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دوانزة هةفتةية 
بكوذانى سةردةشت ناديارن

لة ئَيستادا هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

كةس نازانَيت داهاتى نةوتي كوردستان لة كويَية
رؤذنامة

ئاماذة  ضاودَيران  ثةرلةمانتارانء 
بؤ ئةوة دةكةن كة كةس نازانَيت داهاتى 
ئةركى   بة  ضةندةو  كوردستان  نةوتى 
ثةرلةمانى دةزانن بةدواداضوون بؤ ئةو 
لةداهاتى  ثارانة بكرَيت كة ضةند ساَلة 
دوو  لةاليةن  ن��ةوت  بةقاضاخبردنى 

حيزبة دةسةآلتدارةكةوة براون.
ليذنةى  ئةندامى  تؤفيق،  ناسك 
ثةرلةمانى  سروشتييةكانى  سامانة 
كة  كردةوة:  لةوة  جةختى  كوردستان 
بة  نينء  ثارانة  ئةو  ئاطادارى  ئةوان 
سةرضاوة  داراي��ىء  ليذنةى  ئةركى 
لةاليةكء  نةزاهة  سروشتييةكانء 
زانى  ثةرلةمانيشى  سةرؤكايةتى 
بارةيةوة  لةم  ورديان  بةدواداضوونى 

هةبَيت.

عومةر  ئةظين  ت��رةوة،  لةاليةكى 
ليستى  ب��ة  س��ةر  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارى 
سةرؤكى  جَيطرى  كوردستانيىء 
سروشتييةكانى  سامانة  ليذنةى 
ثةرلةمانى كوردستان  بة سايتى سبةى 
سةرةتاى  ثَيش  نةوتةى  »ئ��ةو  وت: 
ئةمساَل براوةتة دةرةوة هيض داهاتَيكى 
بؤ  حكومةت  لة  حسابى  تا  ديارنيية 

بكرَيتةوة«.
هةروةها ناسك تؤفيق وتى: ئةركى 
ثةرلةمانتارانء  هةموو  سةرةكى 
جديى  بةدواداضوونى  سةرؤكايةتيشة 
لة  ضونكة  بكةن،  داهاتانة  ئ��ةو  بؤ 
ياساى بودجةى ئةمساَلدا بة مادةيةكى 
قانوونى ثةسةندكراوة كة دةبَيت داهاتى 

رابردووش ئاشكرابكرَيت.
بؤ ل2

22رَيكةوتننامةكانى هةرَيم بؤ ناردنةوةى ثةنابةران ئاشكرا دةكرَين

حكومةت لوتفء مةرحةمةتى زياد 

بؤ هةندَيك كؤمثانيا دةنوَينَيت!
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لة وةآلمى 
بؤ قسةكانى وتةبَيذةكةى 

ثارتى ديموكراتى كوردستان
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لة
7/25 مَيذووى نوَيى 

هةرَيمى كوردستانة

رَيبين هةردى:
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نةوشيروان مستةفا: بة هةموو توانامانةوة بةرطريى لة ميدياى ئازاد دةكةين

نزيكةى 80%ى ثارَيزةرانى سلَيمانى، دةنطيان نةداوة
»ئةوةى لة هةلَبذاردنى ثارَيزةران روويدا، هةر لة مؤزةمبيق هةية«

د.رؤذ: طةر بة قاضاخبردنى نةوتى هةرَيم 
راست بَيت، قبووَلى ناكةين 

سةرؤكى ليستى سةوز: بةهارى داهاتوو 
هةلَبذاردنى ثارَيزطاكان دةكرَيت

رؤذنامة

نةوشيروان مستةفا، دةَلَيت: »ئةو بةرنامة 
سياسييةى كة هةمانة بةتةنيا بة موعارةزةيي 
جَيبةجآ نابَيت، ئَيمة لة ثاشةإؤذيشدا كار بؤ 
بطرينة  دةسةآلت  فيعلةن  كة  دةكةين،  ئةوة 
بةرنامة  ئةو  دةسةآلتةوة  لةإَيطةي  دةستء 

سياسييةي كة هةمانة جَيبةجَيى بكةين«.
ساَلَيك  لةثاش  مستةفا،  نةوشيروان 
تَيثةإبوون بةسةر هةَلبذاردنى خولى سَييةمى 
دروستبوونى  كوردستانداء  ثةرلةمانى 
بزووتنةوةى طؤإان وةك هَيزَيكى سةرةكيى 
ئةوة  بؤ  ئاماذة  كوردستاندا،  لة  ئؤثؤزسيؤن 
دةكات كة ئةوان؛ ئسلوبى ملمالنَيى سياسييان 

طؤإى  لةبنةإةتةوة  عَيراقدا  كوردستاني  لة 
هةرضةند  رابردوو،  ساَلى   )50( »بةدرَيذايي 
ملمالنآ  ناكؤكيىء  كورددا  جوآلنةوةي  لة 
دروست بووبَيت، اليةك ثةناي بردووةتة بةر 
ضةك بؤ ئةوةي بةزةبري ضةك سةر بةاليةكي 
بة  ناكؤكييةكانيان  ياخود  دابنةوَينَيت،  ديكة 
زةبري ضةك بةالدا بخةن، ئَيمة بؤ يةكةمينجار 

لةمَيذووي نوَيى كوردستاني عَيراقدا، ئسلوبى 
ملمالنَيي  لة  ط��ؤإي  سياسيمان  ملمالنَيى 
ضةكدارييةوة بؤ ملمالنَيى سياسييء ثَيمواية: 
طؤإان  بؤ  كة  طةورةية  سةروةرييةكي  ئةوة 

تؤمار دةكرَيت«.
لة  يةكَيك  لةبارةى  مستةفا،  نةوشيروان 
ئامانجةكانى بزووتنةوةكةى كة ثشتيوانيكردني 

كؤَلةكةكاني  لة  »يةكَيك  وتى:  ئازادة،  ميدياي 
ميدياي  دنيا،  وآلتاني  لة  ديموكراسي  ذياني 
كاركردنى  بؤ  هةلة  رةخساندني  ئ��ازادة، 
كوردستانيشدا  لة  لةبةرئةوة  ئازاد،  ميدياي 
لة  بةرطريى  داكؤكييء  توانامانةوة  بةهةموو 

ميدياي ئازاد دةكةين«.
بؤ ل4و5

دلَير عةبدولخالق - كؤسار جةالل

ليستى  ثةيإةوكردنى  بة  ثارتى  يةكَيتىء 
 )11( ليستة  ب���راوة،  زؤري��ن��ةى  داخ���راوى 
كةسييةكةى خؤيان دةكةنة نةقيبء ئةنجومةنى 

بةرامبةريشدا  لة  ثارَيزةران،  سةنديكاى  باآلى 
بايكؤتى  ثارَيزةران  لة  بةرضاو  ذمارةيةكى 
لة  تةنيا  بةشَيوةيةك  دةكةن،  هةَلبذاردنةكان 
سلَيمانى لة كؤى )799( ثارَيزةر، )174( كةس 

دةنطيان داوة.

سةنديكاى  ك��ؤن��ط��رةى  بةستى  دواى 
15ء  )14ء  رؤذان���ى  ل��ة  ك��ة  ث���ارَي���زةران، 
رؤذى  بةإَيوةضوو،  هةولَير  لة   )2010/7/16
هةولَيرء  ثارَيزطاكانى  لة  هةَلبذاردن   )7/25(
دياريكردنى  بؤ  دهؤك  كةركوكء  سلَيمانىء 

نةقيبء ئةنجومةنى باآلى سةنديكاكة ئةنجامدرا، 
ء  داخراو  ليستى  شَيوازى  لة  سوودبينين  بة 
ليستةكةى  س��ادة،  زؤرينةى  ثةيإةوكردنى 
ثارتىء يةكَيتى هةَلبذَيردرانةوة، دروستبوونى 
دوو  ئةو  نَيوان  رَيكةوتنى  بةثَيى  ليستةكةش 

حيزبة بووة، كة نةقيبى سةنديكاكة بؤ يةكَيتى 
وةك  سةعدى(  )وريا  ثارَيزةر  تَييدا  كة  بوو، 
نةقيبء )10( ئةندامةكةى تريش لةنَيوان ثارتىء 

ئ��ي��س��الم��ي��دا يةكَيتىء ئةندامَيكى يةكطرتووى 
           . ن ا بةشكر ا بؤل2د

ئةلةند مةحوى

ش��اوةي��س،  ن���ورى  د.رؤذ   
عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك  جَيطرى 
دةك��ات��ةوة،  ئ��ةوة  لةسةر  جةخت 
عَيراق  وةزيرانى  ئةنجومةنى  كة 
لة  لَيكؤَلينةوةية  س��ةرط��ةرم��ى 
بردنة  قاضاخ  بة  زانيارييةكانى 
دةَلَيت:  هةرَيمء  نةوتى  دةرةوةى 
»طةر ئةو زانيارييانة راستبن، رةتى 

دةكةينةوة«.

لة  ك��ة  ضاوثَيكةوتنَيكيدا  ل��ة 
ذم���ارةى دوَي��ن��َي��ى رؤذن��ام��ةى 
بآلوكراوةتةوة  شةرقولئةوسةت 
جَيطرى  شاوةيس،  نورى  د.رؤذ 
س����ةرؤك وةزي���ران���ى ع��َي��راق 
زانيارييةك  ضةند  كة  ئاشكرايكرد، 
سةبارةت بة قاضاغبردنة دةرةوةى 
طةيشتووةتة  ه��ةرَي��م  ن��ةوت��ى 
عَيراق،  وةزي��ران��ى  ئةنجومةنى 
رؤذنامةى  هةندَيك  لةاليةن  كة 
ب��ي��ان��ي��ي��ةوة ب���آلوك���راوةت���ةوةو 

ئةنجومةنى ناوبراويش سةرطةرمى 
ثةيوةنديشمان  تاوتوَيكردنيةتىء 
كردووةء  هةرَيمةوة  حكومةتى  بة 
رةوان���ةى  وةف��دَي��ك  هةرَيميش 
دةكات  بةغدا  ئةنجومةنى وةزيرانى 
بابةتةء  ئةو  روونكردنةوةى  بؤ 
وتيشى: »طةر ئةو زانيارييانة راست 
رةتدةكةينةوة،  هةنطاوة  ئةو  بَيت، 
هةموو  لة  بةر  ثَيويستيشة  بةآلم 
زانينى  بؤ  بكةين  وردبينيى  شتَيك 

هؤكارةكان«.

رؤذنامة

سةرؤكى ليستى سةوز )109( 
لة ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيمانى 
داهاتوو  بةهارى  كة  رايطةياند، 
ثارَيزطاكةى  سَى  هةَلبذاردنى 

هةرَيم ئةنجامدةدرَيت.
لة  ع��ةب��دوَل��آل،  شَيركؤ  د. 
وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا 
ليستى  يةكَيتي  »سةركردايةتى 
لة  كة  ئاطاداركردةوة،  )109(ى 

ئةو  داهاتوودا  ساَلى  بةهارى 
ئةوةشى  دةكرَيت«،  هةَلبذاردنة 
ئةوة  ئةطةرى  كة  خستةإوو: 
ياساى  بة  ماوةيةشدا  لةو  هةية 
ث��ارَي��زط��اك��ان��دا  ئةنجومةنى 

بضنةوة«.
ثةرلةمانتارى  رةئوف،  د.زانا 
طؤإانء ئةندامى ليذنةى ياسايى، 
لةو  بإيارَيكى  لة  نيطةرانى خؤى 
»ئةطةر  وتى:  دةربإىء  شَيوةية 
بمانةوَيت حورمةتء ضاالكيى بؤ 

ثَيويستة  بطةإَينينةوة  ثةرلةمان 
رَيز لةو ياسايةنة بطيرَيت، كة لة 
ثةرلةمان دةردةكرَيت، دواخستنى 
ئةنجومةنى  ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
يةكَيتىء  رَيكةوتنى  ثارَيزطاكانء 
ث��ارت��ى ل��ةس��ةر ئ��ةو ت���ةوةرة، 
لةسةر  طةورةية  هةإةشةيةكى 
بَيحورمةتكردنى  ديموكراسىء 
ث��ةرل��ةم��ان��ة ب��ةرام��ب��ةر ئ��ةو 

ياسايانةى دةريدةكات«.
بؤ ل10
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رؤذنامة

كةناَلةكانى   )2010/7/22( رؤذى 
ديموكراتى  ثارتى  بة  سةر  راطةياندنى 
ن��اوى  ب��ة  لَيدوانَيكيان  ك��وردس��ت��ان، 

)وتةبَيذَيكةوة( بآلوكردةوة.
لة  ب��اس  لَيدوانةكة  ئ��ةوةى  لةطةأل 
بة  دةك��اتء  رؤذنامةكةمان  هةواَلَيكى 
رؤذنامةى  دةك��اتء  ن��اوزةدى  بَيبنةما 
خةباتيش، لةذَير ناونيشانى »جارى يةكةم 
بؤ  بوختانمان  )رؤذنامة(  رؤذنامةى  نيية، 
سياسييانةى  ثيالنَيكى  كة  هةَلدةبةستَيت، 
دذى  ل��ة  راس��ت��ةوخ��ؤ  م���ةرام���دارةء 
)1(دا  الثةإة  لة  ئاإاستةكراوة«،  ثارتيمان 

بآلوكردةوة.
وةآلمدانةوةى  بؤ  رؤذنامة  رؤذنامةى 
داواى  كة  ثارتى  بةإَيزةكةى  وتةبَيذة 
ئةو  بإى  لةسةر  لَيدةكات،  بةَلطةمان 
دةستكةوتى  كة  دؤالرةى  )250(مليؤن 
خاَلة  ضةند  ئةم  نةوتة،  بةقاضاخبردنى 

دةخاتةإوو:
ثإؤسةى  ئاشكرابوونى  ث��اش   -1
ن��ةوتء  قاضاخضَيتيى  ئ��اودي��وك��ردنء 
ب��ةره��ةم��ةن��ةوت��ي��ي��ةك��ان ل��ة رؤذن��ام��ة 
ميديا  لة  دةنطدانةوةى  جيهانييةكانء 
ئؤثؤزسيؤنء  ناوخؤييةكاندا،  عةرةبىء 
ميدياش  هةندَيك  تةنانةت  ئازادء  ميدياي 
وةك  حسابن،  ئةوال  ئةمالو  لةسةر  كة 
كةوتنة  ميديايى  رؤذنامةوانيىء  ثيشةى 
ريثؤرتاذء  ضةندين  هةواَلةء  ئةو  دواى 
بآلوكردةوة،  بةوَينةوة  وتاريان  راثؤرتء 
هةردوو  بة  سةر  رؤذنامةكانى  تةنانةت 
حيزبى دةسةآلتيش، لةو مةسةلةية دوانء 
حيزبيىء  بةرثرسانى  بَيبةرنامةيى  لةبةر 
نةبووني  يةكترء  لة  بَيئاطاييان  حكوميى 
بةتايبةت  لةكارةكانيانداو  شةفافيةت 
بةرهةمة  بةقاضاخبردنى  ثإؤسةى  لة 
ناكؤكيان  دذبةيةكء  لَيدوانى  نةوتييةكان، 
لةسةر  مةسةلةكةى  ئةمةش  راطةياند، 
ئاَلؤزتر  جيهان  عَيراقء  هةرَيمء  ئاستى 
كوردستان  هاوآلتيياني  ئَيمةء  ك��رد، 
نةوتةى  ئةو  ئايا  دةكةين،  ثرسيارة  ئةو 
يان  ناياسايية،  قاضاخء  دةإوات،  كة 
نييةء  قاضاخ  ئةطةر  ثَيضةوانةكةيةتى؟ 
هةرَيم  سةرؤكى  بؤضى  ياسايية،  كارَيكى 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  لةكؤبوونةوةي 
شَيوةيةك،  »بةهيض  دةَلَيت:  بةنيطةرانييةوة 
ثاَلَيوراوةكانى  بةرهةمة  ثاشماوةى  نابَيت 
هةرَيمى  لة  ناياسايى  بة شَيوةيةكى  نةوت 
كوردستان دةربضنء ثَيويستة بة توندترين 
شَيوة هةَلسوكةوت لةطةأل ئةو مةسةلةيةدا 

بكرَيت«. 
نازانين،  ئَيمة 
ب������اوةإ ب��ة 
ق��س��ةى 

قسةى  بة  يان  بكةين،  هةرَيم  سةرؤكى 
وتةبَيذةكةى ثارتى.

