوة، هةروةك داواى  
بإى )653( مليارء )250( مليؤن دينار كراوةو 
 )63158( بةوثَيية  نةكراوة،  خةرج  تائَيستا 
مامةَلة قةرةبووكراونةتةوةء )56323( مامةَلة 
قةرةبوونةكراونةتةوة، بةهؤى دابيننةكردنى 
سةرةتاى  لة  )140(ةوة  م��ادةى  بودجةى 
ئةمساَلةوة ضةكى قةرةبووكردنةوةى ئاوارةو 
هاوردة دابةشنةكراوةء راطيراوة، هةرضةند 
بإياربوو لة سةرةتاى ئةم مانطةدا دةست بة 

دابةشكردنى ضةكةكان بكرايةتةوة.
مادةى  ليذنةى  ئةندامى  حةسةن،  جوان 

كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة   )140(
بودجةى  سةرفكردنى  دواخستنى  ثَييواية: 
عَيراقء  سياسيى  بارودؤخى  بؤ  مادةكة 
وتيشى:  دةطةإَيتةوة،  ثَيكنةهَينانى حكومةت 
»حكومةتى عَيراق هةر لة سةرةتاوة طرنطى 
نةداوةو   )140( مادةى  جَيبةجَيكردنى  بة 
دارايى  وةزارةت��ى  وةزي��رانء  ئةنجومةنى 
ليذنةكةدا  هةنطاوةكانى  لةبةردةم  رَيطرييان 
مراندنى  لةسةر  ك��ار  دروس��ت��ك��ردووةء 
دةيانةوَيت  دةكةنء  دةستوورييةكة  مادة 

جَيبةجَينةكرَيت«.
ليذنةى باآلى جَيبةجَيكردنى مادةى )140( 

لة هةرسآ ثارَيزطاى كةركوكء ديالةو موسأل 
سآ نووسينطةى تايبةتى هةية: )نووسينطةى 
لةناو  ئؤفيسةكةى  كةركوك،  ثارَيزطاى 
ثارَيزطاى  نووسينطةى  كةركوكة،  شارى 
خانةقينة،  ش��ارى  لة  ئؤفيسةكةى  ديالة، 
ئؤفيسةكةى  موسأل،  ثارَيزطاى  نووسينطةى 
لة  ليذنةكة  هةروةها   مةخمورة(،  قةزاي  لة 
نووسينطةى  ضوار  ئةمساَلدا  نيسانى  مانطى 
ديكةى له  پارَيزگاكاني )بابل، به سره  ، ميسان، 
ئةو  ك��ردن��ةوةى  دواى  ك���ردةوة،  واس��ت( 
زيادكردنى  داواى  باآلكة  ليذنة  نووسينطانة 

بودجةى تةرخانكراوى مادةكةى كرد، بةآلم 
تائَيستا رةزامةنديى لةسةر نةدراوة.

ئ��ةوةى  عوسمان  نةرمين  ه���ةروةك 
ن��اوه إاس��ت و  له  شاره كاني  خستةإوو: 
باشوور، چوار نوءسينگه ي ماده ي )140(مان 
دابةشكراوة،  كردووه ته وه ، هه رچه نده  فؤإم 
كاري  بتوانرَيت  له مساَلدا  پَيناچَيت  به آلم 
لةو  تةواوبكرَيت،  فؤإمه كان  لَيكؤَلينه وه ي 
دابه شكردني  داهاتوودا  له ساَلي   بإوايه دام 
ئ��اواره ك��ان��دا  ب��ه س��ه ر  ق��ه ره ب��وو  چه كي 

ده ستپَيبكرَيت«.
سديق،  كاكةإةش  وت��ةى  بة  هاوكات 

ئةندامي ليژنةي باآلي جَيبةجَيكردني مادةي 
)140(، بودجةي تةرخانكراوى جَيبةجَيكردني 
ناكات،  بةش  كةمةء  زؤر   )140( م��ادةي 
لة  ديكة  ئؤفيسي   )4( ئَيستا  لةبةرئةوةي 
ناوةإاستء باشووري عَيراق كراوةتةوة بؤ 
قةرةبووكردنةوة، لةبةرئةوة ئةو بودجةيةي 
 )7( بةسةر  دابةشدةكرَيت  تةرخانكراوة 

ئؤفيسدا.
ك���اك���ةإةش ب���اس ل��ةوةش��دةك��ات: 
تايبةت  بودجةيةكي  داوام��ان��ك��ردووة 
لة  ئؤفيسةي   )4( ئةو  بؤ  تةرخانبكرَيت 
عَيراقدا كراونةتةوة،  باشووري  ناوةإاستء 
بةآلم تائَيستا حكومةتي عَيراقي رةزامةنديي 

دةرنةبإيوة.
دواخستنى  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ 
بودجةى )140(، ليذنةى باآلى جَيبةجَيكردنى 
بودجةيةكى  ثَيشنيازدةكات   )140( مادةى 

تايبةت بؤ ليذنةكة دابنرَيت.
ئةندامةكةى ليژنةي باآلي جَيبةجَيكردني 
رابردوودا  »لة چةند رؤژي  مادةكة وتيشى: 
كؤمةَلةي  سكرتَيري  ن��َي��ردةي  ل��ةگ��ةأل 
)يؤنامي(  عَيراق  لة  نةتةوةيةكگرتووةكان 
پَيشنيازمان  س��ازك��ردء  دانيشتنمان 
باآل  ليژنةي  كة  هةوَلبدرَيت  خستةإوو، 
راپةإاندني  بؤ  هةبَيت  تايبةتي  ميزانييةيةكي 
مادةي  لةنَيو  قةرةبووكردنةوة  كارةكاني 
بؤ  نةگةإَيينةوة  جارَيك  هةموو  )140(دا، 
بة  پَيويست  دووب��ارة  داراي��يء  وةزارةت��ي 
بكاتةوةء  وةزيران  ئةنجومةني  رةزامةنديي 
پةرلةمان بإةكةي دةستنيشان بكات، ئةوةش 
زؤر ئاسانة بؤ زووتر راپةإاندني كارةكاني 
باشي  كاريگةريي  كارة  ئةو  )140(ء  مادةي 

دةبَيت«.

حكومةتى عَيراق بودجةى )140( خةرج ناكات

نةرمين عوسمان: بودجةى ئةمساَلى مادةى )140( 
كَيشةى زؤر بؤ دروستبووة

كةركوكء ناوضة دابِراوةكان



رؤذنامة

فةرمانطة  لة  داوا  طشتيي،  داواك���اري 
حكومييةكان دةكات بةدواضوون بؤ راثؤرتء 
لة  بكةنء  رؤذن��ام��ة  بةدواداضوونةكاني 

كةموكوإييةكان بكؤَلنةوة.
كة  ج��ي��اواز،  ن��ووس��راوي  ض��وار  بةثَيي 
بةإَيوةبةرَيتييةكاني  فةرمانطةو  ئاراستةي 
رؤذنامة  بؤ  وَينةي  كراوة  هةرَيم  حكومةتي 
بة  داواكار  دؤسيةي  دادطاكانء  نَيردراوةء 
فةرمانطةي  ئاطاداركراوةتةوة،  طشتيي  مافي 
داواكاري طشتيي سلَيماني داواي بةدواضوونء 
لَيكؤَلينةوة لةو كةموكوإييء كةمتةرخةمييانة 
بؤ  ب��ةدواداض��وون��ي  دةك��ات كة رؤذن��ام��ة 

كردوون.
بة نووسراوي ذمارة )42( لة 2010/6/24، 
طشتيي  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي  ئ��اراس��ت��ةي  ك��ة 
بابةتَيكي  لةسةر  كردووة،  ئاوةدانكردنةوةي 
ذمارة )580(ي رؤذي 2010/5/4ي رؤذنامة، 
كة باس لة دواكةوتني ثإؤذةي خانةي دادي 
لة  كة  غةرامةيةي  ئةو  دةك��اتء  سلَيماني 
لةكاتي  دياريكراوة  دروستكردني  طرَيبةستي 
طشتيي  داواك��اري  فةرمانطةي  دواكةوتني، 
طرَيبةستي  لة  وَينةيةك  دةكات  داوا  سلَيماني 
بؤ  سلَيمانييان  دادي  خانةي  دروستكردني 
بنَيرنء لة ئةنجام ئاطاداريان بكةنةوة، ئةمةش 
نووسراوي دووةمي داواكاري طشتيية بؤ ئةو 
نووسراوي  بة  ثَيشتريش  بةإَيوةبةرَيتييةو 
ئ��اط��اداري��ان   2010/6/7 ل��ة   )27( ذم��ار 

كردوونةتةوة.
لة 2010/6/1،   )18( بة نووسراوي ذمارة 
كة ئاراستةي جَيطرايةتي داواكاري طشتيي لة 

ك������ةالر ك������راوة، 
ل��ة  وَينةيةكى  طشتيي،  داواكاري  فةرمانطةي 
2010/5/4ي  )580(ي  ذمارةي  )6(ي  الثةإة 
تَيدا  بابةتَيكي  كة  ن��اردوون،  بؤ  رؤذنامةي 
بآلوكراوةتةوة بةناونيشاني )ثَيشَيلكارييةكاني 
ثارضة  سةدان  كةالر،  شارةوانيي  سنووري 
دابةشكراوة(  حيزبدا  كاديراني  بةسةر  زةوي 
بابةتانة  ئةو  بؤ  بةدواداضوون  دةكات  داوا 
بكةنء كاري ثَيويست بطرنةبةر بةثَيي ياساو 

لة ئةنجامةكاني ئاطاداريان بكةنةوة.
لةاليةكي ترةوةو بة نووسراوي ذمارة )16( 
بةإَيوةبةرَيتي  ئاراستةي  كة   ،2010/5/23 لة 
ئ��اوةدان��ك��ردن��ةوةو  رَي��ط��ةوب��انء  طشتيي 
بة  ئاماذة  كراوةو  سلَيماني  نَيشتةجَيكردني 
راثؤرتَيكي رؤذنامة كراوة، كة لة الثةإة )8(ي 
ذمارة )582( لة 2010/5/18 بآلويكردووةتةوة، 
سةبارةت بة فةرمانبةرَيك بةناوي )ج أ ح(، كة 

داوا  ساختةية،  ئامادةيي  شةشي  بإوانامةي 
دةكات ئةطةر لةو بارةيةوة ليذنةي لَيكؤَلينةوة 
ثَيكهَينراوة ئاطاداريان بكةنةوة بؤ ئامادةبووني 
ليذنةش  ئةطةر  طشتييء  داواكاري  نوَينةري 
ليذنةيةكي  دةك��ةن  داوا  ثَيكنةهَينراوة، 
لَيكؤَلينةوة ثَيكبهَينن بة ثشت بةستن بةمادةي 
مادةي  طشتييء  داواكارَيتي  ياساي  لة   )2/8(
فةرمانبةراني  بةرزةفتكردني  ياساي  لة   )10(
ئةنجامةكانيان  لة  طشتييء  كةرتي  دةوَلةتء 

ئاطاداريان بكةنةوة.
وَي��ن��ةي ن��ووس��راوةك��ة ئ��اراس��ت��ةي 
دةستةي  طشتيي،  داواكارَيتي  سةرؤكايةتي 

تؤماركردني داواي مافي طشتيي بكةن.
 )1( ذمارة  بة  ديكةيدا،  نووسراوَيكي  لة 
بةإَيوةبةرَيتي  ئاراستةي   ،2010/4/21 لة 
ئةوقافي سلَيماني كراوةو وَينةي بؤ رؤذنامةو 

دادطاي  طشتييء  داواك��اري  سةرؤكايةتي 
يةكَيتيي  سلَيمانيء  ناوضةي  تَيهةَلضوونةوةي 
فةرمانطةي  كراوة،  ئيسالم  ئاييني  زاناياني 
داواكاري طشتيي سلَيماني ئاماذة بة بابةتَيكي 
لة   )578( ذم��ارةي  لة  كة  دةك��ات،  رؤذنامة 
بآلوكراوةتةوة  )19(دا  الثةإة  2010/4/20ي 
بةناونيشاني )داوا لة سةرؤكي هةرَيم دةكرَيت 
سنوورَيك بؤ هَيرشكردنة سةر ئاييني ئيسالم 

دابنرَيت(.
طشتييدا  داواك��اري  نووسراوةكةي  لة 
ياساي  لة   )372( م��ادةي  »بةثَيي  هاتووة: 
ئايينء  سةر  هَيرشكردنة  عَيراقي  سزاداني 
بةشَيوةي  كوفركردن  ثَيكردنيء  سوكايةتي 
لةبةرئةوة  هةية،  ياسايي  س��زاي  ئاشكرا 
هةر  روودان����ي  لةكاتي  دةك��ةي��ن،  داوا 
بكةنةوةو  ئاطادارمان  لةوجؤرة  بابةتَيكي 

داواي  ئةوةي  بؤ  بنَيرن  بؤ  بةَلطةنامةكانمان 
ياسايي بجوَلَينين لةسةر ئةو كةسانة، بة ثشت 
ياساي سزادانء  لة   )372( مادةي  بة  بةستن 

مادةي )2( لة ياساي داواكارَيتي طشتيي.
لة  هةريةكة  ئيمزاي  ن��ووس��راوةك��ان 
دةستةي داواكار بة مافي طشتييء ناز نوري 
داواك��اري  فةرمانطةي  بةرثرسي  ع��ارف، 
طشتيي سلَيماني لة سةرةو سةرةإاي وَينةيان 
سةرؤكايةتي  ك��راوة،  رؤذنامة  ئاراستةي 
داواكارَيتي طشتييء سةرجةم ئةو اليةنانةيان 
ئاطاداركردووةتةوة، كة ثةيوةندييان بة بابةتء 
داواى  هةيةو  راثؤرتةكانةوة  بةدواضوونء 
لَيكردوونء  لَيكؤَلينةوةيان  بةداواضوونء 
ئاطاداريان  ئةنجامانة  لةو  كردووة  داواشيان 

بكةنةوة.

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

طؤإان،  فراكسيؤنى  ثةرلةمانتارَيكى 
ثَييواية: )رؤذنامة( ناهةقيي بةرامبةريان 
بة  تؤمةتباركردنيان  ل��ة  ك���ردوءة 
لةبيركردنى  كارةكانيانء  سستبوءنى 
جةختيش  خةَلك،  ناو  ضوءنة  نةريتى 
نيية  رؤذ  كة  دةكاتةوة،  ئةوة  لةسةر 
خةَلك  ضةندين  طؤإان  ثةرلةمانتارانى 
ئاراستةى  كَيشةكانيان  نةبيننء 
ثةيوةنديدارةكان  اليةنة  ثةرلةمانء 

نةكةن.
رؤذنامةدا  راب��ردءوى  ذم��ارةى  لة 
راثؤرتَيك لةبارةى رةخنةو تَيإوانينةكانى 
سياسيى  ض��اودَي��ران��ى  هاوآلتييانء 
كارةكانى  سستبوءنى  بة  سةبارةت 
ثةرلةماندا  ل��ة  ط��ؤإان  فراكسيؤنى 
خرابوءة  ثةنجة  تَييدا  كة  بآلوبووةوة، 
ئةو  كارةكانى  لة  كةموكورتي  سةر 
محةمةد  كوَيستان  بةآلم  فراكسيؤنةدا، 

روءنكردنةوة لةوبارةيةوة دةدات.

كة  تَيإوانينةى  ب��ةو  س��ةب��ارةت 
فراكسيؤنى طؤإان وةك جاران ضاالكانة 
بةإَيوةضوءنى  لة  سستيى  كارناكةنء 
كوَيستان  بةديدةكرَيت،  كارةكانياندا 
لة  طؤإان  »فراكسيؤنى  وتى:  محةمةد 
دةربةنديخان،  كةالر،  هةولَير،  سلَيمانى، 
كفرى، خانةقين، رانية، قةآلدزآ، دوكان، 
هةية،  نوءسينطةى  ضةمضةماأل،  كؤية، 
نوءسينطانة  لةو  رؤذانة  ئَيمة  ئةندامانى 

كَيشةو  ب��ؤ  خ��ةَل��ك  دةك���ةنء  دةوام 
داواكارييةكانيان روءيان تَيدةكةنء ئَيمة 
ئةو كَيشانةيان دةطةيةنينة سةرؤكايةتى 

ثةرلةمانء بةدواداضوءنى بؤ دةكةين«.
لةماوةى  كة  ئاشكراكرد،  ئةوةشى 
 )60( لة  زياتر  راب��ردوءدا  ساَلةى  ئةو 
كَيشةو داواكاريى خةَلكيان طةياندووةتة 
ليذنة  ث��ةرل��ةم��انء  س��ةرؤك��اي��ةت��ى 
كة  كَيشانةى  ل��ةو  جطة  جياجياكان، 

بؤ  بةدواداضوءنيان  مةيدانيى  خؤيان 
كردءون، بةآلم هؤكارى ئاطادارنةبوءنى 
طةإاندةوة  كارةكانيان  لة  هاوآلتييانى 
بؤئةوةى، كة راطةياندن ئاطادار ناكةنةوةو 
ئةندامةكانمان،  سةر  هاتة  »رةخنة  وتى: 
دةبةنء  كامَيرا  سةردانةكانمان  بؤ  كة 
سةرشانى  ئةركى  ئةوة  دةوترا  ثَيمان 
بةسةر  منةت  ناكات  ثَيويست  خؤتانةء 
بةو  راطةياندن  نابَيت  بكةنء  خةَلكةوة 
شتانةوة سةرقاأل بكةن، بؤية بإيارماندا 
ئاطادار  راطةياندن  سةردانةكانمان  بؤ 
ثشوءشدا  لةكاتى  هاوكات  نةكةينةوة، 
ئةندامانى  وةك  ض  ئةندامةكانمان 
فراكسيؤن ض وةك ليذنةكانيان سةردانى 
ناوضةكانيان كردوءة، بؤ نموءنة تةنيا لة 
هةفتةي رابردوءدا سةردانى هةذارترين 
كردوءة، سةردانى  طةإةكى سلَيمانيمان 
طرتوءخانةى ذنانمان كردءوة، سةردانى 
ئاوارةكانى دةستى تؤثبارانى توركيامان 
هةولَير  دةوروب����ةرى  ل��ة  ك���ردءوة، 
سةرجةم  كَيشةى  بؤ  بةدواداضوءنمان 
دَلنيا  خةَلك  بؤية  كردءوة،  توَيذانة  ئةو 
ناو  ضوءنة  س��ةردانء  كة  دةكةمةوة 
بةآلم وةك جاران  بةردةوامة،  خةَلكمان 

لة راطةياندنةكاندا بآلوى ناكةينةوة«.
فراكسيؤنى  بةدواداضوءنةكانى 
طؤإان لة ثةرلةمان بؤ الى هاوآلتييانء 
ئةنجامى  هةندَيكجار  جياجياكان  ناوضة 
ه��ةروةك  ه��ةب��وءة،  دَلخؤشكةريان 
كَيشانة  ئ��ةو  »ئَيمة  وت��ى:  كوَيستان 
دةكةينةوة،  ليذنةكان  رءوب���ةإءوى 
ضارةسةركراونء  ذمارةيةكيان  كة 
وةآلم��ى  ليذنةكان  هةندَيكيشيان 
داوةت��ةوة،  ثةرلةمانيان  سةرؤكايةتى 
حكومةت  ب���ةرةوإءوى  ثَيويستة  كة 
كَيشانةى  ئةو  بةداخةوة  كة  بكرَينةوة، 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  روءب���ةإءوى 
ئةوانةى  بةآلم  وةآلمن،  بآ  دةكرَينةوة، 
ليذنة  ث��ةرل��ةم��انء  دةس��ةآلت��ى  ل��ة 
ذمارةيةكيان  بوءبَيت  ثةيوةنديدارةكاندا 
ضارةسةرى  كراوةو  بؤ  بةدواداضوءنى 

بؤ دؤزراوةتةوة«.
ذمارةى  رةخنةييةكةى  راثؤرتة  لة 
هاوآلتييةك  رؤذن��ام��ةدا،  راب���ردءوى 
ه��ةذاران  دةنطى  بة  »ط��ؤإان  دةَل��َي��ت: 
بة  طرنطيدان  بةآلم  ثةرلةمان،  ضوءنةتة 
كاَلبووةتةوة«،  اليان  هةذاران  كَيشةى 

ئةوة  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارةكةى  بةآلم 
بة  هةر  نةك  ئةوان  كة  روءندةكاتةوة، 
ثةرلةمان،  ضوءنةتة  ه��ةذاران  دةنطى 
خَيزانَيكةوة  لة  هةموءيان  خؤيان  بةَلكو 
نةبن  هةذاريش  ئةطةر  كة  هاتوءن، 
دةوَل��ةم��ةن��د ن��ي��ن، ه����ةروةك وت��ى: 
»ه��ةم��وءم��ان ل��ة ن���اوةن���دو خ��وار 
خةَلكى  خةمةكانى  لة  بؤية  ناوةندداين، 
نوَينةريان  بة  خؤمان  تَيدةطةينء  هةذار 
دةزانينء بةردةوام لةطةَلياندا دةبين، ئَيمة 
هةذارترين  بؤ  سةردانةكانمان  زؤربةى 
رؤذانة  ناحيةكانة،  قةزاو  طةإةكةكانى 
هةذارو  جوتيارو  نوءسينطةكانمان  لة 

خةَلكى طشتيى دةبينين«.

رةخنةييةكةى  راثؤرتة  بة  سةبارةت 
طؤإان  فراكسيؤنى  لةسةر  رؤذنامة 
بابةتة  ئةو  »ثَيمواية  وتى:  كوَيستان 
هةقى  بة  تَيدابوو  ناهةقيى  رةخنةيية 
س��ةردانء  ضونكة  ئَيمة،  ئةندامانى 
بةآلم  بةردةوامة،  كؤبوءنةوةكانمان 
ئيجابيى  شتَيكى  رةخنةكة  لةخؤيدا  هةر 
تَيدابوو لةبةر دوو هؤكار، يةكةم: ئةوةية 
كة ثَيمانخؤشة ضاودَيرَيك هةبَيت بةسةر 
خةلةلتان  لَيرة  بَلَيت  ثَيمان  ئَيمةوةء 
دوءةم:  ك��ارن��اك��ةن،  بؤ  لَيرة  هةية، 
نزيكيى  لةبةرئةوةى  ئيجابيية،  حاَلةتَيكى 
بزءوتنةوةى  رؤذنامةو  لةنَيوان  هةية 
ئاراستةى  خؤى  رةخنةكانى  طؤإانداء 

فراكسيؤنةكةى خؤى بكات«.

دةكاتداواكاري طشتيي بةدواداضوون بؤ ضةند راثؤرتَيكى 

كوَيستان محةمةد:     ناهةقيى بةرامبةرمان كرد

ذمــارة )591( سَيشةممة 2010/7/20 سيــاســـــةت 8
hewal.rozhnama@gmail.com
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* تةنيا لة هةفتةي 
رابردوءدا لةهةولَيرو 

سلَيمانى سةردانى طةإةكة 
هةذارةكانمان كردووة.

* ثةرلةمانتارانمان رؤذانة 
ضةندين خةَلك دةبينن



سازداني:
ئومَيد تؤفيق، ميران حةسةن

تاريق حة رب، پسپؤإو شارة زاي ياساييء 
سة رؤكي كؤمة َلة ي رؤشنبيريي ياسايي 

لة  عَيراق، ئاماذة بةوة دةكات: ئيئتيالفي 
ليستة  كوردستانيية كان تائَيستا 

هة َلوَيستي رءوني خؤيان دة ربارة ي 
پَيكهَيناني حكومة تي داهاتوءي عَيراق 

دة رنة بإيوةء پَيويستة  لة  زءوترين 
كاتدا هة َلوَيستَيكي رءون دة رببإن، 
چونكة  )59( كورسييان هة يةء ئة و 
رَيژة ية ش هيچ كاريگة ريية ك لة ناو 
ئة نجومة ني نوَينة ران دروستناكات، 

ئة گة ر هة َلوَيستيان بة وشَيوة ية  بة  سلبيي 
بمَينَيتة وة ، ئة وا   ليستي دة وَلة تي ياساء 

عَيراقيية  رَيكدة كة ونء دة ستدة گرن 
بة سة ر سة رجة م پؤستة  باآلكاندا.

تاريق حةرب لة ديمانةيةكى سايتى 
سبةيدا  سةبارةت بة ئةنجامنةدانى 

هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى 
هةرَيم دةَلَيت: »دة بَيت بؤ ئة و مة بة ستة  
دوءبارة  سكاآل تؤماربكرَيت، كاتَيكيش 

سكاآل لة سة ر بابة تة كة  تؤماركرا، 
ئة وكات وة ك هة موء كَيشة ية كي ديكة، 

بة  پشتبة ستن بة  دة قة  دة ستوءريية كان، 
دادگاي فيدراَليش بإياري خؤي 

دة ردة كات. 
بة سة ر  مانگ  چوار  لة   زياتر  رؤذنامة: 

نوَينة راني  ئة نجومة ني  هة َلبژاردنة كة ي 
عَيراقدا تَيپة إدة بَيتء تائَيستا هيچ ئاسؤية ك 
نيية ،  ديار  نوآ  حكومة تي  پَيكهَيناني  بؤ 
حكومة ت  پَيكهَيناني  دواكة وتني  هؤكاري 

بؤچي دة گَيإيتة وة ؟
* كؤدة نگيي الية نة  سياسيية كاني عَيراق 
بؤ  ك��ردوءة   دة ستنيشاني  دة ستوءر  وة ك 
بؤ  پَيويستة   حكومة ت،  بة   بة خشين  متمانة  
بة و  ئة مة ش  سياسيي،  دة سة آلتي  پَيكهَيناني 
عَيراقيية ء  ليستي  لة   هيچكام  دَيت  ماناية  
فراكسيؤنة   ئيئتيالفي  ياساء  دة وَل��ة ت��ي 
ئة و  ناتوانن  تة نيا  بة   كوردستانيية كان 
ليستة   ئيئتيالفي  پَيكبهَينن،  دة س��ة آلت��ة  
هة َلوَيستي  تائَيستا  كوردستانيية كانيش 
روءني خؤيان دة ربارة ي پَيكهَيناني حكومة تي 
داهاتوءي عَيراق دة رنة بإيوة ، چونكة  ئة گة ر 
ئيئتيالفة كة  لة گة أل ليستي ئيئتيالفي نيشتمانيي 
گؤإاني  بابة تة كة   ئة وا   رَيكبكة وتاية ،  عَيراقي 
بة سة ردا دة هاتء بة  هة ماهة نگي لة گة أل ليستي 
هة َلبژاردني  بؤ  دة دا  دة نگيان  ياسا  دة وَلة تي 
زة رة رمة ندي  لَيرة شدا  كؤمار،  س��ة رؤك 
ئيئتيالفي كوردستانيية ، چونكة   تة نيا  گة ورة  
ئيئتيالفي  ياساء  دة وَلة تي  نَيوان  پة يوة نديي 
ئاَلؤزة   ئة وة ي  لة گة أل  بة هَيزة،   نيشتمانيي 
پَيكهاتة كاني  لة   هة ندَيك  ناإة زاية تي  بة هؤي 
هة َلبژاردنة وة ي  دوءبارة   لة سة ر  ليستة كة  

نوري ماليكي بؤ پؤستي سة رؤك وةزيران، 
پة يوة نديي ماليكيش لة گة أل عة الويدا بابة تَيكة و 

بة  نهَينيي بإاوة تة وة .
ليستة   ئيئتيالفي  تة نيا  بة آلم  رؤذنامة: 
كوردستانيية كان نيية  كة  بة شَيوة ية كي رءون 
هة َلوَيستي خؤي لة مة إ پَيكهَيناني حكومة تي 

داهاتوءي عَيراق دة رنة بإيوة ؟
گشتيش  بة شَيوة ية كي  واي��ة ،  بة َلَي   *
سياسيية كان  ق��ة وارة   لة   هيچكام  تائَيستا 
نة يانتوانيوة  بابة تي خؤيان ببإنة وة ، ئة وة شى 
نَيوان  رَيكة وتني  بة   سة بارة ت  دة وترَيت 
عَيراقيية ء ليستي دة وَلة تي ياسا هَيشتا جَيگير 
نيية ، هؤكاري ئة وة ش دووبارة  دة گة إَيتة وة  بؤ 
ئة وة ي بة شَيك لة  ليستي عَيراقيية  پشتگيريي 
بة شَيكيش  بة هة مانشَيوة   ناكة نء  ماليكي 
عَيراقيية ي  ليستي  ياسا  دة وَلة تي  ليستي  لة  
روانگةية وة   ل��ة م  بؤية   نيية ،  قبوءأل  پآ 
زؤر  ماوة ية كي  حكومة ت  پَيكهَيناني  بابة تي 
لة   پَيكهَيناني  كة   ئة وة ش  لة گة أل  دة خاية نَيت، 

كؤتايي ئة م مانگة  تَيناپة إَيت. 
ئيئتيالفي  پَيويستة   روانگةية شة وة   لة م 
كاتدا  زءوترين  لة   كورديية كان  فراكسيؤنة  
هة َلوَيستَيكي رءون دة رببإن، چونكة  ئة وان 
هيچ  رَيژة ية ش  ئة و  هة يةء  كورسييان   )59(
نوَينة ران  ئة نجومة ني  لة ناو  كاريگة ريية ك 
هة َلوَيستيان  ئة گة ر  هاوكات  دروستناكات، 

بة وشَيوة ية  بة  سلبيي بمَينَيتة وة ، ئة وا هة رية ك 
عَيراقيية   ليستي  ياساء  دة وَلة تي  ليستي  لة  
بة سة ر  دة ستدة گرن  رَيكدة كة ونء  بؤخؤيان 
سة رجة م پؤستة  باآلكانء غة يرة  باآلكانيشدا، 
ئة وة ش دة وترَيت دة ربارة ي ئة وة ي كة  وة ك 
پؤستي  پَيويستة   كورد  نيشتمانيي  مافَيكي 
ديكةية و  بابة تَيكي  بؤخؤي  بدرَيتآ،  باآلي 
دانوءستاندني  هة َلسوإانء  لة   جياوازة  

بة ردة وام لة نَيوان كوردء ليستة كاني ديكةدا.
رؤذنامة: پَيتواية  لة  دانيشتني داهاتوءي 
ئة نجومة ني  هة َلبژاردني  كَيشة ي  پة رلة ماندا 
سة رؤكاية تي پة رلة مانء هة َلبژاردني سة رؤك 
هاتوءة،   عَيراقدا  دة ستوءري  لة   وة ك  كؤمار، 

كؤتايي پَيبهَينرَيت؟
* نة خَير، باوة إناكة م، چونكة  تا ئة وكاتة ي 
بابة تي هة َلبژاردني پؤستة كان لة نَيوان كوتلة  
سياسيية كاندا دة بإَيتة وة ، دانيشتني پة رلة مان 
كة   لة وكاتة شدا  دة مَينَيتة وة ،  كراوة يي  بة  
كوتلة كاندا  لة نَيوان  سياسيي  رَيكة وتنَيكي 
دروستبوء، داوا دة كرَيت پة رلة مان دانيشتني 
بكات،  باآلكان  پؤستة   هة َلبژاردني  بؤ  خؤي 
دانيشتني  بؤ  رَيكة وتنَيكيش  هيچ  پَيموانيية  
لة بة رئة وة ي دياريكردني  پة رلة مان دابنرَيت، 
دانيشتني  كؤتاييهاتني  ماناي  بة   رَيكة وت 

پة رلة مان دَيت. 
تائَيستا  دةستوءريي  دادطاي  رؤذنامة: 
يةكاليى  گ���ة ورة ي  كوتلة ي  مة سة لة ي 
كَيشة   بابة تة   ئة و  ياخود  ك��ردووةت��ةوة، 
حكومة تي  پَيكهَيناني  لة بة ردة م  دروستناكات 

داهاتوءي عَيراق؟
ب��ووةت��ةوة،  يةكاليى  بابة تة   ئ��ة و   *
هة َلبژاردني سة رؤك وة زيرانيش لة  پرؤسة ي 
كة   عَيراق،  داهاتوءي  حكومة تي  پَيكهَيناني 
خاَلي سة رة كيية  لة  كوتلة ي گة ورة دا، سَيية م 
پة رلة مان  سة رؤكي  ية كة مجار  قؤناغة ، 
كؤمارء  سة رؤك  دواتر  هة َلدة بژَيردرَيت، 
لَيرة دا  بؤية   وة زي���ران،  س��ة رؤك  پاشان 
مة سة لة ي كوتلة ي گة ورة  هيچ رؤَلَيكي نابَيت، 
كوتلة كان  لة   هيچكام  وتم  وة ك  پَيية ش  بة و 
ناتوانن لة  پة رلة ماندا بة  تة نيا دة نگي پَيويست 
بة دة ستبهَينن بؤ ئة و پاَلَيوراوانة ي كة  بؤ پؤستة  
پؤستة كانيش  هة موء  هة َليدة بژَيرن،  باآلكان 
دابة شكردنيشيان  بة ية كة وة و  پة يوة ستن 

پَيويستي بة  رَيكة وتني پَيشوة خت هة ية .
رؤذنامة: ئة گة ر لة  داهاتوءدا حكومة تي 
باشتر  تؤ  بة إاي  پَيكبهَينرَيت،  عَيراق  نوَيي 

دة بَيت لة  حكومة تة كاني رابردوءي عَيراق؟
لة   چونكة   بة وشَيوةية  بَيت،  دة بَيت   *
دة ستوة رداني  راب��ردوءدا  حكومة تة كاني 
بة و  ك��راوة ،  قبوءَليش  هة بوءة و  بَيگانة  
باس  الوازب��وءنء  حكومة تة كان  پاساوة ي 
الوازة ،  ديموكراسي  پرؤسة ي  كراوة   لة وة  
نة ماون،  پاساوانة   ئة و  ئَيستادا  لة   بة آلم 

ئة گة ر پَيشنيازَيكيش بكرَيت لة الية ن وآلتاني 
بَيگانة وة  لة  ئَيستادا يان وة ردة گيرَيت ياخود 

وة رناگيرَيت.
مانگة دا  ئ��ة م  كؤتايي  لة   رؤذن��ام��ة: 
هيچ  نة گة يشتنة   سياسيية كان  كوتلة   ئة گة ر 
پَيكهَيناني  بة   سة بارة ت  رَيكة وتننامة ية ك 

حكومة تي عَيراقي، چي دة بَيت؟
شَيتينء  ئة وانيش  م��نء  ئ��ة وك��ات   *

دة ستة وسانين لة  ئاست كَيشة كاندا.
رؤذنامة: هؤكارة كة ي ئة وة  نيية  كة  لةنَيوان 

كوتلة  سياسيية كاندا متمانة  نيية ؟
چة ند  ية ككاتدا  لة   ئة وة ية   هؤكارة كة    *
ياخود  وة زي��ران  س��ة رؤك  داواي  ليستَيك 
دة كة ن،  دة سة آلتَيك  چة ند  كؤمارء  سة رؤك 
بة رژة وة نديي  ببإنة   چ��او  ئ��ة وة ي  بة بآ 

جة ماوة رء وآلت.
ثادشايى  سة ردة مي  لة   ئة گة ر  رؤذنامة: 
ئاَلوگؤإء  پرؤسة ي  وردبينة وة ،  عَيراق 
ئاسانتر  زؤر  دة سة آلت  دة ستاودة ستكردني 

بوءة  لة وة ي ئَيستا دة يبينين؟
* لة وكاتة دا سيستمي هة َلبژاردن لة سة ر 
بونياد  تاكة كة سي  هة َلبژاردني  سيستمي 
نرابوو، نة ك سيستمي ليست، كة  لة دواي ساَلي 
)2003(وة  لة  هة َلبژاردنة كاندا پيادة  دة كرَيتء 
بة دة ستدة هَينرَيتء  دة نگة ش  ئة و  رَيژة ي 

بة سة ر ليستة كاندا دابة ش دة بَيت.
ديكة،  ثرسَيكى  بَيينة سةر  با  رؤذنامة: 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  كَيشةى  ئةويش  كة 
شةرعيةتبوونء  لةسةر  ثارَيزطارة  سلَيمانىء 
بؤ  دة يانة وَيت  پارَيزگاش  ئة نجومة ني 
چارة سة ركردني كَيشة كة يان پة نا ببة نة  بة ر 
سة رنجَيكت  چ  لة وبارة وة   فيدراَليي،  دادگاي 

هة ية ؟
* بَيگومان ئة وة  ئة ركي دادگاي فيدراَليية  
ئة نجامي  بدات،  بإيار  كَيشانة دا  لة وجؤرة  
كَيشة كة ش دة كة وَيتة  سة ر ئة و بة َلگانة ي لة  
سلَيماني  پارَيزگاي  ئة نجومة ني  سكاآلكة دا 

تؤماري دة كة ن.
رؤذنامة: هة َلبژاردني پارَيزگاكاني هة رَيم 
بكراية ،   )2009/12/31( دة بواية   ئة وة ي  لة گة أل 
ية كة مي  تشريني  مانگي  بؤ  دواخرا  بة آلم 
تائَيستا  هة رَيم  حكومة تي  هاوكات  ئة مساأل، 
هيچ ئامادة كاريية كي نة كردءوة ء كؤمسيؤني 
ئايا  پشتإاستكردوءة تة وة ،  ئة وة ي  باآلش 
دادگاي فيدراَليي دة توانَيت حكومة تي هة رَيم 
هة َلبژاردنة كة   خؤيدا  لة كاتي  بكات  ناچار 

بة إَيوة ببات؟
دوءب��ارة   مة بة ستة   ئة و  بؤ  دة بَيت   *
سكاآل  كاتَيكيش  بكرَيت،  تؤمار  سكاآل 
وة ك  ئة وكات  تؤماركرا،  بابة تة كة   لة سة ر 
هة موء كَيشة ية كي تر، بة  پشتبة ستن بة  دة قة  
دة ستوءريية كان، بَيگومان دادگاي فيدراَليش 

بإياري خؤي دة ردة كات.

هةستيار قادر 

وتةبَيذى وةزارةتى نةوتى عَيراق ئاماذة 
بةوة دةكات: ئاشتى هةورامى، وةزيرى 

سامانة سروشتييةكانى هةرَيم، خؤى 
دانى بةوةدا ناوة كة نةوت دةبةنة 

دةرةوةو دةشثرسَيت: »لةكاتَيكدا عَيراق 
بةرهةمة نةوتييةكان بؤ ثَيداويستى 
ناوخؤى لة وآلتانى دةرةوة دةكإَيت، 

ضؤن هةرَيم  دةيباتةوة دةرةوة«.
وةزارةت��ى  وتةبَيذى  جيهاد،  عاسم 
رؤذنامة  بؤ  تايبةتدا  لَيدوانَيكى  لة  نةوت، 

جةخت لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة لة دوايين 
كؤبوونةوةى ئةنجومةنى وةزيرانى عَيراقدا 
رَيكةوتوون لةسةر ئةوةى حكومةتى هةرَيم 
لةو ثرسة ئاطاداريان بكاتةوة، بةآلم تائَيستا 

وةآلميان وةرنةطرتووة. 
ثاش بآلوبوونةوةى راثؤرتى رؤذنامةى 
بة  سةبارةت  ئةمريكى  تايمزى  نيويؤرك 

بؤ  هةرَيم  نةوتى  بردنةدةرةوةى  بةقاضاخ 
نةوتى  ناوةندء وةزارةتى  ئَيران، حكومةتى 
بارةيةوة  لةو  تونديان  كاردانةوةى  بةغدا 
وتةبَيذى  ضوارضَيوةيةشدا  لةو  هةبوو، 
بةوةكرد:  ئ��ام��اذةى  عَيراقى  حكومةتى 
لةوبارةيةوة  ك��ردووة  هةرَيم  لة  داواي��ان 

روءنكردنةوة بدات.