رؤذى  خةبات،  رؤذن��ام��ةى  بإوانة 
ثَينجشةممة ذمارة)3524(، ئؤرطانى ثارتى 

ديموكراتى كوردستان.
نوآ،  كوردستانى  رؤذن��ام��ةى   -2
ثَينجى  الث���ةإة  )5235(دا  ذم���ارة  ل��ة 
لة  كة  بإيارانةى  ئةو  بؤ  تةرخانكردبوو 
ئةنجومةنى  )2010/7/19(ى  كؤبوونةوةى 
ئازاد  ئامادةبوونى  بة  هةرَيمء  وةزيرانى 
حكومةت،  سةرؤكى  جَيطرى  ب��ةروارى، 
ثةسةندكران. لةو بإيارانةى كة تايبةت بة 
بإيارى  نةوتة،  بةقاضاخبردنى  مةسةلةى 
ذمارة)8129( كة لة )2010/7/19( بإيارةكة 
دةرضووةو لة رؤذنامةى كوردستانى نوآ 
بآلوكراوةتةوة كة لة شةش خاأل ثَيكدَيتء 
خاَلى شةشةمى باس لة جَيبةجَيكردنى ئةو 
دةرضوونييةوةء  رؤذى  لة  دةكات  بإيارة 
لة هةَلوَيستى  تر باس  ثَينج خاَلةكةى  هةر 
حكومةتى هةرَيم دةكةن، كة لةخاَلى يةكةمدا 
بة  خاو  نةوتى  شَيوةيةك  بةهيض  دةَلَيت: 
خاَلةسنوورييةكانى  لة  دةرنةضَيت  تانكةر 
بؤرى  رَيى  لة  دةبَيت  تةنها  هةرَيمةوةء 
)كةركوك-جةيهان(ةوة  طواستنةوةى 

بَيت.
ثَيكهَينانى  لة  باس  لة خاَلى سَييةميشدا 
وةزارةت��ي  ه��ةردوو  هاوبةشي  ليذنةى 
دةكات  سروشتييةكان  سامانة  داراي��يء 
بازرطانيى  ل��ة  رَيطرتن  بةمةبةستى 
بإوانة  بةرهةمةنةوتييةكان.  نامةشروعى 

رؤذنامةي كوردستانى نوآ.
 ئايا مةسةلةيةك كة سةرؤكى هةرَيمء 
لةسةر  بإياريان  حكومةت،  سةرؤكى 
حيزبييةكانى  ميديا  لة  راشكاوانة  دابَيتء 
دةكرَيت  نابَيت،  ثَيدا  دانيان  خؤيانةوة 
ئَيمة  لة  بةَلطة  داواى  ثارتى،  وتةبَيذى 
مةرامى  ثيالنء  بوختانء  بة  بكاتء 
بكاتء  وةسفى  ثارتى  دذى  لة  سياسيى 

رؤذنامةكةمانى ثآ تاوانبار بكات؟
نيطةرانة  ثارتى،  وتةبَيذةكةى   -3
بة  كة  دؤالرةك��ة  )250(مليؤن  باسى  لة 
شارةزايانى  شؤفَيرةكانء  قسةى  وَينةء 
بإة  ئ��ةو  ثةرلةمانتاران،  ئابووريىء 
ئةطةر  ب��ةآلم  ك��راوة،  م��ةزةن��دة  ثارةية 
ذمارةيةى  ئةو  ثارتى،  وتةبَيذةكةى 
هةَلةية،  ثَيى  ياخود  زؤرة  ثآ 
دةكرَيت ئةو ذمارةيةمان بؤ 
ثَيمان  راستبكاتةوةء 
بَلَيت: مانطانة، ئةو 
ثارةية  بإة 

هةموو  ئ��ةو  ناكرَيت  ضونكة  ض��ةن��دة؟ 
تانكةرة بة بةتاَليى بَينء بضنء بَيبةرامبةر 

هةوا ئاوديو بكةن.
ئ��اش��ك��راي دةك���ةي���ن، ه���ةر ك��ات 
بةرثرسانى هةرَيم ئامادة بوون بة بةَلطةوة 
ثَيش  ئَيمة  ئةوا  بكةن،  ئاشكرا  راستييةكان 
راستةكةيان  ذمارة  تر  ميدياكانى  هةموو 

بؤ بآلوبكةينةوة لةطةأل بةَلطةكانياندا.
لَيدوانةكةيدا،  لة  ثارتى  وتةبَيذى   -4
لة خؤى دةكاتء بةرطريى  تةنيا بةرطريى 
شةريكء  كة  ناكات  هاوثةيمانةكةى  لة 
حكومةتى  لة  دةسةآلتء  لة  هاوبةشيةتى 
بةغداو  لة  نوَينةرايةتى  لة  ه��ةرَي��مء 
قؤَلييان  دوو  ستراتيذيى  هاوثةيمانَيتيى 
م.س  وتةبَيذةكةي  كةضي  هةية.  لةنَيواندا 
شةريكَيكي  وةك  بةثَيضةوانةوة  يةكَيتي 
ثارتيش  لة  لة خؤىء  بةرطريي  راستةقينة 

دةكات.
باس  رؤذنامة،  راثؤرتةكةى  مانشَيتء 
لة ثارتىء يةكَيتى دةكات، بةآلم لَيدوانةكةى 
لة  ثارتى، باس لةوة دةكات كة ئةمة تةنيا 
ثيالنى  سياسييء  مةرامى  ثارتييةو  دذى 
ثرسيارةكةى  ثشتة،  لة  ثارتى  بة  دذ 
تةنيا  ئايا  ئةمةية:  راشكاوانة  زؤر  ئَيمةش 
بةقاضاخبردنى  و  ئاوديو  ثشت  لة  يةكَيتى 
ناوى ضييةء  نازانَيت  ئةو شتةية كة كةس 
لَيىء  بَيبةشكراون  ثارتى  بةرثرسانى 
هةموو  بة  دذ  كة  تاوانةدا  لةم  بةشدارنين 
خودى  عَيراقء  كوردستانء  هاوآلتييانى 

بإطة دةستوورييةكان ئةنجامدةدرَيت؟
لةطةأل ئةو وَينةو بةَلطانةى كة بة باشمان 
بآلويانبكةينةوة،  ذم��ارةي��ةدا  لةم  زان��ى 
دةمانةوَيت وتةبَيذى بةإَيزى ثارتى، ثَيمان 
بَلَيت: ئايا دةكرَيتء رةواية بؤ ماوةى ضةند 
بةرهةمة  كوردستان،  هةرَيمى  لة  ساَلَيك 
بةرضاوى  بة  بةقاضاخء  نةوتييةكان 
ئةندامانى  بةرثرسانء  هاوآلتييانء 
بةآلم  ئاوديوبكرَيت،  حيزبةكانةوة  هةموو 
حكومةتء  سةرؤكى  هةرَيمء  سةرؤكى 
بيئاطابن  حيزبةكان  هةموو  سةرؤكى 
تايمز  نيويؤرك  رؤذن��ام��ةى  تا  لَيىء 
داهاتة  لةو  ئاطاى  كةس  نةكاتةوة،  بآلوي 
ئةمريكاى  ئيدارةى  كة  نةبَيت  زةبةالحة 
كة طةمارؤى سةر  لةوةي  نيطةرانكردووة 

ئَيران دةشكَينَيتء مايةثوضى دةكات؟
داراي��ى  وةزارةت����ى  دةك��رَي��ت،  ئايا 
ئاطادار  كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى 
نةبَيت، ثارةى ئةو نةوتة بؤ كوآ دةضَيتء 
وةزيرى  ئةوةتا  كَيوة؟  طيرفانى  دةضَيتة 
دينارَيكى  تاكة  دةَلَيت:  راشكاوانة  دارايى 
بودجةى  ناو  نةخراوةتة  نةوت  داهاتى 

هةرَيمى كوردستانةوة؟
راثؤرتةكةى  بآلوبوونةوةى  دواى 

ئينجا  تايمز،  كى ن��ي��وي��ؤرك  ؤ ر سة
ث����ةرل����ةم����ان 

رايطةياند: ثارةى نةوت حسابَيكى تايبةتى 
كة  كراوةتةوة.  بؤ  داراي��ى  وةزارةت��ى  لة 
ئةوةش ديسان مايةى قسة لةسةركردنةء 
خؤيدا  بةدواي  طةورةتر  ثرسياري  ئينجا 
بانك  دارايى  وةزارةتى  ضونكة  دةهَينَيت، 
طريمان  وا  بكرَيتةوة،  تَيدا  حسابى  تا  نيية 
سةرؤكى ثةرلةمان بة هةَلة لة جياتى بانك 
ناوى وةزارةتى دارايى هَينابَيت، مةبةستى 
وةزارةت  ئ��اط��ادارى  بة  بووبَيت  ئ��ةوة 
حسابى تايبةت بؤ ثارةى نةوت كراوةتةوة، 
بةآلم خؤ دةبَيت وةزير ئاطادار بَيت لة كام 
بانكء بةناوى كَي ئةو حسابة كراوةتةوةء 
ئةو حيسابةي  باسى  ئَيستا كةس  هةتا  بؤ 
نةكردووةو ئةو ضةند ساَلة ئةو ثارةية بؤ 

كوآ ضووةو ضةندة؟
تازةترين لَيدواني بايز تاَلةباني وةزيري 
رؤذي  )ضاودَير(ي  رؤذنامةي  بؤ  دارايي 
جةخت   )7/26( رَيكةوتي  دووشةممة 
دارايي هيض  لةوة دةكاتةوة، كة وةزارةتي 

حيسابَيكي ثارةي نةوتي ال نيية!
كة  ل��ةوةي  جطة  ئةمة 

كارةبا  وةزي���ري 
ئ��اش��ت��ي 
هةورام�ى 

ب�������ةدرؤ 
دةخاتةوةو 

دةَل����َي����ت: 
وةزارةت������ي 

هيض  ك��ارةب��ا 
سووتةمةنييةك 

ب���ة خ���ؤإاي���ي 
ل����ة ث���اآلوط���ة 

ن��ةوت��ي��ي��ةك��ان 
بؤ  وةرن��اط��رَي��ت 

كارةبا  دابينكردني 
بؤ هاوآلتييان.

ئ����ةط����ةر ئ��َي��م��ة 
ضووبين،  ب��ةه��ةَل��ةدا 

ئ���ةوا ب��ةدَل��ن��ي��اي��ي��ةوة 
وةك  رؤذن��ام��ةي��ةك��ي 

ن���ي���وي���ؤرك ت��اي��م��زء 
رؤي���ت���ةرزء ئ��اذان��سء 

ميدياكاني جيهان كرَيطرتةي 
بؤ  ئةوان  نين،  ئؤثؤزسيؤن 

خؤيان هاتوونةتة كوردستانء 
شؤفَيرو بةرثرسء 

ني  تييا آل و ها

كوردستانيان 
ب���ي���ن���ي���وةو 

كامَيرا  بةضاوي 
ه��ةواَل��ةك��ةي��ان 

طواستووةتةوة.
ئةطةر وتةبَيذي 

ث����ارت����ي 
كي  يية طلة

بَيت  هةبَيت، دةبَيت لةخودي ئةو سيستمة 
بةدةستي  ناشةفافانة  شتَيك  هةموو  كة 
ئاشكراش  كة  دةكرَيتء  بزر  ئةنقةست 
كَي�ى  بكةنء  ثينةي  ضؤن  نازانن  دةبَيت 

ث�آ تاوانبار بكةن!
بَيئاطابن  سةرؤكةكانمان  ناكرَيت 
لةوةى كة ضى لة كوردستان دةطوزةرَيتء 
ئةوانةوة  ثشتى  لة  دةكرَيت  كة  ئةمةى 
بَيت، ضونكة ئةمةش بؤ خؤي ثرسيارَيكي 
ديكةيةو وةآلمةكةى بة هةر ديوَيكدا بَيت، 

كةمةرشكَينة.
داواكاري  ثةرلةمانء  بةئةركي  لَيرةدا 
وةك  مةسةلةية  ئةم  كة  دةزانين  طشتيي 
دؤالرةك���ةي  مليؤن   )18( م��ةس��ةل��ةي 
ثاش  كة  نةيةت  ل�آ  كارةباي  وةزارةت��ي 
ئةو  رايانطةياند:  بةناضاريي  كةشفبووني 
ثارةية طةإَيندرايةوة بؤ حكومةتي هةرَيم، 
رَيطايةكء  ض  بة  طةإايةوةو  ضؤن  بةآلم 
كامانةن  حيسابَيكء  ض  و  ناو  ض  لةذَير 
بؤ  طيرانةبةر  كة  ياساييانةي  رَيطا  ئةو 
ئةو  ئةنجامدةراني  سزاداني  لَيثَيضينةوةو 
نابَيت  ضيتر  ثرسيارانة  ئةم  هةموو  كارة، 

ب�آ وةآلمء بة نهَينى بمَيننةوة.
ميدياي  ئَيمةو  كاري  دةَلَيين  لةكؤتاييدا 
ئازاد بةدَلنياييةوة بةدَل�ى وتةبَيذي ثارتىء 
يةكَيتي نابَيت، بةآلم بةدَلنياييةكي زياترةوة 
سةروةريي  بةرذةوةنديي  لة  كة  دةَلَيين 
ديموكراسىء  طشتييء  مافي  ياساء 
بة  دةبَيت  هةمووان  داهاتووي  نةوةكاني 

يةكَيتيشةوة. ثارتيء 

وتةبَيذى ثارتى، جطة لة هَيرشكردنة سةر 
دان بة وتةكانى سةرؤكي هةرَيمء بأياري ئةنجومةنى وةزيراندا نانَيت

3هةواألء سياسةتذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27
hewal.rozhnama@gmail.com
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  مةرزى حاجى هؤمةران                                                                                                                               فؤتؤ: ئةحمةد باَلةكى



ثشتيوان سةعدوَلآل

هةَلبذاردن،  بةبآ  ثارتى،  يةكَيتىء 
كؤنطرةي  ئةندامى  بة  )130(مامؤستا 
دةستنيشاندةكةنء  مامؤستايان  يةكَيتيي 

اليةنةكاني تريش ناإازين بةو بإيارة.
 ،)2010/9/30( رؤذى  ب��إي��ارة 
يةكَيتيى  ك��ؤن��ط��رةى  دوان��زةي��ةم��ي��ن 
بةإَيوةبضَيتء  كوردستان  مامؤستايانى 

ليست  ب��ة  ه��ةَل��ب��ذاردن  ث��إؤس��ةى 
هةَلبذاردنى  شَيوازى  ئةنجامدةدرَيتء 
دةبَيت،  بازنةيى  كؤنطرة،  ئةندامانى 
مامؤستا   )300( هةر  بؤ  كة  بةشَيوةيةك 

نوَينةرَيك دادةنرَيت.
)114(هةزار  كوردستاندا  هةرَيمي  لة 
كؤنطرةكة  بةوثَييةش،  هةنء  مامؤستا 

)380(ئةندامى دةبَيت.
طؤإان  بزووتنةوةى  هةَلسوإاوَيكى 

لةنَيو يةكَيتى مامؤستاياندا، بة رؤذنامةى 
ئةندامى   )400( ك��ؤى  ل��ة  راط��ةي��ان��د: 
)130(كةسيان  ثارتى  يةكَيتىء  كؤنطرة، 
ئةنجومةنى  سكرتاريةتء  ئةندامانى  لة 
بةبآ  لقةكان  ئةندامانى  تةنفيزىء 
داناوةء  كؤنطرة  ئةندامى  بة  هةَلبذاردن، 
ئةوةش  كة  ثارتين،  يةكَيتىء  زؤربةيان 
مةترسيى الى اليةنةكان دروستكردووة، 
بإيارى  تائَيستا  طؤإان،  وةكو  ئَيمةش 

بةشداريى  بؤئةوةى  نةداوة  كؤتاييمان 
كؤنطرة بكةين، يان نا.

م. محةمةد حةسةن، جَيطرى سةرؤكى 
كوردستان،  مامؤستايانى  يةكَيتيى 
ئةوةى ئاشكراكرد، كة ليذنةيةكى باآليان 
ليذنةكة  اليةنةكانء  هةموو  لة  ثَيكهَيناوة 
ك��ردووة،  كؤنطرة  بؤ  ئامادةكاريي 
كة  كراوة  اليةنةكان  لة  داوا  هةروةها 
بكةن،  هةَلبذاردن  بةشداريى  دةيانةوَيت 

 )7/31( تا  ثإبكةنةوةو  ليستَيك  دةبَيت 
بيطَيإنةوة بؤ ليذنةكة.

بةبآ  كة  ذمارةيةى  بةو  سةبارةت 
وتي:  كؤنطرةوة،  دةبرَينة  هةَلبذاردن 
مةكتةبى  ئةندامانى  ياسا،  »بةثَيى 
تةنفيزىء  ئةنجومةنى  سكرتاريةتء 
ئةندامى  دةبنة  لقةكان،  كارطَيإيى 
اليةنةكان  هةموو  ئ��ةوةش  كؤنطرةء 

دةطرَيتةوة«.

ضاوان عةلى 

سياسيى  شارةزايانى  ثةرلةمانتارانء 
ثَييانواية: كة بةقاضاخبردنى نةوت راستييةكة 
لَيكردنى كارةساتة«ء بة ئةركى  كة »نكوَليى 
ئةو  بؤ  بةدواداضوون  دةزانن  ثةرلةمانيشى 

ثارانة بكرَيت.
بآلوبوونةتةوة  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
رةوانةى  هةرَيمةوة  لة  نةوت  ساَلَيكة  ضةند 
لة  ه���ةروةك  دةك��رَي��ت،  توركيا  ئ��َي��رانء 
ذمارةى ثَيشووى )رؤذنامة(دا هاتووة، وةك 
لة  زياتر  ثارتى  يةكَيتىء  مانطانة  خةمآلندن 
واتة  دةستكةوتووة،  دؤالريان  مليؤن   )250(
بة  دؤالرء  مليؤن(   120 )3مليارء  ساآلنة 
بَيت،  ماتماتيكيية  لَيكدانةوة  ئةم  طريمانةى 
)24مليارء  رابردووةوة  ساَلى   )8( لةماوةى 
حيزبة  دوو  ئةو  داهاتى  دؤالر  مليؤن(   960

بووة لة بةقاضاخبردنى نةوتى هةرَيم.
ثةرلةمانى  ئةندامى  سلَيمان،  بيالل 
كة  دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  كوردستانيش 
راستييةكةء  هةرَيم  نةوتى  بةقاضاخبردنى 
تةلةفزيؤنةوة  شاشةكانى  لة  خةَلك  رؤذانة 
نكوَليكردنى  هةربؤية  دةبينن،  تانكةرةكان 
بةرثرسانى هةرَيم لةم واقيعةء ديارنةبوونى 

ثارةء داهاتةكةى، كارةساتة.
زانكؤو  مامؤستاى  مةنتك،  د.كامةران 
»ئَيمة دةزانين كة  ضاودَيرى سياسيى، وتى: 
ئةوان زياتر لة )18( ساَلة سامانى ميللةت بة 

هةدةر دةبةنء داهاتى كوردستانيان لةنَيوان 
وا  بةشَيوةيةكى  دابةشكردووةء  خؤياندا 
بؤ  كةم  زؤر  بةشَيكى  كة  بةكاريانهَيناوة، 
لة  زؤرى  ه��ةرة  زؤرب��ةى  ب��ووةء  خةَلك 
خؤيان  تايبةتى  بةرذةوةنديى  خزمةتى 

بووة«.
دةكرَيت،  ئةوة  لةسةر  ثرسيار  هاوكات 
كة تاضةند ثةرلةمان ئاطادارى ئةو ثارانةية، 
نةوتييةكانء  طرَيبةستة  داهاتى  لة  كة 
اليةنة  دةس���ت  ن���ةوت  بةقاضاخبردنى 

دةسةاَلتدارةكان كةوتووة.
سامانة  ليذنةى  ئةندامى  تؤفيق،  ناسك 
كوردستان  ثةرلةمانى  سروشتيةكانى 
ئاطادارى  ئةوان  كة  كردةوة:  لةوة  جةختى 
دارايىء  ليذنةى  ئةركى  بة  نينء  ثارانة  ئةو 
ن��ةزاه��ة  سروشتييةكانء  س��ةرض��اوة 
زانى  ثةرلةمانيشى  سةرؤكايةتى  لةاليةكء 
بةدواداضوونى ورديان لةم بارةيةوة هةبَيت، 
ئاماذةى بةوةكرد كة سةرؤكايةتى ثةرلةمان 
روونكردنةوةى  لة  هاوكاربَيت  ثَيويستة 
بؤ  رَيطريى  نةك  دؤالرة،  مليارةها  ئةم 

ثةرلةمانتاران دروستبكات.
هَيشتا  ثَييواية،  مةنتك،  د.ك��ام��ةران 
بة  لةكوردستان  حكومةت  دام���ةزراوةى 
بةر  نةيتوانيوة  هةَلنةستاوةو  خؤى  رؤَلى 
وتى:  بطرَيت،  طشتى  سامانى  هةدةردانى  بة 
»لة كوردستان شتَيك نيية بةناوى حكومةت، 
كةسَيك هةية بةناوى سةرؤك وةزيران، كة 

بوونى هةيةء دةسةآلتى نيية«.
بة وتةى ثةرلةمانتاران لة مانطى ئةيلولى 
سروشتييةكان  سامانة  وةزيرى  رابردوودا 
ئةو  بؤ  بانكيى  حسابى  كة  داوة،  بةَلَينى 
بكرَيتةوة،  طرَيبةستةكان  نةوتء  داهاتانةى 
سلَيمان،  بيالل  وةك  ن��ةك��راوةء  ب��ةآلم 
شوباتء  مانطى  لة  دواتر  روونيكردةوة، 
وةزيرى  ئاياردا  مانطى  لة  ديكةش  جارَيكى 

سامانة سروشتييةكان بةَلَينى كردنةوةى ئةو 
حسابة بانكييةى داوة، بةآلم نة لة بودجةء نة 
لة حساباتى خيتامى )2009( باس لةو داهاتانة 
ئةو  كردنةوةى  ثَيناضَيت  هةربؤية  نةكراوة، 

حسابة بانكيية بوونى هةبَيت.
دةكاتةوة،  لةوة  جةخت  تؤفيق  ناسك 
ثيشةسازيىء  ليذنةى  سةرةكيى  ئةركى  كة 
سروشتييةكانء  س���ةرض���اوة  وزةء 

سةرؤكايةتيشة  ثةرلةمانتارانء  هةموو 
داهاتانة  ئ��ةو  بؤ  جديى  ب��ةدواداض��وون��ى 
بودجةى  ثةسةندكردنى  رؤذى  بكةنء 
داهاتى  لة  لَيكؤَلينةوة  دواتريش  )2010(ء 
كَى  بؤ  بؤضىء  كة  بكةن،  رابردوو  ساآلنى 
سةرفكراون، ضونكة لة ثإؤذةياساى بودجة 
بة مادةيةكى قانوونيى ثةسةندكرا، كة دةبَيت 

داهاتى رابردووش ئاشكرابكرَيت.

شارا عةبدوإلةحمان

وةزارةتى تةندروستى ثَيشبينى دةكات 
طةرماوة  ثلةكانى  بةرزبوءنةوةى  بةهؤى 
ذم��ارةى  داه��ات��وءدا  رؤذى  ضةند  لة 
لة  نةخؤشييةوة  بةهؤى  كةسانةى  ئةو 

نةخؤشخانةكان دةهَيَلرَينةوة، زيادبكات.
وةزارةت��ى  وتةبَيذى  ق��ادر،  د.خاَلس 
بة  ه��ةرَي��م،  حكومةتى  ت��ةن��دروس��ت��ى 
رؤذن��ام��ةى راط��ةي��ان��د: »ه��ةرض��ةن��دة 
رَيذةى  تا  نيية  لةبةردةستدا  ئامارَيكمان 
نةخؤش  داخَلكردنى  ب��ةرزب��وءن��ةوةى 
نةخؤشخانةكان  لة  ط��ةرم��اوة  بةهؤى 
لة  دةكةين  ثَيشبينى  بةآلم  رابطةيةنين، 
ضةند رؤذى داهاتوودا ئةو ذمارةية بةرةو 
ذمارةيةكى  ضونكة  بضَيت،  بةرزبوءنةوة 
طةرمادا  وةرزى  لة  نةخؤشييةكان  زؤرى 

زياد دةكةن«.

تةندروستى  وةزارةت���ى  وتةبَيذى 
نةخؤشييانةى  ئةو  روءنكردةوة:  ئةوةى 
زؤرى  ذمارةيةكى  طةرماوة  بةهؤى  كة 
هاوآلتييان رةوانةى نةخؤشخانة دةكةنء 
بريتين  دةك���ات،  م��ان��ةوةي��ان  ن��اض��ارى 
كورتخايةنةكانى  توندة  نةخؤشيية  لة 
كؤئةندامى  هةوكردنى  )سكضوءن،  وةك 
هةناسة، بةرزبوءنةوةى تا بةهؤى طرانةتا 
جطةر(،  هةوكردنى  ماَلتا،  حماى  ي��ان 
درَيذخايةنةكانيش  نةخؤشيية  هاوكات 
نةخؤشييةكانى  خوَين،  )فشارى  وةك 
رةبؤ  وةك  هةناسة،  نةخؤشييةكانى  دأل، 
هةناسة،  كؤئةندامى  ثةككةوتنى  ي��ان 
نةخؤشيية  كةمخوَينيى،  دةمارى،  جةَلدةى 
ئةو  سةرجةمى  كة  شَيرثةنجةييةكان(، 
كةسانةى دوءضارى ئةم نةخؤشيانة بوون 
زياتر لةم وةرزى طةرمايةدا ثَيويستيان بة 

مانةوة دةبَيت لة نةخؤشخانة.

كؤسار جالل- هةولَير

زيندانة  كؤمكاري  وتةبَيذي  سةعيد،  حةمة  نةجمةدين 
سياسييةكاني كوردستان، ئاماذة بةوة دةكات: تائَيستا لة هةرَيمي 
كوردستان بة ياسا مافء ذياني زيندانيياني سياسيي رَيكنةخراوة.

نةجمةدين حةمة سةعيد بؤ رؤذنامة ئاماذةى بةوةكرد: تائَيستا 
لة هةرَيمي كوردستان بة ياسا مافء ذياني زيندانيياني سياسيي 
دةستوءري  )128(ي  مادةي  بةثَيي  لةكاتَيكدا  ئةمة  رَيكنةخراوة، 
عَيراق، داواكراوة مافي زيندانياني سياسيي لة سةرانسةري عَيراقدا 

ثارَيزراو بَيت.
هةَلبذاردني  لةدواي  كةوا  راطةياند:  ئةوةشي  كؤمكار  وتةبَيذي 
 )998( بؤ  مووضة  كة  بةَلَيندرابوو  عَيراق،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
بة  دةرضووة  فةرمان  ئةطةرضي  ببإدرَيتةوة.  سياسيي  زينداني 
تائَيستا جَيبةجَينةكراوة، هةروةها  بةآلم  ئةو مووضةية،  بإينةوةي 
عَيراق،  ثةرلةماني  )2006(ي  ساَلي  )4(ي  ذمارة  ياساي  بةثَيي 
هةموو زيندانَيكي سياسيي مانطانة )500( هةزار دينار وةردةطرَيت، 
كارى  كوردستان  لة  تائَيستا  ياسايةش  ئةم  بةهةمانشَيوة 

ثَينةكراوة.

بةبآ هةلَبذاردن، يةك لةسةر سَيى ئةندامانى كؤنطرةى مامؤستايان دياريكراون

ضةندين مليار دؤالرى داهاتى فرؤشتنى نةوت ديار نيية

بةهؤي بةرزبوونةوةى ثلةى طةرماوة 
مةترسي ضةند نةخؤشييةك لةئاراداية

مافي زيندانياني سياسيي 
ناثارَيزرَيت
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ثاشماوةى... ئةوةى 
لةهةلَبذاردنى ثارَيزةران روويدا...

لة  ث��ارت��ى  يةكَيتىء  تاكتيكةى  ئ��ةم 
هةَلبذاردنةكة  شَيوازى  دواتريش  كؤنطرةء 
ناإةزايى ثارَيزةرانى لة هةر ضوار ثارَيزطاكة 
ئةندامى  لة  بةرضاو  ذمارةيةكى  لَيكةوتةوةء 

سةنديكاكة بايكؤتى هةَلبذاردنةكانيان كرد. 
بة  هةولَير  لة  عةبدولقادر،  زرار  ثارَيزةر 
رؤذنامةي راطةياند: »لة دةرةوةي دةسةآلتي 
دةستكاريي  كؤنطرة  بإيارةكاني  سةنديكا، 
لة  بإياربوو  كة  هةَلبذاردنةي  ئةو  كرانء 
)7/25( ئةنجامبدرَيت، لة كؤنطرةكةدا بإياردرا 
دواتر  بةآلم  بَيت،  داخراو  ليستي  بةشَيوةي 

طؤإاوة بؤ سيستمي ليستي زؤرينةي براوة، 
ئةمةش كاريطةريى خراثى كردة سةر ثرسي 

ديموكراسي لة هةَلبذاردنةكاندا«.
رؤستايى،  زانا  ثارَيزةر  خؤشيةوة،  الى 
كؤمةَلى  اليةنطرانى  ب��ةوةك��رد  ئ��ام��اذةى 
كرد،  هةَلبذاردنةكةيان  بايكؤتى  ئيسالميى 
بوو  ماندووبوون  بةشداريكردن،  ضونكة 
يةكَيتىء  ثارتىء  ليستى  هةَلبذاردنى  بؤ 

ئةنجامةكان ثَيشوةخت دياربوون.
رؤستايى، وتيشى: »سيستمى هةَلبذاردنةكة 
ضاوةإواننةكراو  سادة  داخراوى  بةشَيوةى 
قبووَلكردنيشى  ثارَيزةرانء  ثيشةى  لة  بوو 
ثارَيزةرة  زؤربةى  بؤية  ئةوانةوة،  لةاليةن 
اليةنطرى  لةوانةى  بةشَيك  سةربةخؤكانء 
شَيوةية  ئةو  دذى  بوون  يةكَيتيش  ثارتىء 

بوون، يةكَيك لةو ئةندامانة ثَييوتم: ئةمشَيوة 
هةَلبذاردنة هةر لة مؤزةمبيق هةية«.

هةَلبذاردنى  لة  زانيارييةكان،  بةثَيى 
كةركوكء  سلَيمانىء  هةولَيرء  ثارَيزةرانى 
ثارَيزةران  لة  بةرضاو  ذمارةيةكى  دهؤك 
لة  ناوةندةشدا  لةو  نةكردووة،  بةشدارييان 
مافى  كة  ثارَيزةر،   )799( كؤى  لة  سلَيمانى 
دةنطيان  كةس   )174( هةبووة،  دةنطدانيان 
داوة كة دةطاتة 21%ي ثارَيزةرانء لةناو ئةو 
ليستى  بة  دةنطى  كةس   )13( ذمارةيةشدا 
بةَلكو  ن��ةداوة،  حيزبة  دوو  ئةو  تةوافوقى 
تر  كةسييةكةى  ليستة  سَى  بؤ  دةنطةكانيان 

بووة.
لة  عةبدوَلآل،  محةمةد  ئاكار  ثارَيزةر 
لة  هةر  »ئَيمة  وت:  رؤذنامةى  بة  سلَيمانى 

سةرةتاوة )150( ئةندامى ذوورى ثارَيزةرانى 
كرد،  هةَلبذاردنةكةمان  بايكؤتى  سلَيمانى 
دارايىء  راثؤرتى  يةكةم:  هؤكار،  سَى  لةبةر 
حسابى  بَيئةوةى  ثَيشكةشكراوة  كارطَيإيي 
خيتاميى لةطةأل بَيتء لة كؤنطرة تَيثةإَيندراوة، 
كة  دينار  مليؤن   )860( نزيكةى  بةشَيوةيةك 
داهاتى سةنديكا بووة، نازانرَيت ئةو ثارة ضؤن 
سةفكراوة، دووةم: مةسةلة كارطَيإييةكان كة 
لةماوةى رابردوودا خراثترين ئةداى هةبووة، 
دووبارة  بؤئةوةى  يةكَيتى  ثارتىء  سَييةم: 
بكةنةوةء  سةنديكادا  بةسةر  هةذموون 
زؤرينةى  شَيوازى  داخ��راودا  ليستى  لةناو 
ئازادييةكانى  بةمةش  كرد،  ثةيإةو  براوةيان 
بةرذةوةندييةكانى  بةقوربانى  ثارَيزةرانيان 

خؤيان كرد«.

شَيوازةى  ئةو  ثةيإةوكردنى  لةبارةى 
سةنديكاى  ثَيشووى  نةقيبى  هةَلبذاردن 
ثارَيزةران، كة ثارتيية، ئاماذة بةوةدةكات: ئةمة 
كاريطةريى  نايشارَيتةوة  حيزبةء  رَيكةوتنى 
بةرتةسككردنةوةى  ل��ةس��ةر  ت���ةواوى 

ئازادييةكان هةبووة. 
كاكة رةش نةقشبةندي، نةقيبى ثَيشووى 
بة  كوردستان،  ث��ارَي��زةران��ي  سةنديكاي 
رؤذنامةى وت: »من لةطةأل ليستي كراوةدام، 
دةبَيت  كة  حيزبةكانة،  رَيكةوتني  ئةمة  بةآلم 
داخراوي  ليستي  بةشَيوةي  هةَلبذاردنةكة 
زؤرينةي براوة بَيت، كة بَيطومان كاريطةريي 
خراثي لةسةر سةنديكاكان دةبَيتء هةوَلَيكيشة 
بةرتةسككردنةوةى  الوازك�����ردنء  ب��ؤ 

ئازادييةكان«.

ئاطادارى
هاوآلتي )سعدي عباس محمود( لةدايكبووي )1983( 
تائَيستا  دةرضووةو  ماَل  لة   )2010/6/18( بةرواري  لة 
هةية  لةبارةوة  زانياري  هةركةس  نةطةإاوةتةوة 

ثةيوةندي بكات بة ذمارة مؤبايلي )07701501560(.
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لةحيزبَيكي ليبراَلى، رةنطة ثةراوَيزي ئازاديي 
ماوةي  بَيت،  زياتر  ليبراَليدا  حيزبَيكي  لة 

ئيشكردنت زياتر بَيت.
- كؤمثانياي وشةتان دامةزراند بؤ رةخنة، 
بةزماني  رةخنة  خؤشتان  فةلسةفةكةي  بة 
دةزطاكاني  رادةيةك  تا  ئَيستا  بةآلم  طوأل، 
راطةياندن وةكو ئؤرطاني بزووتنةوةي طؤإان 
دةردةكةون، سياسةتي ئاإاستةكردن، ياخود 

سياسةتي راطةياندني ئَيوة ضؤنة؟
كة  ئ��ةوةي  مةسةلةي  لةسةر  ئَيمة   *
بة  تةسليم  هةمووي  وشة  كؤمثانياي  ئايا 
وةكو  يان  بكةين،  ط��ؤإان  بزووتنةوةي 
دةزطايةكي جياوازو سةربةخؤ بمَينَيتةوة، تا 
ئَيستا لةناو خؤماندا لةطفتوطؤداينء ساغمان 
نةكردووةتةوة، من زؤر بةالمةوة طرنطة كة 
ئازاد  راطةياندني  دةزطاي  كوردستاندا  لة 
ئَيمة  كة  طرنطة  بةالمةوة  زؤر  زؤر  هةبَيت، 
ضاو لة ميللةتاني ثَيشكةوتووي دنيا بكةين، 
حيزبةكانيان  دنيا،  ثَيشكةوتووي  ميللةتاني 
بةخؤيانيان  تايبةت  ئيعالمي  دامودةزطاي 
ئيعالمي  دةزط��اي  هةندَيك  رةنطة  نيية، 
ثشتيوانيي  شكَلةكان  لة  بةشكَلَيك  هةبَيت، 
حيزبَيك  لةبيروبؤضووني  يان  لةسياسةت، 
بكات، بةآلم بةم شكَلةي ئَيستا لةكوردستاندا 
سوريا  وابَيت،  كة  وآلت  تةنيا  رةنطة  هةية، 
توركيا  دنيا،  وآلتاني  لةهةموو  ئةطينا  بَيت، 
ئَيران  تةنانةت  يان  بهَينينةوة،  بةنموونة 
بةنموونة بهَينينةوة، كة دوو وآلتي دراوسَيي 
بهَينينةوة،  بةنموونة  كوةيت  يان  ئَيمةن، 
راطةياندنة  دةزط��اي  بةم  ل��ةوآ  ئةحزاب 
عَيراقدا  لةكوردستانى  هةية،  كة  نيية 
دةسةآلتدارةكان  حيزبة  هةموو  وةختَيك 
كاملي�ى  بة  حكومةتيان  دام��ودةزط��اي 
بة  حكومةتيان  ميزانييةي  بةدةستةوةية، 
ضةكدارةكاني  هَيزة  بةدةستةوةية،  كامليى 
تؤ  بةدةستةوةية،  كاملي�ى  بة  وآلتةكةيان 
سياسيي  فيكري  ملمالنَيي  دةتوانيت  ضؤن 
تؤش  ئةطةر  بكةيت،  اليةنانةدا  ئةم  لةطةأل 
راطةياندنيان  دةزطايةكي  ئةوان  وةكو ضؤن 
نةبَيت  راطةياندنت  دةزطايةكي  تؤش  هةية، 
من  بكاتةوة،  رؤشن  تؤ  بيروبؤضوونةكاني 
تةمةننا ئةكةم، رؤذَيك واي لَيبَيت كة هةموو 
لةكوردستاندا  حيزبييةكان  ئيعالميية  دةزطا 
سةربةخؤ،  ئازادو  ئيعالمي  بةدةزطاي  ببن 
حيزبةكان هةموو وةكو يةك وابن، ئةوساكة 
نابَيت  بةوة  ثَيويستيمان  ئَيمةش  ثَيمواية 
بةخؤمانمان  تايبةت  راطةياندني  دةزطاي 

هةبَيت.
لَيدَيت  ئ��ةوةي  بؤني  قسةيةت،  ئةم   -
ببنةوة،  يةكاليي  ئةوةدا  بةالي  زياتر  كة 
سةر  بخةنة  راطةياندنةكةتان  دةزط��ا  كة 
دةمةوَيت  بةتايبةت  طؤإان،  بزووتنةوةي 
يةكَيتيدا  لةناو  كة  بيربخةمةوة  ئ��ةوةت 
ثإؤذةيةكي  ثَيشكةشكرد،  ثإؤذةيةكت 
ضاكسازيي، كة تيايدا لةيةكَيك لةبإطةكانيدا 
راطةياندن،  ناوةندي  دةزط��اي  كة  هاتووة 
بدرَيتة دةست كؤمثانيا، ئَيستا كؤمثانياي وشة 
بزووتنةوةي  خستنةسةر  كؤمثانياية،  خؤي 
لةو  لةجياوازي دروستناكات  طؤإان جؤرَيك 