ع��اس��م ج��ي��ه��اد ب���ؤ رؤذن���ام���ةى 
هةورامى  ئاشتى  خودى  كة  رءونكردةوة، 
ناوة،  بةوةدا  دانى  رءونكردنةوةكةيدا  لة 
كة نةوت لة هةرَيم دةبرَيتة دةرةوةو وةك 
بةرهةمة نةوتى زيادة لة ثَيويستى هاوآلتييان 
عَيراق  »لةكاتَيكدا  وتيشى:  كردووة،  باسى 
ناوخؤ  ثَيداويستى  بؤ  نةوتييةكان  بةرهةمة 

هةرَيم  ضؤن  دةهَينَيت،  دةرةوة  وآلتانى  لة 
هةيةو  نةوتييةكانى  بةرهةمة  زي��ادةى 

دةيفرؤشَيتةوة بة دةرةوة«.
رؤذنامةى  هةواَلَيكى  بةثَيى  هاوكات 
عَيراقى،  حكومةتى  لة  نزيك  سةباحى 
ناوةندى  حكومةتى  ثايةبةرزى  وةفدَيكى 
بةمةبةستى تاووتوَيكردنى كَيشةى بة قاضاخ 
سةردانى  عَيراق  نةوتى  ناردنةدةرةوةى 
جيهاد  عاسم  دةكةن،  كوردستان  هةرَيمى  
جةختى لةسةر ئةوة كردةوة، كة لة دوايين 
كؤبوونةوةى ئةنجومةنى وةزيرانى عَيراقدا 
لة  روءنكردنةوة  داواى  كة  ب��إي��اردراوة 
بةآلم  لةوبارةيةوة،  بكةن  هةرَيم  حكومةتى 
وتيشى:  نةداونةتةوة،  وةآلميان  تائَيستا 
ئَيرانء  وآلتانى  لةطةأل  عَيراق  »سنوءرى 
هةرَيمةوةيةو  بةدةست  باكوور  لة  توركيا 
ئ��ةو ن����اردن����ةدةرةوةى ن��ةوةت��ةش بة 
بةبآ  ثَييةى  بةو  لةقةَلةمدةدرَيت،  قاضاخ 
وةزارةتى  ناوةندىء  حكومةتى  ئاطادارى 
لةطةأل  رَيكةوتن  بةثَيضةوانةى  نةوتةو 
ناضَيتة  داهاتةكةى  نةتةوةيةكطرتووةكانيش 
عَيراقييةوةء  بوءذاندنةوةى  سندووقى  نَيو 

تةنيا بؤ هةرَيمة«.

تاريق حة رب، ثسثؤإي ياسايي: ثَيويستة كوردةكان هةلَوَيستيان رءونبكةنةوة

»بةرهةمة نةوتييةكان لة دةرةوة دةهَينرَين، ضؤن هةرَيم دةيانباتةوة دةرةوة؟

وتةبَيذى وةزارةتى نةوت بؤ       : »ئاشتى هةورامى ئيعترافى كردووة«
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لة دوايين كؤبوونةوةى 
ئةنجومةنى وةزيرانى 

عَيراقدا بإياردراوة كة 
داواى روءنكردنةوة لة 
حكومةتى هةرَيم بكةن



هةستيار قادر

عَيراق،  ثةرلةمانى  داهاتوو  هةفتةى 
قةيرانى  ب��ة  س��ةب��ارةت  دانيشتنَيك 
ئةمةش  سازدةكات،  حكومةت  ثَيكنةهَينانى 
ثَيشنيازى  عَيراقيية  ليستى  كة  كاتَيكداية  لة 
دابةشكردنى ثؤستةكانى كردووة لة نَيوان 
عَيراقييةداء  ب��اآلو  ئةنجومةنى  ك��وردء 
ئاسايشى  ئةنجومةنى  هةية،  ئةطةريش 
نَيودةوَلةتى تةدةخولى قةيرانى ثَيكنةهَينانى 

حكومةت بكات.

هةفتةى داهاتوو، ثةرلةمان دةكؤَلَيتةوة
ث��ةرل��ةم��ان��ى  دانيشتنى  دوَي��ن��آ، 
دواخ��راو  داه��ات��وو  هةفتةى  بؤ  عَيراق 
تاووتوَيى  داهاتوو  يةكشةممةى  بإيارة 
دةرئةنجامى طفتوطؤى ليستة سياسييةكان 
نا  يان  هةبوو،  دةرئةنجامى  ئةطةر  بكةن،  

ضى بكةن.
شؤإش حاجى، سةرؤكى  فراكسيؤنى 
طؤإان لة ثةرلةمانى عَيراق، بة رؤذنامةى 
لة   باس  ئةمإؤدا،  دانيشتنى  »لة  راطةياند: 
ثَيشهاتى  بة  سةبارةت  كرا  بةدواداضوون 
هةموو  سياسييةكانء  ليستة  دانوستاندنى 
ئةوةى  لةسةر  بوون  جديى  اليةنةكانيش 
كة دةبَيت  تا هافتةى داهاتوو، طفتوطؤكان 

دةرنجاميان هةبَيت«. 
كوتلة  دوَينآ  بإياربوو،  هةرضةندة 
فوئاد  د.  ثَيشنيازَيكى  سياسييةكان 
ئةنجومةنى  كاتيى   سةرؤكى  مةعسومى 
دةرض��وون  بؤ  بكةن  تاوتوآ  نوَينةران 
بةآلم  حكومةت،  ثَيكنةهَينانى  قةيرانى  لة 
ثَيشنيازة  ئةو  حاجى،  شؤإش  وتةى  بة 

تاوتوآ نةكرا.
كاتيى  س��ةرؤك��ى  ثَيشنيازةكةى 

كة  دةطرَيت  لةخؤ  )15(خ��األ  ثةرلةمان، 
حكومةتء  كارنامةى  بة  ثةيوةندييان 
عَيراقء  سيادييةكانى  ثؤستة  دابةشكردنى 
نَيوان هةرَيمء  ضارةسةركردنى كَيشةكانى 
فيدراَلييةوة  سيستمى  كاراكردنى  بةغداو 

هةية لة عَيراقدا. 
 )2010/8/4( ب��إي��ارة  ه��اوك��ات، 
نَيودةوَلةتى،  ئاسايشى  ئةنجومةنى 
كؤبوونةوةيةكى طرنط سازبداتء بة وتةى 
شؤإش حاجى، رةنطة لة بةردةوامى قةيرانى 
ثَيكنةهَينانى حكومةتى نوَيى عَيراقدا تا كاتى 
دانيشتنةكةى، ئةنجومةنى نابراو تةدةخول 
بكات، بةوثَييةى هَيشتا عَيراق لةذَير بةندى 
حةوتةمداية كة سةرثةرشتيكردنى عَيراقى 
»رةنطة،  وتيشى:  ئةمريكا،  دةست  داوةتة 
بطةنة   )8/4( لة  بةر  سياسييةكان  ليستة 

دةرئةنجام«. 

عَيراقيية، ثَيشنيازَيكى 
ماليكى لة حوكم دةردةكات

رؤذن��ام��ةى  ك��ة  ه��ةواَل��َي��ك  بةثَيي 
دوَينَييدا  ذم��ارةى  لة  شةرقولئةوسةت 
بة  عَيراقيية  ليستى  بآلويكردووةتةوة، 
ثَيشنيازَيكى  عةالوى،  ئةياد  سةرؤكايةتى 
ثَيشنيازة،  ئةو  بةثَيى  كة  ثَيشكةشكردووة 
ئَيستاى  كؤمارى  سةرؤكايةتى  دةستةى 
ئةياد  بمَينَيتةوةو  خؤى  وةك  عَيراق، 
حكومةتى  س��ةرؤك��ى  ببَيتة  ع��ةالوي��ش 
ئةنجومةنى  س���ةرؤك���ى  ع��َي��راق��ىء 
باآلى  ئةنجومةنى  بدرَيتة    نوَينةرانيش، 
ئيسالميى كة عةمار حةكميم سةرؤكايةتى 
دةكاتء بةشَيكة لة ثَيكهاتة سةرةكييةكانى 
هةمام  هةية  ئةطةر  نيشتمانيىء  ئيئتيالفى 
ليستى  ثَيبدرَيتء  ثؤستةى  ئةو  حةمودى 
نورى  سةرؤكايةتى  بة  ياساش،  دةوَلةتى 

ماليكى، بكرَيتة ئؤثؤزسيؤن.

بةرةى  وتةبَيذى  م��ةوالى  حةيدةر 
ثَيكهَينةرَيكى  كة  نيشتمانيى  ديالؤطى 
لة  خؤى  بَيئاطايي  عَيراقييةية،  ليستى 
دةرب��إى،  لةوجؤرة  ثإؤذةيةكى  بوونى 
بةآلم بؤ رؤذنامةى روونكردةوة: »ثةيامى 
ليستةكةيان بؤ هةريةك لة ليستى دةوَلةتى 
ئيئتيالفى  نيشتمانيىء  ئيئتيالفى  ياساو 
بووة  ئةوة  كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة 
وةزي��ران  س��ةرؤك  ثؤستى  دةبَيت  كة 
بؤ  بَيت كة  ئيستيحقاقى دةستوورى  بةثَيى 
عَيراقيية دةبَيتء ثؤستةكانى تريش كراوة 
هةَلبذاردنى  ئيستيحقاقى  بةثَيى  دةبنء 

نةك  بكرَين،  دابةش  سياسييةكان  ثَيكهاتة 
لةسةر بنةماى تايفى«.

سةدرييةكان، ياريى دةكةن 
ئيئتيالفى  لةنَيو  كة  سةدرييةكان 
ناسراونء  ئةحرار  كوتلةى  بة  نيشتمانيدا 
يةكالكةرةوةكانى  اليةنة  لة   يةكَيك  بة 
سةرؤك  ثَيكهَينةرى  اليةنى  كةسَيتىء 
)40( ثَييةى  ب��ةو  دادةن��رَي��ن،  وةزي���ران 

هةيةء  نوَيدا  ثةرلةمانى  لة  كورسييان 
س��ةرض��اوةك��ان��ى ه���ةواأل ئ��ام��اذة ب��ةوة 
نزيكبوونةوةيةكى  دوايية،  بةم  كة   دةكةن 

ليستى  سةدرييةكانء  لةنَيوان  ئاشكرا 
ثَيشتر  كة  دةكرَيت،  بةدى  ياسادا  دةوَلةتى 
دذى  لة  ب��وون  الي��ةن  سةرسةختترين 
دووبارة كانديدكردنةوةى نورى ماليكى بؤ 
ثؤستى سةرؤك وةزيرانى نوَيى عَيراق، ئةو 
سةرضاوانة بآلويانكردةوة، كة سةدرييةكان 
دةستطيركراوةكانيان  ئازادكردنى  مةرجى 
بةوانةشةوة  ماليكى  بةردةم  خستووةتة 
دةركراوة  بؤ  سَيدارةدانيان  لة  سزاى  كة 
بؤ  ماليكى  ثشتطيريكردنى  بة  بةرامبةر 
وةرطرتنةوةى ثؤستى سةرؤك وةزيرانء 
ترى  نزيكبوونةوةيةكى  لة  باس  هاوكات، 
عَيراقييةء  ليستى  لة  دةكرَيت  سةدرييةكان 
لة  داهاتووشدا  رؤذى  لةضةند  بإيارة 
لة  هةريةك  سوريا،  ثايتةختى  ديمةشقى 
عَيراقييةو  ليستى  عةالوى، سةرؤكى  ئةياد 
سةدرييةكان  سةرؤكى  سةدرى  موقتةدا 
لةو  سوريان،  لة  ئَيستا  هةردووكيان  كة 
ئةنجام  طرنط  كؤبوونةوةيةكى  ثَيناوةدا 

بدةن.

ماليكى، وةآلمى نامةكان ناداتةوة 
ليستى  دةوَلةتى  ياسا بة سةرؤكايةتى 
نورى ماليكى، تا ئَيستا وةآلمى دوو نامةى 
نيشتمانيىء  ئيئتيالفى  لة  هةريةك  جياى 
يةكةميان  كة  ن��ةداوةت��ةوة،  عَيراقييةى 
خؤثاآلوتنى  لة  واز  ي��ان  دةك��ات  داوا 
يان  وةزيران،  سةرؤك  ثؤستى  بؤ  بهَينَيت 
بثاَلَيوَيت  خؤيدا  ثاأل  لة  تريش  كةسَيكى 
ليست،  هةردوو  نَيوان  باآلى  دةستةى  تا 
بدةنء  لةسةر  يةكالكةرةوةى  بإيارى 
نامةيةكى  عَيراقييةية،  كة  دووةميشيان 
داوا  كة  كردووة  ياسا  دةوَلةتى  ئاإاستةى 
دةكات، دان بة مافى ليستى عَيراقييةدا بنَيت 
لةسةر  كات  ئةو  حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ 

دابةشكردنى ثؤستةكان رَيكدةكةون.

رَيباز محةمةد- كةركوك

بةشَيوةيةكي  زةوي  دابةشكردني 
دوبزةوة،  ئيدارةي  لةاليةن  ناياسايي 
هاوآلتيياني ئةو قةزاية توإةو نيطةران 
دةكاتء ثارَيزطاري كةركوكيش دةَلَيت: 

»لَيكؤَلينةوة دةكةين«.
ماَلى   )65( كة  ياداشتَيكدا  لة   
دان��ي��ش��ت��ووى ق��ةزاك��ة واذووي����ان 
لةسةركردووةو ئاراستةى ثارَيزطارى 
وَينةيةكى  كة  ك��ردووة،  كةركوكيان 
دةست رؤذنامة كةوتووة،  هاوآلتيياني 
دوبز ئةو هةوَلةى بةرثرسانى ئيدارةي 
شارةكة رةتدةكةنةوة، كة ثارضة زةوى 
حيزبيىء  كاديرانى  بةسةر  دةوَلةتيان 
رةسميىء  دام���ودةزط���ا  ثؤليسء 
كة  دابةشكردووة،  ناإةسمييةكاندا 
لة  نينء  شارةكة  خةَلكى  زؤربةيان 
ثارَيزطارى  ياداشتةشدا  ئةو  وةآلمى 
ذم��ارة  ن��وءس��راوى  بة  كةركوكدا 
)2371(، كة كؤثييةكى دةست رؤذنامة 
لة  روونكردنةوة  داواى  ك��ةوت��ووة، 

قايمقامى قةزاى دوبز دةكات.
كة  ش��وك��ر،  لوقمان  ه��اوآلت��ى 
هاوكات  دوب��زة،  قةزاى  دانيشتوءنى 
نوَينةرى ئةو )65(  ماَلةية كة واذوويان 
لةسةر ياداشتةكة كردووة، بة رؤذنامةى 
دةركردنى  لة  »ئامانجمان  راطةياند: 

بةشَيوةيةكى  كة  ئةوةية،  ياداشتة  ئةو 
ناياسايى بةرثرسانى ئيداريى شارةكة 
هةستاون بة دابةشكردنى زةوى بةسةر 
رةسميىء  كةسي  ئاسايشء  ثؤليسء 
لةكاتَيكدا  حيزبيى،  ناإةسميىء 
بةشَيكي زؤري خَيزانةكاني ئةم قةزاية 
كةمدارةمةتء كرَيضين«، بؤية داوايكرد 
يان  هةَلبوةشَيتةوة،  بإيارة  ئةو  »يان 
قةزاكة  ماَلى  ضةندين  ض��ارةس��ةرى 
بة  ثَيويستيان  كرَيضينء  كة  بكةن، 

ثارضة زةويية«.
قةزاكة  دي��ك��ةى  هاوآلتييةكى 
بؤ  ئةوةي  عةبدوَلآل   كامةران  بةناوى 
رؤذنامة ئاشكراكرد، كة زةوي قةزاكة 
بةرثرسانء  ثلةدارو  دراوةتة كةساني 

ثاسةوانةكانيان.
مستةفا،  عةبدإلةحمان  هاوكات 
رؤذنامةى  بة  كةركوك،  ثارَيزطارى 
ناياسايي  كارَيكي  هةر  »بؤ  راطةياند: 
تائَيستا  بةآلم  دةكةين،  لَيثَيضينةوة 
قايمقام دابةشكردني زةوي بة ناياسايي 
»ضاوةإوانى  وتيشي:  رةتدةكاتةوة، 
تا بزانين راستة يان  وةآلمى رةسمين 
نا، ضونكة هيض يةكةيةكى ئيداريى بؤى 
ليذنةى  تةنيا  بكات  دابةش  نيية زةوى 
نةبَيت،  ثارَيزطار  زةوى  دابةشكردنى 
لة  ياسايى  رَينمايى  بةثَيى  ئةويش  كة 

ثارَيزطار دروستدةبَيت«.

ئاماذةي  كةركوك  ثارَيزطاري 
بةوةشكرد: »هةر كةسَيك زةوى دابةش 
بكات تووشى بةرثرسيارَيتى دةبَيتةوة«، 
نوَينةرى  كة  شوكور،  لوقمان  بةآلم 
ئةو ضةند ماَلةية لة قةزاى دوبز، وتى: 
»ئامادةم لةبةردةم دادطادا ئةو راستيية 
بسةلمَينمء بؤ ئةو مةبةستةش ضةندين 

شايةتحاَلمان هةية«. 
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 
لة وةآلم��ى  ث��ارَي��زط��ارى ك��ةرك��وك 
دوبز  قةزاى  هاوآلتييانى  ياداشتةكةى 
قايمقامى  ئاراستةى  نوءسراوَيكى 
قةزاكةى كردووة، بةآلم ئةوةى جَيطاى 
ئةو  كةركوك  ثارَيزطارى  سةرنجة 
قةزاكة  نوَينةرانى   بة  نوءسراوةى 

ناردووة بؤ قايمقامى قةزاى دوبز.
 هةرضةندة عةبدوإلةحمان مستةفا 
بة  نوءسراويان  رةتدةكاتةوة  ئةوة 
قايمقام  ئاراستةى  قةزاكة  نوَينةرانى 
بةريد  بة  »ئَيمة  دةَل��َي��ت:  كردبَيتء 
نوءسراومان ئاراستةى قايمقامى دوبز 
نوَينةراني  لة  يةكَيك  بةآلم  كردووة«، 
قةزاي دوبز بؤ رؤذنامة وتى: »هؤكارى 
رةسميى  ن��وءس��راوى  نةطةياندنى 
دةطةإَيتةوة  كةركوك  ثارَيزطارى 
بؤئةوةى ناتوانين ئةو بةرثرسيارَيتيية 
ثارَيزطار  نوءسراوى  كة  هةَلبطرين، 

بطةيةنين بة قايمقامى قةزاى دوبز«.

شارا عةبدوإلةحمان

ساَلَيك  تَيثةإبوونى  دواى 
تا  خؤيدا،  ياسايي  وادةى  بةسةر 
هةَلبذاردنى  ضارةنووسى  ئَيستا 
ئةنجومةنى قةزاو ناحيةكانى عَيراق 
بؤ  كَيشةى  دواكةوتنيشي  ناديارةو 

ئيدارةكانيان دروستكردووة.
بةثَيى بإطةى )1(ى مادةى )6( 
لة ياساى ذمارة )36(ى هةَلبذاردنى 
عَيراق،  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
هةرَيمَيكدا  لة  ثارَيزطايانةي  )ئةو 
)6( دواى  دةبَيت  نةخراون(،  رَيك 

ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لة  مانط 
ثارَيزطاك�ان ك��ة ل���ة )2009/1/31(

هةَلبذاردنى  ب��ةإَي��وةض��وو،  دا 
بةآلم  بكرَيت،  قةزاوناحيةكان 
وادةيةدا  ئةو  بةسةر  ساَلَيك  ئةوا 
ئةو  بؤ  كاتَيك  هيض  تَيدةثةإَيتء 

هةَلبذاردنة دياريى نةكراوة.
ل���ةو ب���ارةي���ةوة، س���ةردار 
ئةنجومةنى  ئةندامى  عةبدولكةريم 
سةربةخؤى  ب��اآلى  كؤمسيؤنى 
رؤذنامةى  بة  هةَلبذاردنةكان، 
راطةياند: »ثَيش ئةو كاتة ياساييةى 
كة بؤ هةَلبذاردنةكة دياريى كرابوو، 
فةرميى سةرؤكايةتى  بةشَيوةيةكى 
ثةرلةمانى عَيراقمان ئاطاداركردةوة، 

هةَلبذاردنى  باشة  ثَيمان  ئَيمة  كة 
ناحيةكان  ق���ةزاو  ئةنجومةنى 
سةرذمَيريى  دواى  بؤ  دوابخرَيت 

طشتيى دانيشتووانى عَيراق«.
ئةو  ه��ؤك��ارى  بة  س��ةب��ارةت 
ئاطاداركردنةوةيةش، وتى: »تا ئامارى 
دانيشتووان  طشتيى  سةرذمَيريى 
دانيشتووانى  نةبَيتء  لةبةردةستدا 
بةشَيوةيةكى  ناحيةكان  ق��ةزاو 
فةرميى تؤمار نةكرَين، هةَلبذاردنةكة 
وةك ثَيويست بةإَيوةناضَيت، ضونكة 
تا  كة  هةن  ناحية  قةزاو  كؤمةَلَيك 
سةر  كة  يةكاليينةبووةتةوة  ئَيستا 
هؤيةشةوة  بةو  ثارَيزطايةكن،  ض  بة 
دةنطدانى  شوَينى  ن��ات��وان��رَي��ت 

دانيشتووانةكانيان دياريى بكرَيت«.
كة  ل��ةوةك��ردةوة  تةئكيديشى 
كردووة،  داوايان  ئةوان  ثَييةى  بةو 
هةَلبذاردنى قةزاو ناحيةكانى عَيراق 
دةكةوَيتة دواى سةرذمَيريي طشتيى 
بإيارة  كة  عَيراقةوة  دانيشتووانى 
ئةمساَلدا  ئؤكتؤبةرى  مانطى  لة 

بةإَيوةبضَيت.
بةسةر  ساَلَيك  تَيثةإبوونى 
ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  ي��اس��اي��ى  وادةى 
ناحيةكانى  ق���ةزاو  ئةنجومةنى 
كاروبارى  بؤ  كَيشةى  عَيراقدا، 
دروستكردووةو  ئةنجومةنانة  ئةو 
ئةنجامدانى  زووة  هةرضى  داواى 

هةَلبذاردن دةكةن.
ئةحمةد  زي��اد  ل��ةوب��ارةي��ةوة، 
ئةندامى ئةنجومةنى ثارَيزطاى ديالة، 
بة رؤذنامةى راطةياند: »هةَلبذاردنى 
ئةنجومةنى قةزاو ناحيةكانى عَيراق، 
كَيشةى  ئةمةش  دواكةوتووة،  زؤر 
بؤ ئيشء كارةكانى ئةو ئةنجومةنانة 
ضةندينجار  دروس��ت��ك��ردووةو 
طلةييةكانى خؤيان طةياندووةتة الى 
كة  دةزانَيت  بةثَيويستيشي  ئَيمة«ء 
هةَلبذاردنة  ئةو  كات،  بةزووترين 
»ثَيويست  وت��ي:  ئةنجامبدرَيتء 
سةرذمَيريى  ضاوةإوانى  ناكات، 

طشتيى دانيشتووان بكرَيت«.

رةنطة ئةنجومةنى ئاسايش، تةدةخول بكات

ثةرلةمانى عَيراق، لة ثَيكنةهيَنانى حكومةت دةكؤلَيَتةوة

ئيدارةي دوبز بة ناياسايي
زةوي دةداتة بةرثرساني حيزبيي

كاتي هةلَبذاردنى
قةزاو ناحيةكانى عَيراق، ناديارة

روونكردنةوةيةك بؤ رؤذنامةى )رؤذنامة(
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سةردار عةبدولكةريم

ئةم كاتةتان باش....
لة   2010/7/13 رؤذى  لة  رؤذنامةكةتان 
بابةتَيكى  )10(دا  الثةإة   )590( ذمارة 
عَيراقيش  )ذنانى  ناونيشانى  بة 
دةكةن(  سيادييةكان  ثؤستة  داواى 
بآلوكردووةتةوة، بةإَيزان ديارة ئةم 

هةَلةى  ناوةإؤكةوة  لةإووى  بابةتة 
ئةمانةى  كة  ئاطاداريتان،  بؤ  تَيداية 

خوارةوةية:

كارة  بةم  هةستاوة  طرووثةي  ئةء   •
ثالتفؤإمي  لة  سياسيية  )طرووثي 

ن��ةك  ئ��اف��رةت��ان(  نيشتمانيي 
ذن��ان(،  دةستبَيشخةري  )طرووثي 
)ديديكي  دروش��م��ةك��ةش��م��ان  وة 
يةكانطيريية بةرةو رَيضكةيةكي نوَي( 

بؤ ئاطاداريتان. 
• ئةو خانمةي بةناوي )ابتسام شمري(، 

ليذنةكةية،  ئةندامي  طواية  كة 
بة  ثةيوةنديي  شَيوةيةك  بةهيض 
كؤنطرة  رؤذي  نييةء  ليذنةكةمانةوة 

رؤذنامةكةش ئامادة نةبوو لةطةَلمان.
ئافرةتء   )14( لة  ثَيكدَيت  ليذنةكة   •
حةوتيان كوردنء ئةوانيتر عةرةبن، 

نةك تةنيا ذناني عةرةب بن.
• ليذنةكة رَيكخةرو جَيطري رَيكخةري 
عةرةبةء  ذنَيكى  رَيكخةر  هةيةء 

جَيطري رَيكخةريش كورد.
سوثاستان  عَيراق  ذناني  وةك  ئَيمة 
دةكةين بؤ طرنطيدانتان بةكارةكةمان، 

بةآلم ئةمة راستي بابةتةكةية، تكاية 
با راستبكرَيتةوة.

 لةطةأل رَيزدا....
سروة ساَلح مستةفا
جَيطري رَيكخةري ليذنةي سياسيي
لة ثالتفؤإمي نيشتمانيي ئافرةتان



)5( 
ل��ةم��اوةى ي��ةك س��اَل��ى راب�����ردوودا، 
ئؤثؤزسيؤن جطة لةوةى »رؤَليان لة ثةرلةماندا 
هةبووةء بوونة هؤى ئةكتيظيى خولى سَييةم« 
نةيانتوانيوة يةكَيك لة ئةركةكانيان رابثةإَينن، 

كة ضاودَيريى حكومةتة.
ثةرلةمان،  ناوخؤى  ث��ةي��إةوى  بةثَيى 
ثَيويستة لةسةر ئةندامانى ثةرلةمان سآ ئةركى 
ثةسةندكردنى  ئةوانيش  راثةإَينن،  سةرةكيى 
ساألء  بودجةى  ثةسةندكردنى  ياساكان، 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  ضاودَيريكردنى 

)حكومةت(ة. 
ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ى ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن لة 
كة  دةكةنةوة،  لةوة  جةخت  لَيدوانةكانياندا 
ثةرلةمان ناتوانَيت ضاودَيريى حكومةت بكات، 
لةوبارةيةوة ئيسماعيل طةآلَلى، ثةرلةمانتارى 
فراكسيؤنى طؤإان، باسى ضاودَيريى بةشَيكى 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  كارةكانى  طرنطى 
دةكات، ئةويش خةرجكردنى بودجةيةء دةَلَيت: 
»ثةرلةمان ناتوانَيت ضاودَيرَيكي  وردي  دارايي 
يةكطرتنةوةي   بةبآ  بَيت  هةرَيم  حكومةتي  

ديوانةكاني ضاودَيريي دارايي«.
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  ضاودَيريكردنى 
لة  يةكَيك  بة  ثةرلةمانتارانةوة  لةاليةن 
تةمةنى  قورسةكانى  ه��ةرة  طرنطء  ك��ارة 
وةك  بةآلم  دةكرَيت،  هةذمار  ثةرلةمانتاريى 
لة كارى يةك ساَلى رابردووى ثةرلةمانتارانى 
قورسة  ئةركة  ئةم  بينراوة،  ئؤثؤزسيؤندا 

ثشتطوَيخراوة. 
ئةطةرضى يةكَيك لة سةركردة سياسييةكانى 
بة  رابردوو  ساَلى  يةك  ماوةى  ئؤثؤزسيؤن 
كةم دةزانَيت بؤ هةَلسةنطاندنى ئؤثؤزسيؤن لة 
ثةرلةماندا، بةآلم كورد دةَلَيت: مانطةشةو سةر 
بةهؤى  ئؤثؤزسيؤن  كةضى  ديارة،  ئَيوارة  لة 
سنوءرداريان  ثرسياري  ذمارةيةك  ئةوةى 
واى  ن���اردووة،  حكومةت  وةزيرةكانى  بؤ 
ئةركةكةيان  لة  بةشَيك  كة  لَيكدةدةنةوة 

بةجَيطةياندووة.
فراكسيؤنى  كة  بةرنامةيةى  ئةو  بةثَيى 
خؤياندا  رةس��م��ي��ى  سايتى  ل��ة  ط���ؤإان 
بآلويانكردووةتةوة، ئةوان )فراكسيؤنى طؤإان( 
هةرَيم  بودجةي   ئاشكراكردني   بؤ  كاردةكةن 
بة  سةبارةت  )شةفاف(،  رؤشن  بةشَيويةكي  
سةرضاوة و وردةكارييةكاني  ضؤنَيتي  خةرج و 
ناوضةكاندا،  ك��ةرت و  بةسةر  دابةشكردني  
دامةزراندني  حكومةتَيكي  كارا، تةرشيقكردني  
بة  خَيراكردن و  دامودةزطاكاني ،  وةزارةت و 
كارطَيإييةكان.   ثةيوةنديية  ئةليكترؤنيكردني  
كارطَيإيي  و  وآلت و  ئابوءريي   ئازادكردني  
ثاوانكاريي ،  طةندةَليي  و  لة  طشتيي   داراي��ي  
هانداني  سةرمايةطوزاريي ، ثةرةدان بة كةرتي  
بةرهةمهَين لة بواري  كشتوكاأل و ثيشةسازيي  و 
بؤ  ستراتيذيي   ثالني   داناني   ئاذةَلداريدا، 
كةرتةكاني   نوَيكردنةوةي   ضاكسازيي  و 
تةندروستي  و ثةروةردة و فَيركردن، ثالنسازيي  
ستراتيذيي   ث��رؤذةي   جَيبةجَيكردني   بؤ 
نيشتةجَيبوون،  رَيطاوبان،  بوارةكاني   لة 
شةمةندةفةر، كارةبا، نةوت و طاز، ئاو، ئاوةإؤ، 
بةندا و، ئاودَيريي  و بوارةكاني  ديكةي  ذَيرخاني  

هةرَيمَيكي  هاوضةرخ. 
دةبوو  بودجة،  ثةسةندكردنى  ل��ةدواى 
وةك  دةس��ةآلت  نةداية  رَي��ى  ئؤثؤزسيؤن 
ئةوةى دةيةوَيت بودجةكة جَيبةجآ بكات، بؤية 
ئابوءريي ء  ئةيوب سماقةيي،  شارةزاي   وةك 
مامؤستاي  زانكؤي  سةآلحةدين دةَلَيت: »طرفت 
داناني  بودجةكةء  لة  نيية، طرفت  لة بودجةكة 
كةسي   كة  هةية،  جَيبةجَيكردنةكةي   شَيوازي  
نةشياو لة ئيدارةداني  اليةني  دارايي ء ئابوءريي  
بطةينة  وايكردءوة  ئةمةش  دان��راوة،  هةرَيم 
ئيدارةداني   طرفتي   هةرَيم  كة  راستييةي  ئةو 
هةر  بودجةكة،  رَيذةي   نةك  هةية،  ئابوءريي  

بؤية ضاودَيريشي  ثَيناكرَيت«.
زؤرن ئةو اليةنانةى ثَيويستة ئؤثؤزسيؤن 
ئةركةكةيانى  بةشَيكى  بكاتء  لةسةر  كاريان 
ثةيوةنديى  ئةوةى  نموءنة  بؤ  راثةإَينن،  تَيدا 

دةبوو  هةيةء  جَيبةجَيكردنةوة  دةسةآلتى  بة 
لة:   بريتين  بكات،  ضاودَيرييان  ئؤثؤزسيؤن 
هَيزةكانى  دارايى،  ضاودَيريى  يةكنةطرتنةوةى 
ثاراستن،  زانياريىء  دةزطاكانى  ئاسايش، 
ناكارايى  وةهمييةكان،  ث��رؤذة  دذةتيرؤر، 
بةتاَلةى  وةزارةتةكان،  تَيكةَلكردنى  حكومةت، 
وةبةرهَينان،  ثرؤذةكانى  رووثؤشكراو، 
هاوآلتييان،  زارى  زةوىء  دابةشكردنى 

دةوَلةمةندبوونى بةرثرسان...هتد. 
درَيذكردنةوةى  دذى  طؤإان  فراكسيؤنى 
تيرؤربوونء  بةرةنطاربوونةوةى  ياساى 
ضةند رةخنةيةكيان هةبوو، بؤ نموءنة نةريمان 

ياساكة  وتى:  طؤإان  ثةرلةمانتارى  عةبدوَلآل، 
لةاليةن ضةند دةزطايةكةوة جَيبةجَيدةكرَيت، كة 
دةزطاي  نينء  رَيطةثَيدراو  خؤيان  هةندَيكيان 
فةرميي حكوميي نينء شةرعييةتي ياساييان 
نييةء »تةنانةت بةشَيك لةو هَيزانة خؤيان بةثَيي 
ئةو ياساية دةكةونة خانةي تيرؤرةوة«، بةآلم 
ئؤثؤزسيؤن تةنيا درَيذكردنةوةى ياساكةيان 
لةمبارةيةوة شتَيكى  بةوشَيوةية رةتكردةوةء 
دياريكراويان نةكردووة، لةكاتَيكدا خؤيان دان 
ناياسايى  هَيزى ضةكداريى  كة  دةنَين،  بةوةدا 

هةن لة هةرَيمدا.
بؤ  نادةنآ  ئةنجامَيكمان  ئؤثؤزسيؤن 

هةرخؤيان  نموءنة  بؤ  بةدواداضوونةكانيان، 
ئةوةيان ئاشكرا كرد، كة لة ثرؤذة وةهمييةكانى 
بودجةي ساَلةكاني )2009-2010(ى حكومةتي 
هةرَيم، بإي )2( مليارء )259( مليؤن ديناري 
)رَيطاي  ت��ةرخ��ان��ك��ردءوة  ث��رؤذة   )2( بؤ 
سازان-  طريان، ثردي تةنطي سةيد محةمةد(، 
ثرؤذةكانيش بوءنيان نييةء جَيبةجآ نةكراون، 
بودجةى  ثةسةندكردنى  لةكاتى  ئةوة  بةآلم 
ئايا  كة  نازانَيت  خةَلك  ئيتر  بوو،  )2010(دا 
ثرؤذةكان ثارةكةيان بؤ خةرجكرا، يان ضييان 

بةسةرهات؟ 
دةسةآلتى  بيةوَيت  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر 

ياسايى هةيةء دةتوانَيت كار لةسةر حكومةت 
بةجَيطةياندنى  بؤ  ب��ةداوداض��وون  بكاتء 
مةسةلةى  لة  نموءنة  بؤ  بكات،  ئةركةكانى 
طؤإان  فراكسيؤنى  ضونكة  نانبإاوةكاندا، 
سوءربوون لةسةر طةِراندنةوةيانء بةردةوام 
كَيشةكةيان  بةشَيكى  دةك��ردء  بؤ  كاريان 

ضارةسةركراوة.
بة  كة  كةس،  هةزار   )2( نزيكةي  كؤى  لة 
بة  ثَيشكةشكرابوون،  ناوةكانيان  ليستَيك 
ليستةكة  ثةرلةمانتار،  ئةحمةدى  ثةيام  وتةى 
درابوءنء  سياسيي  سزاي  كة  ئةوانةبوون 
طةإَينراونةتةوة  زؤرينةيان  نانبإاوكرابوءنء 

سةر كارةكانيان.
رؤذي  ئؤثؤزسيؤنةوة  فشارى  بةهؤى 
سةرؤك  تايبةتي  نوءسينطةي   2010/4/19
ئيمزاي  بة  تايبةتي  فةرمانَيكي  وةزي���ران، 
تيايدا  كة  دةرك��رد،  ساَلح  ئةحمةد  د.بةرهةم 
ضةمكي  »ضةسثاندني  بةمةبةستي  هاتوءة: 
هاوآلتيبوءن دوءر لة دةستَيوةرداني سياسييء 
بةكارهَيناني حكومةت بؤ كاري سياسيي«، لة 
ثَينج خاَلدا فةرمانَيكي بةسةر طشت وةزارةتء 
شوَينة ثةيوةنديدارةكاندا بآلوكردوءةتةوة بؤ 
بيروإاي  بةهؤي  كةسانةي  ئةو  طةإانةوةي 

جياوازةوة سزاي سياسيي دراون.
ثةرلةمانتارةكانى  ل��َي��دوان��ى  بةثَيى 
رءوخ��س��ارى  تائَيستا  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن، 
ماوة،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  دوءئيدارةيى 
هيض  دوءئيدارةيي  ثةيإةءكردني  بةهؤي  
ئيشوكاري   لةنَيوان  نيية  هةماهةنطييةك 
بة  سلَيماني ،  هةولَيرء  لة  ئاسايش  ثؤليسء 
بؤضوءني نةريمان عةبدوَلآل، ئةندامي ليذنةي  
ناوخؤي  ثةرلةمان، نةدؤزينةوةي  تاوانبارانء 
سستيي  لَيكؤَلينةوةكان دةطةإَيتةوة بؤئةوةي  
لة  ئاسايش  ثؤليسء  دةزطاكاني   تائَيستا 
كارناكةن،  يةكطرتوءانة  كوردستان  هةرَيمي 
هاوآلتييان  ئ��ةوةي   هؤي   بوءةتة  ئةمةش 
ئةم  نةمَينَيت،  دةزطايانة  بةو  متمانةيان 
رفاندنء  لةدواى  ثةرلةمانتارةكة  لَيدوانةى 
هةرَيمى  لة  بوو  هاوآلتييةك  ضةند  كوشتنى 

كوردستاندا.
لةطةأل دةستبةكاربوءني كابينةي  شةشةمء 
ماوةي   هةرَيم،  نوَيي  حكومةتي  ثَيكهَيناني 
هةردوء  يةكخستنةوةي   بؤ  دانرا  مانط   )6(
تاوةكو  بةآلم  سلَيماني ،  هةولَيرء  ئاسايشي  
مةبةستة  ئةو  بؤ  ثرؤذةياسايةك  هيض  ئَيستا 
ئاراستةي  ثةرلةمان نةكراوة، لةكاتَيكدا وادةي 

ئةو بةَلَينة كؤتايى ثَيهات.
يةكخستنةوةي   ثةرلةمانتارَيك،  وتةى  بة 
ئاسايشي هةرَيم ئةركي سةرؤكي  حكومةتء 
سةرؤكي  هةرَيمة، بةآلم ئؤثؤزسيؤن هيضكام 
ئةم  بؤ  هةرَيمى  حكومةتء  سةرؤكى  لة 

مةسةلةية نةهَيناية ثةرلةمان.
هةرَيمى  لة  ثةرلةمانيى  ئؤثؤزسيؤنى 
دروستبووة،  يةكةمجارة  بؤ  كوردستان 
سةرةتاى  هَيشتا  كة  هةية  بؤضوءنَيك 
تةمةنيان  لة  ساَلَيك  ماوةى  كاركردنيانةء 
ضووة، بؤية ناكرَيت هةَلسةنطاندنَيكى دروست 
بؤ ئةدائيان بكرَيت، بةآلم بؤضوءنَيكى ديكة لةو 
بإوايةداية، كة ئؤثؤزسيؤن دةيتوانى لةماوةى 
ثَيشكةشكردنى   سةرطةرمى  تةنيا  ئةمساَلدا 
ضاودَيريى  لةثاَليدا  نةبَيتء  ثرؤذةياسا 
ساآلنة  حكومةت  ضونكة  بكرداية،  حكوتيشى 
حسابى  هةرساَلَيك  وةردةط��رَي��تء  بودجة 

تايبةتى بؤ دةكرَيت.
خةرجكردنى بودجة بةالى هاوآلتييانةوة لة 
طرنطترين مةسةلةكانة، كة دةبَيت ئؤثؤزسيؤن 
ضاودَيريى بكات، بودجةى ئةمساَلى حكومةتى 
هةرَيميش، كة زياتر )11( ترليؤنء )830( مليار 
دينارة، لة هةموو ساَلةكانى رابردوو زياترةء 

ثَيويستى دةكرد زياتر ضاودَيريى بكرَيت.
ئةوةى لةناو خةَلكدا ئَيستا قسةى زياترى 
ئؤثؤزسيؤن  كة  ئةوةية  دةكرَيت،  لةسةر 
دةَلَين  وةك  بَيئاطاية،  حكومةت  لة  بةجؤرَيك 
لة  حكومةت  واتاى؛  بة  كةوتوون،  دؤآلودؤأل 
دؤَلَيك فةرمانإةوايى دةكاتء ئؤثؤزسيؤنيش 

لة دؤَلَيك دةوام دةكات.