بؤضوونة؟
ئةوةمان  ئَيستا  تا  باسمكرد،  وةكو   *
لةهةموو  ب��ةآلم  نةخستووة،  بةاليةكدا 
هةموو  زةم��ان��ةي  ئ��ةو  هةتا  حاَلةتَيكدا 
دام��ودةزط��اي  لةكوردستاندا  حيزبةكان 
بزووتنةوةي  هةبَيت،  خؤيانيان  ئيعالميي 
طؤإانيش مةفروزة دةزطاي راطةياندني خؤي 
هةبَيت، بةآلم ئةوة بةو ماناية نيية كة )KNNء 
سبةيء رؤذنامةي رؤذنامةو دةنطي طؤإان( 
لةهةموو  طؤإان،  هى  بة  بكرَيت  هةمووي 
باوةإمان  كة  هَيزَيك  وةكو  ئَيمة  حاَلةتَيكدا 
كة  هةية  بةوة  باوةإمان  هةية،  ئازاديي  بة 
ئازاديي  ليبإاَليية، ثةراوَيزي  جوآلنةوةيةكي 
بزووتنةوةي  دامودةزطايانةي  ئةو  لةناو 
طؤإاندا زؤر زؤر زياتر دةبَيت لةثةراوَيزي 
ئازاديي لةناو ئةو حيزبانةي ديكة، كة ئَيستا 
ثارَيزطاريي  بتوانين  واية  ئومَيدم  من  هةن، 
دامودةزطايةكي  هةميشة  كة  بكةين  ئةوة 
كاروباري  بؤ  هةبَيت  ئازادمان  سةربةخؤو 
راطةياندن، بةهةموو شَيوةيةك هةوَلدةدةين 
كة ئةو غةَلةتانةي اليةنة سياسييةكاني ديكة 
كردوويانة،  حيزبدا  راطةياندني  لةبواري 

دووبارةيان نةكةينةوة.
ئةوةي  دةطاتة  ئازاديية  ثةراوَيزي  _ئةم 

كة بتوانن رةخنة لةخؤشتان بطرن؟
مانطي  هةَلبذاردني  لةدواي  بَيطومان   *
كة كؤبوونةوةم  ثارةوة، خؤم  )7(ي ساَل�ى 
ب��واري  لة  ئ��ةوان��ةي  هةموو  لةطةأل  ك��رد 
راطةياندنةكةدا ئيشيان دةكرد لة كؤمثانياي 
بوويت،  ل��ةوآ  جةنابت  ن��ازان��م  وش��ة، 
بة  بةهيض جؤرَيك رةحم  بةهةموويانم وت، 
برادةرةكاني خؤشمان نةكةن، ضؤن رةخنة 
كةموكووإييةكيان  هةرضي  ئةطةر  دةطرن، 

كرد، رةخنةيان لَيبطرن.
ثَيشوودا،  رووب��ةإووب��وون��ةوةي  لة   -
باستان لةوة كرد كة يةكَيك لةئامانجةكانتان 
ثشتيوانيكردني  طؤإان،  بزووتنةوةي  وةكو 

ميدياي ئازادة، ضؤن؟
لة  يةكَيك  ثَيمانواية  ئَيمة  بةَل�آ،   *
كؤَلةكةكاني ذياني ديموكراسيي لة وآلتاني 
هةلة  رةخساندني  ئ��ازادة،  ميدياي  دنيا، 
لةبةرئةوة  ئ��ازاد،  ميدياي  كاركردنى  بؤ 
توانامانةوة  بةهةموو  كوردستانيشدا  لة 
ئازاد دةكةين،  لةميدياي  داكؤكيء بةرطريى 
سياسيىء  رووي  لة  لَيدةكةين  داكؤكي 
ثَيمانواية  مةعنةوييةوة،  قانوونيىء  ماديىء 
ديموكراسي  ذياني  كؤَلةكةكاني  لة  يةكَيك 
ئازاد  ميدياي  دةبَيت  كوردستانيشدا  لة 
لةهةرضي  توانامانةوة  بةهةموو  بؤية  بَيت، 
بوارَيكدا ثَيويست بَيت، ثشتيوانيي لةميدياي 

ئازاد دةكةين.
- بؤضوونَيك هةية كة لةوةتةي ميدياي 
تا  سياسيي  دةسةآلتي  دروستبووة،  ئازاد 
لةناو  رادةيةكي زؤر ثَيي سةرخؤش نةبووة، 
هؤَل�ى ثةرلةماندا، لةشوَيني جياجيادا، باس 
لةوة كراوة كة ئةمانةي نوَينةرايةتي ميدياي 
بَيطانةن،  دةستي  سيخوإن،  دةكةن،  ئازاد 
تازةترين  رةنطة  ئَيستاش  ثَينجن،  تابوري 
قسة ئةوة بَيت، كة رةنطة سةر بةئَيوةن وةكو 

بزووتنةوةي طؤإان؟ ئةم دؤخة بؤ؟ 
كوردستاندا  لة  شتانةي  لةو  يةكَيك   *
رابردوودا  )18(ساَل�ى  لةماوةي  بةداخةوة 
فَير  كوردستاندا  لة  كة  ئةوةية  ضةسثيوة، 
يان  بةَلكو  بكةن،  قبوأل  موعارةزة  نةبوون 
لةبةين�ى  هةبووة  ل��ةرزؤك  ئاشتييةكي 
لةسةر  رَيككةوتوون  سياسييةكانداء  اليةنة 
ياخود  ئةوانة،  دةستكةوتء  دابةشكردني 
شةإيان كردووة، يةعن�ى دةستاودةستكردني 
هَيشتا  لةكوردستاندا  دةسةآلت  هَيمنانةي 
ض��ووة  ه��ةرض��ي  نةريتَيك،  ب��ة  ن��ةب��ووة 
دةيةوَيت  نرخَيك  بةهةموو  دةسةآلتةوة، 
ميدياي  ثَييانواية  بثارَيزَيتء  دةسةآلتة  ئةو 
ئازاد كة رةخنةيان لَيدةطرَيت دةبَيت بةهؤي 
لةسةر  سةر  تا  نةتوانن  ئةوانة  كة  ئةوةي 
دةسةآلتدا بةو شَيوةيةي كة ئَيستا بةإَيوةي 
عارةكانيان  عةيبء  ئةوانة  بمَيننةوة،  دةبةن 
دةكةنةوة،  هؤشيار  ميللةت  دةردةخ��ةن، 
كةموكووإييةكانيان ثيشان دةدةن، ئةوانيش 
خوارةوة،  دابةزنة  دةسةآلت  لة  نايانةوَيت 
بكات،  دةستاودةست  دةسةآلت  نايانةوَيت 
لةحيزبَيكةوة  دةستَيك،  بؤ  لةدةستَيكةوة 
طروثَيك،  بؤ  طروثَيكةوة  لة  حيزبَيك،  بؤ 
خؤيان  ثارَيزطاريي  نرخَيك  بةهةموو 
لةمانةوة لةدةسةآلتدا دةكةن، يةكَيك لةوانة 
ئةو بوختانانةية كة بؤ رؤذنامةواني ئازادي 

دةكةن.
بزووتنةوةي  وةكو  ئَيوة  هةَلوَيستي   -
طؤإان سةبارةت بةو هَيرشة توندةي دةكرَيتة 

سةر ميدياي ئازاد، ضيية؟
* بةالمةوة شتَيكي ئاسايية كة دةسةآلت 
شتَيكي  بةالمةوة  بكات،  لةخؤي  بةرطريى 
كة  رةخنانةي  ئةو  موقابيل�ى  كة  ئاسايية 
لَي�ى دةطيرَيت ئةوانيش روونكردنةوة بدةن، 
بةآلم بةالمةوة ئاسايي نيية هةإةشة بكةن، 
بةالمةوة ئاسايي نيية دةسةآلت بةكاربهَينن 
بؤ  ترساندن،  بؤ  ضاوسووركردنةوة،  بؤ 

طظكردن لةميدياي ئازاد.
- يةكَيك لة لةمثةرةكاني بةردةم ميدياي 
لَيوةدةكرَيت،  باسي  ب��ةردةوام  كة  ئ��ازاد 
لةوةي  جياواز  هةندَيكجار  دارايية،  كَيشةي 
كة حكومةت ثإؤذةي نيية بؤ هاوكاريكردني 
ئةم ميدياية، تةنانةت زؤرجار سةرضاوةكاني 
ئةوانةش  ريكالمء  شَيوازي  لة  داهاتيان 

ئؤثؤزسيؤن،  وةكو  ئَيوة  دةكات،  سنووردار 
وةكو  كة  دؤخة  ئةم  بؤ  ضيية  ثإؤذةتان 
ئازادةكةدا،  ميديا  لةبةردةم  واية  هةإةشة 

ئامانجتان ثشتيوانيكردنيانة؟
داوام  لةمةوثَيش،  نيوَيك  س��األء   *
كة  ك��رد  قانووني  خةَلكي  كؤمةَلَيك  لة 
ئ��ةوةي  بؤ  بنووسن  بؤ  ثإؤذةيةكمان 
ئَيمة  زةمانة  ئةو  ثةرلةمان،  بؤ  بينَيرين 
فراكسيؤنء شتي وامان نةبوو. لةطةأل ضةند 
رؤذنامةنووسَيكدا كة لةبواري رؤذنامةوانى 
ئازاددا كاردةكةن، موناقةشةم كردء لةطةأل 
ئَيمة  ئايا  كة  ئةوةي  لةسةر  برادةرانة  ئةو 
ئةو ثإؤذةية تةقديم بكةين يان نا، ثَيشمواية 
كردبوواية،  تةقديم  ثإؤذةكةمان  ئةطةر  كة 
ئيحتيمال�ى زؤر هةبوو كة لةوانةبوو قبوَل�ى 
بكةن، ئةو دؤستة بةإَيزانة باوةإيان وابوو 
كة ثَيشكةشكردني ئةو ثإؤذةية لةو كاتةدا، 
هؤكارةي  ئةم  لةبةر  نادروستة،  كارَيكي 
خوارةوة، وتيان ئةطةر ثإؤذةكةمان تةقديم 
يارمةتيداني  بؤ  بإييةوة  ثارةيان  ك��رد، 
ئةوانيش  ثَيماندةَلَين،  ئازاد،  رؤذنامةوانيي 
ثارة  ئ��ةوةي  بؤ  نةطرت  رةخنةيان  بؤية 
وةرط��رتء  ثارةيان  فيعلةن  وةرب��ط��رنء 
بكةنةوة،  رةفزيشي  ئةطةر  وتيان،  كإيمانن، 
بين،  ب��ةردةوام  رةخنةطرتن  لةسةر  ئَيمة 
ثَيماندةَلَين، وةَلآل ئةمانة بؤية رةخنة دةطرن، 
داونةت�آ،  نةمان  ك��ردو  ثارةيان  داواي 
ئةطينا  بهَيَلينةوة،  ئةوة  با  وتيان  لةبةرئةوة 
كوردستاندا،  وةكو  بضووكي  وآلتاني  لة 
بازاإي  كة  كةمة،  دانيشتوان  ذمارةي  كة 
رؤذنامة  فرؤشي  بازاإي  كة  كةمة،  ريكالم 
كةمة،  رؤذنامة  خوَيندةواري  كة  كةمة، 
لةوةي  مةسئولة  دةوَلةت  حاأل  بةتةبيعةتي 
دارايي  كؤمةك�ى  لةجؤرةكان  بةجؤرَيك  كة 

وآلتَيكي  لة  بكات،  راطةياندن  دةزطاكاني 
ئَيستا  تا  كة  بةريتانيا،  وةكو  طةورةي  زؤر 
لةباجةوة  جؤرَيك  لةاليةن   )BBC( وةكو 
كة  هةموو كةسَيك  كة  ثَيدةدرَيت،  بودجةى 
باجي  بدات،  باج  دةبَيت  هةبَيت  تةلةفزيؤني 
 ،)BBC( تةلةفزيؤن بدات، باجةكة دةضَيت بؤ
لةهةمانكاتدا ئةطةر ئةو ثارةية بةشي نةكرد 
لةثارةي يانسيب بةشَيكي بؤ تةواو دةكةن، 
ئةطةر ئةوةش تةواوي نةكرد، لة ثةرلةماني 
ث��َي��دةدةن،  ث��ارةى  قانوون  بة  بةريتانيا 
ئازاد  رؤذنامةواني  ئةطةر  تياية  ضي  واتة 
لةجؤرةكان  جؤرَيك  بة  لةكوردستانيشدا 
وةكو  بكات،  داراييان  كؤمةكَيكي  حكومةت 
هةية،  بضكؤلةمان  وآلتَيكي  ئَيمة  باسمكرد، 
بازاإَيكي بضوكمان هةية، ريكالم بةئةندازةي 
بة  نةبَيت  ئةوة  تةبعةن  نيية، بةآلم  ثَيويست 
سةبةب�ى ئةوةي كة رؤذنامةي ث�آ بكإنء 
خةَلكةكاني ث�آ بكإنء رؤذنامةواني ئازادي 

ث�آ بَيدةنط بكةنء ث�آ كث بكةنةوة.
ئؤثؤزسيؤنَيكي  زياتر  ئَيوة  دةوترَيت،   -
هؤَل�ى  لةناو  بن  ئؤثؤزسيؤن  تا  ئيعالمين، 
ثةرلةماندا، بة طوزارشتَيكي ديكةش، نةهجي 
رؤذنامةكانةوةو  لةثشت  خؤتان  سياسيي 
تا  ش��اردووةت��ةوة  زياتر  ميدياوة  لةثشت 
هؤَل�ى  ناو  لةسةر  سياسيي  ضاالكييةكي 

ثةرلةمان؟
نادروستة،  حوكمَيكي  ئةوة  ثَيمواية،   *
موعارةزةمان  ئيعالمدا  لة  ضؤن  ضونكة 
ثةرلةمانيشدا  هؤَل�ى  لةناو  ثيشانداوة 
دوو  شانبةشاني  ط���ؤإان  فراكسيؤني 
فراكسيؤني ديكة لةطةلَيك مةسةلةي طرنطدا 
ث��إؤذةي  بينيوة،  موعارةزةيان  دةوري 
رةخنةي  ثَيشكةشكردووة،  بةديليان 
ئَيمة  مةعقوليان طرتووةو قسةيان كردووة، 
ئيعالمدا،  لة  هةم  ثةرلةماندا،  هؤَل�ى  لة  هةم 
ئيعتيرازمان  مةسةلة  بةعزَيك  لةسةر 

ثيشانداوةء  م��وع��ارةزةم��ان  ط��رت��ووةو 
لةبةغداش  ك��ة  نزيكدا  لةئايندةيةكي 
فراكسيؤنةكةمان كةوتةطةإ، لةوَيش دةوري 

خؤمان دةبينين.
ديارةكاني  هةرة  بؤضوونة  لة  يةكَيك   -
لةماوةي  حيزب  ميدياي  بة  سةبارةت  ئَيوة 
رابردوودا، ئةوة بووة كة )3(وةزيفةو ئةركي 
كة  هةبووة،  سلبيى  ياخود  هةبووة،  خراثى 
طةوجاندنء  تاريكاندنء  لة:  بريتيبوون 
دَيواندن، ئَيستا جؤرَيك لة ميديا دروستبووة، 
ثَييدةوترَيت  باسدةكرَيت  كة  ئةوةي  ياخود 
ئةم  وةزيفةي  تؤ،  راي  بة  سَيبةر،  ميدياي 

جؤرة ميدياية ضيية؟
وةختى  كة  شتانةية  ئةو  عةينةن  هةر   *

خؤي باسمانكردوون.
- يةعنى ئةو )3( وةزيفةيةية؟

ونكردني  تاريكاندنة،  ديسانةوة  هةر   *
دَيواندني  خةَلكةء  طةوجاندني  راستييةكانة، 
بةعزَيك سةركردةو ئةوانةية، عةينى وةزيفة 
دةبينن، بةآلم ئةمانة لة سَيبةرو لة تاريكيدا.

كة  ب��ةوةي  دةكرَين  تؤمةتبار  ئَيوة   -
زماني راطةياندني ئَيوة، زمانَيكي زؤر توندو 
هَيرشكةرة، زمانَيكة رةحم ناكات، بة مانايةك 
لة ماناكان، لةبةرامبةريشدا زؤرترين هَيرشء 
ثةالمار بؤ سةر ئَيوةية، هةندَيكجار بؤ سةر 
تؤ  الي  هاوكَيشةية  ئةم  ئَيوةية،  شةخس�ى 
تؤمةتباركردن  لة  جؤرَيك  يةعنى  ضؤنة، 

هةية لة هةردوو بةرةكةوة؟
* وةكو باسمكردووة، رةخنةمان طرتووة 
لة  طرتووة  رةخنةمان  سياسيي،  ئةدائى  لة 
طرتووة  رةخنةمان  حيزب،  فآلن  سياسةتي 
طرتووة  رةخنةمان  حكومةت،  سياسةتي  لة 
وةزيران،  ئةنجومةني  سياسيي  ئةدائى  لة 
سياسيي  ئةدائى  لة  طرتووة  رةخنةمان 

ثةرلةمان، رةخنةمان طرتووة لةو مةسةالنة، 
ناوزإاندنء  داخَل�ى  جؤرَيك  بةهيض  بةآلم 
شكاندني شةخسء ئةوانة نةبووين، ضونكة 
ئَيمة  نيية،  شةخسدا  لةطةأل  كَيشةمان  ئَيمة 
ئينسانى  باشدا  سيستمَيكي  لة  ثَيمانواية: 
يان  خراثةكة،  نابَيتةوة،  جَيطةي  خ��راث 
زيندانةوة،  دةخرَيتة  يان  بَيت،  باش  دةبَيت 
باشيش  ئينسانى  ناباشدا،  سيستمَيكي  لة 
يان  بإوات،  لةطةَليدا  دةبَيت  مةجبور  يان 
ئَيمة  لةبةرئةوة  دةرةوة،  دةريدةثةإَيننة 
بةإَيوةبردنداية،  سيستمي  لةطةأل  كَيشةمان 
هةبَيت،  بةإَيوةبردن  سيستمَيكي  ئةطةر 
يان  نابَيتةوة،  تيا  جَيطةي  خراث  خةَلكي 
دةخرَيتة زيندانةوة، يان دةخرَيتة دةرةوةي 
خةَلكة  باشدا  سيستمَيكي  لة  سيستمةكة، 
يةعنى  نابَيتةوة،  جَيطةيان  خراثةكانيش 
لةطةأل  موشكيلةمان  ئَيمة  ديكة،  بةمانايةكي 
نةك  هةية،  بةإَيوةبردندا  سيستمي  ئةدائ�ى 