ئؤثؤزسيؤن ئاطاى لة حكومةت نيية

13ذمــارة )591( سَيشةممة 2010/7/20
hewal.rozhnama@gmail.com

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



د.زانا رةئوف، دان بةوةدا دةنَيت كة 
فةرامؤشكردووةء  حكومةتى  ثةرلةمان 
دةخاتة  خةتاكة  بةشَيكى  ئةوةش  بؤ 
ئةستؤى خؤيان، لةم ضاوثَيكةوتنةدا ئةو 
ثةرلةمانتارةى فراكسيؤنى طؤإان دةَلَيت: 
نازانَيت  بةرثرس  بة  خؤى  حكومةت 
وةآلمى ئَيمة بداتةوةء ثَيشنيارى ئةوةش 
حكومةت  لة  متمانة  »ثَيويستة  دةكات 

بسةنرَيتةوة«.
رؤذنامة: هؤكارى ئةوة ضيية لةماوةى 
يةك ساَلى رابردوودا ئؤثؤزسيؤن زياتر 
سةرقاَلكردووةء  ثةرلةمانةوة  بة  خؤى 
حكومةتدا  كارةكانى  بةدواداضوونى  لة 

الواز بووة؟
ئةو  كوردستاندا  لة  تائَيستاش   *
ئةطةر  كة  نةبووة،  دروست  قةناعةتة 
هةبَيت،  تةندورست،  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
بؤية  دةبَيت،  تةندروست  دةسةآلتَيكى 
كوردستاندا  لة  دةس��ةآلت  هةميشة 
ملمالنَي  اليةنَيكى  وةك  ئؤثؤزسيؤن 
تةنَيك  دذة  وةك  بةَلكو  ناكات،  سةير 
واتة  دةك��ات،  ئؤثؤزسيؤن  سةيرى 
فةرشى  ئؤثؤزسيؤن  كوردستاندا  لة 
هةميشة  بةَلكو  دانةخراوة،  بؤ  سوورى 

بةربةستى طةورةى بؤ دانراوة.
نوَييةدا  ئةزموونة  لةم  رؤذنامة: 
ئؤثؤزسيؤن توانيويةتى ثةيامةكان وةك 

خؤى بطةيةنَيت؟
تازةية  ئةزموونة  ئةو  بةحوكمى   *
ئؤثؤزسيؤن نةيتوانيوة ثةيامةكان وةك 

تةنَيكى كامأل بطةيةنَيت. 
ثَيشنيازمان  ث��ةي��امء  زؤر  ئَيمة 
ئةوةى  ئ��ةوة  رةنطة  ب��ةآلم  هةبووة، 
بةديلمان  هةميشة  كة  نةطةياندبَيت، 

هةبووة.
رؤذنامة: بؤضى ئؤثؤزسيؤن نةيتوانيوة 

وةك تةنَيكى كامأل كاربكات؟
قةبارةى  بة  ثةيوةنديى  ئ��ةوة   *
لةاليةن  كة  تةحةدياتانةوةية  ئ��ةو 
دةسةآلتةوة هةيةء رَيطريى هةية، رةنطة 
هةبَيت،  بةوةوة  ثةيوةنديى  بةشَيكيشى 
ثةرلةمانى  ناو  ئؤثؤزسيؤنةكانى  كة 
هاوبةش  طوتارَيكى  تائَيستا  كوردستان 
ثَيويستمان  كة  كؤينةكردووينةتةوة 
هةبَيت  ستراتيذَيكمان  كة  هةبَيت،  بةوة 
بؤ كاركردن، رةنطة ئةوةش بَيت كة ئةو 
ثَيشنيارانةى هةمانة بؤ ضارةسةركردن 

هةموو  طشتطيربَيتء  نةمانتوانيبَيت 
اليةنةكان بطرَيتةوة.

هةمانة،  ئَيمة  ث��ةي��ام��ان��ةى  ئ��ةو 
بثَيكَيت،  شتةكان  هةموو  نةيتوانيوة 
حكومةتدا  بةرامبةر  لة  بؤنموونة، 
تةندروستمان  زؤر  جَيطرةوةيةكى 
كوردستاندا  لة  ئَيمة  ضونكة  نةبووة، 
بؤية  هةبووة،  زانياريمان  قةيرانى 
بة  رةنطة  ثَيشنيازةكانمان  جار  هةندَيك 

ثَيشبينىء تةوةقوعات بووبَيت.
هةر  لةوانةية  تريشى  بةشَيكيى 
بَيت،  خ��ؤم��ان  خ��ودى  كةموكورتى 
هةميشة  بةإاستى  نةمانتوانيوة  كة 
ج��َي��ط��رةوةي��ةك داب��ن��َي��ي��ن، وات���ة لة 

كةموكورتى ثةرلةمانتارةكانةوة بووة.
ئيشةكانى  لة  يةكَيك  رؤذن��ام��ة: 
بؤ  ئةَلتةرناتيظة  بوونى  ئؤثؤزسيؤن 
بؤ  حكومةتيى،  كارى  بوارةكانى  هةموو 

ئَيوة ئةم بةديلةتان ثَي نيية؟
ثؤلَين  دةبَيت  جَيطرةوانة  ئةو   *
ئَيمة  بووة،  هةمان  هةندَيكيان  بكةين، 
ضارةسةركردنى  بؤ  ثَيشنيازَيكمان  كة 
نةفيكردنى  لة  بيرمان  هةبووة  طرفتَيك 
ن��ةك��ردووةت��ةوة،  بةرامبةرةكانمان 
ضارةسةرى  لة  بيرمان  هةميشة  بؤية 
كة  ب��ةآلم  ك��ردووةت��ةوة،  بةكؤمةأل 
بوو  دروست  حةساسييةت  نةفةسَيكى 
وايكردووة،  دةسةآلتدا  ئَيمةء  لةنَيوان 
ث��إؤذةك��ان��م��ان  هةميشة  ئ����ةوان 
دةطةينة  جار  زؤر  ئَيمةش  رةتبكةنةوة، 
ذَير كاريطةريى ئةوةى كة ثإؤذةكانيان 
نةبوونى  دروست  واتة  رةتدةكةينةوة، 
تةبيعةتى  ب��ة  ث��ةي��وةن��دي��ى  ب��ةدي��ل 

كاركردنةوة هةية لة ثةرلةماندا.
ستراتيذييةكان  مةسةلة  هةميشة 
بة ه��ةردووالم��ان دةك��رَي��ت، ب��ةآلم ض 
سةرؤكى  يان  هةرَيم،  سةرؤكى  كاتَيك 
ئؤثؤزسيؤن  بة  راوَيذيان  حكومةت 

ثإؤذةيةك  ويستوويانة  كة  ك��ردووة، 
جَيبةجَي بكةن.

رؤذنامة: جا ض ثَيويست دةكات ئةوان 
لةكاتَيكدا  بكةن،  ئؤثؤزسيؤن  بة  راوَيذ 

ئةوان ليستى خؤيان هةية؟
* ناَلَيم لة وردةكاريى كارى حكومةت 
ثالنَيكى  داإشتنى  لة  ب��ةآلم  خؤيدا، 
كة  نموونة  بؤ  كؤمةَلطة.  بؤ  ستراتيذيى 
باسى كشتوكاأل، يان سةروةتى طةنجان 
بة  تةنيا  ئةمة  دةكةيت،  كؤمةَلطةدا  لة 
بة  ثَيويستى  بةَلكو  ناكرَيت،  دةسةآلت 

راى ئؤثؤزسيؤنيش هةية.
كاركردنى  بؤ  رووئيايةك  نةبوونى 
هةرَيمء  سةرؤكى  وابكات  هاوبةش، 
حكومةت بةناوى زؤرينةوة قسة بكةنء 
ئؤثؤزسيؤنيش بةناوى ئؤثؤزسيؤنةوة، 
لَيك  طوتارة  دوو  ئةو  دَييت  كة  ثاشان 
بؤ  هاوبةشت  ثالنَيكى  هةرطيز  دةدةيت 
كارى  بةإاستى  ئةمة  نابَيت،  دروست 
دروس��ت  ت��ةن  دذة  نييةء  ه��اوب��ةش 

دةبَيت.
ثةيوةنديى  ستراتيذييةكان  مةسةلة 
بؤية  هةية،  هاوآلتييانةوة  ذيانى  بة 
هةموومان  ب��ؤض��وون��ى  ب��ة  دةب��َي��ت 

دةوَلةمةند بكرَين.

دةسةآلت  بإوايةدايت  لةو  رؤذنامة: 
هاوآلتييان  دذى  لة  هةبَيت  ثإؤذةيةكى 

ئيش بكات؟
كاتَيك  ب��ةآلم  ئةستةمة،  ئ��ةوة   *
طشتيى  داوكاريى  وةك  ثإؤذةيةكى 
دلَيرى  دةنطَيكى  ضةند  كة  رةتدةكاتةوة، 
قسةيان  كوردستانيش  فراكسيؤنى 
هةبوو، ئةمة دذايةتى راى طشتيى خةَلكة، 
قازانجى  لة  طشتيى  داواكاريى  ضونكة 

خةَلكة، بةآلم كة رةتيدةكةيتةوة، ئةمة لة 
دذى هاوآلتييانة.

لة  جؤرَيك  لة  باس  ئَيوة  رؤذنامة: 
ئؤثؤزسيؤن  لةنَيوان  دةك��ةن  س��ازان 
بؤية  كة  لةكاتَيكداية،  ئةمة  دةسةآلتدا، 
دةسةآلت  اليةنَيك  دةكرَيت،  هةَلبذاردن 

بطرَيتة دةستء كارى خؤى بكات؟
ضى  نةكرَيت،  سازان  ئةطةر  ئةى   *

بكرَيت؟
لة  ئةطةر  ضيية  عةيبى  رؤذنامة: 
خؤى  ساَلةكةى  ضوار  بطةإَيي  دةسةآلت 
هةيةتى  بةرنامةيةى  ئةو  بكاتء  تةواو 
دوايى  بؤئةوةى  بكات،  لةسةر  كارى 

خةَلك بإيار بدات؟
ضيية؟  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى  كةواتة   *
هةيةء  ثإؤذةيةكى  حكومةت  كاتَيك 
حكومةت  با  هةيةتى،  ئؤثؤزسيؤنيش 
بكات،  خؤى  دةسةآلتى  مومارةسةى 
بةو  ثشتبةست  ئؤثؤزسيؤنيش  بةآلم 
بؤ  بةدواداضوونى  هةيةتى  ثإؤذةيةى 
مةبةستةكة  ئةطةر  زةرةرَيكة  ض  بكات، 
لةو  باس  من  بَيت،  هاوآلتيى  خزمةتى 
دةَلَيت:  هةر  كة  ناكةم  حيزبيية  نةفةسة 
ئةطةر  دةبَيت  ضى  كردووة،  ئةمةم  من 
بَيت؟  خةَلكدا  بةرذةوةنديى  لة  شتةكان 

طةورةيى حكومةت لةوةداية كة طوَى لة 
ئؤثؤزسيؤن بطرَيت.

هةية،  هاوبةش  بةكارى  ثَيويستمان 
ئ��ةوةى  راب���ردوو  ئةمساَلى  ضونكة 
حكومةتدا  بةسةر  بةزيان  كة  سةلماند، 
ثةيامانةى  ئ��ةو  ضونكة  ش��ك��اي��ةوة، 
لة  ئَيستا  دةطرَيتةوة،  كؤمةَلطة  بةشَيكى 
كؤمةَلطةى ئَيمةدا )35%( خةَلك دةنطى بؤ 
ئؤثؤزسيؤن داوة، بؤية دةبَيت حكومةت 
بؤ  نةكاتء  ئيش  كؤمةَلطة  )65%(ى  بؤ 
ضؤن  ه��ةروةك  بكات،  ئيش  هةمووان 
لةهةموو  ضاوى  ئؤثؤزسيؤنيش  دةبَيت 

خةَلك بَيت.
رؤذن���ام���ة: ل��ة ق��ةس��ةك��ان��ت��دا وا 
ئةوةندةى  ئَيوة  كة  دةخوَيندرَيتةوة، 
لة  سازان  كة  كردووة،  بؤئةوة  كارتان 
ئَيوةء دةسةآلتدا هةبَيت، ئةوةندة  نَيوان 
كة  ن��ةك��ردووة،  خؤتان  ناخى  قسةى 
ئؤثؤزسيؤنى  بَلَين  بةئَيوة  وايكردووة 

شةرمن، بؤئةوة روويداوة؟
* ببوورة من لةطةأل ئةوة نيم، ضونكة 
ئَيمة تائَيستا بةهيض شَيوةيةك سازانمان 
ئةمةش  نةكردووة،  حكومةتدا  لةطةأل 
باجمان  زؤرج���ار  ئَيمة  واي��ك��ردووة 
كة  وايكردبَيت،  ئةمةش  رةنطة  داوة، 
نائومَيدييةوة  بةضاوى  خةَلك  زؤرجار 
ثَييانوتووين،  ضونكة  كردبين،  سةيريان 
ثَيشكةشى  ئ��َي��وة  ث��إؤذان��ةى  ئ��ةو 
زؤري��ن��ةوة  ليستى  ل��ةالي��ةن  دةك���ةن، 

رةتدةكرَيتةوة.
لةطةأل  سازان  لة  مةبةستم  رؤذنامة: 
دةسةآلت  ليستى  لةطةأل  نيية،  حكومةتدا 

لة ثةرلةمانداية؟
كةمينةين  ئَيمة  ل��ةب��ةرئ��ةوةى   *
دةتوانين  بةدةطةمةن  ثةرلةماندا،  لة 
سازانمان  ئةطةر  رةتبكةين،  ثإؤذةيةك 
باجةى  ئةو  بؤية  نةبَيت،  لةطةَلياندا 
بةهيض  كة  بووة  ئةوة  داومانة  تائَيستا 

شَيوةيةك سازانمان نةبووة لةطةَلياندا. 
رؤذنامة: دةوترَيت لةماوةى يةك ساَلى 
حكومي  دؤَلَيك  لة  حكومةت  رابردوودا 
تر  دؤلَيكى  لة  ئؤثؤزسيؤنيش  كردووةء 

دةوامى كردووة، هؤكارى ئةمة ضيية؟ 
زؤر  بةشَيكى  ث��رس��ي��ارة  ئ��ةم   *
بةهؤى  ئَيمة  ت��َي��داي��ة،  راس��ت��ى  ل��ة 
كارى  هةندَيك  بة  سةرقاَليمانةوة، 
لةياد  حكومةتمان  رةنطة  ثةرلةمانةوة 
ئةطةر  هةَلةية  زؤر  بؤية  كردبَيت، 
نةخَير،  الوازة،  ثةرلةمان  بَلَيين،  ئَيمة 
ئةكتيظى  دةبَيت  ئؤثؤزسيؤنين  ئَيمة 
الوازبَيت  ثةرلةمان  ئةطةر  بكةينةوة، 
كردووة،  الوازم��ان  بووة  ئَيمة  خةتاى 
مةبةست  بة  بةرامبةرةكانمان  لةوانةية 
وايكردبَيتء زيرةكانةش كارى كردبَيت، 
بووين،  مةشغوأل  بةوةوة  هةميشة  ئَيمة 
بةباشى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى  كة 
ليذنةكان،  ئؤثؤزسيؤن،  لةطةأل  مامةَلة 
بةرامبةردا  لة  ناكات،  راط��ةي��ان��دن.. 
هةَلةكان  ضووةتةوة،  لةبير  حكومةتمان 

بةشَيكى ثةيوةنديى بةخؤمانةوة هةية.
بة  حكومةتمان  بَلَيين،  ناتوانين 
ب��ةآلم  ثشتطوَيخستووة،  ت��ةواوي��ى 
فةرامؤشكردووة،  زؤرم��ان  بةشَيكى 

بةرامبةر  لة  ئؤثؤزسيؤنين  ئَيمة  ضونكة 
ماَلى  بة  ثةرلةمانمان  بةآلم  حكومةتدا، 
ثةرلةمان  كة  كاتَيك  دان��اوة.  خؤمان 
الوازين،  خؤمان  كةواتة  دةبَيت،  الواز 
ضاودَيريى  ناتوانَيت  ثةرلةمان  كاتَيكيش 
ئةداى حكومةت بكات، كةواتة خةتاكةى 

لةخؤمانة.
بةفيعلى  ئ��ةوةي��ة  بؤ  بةشَيكيشى 
س��ةرؤك��اي��ةت��ى ث��ةرل��ةم��ان رَي��ط��رة 
دةب��َي��ت  ضونكة  ك��ارةك��ان��م��ان،  ل��ة 
لةإَيطةى  لَيثرسينةوةكان  ثرسيارء 
لة  زياتر  من  بكرَيت،  سةرؤكايةتييةوة 
سةرؤك  ئيستجوابى  داواى  جارَيك 
ضووة،  ثرسيارةكة  كردووة،  وةزيرانم 
كة  رادةي��ةى  ئةو  نةطيشتووةتة  بةآلم 
سةرؤك  بكات،  داواى  سةرؤكايةتى 

وةزير بَيتة ثةرلةمانةوة.
فةرامؤشكردنةى  ئ��ةم  رؤذن��ام��ة: 
تواناى  ئَيوة  كة  ل��ةوةي��ة  حكومةت 
دةتوانن  ئايا  نيية،  ضاودَيريكردنتان 

بةفيعلى ضاودَيريى حكومةت بكةن؟
* ئةطةر هاوكاريى نةكرَيين، ناتوانين 

ضاودَيريى حكومةت بكةين.
رؤذنامة: كَى هاوكاريتان بكات؟

* بةشَيكى ثةيوةنديى بة دةستكةوتنى 
لةاليةن  ثَييويستة  هةية،  زانيارييةوة 
هاوكاريمان  ثةرلةمانةوة  سةرؤكايةتى 
حكومةت  ضاودَيريى  بؤئةوةى  بكرَيت 
بكةين، هاوكات ثَيويستة لةسةر حكومةت 
دةستكةوتنى  بؤ  بكات  ئاسانكاريى 

زانياريى بؤ ئةندام ثةرلةمانةكان.
مةرجةعى  كة  لةوةداية،  طرفتةكة 
ثةرلةمانى  ح��ك��وم��ةت  س��ةرةك��ي��ى 
ثةرلةمان  لةكاتَيكدا  نيية،  كوردستان 
نَيوان  رَيكةوتنى  بةَلكو  ثَيداوة،  متمانةى 
دةزانَيت،  مةرجةع  بة  ثارتي  يةكَيتىء 
بؤية خؤى بة بةرثرس نازانَيت وةآلمى 

ئَيمة بداتةوة.
متمانة  ثَييويستة  بَيت  من  ب��ةإاى 
ضونكة  بسَينينةوة،  حكومةت  ل��ة 
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
لة  ثاشةكشَيية  ئةوةش  دواخستووة، 
طةورةترين  ئةمةش  ديموكراسييةت، 
لة  متمانةية  وةرطرتنةوةى  ثاساوى 

حكومةت.
مةرجةعى  كة  بؤئةوةى  بةَلطةش 
ئةوةية  حيزبةكةية،  دوو  حكومةت 
طوآلن  شيكارييةكى  راثؤرتة  كاتَيك 
طةورةتربوو  زؤر  سةداى  بآلوكرايةوة 
لةو )68( ثرسيارةى لةاليةن ثةرلةمانةوة 

ئاراستةى كراوة. 
ضؤن  ثشووةدا  لةم  ئَيوة  رؤذنامة: 
ئامادة  حكومةت  ضاودَيريى  بؤ  خؤتان 

دةكةن بؤ خولى طرَيدانى داهاتوو؟
هةية،  ب��ةوة  ثَيويستمان  بةَلَى،   *
بكةينةوةء  خؤمان  موراجةعةى  كة 
ئةوةش  بكةين،  حكومةت  ضاودَيريى 
ليستةكان  هةموو  هاوكاريى  بة  دةبَيت 
بَيت، دةبَيت ئةو هةآلنةى كة كردوومانة 
ثيايدا  حكومةتدا،  ضاودَيريكردنى  لة 
زيندوو  ثةرلةمان  رؤَل��ى  بضينةوةء 
بة  ثَييوستمان  بؤئةوةش  بكةينةوةء 

سةرؤكايةتى ثةرلةمان هةية.
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د. زانا، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى طؤأان: حكومةتمان لةياد كردووة

طةورةيى حكومةت لةوةداية كة طوَى لة ئؤثؤزسيؤن بطرَيت

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

د. زانا رةئوف حةمة كةريم.
ساَلى 1978 لة سلَيمانى 

لةدايكبووة.
هةَلطرى بإوانامةى دكتؤرا لة 

ياساى طشتيدا.
ئةندامى ليذنةى ياساء ليذنةى 

نةزاهةى ثةرلةمانى كوردستانة.
ئةندامى فراكسيؤنى طؤإانة.
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ئــــابوورى

ئا: عةباس كةريم

كوردستان  جيهانيي،  ميديايةكي  ضةند 
وآلتاني  دةوَلةمةندترين  لة  يةكَيك  بة 
ط���ازةوة،  ن���ةوتء  ل���ةإووي  جيهان، 
لةوة  ب��اس  ميديايانة  ئ��ةو  ن��اودةب��ةن، 
جيهان  نةوتييةكاني  كؤمثانيا  كة  دةكةن، 
بتوانن  كة  ئةوةي  بؤ  راوةستاون  ريز  بة 
هةرَيمدا  دةسةآلتداراني  لةطةأل  بؤندَيك 
هةرَيمي  لة  طاز  نةوتء  دةرهَيناني  بؤ 

ببةستن. كوردستاندا 
 )RIA Novosti( روس��ي  ميدياي 
كة  دةن��ووس��َي��ت:  2009/11/25دا  لة 
لة  عَيراق  نةوتي  سَي�ي(  لةسةر  )يةك 
ثَيويستي  كوردستانيش  كوردستاندايةو 
خةوني  هَينانةدي  بؤ  ئةمريكاية  بة 
ئؤتؤنؤمييةكي  ي��ان  س��ةرب��ةخ��ؤي��ي، 
بؤ  ميدياية  ئةو  بةإاي  بؤية  بةرفراوان، 
ئاسانتر  ئةمريكييةكان  نةوتيية  كؤمثانيا 
بن،  نيشتةجآ  كوردستاندا  لة  دةبَيت 
لةإؤذي   )N22( سويسري  رؤذنامةي 
2010/1/8دا باس لة طرنطيي نةوت دةكات 
رؤذنامةية  ئةو  كوردستاندا،  هةرَيمي  لة 
هةرَيمي  حكومةتي  كة  لةوةدةكات:  باس 
زياتر  لةطةأل  بؤندي  تائَيستا  كوردستان 
بؤ  بةستووة  نةوتييدا  كؤمثانياي   )30( لة 
دةرهَيناني نةوت لة هةرَيمي كوردستاندا.

 Financial Times( لة  هةريةك 
Dentschlandء Stern.de(ي ئةَلمانيش 
ساماني  لة  باس  ضإ  زؤر  بةشَيوازَيكي 
دةك��ةن،  كوردستاندا  لة  ط��از  ن��ةوتء 
لةذَير  2009/7/13داو  ب���ةرواري  لة 
)بةناو كوردستاني شاخاويدا(  ناونيشاني 
ئةو دوو ميدياية بةم شَيوازةي خوارةوة 
هةرَيمي  سروشتييةكاني  داهاتة  لة  باس 
كؤنسَيرنة  بؤ  طرنطييان  كوردستانء 
 Magne( دةك��ةن:  بيانييةكان  نةوتيية 

كاروباري  بةإَيوةبةري   )Normann
لة   )DNO( نةرويجي  نةوتي  كؤنسَيرني 
زؤر  عَيراقدا،  ناوةإاستء  خؤرهةآلتي 
بتوانن  ئ��ةوان  كة  ب��ةوةي  بةختةوةرة 
وةك يةكةم كؤنسَيرني نةوتي لة هةرَيمي 
كوردستانداء بةتايبةتي لة كَيَلطةي نةوتي 

تاوط دةستبةكاربن. 
لة  »ل��َي��رة  دةَل��َي��ت:   )Normann  (
سةرزةوي  بؤ  خؤي  نةوت  كوردستان، 
بةدةم   )Normann( سةردةكةوَيت«، 
»لة  دةَلَيت:  دةبَيتء  بةردةوام  ثَيكةنينةوة 
جَيطةكاني ديكةي دونيادا هيض طةرةنتييةك 
نيية بؤ ئةوةي كة ئَيمة نةوت بدؤزينةوة، 
زةوييةك  هةر  ئَيمة  كوردستان  لة  بةآلم 

بثشكنين نةوتى لَيدَيتة دةرةوة«.

كة  دةب��َي��ت،  هةفتة  ش��ةش  نزيكةى 
كَيَلطة  لة   )DNO( نةرويجى  كؤنسَيرني 
نةوتى »تاوط«ةوة نةوت دةنَيرَيتة دةرةوة 
 )Ceyhan( بةرةو بةندةرى نةوتى توركى

لة دةرياي ناوةإاست.
يةكةم  نةرويجييةكان  بةمشَيوةية 
كؤنسَيرني خؤرئاوايين، كة دواي نزيكةي 
نةوت  عَيراقةوة  خاكي  لة  س��األ،   )30(
دةردةهَينن،  نةوتيش  دةرةوةو  دةنَيرنة 
لةكاتَيكدا كة هةموو كؤنسَيرنة نةوتييةكاني 
دةردةب���إن  خ��ؤي��ان  ب��َي��زاري��ي  جيهان 
نةوت  دؤزينةوةي  سةردةمي  كة  بةوةي 
لة  هاتووة،  كؤتايي  ئاسان  بةشَيوةيةكي 
نةوت  لَيرة  بةثَيضةوانةوة،  كوردستاندا 
بةثَيي  ئاسان دةدؤزرَيتةوة،  بةشَيوازَيكي 
بةرميل  مليار   )45( نزيكةي  بؤضوونةكان 
طاز  كوبيكمَيتر  مليار   )1500( ن��ةوتء 
كوردستانداية،  خاكي  لةذَير  راستةوخؤ 
كة  ط��ةورةي��ة،  زؤر  سامانَيكي  ئةمة 
كةم  زؤر  ثارةيةكي  بةماندووبوونَيكء 
شَيوةية  بةم  دةربهَينرَيت،  دةتوانرَيت 
موغامةرةي  دوايةمين  بة  كوردستان 
دادةنرَيت،  نةوتييةكان  كؤمثانيا  طةورةي 
نزيكةي )30( كؤنسَيرني نةوتي بيانيي لة 
كاري   )DNO( بةآلم  هةن،  كوردستاندا 
لة  كرد  دةستثَيشخةري  سةرةتاييء 

كوردستاندا. 
»ئَيمة  دةَل���َي���ت:   )Normann(
ب�آ  رستةية  ئةم  ئةو  دةستثَيكةرين«، 
جيهاندا  ديكةي  لةكوَيي  ناَلَيت،  تةماحانة 
بةرميلَيك(  )هةر  نةوت  دةرهَيناني  نرخي 

تةنيا دوو دؤالرة؟
كوردستان  ئةمانةشةوة  لةسةرووي 
تادَيت زياتر دةبَيت بة جَيطةيةكي ستراتيذيي 
ثَيشوودا  ماوةيةي  لةم  ئ��ةوروث��ا،  بؤ 
دروستكردني  ئيمزاكردني  ئاهةنطي 
نرخي  بة   )Nabucco-Gaspipeline(
طَيإدرا،  ئةنقةرة  لة  يؤرؤ  مليار(  )هةشت 
توركياوة  خؤرهةآلتي  لة  ثايثالينة  ئةو 
دروستكردني  ئةوروثا،  دَل�ي  ناو  دةطاتة 
ئةوروثا  كة  ئةوةية  بؤ  ثايثالينة  ئةم 
بة  روسييةوة  بةطازي  ثابةندبووني 
لة  كةمبكاتةوة،  كوردستان  يارمةتي 
كؤنسَيرني  لة  هةريةك  )ئايار(ةوة  مانطي 
)OMVء هةنطاريى  نةمساويىء  نةوتي 
Khor-( تةواوكردني  لة  Mol( بةشدارن 

MorءChamchamal(، كة هةردووكيان 
كَيَلطةي طازين، ئةوروثييةكان دةيانةوَيت 
ثإؤذةيةدا  لةو  ي��ؤرؤ  مليار(  )هةشت 
سةرف بكةنء بةرهةمهَيناني طاز بؤ )30( 
مليار كؤبيكمَيتر لة ساَلَيكدا بةرزبكةنةوة، 
نابوكؤوة  لة  ثَيويستة  طازة  ئةو  نيوةي 
تةواوبووني  ل��ةدواي  ئ��ةوروث��ا،  بطاتة 
ئةوروثا،  بة  ط��از  طةياندني  ث��إؤذةي 
بؤ  بكرَيت  ئاسانيش  ك��اري  ثَيدةضَيت 
بة  زةحمةت  بةب�آ  نةوتيش  كة  ئةوةي 

ئةوروثا بطةيةنرَيت.
كوردستان  ه��ةرَي��م��ي  حكومةتي 
بؤ  خ��ؤي  ط��ةرم  زؤر  ب��ةش��َي��وازَي��ك��ي 
طواستنةوةى  ث��إؤذةي  ت��ةواوك��ردن��ي 
ئةو  دةك��ات،  تةرخان  »نابوكؤ«  طازيى 
ئاراميي  سةقامطيربووني  بؤ  ثإؤذةية 
ئاشتي  دةزان��َي��ت،  بةطرنط  كوردستان 
هةورامي، وةزيري سامانة سروشتييةكان 
تواناي خؤيان  هةموو  كة  دةدات،  ثةيمان 

ثإؤذةية،  ئةو  يارمةتيداني  بؤ  بخةنةكار 
دةرةوة،  بنَيردرَيتة  طاز  بتوانرَيت  تاكو 
طرنط  زؤر  بايةخي  ئةوروثيةكانيش 
ئ��ةوان  دةدةن،  كوردستان  ط��ازي  بة 
سةركةوتني  ب��ؤ  ك��وردس��ت��ان  ط��ازي 
دةزان��ن،  طرنط  بة  نابوكؤش  ث��إؤذةي 
بة  خ��ؤي  ط��ازي  ئازةربايجان  ضونكة 
توركمانستانء  دةفرؤشَيتء  توركيا 
روسيادا  لةطةأل  بؤنديان  كازاغستانيش 
هةية، ئةوةي بؤ ئةوروثييةكان دةمَينَيتةوة 
هيض  تائَيستا  بةآلم  كوردستانة،  تةنيا 

ثاثيثالنَيك نيية بؤ توركيا.
راوَي��ذك��اري  سيوةيل�ى،  ك��ةي��وان 
كوردي  تايبةتي  كؤمثانياي  تةكنؤلؤذي 
بارودؤخي  باشيي  رايطةياند:  )ك��ار( 
ثَيشخستني  كليل�ى  كوردستان  ئاسايشي 
ب���ةردةوام  سيوةيل�ى،  كوردستانة، 
ساَلَيكة  ضةند  )ئَيمة  دةَل��َي��ت:  دةبَيتء 
جَيطة  نةديوة(،  تةقينةوةيةكمان  هيض 
ضإ  زؤر  بةشَيوازَيكي  نةوتييةكانيش 
هةولَير،  نةوتي  كَيَلطةى  لة  دةثارَيزرَين، 
نةوتة  دةرهَيناني  خةريكي   )DNO( كة 
بؤ  لةوَيية  سةعات   )24( ئاسايش  تيايدا، 
لةكاتَيكدا  بةآلم  كَيَلطةية،  ئةو  ثاراستني 
كوردستاندا  لة  ئاسايش  بارودؤخي  كة 
لة  روو  سياسيي  بارودؤخي  زؤرباشة، 
بؤ  دةطةإَيتةوة  ئةمة  دةكات.  خراثبوون 
ئةوةي كة حكومةتي هةرَيمي كوردستانء 
لةسةر  ناكؤكن  زؤر  عَيراق  حكومةتي 
كَيَلطة  كؤنترؤَل�ى  دةبَيت  ك�آ  كة  ئةوةي 
بكات؟،  كوردستان  هةرَيمي  نةوتييةكاني 
ثَييواية:  ه��ةورام��ي،  ئاشتي  لةكاتَيكدا 
 )2005( ساَل�ى  عَيراقي  دةستووري  كة 
لةطةأل  بؤند  دةدات  كوردستان  بة  رَيطة 
كؤنسَيرنة بيانييةكاندا ببةستَيت، حكومةتي 
دواي  كة  بؤندانةي  ئةو  هةموو  عَيراقي 
ناإةسميي  بة  بةستراون،   )2007( ساَل�ى 
دةناسَيت، ئةوةي لة كوردستاندا بؤ نةوت 
رةشي  ليست�ى  سةر  دةضَيتة  بطةإَيت 
لة  ناتوانَيت  ضيتريش  عَيراقىء  حكومةتي 

بازاإي نةوتي عَيراقدا كاربكات.
حكومةتي  لةاليةن  كوردستان  نةوتي 
لةطةأل  مامةَلة  عَيراقييةوة  ن��اوةن��دي 
داهاتةكانيدا دةكرَيتء ثارةكاني ئةو نةوتة 
دةضَيتة ناو خةزَينةي وآلتي عَيراقةوةو لة 
كوردستان،  بؤ  دةطوَيزرَيتةوة  )1/%(شي 

عَيراقي  حكومةتي  كة  ئةوةي  سةرةإاي 
لة  ن��ادات  كؤنسَيرنَيك  بةهيض  رَيطة 
كؤنسَيرنَيكي  كاربكةن،  كوردستاندا 
زؤري نةوتي روو لة كوردستان دةكةنء 
حكومةتي  لةاليةن  بةطةرميي  ئةوانيش 
ثَيشوازيي  ك��وردس��ت��ان��ةوة  هةرَيمي 
جَيطةي  لَيرةشدا  كة  ئ��ةوةي  دةكرَين، 
ساأل  دوو  نزيكةي  كة  ئةوةية،  ئاماذةية 
ثةرلةماني  فراكسيؤنةكاني  كة  دةبَيت 
كة  دةكةن،  ئةوة  لةسةر  وتوَيذ  عَيراقي 
دةربكةن،  نيشتمانيي  نةوتي  ياسايةكي 
بطةنة  نةيانتوانيوة  تائَيستاش  ب��ةآلم 
ئةنجامَيكء خؤيان يةك بخةن لةسةر ئةو 
كة  ئةوةي  هؤي  بووةتة  ئةمةش  ياساية، 
ئةو  ثارةي  ك�آ  كة  نةزانرَيت  تائَيستاش 
كؤنسَيرنة نةوتيانة دةدات لة كوردستاندا 

كاردةكةن.
بؤ حكومةتي عَيراقي، ئةوة هةر نةوت 
بطرة  نيطةرانيى،  مايةي  بووةتة  كة  نيية 
عَيراق( خاكي  )يةكَيتيي  نةوت،  لة  زياتر 

دةترسَيت  لةوة  عَيراقي  حكومةتي  ة، 
بناغةيةك  ببَيتة  طازي  نةوتىء  ساماني 
بؤ هةرَيمي كوردستان، بؤ ئةوةي كة بةو 

ساَل�ة  ضةندين  كة  بطات  سةربةخؤيية 
هةوَل�ى بؤ دةدات.

ناتوانن ئةو ئةشكةنجانةي  كوردةكان 
كة لةاليةن رذَيمي سةدامةوة ضةشتوويانة 

لةبيري بكةن.
مةسعود عةبدولخالق، سياسةتمةدارو 
 )Standard( رؤذنامةي  سةرنووسةري 
لةاليةن  باشييةكمان  هيض  »ئَيمة  دةَلَيت: 
بةغداوة نةديوة، سةدام هةزارةها كوردي 
نةوتةكةماني  دةرك��ردو  ماَلةكانيان  لة 
كةركوكيش  نةوتي  بةداهاتي  دزي، 
جةنطي دذي ئَيمة كرد، ئةمة دةبَيت خؤي 

دووبارة نةكاتةوة«.
داهاتة نةوتييةكاني كوردستان بإواي 
زيادكردووةو  بةخؤيان  دةسةآلتداراني 
بةآلم  ث��َي��داون،  ديكةي  قورساييةكي 
ناردنة دةرةوةي  بؤ  هةرَيمي كوردستان 
نةوت ثَيويستي بة ثايثالنييةكاني عَيراقة، 
عَيراقيش ثَيويستييةكي زؤري بةو ثارانة 
نةوتفرؤشييةوة  لةإَيطةي  كة  هةية، 
داهاتةكاني  )96%(ي  لة  دةكةون،  دةستي 
نةوت  نرخي  كة  نةوتيين،  داهاتي  عَيراق، 
زؤري  هةرة  زؤرب��ةي  دةبَيتةوة،  نزم 
دةبن  لةبةردةستدا  كة  ثإؤذانةي  ئةو 
)2009(دا  ساَل�ى  لة  ئةمة  دةوةستَينرَين، 

روويدا.
)Normann( بَيزاريي خؤي سةبارةت 
هةرَيمي  سياسيي  بارودؤخي  خراثيي  بة 
دةرنابإَيت،  بةغدادا  لةطةأل  كوردستان 
بةئيشي  ثَيويستيمان  »ئَيمة  دةَلَيت:  ئةو 
خؤشي  وشانةي  ئةم  بيكةين«ء  قورسة 
هةرَيم  بارودؤخي  لة  ناإةزايةتي  وةك 
نابينَيت، لةكاتَيكدا كة كةنةدييةكان نةوتي 
دةردةهَيننء  زي��خ��اودا  لةناو  خؤيان 
ناوضة  ساَلَيكة  ضةند  روسييةكانيش 
هةَلدةكةنن  خؤيان  سةهؤَلبةندييةكاني 
بطةن،  نةوت  بة  كة  ئ��ةوةي  بةئومَيدي 
كةضي لة كوردستاندا بةئاساني بة نةوت 

دةطةيت.
دونيادا  ديكةي  جَيطةيةكي  لةهيض 
لة  وةك  ناطةيت،  ن��ةوت  بة  ئاسانتر 
كؤمثانياي  ضةند  بؤية  كوردستاندا، 
كة  ئ��ةوةن،  بةئومَيدي  بياني  نةوتي 
هةرَيمي  لة  هةبَيت  ئةوةيان  ضانسى 
نةوتدا  ب��ةدواي  بتوانن  كوردستاندا 

بطةإَينء وةبةرهَينان بكةن.

لـةذَير خاكـي كــوردستاندا، نةوتء طـازَيكـي زؤر هةية

ئاري لوقمان: قادر كةرةم

كؤمثانياي دانةغازى ئيماراتىء كرز 
دؤنم   )15( لة  زياتر  ئةمريكي،  هندي 
دةكةنء  داطير  كؤرمؤر  طوندي  زةوي 

تائَيستا قةرةبوو نةكراونةتةوة.
كؤرمؤرى  طوندى  دانيشتووانى 
بةهؤى  ق��ادرك��ةرةم،  ناحيةى  سةربة 
كاركردنى هةردوو كؤمثانياى دانة غازى 
ئةمريكييةوة،  هندى  كرز  ئيماراتىء 
نيطةراننء لة هةمان كاتدا نزيكةى )15( 
طوندةكةيان  كشتوكاَليى  زةوى  دؤنم 
داطيركراوة  كؤمثانياكةوة  لةاليةن 

قةرةبوونةكراوةتةوة. 
ئةحمةد،  حةسةن  فاتمة  هاوآلتى 
دانيشتووى طوندةكة بة رؤذنامةى وت: 
لةدواى ساَلى )2003(وة ئةو كؤمثانيانة 
كاردةكةن لةم سنوورةدا، بةآلم تائَيستا 
ناوضةكةو  بؤ خةَلكى  نةبووة  سووديان 

طةشةثَيدانى طوندةكان.
خراثيى  كَيشةى  لةكاتَيكداية  ئةمة 
نةخؤشخانةو  نةبوونى  رَيطةوبانء 

خراثيى قوتابخانةى طوندةكةيان هةية.
هاوآلتى محةمةد رةحيم، دانيشتووي 
كؤمثانياكانء  لة  داواي   طوند  هةمان 
بؤ  ثَيويست  كارى  هةرَيميش  حكومةتي 

لةبةرئةوةى  بدةن،  ئةنجام  طوندةكةيان 
دؤزينةوةى نةوتء طاز لة هةر شوَينَيكدا 
بؤطةشةثَيدانى  هةبَيت  سوودى  دةبَيت 

ئةو ناوضةية.
دانيشتووانى  ك��ة  لةهةمانكاتدا 
خزمةتطوزاريىء  داواى  طوندةكة 
زةوييةكانى  ق��ةرةب��ووك��ردن��ةوةى 
ئةو  كرَيكارانى  دةك��ةنء  طوندةكةيان 
دةربإينى  مةبةستى  بة  كؤمثانيايةش 
بؤ  ئةنجامدا  خؤثيشاندانيان  ناإةزايى، 
سةعاتى  زؤري��ى  لة  طؤإانكاريكردن 
كاركردن لة )12(ةوة بؤ )10( سةعاتء 
نةهَيشتنى جياوازيى لةنَيوان كرَيكارانى 

كوردو بيانيدا. 
زؤر  هةوَلَيكى  ل��ةدواى  رؤذنامة 
روون��ك��ردن��ةوةى  زان��ى  بةثَيويستى 
كؤمثانيا،  لةاليةنى  وةرطرَيت  زياتر 
بةآلم  هةرَيم،  حكومةتى  اليةنى  ياخود 
روونكردنةوةيةك  هيض  ئامادةنةبوون 

لةو بارةيةوة بدةن. 
طوندى كؤرمؤر، دةكةوَيتة باشوورو 
قادركةرةمةوةء  ناحيةى  خؤرئاواى 
ماأل   )17( نزيكةى  دانيشتووانةكةى 
طوندةكةدا  لة  كةس   )200( دةبَيتء 
)7( ساَلة كؤمثانياى  نيشتةجَين، ماوةي 
دانةغاز سةرقاَلي هةَلكةندنء دةرهَيناني 

غازة لةو طوندةدا.

كؤمثانيايةكى ئيماراتيى )15( دؤنم 
زةوي هاوآلتييان داطيردةكات 
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ئا: شاآلو فةتاح 

س��ةرؤك  ئ��ةردؤغ��ان��ى  تةيب  رةج��ةب 
جياتى  لة  رايطةياند:  توركيا،  وةزي��ران��ى 
تايبةت  هَيزَيكى  توركيا  ئاساييةكان،  هَيزة 
رووب��ةإووب��وون��ةوةى  بؤ  دادةمةزرَينَيت 
ضةكدارة ياخييةكانى ثةكةكة لةسةر سنوور. 

لة كؤبوونةوةيةكى ثارتى دادو طةشةدا لة 
ئةنكةرةى ثايتةخت، ئةردؤغان باسى لةوةكرد، 
كة ستافَيكى بةئةزموونى جةنةراأل بؤ ماوةى 
هَيزة  ئةو  رَيبةرايةتيى  زياتر  يان  ثَينج ساأل، 
دةكاتء هَيزةكةش وةك بةشَيك لة هَيزةكانى 
لةقةَلةمدةدرَيت.   )TSK( توركيا  سوثاى 
دةكةين  ئةوة  لةسةر  »كار  وتى،  ئةردؤغان 

هَيزانةى ك�������ة  ئةو  راهَينانى 
تيرؤر  رووبةإووى 
زياتر  دةبنةوة، 
ئةو  ب��ك��ةي��نء 
هَيزانة بةئةزموونتر 
بكةين«.

ئةردؤغان، باسى لةوةكرد كة توركيا رَيطةى 
ديكةش بؤ ثاراستنى ئاسايشى سنوورةكانى 
دةطرَيتةبةرء سةرضاوةى ثَيويستيان هةية بؤ 
شةإكردن دذى تيرؤريزمء لةطةأل هةريةكة 
ئةمريكا،  ئةوروثا،  يةكَيتيى  رَيكخراوى  لة 
رووسيا، ئَيران، عَيراقء سووريا قسةكراوةء 
توركيا ثَيشبينى ئةوة دةكات كة ثةكةكة لةم 

هاوينةدا هَيرشةكانى ضإتربكاتةوة.
دامةزراندنى يةكةيةكى تايبةتى سةربازيى 
ئةوةى  دةنطدانةوةى  سنوورةكان،  لةسةر 
ئةردؤغان  حكومةتةكةى  كة  دروستكرد 
تايبةتة  سوثايةكى  دروستكردنى  خةريكى 
هةمان  لة  ئةردؤغان  بةآلم  سنوور،  لةسةر 
كؤبوونةوةدا ئةوةى رةتكردةوة كة سوثايةكى 
تايبةت دروستبكاتء وتى: »ئةمة سوثايةكى 
ميديادا  لة  وةك  نيية  تايبةت  يان  جياواز، 
يةكةيةكى  تةنيا  ئةمة  بةَلكو  باسدةكرَيت، 
طرنطيى  سنوور،  لةسةر  تايبةتة  سةربازيى 

ئةم  بوونى 
يةكةيةش لة 

سةر  بؤ  ثةكةكة  ئةمدواييةى  هَيرشةكانى 
هَيزةكانى سوثاى توركيا دةركةوت«. 

ئةردؤغان  كؤبوونةوةيةدا،  لةو  هةر 
روونيكردةوة كة بة نيازن لة ماوةى ساَلَيكدا 

ثالنةكة جَيبةجَيبكةن. 

كآ كؤنترؤَلى هَيزةكة دةكات؟
ئةوةى لةنَيوان سوثاو حكومةتدا يةكاليى 
ئةو  كؤنترؤَلى  كآ  كة  ئةوةية  نةبووةتةوة، 
تةواوى  ثشتيوانيى  ئةردؤغان  دةكات،  هَيزة 
لة شةإكردن دذى  ثارتة توركييةكانى هةية 
تيرؤريزمدا. طشت سةرؤك ثارتةكان ئةوةيان 
دووثاتكردووةتةوة كة دةيانةوَيت بة هَيزَيكى 
لة  تيرؤر بجةنطن وةك ئةوةى  تايبةت دذى 

بةريتانياو ئيسثانيا هةية. 
سةرؤكى  باخضةلى،  دةوَل��ةت 
كة  رةت��ي��ك��ردةوة،  مةهةثةش 
ئةردؤغان  لةطةأل  كؤبوونةوة 
هَيزَيكى  ئايدياى  ئةنجامبدات، 

قبوَلبوو،  تايبةتى 
ب��������ةآلم 

بة  ناوبنرَيت،  ئ��ةوةى  لةسةر  سووربوو 
نةبَيتة  هَيزة  ئةو  ئةوةى  بؤ  تايبةت«  »يةكةى 
)تةسةكة(،  توركيا  هَيزةكانى سوثاى  بةديلى 
ئ��ةوةى  توركيا  حكومةتى  لةبةرامبةردا 
)تةسةكة(  بةديلى  هَيزة  ئةم  كة  رةتكردةوة 
هيض  هَيزةكة  كة  دووثاتيكردةوة  بَيتء 

دابةشبوونَيك لة سوثادا دروست ناكات. 
يةكاليى  هَيشتا  كة  ئ��ةوةش��دا  لةطةأل 
هَيزة  ئةم  كؤنترؤَلى  كآ  كة  نةبووةتةوة 
لةطةأل كليضدار  بكات، دواى كؤبوونةوةكةى 
ئؤغَلوى سةرؤكى جةهةثةدا، ئةردؤغان وتى: 
لقَيكى  هَيزةكان،  كة  نةداوة  بإيارمان  هَيشتا 
هَيزةكانى سوثاى توركيا بن، ياخود بةشَيك 
بن لة ثؤليسى نيشتمانى. كليضدار ئؤغَلو، لة 
طرنطيى  لةسةر  ثَيداطريى  كؤبوونةوةكةدا 
كؤنترؤَلكردنى سوثايةكى تايبةت كردبووةوة، 
هَيزَيكة  دةخوازَيت،  ئةردؤغان  ئةوةى  بةآلم 
سوثاى  دوواليةنةى  كؤنترؤَلى  لةذَير  كة 

توركياء ثؤليسى نيشتمانيشدا بَيت. 
دذى  كة  سياسيى  هَيزَيكى  تاكة 

دامةزراندنى  بيرؤكةى 
َيكى  هَيز

ئاشتى  ث���رؤك���وردى  ث��ارت��ى  ت��اي��ب��ةت��ة، 
ئةو  ثَييواية،  كة  )ب��ةدةث��ة(  ديموكراتيية 
هةَلةى  هةمان  دووبارةكردنةوةى  هةنطاوة 
دامةزراندنى  لة  )1990(ة  ساَلى  هةنطاوى 
خؤرهةآلتى  باشوورى  لة  تايبةت  هَيزَيكى 
توركيا. ئةردؤغان، ئةوة دووثاتدةكاتةوة كة 
هةَلةكانى  هةمان  نةكردنةوةى  دووبارة  بؤ 
طشت  نَيوان  كؤبوونةوةى  ثَيويستة  ثَيشوو، 

دامودةزطاكان بةردةوامبَيت. 
لةو  كاركردن  بؤ  حكومةت  ثالنى  بةثَيى 
تايبةت،  يةكةى  لة  سةربازَيك  هةر  هَيزةدا، 
طرَيبةستى ثَينج ساأل سةربازييكردن بؤ ئةو 
سوثاية ئيمزا دةكاتء تا تةمةنى )32(ساَليش 
سوثايةدا،  لةو  سةربازيكردن  بؤ  طونجاوة 
)25(ساَليدا  تةمةنى  لة  ئ��ةوان��ةى  ب��ةآلم 
خولى  دوو  دةتوانن  ثإدةكةنةوة،  طرَيبةست 

ثَينج ساَلي درَيذة بة سةربازيكردن بدةن. 
توركيا ماوةى )26(ساَلة شةإى هَيزةكانى 
بة  ئةمريكاوة  لةاليةن  كة  دةك��ات  ثةكةكة 
هَيزَيكى تيرؤريست ناوزةدكراوةء تا ئَيستاش 
نزيكةى  هَيزةدا،  دوو  ئةم  نَيوان  شةإى  لة 
)40(هةزار قوربانيى هةبووةو بةمدواييانةش 
هَيرشَيكى  ضةند  ثةكةكة  ضةكدارةكانى 
سوثاى  سةربازةكانى  سةر  بؤ  خوَيناوييان 
توركيا ئةنجامداء لة وةآلمدا سوثاى توركيا، لة 
هةوَلَيكى سةربازيى- ديبلؤماسى ناوخؤيىء 
بة  كؤتاييهَينان  بؤ  نَيودةوَلةتيداية  هةرَيمىء 
كَيشةى ثةكةكة. لة 6/1ى ئةمساَلدا، ثةكةكة 
خؤى  يةكاليةنةى  ئاطربةستى  بة  كؤتايى 
سةربازيىء  بةرثرسانى  هَيرشةكانى  هَيناو 
تةنانةت  نيطةرانكردووة،  توركياى  سياسيى 
سوثاى  ئةركانى  سةرؤك  باشبوغى  ئيلكةر 
لَيدوانَيكيدا، دواى ئاماذةكردن بة  توركيا، لة 
هةرَيمى  لة  ثةكةكة  ضةكدارانى  دزةكردنى 
كوردستانةوة، وتى: »ئيدى قسة تةواوبوو«، 
تايبةتيش  هَيزَيكى  دروستكردنى  ثإؤذةى 
رووبةإووبوونةوةى  بؤ  حكومةتة  ثإؤذةى 

ثةكةكة. 

زانيارى لة )ئاذانسى هةواَلى شينخواى 
ضينىء تودةيس زةمانى توركى(يةوة 

وةرطيراوة. 

رؤذنامة 
ناوزةدكردنى رَيكخراوى موجاهيدينى 
خةلقى ئَيرانى وةك طرووثَيكى تيرؤريستى 
ئةمريكاوة،  دةرةوةى  وةزارةتى  لةاليةن 
فيدراَليش  دادط��اى  دةنَيتةوةو  كَيشة 
بة  كة  دةكات  ناوبراو  وةزارةتى  لة  داوا 

بإيارةكةدا بضَيتةوة.
ئةمريكا  دةرةوةى  وةزارت�����ى 
ليستى  خؤى  ساآلنةى  نةريتى  وةك 
جيهاندا  لة  »تيرؤريستييةكان«  طرووثة 
حكومةتى  ب��ةالى  كة  ب��آودةك��ات��ةوة، 
واشنتؤنةوة ئةو رَيكخراوانة بة طرووثى 
كارى  كة  دةدرَين،  قةَلةم  لة  تيرؤريستى 
هاندانى  يان  ئاذاوةطَيإيى،  كوشتنء 
لةو  ئةنجامدةدةن  كارانة  ج��ؤرة  ئةو 
راب��ردوو  هةفتةى  ضوارضَيوةيةشدا 
وةزارةتى دةرةوة طرووثى موجاهيدينى 
خةلقى ئَيرانى وةك طرووثَيكى تيرؤريستى 

ناوزةدكرد.
كَيشةى  )1997(ةوة  س��اَل��ي  ل��ة 
رَيكخراوى  نةكردنى  يان  ناوزةدكردن، 
موجاهيدينى خةلق، كة بنكةيان لة ناوضةى 
ديالةى  ثارَيزطاى  بة  سةر  ئةشرةفى 
ناكؤكيي  مايةى  بووةتة  هةية،  عَيراق 
ئةمريكاو  دةرةوةى  وةزارةتى  لةنَيوان 
لة  جاريش  دوايين  فيدراَليء  دادط��اى 
ساَلى )2009(دا رَيكخراوى موجاهيدينى 

ناويان  كة  كرد،  داواي��ان  ئَيرانى  خةلقى 
تيرؤريستييةكاندا  طرووثة  ليستى  لة 
ئةوةى  لةثاش  ئةمساَليش  دةربهَينرَيت، 
ئةمريكاوة  دةرةوةى  وةزارةتى  لةاليةن 
ناوزةدكرا،  تيرؤريستى  طرووثَيكى  بة 
فيدراَليى  دادطاى  لة  ناوبراو  رَيكخراوى 
لة  داواى  كؤَلؤمبيا  ناوضةى  لة  ئةمريكا 
وةزارةتى دةرةوةى ئةمريكا كرد، كة بةو 
بإيارةيدا بضَيتةوةء دةرفةت بة رَيكخراوى 
بةرطريى  كة  بدات،  خةلق  موجاهيدينى 
لةخؤى بكات، ئةمةش لةثاش ئةوة دَيت، 
ئةوروثا  دادطاى  )2008(دا  ساَلى  لة  كة 
بإيارَيكى يةكَيتيى ئةوروثاى رةتكردةوة 
موجاهيدينى  ناوزةدكردنى  بة  سةبارةت 
كة  تيرؤريستى،  طرووثَيكى  بة  خةلق 
بةهؤيةوة سةرجةم ثارةى رَيكخراوةكةو 

ئةنداماني بلؤك كرابوون.
وةزارةت��ى  نَيوان  ملمالنَييةى  ئةم 
فيدراَليى  دادطاى  ئةمةريكاو  دةرةوةى 
خةلق  موجاهيدينى  رَيكخراوى  لةسةر 
واشنتؤنء  حكومةتى  كة  لةكاتَيكداية، 
طوشارى  ئةوروثييةكانى  هاوثةيمانة 
دروستكردووة  ئَيران  سةر  بؤ  تونديان 
لة ضةندين اليةنى ئابووريىء سياسيىء 
بارزطانى جياجياوة بؤ دةستبةرداربوون 
ئةمةريكاو  كة  ئةتؤمييةكانى،  بةرنامة  لة 
ئةوروثا بة مةترسيى دادةنَينء ئَيرانيش 

رةتيدةكاتةوة.

ئا: شاآلو فةتاح

)هيومان رايتس وؤض( لة دوايين راثؤرتى خؤيدا 
»دةيةيةكى  ناونيشانى  لةذَير  سورياو  دةربارةى 
لةدةستضوو: مافى مرؤظ لة سءريا لة يةكةمين دة 
ساَلى حوكمى بةشار ئةسةددا«، باس لة كؤمةَلَيك 
لة  مرؤظ  مافى  رووبةإووى  كة  دةكات،  تةحةدا 

سوريا دةبنةوة. 
ثَيكهاتووةو  ث��ةإة   )35( ل��ة  راث��ؤرت��ةك��ة 
دابةشكراوة بةسةر ثَينج بةشى سةرةكيدا، لةوانة: 
سياسيىء  نواندنى  ضاالكى  مافى  سةركوتكردنى 
رادةربإين،  ئازاديى  لةسةر  بةند  كؤتء  مرؤيى، 
دوا  كورددا،  لةطةأل  مامةَلةكردن  ئةشكةنجةدان، 
بةشيش بؤ كَيشةى بَيسةروشوَينبوونء ديارنةمان 

تةرخانكراوة. 
نةيتوانى  دةيةيةكدا  لةماوةى  ئةسةد  بةشار 
م��رؤظء  مافى  فراوانكردنى  بؤ  بةَلَينةكانى 
باشتركردنى ريكؤردى حكومةتةكةى لةو بوارةدا 
بَينَيتةجآ. سارا لى ويتسؤن، بةإَيوةبةرى بةشى 
ضاودَيريى  رَيكخراوى  ناوةإاستى  خؤرهةآلتى 
دةَلَيت:  راثؤرتةكةوة  لةبارةى  م��رؤظ،  مافى 
»تةنانةت ئةطةر بةشار ئةسةد ريفؤرمخواز بَيتء 
هةر  ياخود  نةتوانَيت  تةقليدييةكان  هَيزة  لةبةر 
بَيتء  عةرةب  سوَلتةوى  ديكةى  سةركردةيةكى 
نةتوانَيت رةخنة وةربطرَيت، ئةوا بؤ خةَلكى سوريا 
نةبوونى  لة  بريتيية  ئاكامةكةى  يةكةء  وةك  هةر 

ئازاديىء نةبوونى ماف«. 
)17(ى  لة  دةستبةكاربوونيداو  وت��ارى  لة 
تةمموزى )2000(دا ئةسةد باسى لة ثَيويستيبوونى 
ديموكراسى  شةفافيةتء  ئيبداعى،  بيركردنةوةى 
كرد، بةآلم ماوةى لَيبووردةيى ئةسةد كورت بوو، 
زيندانةكانى سوريا دووبارة ثإبوونةوة لة زيندانى 
بوارى  ضاالكوانى  رؤذنامةنووسء  سياسيى، 
بةمدواييانة سوريا  نموءنة هةر  بؤ  مافى مرؤظ، 

دوو ضاالكوانى بوارى مافى مرؤظى بة سآ ساأل 
حوكمداوة، تةنيا لةبةر رةخنةطرتنيان لة رةوشى 
هةواَلطريى،  ئاذانسى  وآلتة،  لةو  مرؤظ  مافى 
موخابةراتى تؤقَينةر خةَلكى بةبآ ئاطاداركردنةوةو 
ثاراستنيش  بةبآ  دةستطيردةكاتء  مؤَلةت 
ئةشكةنجةيان دةدات، سانسؤر هةيةو فراوانبووة 
وةك  جةماوةرييةكانى  سايتة  ياساغكردنى  بؤ 
)2005(دا  لةساَلى  بلؤطةر،  يوتوبء  فةيسبووك، 
ئةسةد ثةيمانى بة رؤذنامةنووسان دا كة ماوةى 
ثارتة سياسييةكان  ماوةى سةربةخؤيى  داهاتوو 
حيزبييةو  تاك  سوريا  هَيشتاش  بةآلم  دةبَيت، 
كاربكات،  ئازادانة  دةتوانَيت  بةعس  حيزبى  تةنيا 
سارا وتى: »هةر هيوايةك هةبووبَيت بة كرانةوةى 

سياسيى لة سةردةمى ئةسةددا، نةماوة«. 
دةخ�ةم�َل�َينرَين  ك���ة  ك��وردى،  كةمينةى 
مافة  لة  س��وري��ا،  دانيشتووانى  )10%(ى   بة 
بنةإةتييةكانيان بَيبةشكراون، وةك مافى فَيركردن 
بة كوردى لة خوَيندنطاكانداو مافى ئاهةنطَيإانى بؤنة 
كوردييةكانى وةك نةورؤز )ساَلى نوَيى كوردى(. 
زياديكرد  كوردةكان  ئاشكراى  سةركوتكردنى 
خؤثيشاندانَيكى  ضةند  كوردةكان  ئةوةى  لةدواى 
بنكةفراوانيان ئةنجامدا، هةندَيك لةو خؤثيشاندانانة 
ثةيمانى  سةربارى  لَيكةوتةوة،  توندوتيذيى 
ضةندبارةى ئةسةد بؤيان، هَيشتاش )300( هةزار 
كَيشةكةيان  ضاوةإوانن  ناسنامة  بآ  ك��وردى 

ضارةسةر بَيتء مافى هاوآلتيبوونيان ثَيبدرَيت. 
سورييةكان  حكومةتة  ثةنجاكانةوة  لة 
كورديان  شوناسى  سةركوتكردنى  سياسةتى 
هةإةشةن  ئةوةى  بيانووى  بة  ثةيإةوكردووة 
حكومةتى  سوريا،  لة  عةرةب  يةكَيتيى  سةر  بؤ 
ضاالكيية  ياساغكردنى  سياسةتى  ديمةشقيش 
كوردةكاندا  لةنَيو  كلتوورييةكان  سياسيىء 

ثةيإةودةكات. 
دؤكيؤمَينتى  وؤض  راي��ت��س  ه��ي��وم��ان 

كؤبوونةوةى  ضواردة  النيكةم  سةركوتكردنى 
لةدواى  الية  كوردةكانى  كلتووريى  سياسيىء 
ساَلى )2006(ةوة، جيا لةوةش هَيزةكانى ئاسايش 
سياسةتوانانى كورد دةستطيردةكاتء دةياننَيرَيت 
»بَيهَيزكردنى  تؤمةتى  بة  دادطاى سةربازيىء  بؤ 

هةستى نيشتمانيى« دادطاييان دةكات.  
حوكميداو  دةستثَيكى  وت��ارى  لةدوءةمين 
ثةيمانى  دى  جارَيكى  ئةسةد  )2007(دا  لةساَلى 
ضارةسةركردنى كَيشةى كوردة بآ ناسنامةكاني 
دايةوة، بةتايبةت ئةوانةى كة مافى هاوآلتيبوونيان 
خَيزان  هةمان  ديكةى  ئةندامانى  لةكاتَيكدا  نيية، 
مافى هاوآلتيبوونى ثَيدراوة، ئةو باسى لة بوونى 
وتى:  قسةكانيدا  كؤتايى  لة  ك��ردو  ياسايةك 
تةواوبوون  كاتَيكيش  تةواودةبنء  »راوَيذةكان 
دواى  دواترو  ساأل  سآ  دةبَيت«.  ئامادة  ياساكة 
نةمانى بةربةستة سياسييةكان، هيض ياسايةك ديار 

نييةو كَيشةى كوردةكانيش ضارةسةر نةكراوة.

 ثَيشنيازةكان بؤ بةشار ئةسةد
ضارةسةركردنى  بؤ  كؤميتةيةك  ثَيكهَينانى 
كَيشةكة، بةآلم كؤميتةكة ئةندامى ثارتة سياسيية 
دؤخى  يةكالييكردنةوةى  تَيدابَيت.  كوردييةكانى 
هةموو ئةو كوردانةى لة سوريا لةدايكبوون، بةآلم 
تائَيستا بآ نيشتمانن، ناساندنء البردنى ئةو ياساء 
كوردةكان  بة  بةرامبةر  جياكاريى  سياسةتانةى 
حكومييةكاندا.  بإيارة  بة  ثَيداضوونةوة  تَيدايةء 
مافى  سوريا  كوردةكانى  كة  ئةوةى  سةلماندنى 
هةية.  خؤيان  زمانى  كلتوورء  ئةزموونكردنى 
بةهةمانشَيوة دابينكردنى مافى ئازاديى رادةربإينء 
كلتوورييةكانء  بؤنة  ئاهةنططَيإانى  ئازاديى 
فَيربوونى كوردى لة خوَيندنطةكاندا، داوةتكردنى 
نةتةوةيةكطرتووةكان،  سةربةخؤى  نوَينةرَيكى 
ثسثؤإ لة بوارى كَيشةى كةمينة بؤ سةردانكردنى 

سوريا.

توركيا هَيزَيكى تايبةت لةسةر سنوور دادةمةزريَنَيت

دادطايةكي فيدراَلي 
ئةمريكا داوا لة وةزارةتى 

دةرةوة دةكات بة دؤسيةى 
موجاهيديني خةلقدا بضيَتةوة

هيومان رايتس وؤض
داواى ماف دةكات بؤ كوردةكانى سوريا



راثؤرتي: ئاكام ئةبوبةكر

دؤالر   )300( مانطانة  نؤكان  كؤمثانياي 
فرؤشتني  كإينء  ثَيشانطاكاني  خاوةن  لة 
بةبآ  وةردةطرَيت،  كةنةكةوة  لة  ئؤتؤمبَيل 
خزمةتطوزارييةك  هيض  ثَيشكةشكردني 

لةبةرامبةر ئةو ثارةيةدا.
فرؤشتني  كإينء  ثَيشانطايةكي  خاوةني 
بؤ  بَلَيت  ناوى خؤى  نةيويست  كة  ئؤتؤمبَيل 
رؤذنامة وتى: »مانطانة )300( دؤالر دةدةين 
بة كؤمثانياى نؤكان، ثارةكةش بة سآ مانط 
دؤالر،   )900( دةكاتة  كة  دةيدةين،  جارَيك 
ثارة  مانطانة  ئَيمة  كة  ئ��ةوةى  س��ةرةإاى 
نؤكانء  كؤمثانياى  تائَيستا  بةآلم  دةدةين، 
هاوكارييةكيان  هيض  ثةيوةنديدارةكان  اليةنة 

نةكردءوين.
ئاماذةي بةوةشكرد: خراثيى شةقامةكانى 
ناو ثَيشانطاكة بةجؤرَيكة هةندَيك شةقامى بة 
تةواوةتى وَيران بووة، ناو ثَيشانطاكان بووةتة 
ثَيويستة  كة  كردءوين،  بَيزارى  زبَلدانء 
ثَيشانطاكةو  بَيتة  ش��ارةوان��ي  ئؤتؤمبَيلي 

ثاشماوةكان فإَيبدات.
فرؤشتني  كإينء  ثَيشانطاكاني  ذمارةي 
 )100( نزيكةي  كةنةكةوة  لة  ئؤتؤمبَيل 

شاري  دةروازةي  دةكةوَيتة  ثَيشةنطايةو 
سآ  بة  راثةإين،  طةإةكي  لة  سلَيمانييةوة 
مانط جارَيك هةر ثَيشانطايةو )900( دؤالري 
ئةمريكييان لةاليةن كؤمثانياي نؤكاني سةر بة 

ئيدارةي طشتيي يةكَيتييةوة لَيوةردةطيرَيت.
خاوةني  ك��ارةب��ا،  خراثيي  س���ةرةإاي 
كؤمثانياى  بةوةدةكةن:  ئاماذة  ثَيشانطاكان 
موةليدة،  داناني  لةبةردةم  رَيطرة  نؤكان 
هةروةك داواكاريشن كة بنكةيةكى ثؤليسيان 
لةناو  كَيشة  زؤري��ى  لةبةر  دابنرَيت  بؤ 
فرؤشتنى  كإينء  ئةنجامى  لة  ثَيشانطاكان 

ئؤتؤمبَيلةوة. 
لةاليةن  مانطانة  ثارةي  وةرطرتني  لةطةأل 
بازرطانيء  ذوءري  نؤكانء  كؤمثانياي 
هيض  تائَيستا  سلَيمانييةوة،  ثيشةسازيي 
بؤ  رَيطاوبان  ئ��اوةإؤو  ئاوو  ثرؤذةيةكي 
ئةنجامنةدراوةو  كةنةكةوة  ثَيشانطاكاني 
داواي  ث��رؤذة،  لة  جطة  خاوةنةكانيشيان 
خزمةتطوزاريي  ث���رؤذةي  س��ةوزاري��يء 

دةكةن.
رؤذنامة  بؤ  ديكة  ثَيشانطايةكى  خاوةن 
ئاوةإؤمان  خؤمان  ئةركى  »لةسةر  وتى: 
بمانةوَيت  ئةطةر  لةكاتَيكدا  راكَيشاوة،  
سيمايةكى  بكةينء  جوان  ثَيشةنطاكانمان 

ناكرَيت،  ماديمان  هاوكاريى  هةبَيت   جوانى 
هةروةها مانطانة ثيشانطاكان هةَلسةنطاندنيان 
بؤ ناكرَيت تا لةسةر ئةو بنةماية باجء كرَييان 

لَيوةربطيرَيت«.
ذي��ان رةس���وأل، ب��ةإَي��وةب��ةري بةشى 
بازرطانيىء  ذءورى  ل��ة  ئيشتيراكات 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  سلَيماني،  ثيشةسازيي 

»لةسةر ئَيمةية موَلةتيان بؤ بكةين، تا كارى 
رةسميى  بة  ئؤتؤمبَيلةكان  فرؤشتنى  كإينء 
خاوةن  لة  زؤرَي��ك  بَيت،  ياسايي  بكرَيتء 
ثَيشانطاكان تائَيستا مؤَلةتيان دةرنةكردءوةء 
ضةندجارَيك ئاطادارمان كردءونةتةوة، بةآلم 

بةداخةوة نةهاتوءن«.
كإينء  ثَيشانطاكاني  بازرطانيي  مؤَلةتي 

فرؤشتني ئؤتؤمبَيل بةثَيى كؤمةَلَيك مةرجةء 
ساآلنة )150( هةزار ديناريان لَيوةردةطيرَيت.

بةشي  سةرداني  ضةندجارَيك  رؤذنامة 
بة كؤمثانياي نؤكاني كردء  موَلكايةتي سةر 
ثةيوةنديي بة بةشة جياجياكاني كؤمثانياكةوة 
هيض  لةوبارةيةوة  ئامادةنةبوون  بةآلم  كرد، 

رؤذنامة  بة  زانيارييةك 
بدةن.

هةنطاو هاشم

لة سنوءرى ثارَيزطاى هةولَير، تاوةكو 
ئَيستا )384( طوند لة كارةباى نيشتمانيى 
بةإَيوةبةرَيتى  لةكاتَيكدا  بَيبةشن، 
دةتوانَيت  هةولَير  كارةباي  دابةشكردنى 
ثارَيزطاكان  ثةرةثَيدانى  بودجةى  بةثَيي 

كارةبايان بؤ دابين بكات.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  ح��ةم��ةد،  حسَين 
هةولَير،  ثارَيزطاى  كارةباى  دابةشكردنى 
سنوءرى  لة  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
كارةباي  طوند   )384( هةولَير  ثارَيزطاى 
رَيذةيةكى  ئةمةش  كة  نيية،  نيشتمانييان 

زؤرة.
ئةم  بةشَيكى  ب��ةوةش��دا:  ئ��ام��اذةى 
تايبةتى خؤيان هةيةو  طوندانة موةليدةى 

بةشَيكيشيان هيض كارةبايةكيان نيية.
كارةباى  دابةشكردنى  بةإَيوةبةرى 
هةوَلدةدةين  وتيشى:  هةولَير،  ثارَيزطاى 
لةمساَلدا كارةبا بطةيةنين بة هةندَيك طوند، 
ثارَيزطاكان  ثةرةثَيدانى  بودجةى  بةآلم 
طةياندنى  لةسةر  دةبَيت  كاريطةريى 
شوَينانةى  ئةو  بؤ  نيشتمانيى  كارةباي 
كة تائَيستا كارةبايان بؤ نةضووة، ضونكة 
كارةبا  دةتوانين  بودجةية  ئةم  بةثَيي 

بطةيةنين.
سنوءرى  بؤكردنة،  ئاماذة  جَيطاى 
ثارَيزطاى هةولَير ثَيكهاتوءة لة )9( قةزاو 
سةر  طوندةكانى  سةرجةمى  ناحية،   )34(
طوند   )1116( نزيكةى  ثارَيزطايةش  بةم 

دةبن. 

راثؤرتى: 
شارا عةبدوإلةحمان

ئاينيى  زانايانى  يةكَيتيى 
ثَيشنياز دةكات، ئةو كةسانةى كة 
كارى قورسى رؤذانة دةكةن، بة 
رؤذءو نةبنء بؤ ئةو مةبةستةش 

ليذنةي فةتوا ئاطادار دةكةنةوة.
بةرثرسى  طوانى،  جةعفةر 
زانايانى  يةكَيتيى  راطةياندنى 
رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  ئاينيى، 
بةهؤى  ك��ة  رءون����ك����ردةوة، 
رةمةزان  ثيرؤزى  مانطى  ئةوةى 
طةرماى  دةكةوَيتة  لةمساَلدا 
كردوءة،  ثَيشنيازيان  هاوينةوة، 
كة ئةو كةسانةى بذَيويى ذيانيان 
)وةك  رؤذانةية  قورسى  كارى 
كرَيكاريى(، بتوانن لةو مانطةدا بة 
رؤذءو نةبن، وتيشى: »كؤمةَلَيك 
فةتوا هةية تائَيستا خةَلك دوودَلة 
لة بارةيانةوةو ثَيويستة قسةيان 
باشمان  بة  بؤية  بكرَيت،  لةسةر 
زانى ثَيش هاتنى مانطى ثيرؤزى 
شتانة  ئ��ةو  هةموء  رةم���ةزان 
ليذنةى  بيدةينة  بكةينء  ديارى 
باآلى فةتوا، تا ئةوانيش لة روءى 
شةرعةوة فةتواى لةبارةوة بدةن، 
مةسةلةى  شتانة  لةو  يةكَيكيش 
كةسانةية  ئةو  رؤذءوبوءنى  بة 

كة رؤذانة كارى قورس دةكةن، 
ئةطةر بةإؤذءو بن رةنطة نةتوانن 

بذَيويى رؤذانةيان دابينبكةن«.
ئاينيى  زانايانى  يةكَيتيى 
بةباشى دةزانن لةثَيش رةمةزاندا 
لةسةر  فةتوا قسة  باآلى  ليذنةى 
بةإؤذوءنةبوءنى  حاَلةتةكانى 
لةنَيويشياندا  بكةن،  خةَلكى 
سةفةر،  )نةخؤشيي،  مةسةلةى 
هاوكات  ئافرةتان(،  بَينوَيذيى 
ماندووبوءنى  كة  كارانةش  ئةو 
رؤذانةى تَيداية، هةروةك طوانى 
هؤشياريدانَيكة  »ئ��ةوة  وت��ى: 
لة  خزمةتكردنيانة  خةَلكء  بة 
بتوانن  تا  ش��ةرع��ةوة،  رءوى 
بةبآ دوءدَليى ئةو مانطة ثيرؤزة 

بةإَيبكةن«.
راطةياندنى  بة  س��ةب��ارةت 
ياسين،  لةوبارةيةوة، مةال  فةتوا 
فةتواى  باآلى  ليذنةى  ئةندامى 
ب��ةوةدا:  ئاماذةى  كوردستان، 
يةكَيتيى  ثَيشنيازةكةى  تائَيستا 
بةدةستنةطةيشتوءةو  زانايانيان 
فةتوايةكى  لةبارةى  قسةيان 
بةآلم  نةكردءوة،  لةوجؤرةوة 
وتى: »بةثَيى شةرع ئةو كةسةى 
رؤذان��ةى  قورسى  ك��ارى  كة 
بَيت  ب��ةإؤذءو  ئةطةر  هةيةو 
رةن��ط��ة ب��ذَي��وي��ى ذي��ان��ى ثآ 

دابيننةكرَيت، دةتوانَيت بةإؤذوء 
كة  مةرجةى  بةو  بةآلم  نةبَيت، 
بَينَيتء  بةإؤذوءبوءن  نييةتى 
هةر  رؤذدا  لة  بكاتء  ثارشَيو 
رؤذءوةكةى  ناضاربوو  كاتَيك 
بشكَينَيت، نةك هةر لة بنةإةتةوة 

بةإؤذءو نةبَيت«.
ئةندامةى  ئةو  وتةى  بةثَيى 
ليذنةى فةتوا، ئةو حاَلةتة هةموء 
بة  كة  دةطرَيتةوة  كةسانة  ئةو 
سةرقاَلن،  ق��ورس��ةوة  ك��ارى 
وةك كرَيكارو جوتيارو تةنانةت 
بزانَيت  ئةطةر  خوَيندكاريش 
زيان  رؤذوةك��ةى  نةشكاندنى 
تاقيكردنةوةكةى  ئةنجامى  بة 
كارَيكى  ضةند  دةطةيةنَيتء 

ديكةش.
لةجياتى  ب��ةم��ةب��ةس��ت��ى 
ياسين  مةال  بةإؤذوءبوءنيش 
ئةوةندةيان  كةسانة  »ئةو  وتى: 
كة  لةكاتَيكدا  ك��ة  ل��ةس��ةرة 
بَيت  ط��ون��ج��او  خ��ؤي��ان  ب��ؤ 
هيض  بطرنةوةو  رؤذءوةكةيان 
نانى  كة  ناكات  بةوة  ثَيويست 
ثَيدانى  ضونكة  ب��دةن،  ه��ةذار 
كة  كةسانَيكة  بؤ  ه��ةذار  نانى 
هةية،  بةردةواميان  نةخؤشيى 
يان ثيرنء بةهيض جؤرَيك تواناى 

بةإؤذوءبوءنيان نيية«.

17ذمــارة )591( سَيشةممة 2010/7/20
nawxo.rozhnama@yahoo.com
بــةدواداضــــوون

)384( طوندى ثارَيزطاى هةولَير 
كارةباي نيشتمانييان نيية

»ئةو كةسانةى كارى قورس دةكةن، 
دةتوانن لة رةمةزاندا بة رؤذوء نةبن«

كؤمثانياى نؤكان مانطانة كرَي لة ثَيشانطاكاني ئؤتؤمبَيل وةردةطرَيت

راثؤرتى: 
ئارام محةمةد، هَيمن محةمةد

دةرمان  داوو  دكتؤرو  بؤ  ريكالمكردن 
ثةرةيسةندووةو  راطةياندندا  كةناَلةكانى  لة 
بإيارَيك  بة  تةندروستيش  وةزارةت���ى 
ريكالمانة  ئةو  سازدانى  بة  شةرعييةت 
دةداتء ثسثؤإانيش داوا دةكةن سةنديكاى 

ثزيشكان لةو رووةوة رؤَلى خؤى بطَيرَيت.
تةندروستكارى  ذمارةيةك  هاتنى  دواى 
دي��اردةى  ه��ةرَي��م،  بؤ  بيانيى  ع���ةرةبء 
طةياندة  تةندروستى  كةرتى  بؤ  ريكالمكردن 
رَينمايى  تةندروستى  وةزارةتى  كة  ئاستيك 

تايبةت بة ريكالم دةربكات.
6495ى  ذم���ارة  ن��ووس��راوى  بةثَيي 
كوردستان  هةرَيمى  تةندروستى  وةزارةتى 
ئيمزاى  دةرض��ووةو   2010/6/9 رؤذى  كة 
تاهير هةورامى وةزيرى تةندروستى لةسةرة، 
هةرجؤرة  ريكالمكردنى  بؤ  كراوة  ئاماذة 
كة  ثزيشكى،  ئامادةكراوَيكى  يا  دةرم��ان 

ثَيويستة رةزامةندى وةزارةتى تةندروستىء 
بةإَيوةبةرايةتى راطةياندن وةربطيرَيت ئةمة 
ساَلى  ياساى  17ى   مادة  لة  كة  لةكاتَيكداية 
ريكالم  نابَيت  هاتووة،  تةندروستيدا   1970
زانستى  بوارى  لة  جطة  بكرَيت  دةرمان  بؤ 
لة  هةروةها  دةرمانسازى،  ياخود  ثزيشكى 
نابَيت  هاتووة  ياسادا  هةمان  18ي  مادةى 
كة  تايبةت  ئامادةكراوى  بؤ  بكرَيت  ريكالم 
هاوآلتييانء  ضةواشةكردنى  هؤى  ببَيتة 

نةريتة طشتييةكان.
بؤ  ريكالمكردن  دياردةى  بة  سةبارةت 
دكتؤرو دةرمان،  د. خالس قادر بةإَيوةبةرى 
بؤ  تةندروستى  وةزارةت��ى  لة  راطةياندن 
رؤذنامة وتى: »بةثَيى رَينماييةكان ريكالم بؤ 
دكتؤر تةنها ئاماذة بةوة بكرَيت كة ثسثؤإة 
بكرَيت ضةند  ئةوة  باسى  نابَيت  بوارةدا،  لةو 
كةسى ضارةسةركردووة ضةند نةشتةرطةرى 

ئةنجامداوة«.
د. خالس وتيشى: »هةندَى لة راطةياندنةكان 
تائَيستا  رَينماييةكان،  بة  نةبوون  ثابةند 
بؤ  نةدراوة  سةرثَيضى زؤرةو كةسيش سزا 
ئةم مةبةستةش دةبَى سةنديكا ئاطادار بَيت، 

ضونكة ثةيوةنديى بةوانةوة هةية«.
ئةو  بآلوكردنةوةى  لة  هاوآلتييانيش 
ريكالمانة نيطةرانن، بةوثَييةى بة ريكالمكردن 
نةخؤشخانةيةكى   لة  بيانى  دكتؤرَيكى  بؤ 
دكتؤرةكانى  بة  هاوآلتييان  متمانةى  ئةهليدا 

نةخؤشخانة حكومييةكان ناهَيَلَيت. 
بإواى  هاوآلتييةك  وةك  ئةحمةد  عةلى 
بكرَيت،  بؤ  ريكالمى  شتَيك  هةموو  كة  واية 
بازرطانى  بكرَيتة  تةندروستى  كةرتى  نابَيت 

ضونكة »ثةيوةندى بة ذيانةوة هةية«.
دةيبينم  ناوخؤييةكان  كةناَلة  لة  شةوانة 
جؤراوجؤر  دةرمانى  بؤ  ريكالم  زؤرج��ار 

بيانى  دكتؤرى  هاتنى  بؤ  ريكالم  دةكرَيت، 
دةكرَيت.

ثرؤسةى  ضاودَيريكردنى  هةندَيكيتريش 
ريكالمكردن لة كةرتى تةندروستيدا بة ئةركى 
على  خاليد  د.  دةزانن،  ثزيشكان  سةنديكاى 
بةإَيوةبةرى فةرمانطةى تةندروستى هةولَير  
ريكالمكردن  بابةتى  كة  دةكات،  لةوة  باس 
كارةكانى  س��ن��وورى  دةك��ةوَي��ت��ة  زي��ات��ر 
سةنديكاى ثزيشكانةوة زياتر ثةيوةندى بةو 

سةنديكايةوة هةية.
ثسثؤإى  مةنتك،  ئ��ازاد  د.  ه��اوك��ات، 
بةم  سةبارةت  دَل  و  هةناو  نةخؤشييةكانى 
نيم  ئةوةدا  »لةطةَل  وتى:  رؤذنامة  بؤ  بابةتة 
ريكالم بؤ دكتؤرو دةرمان بكرَيت، داواكاريشم 
بؤ  رَيطةضارةيةك  ثزيشكان  سةنديكاى 
نةدا  رَيطة  دابنآء  دياردةية  ئةم  نةهَيشتنى 

بةبَى رةزامةنديى ريكالم بكرَيت«.