لةطةأل ئةشخاسدا.
ئةو  ياخود  هَيرشانة،  ئةو  زؤرترين   -
قسانةي دةنووسرَين لة ميدياي بةرامبةرةوة 
بةرامبةر بة بزووتنةوةي طؤإان، زؤرترينيان 
رات  مستةفان،  نةوشيروان  خودي  بةرامبةر 
هةية  كاردانةوةيةكت  هيض  ياخود  ضيية، 

بةرامبةر بةم نووسينانة؟
بةخؤمةوة  ثةيوةنديي  ئ��ةوةن��دةي   *
خوا  هيوادارم  بَيت،  ئازاد  طةردنيان  هةية، 
ئينسانى طومإان  ئةوانةي  بدات،  هيدايةتيان 
ئةوانةي  يان  راست،  رَيطةي  سةر  بَينةوة 
رَيطةي  سةر  بَينةوة  ئةوانةوةن،  لةثشتي 

راست.
دةن��ووس��ن،  ل��ةس��ةرت  كة  ئ��ةوان��ةي   -

دةيانخوَينيتةوة؟
بةَل�آ،  ب��ك��ةوم،  فريا  ئ��ةوةن��دةي   *
لة  دةكةم  ثؤلَينيشيان  ئةوانة  دةيخوَينمةوة، 
رةخنةم  كة  ئةوانةي  هةموو  خؤمدا،  عةقَلى 

لَيدةطرن، يان رةخنة لة جوآلنةوةكة دةطرن، 
ئينجا  وةريدةطرم،  ئيعتبار  نةزةري  بة  من 
دوذمنانة  يان  بَيت،  دَلسؤزانة  رةخنةية  ئةو 
بَيت، رةخنةكة راست بَيت، يان درؤ بَيت، بة 
نةزةري ئيعتبار وةريدةطرين، ئةطةر رةخنةكة 
راست بوو، هةوَلدةدةين ضارةسةري بكةين، 
ئةوةي ئيالقةشى بة جنَيوةوة هةية، ئيهمال�ى 

دةكةين، ناَلَيم طةردنيان ئازاد بَيت.
بينء  وادا  دؤخَيكي  لة  ئةطةر  ئَيستا،   -
فةوزايةكي  زؤرجار  دةوترَيت  كة  ئةوةي 
فةوزا  ئةو  كَيية  وةزيفةي  هةية،  ئيعالميي 

ئيعالميية سنووردار بكات؟ 
رؤذنامةطةريية،  ياساى  وةزيفةي   *

ئةركى دادطاكانة.
- رات ضيية سةبارةت بةم ياساية، ياساي 

رؤذنامةطةريي؟
لة  ك��ة  ق��ان��وون��ةي  ئ���ةم  ئ��ةط��ةر   *
بكرَيت  ب��ةراورد  دةرض��ووة،  كوردستاندا 
قانووني  لةطةأل  ثَيشوو،  قانوونةكاني  لةطةأل 
عقوباتي عَيراقي، لةطةأل ئةو قانوونانةي كة 
لةعَيراقدا هةبوون، لةوان باشترة، بةآلم من 

ئومَيدم واية، باشتريش بَيت.
بؤ  كار  ثارتي  يةكَيتىء  دةوترَيت،   -
هةمواركردنةوةي ئةم ياساية دةكةن، ضونكة 
ثَييانواية: جؤرَيك لة ئازاديي زياتر، ياخود 
ئازاديي،  بةكارهَيناني  خراث  كة  ئةوةي 
لةم  دايانهَيناوة،  خؤيان  كة  طوزارشتةي  ئةو 

ياسايةداية؟
* هيوادارم، بير لةشتي وا نةكةنةوة.

- ئةم ثرسيارة، رةنطة تا رادةيةك شةخسي 
بَيت، لة واذؤكردني مؤَلةتي حيزبةكةتانداء 
نووسيوتة،  خؤتدا  ناوةكةي  تةنيشت  لة 
تؤ  رؤذنامةوان،  ئةمين،  مستةفا  نةوشيروان 
خؤت بة رؤذنامةوان دةزانيت، يان سياسيي؟

ثةساثؤرتم  ج��ار   )3( من  ئ��ةزان��ى   *
ساَلى  يةكةمجار  وةرط��رت��ووة،  عَيراق  لة 
ثيشةكةم  لةسةر  وةرمطرتووةء   )1970(
ساَلى  دووةم  جاري  )صحفي(،  نووسراوة 
مفاوةزاتمان  كة  دةرمهَيناوة،   )1984(
دةستثَيكرد، لةسةر ئةوةش هةر نووسراوة 
سةداميش،  رووخاني  ل��ةدواي  )صحفي(، 
دةرهَيناوة،  ثةساثؤرتَيكم  ديكة  جارَيكي  كة 
ل��ةس��ةري ن���ووس���راوة )ص��ح��ف��ي(، بؤ 
زانياريت، لةكؤتايي شةستةكانةوة، ئةندامى 
رؤذنامةوانانى  سةنديكاى  لة  كارابووم 
ضةند  هةموو  كة  زةمانةي  ئةو  عَيراقدا، 
عَيراقدا  ل��ة  رؤذن��ام��ةن��ووس��َي��ك  س��ةد 
يةكَيتيي  لة  ئةندامم  هةر  ئَيستاش  هةبوون، 
رؤذنامةنووساني بةريتانيا، يةعنى بة ثيشة 

رؤذنامةنووسم.
- كةواتة سةرؤكايةتيي حيزبَيك، ياخود 
دةكةيت،  ثةسند  سياسيي  بزووتنةوةيةكي 

يان سةرنووسةريي رؤذنامةيةك؟
ذياني  رَيبازي  نةمتوانيوة  بةداخةوة،   *
خؤم، يان رَيبازي سةرةكيي ذيانم هةَلبذَيرم، 
دةكرد  حةزم  بواية،  خؤم  بةدةست  ئةطةر 
بووم  بةآلم  زانكؤ،  مامؤستاي  بة  ببووماية 
بة سياسيي، ئَيستاش ئةطةر بةدةست خؤم 
رؤذنامةيةكم  سةرنووسةريي  رةنطة  بَيت، 
سةرؤكايةتيي  كة  ل��ةوةي  باشتربَيت  ثآ 

حيزبَيك بكةم.
ساَلَيك  كة  ئ��ةوةي��ة  دواث��رس��ي��ارم   -
تَيدةثةإَيت بةسةر بزووتنةوةيةكي سياسيي 
لة  جؤرَيك  ثَيوةرَيك  هةموو  بة  كة  تازةدا، 
رةضةشكاندني تَيدابووةء وةكو باسدةكرَيت، 
هةر  لةسةرة،  قورسي  سياسيي  ئةركَيكي 
ئؤثؤزسيؤني  كة  لةبةرئةوةي  النيكةم 
ثرسيارةكة  كورتي  بة  دروس��ت��ك��ردووة، 

ئةوةية، ماندوو نةبوون؟
* بيسميلال، تازة دةستمان ثَيكردووة.
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نةوشيروان مستةفا: ئَيمة توانيمان مةنزومةي قيةمي ئةخالقي سياســـــــيي لةكوردستاندا بطؤِرين

 سةرنووسةريى رؤذنامةيةكم لــــــة سةرؤكى حيزبَيك ثَيخؤشترة

سياسييةكاني كورد بةدرَيذايي تةمةني خؤيان كاريان كردووة لةثَيناوي دابينكردني 
ئازادييدا، باوةإم واية كة بةضاك�ى لة ئازاديي تَيطةيشتوون، بةآلم وةختَيك تؤ 
دةطةيتة دةسةآلت، ثاراستني دةسةآلت دةكةوَيتة سةروو ثاراستني ئازادييةوة.



سازدانى: هؤشيار عةبدوآل

ساَليادى  لة  مستةفا  نةوشيروان 
م��َي��ذووي��ي��ةك��ةى  ه��ةَل�بذاردنة 
كوردستان،  ثةرلةمانى  )2009/7/25(ى 
كة ليستى طؤإان )25( كورسي ثةرلةمانى 
دةكاتةوة  لةوة  جةخت  بةدةستهَينا، 
سةركةوتنى  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  كة 

بةدةستهَيناوة.
لةم ديدارةدا كة بةرنامةى إووبةإووى 
رَيكيخستووة،  لةطةَليدا   KNN كةناَلى 
نةوشيروان مستةفا، سةرؤكى بزووتنةوةى 
طؤإان باس لةوة دةكات كة لةماوةي )18(

ساَلى رابردوودا، خةَلك ثَييوابوو، ئةوةي 
مشةخؤريىء  بؤ  حيزبيى  بة  ببَيت 
طؤإان  بزووتنةوةى  بةآلم  ئيمتيازاتة، 
ئةخالقي  قيةمي  مةنزومةي  هةوَليداوة 
سياسيي لةكوردستاني عَيراقدا بطؤإَيت. 

ب��ةس��ةر  ت�َي�دةث�ةإَي�ت  ساَلَيك   -
بووةتة  طؤإان  بؤ  رؤذةي  ئةو  )7/25(دا، 
دةكرَيت،  باسي  زؤر  مَيذووييء  رؤذَيكي 
ضي  ط��ؤإان  ياخود  ط��ؤإان،  بزووتنةوةي 

كردووة؟
* ئَيمة لةسةر ئاستي سياسيي تةماشاي 
ئيشَيكي  ضةند  ئَيمة  دةك��ةي��ن،  ك��ارةك��ة 
طةورةمان كردووة، طرنطترين شت ئةوةية، 
سياسييمان  ملمالنَيى  شَيوازى  ئَيمة  كة 
لةبنةإةتةوة  عَيراقدا  كوردستاني  لة 
راب��ردوو،  )50(ساَلى  بةدرَيذايي  ط��ؤإى، 
ناكؤكى  كورددا  جوآلنةوةي  لة  هةرضةند 
دروستبووبَيت،  مونافةسة  دروستبووبَيت، 
ثةناي  الي��ةك  دروستبووبَيت،  ملمالنآ 
بةزةبري  ئةوةي  بؤ  ضةك  بةر  بردووةتة 
دابنةوَينَيت،  ديكة  بةاليةكي  سةر  ضةك 
ضةك  زةب��ري  بة  ناكؤكييةكانيان  ياخود 
بةالدا بخةن، ئَيمة بؤ يةكةمينجار لةمَيذووي 
ئسلوبى  ع��َي��راق��دا،  كوردستاني  ن��وَي��ى 
لةملمالنَيي  طؤإي  سياسييمان  ملمالنَيى 
سياسييء  ملمالنَيى  ب��ؤ  ض��ةك��دارةوة 
طةورةية  سةروةرييةكي  ئةوة  ثَيمواية، 
ناكؤك  ئَيمة  دةكرَيت،  تؤمار  طؤإان  بؤ  كة 
دةسةآلتدارةكاندا،  حيزبة  لةطةأل  بووين 
ثةنامان  ضةك،  بةر  نةبردة  ثةنامان  بةآلم 
نةبردة  ثةنامان  توندوتيذيي،  بةر  نةبردة 
بةر شةإ، ثةنامان نةبردة بةر بَيطانة، بةَلكو 
سندوقي  ميللةتةكةمانء  بةر  بردة  ثةنامان 
هةَلبذاردنء  بةر  بردة  ثةنامان  دةنطدان، 
ئَيستا  سةركةوتوبووين،  ئَيمة  ثَيشمواية 

توانيومانة هَيزَيكي سياسيي رَيكخراو، ضةند 
لةبةغدا،  لةهةولَيرو  سياسيي  فراكسيؤنَيكي 
بؤ ملمالنَيي  هَيزَيكي سياسيي  لةسةر جادة 
ئةمة،  شانبةشاني  بكةين،  ئامادة  سياسيي 
ئةويش  بةديهَيناوة،  ديكةمان  طؤإينَيكي 
رابردوودا،  )18(ساَلى  لةماوةي  كة  ئةوةية 
حيزبيى  بة  ببَيت  ئةوةي  ثَييوابوو،  خةَلك 
ئةوةية  بؤ  ئيمتيازاتة،  بؤ  مشةخؤريية،  بؤ 
وةزيفةيةكي  كة  ئةوةية  بؤ  بَيت،  تةعين  كة 
هةوَلمانداوة  ئَيمة  وةربطرَيت،  باشتر 
سياسيي  ئةخالقي  قيةمي  مةنزومةي 
كة  بةوةي  بطؤإين،  عَيراقدا  لةكوردستاني 
لةكاري  بةشداريكردن  سياسييء  كاري 
سياسيي تةنيا بؤ مشةخؤريي نيية، بةَلكو بؤ 
خؤشةويستيي نيشتمانة، بؤ خؤشةويستيي 
باآلكاني  بةرذةوةنديية  بةديهَيناني  بؤ  طةلة، 
رؤذانةدا  لةذياني  كة  ئةوةية  بؤ  نةتةوةية، 
خزمةتكردن  حكومةتيدا،  لةكاروباري 
لةطةأل  ثةيوةنديي  ضاككردني  بةخةَلك، 
داوَينثاكيي،  دةستثاكيي،  خةَلك،  كؤمةآلني 
طةل،  بؤ  دَلسؤزيي  لةئيشوكاردا،  دَلسؤزيي 
قييةمة  لةو  ئةمة  نيشتمان،  بؤ  دَلسؤزيي 
سياسيية بةرزانةن كة طؤإان جارَيكي ديكة 
كاركردني  ساحةي  سةر  بؤ  هَيناونيةتةوة 
ئَيمةدا  لةطةأل  دَين  كة  ئةوانةي  سياسيي، 
ئيمتيازَيكيان  هيض  هةر  نةك  دةكةن،  ئيش 
ئةوةوة  بةهؤي  بةَلكو  دةستنةكةوتووة، 
لة  كردووة  بنةإةتييةمان  طؤإانة  ئةو  كة 
ملمالنَيى سياسييدا، ئةو طؤإانة بنةإةتييةمان 
هةزاران  سياسييدا،  ئةخالقي  لة  ك��ردووة 
بوون،  قوربانيدان  تووشي  لةئَيمة  كةس 
ناإةحةتي  تووشي  ب��وون،  سزا  تووشي 
تووشي  ب��وون،  نانبإين  تووشي  ب��وون، 
بوون،  بَيكاريي  تووشي  بوون،  هةذاريي 
ثَيشمواية  داوةء  ئةوةمان  ئةوةدا،  لةنرخي 
لةثاأل  بَيطومان  طةورةية،  ئةوة سةركةوتني 
ئةم دوو سةركةوتنةدا كة بةدةستمانهَيناون، 
كردوومانة،  كة  طؤإانةدا  دوو  ئةم  لةثاأل 
طؤإاني ديكةشمان كردووة، ئةويش ئةوةية 
ئَيستا  بَلَيين،  دةتوانين  زؤر  حةدَيكي  تا  كة 
قيادةي سياسيي كورد، هةرَيمي كوردستان، 
لةكاروبارةكانياندا  كوردستان،  ثةرلةماني 
شةفافييةتَيكيان  جؤرةكان  لة  بةجؤرَيك 
دواييةي  ئةم  طفتوطؤكاني  لة  ثةيداكردووة، 
نموونةكة  دةتوانن  لةبةغدا  كوردي  وةفدي 

بهَيننةوة.
بةتايبةت  سياسةتة،  بةم  درَيذةدةدةن   -
ئَيوة  نموونة  بؤ  )7/25(ةوة،  ل��ةدواي  كة 
لةحكومةت،  بكةن  بةشداريي  دةتانتواني 
درَيذة  تاضةند  كةيء  تا  نةتانكرد،  بةآلم 
دةدةن بةم نةهجة بؤ ئةوةي كة ئةم مةنزومة 
ئةخالقييةي كة باسى دةكةيت لةكوردستاندا 
كلتوورَيكي  ياخود  بةنةريت،  بيكةن 

سياسيي؟
بةهةَلسةنطاندني  بةستراوة  ئ��ةوة   *
كوردستانةوة،  سياسيي  هةلومةرجي 
هةر  بةتةنيا  كة  ناكةين  ئةوة  بؤ  كار  ئَيمة 
شت  ف��آن  بَلَيين  ه��ةر  بطرينء  رةخنة 

باش  كارَيكي  هةر  ئَيمة  بَيطومان  خراثة، 
لَيدةكةينء  ثشتيوانيي  بيكات،  حكومةت  كة 
كردووة  ئيسثاتيشمان  دةدةينء  بؤ  دةنطي 
شتانةي  ئةو  كوردستان،  لةثةرلةماني 
بوون،  باش  راستء  بةالمانةوة  ئَيمة  كة 
تَيداية،  ميللةتةكةماني  قازانجي  ثَيمانوابووة 
لةسةر  موافةقتمان  ئَيمةش  ئيعتيراز  بةب�آ 
ئيش  ئَيمة  داوة،  بؤ  دةنطمان  ك��ردووةو 
بَيطومان  لةثاشةإؤذدا  دةكةين  ئةوة  بؤ 
يةعنى  بطرينةدةست،  سياسيي  دةسةآلتي 
هةمانة،  ئَيمة  كة  سياسييةي  بةرنامة  ئةو 
نابَيت،  جَيبةجآ  موعارةزةيي  بة  بةتةنيا 

رةنطة لة رَيطةي ئةوةي كة ئَيمة موعارةزة 
بةرامبةرةكةمان  بتوانين  رةنطة  دةكةين، 
لة  ضؤن  وةكو  هةندَيكجار  بكةين  ناضار 
دةبَيت  مةجبور  بةرامبةرةكةت  دؤمينةدا 
لةجياتي ئةوةي كة ثولةكة لةدةستيدا بتؤثَيت، 
وا  جاري  هةندَيك  خوارةوة،  بَيتة  مةجبورة 
هةية كة دةسةآلت ئيجبار دةكةيت هةندَيك 
شت بكات بةقازانجي خةَلك، كة لةئةنجامى 
زةخت�ى تؤداية، رةنطة ئَيمة نةتوانين هةموو 
بةآلم  بكةين،  خؤمان  بةدةستى  شتةكان 
بيكات  ئةو  كة  دةكةين  ئيجبار  ديكة  الكةي 
ئَيمة  كاتةدا  لةو  ميللةتةكةمان،  بةقازانجي 
لةثاشةإؤذيشدا  ئَيمة  دةكةين،  ثشتيوانيي 
دةسةآلت  فيعلةن  كة  دةكةين  ئةوة  بؤ  كار 
ئةو  دةسةآلتةوة  رَيطةي  لة  بطرينةدةستء 
جَيبةجَيى  كةهةمانة  سياسييةي  بةرنامة 