بازرطانيى بة تةندروستى خةلَكةوة دةكرَيت
ريكالمكردن بؤ دكتؤرو دةرمان، دةبيَتة دياردة



سازدانى: ثشتيوان سةعدوَلآل

عةزيمة نةجمةدين، ئةندامى ليذنةى 
ثةروةردةو فَيركردنى باآلو توَيذينةوةى 

زاستى لة ثةرلةمانى كوردستان، 
ثَييواية: ثإؤسةى ثةروةردةو فَيركردن 
لة ئاستَيكى زؤر نزمء دواكةوتوودايةو 

طؤإانكارييةكانى ثةروةردة لة 
ثاشةكشةدان.

ئةو كة ماوةى )20(ساأل وةك مامؤستا 
كاريكردووةء )6( ساَليش بةإَيوةبةرى 

خوَيندنطا بووة، لةم ضاوثَيكةوتنةى 
رؤذنامةدا، ئةوة دةخاتةإوو، حيزب 

رَيطرة لة طؤإانكاريى بوارى ثةروةردةداو 
دةَلَيت: »تا دةستَيوةردانى سياسيىء 
حيزبيى لةناو ثإؤسةى ثةروةردةو 

فَيركردندا بمَينَيت، تا خوَيندن 
سةربةخؤ نةكرَيت، هيض هةنطاوَيك 

بةرةو ثَيشةوة ناضَيتء خوَيندن هةر بة 
دواكةوتوويى دةمَينَيتةوة«.

ثإؤسةى  كة  ثَيتواية  ضةند  تا  رؤذنامة: 
ثةروةردةو فَيركردن لة هةرَيمى كوردستاندا، 

دواكةوتووة؟

 *

ئاستَيكى  لة  خوَيندن  ث��ةروةردةو  رةوشى 
بة  زانكؤكان  بةتايبةتى  خراثداية،  زؤر 
سيستمَيكى تةقيلديىء دواكةوتوو كاردةكةن، 
ض لة رووى زانستىء ض لة رووى ئيدارييةوة، 
كايةكانى  حيزب  دةسةآلتى  طةندةَليىء 
خوَيندنى داطيركردووة، ئةمةش كارةساتة كة 
خوَيندن  ثةروةردةو  لةسةر  كار  بةمشَيوةية 

دةكرَيت.
كة  هةبوو  ئومَيدَيكمان  سةرةتاوة  لة 
طؤإانكارييةكانى قؤناغى بنةإةتى دةبنة هؤى 
دةرنةضوو،  وا  بةآلم  ثةروةردة،  ثَيشخشتنى 
ثاشةكشةدانء  لة  طؤإانكارييةكان  ئَيستا 
زؤربةى بإيارةكانى سيستمى نوَيى خوَيندن 
جَيبةجآ نةكراونء راطيراون. ئَيمة لة ليذنةى 
زؤربةى  سةردانى  ثةرلةمان،  ث��ةروةردةى 
ناوةندةكانى خوَيندنمان لة هةموو ئاستةكاندا 
ئاستى  كة  دةركةوتووة  بؤمان  ك��ردووةء 
زانستى قوتابىء خوَيندكار دابةزيوة، ئاستى 
لةم  خوَيندن  نزمةء  مامؤستايان  زانستيى 

ثاشةكشةدايةو  لة  دواكةوتووةء  وآلت��ةدا 
بةرةو ئاقارَيكى زؤر خراث دةإوات.

هؤكارة  حيزبيى،  دةستَيوةردانى  رؤذنامة: 
بؤ دواكةوتنى ثةروةردةو خوَيندن؟ 

* دةستَيوةردانى حيزبيى، هةموو كةلَينَيكى 
زةحمةتة  زؤر  طرتووةتةوة،  ث��ةروةردةى 
ضونكة  بكرَيت،  طؤإانكاريى  ثةروةردةدا  لة 
بضووكترين  ثةروةردةية،  بإياردةرى  حيزب 
رَيطرو  دةبَيتة  حيزب  بكرَيت،  طؤإانكاريى 
ناهَيَلَيت، تا دةستَيوةردانى سياسيىء حيزبيى 
لةناو ثإؤسةى ثةروةردةو فَيركردندا بمَينَيت، 
هةرطيز  نةكرَيت،  سةربةخؤ  خوَيندن  تا 
وةزارةتى  ئةطةر  ن��اإوات،  ثَيشةوة  بةرةو 
باآلء  خوَيندنى  وةزارةت���ى  ث���ةروةردةو 
سةربةخؤيانة  وةزير،  هةردوو  بةتايبةتى 
كارنةكةن بؤ دوورخستنةوةى دةستى حيزب 
هةنطاوَيك  هيض  خوَيندندا،  ثةروةردةو  لةناو 
بة  هةر  خوَيندن  ناضَيتء  ثَيشةوة  ب��ةرةو 
دةستَيوةردانى  دةمَينَيتةوة،  دواكةوتوويى 

ئيداريى  ط���ةورةى  ف��ةوزاي��ةك��ى  حيزبيى 
ث��ةروةردةى  بؤنموونة  دروس��ت��ك��ردووة، 
سلَيمانىء هةولَير بةجيا كاردةكةنء تا ئَيستا 
لة  ثؤستةكان  ثلةو  مووضةء  لة  جياوازى 

نَيوان هةولَيرء سلَيمانيدا هةية.
رؤذنامة: بؤضى سيستمة نوَييةكة جَيبةجآ 

ناكرَيت؟
* ث��َي��ش ك��ؤن��ط��رةى ث���ةرةوردةي���ىء 
طؤإينى  بؤ  زةمينةسازيى  ئَيستاش،  تا 
بةتايبةتى  نةكرابوو،  خوَيندن  سيستمى 
سيستمى  لةطةأل  كة  ثةروةردةيى  ذَيرخانى 
زؤر  خوَيندن  بيناكانى  ناطونجَيت،  نوَيدا 
نةبوونى  نزمة،  مامؤستايان  ئاستى  كؤنن، 
)60( ئَيستا  تا  خوَيندن،  ثَيداويستييةكانى 

قوتابى لة ثؤلَيكدا دةخوَينن، ئةمة سةرةإاى 
رَيطرييةكانى حيزبة باآلدةستةكان.

بةتايبةت  ثةرلةمانء  لة  ئَيوة  رؤذنامة: 
بؤ  ضيتانكردووة  ث���ةروةردة،  ليذنةى  لة 
لةو  خوَيندن  ث���ةروةردةو  دةربازبوونى 

قةيرانة؟
هةية،  سةرةكيمان  ئةركى  دوو  ئَيمة،   *
بةدواداضوونى  ضاودَيريكردنء  يةكةميان 
دووةميان  خوَيندنة،  ث��ةروةردةو  رةوشى 
لةسةرةتاى  ب��وارةدا،   لةو  ياساية  دانانى 
ثةيمانطاو  زانكؤو  س��ةردان��ى  ئةمساَلدا 
ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ي��ى ث�����ةروةردةى ش��ارو 
وردي��ى  بة  ك���ردووةء  شارؤضكةكانمان 
خوَيندنمان  ثةروةردةو  رةوشى  ضاودَيريى 
كَيشةكان  بؤ  بةدواداضوونمان  ك��ردووةء 
كردووة، هةروةها لة ئَيستادا دوو ثإؤذةياسا 
دةكةين،  لةسةر  كاريان  لةبةردةستماندايةء 
ثإؤذةياسايةكيان تايبةتة بة زانكؤ ئةهلييةكان، 
وةرطرتنى  ضؤنَيتيى  بة  تايبةتة  تريان  ئةوى 
ثةيمانطاكاندا، جطةلةوة  زانكؤو  لة  قوتابييان 
راثؤرتَيكمان  سةردانةكانماندا،  ميانةى  لة 

لةسةر كَيشةكان ئامادةكردووة.
رؤذنامة: كارى ئَيوة تةنيا سةردانيكردنى 
ثَيويستة  لةكاتَيكدا  خوَيندنة،  ناوةندةكانى 
ث��ةروةردةو  ثَيشخستنى  لة  بةشَيكبن  ئَيوة 

خوَيندن؟
* ليذنةى ثةروةردةى ثةرلةمان لة ضةند 
ثارتى3  ئةندام،   3 )يةكَيتى  جياواز  اليةنَيكى 
ئةندام،   1 كؤمةأل  ئةندام،   3 طؤإان  ئةندام، 
ئَيمة  ئةطةر  ثَيكهاتووة،  ئةندام(   1 مةسيحى 
ئينتيمايةكى  هةموو  لة  دوور  بةويذدانةوةء 
ثةروةردةو  ثإؤسةى  لةسةر  كار  حيزبيى 
لة  بةشَيكبين  دةتوانين  بكةين،  فَيركردن 
ثَيشخشتنى  كَيشةكانء  ضارةسةركردنى 
ثَيويست  بةثَيى  ئَيستا  تا  بةآلم  ثإؤسةكة، 

نةبووينء خةَلكيش طلةييان لة ئَيمة هةية.
ثةيوةنديى  دةوت���رَي���ت،  رؤذن��ام��ة: 
ليذنةكةتان،  ث��ةروةردةو  وةزارةت��ى  نَيوان 

ثةيوةندييةكى شةخسيية، ئةمة بؤ؟
وةزارةتى  ئَيمةو  ليذنةكةى  ثةيوةنديى   *
نَيوان  شةخسيي  ثةيوةندييةكى  ثةروةردة، 
وةزيرء سةرؤكى ليذنةكةية، تا ئَيستا ضةندين 
كردووة،  ليذنةكة  سةرؤكى  لة  داوامان  جار 
بؤ بانكطردنى وةزيرى ثةروةردة، سةرؤكى 
لةطةأل  خؤى  كة  راطةياندووين  ثَيى  ليذنةكة 

وةزيردا قسةي كردووة.

راثؤرتى: سيروان عةول

خوَيندكارييةكانى  قوتابىء  رَيكخراوة 
دةرةوةى دةسةآلت، نيطةرانن لة قؤرخكردنى 
كؤمةَلةى  لةاليةن  خوَيندن  ناوةندةكانى 
قوتابييانةوةء  يةكَيتيى  خ��وَي��ن��دك��ارانء 

هةإةشةى هةَلوَيستوةرطرتن دةكةن.
فيدراسيؤنى  كة  ثَييانواية  ه��اوك��ات، 
بؤ  خوَيندكارييةكان  قوتابىء  رَيكخراوة 
حيزبى  هةردوو  ئامانجةكانى  جَيبةجَيكردنى 
دةسةآلتدار دروستبووة، نةك بؤ خزمةتكردنى 

خوَيندكاران.
ئةرسةالن حةسةن، بةرثرسى رَيكخراوى 
بة  كوردستان،  قوتابييانى  طةشةثَيدانى 
ناوةندةكانى  ئَيستا  تا  راطةياند:  رؤذنامةى 
سةر  رَيكخراوى  هةردوو  لةاليةن  خوَيندن 
مةبةستى  بؤ  قؤرخكراونء  دةسةآلتةوة  بة 
زؤربةى  تةنانةت  بةكارياندةهَينن،  سياسيى 
لة  ثةروةردةكان  خوَيندنطاو  بةإَيوةبةرى 
هةر  ثَيكهاتوون،  دةسةآلت  حيزبيى  هةردوو 
ئةمةشة وايكردووة كة ئةوان بة ويستى خؤيان 
كاربكةنء ئَيمة نةتوانين خولى بةهَيزكردن لة 

ناو خوَيندطاكاندا بكةينةوة. 

رَيكخراوةكةمان،  لة  »ئَيمة  وتيشى: 
ك��ة ضيتر  داوةدةك���ةي���ن  ه��ةوَل��م��ان��داوةء 
ناوةندةكانى خوَيندن بةكارنةهَينرَين بؤ كارى 
ريكخراوةيىء بةَلَينيشمان بة خوَيندكاران داوة 
لة  رَيثَيوان سازدةكةين  ئايندةدا،  لة ساَلى  كة 
ناوةندةكانى  لة  حيزبيى  دةستَيوةردانى  دذي 

خوَيندندا«.
ئةنجامدانى كارى رَيكخراوةيىء حيزبايةتى 
راب��ردووداو  لة  خوَيندندا،  ناوةندةكانى  لة 
لةسةر  خراثى  كاريطةريى  ئَيستاش،  تا 
يةكَيك  بة  دروستكردووةو  خوَيندن  رةوشى 
بوارى  ثَيشخستنى  ب��ةردةم  رَيطرةكانى  لة 

ثةروةردة لة هةرَيمى كوردستان دادةنرَيت.
ئيحسان زةَلمى، بةرثرسى ثةيوةندييةكانى 
ثَييواية:  كوردستان،  قوتابييانى  رَيكخراوى 
خراثى  كاريطةريى  حيزبيى،  دةستَيوةردانى 
لةسةر خوَيندن دروستكردووةء خوَيندكاران 
سةرقاأل دةكاتء تةنانةت لة بؤنةو مةراسيمة 
خوَيندنطاكان  دةوام���ى  حيزبييةكاندا، 
دةرةوةى  دةبرَينة  خوَيندكاران  رادةطيرَيتء 

خوَيندنطا.
نةتوانراوة  ئَيستا  تا  ئةوةيشى خستةإوو: 
خوَيندندا  ناوةندةكانى  لةناو  حيزب  دةستى 
ب��ب��إدرَي��تء داوام��ان��ك��ردووة كة دةوام��ى 
كارى  بؤنةء  بؤ  رانةطيرَيت  خوَيندكاران 

حيزبيى، ئةم داوايةشمان بردووةتة ثةرلةمان.
بةرثرسى  محةمةد،  سةلمان  هاوكات، 
كوردستان،  قوتابييانى  يةكَيتيى  سلَيماني  لقي 
ريََكخراوى  وةك  ئَيمة  دةخ��ات��ةإوو:  ئ��ةوة 
ثشت  لة  كوردستان،  قوتابييانى  يةكَيتيى 
ثارتى ديموكراتى كوردستانةوة كاردةكةينء 
سياسيية  تةوقة  لةو  خؤمان  نةشمانتوانيوة 
رزطاربكةين، كاركردنيشمان لةناو خوَيندطاكاندا 

بؤ ثةرةدان بووة بة قوتابييان.
رَيطر  ث��ةروةردة  ئَيستاش  »تا  وتيشى: 
بةوثةإى  كاروضاالكييةكانمانء  لة  نةبووة 
هاوكاريى  لَيطرتووينء  رَي��زى  فةخرةوة 

تةواوى كردووين«.
رَيكخراوَيك،  ضةند  )2003(دا  ساَلى  لة 
ف��ي��دراس��ي��ؤن��ى رَي��ك��خ��راوة ق��وت��اب��ىء 
)13(رَيكخراو  كة  ثَيكهَينا،  خوَيندكارييةكانيان 
سةرةكييان  ئامانجى  كة  ئةندامبوون،  تَييدا 
مافةكانى  لة  داكؤكيكردن  لة  بريتيبوو 
دةستَيوةردانى  هؤى  بة  بةآلم  خوَيندكاران، 
حيزبييةوة، تا ئَيستا فيدراسيؤنةكة بة ئةركى 
لَيى  خؤى هةَلنةستاوةء ضةند رَيخكراوَيكيش 
كشاونةتةوة، جطة لةوةى كة زياتر لة ساَلَيكة 

كؤنةبووةتةوة.
ئاماذةى  حةسةن،  ئةرسةالن  ه��ةروةك 
دروستكردنى  لة  »ئامانجمان  دةك��ات:  بؤ 

فيدراسيؤن، كاركردن بوو لةسةر يةكدةنطيىء 
مافةكانى  لة  داكؤكيكردن  يةكهةَلوَيستىء 
دةستَيوةردانى  بةهؤى  ب��ةآلم  قوتابييان، 
حيزبييةوة، ئةم فيدراسيؤنة لة ئاست خزمةتى 
خوَيندكاراندا نةبووةو ئةوةندةى مومارةسةي 
خزمةتى  ئةوةندة  دةك��ات،  سياسيى  كارى 
مافةكانيان  لة  داكؤكيى  ناكاتء  قوتابييان 

ناكات«.
زؤرجار بةرثرسانى حكومةتء ثةروةردة، 
باس لة بنبإكردنى دةستَيوةردانى حيزبيى لة 

ئَيستا  تا  بةآلم  دةكةن،  ناوةندةكانى خوَيندندا 
باآلدةستى  حيزب،  بةرذةوةنديى  حيزبء 
نةتوانراوة  ث��ةروةردةي��ةء  ن��او  كايةكانى 
خوَيندندا  ناوةندةكانى  لة  حيزب  دةستى 

دووربخرَيتةوة.
ث��ةروةردةي  وةزي��رى  دزةي��ى،  سةفين 
رؤذنامةى  بة  ثَيشتر  كوردستان،  هةرَيمى 
لة  بةدةرة  حكومةت  بوترَيت  ئةطةر  راطةياند: 
رؤذانةدا  كاروبارى  لة  بةآلم  نةخَير،  حيزب، 
لة رووى ئينتيماو لة رووى كاريطةريى سلبى 
نابَيت  لةسةر كاروبارةكان، بةهيض شَيوةيةك 
تةداخوالت هةبَيت، ثةيامةكةى منيش بؤئةوةية 
ضونكة  نةبَيت،  تةداخوالتانة  جؤرة  ئةو  كة 
جارى وا هةية، بة ناإاستةوخؤش تةدواخوالت 
موَلكى هةموو خةَلكى  ثةروةردة  بةآلم  هةية، 
كوردستانةو تةنيا موَلكى اليةنَيك نيية، ثَيويستة 
ئينتيماو اليةنطرييةك بؤ  لة هةر جؤرة  دوور 

حيزبايةتى كاروبارى خؤى بةإَيوةببات.
سةبارةت بة كردنةوةى  خولى بةهَيزكردن 
نورى،  كةمال  رَيكخراوةكانةوة،  اليةن  لة 
بةإَيوةبةرى ثةروةردةى مةَلبةندى سلَيمانى، 
ثةيوةنديى  ئةمة  ثَيموانيية  بةوةكرد:  ئاماذةى 
بة حيزبيبوونى خوَيندكارانةوة هةبَيت، ضونكة 
قوتابييان،  خوَيندكارانء  رَيكخراوةكانى 

هةَلساون بة كارئاسانيى بؤ خوَيندكاران.
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عةزيمة نةجمةدين، ئةندامى ليذنةى ثةروةردةو فَيركردنى باآل لة ثةرلةماني كوردستان:

ثةروةردة لة ئاستَيكى زؤر نزمدايةو طؤأانكارييةكان لة ثاشةكشةدان

»لة دذي دةستَيوةردانى حيزبيى لة ناوةندةكانى خوَيندندا، رَيثَيوان دةكةين«

هَيشتا ناوةندةكانى خويَندن لةاليةن دوو رَيكخراوي سةر بة دةسةآلتةوة قؤرخكراون

 تا دةستَيوةردانى سياسيىء حيزبيى لةناو ثإؤسةى
 ثةروةردةو فَيركردندا بمَينَيت، تا خوَيندن سةربةخؤ

نةكرَيت، هةرطيز بةرةو ثَيشةوة ناإوات

 ثةيوةنديى
 ليذنةكةى

 ئَيمةو وةزارةتى
 ثةروةردة،

 ثةيوةندييةكى
 شةخسيي نَيوان
 وةزيرء سةرؤكى

ليذنةكةية

 تا ئَيستا نةتوانراوة
 دةستى حيزب

 لةناو ناوةندةكانى
خوَيندندا ببإدرَيت

عةزيمة نةجمةدين



داواكاريى طةإةكةكاني )زانكؤ، سؤران، 
ئازاديي ئةحمةد ئاوا، بروسكي يةك، 

بروسكي دوو، بةري فإؤكةخانة، بة طشتيي( 
لة راثةإين

بةناوي خواي طةورةو ميهرةبان
بؤ/ بةإَيزان...

هةرَيمي  ث��ةرل��ةم��ان��ي  س��ةرؤك��ي   -
كوردستان 

- سةرؤكي ئةنجومةني وةزيراني هةرَيمي 
كوردستان 

- مةكتةبي ماف�ى مرؤظ 
- لَيثرسراوي رَيكخراوي مافى مرؤظ

- ثارَيزطارى سلَيمانى
- ئةنجومةني ثارَيزطاي سلَيمانى 

- قايمقامي قةزاي مةركةزي سلَيمانى 
- بةإَيوةبةري ناحيةي بةكرةجؤ 

شارةوانييةكاني  طشتيي  بةإَيوةبةري   -
سلَيمانى 

- سةرؤكي شارةواني راثةإين 

يةكَيتيي  )21(ي  مةَلبةندي  لَيثرسراوي   -
نيشتمانيي كوردستان 

ثارتي  )21(ي  لق�ى  لَيثرسراوي   -
ديموكراتي كوردستان 

- بةإَيوةبةرَيتي هاتوضؤي سلَيمانى
- منداَلثارَيزي كوردستان 

- كةناَلةكاني راطةياندن 
- رؤذنامةكان
ثَيويستييةكان:

1- ئَيمة لة ساَل�ى )2004(ةوة هةوَلدةدةين 
ضةوإَيذي   )2006( ساَل�ى  لة  رَيطةوبان،  بؤ 
لة )2009( بةهؤي  بؤ كردين، بةآلم  ضاكيان 
ئاوةإؤوة تَيكضوو، دواي ئةوة قوإإَيذَيكيان 
ئةويش  ض��ةوإَي��ذةوة،  بةناوي  كردين  بؤ 
بة  ن��ةك��ردووةو  شةقامةكانيان  زؤرب��ةي 
هاوين تؤزو خؤألء بة زستان قوإء ضَلثاو، 

داواكارين قيرتاومان بؤ بكرَيت.
2- ئاوةإؤكان مةنهؤَلةكانيان نةماوة، يان 
شكاوة، بؤن بآلو دةبَيتةوةو نةخؤشيي تةنطى 

ث�آ هةَلضنيوينء مَيشوولة خواردوويني.

3- ئاوي زؤربةي كؤآلنةكان كزةو ناضَيتة 
خراثتريش  ئةطةري  سةربانء  تةنكى  ناو 
هةية، ضونكة دانيشتووان زياد دةكاتء ضةند 

بؤرييةك لة 2009/11/4ةوة شكاون.
هةموو  ئ��ةو  ك��ة  ط��ةإةك��ة،  تاكة   -4
دابين  بؤ  ثاس�ى  هةبَيتء  دانيشتووانةي 
تا  ببإدرَيت،  )2-3(ك��م  دةبَيت  نةكرابَيت، 
دةطةيتة شةقامي سةرةكيي تاسَلوجة، كةضي 
ثاسيش نيية، بة طةرماو سةرماو قوإء تؤزو 
خؤأل منداألء نةخؤشء ثيرو ثةككةوتة دةبَيت 

ضي بكةن؟!
هَيوركردنةوةي  بؤ  تاسة  نةبووني   -5
شةقامي  لةسةر  تيذإةوةكان  ئؤتؤمبَيلة 
يوتَيرنةكانء  لةبةردةم  بةتايبةتي  طشتيي، 
تائَيستا  هاوآلتيياندا،  ثةإينةوةي  شوَيني 
ئؤباَليان  قوربانيىء  بوونةتة  ضةندةها كةس 
بةإَيوةبةري  هةرَيمء  حكومةتي  بةمل�ى 
ئةمإؤء  ساَلة   )6( كة  سلَيمانيية،  هاتوضؤي 

بةيانيمان ثَيدةكات.
6- نةبووني ثاركء باخضةو سةوزايىء 

ياريي منداآلنء شوَيني طةنجان، كة ئَيمةش 
طةإةكةكاني  منداَل�ى  وةك  منداَلةكانمان 

ديكةية.
7- نةبووني بنكةي تةندروستي.

كضان،  كوإانء  ئامادةيي  نةبووني   -8
ضةند  كة  بثةإنةوة،  خوَيندكاران  دةبَيت  كة 

زةحمةتء ترسناكة.
الف��او،  ب���ارانء  ئ��اوى  بنبإكردني   -9
خ��وارةوةو  دَيتة  سورطةوة  شاخي  لة  كة 
شةقامي طشتيى تاسَلوجة دةبإَيتء دةإذَيتة 
ترسء  ئَيمةوةو  ماَلةكاني  ك��ؤآلنء  ن��او 

دَلةإاوكَيمان بؤ ثةيدا دةكات.
منداآلني  بؤ  دايةنطة  دروستكردني   -10

فةرمانبةران.
11- دروستكردني ضةند ريزة دوكانَيك لة 
شوَيني جياجيادا بؤ دابينكردني ثَيداويستيي 
)نانةواخانةو  وةك:  خةَلكي  رؤذان���ةي 

سةمونخانةو..هتد(.
قةآلضؤكردني  دةرماني  رشاندني   -12
مَيشء  دووثشكء  مارو  بةرةَلآلء  سةطي 

ل�آ  ذيانيان  ضونكة  مَيشوولة،  مةطةزء 
تاَلكردووين.

كةوتوونةتة  طةإةكةكانمان  بةإَيزان 
طةشتياران،  سلَيمانىء  شاري  ثَيشةوةي 
دةبيننء  ئَيرة  لةثَيشدا  سلَيماني  دةطةنة  كة 
ثَيشكةوتووة  هةَلدةسةنطَينن،  ث�آ  سلَيماني 
طةإةكةكةمان  طةنجاني  ئةوةي  بؤ  نا،  يان 
نةكرَيتء  وردوخاش  خواستةكانيان  هيواو 
ق��وإء  ك���ردةوة  ض��اوي��ان  منداَلةكانمان 
ناسكةكانيان  ج��وانء  بةضاوة  خؤأل  تؤزو 
ثيرةكاني  ثةككةوتةكانء  نةكةينء  ئاشنا 
كةرامةتي  لَيبطيرَيتء  رَيزيان  طةإةكةكةمان 
بَيت،  ثارَيزراو  كؤمةَلطةدا  لةنَيو  هةمووان 
دووبارة داوا لة بةإَيزتان دةكةين بَيبةشمان 
يارمةتيتان  سؤزو  بةخشندةييء  لة  نةكةن 

لةطةأل رَيزو سوثاسدا.
)زانكؤ،  طةإةكةكاني:  دانيشتوواني 
سؤران، ئازاديي ئةحمةدئاوا، بروسكي يةك، 
بروسكي دوو، بةري فإؤكةخانة، بةطشتيي لة 

راثةإين(.

ئامانج ئيسماعيل

ناحيةي  كوردستاني  طةإةكى  دانيشتووانى 
ضوارقوإنة بةدةست نةبوءنى خزمةتطوزارييةوة 
وةآلمي  حكومةت  لةوةى   نيطةرانن  طرفتارنء 
ناحيةكةش  بةإَيوةبةري  ناداتةوة،  داواكانيان 
)2010(ي��ان  بودجةي  تائَيستا  رايدةطةيةنَيت 

ثَينةطةيشتووة.
لة دانيشتووانى ئةم  مستةفا محةمةد، يةكَيكة 

طةإةكةء بة رؤذنامةى راطةياند: »زياد لة )250( 
خزمةتطوزاريى،  ضةندين  لة  بَيبةشين  ماَلينء 
ثَيويستى  ئاوى  كةميى  ئاوةإؤء  نةبوءنى  وةكو؛ 
شؤستةو  رَيطاوبانء  نةبوءنى  خ��واردن��ةوةو 
جادةء تةواونةكردنى باخضةكانى طةإةكةكةمان، 
شكاونء  باخضةكان  دةرطاى  ساَلَيكة  ماوةى  كة 
تائَيستا ضاكنةكراوةتةوةء نةمامى تَيدا نةإوَينراوةء 

ثاسةوانء ئاويان بؤ دابيننةكراوة«.
ناحيةء  بةإَيوةبةرى  عةبدوَلآل،  مزةفةر 

وةكالةت،  بة  ضوارقوإنة  شارةوانيي  سةرؤكى 
باخضةكةوة  دروستكردنى  لة  بةوةكرد:  ئاماذةي 
بودجةية،  بة  ثَيويستي  سةوزكردني  هةتا 
بكةينء  هيض  ناتوانين  نةبَيت  لةبةردةست  ئةطةر 
بةدةست  )2010(مان  ساَلي  بودجةي  تائَيستاش 

نةطةيشتووة.
سةبارةت بة داواكاريى طةإةكى كوردستانى، 
بةإَيوةبةرى ناحيةكة وتى: »ناتوانين بةشَيوةيةكي 

كتوثإ سةرجةم داواكانيان جَيبةجآ بكةين«.

بؤ بةإَيز/ سةرؤكى هةرَيمى 
كوردستان

بؤ بةإَيز/ سةرؤكى حكومةتى 
هةرَيم

بةإَيز/ وةزيرى خوَيندنى باآل
بةإَيز/ سةرؤكى زانكؤى سلَيمانى 

 
قوتابييانى  خوَيندكارانء  ئَيمة 
شارستانى–  ئةندازياريى  كؤلَيذى 
لة  سلَيمانى،  زانكؤى  ئاودَيريى 
هةتا  وةرطرتنمانةوة  رؤذى  يةكةم 
ناونيشانى  دةرضوءنمان  رؤذى 
باجء  سةرجةم  كؤلَيذةكةمانء 
نوءسراوةكان بةناوى شارستانى–

ئاودَيرييةوة بوون.
 )%75( خوَيندمان  بابةتةكانى 
هةندةسةى  بة  بوون  تايبةت  زياتر 
مةدةنىء جياوازييان نةبووة لةطةأل 
ئةندازيارى  كؤلَيذى  بابةتةكانى 

شارستانى.
ئاطادارن  بةإَيزتان  بَيطومان 
كَيشةء  ب��ة  ك��ردووي��ن  ل��َي��ي��ان 
دةيانةوَيت بة ناحةق دوور لة هةموو 
ياسايةك ناونيشانةكةمان بطؤإن بة 
)ئاودَيريى(، ئَيمة ثَيمانواية لةكاتَيكدا 
خوَيندنمان  بابةتةكانى  كة  حةقيانة، 
بووناية،  ئاودَيريي  بابةتى  تةنيا 

ئاطاداريان  سةرةتاوة  لة  هةر  يان 
بكردينايةتةوة.

بةَلَينيان  كة  ئةوةى  دواى  ئَيستا 
دةرضووانى  بؤ  ناونيشانةكة  ثَيداين 
دةرضووانى  هةتا  رابردوو  ساآلنى 
ب��ط��َي��إن��ةوةء   )2010-2009(
شارستانى– بة  بإوانامةكانيان 

جارَيكى  ب��ةآلم  بكةن،  ئاودَيريى 
تريش بةَلَينةكةيان نةبردةسةر.

بةإَيزتان  لة  داوا  ئَيستا  بؤية 
جَيطاو  بةثَيى  هةريةكةتان  دةكةين 
ئةو  مةهَيَلن  خؤتان  دةس��ةآلت��ى 
بكرَيتء  لةطةَلدا  ناحةقييةمان 
رةنجء هيواو ئاواتى ضةند ساَلةمان 
بةهةدةر بدرَيت، لةطةأل ئةوةدا ئَيمة 
دامةزراندن  رَيزلَينانء  ضاوةإوانى 
يةكةمةكانيش  )دة(  تةنيا  بووين، 
ئَيستا  بؤية  نةكردن،  بؤ  هيضيان 
فةرمانى  هيممةتء  ض��اوةإوان��ى 

بةإَيزتان دةكةين.
هيوادارين ثَيويست بةوة نةكات 
رَيطا شارستانيية جياوازةكانى ديكة 

بطرينةبةر.
 

خوَيندكارانء قوتابييانى كؤلَيذى 
ئةندازيارى شارستانى–ئاودَيريى 

زانكؤى سلَيمانى
2010/7/5

ئةحمةدباَلةكى

ضؤمان،  ق��ةزاى  بة  سةر  ناوكَيآلنى  طوندى  دانيشتووانى 
هةإةشةى خؤثيشاندان دةكةنء رَيطةى حاجى ئؤمةران دةطرن، 

ئةطةر كةموكورتى كارةبايان بؤ ضارةسةر نةكرَيت.
دانيشتووانى  ن��اوى  بة  طوندنشين،  فاخرى  فةرهةنط 
طوندةكةيانةوة كة لة )40(ماأل ثَيكهاتووة، وتى: ئةطةر بؤماوةيةكى 
خؤثيشاندان  ئةوا  نةكةن،  جَيبةجآ  بؤ  داخوازييةكانمان  كورت، 

دةكةين.
داخوازييةكانيان بريتين لة ثاككردنةوةء كؤنكرَيتكردن كوضةو 

كؤآلنةكانيانء طةيشتنى كارةباى نيشتمانيية ثَييان.
ضؤمان،  قةزاى  قايمقامى  طوانى،  عةبدولواحيد  لةوبارةيةوة، 
بؤ  خزمةتطوزاريمان  ثإؤذةى  ضةندين  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
بردوون، بةآلم بة نيسبةت كارةباوة، مافى خؤيانة كة داواى بكةن.

وتيشى: بةَلَينيان ثَيدةدةين كة بة ماوةيةكى كورت، موةليدةكةيان 
بؤ ضاك بكةينةوة، تا كارةباى نيشتمانييان بؤ دابين دةكةين.

شاسوار مامة

تةقةكردنى ناديار لة طوندةكانى دؤَلى 
شاورآ لة سنوءرى ناحيةى سةركةثكان 
هَيمنىء  سةريهةَلداوةتةوةء  ماوةيةكة 
ش��َي��وان��دووةء  ن��اوض��ةك��ةى  ئاراميى 
تؤمةتى  بة  كةسَيك  هيض  تائَيستاش 
ئةنجامدانى ئةو كارانة دةستطيرنةكراوة.

طوندى  هاوآلتييةكى  لةوبارةيةوة 
بهَينرَيت  ناوى  نةيويست  كة  بةردانطة، 
ماوةيةكة  راط��ةي��ان��د:  رؤذن��ام��ةى  بة 
بةردانطة  طوندى  لة  بةردةواميي  بة 
دةكرَيت،  ماَلَيك  ضةند  لة  تةقة  شةوانة 
ثةيوةنديى  تةقةكردنانة  »ئةو  وتيشى: 
لة  كة  هةية  كَيشة كؤمةآليةتييانةوة  بةو 
رابردوودا ياسا ضارةسةرى نةكردوونء 

هَيشتوويةتييةوة بؤئةوةى بةشَيوةيةكى 
كؤمةآليةتى ضارةسةر بكرَين«.

بةوةشكرد:  ئاماذةى  هاوآلتيية  ئةو   
كؤمةآليةتييةوة  كَيشةى  ب��ةه��ؤى 
ضةندينجار ئاطر لة خانوو و طةنمء جؤى 

هاوآلتييان بةردراوة.
ل��ةو ب���ارةي���ةوة ه��ي��وا ق��ةرةن��ى، 
بة  سةركةثكان،  ناحيةى  بةإَيوةبةرى 
ناديار  تةقةكردنى  راطةياند:  رؤذنامةى 
ئاراميى  ئةنجامدةدرَيت،  شةوانة  كة 
ناوضةكةى تَيكداوةء ئةوان لَيكؤَلينةوةيان 
كةسيان  تائَيستاش  ب���ةردةوام���ةو 
»بةهؤى  وتيشى:  دةستطيرنةكردووة، 
ناكةنء  هاوكاريمان  هاوآلتييان  ئةوةى 
هيض كةسَيكيش سكاآلى تؤمار نةكردووة، 
ئةو  ئةنجامدةرانى  نةمانتوانيوة  تائَيستا 

كارانة دةستطير بكةين.

دةربارةي ذيانء رةوشي 
زيندانيياني مةعةسكةر سةالم
 )سةد رةحمةت لة كفن دز(

لة مةعةسكةر سةالم، بةناو 
ضاكسازيي  بةإَيوةبةرَيتي 
ك��ؤم��ةآلي��ةت��ي ه��ةي��ة، ب��ةآلم 
تيا  ضاكسازيي  بَلَي�ى  ئةوةي 
بَلَي�ى  ئةوةي  ناكرَيت،  بةدي 
ياسايي  كؤمةآليةتيء  بةشي 
هةر  نييةء  بوونَيكي  هيض 
لَيثرسراوَيكي حكوميي، كة دَيت 
بةنديخانةية،  ئةو  سةرداني  بؤ 
راستيى  ناوَيرن  بةندييةكان 
لة  ل��ةب��ةرئ��ةوةي  بدركَينن 
لَيدان  لة  دةترسن  دواييةكةي 
بة كَيبألء بةكارهَيناني كارةباي 
سووكايةتي  شةقء  دةستىء 
ماوةيةكة  ئةمةش  ثَيكردن، 
س���ةري���ه���ةَل���داوة، ك��ة ئ��ةو 
بةإَيوةبةرةيان بؤ دابينكردووة، 
نَيردراوة  ئاسايشةوة  لة  كة 
ش.ع.ت(،  )عةقيد  ب��ةن��اوي 
كةسايةتييةكي توندإةوةء هةر 
ئاسنَيكء  سةرو  ثاسةوانَيك 
داوةت�����آ،  كةلةثضةيةكيان 
بَيت  بةالقيانةوة  دائيم  دةبَيت 

ئاسنةكة  سجنةكان،  لَيداني  بؤ 
دةبَيتةو  بضووك  موتةحةريكة 
ئَيستاكة  كيفَيكي سةوزداية،  لة 
ضاكسازيي  زيندانييانةي  ئةو 
دةذينء  بَيزاريدا  لة  ط��ةوران 
زياتر  دةروون��ي��ي  حاَلةتي 
دان��اوة  قةسابخانةي  ب��ووة، 
ضاكسازيي  هاتبَيت  ن��ةك 
سةر  دةضَيتة  كاتَيك  بكات، 
وا  ت��ةل��ةف��زي��ؤن  ش��اش��ةي 
هيض  سجن  كة  دةك��ات،  قسة 
كاتَيك  نيية،  كةموكوإييةكي 
يان  لَيثرسراوَيك،  دةزان��آ 
دةضَيتة  تةلةفزيؤني  كةناَلَيكي 
سجن، خَيرا )ئينفراديي( ذوورة 
بؤ  دةكات،  ضؤأل  تةنياييةكان 
ئةوةي نةَلَين سجن�ى ئينفراديي 
ئاو  كةم�يى  لةوالوة  جا  هةية، 
كة  زؤر،  ئَيجطار  بةإَيذةيةكي 
بؤيان،  ناكةن  ض��ارةس��ةري 
زينداني  م��ووض��ةي  بإيني 
لةبةرضي بوو؟ هؤي ئةوة بوو 
)97%(ي  دةنطدانةكة  كات�ي  كة 

دةنطي بؤ دةسةآلت نةدابوو.

زيندانيياني
مةعةسكةر سةالم

19ذمــارة )591( سَيشةممة 2010/7/20
nawxo.rozhnama@yahoo.com

رؤذنـامة ضـات

لةدوايين راثؤرتيدا لةسةر هةرَيمى كوردستان، رؤذنامةى نيويؤرك تايمزى ئةمريكى، 
ئَيرانء  لة هةرَيمى كوردستانةوة بؤ  لة هةناردةكردنى بةقاضاخى نةوت كرد  باسى 
دةنَيردرَيتة  نةوت  دؤالر  مليؤن  سةدان  بايى  ساآلنة،  كة  كردووة  بؤ  خةمآلندنى 
ئَيرانةوةء لة زارى ثةرلةمانتارَيكى كوردستانةوة، ئاماذةى بةوةشكردووة: كاتَيك باسى 
نةوت دَيتة ثَيشةوة، »هةرَيمى كوردستان، دورطةيةكة كة كةس حوكمى ناكات«، بة راى 
تؤ: 1- ثارةى ئةو نةوتة دةضَيتة طيرفانى كَيوة؟ 2- بؤضى بةرهةمى نةوتى كوردستانء 
طرَيبةستة نةوتييةكان ئاشكرا ناكرَين؟ 3. تا ضةند كؤمثانياكانى دةرهَينانى نةوت سةر 

بة دووحيزبة دةسةآلتدارةكةن؟ 

ناسح-هةَلةبجة
بة راي  من، ئةم مةسةلةية قسةي  ناوَيت، هةموو دَيإيك لةم بارةيةوة زؤر 
بَلَيييةء وةرن با هةموومان ثَيكةوة بإؤينة سةر شةقامء رَيطا لة تةنكةرةكان 

بطرين، ئةمة باشترين ضارةسةرة، ئَيوة دةَلَين ضي؟ 

سةردةم عةلي
 ئةوةي  دةإواتة دةرةوة، ثاشماوةكاني  بةرهةمهَيناني  طازوايلة، نةك نةوتي  
خاو، ئةمةش لة رَيطاي  وةزارةتي  نةوتةوة بة رَيطايةكي  ئوسوَلي  دةإواتء 
ثارةكةشي  بؤ حيسابَيكي  وةزارةتي  دارايي  دةإوات، لةطةأل ئةوةشدا موميكنة 
هةندَيكجار هةندَيك كاري  قاضاخي  دزة بكات، بةآلم بةو قةبارةية نيية كة باسي  

لَيوة دةكرَيت.