بكةين.
ناضار  بةرامبةر  كة  بةوة  سةبارةت   -
دواج��ار  بكات،  ئيش  كؤمةَلَيك  دةك��ةن 
كة  ئةوةي  ئَيوةوة،  جؤطةلةي  دةإذَيتةوة 
وةكو  هةَلبذاردنةكانيشدا  لةسةردةمي 
هةتا  كة  باسدةكرا،  سياسيي  نوكتةيةكي 
ئةمة  دةيانوت  دةك��را،  قيرتاو  شةقامَيك 
كة  ئ��ةوةي  يان  ط��ؤإان،  بؤ  دةستخؤشيية 
بودجةي  دياريكردني  تةنانةت  دةوترَيت، 
بودجةية،  ئةم  بةشَيكي  بإينى  ئةحزابء 
ئؤثؤزسيؤنء  فشاري  لةذَير  هةر  ديسانةوة 
بةدياريكراويش بزووتنةوةي طؤإاندا بووة، 

ئةمانة بةدةستكةوتي خؤتان دةزانن؟
* بةَل�آ، هةرضي شتَيكي باش لةم وآلتةدا 
بكرَيت، بة دةستكةوتي خؤماني دةزانين، يان 

هيض نةبَيت دةستَيكي ئَيمةي تَيداية.
- بابَيينة سةر تةوةرى دووةم، كة ئازاديى 
رؤذنامةطةريية،  ئازاديى  رادةرب��إي��نء 
ئَيوةدا  سياسيي  ستراتيذي  لة  ئازاديي، 

ضيية؟
* ئازاديي، لة ستراتيذي سياسيي ئَيمةداء 
ضةمكي ئازاديي بةطوَيرةي زةمان، بةطوَيرةي 
ئايديؤلؤذيي،  جياوازيي  بةطوَيرةي  زةمين، 
ديكة،  طروثَيكى  بؤ  طروثَيكةوة  لة  جياوازة 
ئايديؤلؤذيةتَيكي  ياخود  شمولى،  حيزبَيكي 
مةفهومي  ليبإال�ى  ئايديؤلؤذيةتي  شمولى، 
ئازاديي  لةوةش  بَيجطة  هةية،  جياوازيان 
لةالي  نيثاَلييةكان،  لةالي  ضينييةكان،  لةالي 
لةالي  ئةمريكاييةكان،  لةالي  ئينطليزييةكان، 
سويدييةكان، هةريةكة بةجؤرَيك لة ئازاديي 
ئازاديمان  ئَيمة  بَيطومان  بةآلم  تَيدةطات، 
ئازاديي  لة  بريتيية  كة  طرنطة،  ب��ةالوة 
ئازاديي  كؤمةآليةتي،  ئازاديي  سياسيي، 
رؤشنبيريي، دابينكردني ئةمجؤرة ئازادييانة 
لةناو كؤمةَلطةي كورديدا بةالي ئَيمةوة زؤر 
تاك،  ئازاديي  ثَيمانواية،  ئَيمة  طرنطن،  زؤر 
تةواودةبَيت، كة  كاتَيك  ئازاديي كؤمةأل  يان 
ئازاديي  دةستثَيكردني  سنووري  دةطاتة 
تاكَيكي ديكة، يان كؤمةَلَيكي ديكةء ثَيمانواية 
كة  ئ��ةوةي��ة،  ئ��ازادي��ي  بؤ  سنوور  تةنيا 
ئازاديي خةَلكي  نةكرَيتة سةر  دةستدرَيذيي 

ديكة، مةفهومي ئازاديي الي ئَيمة ئةوةية.

دؤخة  لة  كوردستانداء  لة  ئَيستا   -
سنووردانان  لة  ب��اس  سياسييةكةشدا، 
خراث  بيانووي  بة  دةكرَيت  ئازاديي  بؤ 
لةم  بؤضوونتان  ئازادييةوة،  بةكارهَيناني 

بارةيةوة؟
ضونكة  نيية،  ورد  بؤضوونَيكي  ئةوة   *
رؤذنامةطةريي  ياساي  كوردستاندا  لة 
رؤذنامة،  بةكارهَيناني  خراث  دةرض��ووة، 
بطرَيت،  ل�آ  رَيطةي  دةتوانَيت  قانوونة  ئةو 
بةآلم  جَيبةجَيبكرَيت،  رَيكوثَيكي  بة  ئةطةر 
دوو  نزيكةي  كة  قانوونة  ئةو  بةداخةوة 
ساَلة لة ثةرلةماني كوردستانةوة دةرضووة، 

كوردستاندا  دادطاكاني  لة  ئَيستا  تا  بةآلم 
جَيبةجَينةكراوةء ثَيمواية، ئةطةر ئةو قانوونة 
زؤر  ئةندازةيةكي  تا  رةنطة  جَيبةجَيبكرَيت، 
ئازاديي  كة  بطرَيت  ل��ةوة  رَيطة  بتوانَيت 

رؤذنامةواني خراث بةكار نةهَينرَيت.
- بؤضوونَيك هةية كة سياسييةكاني كورد 
تَينةطةيشتوون،  ئازاديي  لة  ثَيويست  وةك 

كَيشةي تَيطةيشتن لة ئازادييان هةية؟
* ثَيمواية، ئةوة راست نيية، سياسييةكاني 
كاريان  خؤيان  تةمةني  بةدرَيذايي  كورد 
ئازادييدا،  دابينكردني  لةثَيناوي  ك��ردووة 
ئازاديي  لة  بةضاك�ى  كة  واي��ة  ب���اوةإم 
دةطةيتة  تؤ  وةختَيك  بةآلم  تَيطةيشتوون، 
دةكةوَيتة  دةسةآلت  ثاراستني  دةسةآلت، 

سةروو ثاراستني ئازادييةوة.
لة  را  ئازاديي  ياخود  رادةرب��إي��ن   -

ستراتيذي بزووتنةوةي طؤإاندا ضؤنة؟
ض  ئَيمة  ل��ةالي  رادةرب��إي��ن  ئازاديي   *
ئازاديي  كؤمةأل،  لةئاستي  ض  تاكء  لةئاستي 
رؤذنامةي  كة  ل��ةوةي  بريتيية  رادةبإين 
هةبَيت،  ئ��ازاد  تةلةفزيؤني  هةبَيت،  ئ��ازاد 
راديؤي ئازاد هةبَيت، سينةماي ئازاد هةبَيت، 
خؤثيشاندانء  ئازاديي  خةَلك  لةوة  بَيجطة 
ئيمزاي  كؤكردنةوةي  رَيثَيوانء  مانطرتنء 

كة  بةوةي  دةيبةستينةوة  هةروةها  هةبَيت، 
دةبَيت دادطا سةربةخؤ بَيت، ئازاديي هةبَيت، 
هةبَيت،  ئازادييان  بنء  زانكؤكان سةربةخؤ 
ئازادييان  بنء  سةربةخؤ  مزطةوتةكان 
ئازاديي  بَيتء  سةربةخؤ  ب��ازاإ  هةبَيت، 
طرَيدراوة  بةيةكةوة  هةمووي  ئةمة  هةبَيت، 

لةطةأل يةكتريدا. 
راطةياندن،  لةنَيوان  هةية  جياوازيي   -
ياخود ئازاديي راطةياندن لة دؤخي شؤإشدا، 

لة دؤخي حوكمإانيدا؟ 
* بةَل�آ، بَيطومان لة زةماني شؤإشدا، من 
دةكةم،  عَيراق  كوردستاني  باسي شؤإشي 

تةعميمي  بطشتَينم،  مةسةلةكة  نامةوَيت 
تؤ  كة  لةسةردةمَيكدا  هةمووي،  بؤ  بكةم 
لةشؤإشدايتء خةباتي ضةكداريي دةكةيت، 
خةباتي نهَينيي دةكةيت، خةباتي رَيكخراوةيي 
هَيزَيكي  ت��ؤدا  لةبةرامبةري  دةك��ةي��ت، 
شةبةكةيةك�ى  ضةكَيكء  بةهةموو  دإندة 
ئيعالمء  راطةياندنء  فراوانيء  جاسوس�ى 
ئةمانةي هةية، لةو حاَلةتةدا رةنطة ثاراستني 
ئاسايشي شؤإشةكة، يان ثاراستني ئاسايي 
جوآلنةوة ضةكدارييةكة، ثاراستني ئاسايشي 
هةية  ئةولةويةتي  سياسييةكة،  رَيكخراوة 
لةضاو مةسةلةي ئازادييدا، يةعنى ثاراستني 
زؤر  تاحةددَيكي  شؤإشةكة  ئاسايشي 
رادةربإينء  ئازاديي  بؤ  دادةنَيت  سنوور 
ئازاديي بضووك دةكاتةوة، لةكاتَيكدا هةموو 
ئازادييدا  بةديهَيناني  لةثَيناوي  شؤإشةكة 
دةسةآلتت  تؤ  كة  وةختَيك  دةك��ات،  ئيش 
طرتة دةست، مةفروزة ئازاديي لة وآلتةكةدا 
بةَلَينانةي  ئةو  مةفروزة  بكةيت،  جَيبةجآ 
جَيبةجَييان  داون  بةخةَلكت  خؤي  كاتي  كة 
بكةيت، تؤ لة فةترةيةكدا كة فةترةي شؤإش 
بووة، داوات لةخةَلك كردووة قوربانيي بدةن، 
نةداوة،  خؤيان  بةذياني  تةنيا  قوربانييان 
تةنازوليان  كة  داوة  بةوة  قوربانييان  بةَلكو 
كردووة  خؤيان  ئازادييةكاني  لة  بةشَيك  لة 
طةورةتر  ئازادييةكي  كة  ئ��ةوةي  لةثَيناو 
وآلتةكةيانة،  ئازاديي  ئةويش  كة  بهَيننةدي، 
بةكؤمةَل�ى  ئازادء  بةتاكي  ئازاد،  وآلتَيكي 

ئازادةوة دةبَيت. 
كارواني  لةطةأل  ئَيوة  كارواني سياسيي   -
بةيةكةوة  رادةي��ةك  تا  رؤذنامةطةريتان، 
لةسةردةمي  بةتايبةت  دةستثَيدةكات، 
هةية  بؤضوونَيك  رزطارييدا،  رؤذنامةي 
ئازاديى  ياخود  راطةياندن،  ئازاديي  كة 
تاكو  سنووردارترة،  لةسياسةتدا  بيروإا 

رؤذنامةطةريي، واية؟ 
ئةوانةي  ضونكة  راستة،  ئةوة  بةَل�آ،   *
بة  سياسييةوة  رَيكخراوَيكي  ناو  دةضنة 
ئارةزووي خؤيان، دةبَيت ثابةندبن بةبةرنامة 
سياسييةكةوة، هةرضةندة ئةوة لةحيزبَيكةوة 
بؤ  رَيكخراوَيكةوة  لة  ديكةو  حيزبَيكي  بؤ 
ثابةندبوون  دةطؤإَيت،  ديكة  رَيكخراوَيكي 
بةشَيك  حيزبَيكةوة،  سياسيي  بةبةرنامةي 
بَيطومان  دةستَينَيتةوة،  ل�آ  ئازادييةت  لةو 
حيزبَيكي  لة  شموليدا،  حيزبَيكي  لة  ئةمة 
بةهَيزترة،  زؤر  ثابةندييةكة  تؤتاليتاردا 
وةك  كةمترة  زؤر  ئ��ازادي��ي  ث��ةراوَي��زي 

ذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27 تــايــبــةت 4
hewal.rozhnama@gmail.com

6 »7/25 مَيذووي نوَيي هةرَيمي كوردستانة«

نةوشيروان مستةفا: ئَيمة توانيمان مةنزومةي قيةمي ئةخالقي سياســـــــيي لةكوردستاندا بطؤِرين

 سةرنووسةريى رؤذنامةيةكم لــــــة سةرؤكى حيزبَيك ثَيخؤشترة

ئَيمة كار بؤ ئةوة ناكةين كة بةتةنيا هةر رةخنة بطرينء هةر بَلَيين فآلن شت خراثة، 
بَيطومان ئَيمة هةر كارَيكي باش كة حكومةت بيكات، ثشتيوانيي لَيدةكةينء دةنطي بؤ 

دةدةينء ئيسثاتيشمان كردووة لةثةرلةماني كوردستان



راثؤرتي: رؤذنامة *

هةرَيمى  ثارَيزطاكةى  سآ  هاوآلتييانى 
كوردستان بة طرنطييةوة ئاوإ لة ئةنجامةكانى 
ثةرلةمانى  لةمةوبةرى  ساَلَيك  هةَلبذاردنى 
لة  »طؤإان  ثَييانواية:  دةدةنةوةء  كوردستان 
هَيزى  دروستبوونى  سياسيىء  نةخشةى 
نوآ« بة قازانجى خةَلكء بةخؤداضوونةوةى 

دةسةآلتى حيزبة باآلدةستةكان شكاوةتةوة.
محةمةد حةسةن، )29( ساأل، هاوآلتييةكى 
دانيشتووى ثارَيزطاى دهؤكة، ضركةساتةكانى 
مانطء  رؤذء  بة   2009/7/25 هةَلبذاردنى 
ساأل، جياواز وةسفدةكاتء ثرؤسةكةش وةك 
جةذنى جةماوةريى دةبينَيتء دةَلَيت: »هَيزةكان 
كَيبإكَيى توند لةنَيوانياندا هةبوو، ئةمة وايكرد 
لة  بةشداريى  طةرموطوإييةوة  بة  جةماوةر 
طؤإانيش  دةركةوتنى  بكةنء  هةَلبذاردنةكةدا 
ئيختيارى ئةوةى رةخساند خةَلك هَيزَيكى ديكة 

لة دةرةوةى ئةو دوو حيزبة تاقي بكاتةوة«.
محةمةد حةسةن، كة كارمةندى حكوميية، 
ثَييواية: لةدواى راثةإينةوة ئةطةر هةَلبذاردنى 
هةَلبذاردنة  ئ��ةو  هةبوءبَيت،  راستةقينة 
»ئةنجامةكةى  وتى:  ئةو  وةك  ضونكة  بوءة، 
ث��ةرل��ةم��ان��َي��ك��ى ف��رةل��ي��س��تء ج��ي��اوازى 
حيزبة  دةنطى  كةمبوءنةوةى  بةرهةمهَيناوة، 

دةسةآلتدارةكانيش ئةو طؤإانةبوو روويدا«.
ئةزموونى سياسيىء  لة  )18( ساأل  دواى 
يةكةمجارء  بؤ  كوردستان،  هةرَيمى  ئيداريى 
لة 2009/7/25 دوو حيزبة دَيرينةكة )يةكَيتىء 
هةرَيم  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  لة  ثارتى( 
دروستدةبَيت،  بؤ  راستةقينةيان  ركابةرى 
بزوءتنةوةيةكى  ضوارضَيوةى  لة  »ط��ؤإان« 
ناإةزايةتىء  هةناويدا  لة  كة  جةماوةرييدا 
بَيداديى خةَلكى بةرامبةر دةسةآلت هةَلطرتوءة، 
لة  ثةرلةمان  كورسى   )25( دةردةكةوَيتء 
كورسيية زؤرء زةوةندةكانى يةكَيتىء ثارتى 

دادةبإَيت.
كارنامةى سياسيى ليستى طؤإان بؤ ئةو 
ئاماذة بةوة دةكات، هةذدة ساَلة  هةَلبذاردنة 
هاوآلتييانى ئةم نيشتمانة خةون بة دامودةزطاى 

دةبينن،  راستةقينةوة  ديموكراتيى  ياسايىء 
دةطةإَين  شارستانيدا  دةرفةتى  بةشوَين 
ن��اإةزاي��ىء  خ��ةمء  لة  طوزارشتكردن  بؤ 
قةيرانى  بَيداديى،  ناهةقيى،  بةرامبةر  ئاهيان 
تَيكةَلكردنء  ثاوانكاريى،  خزمةتطوزاريى، 
خراث بةكارهَينانى دةسةآلتةكانء ثَيشَيلكردنى 

ئازاديىء مافة مةدةنىء شارستانييةكان.
ثالنكارى ئةو هَيزة نوَيية بة ورديى قسة 
جياوازةكانى  طرووثة  ناإةزايةتييةكانى  لة 
ساتةوةختى  ك��ردووةء  كوردى  كؤمةَلطةى 
»بة  دةبةستَيتةوة  خؤشى  ثةيدابوونى 
ساتةوةختى بةرجةستةبوونء يةكطرتنى ئةو 
ئيرادة ثةرتانةء كؤكردنةوةيان لة جوءَلةيةكى 
طةورةدا،  نيشتمانيى  سياسييء  شارستانىء 
زهنيةتى  لة  راستةقينة  طؤإانى  لةثَيناو 
فةرمانإةوايى  ميكانيزمى  دةس���ةآلتء 

كوردستان«. 
ساأل،   )40( ق��ادر،  سةعيد  نةجمةدين 
لةوة  باس  ئةو  هةولَيرة،  هاوآلتييةكى شارى 
دةكات هاوآلتييان بة ئاشكرا طؤإانكارييةكانى 
دةبيننء  تةمموز  )25(ى  هةَلبذاردنى  دواى 
هةستى ثَيدةكةن، ئةو هةَلبذاردنة ئةو ئومَيدةى 
كؤمةَلطة  دةكرَيت  كة  طةإاندةوة،  خةَلك  بؤ 
بؤ  طةندةَلةوة  مشةخؤرء  سيستمَيكى  لة 
شَيوةيةكى تةندروست كة بة قازانجى خةَلك 

بَيت بونيادبنرَيتةوة. 
»بزءوتنةوةي  وتى:  سةعيد،  نةجمةدين 
لة  ه��ةب��ووة  طرنطي  دةورَي��ك��ي  ط���ؤإان 
كة  دؤخَيك  دؤخ���ةدا،  ئ��ةم  دروستبوونى 
دةبينين  ئؤثؤزسيؤنةوة  ضاودَيريى  بةهؤى 
ناكات،  رةفتار  ثَيشوو  وةك  دةسةآلت  ئَيستا 
ئَيستا خةَلك هيواى بة ئؤثؤزسيؤنء طؤإانة، 
سياسييةى  بةرنامة  ئةو  نةهجي  لةسةر  كة 
هةَلبذاردنى  لة  كة  بإؤن  خؤيان  ثَيشووى 
ضونكة  كرد،  ئاشكرايان  خةَلك  بؤ   )7/25(

ئةطةر وا نةكةن، سةرناكةون«.
سةركةوتنى  ث��ارَي��زط��اى  سلَيمانى 
بزءوتنةوةى طؤإانء هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكانى 
ديكةى ثةرلةمانى كوردستانة، لةم ثارَيزطايةدا 
لة  دةنط   )30511( توانى  ليستى طؤإان  تةنيا 

زياتر  ثارتى(  )يةكَيتىء  كوردستانيى  ليستى 
كةمثةينى  ئةوةى  هاوكات  بةدةستبهَينَيت، 
ثارَيزطايةى  ئةم  دانيشتوءانى  هةَلبذاردنى 
جيادةكردةوة:  ديكة  ثارَيزطاكةى  دوو  لةطةأل 
ثإجؤشترين جةماوةرى دةنطدةرانى هةرَيمى 
هَيزة  دةورى  لة  زؤرينةيان  كة  كوردستان، 
نوَييةكة كؤبوءنةوة، لةسةر شةقامةكانى ئةم 

شارة ئاثؤرةيان دةبةست.   
لة  يةكَيكة  ساأل،   )51( ئيبراهيم،  جةالل 
ثَيشمةرطة دَيرينةكانء دوكاندارة لة شةقامى 
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنةكانى  لةبارةى  سالم، 
كوردستان بؤ رؤذنامة وتى: »)7/25( رؤذى 
رؤذَيك  بوو،  خةَلك  خواستى  سةركةوتنى 
خزمةت  خؤى  ئيرادةى  بة  توانى  خةَلك  بوو 
ئةزموونى  سياسيىء  دةسةآلتى  خؤىء  بة 

هةرَيم بكات«.
دانيشتووى  هاوآلتييةى  ئةو  بإواى  بة 
هةستى  خةَلك  هةَلبذاردنة  ئةو  تا  سلَيمانى، 
ثَيشتر  ضونكة  نةكردبوو،  هةَلبذاردن  بة 
ديكةشيان  حيزبةكانى  هةبوو  حيزب  دوو 
دةنطى  خةَلكيش  كؤدةكردةوةء  ليستَيكدا  لة 

ثَيدةدان، لةئةنجاميشدا ثةرلةمانء حكومةتء 
خؤيان  لةنَيوان  ديكةيان  شتةكانى  هةموو 
خؤشيان  عارةكانى  عةيبء  دابةشدةكردء 
خةَلك  ناوةندةشدا  لةو  دةكردء  ثةردةثؤش 

زيانمةند دةبوو.
جةالل ئيبراهيم، وتيشى: »ئةو هةَلبذاردنة 
ثةرلةمانى طؤإى، هةرضةندة ئَيستا دةسةآلت 
كاريطةريى  بؤئةوةى  دةكات  شتَيك  هةموو 
ديكة  ئؤثؤزسيؤنةكانى  هَيزة  ط���ؤإانء 
كارطةريى  هَيزانة  ئةم  بةآلم  دةرنةكةوَيت، 
ئَيستا  دةبينين  وةك  هةبوءةء  طةورةيان 
ثَيشبإكَيدانء  لة  دةسةآلتيش  ثةرلةمانتارانى 
دةسةآلت  ئَيستا  خةَلك،  بؤالى  دةطةإَينةوة 
ئيش  ح��ةزةرةوة  بة  ئؤثؤزسيؤن  لةترسى 
دةكات، ئَيستا خةَلك ضاوى كراوةتةوة، ئَيستا 
ئاشكرا  دةسةآلت  كةموكورتييةكانى  خةريكة 

دةبن«.

* كؤسار جةالل لة هةولَير،
دلَير لة سلَيمانى، ئارام شَيخ وةسانى لة 

دهؤك، بةشدارييان لةم راثؤرتةدا كردووة.

دلَير عةبدولخالق
هةنطاو هاشم

دوو  نزيكةى  تةمموزى 2009(  )25ى  لة 
كوردستان،  هةرَيمى  دةن��ط��دةرى  مليؤن 
ثةرلةمانَيكى جياوازيان بؤ هةرَيم دروستكرد، 
ئةندامانى  ب��ةب��إواى  ك��ة  ثةرلةمانَيك 
ئؤثؤزسيؤنةوة  بةهؤى  ثَيشوو،  خولةكانى 
ثَييواية:  سياسيش  ضاودَيرَيكى  ضاالكترةء 
ضاوةإَيكردووة،  ئؤثؤزسيؤنيان  لة  »ئةوةى 

نةهاتووةتةدى«.
ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى  هةَلبذاردنى 
كوردستان، كة ساَلَيك لةمةوبةر بةإَيوةضوو 
ء )24( ليستء قةوارةى سياسيى بةشدارييان 
كرد، بؤ يةكةمجار هَيزَيكى نوَى وةك ركابةرى 
سةرةكيى ليستى يةكَيتىء ثارتى دةردةكةوَيت، 
ديسانةوة  هةَلبذاردنةش  ئةم  ئةنجامةكانى 
كورسييةكانى يةكَيتىء ثارتى بة )29 بة 30( 
لييستى  لة بةرامبةريشدا  لة كورتى دايةوةء 
طؤإان بة )25( كورسى، يةكطرتوو ء كؤمةَلى 
ئيسالميى بة )9( كورسى بةرةيةكى بةهَيزى 

ئؤثؤزسيؤنيان لة ثةرلةمان دامةزراند.
خولةكانى  ثةرلةمانتارانى  لة  بةشَيك   
خولى  كارةكانى  لة  بةطرنطييةوة  ثَيشوو، 
كاريطةريية  ثَييانواية:  دةإوان��نء  سَييةم 
ئةم  ئةداى  بةسةر  ئؤثؤزسيؤن  باشةكانى 

خولةوة بةئاشكرا ديارة. 
خولى  ئةندامى  ماويلى،  لةتيف  شَيخ   
يةكةمى ثةرلةمانى كوردستان، دروستبوونى 
هةنطاوَيكى  بة  كوردستان  لة  ئؤثؤزسيؤن 
بوَيرانة دةزانَيتء ئةنجامى دروستبوونى ئةو 
هَيزةش بة ثؤزةتيظ لةسةر ئةزموونى هةرَيم 

دةخوَينَيتةوة.
ماويلى، بة رؤذنامةى وت: »خولى سَييةمى 
ئؤثؤزسيؤنةوة،  بوونى  بةهؤى  ثةرلةمان 
ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  سةرووشيانةوة  لة 
خولةكانى  لةطةأل  هةية  زؤرى  جياوازيى 
 )35( ئؤثؤزسيؤن  خولةدا  ل��ةم  ثَيشتر، 

كورسى هةيةء هَيزَيكى كاراية، كة دةتوانَيت 
طرنط  ثإؤذةى  كؤمةَلَى  بكاتء  لَيثَيضينةوة 
ثةيوةست بة بةرذةوةنديى خةَلك ثَيشكةش 
زياترةء  دةسةآلت  دةنطى  هةرضةندة  بكات، 
بةآلم  قبووَلة،  ثةرلةمان  لة  زؤري��ن��ةش 
هؤشياريى  بؤ  ئؤثؤزسيؤن  كاريطةريى 
لةسةر  فشار  دروستكردنى  ج��ةم��اوةرء 

دةسةآلت ديارة«.
نةريتى  ي��ةك��ةم  خولى  ئةندامةكةى 
طفتوطؤكان  طةرموطوإيى  بةمَيزكَيشانء 
لةسةر بودجةء دةربإينى بؤضوونى جياواز لة 
ثةرلةماندا، وةك نيشانةى بةرةو ديموكراتى 
بوونى ثةرلةمان دةزانَيت، لةبارةى ثَيويستى 
دةَلَيت:  ئؤثؤزسيؤن  هَيزى  بؤ  هةرَيميش 
بَيتة سةر  »زؤركةس دةَلَين: ئؤثؤزسيؤنيش 
ئةطةر  دةَلَيم:  من  دةبَيت،  طةندةأل  حكوم 
ثَيويستى  حوكم،  سةر  هاتة  ئؤثؤزيؤنيش 
ئةطةر  تةنانةت  هةية،  ئؤثؤزسيؤن  بة 
لة هةموو  بَيت، واتة  دةسةآلتَيكى شةفافيش 

قؤناغَيكدا ثَيويستمان بة ئؤثؤزسيؤنة«.
عةبدوَلآل،  نيعمةت  خؤشيةوة،  الى 
سةرؤكى يةكَيتيى ثةرلةمانتارانى كوردستان 
باس لةوةدةكات: دواي 2009/7/25 ثرؤسةى 
بةرةو  كوردستان  هةرَيمى  لة  سياسيى 
ئايندةيةكى طةشتر هةنطاو دةنَيت، ئايندةيةك 
زياتر  جياواز  راى  بةرنامةو  ث��إؤذةو  كة 
بةو هؤيةشةوة خزمةتكردنى خةَلك  دةبَيت، 

باشتر دةبَيت.
ثةرلةمانتاران  يةكَيتيى  س��ةرؤك��ى 
هةَلوةستة لةسةر طرنطى بوونى ئؤثؤزسيؤن 
لة  ئؤثؤزسيؤن  »بوونى  دةَلَيت:  دةك��اتء 
مَيذوويى  وةرضةرخانَيكى  وآلتَيكدا  هةر 
دروستدةكات،  سياسيى  طؤإةثانى  لةسةر 
دةبَيت  كاريطةري  رةنطدانةوةيةكى  ئةمةش 
ديموكراتييةتى  راستةإَيكردنى  لةسةر 
قةرزارى  هةموومان  ئَيمة  ثةرلةمانى،  ذيانى 
بةرنامةكانى  هةوَلبدات  ئؤثؤزسيؤنَيكين 
بة  بةكاربهَينَيتء  ظيتؤ  نةك  سةربكةوَيت، 

يةكجاريى ماَلى خؤى بكات«.
ماوةى  كة  رةس��وأل،  رَيبين  ب��إواى  بة 
ضةند ساَلَيك ضاودَيريى كارةكانى ثةرلةمانى 
لةطةأل  سَييةم  خولى  جياوازيي  ك��ردووة، 
بة  دةبينَيتةوة  ل��ةوةدا  تةنيا  تر  خولةكانى 
ئةو  هةيةء  ئؤثؤزسيؤن  ليستى  رةسميى 
ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى  دةيانةوَيت  ليستانةش 

ببينن.
ئةم  كارةكانى  هةَلسةنطاندنى  لةبارةى 
وتى:  رةس��وأل،  رَيبين  ثةرلةمان،  خولةى 
هةَلسةنطاندن،  بؤ  كةمة  ساَلَيك  »هةرضةندة 
بةآلم ثَيمواية: ئةم خولة سستترء الوازترة لة 
خولى ثَيشوو، ضونكة لةماوةى ساَلَيك تةنيا 
لة  زياتر  تائَيستا  دةركردووة،  ياساى  ضوار 
هةوَلى كات بةسةربردندا بوونء وةك كارى 
فَيربوونء  يةكةم  ساَلى  راستة  راستةقينة، 
ئةزموونة، بةآلم دةبوو بةبوونى ئؤثؤزسيؤن 
كارةكانيان ضاالكتربوواية، ئَيمة ضاوةإَيبووين 
سَى ليستة ئؤثؤزسيؤنةكة ثةرلةمان ئةكتيظتر 

بكةن، نةك خةريكى ريكالمى سياسيى بن«.
ئاراستةى  رةخنانةى  ئةو  بةرامبةر  لة 
ئؤثؤزسيؤن دةكرَيت، ئؤثؤزسيؤنيش ثَييانواية: 
يةكَيتىء ثارتى بةهؤى كةمبوونةوةى دةنطء 
رةنطيان لة ثةرلةمان لة هةوَلى كةمكردنةوةى 
رؤَلى  ثةرلةمانء سستكردنى  كارى  بايةخى 

دةسةآلتى ياسادانانن، هةر لةو رَيطةيةشةوة 
ئؤثؤزسيؤنةكان  هَيزة  رؤَل��ى  دةيانةوَيت 

كةمبكنةوة.
ئاسايى  مافى  بة  ئةوة  رةس��وأل،  رَيبين 
دةسةآلتيان  كاتَيك  دةزان��َي��ت  هَيزةكان 
هةوَلى  لة  جياجيا  تةكنيكى  بة  كةمدةبَيتةوة 
ئةوةدان كاريطةريى ئؤثؤزسيؤن كةمبكةنةوة، 
بةآلم ئةوةى سروشتى نيية ئةوةية كة نابَيت 
ئؤثؤزسيؤن تةسليمى ئةو واقيعة بَيت، وتيشى: 
بةر  طرتووةتة  تةكنيكَيكى  »كوردستانى 
لةخؤى  ئؤثؤزسيؤن  ليستةكانى  توانيويةتى 

بطرَيتء لة ضاالكييةكانيان كةمبكاتةوة«.
»بؤئةوةى  رايطةياند:  عةبدوَلآل،  نيعمةت 
خةَلك  ب��ة  ث��إؤذةك��ان��ى  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن 
ترو  اليةنةكانى  لةطةأل  ثَيويستة  بطةيةنَيت، 
فراكسيؤنةكانى ترى ناو ثةرلةمان اليةنطيريى 
ضةند  ئةوةية  كار  جوانترين  بكات،  ثةيدا  بؤ 
تَييدا سةركةوتوو دةبَيت، نةك ضةند شكست 
دةهَينَيت، نابَيت ئؤثؤزسيؤن ببَيت بة ميراتى 
دةكرَيت  تا  بةَلكو  شكستخواردووةكان، 
دةربازبوون  بؤ  بةكاربهَينَيت  كةناَلةكان 
بؤ  دةرف���ةت  لةكيسنةدانى  ق��ةي��رانء  لة 
نزيكبوونةوةى زياتر لة خةَلكء فشارخستنة 
سةر دةسةآلتء حكومةت بؤ ضاكسازيكردنء 

نةهَيشتنى طةندةَليىء كةموكورتييةكان«.

7راثـــؤرتذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27
hewal.rozhnama@gmail.com

ئيرادةى خةَلك نةخشةى سياسيي طؤأي

ئؤثؤزسيؤن رؤحي 
كردةوة بة بةر ثةرلةماندا

لة  ساَلَيك  ثاش 
هةَلبذاردن، ثَيويستة 
بؤ  هةَلسةنطاندَيك 
كارةكانى ثةرلةماني 
بكةينء  كوردستان 
ئاخؤ  ب��ث��رس��ي��ن، 
ن��وآ،  ثةرلةماني 
ث��ةرل��ةم��ان��َي��ك��ي 
ئةكتيظة،  ك����اراو 
ي��ان ه��اوش��َي��وةي 
ثَيشوو  خولةكاني 

سستء الوازة؟ ئايا ئةداي ثةرلةمانتاران لةئاستي 
ثَيشبينيء هيواو خواستةكاني خةَلكي كوردستاندا 
بكةنء  جَيبةجآ  بةَلَينةكانيان  توانيوييانة  بووةء 
ضاوةإَيى  هةموومان  هةستن؟  بةئةركةكانيان 
2009(ي   /7/25( هةَلبذاردني  كة  دةكرد  ئةوةمان 
طةورةو  وةرضةرخانَيكي  كوردستان،  ثةرلةماني 
ريشةيي لة ذياني سياسييء ئابووريي كوردستان 
سيستمَيكي  بؤ  سةرةتايةك  ببَيتة  دروستبكاتء 

ديموكراسي راستةقينة.
نوآء  وةرضةرخانَيكي  هةَلبذاردن  راستة 
هَينايةئاراوةو  نوَيى  طؤإانَيكي  بوو،  مَيذوويي 
طؤإيء  لةكوردستاندا  سياسييةكاني  هاوكَيشة 
ئؤثؤزسيؤنَيكي  كورددا،  لةمَيذووي  يةكةمجار  بؤ 
وايكرد  كة  دروستبوو،  راستةقينة  سياسيي 
ثةرلةماندا  لةناو  دذبةيةك  جياوازء  راوبؤضووني 
بابةتةكان  لةسةر  جديي  طفتوطؤي  سةرهةَلبداو 
بكرَيتء طإوتينَيكي زؤر بدات بةثةرلةمانء موديلَيكي 
نؤي لةكاري سياسيي لةكوردستاندا بهَينَيتة ئاراوة، 
ثَيشبينيء  ئاستي  لة  وةرضةرخانة  ئةم  ب��ةآلم 
خواستةكاندا نةبوو ء نةيتواني طؤإانَيكي راديكاَلي 
لة ذياني حيزبييء سياسيي كورددا بةرهةمبهَينَيتء 
هةرَيمي كوردستان بةدامةزراوةييء سيستماتيكي 
بةردةوامييةكي  وةرض��ةرخ��انء  بةَلكو  بكات، 
بةدوايخؤيدا  لةشكستي  جؤرَيك  هةبوو،  رَيذةيي 
هةموو خؤزطةو  ئةو  لةبةرامبةر  بةتايبةتيش  هَينا، 

هيوايةي كة هةَليطرتبوو. 
خولةكاني  هاوشَيوةي  ن��وآ،  ثةرلةماني 
حيزبء  لةهةذمووني  خؤي  نةيتواني  ثَيشوو، 
رؤحَيتي  بة  بكاتء  رزطار  سياسييةكان  مةكتةب 
نوَينةرايةتيي هاوآلتييان كاربكات، ياخود نةيتواني 
هاوآلتيياني  شةرعيي  مةرجةعي  وةك  خؤي 
كوردستان بسةثَينَيت، بةشَيوةيةك هةموو بإيارو 
مةكتةب  لة  نةك  دةرضن،  لةثةرلةمانةوة  ياساكان 
شؤإبكرَينةوةو  ثةرلةمان  بؤ  سياسييةكانةوة 
ثَيبدةن.  شةرعييةتيان  بةياساو  بيانكةن  ئةوانيش 
زاَلكردني  لة  نةبوو  سةركةوتوو  نوآ،  ثةرلةماني 
بةرذةوةنديي طشتي بةسةر بةرذةوةنديي حيزبي، 
ئينتيما  نةيانتواني  ثةرلةمانتاران  زؤرينةي  يان 
حيزبييةكانيان كاَلبكةنةوةو بةعةقَلَيتي بةرذةوةنديي 

هاوآلتييان كاربكةن.
لةطرنطترين  يةكَيك  لة  نةيتواني  ثةرلةمان، 
بريتيية  ك��ة  سةركةوتووبَيت  ئةركةكانيدا 
لَيثَيضينةوةو  حكومةتء  ضاودَيريكردني  لة 
بةرثرسانء  بانطهَيشتكردني  ب��ةدواداض��وونء 
نةمانبيني  نموونة،  بؤ  لةطةَليان،  لَيكؤَلينةوة 
ثةرلةمان بةفيعلي بانطهَيشتي بةرثرسَيكي حكومي 
بكاتء لَيثَيضينةوةي لةطةأل بكات، ياخود متمانةيان 
لةبةرثرسان  هةندَيك  بةثَيضةوانة  لَيبسَينَيتةوة، 
لةكاتي  ثةرلةمانء  لة  دادةنَين  بةطةورةتر  خؤيان 
بةشَيوازي  ثةرلةمان،  لةهؤَلي  ئامادةبوونيشيان 
وةك  نةك  دةكرد،  قسةيان  وانةوتنةوة  وتاردانء 
هةروةك  كرابن،  ثةرلةمان  بانطهَيشتي  ئةوةي 
بةشَيك  لَيكؤَلينةوةي  ثرسيارو  بة  رَيطة  ضؤن 
لة  بؤخؤي  ئةمةش  ن��ةدةدرا،  ثةرلةمانتاران  لة 