شةنكار عةبدوَلآل
  بةقاضاخبردني  نةوت، بة هةر ثاساوَيك بَيت، ناشةرعييةو ثَيويستة هةموو 
خةَلكي  كوردستان لَيي  بَينةدةنط، بةتايبةتي  ئؤثؤزسيؤن، هةموو هةوَلةكاني  

ضإبكاتةوةء ئةم بَيدةنطيية بشكَينَيت.

دانا تةيب مةنمي
تا  ناشزانم  خوَيندةوة،  كورديش  بة  ئينطليزيء  بة  راثؤرتةكةم  من    
بؤ  بةقاضاخبردنة  نةوت-  ئةو  داهاتي  دةخوازم  بةآلم خؤزطة  راستة،  ضةند 
خزمةتي هاوآلتييانء هةذارانء بنياتنانةوةي ذَيرخاني ئابووريي كوردستان 

تةرخانبكراية، نةك بضَيتة طيرفاني ضةند بةرثرسَيكةوة!

بَيستون بابان
   ثَيشينان دةَلَين: »خويةك طرتت بة شيري، تةركي ناكةيت بة ثيري«، هةر 
لةسةرةتاوة كة ئةم حكومةتة دروست بوو، ضييان تاآلن نةكرد، شؤفأل، تةلي 
كارةبا، قير....هتد، دواتريش كة داهاتي بةشةنةوتي عَيراقيان بةركةوت، وةك 
برا بةشيانكرد. ئةمان ويستان ببنة سةرمايةداري زؤر طةورة، بةآلم نةك لة 

رَيطاي بازاإء بةرهةمهَينانةوة، بةَلكو لةإَيى تاآلنكردنةوة.

بؤ ذمارةى داهاتوو:

شةوي 15 / 1٦ي  ئةم مانطة لة كارةساتَيكي ئاطركةوتنةوةدا زياتر لة 50 هاوآلتى بيانىء 
ناوخؤيى بونة قوربانيى، بةثَيى زانيارييةكان كةمترخةميى لة زؤر الينةوة هةبووة.

بةراى تؤ:
 1. تاضةند حكومةت لة كةموكوِريى دروستكردنى تةالرةكاندا كةمتةرخةمة؟

2. بؤضى طرنطيى بة سيستمى ئاطركوذاندنةوة نةدراوة؟
3. تاضةند  حكومةت دةتوانَيت بةر بة كارةساتى لةناوكاء سروشتى بطرَيت؟

4. هةر بؤضوونَيكى تر.

راو بؤضوونةكانتان لةإَيي ئةم ناونيشانانةوة بة رؤذنامة دةطات: 
)www.sbeiy.com( 1. دوانطةى سبةى

nawxo.rozhnama@yahoo.com :2. ئيمةيلى

بةقاضاخبردنى نةوت

داواكاريى ضةند طةإةكَيك، لة نامةيةكي كراوةدا

)250( ماَلي ضوارقوِرنة داواكارييان هةية

“داوادةكةين بةَلَينةكةتان ببةنة سةر”

 تةقةكردن لة دؤَلى شاورآناوكَيالن هةإةشة دةكات

”ناوَيرين راستيي بدركَينين”



راثؤرتي: 
زمناكؤ ئيسماعيل، 

الظة بةشارةت،  
ئاريان حةسةن

سلَيمانى  ن��َي��وان  ج���ةزرةى  ث���رؤذةى 
تاسَلوجة بؤ جارى سَييةمة كارى ضاكسازيى 
ديناري  مليار   )24( لة  زياتر  تَيدادةكرَيتء 
ثرؤذةكة  كؤي  لةكاتَيكدا  تةرخانكراوة،  بؤ 
بةشَيكي  ضةند  جَيبةجَيناكرَيتء  بةتةواوةتي 

دةهيَلرَيتةوة.
ثرؤذةى نوَيكردنةوةي ناوةندي شةقامي 
لةاليةن  تاسَلوجة-سلَيمانى،  سةرةكيي 
بودجةي  هةرَيمةوة  وةزيراني  ئةنجومةني 
سلَيمانيء  شارةوانيي  تةرخانكراوةو  بؤ 
سةرثةرشتي  باخضةكان  بةإَيوةبةرَيتى 
مليارء   )15( يةكةمدا   قؤناغي  لة  دةك��ةنء 
)640( مليؤن دينارى بؤ تةرخانكراوةء )300( 
رؤذيش بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةكة دانراوةء 
 )500( مليارو   )23( قؤناغةكانيش  بةكؤي 

مليؤن ديناري تَيدةضَيت.
دانانى  لة؛  بريتيية  ئةمجارة  كارةكاني 
بؤ  سلَيمانييةوة  لة  روءناككردنةوة  تؤإَيكى 
اليةنى  ديزاينى  دروستكردنء  تاسَلوجةء 
كشتوكاَلىء رواندني ئةو روءةكانةي كةمتر 

ئاوي ثَيويستة.
سةرؤكى  تؤفيق،  هؤشيار  ئةندازيار 
بؤردى سةرثةرشتيارى ثإؤذةكة وتى: »ئةم 
ثإؤذةية بة تةنيا ضاكسازيية لة جةزرةكةدا، 
بير  بةآلم  تَيناكةوَيت،  ثةإينةوةى  رَيإةوى 
لةوةش كراوةتةوة كة رَيإةوى ثةإينةوةى بؤ 
دروستبكرَيت، بؤ ئةو مةبةستةش بيرؤكةيةك 

دراوة بة شارةوانيى سلَيمانى.
شةقامي سةرةكيي تاسَلوجة-سلَيماني بؤ 
جاري سَييةمة بودجةي بؤ تةرخاندةكرَيتء 
نوَيدةكرَيتةوة، كة ثَيشترء بة دووجارء دوو 

سةوزكردنء  ثرؤذةكاني  جياواز  بودجةي 
دروس��ت��ك��ردن��ي ش��ؤس��ت��ةو ب��اخ��ض��ةو 

روءناككردنةوةي بؤ ئةنجامدراوة.
جَيطرى  محةمةد،  ساَلح  حةمة  هيوا 
سلَيمانى،  ثارَيزطاى  ثإؤذةكانى  لَيثرسراوى 
تاسَلوجة  نَيوةندى  جةزرى  »ثإؤذةى  وتى: 
سةرؤكايةتى  لةاليةن  ثَيشتر  سلَيمانى، 
بؤ  ب��ودج��ةى  وةزي��ران��ةوة  ئةنجومةنى 
شارةوانيى  سةرثةرشتى  بة  خةرجكراوةء 
باخضةكان  بةإَيوةبةرَيتى  لةطةأل  سلَيمانى، 
ئةو  ك��ارى  ئَيستاى  بؤ  جَيبةجَيدةكرَيت، 
مليؤن   )640( مليارء   )15( نزيكةى  ثإؤذةية 
دينارى ضاثى عَيراقى بؤ تةرخانكراوة، كة بة 

ماوةى )300( رؤذ جَيبةجَيدةكرَيت«. 
ئ���ةم���ةش ل��ةك��ات��َي��ك��دا ك���ة الي��ةن��ة 
»لة  دةَلَين:  ثإؤذةية  ئةو  ثةيوةنديدارةكانى 
جارى دووةمى ضاككردنى ئةو ثإؤذةية، بإى 
كة  لةوةى  جطة  تَيضووة،  دينارى  مليار   )8(
بإى تَيضوءنى جارى يةكةمى ضاكسازيكردن 
ضةندي  نيية  روون  تائَيستا  ثإؤذةيةدا  لةو 

تَيضووة«.
ثرؤذةكة كة هةر جارةو بة هؤكارَيك اليةنة 
هةَلوةشاندنةوةى  كارى  ثةيوةنديدارةكان 
 )14( دةطاتة  درَيذييةكةي  دةك��ةن،  تَيدا 
كيلؤمةترء )800( مةترةو شاري سلَيماني بة 

دةوروبةرةوة دةبةستَيتةوة.
بةإَيوةبةرى  رةس��وأل،  ئازاد  ئةندازيار 
شارةوانيى  بة  سةر  نةخشةدانانى  ناوةندى 
سلَيمانى، وتى: » دوو ثردى ثيادةى بؤ ثةإينةوة 
تَيدادةكرَيت، لةطةأل دانانى ئيندةرضةينجَيك، كة 
ئةوةش زانكؤى سلَيمانىء زانكؤى ئةمريكىء 

راثةإينء فإؤكةخانة بةيةكةوة دةبةستَيتةوة، 
دواى  ديكةى  قؤناغَيكى  دةكةوَيتة  ب��ةآلم 

تةواوبوءنى ئةم ثإؤذةية«.
ديزايني  قؤناغى  ثإؤذةية  »ئةو  وتيشى: 
ت���ةواوب���ووة، دةرخ��س��ت��ةى ب��ؤ ك���راوةء 

خةمَلَينراوة«.
ثارة  ضةندجار  ئابوءريناسانيش  بةإاي 
هةدةرداني  بة  ثرؤذةيةك  بؤ  تةرخانكردن 
بةرنامةو  نةبووني  طشتييء  ساماني 
حكومةتةوة،  لةاليةن  داإَي��ذراوة  ثالنَيكي 
تةواوي  لة  بير  ثرؤذةكة  سةرةتاي  لة  كة 

ثَيداويستييةكان ناكرَيتةوة.
كؤلَيذي  مامؤستاى  حةيدةر،  د.خاليد 
ئابوءريي زانكؤي سلَيمانى، دةَلَيت: »بإيارى 
ث��إؤذةى  هةَلوةشاندنةوةى  ضاككردنء 
سلَيمانى-  شةقامى  ناوةإاستى  ج��ةزرى 
تاسَلوجة، بإيارَيكى دروست نيية، ضونكة ئةو 
بإة ثارةيةى كة خةرجكراوة لةو ثإؤذةيةدا، 
بةهةدةردانى سامانى طشتيية، لةجياتى ئةوةى 
ئةو بإة ثارةية خةرجبكرَيت بؤ ئةو شوَينةى 
كة سَيجار ثارةكةى بةفيإؤدراوة، دةتوانرَيت 
بودجةى  تَيدابكرَيتء  ضاكسازيى  جار  يةك 
دواى ئةوة بؤ ثإؤذةيةكى ديكة تةرخانبكرَيت، 
بةآلم بةوشَيوةيةى ئَيستا، ئةمة وادةكات بإى 
بودجةيةكى طةورة لة ثإؤذةيةكى ضةندجارة 

هةَلوةشَينراوةدا بةهةدةر بدرَيت«. 
ثإؤذة  ئةم  هةَلوةشاندنةوةى  دةربارةى 
بةمةبةستى  تةواوبوءنى  ل��ةدواى  نوَيية 
ئيندةرضةينج،  ئةندةرثاسء  دروستكردنى 
د.خاليد دةَلَيت: »بؤ ثَيشتر ئةو بإيارةيان نةدا، 
بإيارةيان  ئةو  ئَيستا  كة  كةسانةى  ئةو  ئايا 

داوة بؤ دروستكردنى ئةو ثإؤذانة، بؤ ثَيشتر 
بإيارى دروستكردنى ئةو ثإؤذانة نادةن«.

جَيطرى  ساَلح،  حةمة  هيوا  لةبةرامبةردا 
وتى:  سلَيمانى،  ثإؤذةكانى  لَيثرسراوى 
لةو  بإَيك  شكاندنى  »هةَلوةشاندنةوةى 
باخضةية لةدواى دروستكردنى ئةندةرثاسء 
باوةإةدا  لةو  ضونكة  ئاسايية،  ئيندةرضةينج 
تَيبكةوَيت،  هةَلوةشاندنةوة  ئةوةندةى  نيم 
ثَيدةضَيت بة تةنيا )10-20( يان )30( مةترَيكى  

تَيبكةوَيت«. 
بة  ثرؤذةكة  جَيبةجَيكردني  بة  سةبارةت 
ئةندةرثاسء  هَيشتنةوةي  قؤناغَيكء  ضةند 
ئينتةرجةينج بؤ جارَيكي ترو جَيبةجَينةكردني 
ئازاد  ئةندازيار  ثرؤذةكةوة،  سةرةتاي  لة 
ئاسايية،  هةية  كار  »هةندَيك  وتى:  رةسوأل 
ثَينج  دواى  نازانين  بكةين  ثإؤذةيةك  ئةطةر 
ساَلى ديكة ضى طؤإانكارييةكى تَيدا دةكرَيت. 
زانكؤى  كة  ئيندةرضةينجةى  »ئةو  وتيشى: 
فإؤكةخانة  ئةمريكىء  زانكؤى  سلَيمانىء 
نزيكةى  بودجةكةى  بةيةكةوة،  دةبةستَيتةوة 

)30( مليار دينار دةبَيت«. 
بةإَيوةبةرى  ساَلح،  حةمة  ك��ام��ةران 
طشتيى باخضةكان، كة ثَيشتر ئةندامي بؤردي 
جةزرةى  باخضةي  ثرؤذةي  جَيبةجَيكاري 
رؤذنامةي  بة  ب��ووة،  تاسَلوجة  نَيوةندي 
 )12( جةزرةيةكى  باخضةية  »ئةو  راطةياند: 
كيلؤمةتر بوو، يةكَيك لة كَيشة سةرةكييةكانى 
بيرمان   )8( بوء،  ئاو  نةبوءنى  ثرؤذةية  ئةم 
تةنيا  مةتر،   )150( قوءآليى  بة  هةَلكةند  بؤ 
ساَلى  ضونكة  تَيدابوو،  ئ��اوى  بيرى   )3(
ئةوكاتةش  كرد،  ثرؤذةيةمان  ئةم   )2008(

كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  بوء  وشكةساَليى 
طرت  مةدةنيمان  تةنكةرى  ضوءين  دوات��ر 
ضونكة  ب��دات،  ئاو  ضيمةنةكان  بؤئةوةى 
هةميشة  ضيمةنى  داماننابوء  ضيمةنةى  ئةو 
ئاو  رؤذَيك  هةموء  ثَيويستبوء  بوء  سةوز 
سوءديان  تةنكةرانةش  ئةم  بةآلم  بدرَيت، 
ئةو  داوامانكرد  ضةندجارَيك  ئَيمة  نةبوء، 
ئةطةر  ئَيستاشدا  لة  كةمبكرَيتةوة،  جةزرةية 
كةمنةكرَيتةوة، ثرؤذةكة هةر بة كةموكوءإيى 
دةمَينَيتةوة، كَيشةيةكى ديكةى ئةم جةزرةية 
نةبوءنى ئينارة بوء، داوامانكرد كة ئينارةى بؤ 
دابنرَيت بؤئةوةى هةموء جةزرةكة روءناك 

بكاتةوة، بةآلم هةر وةكو خؤى مايةوة«.
ث��رؤذةي  ه��ةَل��وةش��ان��دن��ةوةي  جطةلة 
ئَيستادا،  لة  تاسَلوجة  وةسةتي  ج��ةزرة 
مةليك  بازنةيي  شةقامي  وةسةتي  جةزرة 
دووبارة  هةَلدةوةشَينرَيتةوةو  مةحموديش 

دروستدةكرَيتةوة.
بةوةكرد:  ئاماذةي  ساَلح  حةمة  كامةران 
ناوةإاستي شةقامي بازنةيى مةليك مةحمود 
)400( مليؤنى تَيضووة ثَيشتر لةسةر بودجةي 
ئةم  جَيبةجَيكراوةو  ثارَيزطا  ئةنجومةني 
جةزرةيةش ضةند كَيشةيةكى هةبوء، يةكَيك 
ثَيويستء  ئ��اوي  نةبووني  كَيشةكانى  لة 
بوو  ئاودَيرييةكةي  سيستمي  خراثيي 
روءناككردنةوةو  بؤ  كارةبا  نةبوءنى  لةطةأل 
لةم  تَيدانةبوو،  فوارةيةكى  هيض  هةروةها 
ديزاينة تازةيةدا )21( فوارةى تَيدايةء رَيذةى 
نوَيكردنةوةو  بؤ  كةمدةكرَيتةوة،  سةوزاييش 
ضاككردنةوةي ثرؤذةكةش بإى )24( مليارى 

بؤ تةرخانكراوة«.

راثؤرتى: ئةحمةد باَلةكى

ثياوانى  مامؤستايانء  رؤشنبيرانء 
ئايينى قةزاى ضؤمان لة كةمثةينَيكدا داواى 
خواردنةوةى  ئاوى  سةرضاوةى  طؤإينى 
بة  ئاوةكةيان  ضونكة  دةكةن،  قةزاكةيان 
ثيس دةزاننء بة هةإةشةى دةزانن بؤسةر 

تةندروستييان.
رَيكخةرانى  لة  يةكَيك  حسَين،  كةمال 
ئةم  ل���ةوةدةك���ات:  ب��اس  كةمثةينةكة 
ب��ؤئ��ةوةى  ثَيكهَيناوة  كةمثةينةمان 
بةدواداضوءن بكةين بؤ طؤإينى سةرضاوةى 
ئاوةكةمان، ضونكة ئةم ئاوة ئةطةر وابإوات 

تووشى نةخؤشيمان دةكات.
ضاوى  بة  خؤم  »من  وتيشى:  ناوبراو 

خؤم كرمء مشكم تَييدا بينيوة«.
خَيزان  كؤمةآليةتى  روءثَيوى  بةثَيى 
بانكى   )2007( لةساَلى  كة  عَيراقدا،  لة 
نَيودةوَلةتيىء وةزارةتى ثالندانانى عَيراقء 

كوردستان  هةرَيمى  ئامارى  دةستةى 
تاكةكانى  )96.1(ى  ك��ردووة  ئامادةيان 
خواردنةوة  بؤ  ئاوَيك  كوردستان  هةرَيمى 
ضارةسةرَيكى  هيض  كة  بةكاردةهَينن، 
ثَيش  ن���ةدؤزراوةت���ةوة  ب��ؤ  ث��اآلوت��ن��ى 

بةكارهَينانى.
ثزيشك  حسَين،  د.ع��ةب��دوإلةح��م��ان 
ضؤمان،  تةندروستى  بةإَيوةبةرَيتى  لة 
كة  ثشتإاستكردةوة،  رؤذن��ام��ةى  ب��ؤ 
ضؤمان  بؤ  كة  ئ��اوةى  ئةو  سةرضاوةى 
دَيت هيض مةرجَيكى تةندروستى تَيدا نييةء 
بؤ  ثاآلوطةى  نة  تَيدةكرَيتء  كلؤرى  نة 

دانراوة.
ضؤمان  تةندروستيى  بةإَيوةبةرَيتى 
ئاوى  بؤ  ثشكنينَيكيان  ضةند  ئةوةى  دواى 
لة  ئاوةكة  كردووةء  ضؤمان  خواردنةوةى 

ثشكنينةكان دةرنةضووة.
ئاوى  ب��ةإَي��وةب��ةرى  مير،  محةمةد 
سةرضاوةى  ثيسبوونى  لةبارةى  ضؤمان، 

ئ��اوى ض��ؤم��ان��ةوة ب��ؤ رؤذن��ام��ة وت��ى: 
طؤإينى  لة  بيرمان  راب��ردووةوة  »لةساَلى 
بةآلم  كردووةتةوة،  ئاوة  ئةم  سةرضاوةى 
بةهؤى بارانبارينء بةفرةوة، كة ئةم شوَينة 
كارى  نةمانتوانى  شاخاويية،  ناوضةيةكى 
تَيدادةكةينء  كارى  ئَيستاش  بكةين،  تَيدا 
تةواوى  مانطَيك  ماوةى  بؤ  بإياريشة  وا 

بكةين.
بةإَيوةبةرَيتى ئاوى ضؤمان لة ئَيستادا 
سةرثةرشتى ثرؤذةى طؤإينى سةرضاوةى 
كة  دةك��ات،  ضؤمان  خ��واردن��ةوةى  ئاوى 

)300( مليؤن دينارى بؤ تةرخانكراوة.
ئاوى  سةرضاوةى  لةمةوبةر  دووساأل 
ئةمريكييةكانء  لةاليةن  ثرذآ  لة  ضؤمان 
بإى  بة  كوردستانةوة  هةرَيمى  حكومةتى 
)2( مليؤنء )500( هةزار دؤالر جَيبةجَيكرا، 
بةآلم ئةمساأل بةهؤى بارينى بارانَيكى زؤر 
ئةم  سةرضاوةى  باَلةكايةتى  ناوضةى  لة 

ئاوة تَيكضووةء  ئاوةكةش ثيسبووة.
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مةجيد ساَلح

ئةنجومةني  هةَلبذاردنةكاني  ث��اش  لة 
نوَينةراني عَيراقء دةركةوتنى دةرئةنجامةكانيء 
دةستثَيكردني وتوءَيذةكانى ثَيكهَيناني حكومةت 
لةاليةن هَيزة سياسييةكاني عَيراقةوة، ئةوةى لة 
كوردييةكانةوة  عَيراقيء  عةرةبيء  راطةياندنة 
لةسةر  ثآ  »كوردةكان  كة  ئةوةية،  دةيبيستين 
عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى 

دادةطرنء ئامادةنين دةستبةردارى ببن«.
لةطةأل  كة  ضاوثَيكةوتنانةى  ئةو  هةموو  لة 
رؤشنبيراني  ثةرلةمانتارء  سياسةتمةدارو 

ئؤتؤماتيكي  بةشَيوةيةكي  دةكرَيت،  ئَيمةدا 
تةوةرى سةرةكي باسةكة دةضَيتة سةر ئةوةى 
دةوَيتء  كؤمارى  سةرؤك  ثؤستى  هةر  كورد 
لَيى خؤش نابَيت، بةشَيوةيةك ئَيستا راى طشتيى 
عَيراقيء عةرةبي، كَيشةى كورد لة عَيراقدا تةنيا 
دةبيننء  كؤمار  سةرؤك  ثؤستى  وةرطرتنى  بة 
بة  بدرَيت  كؤماريى  سةرؤك  ئةطةر  ثَييانواية: 
كؤتايي  وآلتةدا  لةم  كورد  كَيشةى  ئيتر  كورد، 
بةهؤى  ئةوةية  مةترسيدارتر  لةوةش  ثَيدَيت، 
راطةياندنةكاني هةردوو حيزبي دةسةآلتدارةوة 
خةريكة ئةو بؤضوونة لة كوردستانيشدا تةشةنة 
دةسةنَيتء طةلى باشوءرى كوردستان خواستة 
سةرةكييةكانيان لةبير دةكةنء وةرطرتنى ثؤستى 
جَيبةجَيكردني  لة  كورد  بؤ  كؤماريى  سةرؤك 

مادةى )140( بة طرنطتر دةزانن.
ثؤستى  وةرطرتنى  بَيت،  راستى  ئ��ةوةى 
ثةرلةمانييةدا  خولة  ل��ةم  كؤمار  س��ةرؤك 
لَيناكات،  نكؤَلى  كةس  طرنطةو  هةنطاوَيكى 
ضونكة ئةطةر ئةمجارةش ئةو ثؤستة بةر كورد 
نةريت،  ببَيتة  داهاتوودا  لة  دةكرَيت  بكةوَيت، 
عَيراق، سةرؤك  نوَيي  بةثَيى دةستوءري  بةآلم 
بايي  دةسةآلتةكاني  رةمزييةو  ثؤستَيكى  كؤمار 
ئةوة نيية كورد خؤى ثَيوة سةرقاأل بكاتء ئةو 
خوَينء  دةريايةك  كة  بكات  لةبير  خواستانةى 
فرمَيسكى بؤ رشتوءةء داروبةردي كوردستاني 

لةثَيناودا سوءتاوة.

شيعةو  ب��ة  ع��ةرةب��ةك��ان  ئ��ةوة  طريمان 
كؤمارى  س��ةرؤك  بوون  رازي  سوننةيانةوة 
شةش  ئةزموونى  بةآلم  كورد،  بة  بدةن  عَيراق 
ساَلى رابردوو ئةوةمان بؤ دةردةخات سةرؤك 
لة  نيية  كورد  دةردةكاني  كؤماريي ضارةسةرى 
عَيراق، خؤ لةساَلى )2007( كاتَيك مادةى )140( 
كؤتايي ثَيهاتء نةتوانرا بإطةكاني لة كاتء ساتي 
عَيراق  كؤمارى  سةرؤك  جَيبةجَيبكرَيت،  خؤيدا 
ظيتؤكردني  )بة  سةآلحيةتةكانيشى  بوو!،  كورد 
ياساكاني ثةرلةمانء بإيارةكاني حكومةتيشةوة( 
كة  كؤمارةى  سةرؤك  لةو  بوو  زؤرتر  طةلَيك 
دةستبةكاربَيت،  دي  ماوةيةكي  ثاش  بإيارة 
كؤماريي  سةرؤك  خولي  لة  ضنييةوة  ضيمان 

ثَيشوو تاوةكو لة داهاتوودا بيضنينةوة؟!.
لةسةر  كورد  ثَيداطرتنى  من،  بؤضوءني  بة 
ثؤستى سةرؤك كؤماريى بةم طإوتينةى ئَيستاو 
لة  كورد  سةرةكييةكاني  خواستة  لةبيركردني 
لةبةردةم  كورد  كَيشةى  باشوءر،  كوردستاني 
راي طشتيى جيهانيء عةرةبي بضوءك دةكاتةوة، 
كَيشةكة لة كَيشةى نةتةوةيةك، كة دةيةوَيت بة 
ئاشتىء ئاراميي لة وآلتَيكدا بذي كة جينؤسايد 
نةكرَيت، دةكاتة كَيشةى كؤمةَلَيك سياسةتمةدار، 
ئةطةر  دةطةإَين،  مةنسةبدا  بةدواى ثؤستء  كة 
ئةطةريش  شةريفةو  شامي  وآلت  درا،  ثَييان 
بةعسيزم  شؤظَينييةتء  لَيى،  بَيبةشكران 

باآلدةستة تَييدا. 

سةرؤك كؤماري عَيراق!

حيزبى بةر سيَبةر حيكايةتي نةوتي هةرَيم

ثشتيوان ئةحمةد
بةشَيوةيةكي  عَيراق  دةستووري 
خ��ةَل��ك��ي  ق��ازان��ج��ي  ل��ة  طشتيي 
لةبةرئةوةي  عَيراقة،  كوردستاني 
شيعة  شانبةشاني  كورد  موشةريعي 
داإشتنيدا  لة  سةرةكييان  رؤَل�ى 
لة كؤتاييةكةيدا  بينى، عةرةبي سوننة 
ضةند تَيبينييةكيان خستة سةر، لةوانة 
مادةي )142(، بؤية دةبَيت دةسةآلتي 
ديكة  لةاليةنةكاني  ثتر  كوردستانيي 
ثشت بة دةستوورةكة ببةستَيت، بةآلم 
بةداخةوة لة واقيعدا وانيية، يةكَيك لةو 
هةرَيم  لة  دةسةآلت  ثَيشَيلكارييانةي 
بؤندي  ئيمزاكردني  دةيكات،  كردىء 
بةب�آ  دةرةوةيةتي  ناردنة  نةوتييةو 
لة  فيدراَلي�ى  حكومةتي  ئاطاداري 
بةغدا، ئةز وةكو ئةندامَيكي ثةرلةماني 
عَيراق- خول�ى يةكةم، هةرزوو دذي 
نةك  طؤ،  هاتمة  نةوتييانة  بؤندة  ئةو 
بةَلكة  بةغدا،  لة  عةرةب�ىء  بةزماني 
هاوثةيمانيي  لة  هاوإَيكانم  لةنَيو 
الثةإةكاني  لةسةر  كوردستانيء 
كوردستان  هةرَيمي  رؤذنامةكاني 
رؤذنامة،  هاوآلت�ى،  )ضاودَير،  لةوانة: 
لةو  مةبةستيشم  ئاوَينة(  ميدياء 
روونء  دةبَيت  كة  ئةوةبوو،  كارة 
ميللةتةكةمانداو  لةطةأل  راستطؤبين 
ضةواشةكردنيان  هةوَل�ى  نابَيت 

بدةين.
لة مةسةلةي نةوتء وةبةرهَيناني، 
مادةكاني  لة  روونةو  زؤر  دةستوور 
ثَيداوة،  ئ��ام��اذةي   )112( )111(ء 
دووةم  يةكةمء  لة  كة   ،)112( مادةي 
ئةوةي  باسي  هةرطيز  ثَيكهاتووة، 
نةكردووة هةرَيمَيك، يان ثارَيزطايةك 
خؤي  ئ����ارةزووي  ب��ة  هةية  ب��ؤي 
لة  بةَلكو  بكات،  ئيمزا  نةوتي  بؤندي 
ئاماذة  مادةية  ئةو  دووةمي  يةكةمء 
ثرؤسيسة  ئةو  دةبَيت  دةكات:  بةوة 
بةهاوبةشي لةطةأل حكومةتي فيدراَل�ى 

هيض  دةستووري  لة  بدرَيت،  ئةنجام 
ن��ةدراوة  حةق  فيدراَلي�ى،  وآلتَيكي 
كانتؤنَيك  ي��اخ��ود  هةرَيمَيك،  ب��ة 
بكاتء  ئيمزا  بؤند  بةئارةزووي خؤي 

بازرطانيي ثَيوة بكات.
طةورةترين  هةرَيم  بؤندانةي  ئةم 
دروس��ت��ك��رد،  ع��َي��راق  ل��ة  كَيشةي 
ئةوانةي  دؤستةكانمان،  لة  وايكرد 
خةمخؤري كوردو فيدراَل�يى بوون لة 
لةوانة  ببنةوة،  ثةذيوان  هةردووكيان 
وائل عةبدوللةتيف، ئةندامي ثةرلةمانء 
مةجليس�ى حوكمء  ثَيشووي  ئةندامي 
شارةزا لة بواري ياسا، دةيوت: ئةطةر 
ئَيوة دةيكةن فيدراَلييةتة ئةوة  ئةوةي 
ئَيمة رايدةطةيةنين، كة ثةذيوانين لةم 
حافز،  مةهدي  جارَيكيان  فيدراَلييةتة، 
نووسةر  ئابووريناسء  رووناكبيرو 
بة  دةستيكرد  ثةرلةمان  هؤَل�ى  لة 
ثاإانةوة لة كورد، كة واز لةو بؤندانة 
دونياوة  بةرضاوي  بة  ئَيستاكة  بهَينن. 
ريزدةطرنء  تةنكةر  سةدان  رؤذانة 
باشماخء  سنوورييةكاني  خاَلة  لة 
نةوتي  ديكةوة،  ئةواني  ثةروَيزخانء 

هةرَيم رةوانةي ئَيران دةكةن.
خ��ةَل��ك��ي ك��وردس��ت��ان ن��ازان��ن 
ك�آ  دةك��رَي��ت،  ئاوديو  نةوتة  ئ��ةم 
دةيكاتء بؤ كامال دةإواتء بة ضةند 
دةضَيتة  ث��ارةك��ةي  دةف��رؤش��رَي��تء 
لة  بابةت  طرنطترين  لةكاتَيكدا  كوآ؟! 
ديموكراتي  سيستمي  ثةيإةوكردني 
لة  ديموكراسي  ضونكة  شةفافيةتة، 
طةلة،  دةسةآلتي  سادةكةيدا،  ثَيناسة 
ئاطاي  كوردستان  طةل�ى  دةبَيت  بؤية 
هةبَيت،  كَيشةية  ئةم  وردةكاريي  لة 
طةلةكةمان  نة  ب��ةداخ��ةوة  وةل�آ 
ميدياي  ئؤثؤزسيؤنء  نة  بةطشتيىء 
سةربةخؤ بةتايبةتي ئاطايان لةم كارة 

نيية!!
ل��ة وةآلم��َي��ك��ي رؤذن���ام���ةي 
وةزيري  هةورامي،  ئاشتي  هاوآلتي* 
سروشتييةكان  سامانة  موخةزإةمي 
دةخاتة  ئَيران  بؤ  نةوت  رةوانةكردني 
دواييش  عَيراق،  حكومةتي  ئةستؤي 
لةإوانطةي  )ه��ةرض��ةن��دة  دةَل��َي��ت: 
هةية  ئةوةمان  مافي  دةستوورييةوة 
بنَيرينة  تةنكةر  بة  نةوت  موشتةقاتي 
مةبةستي  بةإَيزي  دي��ارة  دةرةوة( 
لة  ضونكة  ع��َي��راق��ة،  دةس��ت��ووري 
نيية،  دةستوورمان  تائَيستا  هةرَيم 
هيض  عَيراق  دةستووري  لةكاتَيكدا 
ياخود  هةرَيمَيك،  بة  رَيطةيةكي 
بةئارةزووي  ن��ةداوة  ثارَيزطايةك 
ناردنةدةرةوةي  بة  هةستَيت  خؤي 
نةوت بةموشتةقاتةكةيةوة، دةستوور 

 )110( مادةي  روونة،  بارةيةوة  لةم 
سيادي  دةرةوةي  )بازرطاني  دةَلَيت: 
لة  السيادية(  الخارجية  )التجارة 
دةسةآلتي حكومةتي فيدراَليية( ديارة 
نةوتء  مةبةستي  سيادي،  بازرطاني 
يان  خواردةمةني،  نةوةكو  كانزاكانة 

شتومةك.
كارة  ئ��ةو  بةسرة  لة  كاتَيكيش 
بةهَيزَيكي  ماليكي  ئ��ةن��ج��ام��درا، 
بووةوةو  بةسرة  رووةو  زةبةالحةوة 
بةآلم  ئةوَيي ضاككردةوة،  بارودؤخي 
دا،  قورسيشي  باجي  بةرامبةردا  لة 
سوثاي  ئَيرانء  دذايةتيكردني  لةوانة 

مةهدي مسؤطةر كرد.
 2010/3/7 هةَلبذاردني  ثَيش 
كوردستاني  حيزبَيكي  بةرثرسَيكي 
هةندَيك  دةك��ات،  ماليكي  سةرداني 
كةمتةرخةم  لةوةي  لَيدةكات،  طلةيي 
كوردو  خواستةكاني  بةرامبةر  بووة 
لةوةآلمدا  دةستوور،  جَيبةجَيكردني 
ماليكي بيست سةرثَيض�ى دةستووري 
ك��وردةوة  سةركردايةتي  لةاليةن 
وتوويةتي:  لةوانة  كردووة،  ئةذمار 
تةنكةر  هةزاران  رؤذانة  راستة  ئةمة 
ن���ةوت ل��ة ه��ةرَي��م��ةوة ئ��اودي��وي 
ئاطاداريي  بةب�َى  دةك��رَي��ت  ئَيران 
دةسةآلتي فيدراَلي�ى؟ كةضي وةزيري 
حكومةتي  سامانةسروشتييةكاني 
ه��ةرَي��م دةَل��َي��ت: ئ��ةو ن��ةوت��ةي لة 
دةكرَيت  ئَيران  ئاوديوي  هةرَيمةوة 
ب��ةآلم  ع��َي��راق��ة،  حكومةتي  ك��اري 
تايمز  نيويؤرك  ل��ةإاث��ؤرت��ةك��ةي 
وتوويةتي: ئةو نةوتةي دةبرَيتة ئَيران 
بةرهةم  ث��اآلوط��ةوة  هةفتا  لةاليةن 
موعتةسةم  لةهةمانكاتدا  دةهَينرَيت، 
نةوتي  وةزارةتي  بريكاري  ئةكرةم، 
ع��َي��راق، دةَل��َي��ت: وةزارةت��ةك��ةي��ان 
ناردنة  لةبارةي  نيية  زانياريي  هيض 
ئاشكراشة  نةوتة،  ئ��ةو  دةرةوةي 
كوتلةي  بة  سةر  موعتةسةم  كاك 

دةسةآلتة، نةك ئؤثؤزسيؤن.
وةزير  جةناب�ى  قسةكاني  طريمان 
راستةو ئةو نةوتة لة عَيراقي عةرةبةوة 
دَيتء لة هةرَيمةوة بةقاضاخ رةوانةي 
ئَيران دةكرَيت. حكومةتي هةرَيم ضؤن 

رَيطة لةو كارة دزَيوة ناطرَيت؟
دةسةآلتي  لة  ك��ورد  نوَينةراني 
هةَلوَيست  بؤ  بةغدا  لة  فيدراَلي�ى 
وةرناطرن؟  هةَلوَيست  بؤ  دةرنابإنء 
ئةوان  ئاخر  نادةن؟  روونكردنةوة  بؤ 

ئاطايان لة ئةوالو ئةمال هةية؟؟

 )645( ذم����ارة  ه���اوآلت���ي:   *
ضوارشةممة 2010/7/14

داهَين هاشم 
لةم رؤذانةدا باسى ميدياى سَيبةرء ئةو سامانةى 
هؤكارَيكى  ياساو  هيض  بةبآ  ميديايةدا  لةمجؤرة 
قسةكردن  بؤ  سةرنجمان  خةرجدةكرَيت،  رازيكةر 
لةم  لة سَيبةرةكةء هةموو ئةوانةش رادةكَيشَيت، كة 

سَيبةرةدا مؤَلدراون.
ديموكراسيدا  دةسةآلتَيكى  لة  سَيبةر  سايةو 
ثَيويستة بة ياساء ثَيوةرةكانى رَيكخستنء سيستم بؤ 
هةمووانى وةك يةك بَيت، بةثَيضةوانةوة لة نةبوونى 
دادثةروةريدا  ياساء  ديموكراسىء  دةسةآلتَيكى 
سايةى  لة  دام��ةزراوةك��ان  ت��اكء  زؤرى  بةشَيكى 
دةبَيتة  دةسةآلت  سَيبةرى  وةدةردةنرَيت،  سَيبةريدا 
مشةخؤر  طةورةى  لةشكرَيكى  بؤ  فراوان  مةيدانَيكى 

لةوانةى دةبنة ثاسةوانء ثارَيزةرى دةسةآلت.
بةوةى،  دةكةين  رةخنةى  ئَيمة  كة  سَيبةرةى  ئةو 
كة سةدان كةناَلى ميديا بةبآ ثَيوةرى ياسايى كؤمةك 
راطةياندنةكةى،  لةشكرة  لة   جطة  سَيبةرَيكة  دةكات، 
بةراورد  بة  لةخؤطرتوءة،  ديكةى  لةشكري  جؤرةها 
دةيكات  ميدياكةى  بؤ  كة  كؤمةكةى  ئةو  لةطةأل 
كارةساتَيكى طةورةترة، لة سةروو لةشكرى ميدياوة، 
رَيكخراوى  سياسىء  حيزبى  زؤر  ذمارةيةكى 
نزيكة  بارةطاكانيان   بودجةو  كة  هةية،  رؤشنبيريى 
سَيبةرةدا،  لةم  ضاالكييةكانيان  ئةندامء  ذمارةى  لة 
لةشكرى حيزبى سَيبةر يان حيزبى بةر سَيبةر بابةتى 

ئةوةية قسةى لةبارةوة بكرَيت.
تةندروستدا  كؤمةَلطةى  لة  سياسيى،  حيزبى 
كؤمةَلَيك ئةركى طرنطى لة ئةستؤيةء بة بةرنامةيةكى 
سياسيى راطةياندراو كاريان بؤ دةكات، حيزبَيك ئةطةر  
بةشدار نةبَيت لة دةسةآلتى حكومةتدا النيكةم يةكَيك 
لة ئةركةكانى ضاودَيريكردنى دةزطاكانى  دةسةآلتى 
سياسىء هةوَلدانة بؤ ضاكسازيىء دؤزينةوةى رَيطاى 
باشترى ثةرةثَيدانى هؤشياريى سياسيى، ئابووريىء 
ئامانجى  بة  هةَلبذاردن  ثرؤسةى  لة  بةشداريكردن 

طرتنةدةستى دةسةآلت.
يةكَيك لة ثَيناسة باوةكان دةربارةى حيزبى سياسيى 
سةربةخؤيي  خاوةن  رَيكوثَيكةء  )طروثَيكى  ئةوةية: 
خؤيةتىء هةَلدةستَيت بة دياريكردنى ثاَلَيوراوةكانىء 
بةدةستهَينانى  بةهيواى  هةَلبذاردنةوة،  دةضَيتة 
نةخشةو  كؤنترؤَلكردنى  حكومةتداء  لة  ثلةوثايةكانة 
م.ماكيفر  روب��ةرد  وةك  يان  حكومةت(،  ثالنةكانى 

دةَلَيت: حيزب ئامرازى ديموكراسى نوَيية.
نةك  ئامرازة  ديموكراسيدا  كؤمةَلطةى  لة  حيزب 
طرفتةكانى  خةمء  ضارةسةرى  هةوَلدةدات  ئامانج، 
كؤمةَلطة بكاتة ئةركء ئامانجى خؤى، نةك خؤى ببَيتة 

ئةرك بةسةر كؤمةَلطةوة.
لةمةوبةر  ماوةيةك  كة  بةَلطةنامةيةك  بةثَيى 
بآلوكرايةوة، ذمارةى حيزبةكان لة هةرَيمى كوردستان 

)39( حيزبةء تَيكإاى بودجةى مانطانةيان )85( مليؤن 
لةو  بةشَيك  بَيطومان  ثارتييةوة،  يةكَيتىء  بة  دؤالرة 
ثَيناسةيةكى  هيض  ضوارضَيوةى  ناو  ناضنة  حيزبانة 
ياسا  بةبآ  وآلتيشدا  طشتيى  بودجةى  لة  حيزبء 
كؤمةك دةكرَين، ضونكة دروستكردنى ئةم حيزبانةش 
وةك ئةو ميديايةى ناوى سَيبةرة، ئامانجى دةسةآلتة، 
بةر  حيزبى  يان  سَيبةر  حيزبى  بة  ئةوانيش  دةكرَيت 

سَيبةر بناسَينرَين.
رووكةشكردنى  ئامانجى  بة  سَيبةر،  حيزبى 
وآلتدا  لة  فرةحيزبى  سيماى  نيشاندانى  ديموكراسى، 
طروثَيكى  لة  بريتين  كة  حيزبانة  ئةم  دروستكراون، 
ضةند كةسى لةشَيوةى حيزبة طةورةكان هةيكةليان بؤ 
سةرؤك  هةية،  سةركردايةتييان  سةرؤكء  دانراوةء 
خؤى خاوةنى يةكةمء كؤتايي ئةو طروثةية، كة بة حيزب 
حكومةت  لة  مانطانة  بودجةى  مؤَلةتء  دةناسرَيتء 
بةرذةوةندييةكانى  ثاراستنى  ئةركى  وةردةطرَيت، 
دةسةآلتء ئةو كةسانةية كة لة دةورى كؤبوءنةتةوة، 
بةهؤى  تايبةتييةكاندا  بةرذةوةنديية  نةمانى  لةكاتى 
لَيكهةَلدةوةشَين،  فيكريى  ضوارضَيوةيةكى  نةبوءنى 

ئينجا سِرى ثإ لة كارةساتيان دةكةوَيتة بازاإةوة. 
جياواز  تاقمانةدا  دةستةو  ئةو  لةناو  س��ةرؤك 
سياسيية،  كائينى  كَيشةترين  بآ  باوك  سةرؤكى  لة 
لة  دةدات،  بإياريش  نة  بيردةكاتةوة  نة  ئةو  ضونكة 
دراون،  بإيارةكانيش  بيردةكرَيتةوةء  ئةو  جياتى 
قسةى  لَيدوانء  سةرؤك،  ئارةزءوةكانى  لة  يةكَيك 
مةكتةبَيكى  نةشرةى  تةنانةت  ميدياكان،  بؤ  ساردة 
ناوةنديش داواى لَيبكات بآ دوودَليى ئةم ئارةزءوةى 
ملمالنَيى  ديموكراسييةكانء  ثرؤسة  لة  دَينَيت،  بةدى 
بةبآ  سياسيى  تةوافوقى  ئارةزووى  هةَلبذاردنةكاندا 
مةرج لةطةأل دةسةآلتدا دةكاتء بة هةموو مةرجَيكيش 

رازيية.
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنةكانى  لة  حيزبَيك  ئاخر 
نوَينةراندا بة قةدةر ذمارةى موءضةخؤرةكانى خؤى 
دةنطى نةهَينابَيت، حيزبَيك لةو هةموو كَيشة ئيدارييء 
سياسييةى لةم وآلتةدا هةية هيض رؤألء هةَلوَيستَيكى 
ض  ضيية؟،  لةمشَيوةية  حيزبَيكى  زةروورةتى  نةبَيت، 
رةواية لة بودجةى طشتيى وآلت سةدان مليؤن دينار 

وةربطرَيتء قإوقةث هةَليلوشَيت.
سةرؤكى ليذنةى نةزاهة لة ثةرلةمانى كوردستان 
حيزب  دروستكردنى  كوردستان  هةرَيمى  لة  دةَلَيت: 

جؤرة كاسبييةكة كؤمةَلَيك كةس فَيرى بوون.
كاتَيك باسى بودجةى زؤرى ميدياى سَيبةر هاتة 
ئاراوة، يةكَيك لة راوَيذكارةكانى سةرؤكى حكومةت 
بةو  ثَيداضوونةوة  بؤ  زانى  دةرفةتَيك  بة  ئةمةى 

هةَلةيةى كة ضةندين ساَلة درَيذةى هةية. 
دةرفةت لةبةردةم حكومةت زؤرة بؤ ضاكسازيىء 
سةرهةَلدانى  لةدواى  بةتايبةتى  سياسيى،  ريفؤرمى 
هَيزةكانى  دةبيستين  زؤرج��ار  ئؤثؤزسيؤنةوة، 
لةبارةى  دةكةنء  ضاكسازيى  بانطةشةى  دةسةآلت 
ناإةزايةتييةكانى خةَلكء هؤكارةكانى ثرسيار دةكةن، 
لة  ثإبكرَيت  ئاوا  دةسةآلتة  ئةم  سَيبةرى  تا  بةآلم 
طةندةَليىء طرتنةخؤى طروثى مشةخؤرى بَيبةرهةم، 
ض��اوةإَي��ى  نة  ضاكسازيىء  ض��اوةإَي��ى  نة  ئ��ةوا 

كةمبوونةوةى ناإةزايةتييةكانيش دةكرَيت.

بؤضوون 21ذمــارة )591( سَيشةممة 2010/7/20
birura.rozhnama@gmail.com
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راثؤرتى: ئاكام ئةبوبةكر

بةهؤى  سلَيمانى  وةرزشييةكانى  يانة 
حكومةتى  بودجةيةى  ئةو  كةميى  نةبوونء 
تةرخاندةكات،  بؤيان  كوردستان  هةرَيمى 
خولةكان  ثاَلةوانَيتىء  بةشداريى  ناتوانن 
بكةنء هةندَيكيشيان بةرةو داخستن دةضن.

دةستى  تؤثى  راهَينةرى  ئةحمةد،  ئاوات 
ثَييواية:  سلَيمانى،  وةرزش��ي��ى  يانةى 
يانة  بودجةى  لةنَيوان  هةية  زؤر  جياوازى 
دهؤك،  هةولَيرء  سلَيمانىء  وةرزشييةكانى 
خةياَلييةء  بودجةكةيان  »ئ��ةوان  دةَلَيت: 
لةاليةن حيزبةوة يارمةتييةكى باش دةكرَينء 
طرَيبةستى ياريزانةكانيان خةياَلييةء ياريطاو 

هؤَلى داخراويان بؤ كراوة«.
وةك  هةرَيم  باآلدةستةكانى  حيزبة 
ناو  خستووةتة  دةستيان  ديكة  بوارى  زؤر 
كوردستان،  هةرَيمى  لة  وةرزشةوة  بوارى 
ئةمةش لة رَيطةى سةرؤكى يانةكانةوة، كة 
زؤربةى سةرؤك يانةكانى هةرَيم ثؤستَيكى 
حيزبيشيان هةيةء تةنيا كؤمةكى ئةو يانانة 

دةكةن كة لة خؤيانةوة نزيكن.
سةآلح محةمةد كةريم، ئةندامى مةكتةبى 
كوردستان،  ئؤَلؤمثى  ليذنةى  تةنفيزيى 
جةخت لةوة دةكاتةوة، كة يانةكانى سلَيمانى 
جياواز لة شارةكانى ديكةى هةرَيم بةدةست 
كةميى بودجةوة دةناَلَيننء دةَلَيت: »يانةكان 

بَيبةرنامةيى  لةبةر  كةمةء  بودجةيان 

ياريزانةكانيان  بةشى  بودجةكةيان  يانةكان 
ناكات، ئةمةش توءشى قةرزارييان دةكات«.

 )65( لة  زياتر  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
يانة بوءنى هةية، لةو رَيذةيةش )27( يانةيان 
ثارَيزطاى سلَيمانييةوة،  دةكةوَيتة سنوورى 
كة  دةك��ات،  لةوةش  باس  محةمةد  سةآلح 
لة  هةية، جطة  ياريطايان  باشيان  رَيذةيةكى 
شارةزوورء  كفريء  )عةربةتء  يانةكانى 

سةرضنارو ضةند يانةيةكى ديكة.

يانةكانى  لة  يةكَيكة  بةختيارى  يانةى 
شارى سلَيمانىء مانطانة لةاليةن حكومةتى 
هةرَيمةوة )3( مليؤنء )500( هةزار دينارى 
بؤ تةرخانكرابوو، بةآلم لة مانطى )2009/8(

دا  بودجةكةيان راطيراوة.
لَيثرسراوى  عةبدوإلةحمان،  نةجات 
باس  بةختيارى،  يانةى  كارطَيإيى  دةستةى 
ئةوة  لةسةر  بودجةكةيان  كة  دةكات،  لةوة 

بةآلم  نيية،  ياريطاى  يانةكةيان  كة  بإدراوة 
وةك خؤى دةَلَيت: »يانة هةبووة وةك ئَيمة 
نةبإدراوة،  بودجةكةشى  نةبووةء  ياريطاى 

ضونكة حيزب ثشتيوانيى كردووة«.
كةميى بودجة واى لة يانةكانى سلَيمانى 
هةندَيك  بةشداريى  نةتوانن  كة  ك��ردووة 
كة  بكةن،  وةرزش��ى  خولى  ثاَلةوانَيتىء 
لةسةر  يان  بكرَيت،  عَيراق  ئاستى  لةسةر 
ئاستى  ئةمةش  عةرةبى،  وآلتانى  ئاستى 

يانةكانى دابةزاندووة.
يانةكان  ئاستى  عةبدوإلةحمان  نةجات   
مادييةى  هاوكاريية  بةو  دةبةستَيتةوة 
حكومةتى هةرَيم بؤ يانةكانى تةرخاندةكاتء 
بَيطومان  هةية،  ياريطاى  هةية  »يانة  دةَلَيت: 
ئَيمة  بةآلم  دةإوات،  بَيشةوة  بةرةو  ئاستى 

مليؤنء   )3( ه��ةزارة بودجةكةمان   )500(
ثارةى  ي��اري��زان��ى نازانين 

لَيبدةين، يان منداَلى وةرزشكار ثَيبطةيةنين، 
ئايا ياريطا بة ئةو ثارةية دروستدةكرَيت؟«.

راهَينةرى تؤثى دةستى يانةى وةرزشى 
كة  دةك��ات��ةوة،  ل��ةوة  جةخت  سلَيمانيش 
طةورةى  كَيشةيةكى  ياريطاش  نةبوونى 
يانةكانى  دةك��ات:  ل��ةوة  باس  يانةكانةء 
ياريطاى  لة  بَيبةشن  زؤربةيان  سلَيمانى 
لة  تةنيا  زستاندا  وةرزى  لة  بؤية  داخراو، 

رؤذة خؤشةكاندا دةتوانن راهَينان بكةن.

بإيوةتة  ضاويان  سلَيمانى  يانةكانى 
ئَيستا  كة  دهؤك،  هةولَيرء  يانةى وةرزشى 
لةسةر ئاستى عَيراق يانةى هةولَير لة ثلةى 
ثَيشكةوتنةشى  ئةم  هؤكارى  يةكةمداية، 
دةطةإَيننةوة بؤ ئةو ثشتيوانيية 

داراييةى لةم يانةية دةكرَيت.
مةكتةبى  ئ��ةن��دام��ةك��ةى 

تةنفيزيى ليذنةى 

يانةكانى  ثَييواية:  كوردستان،  ئؤَلؤمثى 
هاوكارييان  لةاليةن حكومةتةوة  سلَيمانيش 
بؤ  ئيشيان  بَلَيين  ناتوانين  دةَلَيت:  كراوةء 
كة  ئةوةية  طلةييان  ئةوان  بةآلم  نةكراوة، 
بةشداريى  ئةوةى  لةضاو  كةمة  ثارةكةيان 

ثاَلةوانَيتييةكان دةكةن.
ئةو  هةولَيرء  يانةى  ئاستى  لةبارةى 
مامؤستا  لَييدةكرَيت،  داراييةى  ثشتيوانيية 
بةهؤى  هةولَير  »يانةى  دةَل��َي��ت:  س��ةآلح 
بةشداريكردنى لة ثاَلةوانَيتى عَيراقء ئاسيا، 
حيزبةوة  لةاليةن  زؤرى  يارمةتييةكى 
دهؤكيش  ي��ان��ةى  ه��ةروةه��ا  دةدرَي����ت، 

بةهةمانشَيوة«.
مانطانة  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
الوان��ةوة  وةرزشء  وةزارةت���ى  لةاليةن 
كوردستان  هةرَيمى  يانةكانى  بؤ  بودجة 
لةنَيوان  بودجةكانيش  كة  تةرخاندةكات، 
)3-30( مليؤن دينارداية، كة ئةمةش بةشى 

كارةكانيان ناكات.
يانةكان  ياريزانى  لة هةموو كةس زياتر 
بودجةى  كةميى  لة  دةب��ن  زةرةرم��ةن��د 
عومةر،  ئاكؤ  رووةش��ةوة  لةم  يانةكانيان، 
يانةى  لة  دةس��ت  تؤثى  ي��ارى  ياريزانى 
لةذَير دةستى  يانةكان  سلَيمانى، داوادةكات 
لةاليةن  دةرةوةو  بَينة  حيزب  حكومةتء 

ئةهليء  س��ةرم��اي��ةدارةوة ك��ةس��ان��ى 
بةإَيوةببرَين.

راثؤرتى: هةنطاو هاشم ، هةولَير

وةرزشيش  كوردستان،  هةرَيمى  لة 
لةاليةن حيزبةوة قؤرغكراوةء مامؤستايةكى 
زانكؤش ئاماذة بةوة دةكات؛ دةستوةردانى 
حيزب، وةرزشي تووشى »شةلةل« كردووة.

وةرزشوانة  لة  يةكَيكة  كارزان جةوهةر، 
رؤذنامةى  بة  هةولَير،  شارى  ميللييةكانى 
لةاليةن حيزبةوة دةستى  راطةياند: وةرزش 
بَيتء  ئةطةر  كة  بةجؤرَيك  بةسةرداطيراوة، 
بمانةوَيت يارى بكةين، لةو ياريطا بضووكانةى 
دةبَيت  دروستكراون،  طةإةكةكاندا  لة  كة 
ياريكردنمان  مافى  ئةطينا  حيزبيي،  بة  ببين 

لةو ياريطايانةدا نيية.
باس لةوةشدةكات؛ ئةطةر بمانةوَيت يارى 
دروستكراون،  كة  ياريطايانةى  لةو  بكةين 
)25( ذمارةمان  ثَيكبهَينينء   تيمَيك  دةبَيت  

كةس بَيتء بيانبةين بؤ رَيكخراوَيكى ثارتى، 
ثإبكةنةوةء  بؤ  بةشداربوونمان  فؤإمى 

بمانكةن بةحيزبيي. 
ئةوة  حيزبيش،  بة  سةر  رَيكخراوةكاني 
ياريطاكاندا  لة  ياريكردن  بؤ  كة  ناشارنةوة 
ئةندامَيتييان  فؤرميي  ثإكردنةوةي  مةرجي 

هةية.
بةرثرسي  ئومَيد خؤشناو،  لةبةرامبةردا، 
كوردستان،  ديموكراتى  الوان��ى  يةكَيتيى 

وتى: لةشارى هةولَير كؤمةَلَيك ياريطا هةن 
هةروةها  حكومييةكاندان،   شوَينة  لة  كة 
)6( فريزي  )22(ياريطاى  الوان  يةكَيتيى 

)11(ي��اري��زان��ى  )9(ي��اري��ط��اى  ياريزانىء 
فريزى  )11(ياريزانى  )2(ياريطاى  خؤألء 
دةستكردى هةية، كة بةشَيك لةم ياريطايانة 
لةاليةن  بةشَيكيان  الوانء  يةكَيتيى  لةاليةن 
الوان  يةكَيتيى  دروستكراونء  حكومةتةوة 

سةرثةرشتييان دةكات.
بيةوَيت  تيثَيك  ه��ةر  ئةطةر  وتيشى: 
تيث  مؤَلةتى  بكاتء  ياريطايانةدا  لةم  يارى 
وةربطرَيت، لةثَيناوى يارى لةم ياريطايانةدا، 
فؤإمى  ثَيويستة  دةَلَيين،  ثَيي  راشكاوى  بة 
ثإبكةنةوة،  الوان  يةكَيتيى  لة  بةشداربوون 
لة مةرجةكانى مؤَلةت وةرطرتن،  كة يةكَيكة 
هةروةها ثَيويستة ئةم تيثة )22(ياريزانء )3(

دةستةى كارطَيإيى هةبَيت.
ثَييانواية،  وةرزش��ي��ش  ثسثؤإاني 
وةرزشييةكان  ياريطا  دروستكردني 
بةحيزبيكردني  بؤ  حكومةتةوة،  لةاليةن 

وةرزشكارانة.
ثةروةردةى  مامؤستاى  مةجيد،  رزطار 
وةرزش لة زانكؤى كؤية، دةَليت: ئةو ياريطا 
مةبةستى  بؤ  دروستكراون  كة  بضووكانةى 
راكَيشانى وةرزشدؤستانن بؤ بةحيزبيبوون، 
لةيةكَيك  نةبيت  ئةندام  ئةطةر  كة  بةجؤرَيك 
بةشداريى  نيية  ب��ؤت  لةحيزبةكاندا، 

لةخولةكاندا بكةيت، هةروةها دةستَيوةردانى 
هةرَيمى  لة  وايكردووة  وةرزش  لة  حيزب 
ببَيت،  شةلةل  تووشى  وةرزش  كوردستان 
وةرزش  لة  دةست  حيزب  ئةوةى  بةهؤى 
وةردةداتء رَيطة بةهةموو كةس نادات لةم 
بوارةدا بةشدار بَيت، دةبينين ضةند كةسَيك 
كوردستان  ثَيى  تؤثي  طةورةكانى  يانة  لة 

كوردن، ئةوانى تر بيانين.
وةرزش  ب���ةوةش���دةك���ات:  ئ��ام��اذة 

هةردوو  سةر  بؤ  دابةشكراوة  لةكوردستان 
زانكؤو  لة  تةنانةت   دةسةآلتدار،  حيزبى 
حيزب  وةرزشي،  ثةروةردةى  كؤلَيذةكانى 
وةرزش  كارةكانى  هةموو  دةستكاريى 
دةكات، ئةطةر بَيتء كةسَيكى بةتوانا بيةوَيت 
لةاليةن  ئةطةر  بخوَينَيت،  دكتؤرا  ماستةرو 
نةكرَيت،  ثةسند  زانكؤكانةوة  لقى  كؤميتةو 
ثَيش  وةرزش  ئَيستا  تا  بؤية  وةرناطيرَيت، 

نةكةوتووة.
ئةو مامؤستايةى زانكؤ، وتيشى: ليذنةى 

نيية،  شةرعييةتى  كوردستان،  ئؤَلؤمثى 
بة  دان  كوردستان  ثةرلةمانى  لةبةرئةوةى 
نانَيت، ضونكة هيض ياساو  ليذنةى ئؤلؤمثيدا 
ليذنةى  ضؤنَيتيى  كة  نيية  نووسراوَيك 
داإشتنى  ضونكة  روونبكاتةوة،  ئؤَلؤمثى 
حيزبييةو  بنةماى  لةسةر  ئؤَلؤمثى  ليذنةى 
ثلةو يةكَيتيية وةزرشييةكانيان لةنَيو خؤياندا 

دابةشكردووة.  
لة وةرزشكارةكانى  هَيمن فةريد، يةكَيك 

)12(ميدالياى  خاوةنى  كة  هةولَيرة،  شارى 
كوردستان  ئاستى  لةسةر  )42(جار  زَيإةء 
لةسةر  )12(ج��ار  هةروةها  ب��ووةو  يةكةم 
ئاستى عَيراق يةكةم بووةء )50( بإوانامةى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  هةية،  نَيودةَلةتي 
حيزبى  ه���ةردوو  ئيتيفاقى  بة  وةرزش 
ئؤَلؤمثى   ليذنةى  بؤنموونة  دةس��ةآلت��ة، 
لةسةرةتاى درووستبوونييةوة بة رَيككةوتنى 
 )3( درووستبوو،  دان��راء  ثارتى  يةكَيتىء 
سةرؤكةكانيان  هةن،  وةرزش��ى  يةكَيتيى 

هةموو بة تةزكيةى حيزبيى دانراون.
ئةوةى  سةر  دةخاتة  تيشكيش  هةروةها 
ئوَلؤمثى  ليذنةى  دن��ي��ادا  لةهةموو  كة 
نوَينةرةكاني  هةَلبذاردنةوة  رَيطةى  لة 
دةستنيشاندةكرَيت، بةآلم لَيرة ئةطةر كةسيك 
جؤرَيك  بةهيج  نةكات،  ثاَلثشتي  حيزب 
وةربطرَيت،  وةرزشى  ثؤستَيكى  ناتوانَيت 
لةماَلةوة  وةرزشكارمان  بةدةيان  ئَيستا 
نيين،  حيزبيى  لةبةرئةوةى  دانيشتوونء 

دةبةنة  بةهرةكانيان  بؤية  ثَينادرَيت،  ثلةيان 
ذَيرطأل، كةضى عَيراق  لةوبارة ناخؤشةى كة 
ئةندامةكانيان  هةَلبذاردن  بة  بةآلم   تَييداية، 

دانراون. 
ياريزانء  خستةإوو:  ئةوةشي  هَيمن، 
راهَينةرى زؤرباشترء بةرضاوتر هةن، بةآلم 
ئؤَلؤمثى  ليذنةى  لةناو  نابَيتةوة  جَيطايان 
كوردستاندا، ضونكة لةسةر بنةماى حيزبيى 
بنةماى  لةسةر  ن��ةك  دادةن��رَي��ت،  خةَلك 

لَيوةشاوةيىء ثسثؤإيى.

نةبوونى بودجة، يانةكانى سلَيمانى بةرةء داخستن دةبات

حيزب، وةرزشيشى ثةكخست
22 ثةكةكةو قةنديل دوو ضةمكى هاوتاى يةكن لة شؤإشء خؤإاطريدا

»يانة هةبووة وةك ئَيمة ياريطاى نةبووةء بودجةكةشى نةبإدراوة، 
ضونكة حيزب ثشتيوانيى كردووة«

يةكَيتيى الوانى ثارتى، دةستى بةسةر )33(ياريطادا طرتووة
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ثرؤذةكانى نيشتةجيَبوون لة بةرذةوةنديى كَيدان؟

خواستي طةل، داواكاري طشتيية

ئازاد كةريم
بَيويذدانيية ئةطةر ثَيمانوابَيت، ئةو دةيان 
هةزار يةكةى نيشتةجَيبوونةى لةماوةى يةك 
دوو ساَلى رابردوودا لةاليةن كؤمثانياكانى 
دروستكراون،  خانووبةرةوة  وةبةرهَينانى 
قةيرانى  ضارةسةركردنى  بؤ  ئاسؤيةكيان 
كوردستان  هةرَيمى  لة  نيشتةجَيبوون 

بةديارنةخستووةء
كة  ئ��ةوةي��ة  بَيويذدانيتر  ل���ةوةش 
تةنها  ثإؤذانة  ئةو  ثَيمانوابَيت، سةرجةمى 
لة بةرذةوةنديى ضةند كةسَيكى دياريكراو 
بةضينى  سوودَيكيان  هيض  دروستكراونء 

هةذارانء كةمدةرامةتان نةطةياندووة.
ئةوةى هانيدام كة ئةم ضةند دَيإة بنووسم، 
ئابووريىء  ثسثؤإى  هةندَيك  سةرنجى 
هةندَيك كةسة، كة رةنطة ثسثؤإيش نةبن 
ضاوثَيكةوتنء  رَيطةى  لة  جاروبار  كة 
لةسةر  رؤذنامةكاندا  لة  وتارةكانيانةوة 
ثإؤذةكانى بوارى نيشتةجَيبوون لة هةرَيمى 
هةندَيكيان  دةكةنةوةء  بآلوى  كوردستان 
جديى  لَيكؤَلينةوةيةكى  قوَلبوونةوةء  بةبآ 
لةسةر ئاستى ئةو ثإؤذانة، هَيَلَيكى راستء 
ضةث بةسةر سةرجةم ثإؤذةكاندا دةهَيننء 
ثإؤذانة  ئةو  كة  شتَيك  تةنها  ثَييانواية، 
ضارةسةركردنى  بيكةن،  نةيانتوانيوة 

قةيرانى نيشتةجَيبوونة.
ئةو  ئةوةى جَيطةى سةرنجة، زؤربةى 
ثإؤذانةوة  ئةو  لةبارةى  كة  بةإَيزانةى 
دةنووسن، تةنها نموونةى ضةند ثإؤذةيةكى 
بؤ  نرخةكانيان  كة  دةهَيننةوة  دياريكراو 

دةست  كةمدةرامةت  ه��ةذارء  كةسانى 
بةرةو  مامناوةندء  ضينى  بؤ  زياتر  ناداتء 
هةزار  دةيان  بةو  ئاماذةدان  بةبَى  ذوورة، 
لةماوةى  كة  نيشتةجَيبوونةى  يةكةى 
كةمتر لة دوو ساَلى رابردوودا لةاليةن ئةو 
هةزاران  كة  دروستكراون،  كؤمثانيايانةوة 
كةسى هةذارء كرَيضىء كوإء كضى طةنجى 

دةستطيراندار سووديان لَي بينيون.
تةنها  ثَيشةكى  بة  خَيزانَيك  ئةطةر  ئايا 
شوقةيةكى  خاوةن  ببَيتة  دؤالر(   2200(
ثارةى  باقى  نوآء  ثإمواسةفاتء  تةواوء 
زةوييةكةى  ثارةى  تةنها  كة  شوقةكةش، 
بؤضى  بداتةوة،  ساأل  دة  بةقيستى  دةكات، 
سووديان  هةذاران  ضينى  بَلَيين  ناتوانين 
مانطانةى  كة  وةرنةطرتووة؟  يةكانة  لةو 
قيستةكانيان نيوةى كرَيى خانوويةكى كؤنة 

كة مانطى )200 � 300 دؤالر( دةدةن.
ئاية ئةطةر خَيزانَيك بةدرَيذايى دة ساَلى 
لةكرَيضَيتيدا  هاوسةرَيتى،  ذيانى  ثَيكهَينانى 
ذيابَيتء ئَيستاش بستَيك زةوى شك نةبات 
لةم هةرَيمةدا كة بَلَيت، ئةوة زةوى منة، بؤضى 
بةخاوةن  دةيدا  كرَييةى  لةو  كةمتر  خراثة 
كة  كؤمثانيايةك  بة  بيدات  ئَيستا  خانوو، 
بؤخؤشى  دروستكردووةء  بؤ  شوقةيةكى 

ببَيت بةخاوةنى تةواوةتى شوقةكة؟
ئةو  بةهؤى  كة  ل��ةوةى  جطة  ئةمة 
كؤمثانياكانى  ل��ةن��َي��وان  كَيبإكَييةى 
وةبةرهَينانى خانووبةرة هاتووةتة كايةوة، 
لةمةودوا  بةنيازن  كؤمثانياكان  زؤربةى 

بةبآ ثَيشةكى شوقة بدةن بة هاوآلتييان. 
لةوةداية  كَيشةكة  من،  بةبؤضوونى 
بةإَيزانةى  ئابووريناسة  ئةو  بةشَيكى  كة 
تةنها  ب���وارة دةوةس��ت��ن،  ئ��ةم  ل��ةس��ةر 
هاوكَيشةكةية،  اليةكى  لةسةر  سةرنجيان 
كة  مادييةية  قازانجة  ئ��ةو  ئةويش  كة 
خاوةن يةكةكانى وةبةرهَينان لةو ثإؤذانة 
الكةى  لةسةر  كةمتر  دةكةوَيتء  دةستيان 

ئةويش  كة  دةوةستن،  هاوكَيشةكة  ترى 
سوودمةندبوونى ئةو دةيان هةزار كرَيضىء 
دةزطيراندارةية كة هةر بةراستى هةندَيكيان 

وةك فريادإةس لةو ثإؤذانة دةإوانن.
 Common( كتَيبى  رستةيةكى  لَيرةدا 
سآ  ه��ةر  sense ecomomics(ى 
جةيمس  )دكتؤر  ئةمريكى  ئابووريناسى 
طؤرت��ن�ىء ريضارد سترؤثء دواي��ت ل��ى(

زؤر  راستكردنةوةيةكى  كة  بيردَيتةوة،  م 
ثيشاندةدةنء  هاوكَيشةيةمان  ئةو  جوانى 
بةوة دةكةن،  ئاماذة  كتَيبةكةدا  لةشوَينَيكى 
ئةو كةسانةى هةوَلى زيادكردنى سةرمايةى 
خؤيان دةدةن، بة ناإاستةوخؤ سةرمايةى 
ضونكة  دةك��ةن،  زياد  ديكةش  خةَلكانى 
ئةوان بة ثإؤذةكانيان هةلى كاركردن بؤ 
بةو  دابيندةكةنء  زؤر  خةَلكى  ذمارةيةك 
خزمةتطوزارييانةى كة ثَيشكةشى دةكةن، 
سوودَيكى طةورة بةكةسانى تر دةطةيةننء 
بةمشَيوةيةش كاريطةرييةكةيان بةشَيوةى 
نةك  بآلودةبَيتةوة،  بازنةيى  شةثؤلَيكى 

ئاإاستةى تيرَيكى راستإةو.)1( 
ل��ةالي��ةك��ى ت���رةوة، ن��اك��رَي��ت ئ��ةوة 
ثإؤذة  ئةو  زؤرَيكى  كة  بطرين  ناديدة 
ضةند  ل��ةم��اوةى  نيشتةجَيبوونانةى 
كؤمثانياكانى  لةاليةن  راب��ردوودا  ساَلى 
وةبةرهَينانى خانووبةرةوة دروستكراون، 
لة  كة  بةرةوثَيشضوونةى  ل��ةو  جطة 
هَيناويانةتة  نيشتةجَيبووندا  ب��وارى 
نةوعيشيان  طؤإانكارييةكى  ك��اي��ةوة، 
فةرهةنطى  كلتوورء  ذي��انء  لةشَيوةى 
تيايدا  كة  دروستكردووة  كةسانة  ئةو 
خؤى  بؤ  ئةمةيان  كة  نيشتةجَيبوون، 
سةربةخؤء  بةتوَيذينةوةيةكى  ثَيويستى 

تَيروتةسةلة.
سةر  بخةمة  تيشك  دةمةوَيت  لَيرةدا 
خاَلَيكى ترى طرنط سةبارةت بة سوودى 
يةكةى  زيادكردنى  لة  جطة  ثإؤذانة  ئةم 

بةطةإخستنى  ئةويش  نيشتةجَيبوون، 
سةرمايةيةكى زؤرء دةستى كارَيكى زؤرة 
كة لة هةندَيك كؤمثانيادا هةزاران كرَيكارء 

وةستاء بةَلَيندةر كاردةكةن.
سيماى  جوانكردنى  سةربارى  ئةمة 
شار، هةر بؤ نموونة ئةطةر هةر كةسَيك 
سةيرَيكى ئةو طةإةكانة بكات كة )20 ساَلة( 
بةسةر  دابةشكردووة  زةوى  حكومةت 
حزمةتطوزارييان  ئَيستا  تا  هاوآلتييانداء 
نامؤدَيرن  زؤر  شَيوازَيكى  لةسةر  نييةء 
دروستكراون، لةوالشةوة سةيرَيكى ثإؤذة 
بَيطومان  ئةوة  بكات،  وةبةرهَينةرةكان 

جياوازى ئةو دوو جؤرة كارة دةبينَيت.
لةسةر  بةتايبةتى  دةمةوَيت  لَيرةدا، 
سلَيمانى  ش��ارى  طرنطى  ترى  خاَلَيكى 
شارةدا  لةم  خؤم  ثَييةى  بةو  بكةم،  قسة 
ئةم  ب��ةرةودواض��وون��ى  ئةويش  دةذي��م، 
شارةية لة رووى جوانكاريىء بونيادنانء 
ضونكة  خزمةتطوزارييةوة،  تةالرسازيىء 
ك��اردةك��ات،  ش��ارة  ل��ةم  كةسَيك  ه��ةر 
رةخنةى  طلةيىء  توانجء  يةك  ه��ةزارء 
زؤر  كة  بةشَيوةيةك  دةك��ةن،  ئاإاستة 
شارى  لة  وةبةرهَينةر  دةوَلةمةندء  كةم 
دةإؤنة  زؤربةيان  كاردةكةنء  سلَيمانى 
ثَيمواية، بةو جؤرة  دةرةوةى ئةم شارةء 
ثإؤذةكانى  لةسةر  ئَيستا  رةخنانةى 
خراث،  باشء  كة  دةيانبينين  وةبةرهَينان 
خزمةتطوزارء ثارةخؤر بةيةك ضاو سةير 
لةم  وةبةرهَينةران  تر  ئةوةندةى  دةكةن، 

شارة دووردةخةنةوة.

azadhawlaty@gmail.com 

سادة(،  بةزمانى  )ئابووريى  كتَيبى   )1(
نووسينى )دكتؤر جةيمس طؤرتنىء ريضارد 
سترؤثء دوايت لى(، وةرطَيإانى بؤ كوردى 

)بةختيار كةريم(.

سةيفةدين مةنمى
لةهةر وآلتَيكي ئةم جيهانةدا، داواكاري 
طشتيي دةبَيتة هؤكارَيك بؤ بةرجةستةبووني 
دادوةريىء ديموكراسيء ديموكراسييةتء 
بنبإكردني طةندةَلىء نةهَيشتني تاوانةكاني 
سياسيي،  ب��وارةك��ان��ي  ل��ة  كؤمةَلطة 
ئةركي  ضونكة  ئابووريى،  كؤمةآليةتي، 
داواكاري طشتيي بريتيية لة بةدواداضووني 
ئةو  يان  كةموكورتييانة،  ئةو  سةرجةم 
ناعةدالةتىء ناشةفافييةتانةي لة دامودةزطاء 
روودةدةن،  وآلت���دا  دام��ةزراوةك��ان��ي 
بةتايبةتي ئةو سةرثَيضيء ثَيشَيلكارييانةي 
كؤمةَلطة  تاكء  مافةكاني  بة  بةرامبةر  كة 
دةبةزَينن،  ياسا  سنوورةكاني  دةكرَينء 
عةدالةتء  لةضاوي  دوور  ئةوةشدا  لةطةأل 
بةرزةكي  وةك  ياسايي،  لَيثرسينةوةي 
بانان بؤي دةردةضن. كةواتة رةتكردنةوةي 
لة  طشتيي  داواك����اري  ث��إؤذةي��اس��اي 
بةو  شةرعيةتدانة  كوردستاندا،  ثةرلةماني 
لة  ثَيشَيلكارييانةي  سةرثَيضيء  هةموو 
نةتةوة  وآلتدا روودةدةنء سيماي وآلتء 

ناشيرين دةكةن.
بة  كوردستان  ثةرلةماني  دةب��واي��ة 
بة  زؤر  دةس��ةآلت��ةوة،  ئؤثؤزسيؤنء 
ثإؤذةيةك  لةوةها  ثَيشوازييان  طةرمي 
هةمواركردنء  هةوَلى  بةجديي  بكردايةو 

لةم  ياسايةكي  ضونكة  بداية،  تَيثةإاندنيان 
هةموو  ثاراستني  هؤي  دةبَيتة  ضةشنة 
بةرذةوةنديية باآلكاني نيشتمانء بإينةوةي 
بوارَيكدا  لةهةر  ت��اوان��ك��اران  دةستي 
بةرجةستةكردني  ضةسثاندنء  بؤ  بَيت 
لةهةموو كونء  دادثةروةرييء راستطؤيي 
سةيري  ئةطةر  وآلت��ةدا،  ئةم  قوذبنَيكي 
دةبينين  بكةين،  رؤذنامةكان  رووث��ةإي 
ثَيشَيلكاريي  ضةندين  رؤذانة  وآلتدا  لة  كة 
سووكايةتي  ستةمء  ضةندين  روودةدةنء 
ئةم كؤمةَلطةية دةكرَيتء كةسيش  بةتاكي 
زوَلمء  بؤ  بةدواداضوون  ثَيويست  وةكو 
زؤرج��اري��ش  ن��اك��اتء  ستةمةكانيان 
لةسةر  تؤزيان  دادطاكاندا  لة  دؤسيةكانيان 
دةنيشَيتء لَييان ناثرسنةوة. كةواتة داواكاري 
تاووتوَيكردني  بةدواداضوونء  بؤ  طشتيي 
ناتةندروستانة  ناياساييء  دي��اردة  ئةو 
زؤرثَيويستةو لةجَيي خؤيداية كة ثةرلةماني 
سةنطينء  ثإؤذةيةكي  بة  كوردستان 
خؤ  بإوانَيت.  لَي�ى  تةندروست  كارَيكي 
لةبةرثرساني  دةسةآلتدار  ضينَيكي  رةنطة 
ياسايةدا  ئةو  تَيثةإاندني  لةطةأل  وآلت 
نةشكَيتةوةء  بةرذةوةندييان  لة  نةبنء 
بطةيةنَيت،  سامانيان  سةروةتء  بة  زيان 
بةآلم دةبَيت ثةرلةمان كؤمةَلطةيةكي ضةند 
مليؤني بكات بة قوربانيي حةزو ئارةزووي 
ضةند بةرثرسَيكء لةبةر خاتري خاترداران 
نيشتمان  بكرَيتء  ناشيرين  وآلت  سيماي 
كةس  كةس  ثاشاطةردانيء  وآلتَيكي  ببَيتة 

نةخوَينَيتةوة؟
بةرذةوةنديي  لةبةرضاوطرتني  كةواتة 

هةموو  ثاراستني  هؤي  دةبَيتة  طشتيي، 
ستةمَيك  زوَل���مء  ه��ةر  ل��ة  كؤمةَلطةو 
لةناو  عةدالةت  باآلنسى  دةثارَيزرَينء 
كؤمةَلطةدا  جياجياكاني  توَيذة  ضينء 
دةستةيةكي  نةبووني  بةآلم  رادةطرَيت، 
ياساييء دادوةريي لةم جؤرة، جطة لةوةي 
وآلت  هةموو  ثَيشَيلكاريي  طةندةَلىء  كة 
قةدةر،  قةزاو  وآلتي  دةبَيتة  دةطرَيتةوةو 
شارستانىء  رووي  لة  لةهةمانكاتيشدا 
لة  ساأل  دةيان  كؤمةآليةتييةوة،  ذيارىء 
دووردةخاتةوة،  ناوضةكة  ديكةي  طةالني 
بؤ  ثةرلةمان  حكومةتء  دةبَيت  هةربؤية 
وآلتء  دادوةريي  ثايةطاكاني  ثتةوكردني 
ديموكراسييةتء  رةوت��ي  طةشةكردني 
ن��ةدةن  ئ��ةوة  هةوَل�ى  دادث���ةروةري���ي، 
ستراتيذي  طرنطء  وا  ثإؤذةيةكي  كة 
بة  زؤر  دةبَيت  بةَلكو  ثةراوَيزبخةن، 
ئاكامةكاني  لة  دووربينييةوة  ئةمانةتء 
لة  وآلت  باآلكاني  بةرذةوةنديية  بإواننء 
رووي ئاسايشء ئابوورييةوة لةسةرووي 
شةخس�ىء  ب��ةرذةوةن��دي��ي��ة  ه��ةم��وو 
ئةوةي  بؤ  بكرَين،  سةير  حيزبيةكانةوة 
وآلتاني  ديموكراسيةتي  رةوتي  لة  ئَيمةش 
طةشةي  دوان��ةك��ةوي��نء  دةوروب�����ةر 
لةئاستي  دياربَيتء  ثَيوة  شارستانيمان 
دياردة دزَيوو ناشيرينةكاندا دةستة ئةذنؤ 
بؤ هةر دياردةيةكي  بةدواداضوون  نةبينء 
ناياساييء هةر ثَيشَيلكارييةكي ناتةندروست 

بكةينء رادةستي دادطايان بكةين.
ب��َي��ط��وم��ان خ��ؤ ب��ةدوورط��رت��ن لة 
جطة  طرنط،  وا  ثإؤذةيةكي  هةمواركردني 

سةدان  دةيانء  تووشي  وآلت  كة  لةوةي 
كؤمةآليةتي  ئابووريىء  سياسييء  طرفتي 
دةسةلمَينَيت  ئةوة  لةهةمانكاتيشدا  دةكات، 
بةخةستي  ئةوةندة  وآلت  بةرثرساني  كة 
دةستطايةكى  لة  كة  ئاآلون،  لةطةندةَلييةوة 
شؤك  تووشي  دةسَلةمنةوةو  جؤرة  لةم 

دةبن.
ك���ةوات���ة دةب���َي���ت ئ��ةن��دام��ان��ي 
سةرسةختي  داكؤكيكاري  ثةرلةمان 
جَيطةي  بنء  وآلت  بةرذةوةندييةكاني 
ضونكة  جةماوةربن،  راستةقينةي  متمانةي 
هةَلبذَيردراوي  دةستةطوَلى  ثةرلةمان 
كَيشةو  بةدواداضووني  ئةركء  بؤ  ميللةتن 
ثةرلةمان  وانةبَيت،  ئةطةر  طرفتةكانيان، 
دةكةوَيتة ذَير ثرسيارةوة، ضونكة ثةرلةمان 
خواستء  هةموو  س��ةرض��اوةي  ثَيطةو 

داواكارييةكاني جةماوةرة.
ثةرلةمان ئامادةية كة ثإؤذة ياسايةك 
لةسةر خةتةنةكردني ذنانء جطةرةكَيشانء 
ئامادة  تَيثةإَينَيت، بةآلم  مادةهؤشبةرةكان 
نيية ياساي داواكاري طشتيي هةموار بكات، 
ئةمة لةكاتَيكدا كة داواكاري طشتيي دةتوانَيت 
ياسايانة  ئةو  طرفتةكاني  بؤ  بةدواداضوون 
ضارةسةركردنيان،  بؤ  بَيت  هاوكار  بكاتء 
بةآلم ثَيضةوانةكةي وا نيية. كةواتة ثإؤذة 
ثَيشةنطي  دةبَيتة  طشتيي  داواكاري  ياساي 
ضارةسةركردني سةرجةم كةندو كؤسثء 
كَيشةو طرفتةكاني جةماوةري كوردستان، 
ئةي كةوابوو، خؤدزينةوة لة هةمواركردني 
ثإؤذةياسايةكي وا طرنطء ثإبايةخ بؤضىء 

لةثاي ضى؟

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

»سةرؤك، نةوتةكة دةأوات«

ل��ةك��وردةواري��ي��دا، 
هةية،  ب��او  ثةندَيكى 
ئةوةية،  »دؤست  دةَلَيت: 
دةمطريَينَيت«، ئةو ثةندة، 
ث��ةن��دى ب��اووب��اث��ي��رى 
باوك،  بارزانيى  ئَيمةيةء 
ئةوةى بة دؤست زانيوة 
بارودؤخى  راستيى  كة 
تَيطةياندووة،  وآلت��ى 
ن��ةك ئ���ةوةى ب��ة فشة 
كردووة  بؤ  كوردستانى 
ب��ة ش��ام��ى ش��ةري��فء 

كة  ئةوانةدا  وةآلمى  لة  كوردستانيش  مةليكى 
وتوويانة، ثيرةمَيرد جنَيوت ثَيدةدات، وتوويةتى، 
تةنقيدم  ئةوة  ثيرةمَيرد خاألء خوارزاين،  منء 
دةكات. ثَيويستة سةركردةو سةرؤك، طوآ لةو 
نيشاندةدةن،  برينةكانيان  كة  بطرن  راثؤرتانة 
ثَيويستة ئةو وتارء هةواألء رةخنانة بخوَيننةوة 
نيشاندةدةن،  ماكياج  بةبآ  حةقيقةتيان  كة 
باآلياندا  بة  نووسينانةى  راثؤرتء  ئةو  نةك 
ثَيويستيان  سةرؤك،  سةركردةو  هةَلدةَلَين. 
ديارة  هةَلبَلَيت،  بةباآلياندا  نيية  راثؤرتَيك  بة 
ثَيتان  كة  نين  بابةتة  لةو  ئَيوة  ثَيمواية،  من 
هةبَيت،  ئةوانةتان  زووإن��اذةنء  بَيت،  خؤش 
بة باآلتاندا هةَلبَلَين، لةطةأل ئةوةشدا دةزانم كة 
هةنء نايانةوَيت بة ئاسانى دةنطى خةَلك بطاتة 
ئَيوةء نايانةوَيت، دةنطى حةقيقى ئَيوةش بطاتة 
بازرطانى شةإء دووبةرةكىء  ئةوان،  خةَلكء 
ملمالنَين. ئةوانة، بة راثؤرتى بَيناوةإؤك، وَينةى 
رؤذنامةنووسةكانى  كة  دةكَيشن  نيشتمانَيك 
ناسووتَينرَين،  ئؤتَيلةكاني  ناكرَينء  تيرؤر 
داطير  دةشتودةرةكانى  ط��ردو  ناسووتَين، 
نةوتء  شؤفألء  طةآلبةو  شيشء  ناكرَين، 
ئةندامى جةستةى مرؤظةكانى بة قاضاغ نابرَين. 
دةكَيشن،  ئَيوة  بؤ  نيشتمانَيك  وَينةى  ئةوانة، 
شارةكانى سواَلكةريان تَيدا نيية، هاوآلتييةكانى 
لةذَير  سنوورةكانى  ناخؤنةوة،  ثيس  ئاوى 
بةزةيي تؤثى دراوسَيكاندا ناناَلَينن، ثَيشمةرطة 
نيينء  برسى  رةش���وإووتء  دَيرينةكانى 
رؤذن��ام��ةن��ووس��ة  رؤشنبيرء  ن��ووس��ةرء 
شةقء  هةإةشةى  لةبةردةم  راستطؤكانى 
نانبإيندا نيين. ئةوانة، يؤتؤثيايةك نيشاندةدةن 
كة بة ئةفالتؤنيش دروست ناكرَيتء نايانةوَيت 
شةإى  مافياكانى  لة  زؤرَي��ك  بَلَين،  تؤ  بة 
ناوخؤ، كؤمثانياى تاآلنكردنى وآلتيان داناوةء 
نايانةوَيت ثَيت بَلَين، بارودؤخى نيشتمان باش 
نييةء  لة بةرامبةر ميديايةكدا ميديايةكى ديكة 
بة  بةخشينةوةى جنَيوة  ئةركى  قوتكراوةتةوة، 
هةرضى جوانيى هةيةو بة شانازييةوة راثؤرتة 
بةرثرسةكانى  فريودانى  بؤ  ثإدرؤكانيان 
كار  شانازييةوة  بة  بةكاردةهَيننء  نيشتمان 
هاوثيشةكانيان  ضؤن  دةك��ةن  ئةوة  لةسةر 
خؤيشيان  بكةنء  سةرئَيشة  كَيشةء  تووشى 
نةوتةكة  كة  ئ��ةوان  دةل��ةوةإَي��ن.  دةخ��ؤنء 
نيشتمان  يارانى  كة  ناإواتء  دةَلَين،  دةإوات، 
دةَلَين، دةإوات، دةَلَين، ئةوانة دذنء كة نةياران 
دةَلَين،  دةدةن،  نيشانى  بةَلطةوة  بة  دةَلَينء 
لة  نيية، دةَلَين،  رةشةء كة دةردةكةوَيت رةش 
عَيراقةوة  لة  دةردةكةوَيت  كة  دَيتء  عَيراقةوة 
نايات، ليذنة دروست دةكةن، ئةمة مةتةَلة، يان 
نةوتةكة  كة   ئَيستا  سةمةرة.  سةيرء  شيعرى 
ئايا  دةضَيت،  ك��وَى  بؤ  ثارةكةى  دةإوات، 
ثارةكةى لة بلةء بارزانء شؤإشء رزطارىء 
نازانَيت  كةس  يان  دةكرَيت،  خةرج  ثيرزين 
بةرةو كوآ دةإوات. نةوتةكة دةإواتء جادةى 
زؤرةكةى،  بةشة  سلَيمانى  كةركوك-  نَيوان 
هةر جادةكةى سةردةمى بةعسة، جادةى نَيوان 
جادةكةى  هةر  زؤرى  بةشى  دهؤك  هةولَير- 
سةردةمى بةعسة. نةوتةكة دةإواتء كارةباكة 
هةرخراثةء نةوتةكة دةإواتء هَيشتا زؤربةى 
كةناَلة ئاسمانييةكان طرةو لةسةر ئةوة دةكةن 
كة زؤرترين هةذارء نةدارى ئةم وآلتة نيشان 
قوتابخانةى   »100« دةإواتء  نةوتةكة  بدةن. 
هةشة  كة  ئةوةى  نيية،  وآلتةدا  لةم  مؤدَيرن 
نةوتةكة دةإواتء  بؤ خواثَيداوةكانة.  بةشَيكى 
فةرمانطةى  ضوار  سآ  نيية   شارؤضكة  شارو 
دةإواتء  نةوتةكة  نةبن.  كرَيدا  خانووى  لة 
بووة  كوردستانةوة  قودسى  دألء  لة  كةركوك 

بة زبَلخانةى كوردستان.

لةتيف فاتيح فةرةج
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ثةكةكةء قةنديل، 
دووضةمكى هاوتاى يةكن لة شؤأشء خؤأاطريدا

  ثرسيارو كَيشةكان زؤر لة وةآلمةكان قولَترن!

هاوإآ كاسترؤ- رانية
توركء  دةوَلةتى  مَيذووى  بةدرَيذايى 
عوسمانييةكان،  دةسةآلتى  لة  )300(ساأل 
توركةكان  ن��اوةإاس��ت،  خؤرهةآلتى  لة 
دوور  ناسيؤناليستانةء  ديدَيكى  ب��ة 
بةيةكةوةذيانء  ثَيوةرةكانى  لةهةموو 
مامةَلة  مرؤظدؤستى،  خةسَلةتةكانى 
دةك��ةنء  ج��ي��اوازةك��ان  ن��ةت��ةوة  لةطةأل 
وةك  توركيان  بةرذةوةندييةكانى  ذيانء 

نةتةوةيةكى سةردةست لة توركيا كردووةتة 
تريشيان  نةتةوةكانى  ذي��انء  شوناسى 
نةتةوةى  بةتايبةتيش  قوربانى،  كردووةتة 
كورد، بؤية سياسةتى ثةراوَيزخوازى تورك 
بنةمايةكى  ناوةإاست وةك  لة خؤرهةآلتى 
لةطةأل  مامةَلةى  ثرةنسيثى  داإَي���ذراوء 
بنيادن��ان�ى  مَيذووى  بةدرَيذايى  كراوةء 

دةوَل�����ةت��ى ت���ورك، ل��ةس��اَل��ى)1924(ء 
عوسمانىء  خةالفةتى  رووخانى  لةدواى 
درَيذةيان  توركيا،  كؤمارى  دامةزراندنى 
داوة،  عوسمانى  ئيمثراتؤريةتى  ب��ة 
لةبةرئةوة  جياوازتر،  بةفؤرمَيكى  بةآلم 
كَيشةكانى  هةموو  رووى  بة  دةرط��اى 
ديموكراسييةتَيكى  داخستووةء  ك��ورددا 
ثةيإةوكردووة، كة لة بةرذةوةنديى توركدا 
ئيسالميى  لةنَيوان  هاوسةنطيى  بَيتء 
بؤية  راطرَيت،  عةلمانييةتدا  سياسييء 
ثإؤذةى كرانةوةى ديموكراسى لة توركيا، 
ضةواشةكردنى  بؤ  سيناريؤيةك  لة  جطة 
ضونكة  نةبوو،  تر  هيضى  طشتيى،  راى 
دةرئةنجامَيكى  هيض  ئةوجارةش  دةبينين 
بؤ  هةرهةنطاوَيك  بؤية  نةكةوتةوة،  لَي 
بة  توركيا،  لة  ئاشتى  ضارةسةركردنى 
ثةراوَيزكردنى ثةكةكة دةستثَيبكاتء بضَيتة 
ئةنجامَيكى  هيض  جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى 

نابَيت. 
ل��ةب��ةرئ��ةوةى ك��ة رةوش���ى ه��زرى 

طفتوطؤكردنء  بؤ  نةكراوة  ئامادة  تورك 
نةتةوةجياوازةكان،  بةيةكةوةذيانى 
هيض  كة  لةكاتَيكدا  تورك،  كوردو  بةتايبةت 
نةبَيتء  لةئارادا  ديموكراسى  دةرفةتَيكى 
بؤ  بَيت  م��ةرط��دا  ض��اوةإوان��ى  لة  ذي��ان 
كورددا  لةبةردةمى  تاكةإَيطا  ئايا  كورد، 
بؤ  نيية،  سةربازيى  شؤإشى  رَي��ط��اى 

كوردايةتى؟  بوونى  لةمافى  داكؤكيكردنى 
بؤ  هةنطاوَيك  وةك  لةساَلى)1978(  بؤية 
لةمافى  داكؤكيكردن  رووبةإووبوونةوةء 
زمانى دايكء كلتوورى نةتةوايةتى، ثةكةكة 
خؤى  ئؤجةالن  عةبدوَلآل  رَيبةرايةتيى  بة 
ئةمإؤ،  تا  س��اَل��ى)1984(وة  لة  راطةياندء 
بةردةوامة،  توركدا  ثةكةكةء  لةنَيوان  شةإ 
رابردووى  )26(ساَلى  لةماوةى  لةبةرئةوة 
رَيطاضارةى  ضةندين  ثةكةكة  ش��ةإدا، 
دةوَلةتى  بةردةم  بردووةتة  ديموكراسى 
ضونكة  ب��وون،  بَيسوود  ب��ةآلم  ت��ورك، 
ناسيؤناليستى  ب��ةردةم  ئاستةنطةكانى 
ئاشتةوايىء  دةرفةتى  ط��ةورةنء  تورك 
دنياى  لة  هةميشة  نادةنء  بةيةكةوةذيان 
خةالفةتى عوسمانيدا دةذين، بؤية رةوشى 
نابَيتء  جَيطير  وآلت���ةدا  ل��ةم  ئاراميى 
دةست  كةوتووةتة  ذي��ان  ضارةنووسى 
ئَيستاش  لةبةرئةوة  سةرباز،  كؤمةَلَيك 
ثةكةكة لة دؤخَيكى بةهَيزدا خةبات دةكاتء 
خؤرهةآلتى  لة  ئامادةباش  هَيزَيكى  وةك 

طةورةى  ثَيطةيةكى  خاوةن  ناوةإاستدا، 
سةربازيية  ط��ةورةى  هَيزَيكى  سياسىء 
ئةوناوضانةى  هةروةها  لةناوضةكةدا، 
تَيدادةكات،  خةباتيان  ثةكةكة  ئةمإؤ 
اليةنَيكى ترى بةهَيزى ثةكةكة دةردةخةن، 
سةربازييةكانء  ثَيوةرة  بةثَيى  ضونكة 
باشوورى  ثَيشمةرطةدَيرينةكانى  قسةى 

ناوضة  بةطرنطترين  قةنديل  كوردستان، 
ضإى  سروشتىء  هةَلكةوتةى  رووى  لة 
زستاندا  وةرزى  لة  بةتايبةت  ئةوناوضةية، 
مرؤظ  ئةستةمة  دةَلَين،  دةكةنء  وةسف 
طةريالء  ل��ة  جطة  ب��ذي��ت،  ناوضةية  ل��ة 
كة  زانى  بةدوور  ئةوةشيان  ثَيشمةرطةء 
بةسةرقةنديلء  بتوانَيت  دوذمنَيك  هيض 
خؤى  كورد  ئةطةر  سةركةوَيت  ثةكةكةدا 
هَيزَيكى  وةك  طةريال  ضونكة  نةيةوَيت، 
سةربازيدا،  لةبوارى  ضاالك  شؤإشطَيرى 
ئارام  هةرَيمَيكى  كردووةتة  ناوضةيةى  ئةم 
رووى  لة  بةهَيز  كؤمةآليةتىء  ذيانى  لة 
ئَيران  توركياء  ئةطةر  سةربازييةوة، 
لَيطةإَين، ئارامترين ناوضة دةبَيت لةعَيراقدا، 
ثةكةكة  دةسةآلتى  بةدرَيذايى  لةبةرئةوة 
توندوتيذييةكى  ج��ؤرة  هيض  قةنديل،  لة 
كوشتنى  خؤسووتاندنء  ذن��انء  دذى 
روشيدابَيت  ئةطةر  تؤمارنةكراوة،  ذنان 
ئةواندا  دةسةآلتى  سنوورى  دةرةوةى  لة 
طرنطة  ثَيوةرَيكى  ئةمةش  ئةنجامدراوة، 
مآء  نَيرء  ذيانى  هاوسةنطكردنى  بؤ 
لةناوضةكةدا،  دةس��ةآلت  سةركةوتنى 
ئةم  رؤذان��ة  ت��ردا  لةناوضةكانى  ضونكة 
راى  بة  بؤية  دةبينرَيت،  توندوتيذيية 
ثةكةكة  طرنطيى  سياسيى،  ضاودَيرانى 
واى  ئةوناوضةية  ثاراستنى  قةنديلء  لة 
دةبينن، بةدرَيذايى دروستبوونى حكومةتى 
ئةمإؤ،  تا  س��اَل��ى)1921(ةوة  لة  عَيراق 
هَيزة  بكةنء  كؤنترؤأل  قةنديل  نةيانتوانيوة 
ئةطةر  بؤية  لَيدةركةن،  شؤإشطَيإةكانى 
نةبواية،  لةقةنديل  ثةكةكة  وةك  هَيزَيكى 
ئةوناوضةية  راثةإينةوة  ل��ةدواى  ئ��ةوة 
رَيكخراوة  مرؤظكوذء  حةشارطةى  دةبووة 
دراوس��َي��ش  وآلت��ان��ى  تيرؤريستةكانء 
بةكارياندةهَينا  فشار  وةرةق���ةى  وةك 
بة  بؤية  كوردستان،  حكومةتى  سةر  بؤ 
خةسَلةتانةى  ئةو  هةموو  لةبةرضاوطرتنى 
دةبَيت  لةقةنديل،  بوونيان  ثةكةكةء 
خوَيندةوارانى  نووسةرانء  لةوسؤنطةوة 
بؤ  لؤذيكييانة  خوَيندنةوةيةكى  ك��ورد 

لة  شؤإشكردن  ثةكةكةء  سياسيى  دؤخى 
رةهةندةكانى  بكةنء  باكوور  كوردستانى 
شرؤظة  سياسييانة  زانستى  بةشَيوةيةكى 
بكرَين، نةك بةشَيوةيةكى سؤزداريى مامةَلة 
خؤرهةآلتى  كَيشةى  طةورةترين  لةطةأل 
ن��اوةإاس��ت ب��ك��ةنء ل��ةض��وارض��َي��وةى 
بكرَيت،  مامةَلة  نووسينَيكدا  بةرذةوةنديى 
ئةمإؤى  سياسيى  دؤخ��ى  ل��ةب��ةرئ��ةوة 
هاوكَيشةيةكى  لةناو  كوردستان  باكوورى 
طوزةردةكات،  وآلتدا  ضإى  بةرذةوةنديى 
دةبَيت بةضاوَيكى فراوانتر تابلؤ سياسييةكة 
بؤ  هةنطاوَيك  هةر  بؤية  بخوَينرَيتةوة، 
بهاوَيذرَيت،  ثةكةكة  ل��ةك��ةدارك��ردن��ى 
لة  دةخولقَينَيت  مةترسيدار  مانايةكى 
بزووتنةوةى نةتةوايةتىء هةنطاوَيك دةبَيت 
ئةو  دواجار  شؤإشكردن،  بَيماناكردنى  بؤ 
ميكانيزمانةى بؤ بضووككردنةوةى ثةكةكة 
طفتوطؤكردنى  نووسينء  لةضوارضَيوةى 
هةندَيك  كة  دةبينرَين،  تةلةفزيؤنةكاندا 
ماوةيةدا كردوويانةتة خةمى  لةم  نووسةر 
كاريطةرييان  بضووكترين  بةآلم  خؤيان، 
نةبووة لةسةر رةوشى بيركردنةوةى تاكى 
كورد، ضونكة مةوداى ئةمجؤرة نووسينانة 
ماَلئاوايى  لةوَيوة  بإدةكةنء  ضاثخانة  تا 
راستيدا  لة  دةكةن،  نووسين  لةئةخالقياتى 
بؤ  طةإانةوة  بةبآ  نووسةرانة  ئةمجؤرة 
باس  سياسييان،  شوناسى  رابردوويانء 
جةستةى  بة  دةكةنء  ثةكةكة  كَيشةى  لة 
رَيطاضارة  تورك  بةهزرى  بةآلم  خؤيان، 
طةورةيى  لةكاتَيكدا  دادةنَين،  ثةكةكة  بؤ 
تواناى  بيركردنةوةء  لةئاستى  كَيشةكة 
سةردانى  بؤ  ئةوان  ضونكة  نيية،  ئةواندا 
سياسيى  ثرسى  دةبَيت  هةولَير  سلَيمانىء 
طةرمكردنى  بؤ  ئةوةشيان  بؤية  بكةن، 
هةَلوَيستى  ن��ةك  نووسينة،  ب���ازاإى 
طةورةى  كَيشةى  لةبةرئةوة  سياسييان، 
ثةكةكة كَيشةى نةتةوةيةكى )20(مليؤنيية لة 
توركياء هةر كوردَيك بؤخؤى ثةكةكةيةكة 
لة باكوورى كوردستان، بؤية بةو ستوون 

نووسينة ضارةسةر ناكرَيت.

ئازاد ضاالك
كةسي  زؤر  وةك  منيش  راثةإين  ثاش 
زؤرم  ئاواتَيكي  هيواو  كوردستان  لة  ديكة 
طوَيم  كة  بوء  هةَلضني  د.بةرهةم  لةسةر 
كةسَيكي  دةم��وت  دةط��رت،  قسةكاني  لة 
خاوةن  بإوانامةء  خ��اوةن  طةنج  ديكةي 
كة  ديثلؤمات،  دنياديدةو  ثسثؤإييء 
زماني  وةك  زمان  ضةندين  بة  دةتوانَيت 
كوردستانة  روودةكاتةوة  بدوَيت،  دايك 
كؤَلةكةيةكي  دةبَيتة  خؤمانء  كَلؤَلةكةي 
يةكَيتىء  بنياتنانةوةي  هةَلسانةوةو  ثتةوي 
ئةوروثاو  لة  زؤر  ساآلنَيكي  لةبةرئةوةي 
بة  ئةوا  بةسةربردووة،  ذياني  ئةمريكا 
ئةزموونةكانى ئةوآء تواناو هَيمن�ىء ديدو 
بؤضوونةكاني خؤي ئةزمووني ديموكراسي 
دةكات،  بةهَيزتر  ناو حكومةت  ناو حيزبء 
من  بؤضووني  بة  بَيت  هؤيةك  هةر  لةبةر 
د.بةرهةم، وةك زؤر  بم  كة هيوادارم هةَلة 
ضووة  ثَينةكراو  كارةي  ئةو  ديكة  كةس�ى 
بةإَيدةكاتء  كات  كة  كاروانةي  ئةو  ريزي 

دةداو  بةَلَينَيك  طرَيكوَيرةيةك  هةموو  بؤ 
ئامادةي  وةآلمَيكي  ثرسيارَيك  هةموو  بؤ 

ضةندجار بيستراوي ثَيية.
ئةمريكييةكان  الي  د.ب���ةره���ةم، 
كراوةو  عةقَلَيكي  تواناو  خاوةن  كةسَيكي 
الي  عَيراقييةكانء  الي  بوو،  خؤشةويست 
بةإَيزَيكي  عةرةبةكانيش  سياسيية  اليةنة 
بهاتاية  قسة  ئةطةر  دةكراء  سةير  زؤرةوة 
لة  كة  بةرثرس،  شايستةي  كةسَيكي  سةر 
توانا  خاوةن  عَيراقدا  ثَيشووي  حكومةتي 
بَيت، ئةوان ثَيش ئَيمة د.بةرهةميان بةنموونة 
دةهَينايةوة، من ناتوانم وةآلمي ئةو ثرسيارة 
تَيإوانينةكانماندا  لة  ئَيمة  ئايا  كة  بدةمةوة، 
هةَلة بووين، ياخود بارودؤخي كوردستانء 
ملمالنَيكاني  هةمةاليةنةكانء  بةرذةوةنديية 
كة  وايانكرد،  ئاَلؤزةكان  كَيشة  حيزبء 
ئةمة  دةربضنء  هةَلة  بؤضوونةكانمان 
طةر  ضونكة  سياسةتة،  حيزبايةتىء  حاَل�ى 
بتةوآ بمَينيتء ثةراوَيز نةخرَيي هةر تةنيا 
ثردي  دةهَيَلنةوة، كة وةك  بؤ  رَيطةت  يةك 
كة  بيطريتةبةر،  دةبآ  هةر  باريكةو  سيرات 

ئةوةشيان ديسان ب�آ باجي طةورة نيية.

سةرؤكي حكومةتي هةرَيمء كؤبوونةوةكةي 
)7/16(ي يةكَيتيي نووسةراني كورد

 نايشارمةوة بةسةرسوإمانةوة هةواَل�ى 
ئةو داوةتكردنء بةشداريكردنةم وةرطرت، 
د.بةرهةم- بةإَيز  نووسينطةي  لةاليةن  كة 

ثَيموابوو:  كراء  ئاراستةم  تةلةفؤن  بة  ةوة 
كة هةَلةيةك هةية، دةنا بؤ من بانط دةكرَيم 
هةر  كة  زانيم  دواتر  كؤبوونةوةية!  ئةو  بؤ 
من وةك سةرنووسةر بانط نةكراوم، بةَلكو 
لظين( هاوآلتىء  )ئاوَين�ةو  سةرنووسةري 

كة  دةَلَيم:  بةويذدانةوة  بانطكراون،  يش 
ديموكراتيانةي  ذيرانةو  هةنطاوَيكي  ئةمة 
ب�آ  دةي��ت��وان�����ى  ضونكة  د.ب��ةره��ةم��ة، 
كؤبوونةوةية  ئةو  ئَيمةش  ئامادةبووني 
بةكةمترين رةخنةء طازندة بةإَيبكات، بةآلم 
ئازادو  ميدياي  بةشداريكردني  بيرؤكةي 
خؤي  بؤ  كؤبوونةوةيةدا  لةو  ئؤثؤزسيؤن 
سةرؤكي  بؤ  ثؤزةتيظة  بةهَيزو  خاَلَيكي 

حكومةتي هةرَيم.
كؤبوونةوةكاني  لة  جطة  بوو  دةمَيك 
بةشداريي  بةغدا  لة  هاوثةيمانيي  ليست�ى 
حيزبي�ىء  كؤبوونةوةيةكي  جؤرة  هيض 
كؤبوونةوةكةي  نةكردبوو،  حيزبيم  غةيرة 
لةطةأل  ه��ةرَي��م  حكومةتي  س��ةرؤك��ي 
بايةخء  بةندة  الي  نووسةران  يةكَيتيي 
بوو  ثَيمخؤش  هةبوو،  تايبةتي  طرنطييةكي 
هةطبةياندا  لة  كورد  نووسةراني  بزانم 
ميللةتةكةيان  ئ��ازارَي��ك��ي  خ���ةمء  ض 
هةَلطرتووةو دةيانةوَيت بةديتن�ى سةرؤكي 
حكومةتةكةيان ض�ى بَلَينء بة ض شَيوةيةك 
خةمةكانيان هةَلَيذن، ثَيموابوو: كة يةكةم 
ثرسيارو دوا ثرسيار باس لة فراوانكردني 
نووسةرانء  دةربإيني  ئازاديي  مةوداي 
رؤذنامةنووسانء ديموكراسي لة هةرَيمء 
ضاكسازيي هةمةاليةنةي ئةداي حكومةتء 
خزمةتطوزاريية  كاركردنء  بةرنامةي 
نووسةران  دةبَيت،  ئيفليجةكان  ش��ةلء 
خ��اوةن  رؤش��ن��ب��ي��رى  ك��ةس��ان��ي  وةك 
ثَيداطريي  هةَلوَيست،  وش��ةو  ق��ةَل��ةمء 
طةندةَلي�ىء  بةربةرةكان�َيكردني  لةسةر 
ئاوديوكردني نةوتء ثاراستني سةروةتء 

ساماني طشتيي دةكةن.
مةسةلةية  ئةو  نووسةران  ثَيموابوو: 

دةورووذَينن، كة دةبآ ئيتر لةمةودوا ناوي 
نووسةر بة كةسَيك نةدرَيت لةبةرئةوةي كة 
ضةند ثارضة شيعرَيك، يان ضةند ضيرؤكَيك، 
حيزبةكان  بؤ  طشتيي  وتارَيكي  ضةند  يان 
دةنووس�َيت، بةَلكو ثَيوةر بؤ نووسةر، ض لة 
زةماني شاخء ض لةدواي راثةإين بةو كةسانة 
بدرَيت كة بة قةَلةمةكانيان، بة هةَلوَيستيان 
كةموكورتييةكانء  سةر  دةخةنة  دةست 
لة  هاوآلتييان  ئازارةكانى  ئَيشء  ئازايانة 
نووسينةكانياندا رةنط دةداتةوةو ثَيشنيازي 
دةس��ةآلت��داران  حكومةتء  بؤ  بةج�آ 
بيروإاي  لةسةر  ئامادةن  و  دةخةنةإوو 
هةَلوَيستوةرطرنء  نيشتمانثةروةرانةيان 

باجةكةشي بدةن.
كؤبوونةوةي  لة  بينيم  كة  ئ��ةوةي 
جطة  زؤرم(،  )رَي��زي  لةطةأل  نووسةران 
ئةواني  هةموو  نووسةر،  س�آ  دوو  لة 
طةإانةوةي  عةرزةو  داواي��ان،  تةنيا  ديكة 
رَي��زل��َي��ن��انء زي��ادك��ردن��ي م��ووض��ةو 
ئيتر  ب��وو،  نووسةران  خؤشطوزةرانيي 
شانؤء  هونةرو  رَيزمانء  زمانء  كَيشةي 
ئاستَيكداية،  ض  لة  ئةمإؤ  بةطشتيي  ئةدةب 
نووسةراني  زؤري  زؤربةي  كَيشةي  ئةوة 

كورد نةبوو!
بةضاوي  كؤبوونةوةية  لةو  ئ��ةوةي 
حيزبء  كة  نزمةية،  ئاستة  ئةو  بينيم  خؤم 
رَيكخراوةكاني  سةنديكاو  حكومةتء 
حيزب  سَيبةري  م��ةدةن��يء  كؤمةَلطةي 
بةرخؤدانء  بة  ثَيويستي  كة  تَييكةوتوون، 
ضاكبوونء  ب��ؤ  هةية  موعجيزةيةك 

هةَلسانةوةيان.
كَيشة  باس�ى  نووسةران  زؤرينةي  نة 
سةرةكييةكاني كوردء هاوآلتييانيان كردو، 

نة سةرؤكي حكومةتيش بابةتي ئةو كَيشة 
زؤرانةو ئةو بارة ئاَلؤزةي لةطةأل كردنةوة 
نووسةرانى  هزري  بيرو  بزانآ  ئةوةي  بؤ 
كورد بؤ ضارةسةركردني كَيشة ئاَلؤزةكان 
ثَيشنياز  ضي  نووسةران  دةبيننء  ضؤن 

دةكةن.
هةرَيمي  حكومةتي  سةرؤكي  وةآلمي 
نووسةراني  داخوازييةكاني  بؤ  كوردستان 
رؤشنبيريي  وةزيري  رووب��ةإووي  كورد 
بةإَيزيشي  وةآلمةكاني  كرايةوةو  هةرَيم 
تةسككردنةوةي  لةمةإ  ئازاد  ميدياي  بؤ 
م����ةوداي ئ���ازادي���ىء دي��م��وك��راس��يء 
فةوزاي  رؤذنامةنووسانء  تيرؤركردني 
ياساء  لة  رَيزنةطرتن  رؤذنامةطةريىء 
لةضةند  خؤي  طةندةَل�يى  تةشةنةكردني 
جار  دةيان  كة  بين�ى،  كورت  رستةيةكي 

بةطوَيماندا دراوة، كة ئةويش:
بة  هةم�ووي  زؤرنء  كَيشةكان�مان   

شةو و رؤذَيك ضارةسةر ناكرَين.
تةنها  ئَيوة  بةآلم  ك��راوة،  زؤر  شتي   
شتة  باس�ى  دةبيننء  كةموكورتييةكان 

باشةكان ناكةن.
دةست  ثَيكةوة  هةموومان  با  وةرن 
ضارةسةركردني  بؤ  يةك  دةستي  بخةينة 

كَيشةكان.
حيزبدا  لةناو  دوَينآ  هةتا  ئةوانةي 
كةموكورتييانةيان  ئةو  بةشَيكي  بوون 
لةئةستؤدايةء هةموو طيروطرفتةكان خةتاى 
حيزبة دةسةآلتدارةكان نيية، بةَلكو خةتاي 

ئةوانةشة كة ئةمإؤ لة ئؤثؤزسيؤندان.
كؤتاييهات  وةآلمانة  بةم  جؤرةء  بةم 
بةكؤبوونةوةي سةرؤكي حكومةتي هةرَيم 

لةطةأل يةكَيتي نووسةراني كورددا.

لةماوةى )26(ساَلى رابردووى شةإدا، 
ثةكةكة ضةندين رَيطاضارةى ديموكراسى بردووةتة بةردةم دةوَلةتى 

تورك، بةآلم بَيسوود بوون
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تؤثء نةوت
بةثَيي  بةَلكو  بوترَيت،  كةس  يةك  بة  تةنها  كة  نيية  سيفةتَيك  قاضاخضي، 
كة  ناودةبرَيت.  هةَلدةستن،  )ئابووري(ية  كارة  بةو  كةسانةي  ئةو  قةوارةي 
يان  قاضاخضييةكة،  حيزبة  ثَييدةَلَين،  بَيت،  قاضاخضَيتى  خةريكي  حيزبَيك 
كؤمةَلَيك كةس سةريان نابَيت بةيةكةوةو بةو كارة ناوبانطيان هةبَيت، خةَلك 
بة  حكومةتَيكيش  ئةطةر  خؤ  دةبةن،  ناويان  قاضاخضييةكة(  )جةماعةتة  بة 
)قاضاخضَيتى( ذيا، بة حكومةتة قاضاخضييةكة دةناسرَيتء دووريش نيية بنةماَلة 
هةبَيتء قةدةريان بةو )ثيشة(يةوة بةسترابَيتةوة، بؤية بة بنةماَلة قاضاخضييةكة 

دةضنة تةئريخةوة.
بةآلم جياوازييةكي طةورة هةية لةنَيوان ئةوةي تاكة كةسَيك، ياخود ضةند كةسَيكي كةم بؤ بذَيويي خؤيان 
بةوكارة هةستن، بةرامبةر بة حيزب، يان دةسةآلتَيك بةو كارة هةستَيت، ضونكة لةكاتي ئاشكرابووندا، تاكةكةسَيك 
لة  بَيتةوة،  باجةكة  يان حكومةتَيك رووبةإووي  لةوةي كة حيزب،  )ثيشة(كةي جياوازة  باجـى  )قاضاخضيية(،  كة 
خراثترين حاَلةتدا كةسَيكي قاضاخضي، زيندان دةكرَيت، ئةي ئةطةر دةسةآلتَيك كة دوو حيزبى لةثشتةوة بَيت، ضؤن 

مامةَلةي لةطةَلدا دةكرَيت؟!!
كاتَيك دةسةآلتَيكي سياسيي بة )وةعى(يةوة، قاضاخضَيتي كردووة بة بةشَيك لة داهاتي خؤي، ئةو داهاتةي كة 
لةبنةإةتدا موَلكى طشتييةو دةبَيت بؤ خةَلكء ثَيداويستييةكاني سةرف بكرَيت، بةثَيضةوانةوة تةنانةت خةَلكاني سةر 
بة دوو جةمسةري دةسةآلتةكةش ئاطاداري وردةكاريىء ضؤنَيتيي سةرفكردنء ضارةنووسي ئةو داهاتة نين، ض 
جاي دةيان كةسى )دةستإؤيشتووي( حكومةت ئاطاداري ئةو قاضاخضَيتيية نين، ياخود ئاطادارنء خؤيان بَيدةنط 

كردووة تا )نانبإاو( نةبن.
ئةمإؤ لةسةر ساحةي عَيراقىء دةرةوةش، دةسةآلتي سياسيي بةهؤي قاضاخضَيتيكردن بة )نةوت(ي هةرَيمةوة، 
رووبةإووي كؤمةَلَيك ثرسيارو كَيشة بووةتةوة كة خؤدةربازكردنى ئاسان نييةو وةك هةموو كَيشةيةكي ديكة 
)بؤيان ناضَيتةسةر(. دةسةآلتَيك بة )9( مليار دؤالري بودجةو داهاتي طومرطء ئةو هةموو ئةمالواليانةي تَيرنةخوات، 
لةثاأل ئةوةشدا بكةوَيتة قاضاخضَيتي بة داهاتَيكي ديكةي هةرَيم كة نةوتةو بيةوَيت وةك هةموو كارةكاني ديكة، 
خةَلكء دةرودراوسَيش بةوة ضاوثؤش بكات كة شتى وا رووي نةداوةو ئةطةر )خوانةكردة( رووش بدات، ئةوة 
بؤ خزمةتي هةرَيمي كوردستانة!!!، هةر باشة دةسةآلتي هةرَيم ثَيمان ناَلَيت كة بودجةكة كةمةو بةشي ئةو هةموو 
عةشاماتةي )3( ثارَيزطاكةي هةرَيم ناكات!، بؤية ناضارة ئةو قاضاخضَيتيية بكات بؤ رازيكردني خةَلك )نةوتي خؤمان 

بؤ طيرفاني خؤمان(!!
يةكَيك لة مةترسييةكاني طةورةبووني ئةم كَيشةية، ئةوةية كة لة حكومةتي ناوةندةوة بير لةوة بكرَيتةوة كة ئةو 
نةوتةي دةسةآلتي هةرَيمي كوردستان دةيكات بةو ديوا، مةزنة بكرَيتء لة بودجةي هةرَيم ببإدرَيت، كة ئةوةش 
خةَلكي باجةكةي دةدا، ضونكة دةسةآلت ئةوكاتة بةبيانووي ئةو كةمكردنةوةية، هَيندةي ديكة لة خزمةتطوزاريي 
كةمدةكرَيتةوةو هَيندةي ديكةش دةخرَيتة قاسة تايبةتييةكاني دةسةآلتةوة لةذَير دروشمي )ئةزمووني بودجةي 

هةرَيم!(.
لةبةرامبةردا  ئاوديو دةكات،  ئَيران  بؤ  )نةوت(  ثرسيارَيكي ديكةي ئةم قاضاخضَيتيية ئةوةية: باشة كة هةرَيم 
ئَيران ضي دةكات؟ هةموو رؤذانة دةبينين لةبري ئاوديوكردني نةوتي هةرَيم، ئَيران )تؤث( ئاوديو دةكاتء قوربانيية 

ماديىء ئينسانييةكان زؤر لةو تةنكةرانة طةورةترن كة ئاوديو دةكرَين.
تؤ بَلَييت دانيشتوواني بناري قةنديلء ناوضةكاني ديكةش، هَيندة هةستي دةسةآلتداراني هةرَيم نةبزوَينن كة 
بؤ جارَيكيش بإيار بدةن لةنَيوان نةوتي هةرَيمء تؤثى ئَيراندا، ئةو خةَلكة بثارَيزن؟ ئةطةرضي كةس نازانَيت ثارةي 
ئةو ئاوديوكردنة ضةندةو ضى لَيدَيت، ضونكة دةضَيتة خانةي )نةسريةي نةوت(ةوة، بةآلم خؤ دةكرَيت قةرةبوويةكي 
باشي قوربانيياني ئاوديوكردني تؤثةكاني ئَيران بكرَيتةوة. ئاخؤ ثارةي ئةو تةنكةرانةي رؤذانة دةكرَين بةوديوا، 
بةشى ئةوة ناكات كة قوربانييةكان بخرَينة شوَينَيكي ئةمانء دوور لة كاريطةريـي وةآلمــدانــةوةي ئَيران، بــؤ 
جَلةو  نيشتمانثةروةرانةي  هةستي  نةتةوايةتىء  داهاتي  حسابى  لةسةر  هةرَيم،  دةسةآلتي  )مةكرةمة(يةي  ئـةو 

بةدةستةكاني حوكمي هةرَيم؟
ثاش داطيركردني )كوةيت( لةاليةن رذَيمي سةدامةوةو ثاش سةثاندني بايكؤتكردني فرؤشتني نةوتي عَيراق 
بةدةرةوة، بإيارَيك دةرضوو بةناوي )نةوت بةرامبةر بةخؤراك(، واتة رذَيم بإَيك نةوت بفرؤشَيتء بة ثارةكةي 
خواردن بؤ خةَلكي عَيراق بكإَيت، ئةمةي ئةمإؤي دةسةآلتي هةرَيم دةيكات، هةقة ناوببرَيت بة )نةوت بةرامبةر بة 
تؤث(، بةآلم لة ثارةكةي عَيراق، ضةند خواردن بؤ خةَلك كإدرا، هةر ئةوةندةش لةم قاضاخضَيتييةي هةرَيم، دةضَيتة 

طيرفاني كؤمةآلني خةَلكي هةرَيمةوة.

ثشكؤ ناكام
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