ميسداقييةتي ثةرلةمان كةمدةكاتةوة.
لة  نةبوو  سةركةتوو  ثةرلةمان  هةروةها 
لة  هةندَيك  بطرة  ياساكان،  لة  بةشَيك  داناني 
بةناكامَليء  رةشنووسةكان  ث��إؤذةء  ياساو 
كةموكورتييةوة بإياريان لَيدرا، وةك ثةسةندكردني 
كوردستان،  هةرَيمي  حكومةتي  ب��ودج��ةي 
حيزبييةوة  ملمالنَيي  لةئةنجامي  ضؤن  هةروةك 
لة  كة  رةتكرانةوة  طرنط  ثإؤذةياساي  ضةندين 
بةرذةوةنديي طشتيي هاوآلتيياني كوردستان بوو، 
لةاليةن  كة  طشتيي  داواكاري  ثإؤذةياساي  وةك 
ليستي طؤإانةوة ثَيشكةش كرا، ثاشان رةتكرايةوة 
لة  ياسا  بؤ سةروةريي  كة طرنطيي زؤري هةبوو 

كوردستان.
ئةدايةكي  ئؤثؤزسيؤن  ئ���ةوةي  ل��ةط��ةأل 
بةآلم  ث��ةرل��ةم��ان،  لة  هةبوو  ئيجابيي  ك��اراء 
يةكَيك  نةبوو،  ناتةواويي  كةموكورتيء  بةبآ 
ئؤثؤزسيؤن  كة  ئةوةية  تَيبينييةكان  لةطرنطترين 
نةبوو،  هاوبةشيان  طوتارَيكي  رَيكخراونةبوونء 
نةبوونء  بةرضاوروون  يةكإيزء  تر  بةمانايةكي 
طرنطةكان  بابةتة  لةسةر  كؤدةنطيي  نةيانتواني 
دروست بكةن، هةروةها لةهةندَيك لةدانيشتنةكاندا 
سستييان ثَيوة بةدي دةكرا، بَيجطة لةوةي كة دةبواية 
هةبووايةء  كاراتريان  طةرموطوإترء  ئةدايةكي 
لةثَيشكةشكردني  بكرداية  دةستثَيشخةرييان 
بةتةنيا  ئةمةش  هؤكاري  ثإؤذةياسادا،  ضةندين 
ناطةإَيتةوة بؤ ئؤثؤزسيؤن، بةَلكو دةطةإَيتةوة بؤ 
رَيطرء  زؤرينة  زؤرجار  كة  زؤرينة،  ديكتاتؤري 
بةآلم  ئؤثؤزسيؤن،  لةبةردةم  بوون  ئاستةنط 
بَيدةنطء  ئؤثؤزسيؤن  كة  ناطةيةنَيت  ئةوة  ئةمة 
دةستةوةستان بَيت، بةَلكو كاري زياتري ثَيدةكراو 

دةيتواني زياتر ئةكتيظء ضاالك بَيت.

* مامؤستاي زانستة سياسييةكان، زانكؤي سلَيماني

وةرضةرخانء شكست

ئاكؤ حةمةكةريم*



سازدانى: دلَير عةبدولخالق

رَيبين  رؤذن��ام��ةدا،  ديدارَيكى  لة 
هةردى، نووسةرء رووناكبير، هةَلبذاردنى 
)2009/7/25(دا  لة  كوردستان  ثةرلةمانى 
بة دةستثَيكردنى مَيذووى نوَيى هةرَيمى 
رؤذة،  ئةو  ثَييواية:  دةزانَيتء  كوردستان 
ئَيمة  كة خةَلكى  دةبَيت  ساتةوةختة  ئةو 
ئاشنا دةبَيت بةوةى كة دةتوانَيتء دةكرَيت 
لة  دةنطدانء  سندوقةكانى  رَيطةى  لة 
ثإؤسةيةكى زؤر مةدةنييانةء ئاشتييانةدا 
ديكةش  هَيزى  دروستبكاتء  تازة  هَيزى 

الواز.
لة بةشَيكى ديدارةكةدا، ريَبين هةردى 
دةَلَيت: »ئَيستا هَيزة سةرةكييةكان هةر دوو 
حيزبة دَيرينةكةى كوردستان نين، بةَلكو 
هةنء  سةرةكيش  ترى  هَيزى  ضوار  سآ 
دةسةآلت  دابةشبوونى  نةخشةى  بةمةش 
طؤإانةش  ئةم  هاتووةء  بةسةردا  طؤإانى 
كؤتايي بة ثاوانكردنى بإيارء حوكمإانىء 
لة  تاريك  داخ��راوء  ذوورى  بة  كؤتايي 

بإيارء رووداوةكاندا دةهَينَيت«.

ض  دةبَيتة   )2009/7/25( رؤذن��ام��ة: 
هةرَيمى  سياسيى  ذيانى  لة  رَيككةوتَيك 
رؤذَيكى  وةك  دةكرَيت  ئايا  كوردستاندا، 
لَيى  جياواز لة رؤذةكانى ترى دواى راثةإين 
لة  دةبَيت  بريتى  بَلَيين،  ياخود  بإوانرَيت، 

دةستثَيكردنى مَيذوويةكى نوآ؟ 
هةر  جياوازةء  رؤذَيكى  بَيطومان،   *
لةبةرئةمةش مَيذوويةكى تازة دةستثَيدةكات. 
بةبآ جياوازبوونى ئةم رؤذة، بةبآ دابإانى لة 
لَيكضوونى دوَينَيكان، هيض مَيذووييةكى نوآ 
دروست نابَيت. نوآ، ئةوكاتة لةدايكدةبَيت كة 
لةوانى دى ناضَيت. )7/25(، رؤذَيكى جياوازى 
هَيزى  رؤذَيكة  كوردستانة،  سياسيي  ذيانى 
بؤ  دةردةكةوَيت،  تَيدا  تازةى  دةنطى  تازةء 
يةكةمجار نةوةيةكى تازة لة مرؤظةكانى ئَيمة 
سووربوونةوة،  كؤبوونةوةء  بة  دةتوانن 
طةمةى  ناو  بخةنة  تازة  سياسيي  هَيزَيكى 
بؤ  ثةنا  ئةوةى  بةبآ  دةتوانن  سياسييةوةء 
دابةشبوونى  نةخشةى  بةرن،  توندوتيذيى 

سياسةتء دةسةآلت بطؤإن. 
بةهَيزة  نا  دةتوانن  كة  يةكةمجارة  بؤ 
بَلَينء  كوردستان  هةبووةكانى  سياسيية 
نةخشةى  زياتر  تر،  بةهَيزَيكى  وتن  بةَلَي  بة 
لة  دابةشبكةنء  كورستاندا  لة  دةس��ةآلت 
باوةكان  سياسيية  هَيزة  كؤنتإؤَلى  ثاوانء 
دةرخستنى   ،)7/25( ب��ك��ةن.  رزط���ارى 
ئةو  ط��ؤإان،  بؤ  ئَيمةية  مرؤظى  تواناى 
دةبَيت  ئاشنا  ئَيمة  خةَلكى  كة  ساتةوةختةية 
رَيطةى  لة  تةنيا  دةكرَيت  دةتوانَيتء  بةوةى 
ثإؤسةيةكى  لة  دةنطدانةوةء  سندوقةكانى 
تازة  هَيزى  ئاشتييانةدا،  مةدةنييانةء  زؤر 
دروستبكاتء هَيزى تريش الواز، ئةو رؤذةية 
كة خةَلك لة نرخى دةنطدانى خؤى تَيطةيشتء 
ضةند  خؤى  مافةى  ئةم  دةتوانَيت  كة  زانى 
بةشَيوةيةكى كاريطةر بخاتة طةإ. ئةوةى لة 
لةسةر  خةَلكة  دةركةوتنى  روويدا،   )7/25(
شانؤى سياسيي وآلت ثاش ماوةيةكى زؤر 
لة بَيدةنطىء خةمسارديىء لَيرةوة ئةم رؤذة 

يةكةمجارة  بؤ  تازةية، ضوونكة  مَيذوويةكى 
توندوتيذيىء  بؤ  ثةنا  ئةوةى  بةبآ  خةَلكى 
سندوقةكانى  رَيي  لة  ب��ةرن،  دوذمنايةتى 
نةخشةى  لةسةر  كاريطةريى  دةنطدانةوة 

سياسيء دابةشكردنى دةسةآلت دادةنَين.
ئةنجامى  دةركةوتنى  دواى  رؤذنامة: 
ثَيش  قؤناغى  باسى  زؤرجار  هةَلبذاردنةكان، 
)7/25(ء قؤناغى دواى )7/25( دةكرا، تا ضةند 

ئةم جياكاريية راستة؟
دواى  مَيذووى  راستة،  جياكاريية  ئةم   *
)7/25(، مَيذووى ثَيش )7/25( نيية. مةسةلةكة 
هةر تةنها لةدايكبوونى هَيزَيكى سياسيي تازة 
نيية، دروستبوونى حيزبَيكى نوآ نيية وةك 
ب��ةردةوام  )كوردستان  تر  حيزبَيكى  هةر 
شايةتى دروستبوونى حيزبى سياسيي تازة 
مةسةلةكة  بةَلكو  ب��ووة(،  ت��ازةوة  بةناوى 
وتم،  ثَيشوودا  ثرسيارى  لة  وةك  ئةوةية، 
دةنطة ناإازييةكانى كوردستان هةموو لةسةر 
سندوقةكانى  ئةمجارة  كة  كؤبوونةوة،  ئةوة 
لةم  هةوَلبدةن  وةربطرنء  بةجديى  دةنطدان 
رَيطةيةوة طؤإان بكةنء كرديشيان. طؤإان، 
بةو مانايةى توانرا طؤإانكاريى لة ريزبةندىء 

دةسةآلتدارَيتى طةمةكةرانى بوارى سياسيدا 
بكات. ئةوةى الى من طرنطة، ئةم دةركةوتنةى 
ئةطةر  دةت��وان��َي��ت  ك��ة  خةَلكة  ئ��ي��رادةى 
لة دةستنيشانكردنى  بيةوَيت، دةورى طرنط 

ضارةنووسى وآلتدا ببينَيت.  
ئةو هةَلبذاردنة  ئَيوة،  رؤذنامة: بةبإواى 
توانيى طؤإان لة ثَيكهاتةء جةستةى سياسيى 
هةرَيمدا بكات، ئةطةر طؤإيويةتى، بةقازانجى 
طرفت  دروستكردنى  ياخود  ئةزموونةكة، 
هةرَيمدا  سياسييةكانى  اليةنة  لةنَيوان 

شكاوةتةوة؟
بةسةر  بةرضاو  طؤإانَيكى  بَيطومان   *
هاتووةء  كوردستاندا  سياسيي  ثَيكهاتةى 
طةمةكةوة،  ناو  هاتووةتة  تازة  طةمةكةرَيكى 

خةَلكى  دةنطى  مليؤن  نيو  نزيكةى  كة 
هةية،  ثةرلةمانى  )25(كورسيى  لةطةَلة، 
كوردستان،  سةرةكييةكانى  هَيزة  هةنوكة 
كوردستان  دَيرينةكةى  حيزبة  دوو  هةر 
دةمانوت(،  ثَيشتر  هةميشةء  )وةك  نين 
ئامادةبوونى  لة  باس  ئَيستا  دةتوانين  بةَلكو 
بكةين.  سةرةكى  هَيزى  ضوار  يان  هَيز  سآ 
طؤإانى  دةسةآلت  دابةشبوونى  نةخشةى 
كؤتايي  طؤإانةش  ئةم  هاتووةء  بةسةردا 
دةهَينَيت،  حوكمإانيى  بإيارء  بةثاوانكردنى 
لة  تاريك  داخ��راوء  ذوورى  بة   كؤتايي 
بَيطومان  دةهَينَيت.  رووداوةكاندا  بإيارء 
بةقازانجى  روويةكةوة  لةهةموو  دؤخة  ئةم 
بؤ  ئ��ةم��إؤ  ش��ك��اوةت��ةوةء  ئةزموونةكة 
يةكةمجار لة ثةرلةمانى كوردستاندا هَيزَيكى 
خؤى  خواستى  بة  كة  هةية،  ئؤثؤزسيؤن 
بةشداريى لة حكومةتدا نةكردووةء بإيارى 
ضاودَيريكردنء رةخنةكردنى ئةم حكومةتةى 
داوة، بؤ يةكةمجارة رةخنةء طازندةى خةَلكى 
دةضَيتة  ثةساراوة،  ثةناو  مةجليسء  لة  ئَيمة 
ئاشكرا  بةرزء  بةدةنطى  ثةرلةمانةوةء  ناو 
ئةم دؤخة سةرةإاى روودانى  قسة دةكات، 

هةندَيك طرذيى بضووكء طةورة، كاريطةريى 
لةسةر حكومةتء رةفتارى هةر دوو هَيزى 

هاوثةيمان كردووة. 
طوَييان  ئاشكرا  بة  هَيزةكان،  ئةمإؤ 
رقى  رةخنةء  سةردةمى  يةكة،  لةدةنطى 
كؤتايي  هاوإَييةتى  دؤستايةتىء  ذَيرةوةء 
ئاشكرا  راى  ئاشكراء  سياسةتى  ثَيهاتء 
سياسيي  موجامةلةى  ئةمإؤ  دةركةوتووة. 
جؤرَيك  بة  داوة  خؤى  جَيطةى  بَيناوةإؤك، 
بنةماى  لةسةر  كة  سياسيي،  ثةيوةنديى 
راشكاويىء رةخنةكردنى ئاشكرا راوةستاوة. 
هَيزةكان  كة  دروستبووة  سياسي  دؤخَيكى 
بطرنء  يةك  لة  رةخنة  ئاشكرا  بة  دةتوانن 
تةماشا  دوذمن  بة  يةكدى  لةهةمانكاتيشدا 

تةنطذةى  ضةندين  لةكاتَيكدا  بطرة  نةكةن، 
هَيزانةدا  ئةم  لةناو  بضووك  يان  ط��ةورة، 
بةآلم  رووي���دا،  كوردستاندا  لةناوخؤى 
بؤ  ضوون  لةكاتى  توانييان  ئةوةشدا  لةطةأل 
ثَيكةوة  داإَيذنء  هاوبةش  ئةجَينداى  بةغدا 
لةسةر ضةندين شتى ستراتيذيى رَيكبكةون. 
مةبةستم ئةوةية كة بَلَيم، ئةم دؤخة تازةيةي 
لة كوردستاندا، شتَيكى  ثةيوةنديى سياسيي 
ثَيوستةء  يةكجار  لةهةمانكاتيشدا  تازةيةء 
شةفافى  ملمالنَييةكى  دةدات  روو  ئةوةى 
ثةيوةنديى  النيكةمى  ئةوةى  بةبآ  سياسيية 
لةنَيوان هَيزةكاندا بثضإَيت، ئةمةش بةهةموو 
ئةزموونى  بؤ  ئيجابى  دةورَيكى  مانايةك، 

هةرَيمى كوردستان هةية.  
دواتر  ط��ؤإانء  ثةيدابوونى  رؤذنامة: 
لةطةأل  ئؤثؤزسيؤن  ب��ةرةى  فراوانبوونى 
لةسةر  كاريطةرييةكى  ض  ئيسالمييةكان، 
ثارتىء  دةسةآلتى  ثاوانخوازيى  ئيحتيكارء 
ئةو  هةذموونى  ئايا  دروستكرد،  يةكَيتى 
كؤمةَلطةوة  كةرتةكانى  بةسةر  حيزبةى  دوو 

كةمكردووةتةوة؟
كةمبووةتةوة،  دةسةآلت  ثاوانكردنى   *
بةآلم كؤتايي ثآ نةهاتووةء تا ئَيستاش ئةو 
ثَيكدةهَيننء  ثةرلةمان  زؤرينةى  هَيزة  دوو 
تَيثةإَيننء  بيانةوَيت  ياسايةك  هةر  دةتوانن 
لةكارى  نةبَيت  بةدَليان  ياسايةكيش  هةر 
ضيتر  كة  ئةوةية  ط��ؤإاوة،  ئ��ةوةى  بخةن. 
رةخ��ن��ةك��ردنء  بةبآ  ث��اوان��ك��ردن��ة  ئ��ةم 
ناإازيبوونَيكى ئاشكرا، كة لةناو ثةرلةمانةوة 
دةستثَيدةكاتء بؤ ناو دةزطاكانى راطةياندن 
درَيذ دةبَيتةوة، ناإوات بةإَيوة. كةمجار هةية 
سةرةكييةكة  هَيزة  دوو  هةنطاوَيكى  بإيارء 
رووبةإووى رةخنةى ئاشكراء ناإازيبوونى 
ئاشكرا نةبَيتةوة، ئةم دؤخة تازةية وايكردووة 
بة  ناضاربن  هَيزةكةش  دوو  وردة  وردة  كة 
ورياييةوة مامةَلة بكةنء هةوَلبدةن لة بإيارء 
يان  كةمتةرخةمى،  كةمترين  كارةكانياندا 
بوونى  طؤإاوة،  ئةوةى  ئةنجامبدةنء  هةَلة 
كة  راشكاوة،  ئاشكراء  سياسيي  فشارَيكى 
كاريطةريى لةسةر رةفتارى دوو هَيزةكةش 

هةية. 
ثةيدابوونى  دةوت��را،  زؤرجار  رؤذنامة: 
هَيزى نوآ كة خؤى لة بزووتنةوةى طؤإاندا 
دةبينييةوة، دةرهَينانى نةوةى نوَيية لةدةستى 
باوانيان، واتة بزووتنةوةيةكى طةنجانة بووةء 
ويستوويةتى بة نوآ ئةو واقيعة بطؤإَيت كة 

ثيرةكان دروستيانكردووة؟
ثآ  زؤر  ريزبةندييةم  ئةم  تةماشاكة،   *
راست نيية، طةنجَيتيى بة تةمةن نيية، بةَلكو 
كةسَيك،  كة  ئايديانةية  بيربؤضوونء  بةو 
بزووتنةوةى  هةَلطريةتى.  هَيزَيك  ي��ان 
بةو  تازةية،  ئايديايةكى  هةَلطرى  ط��ؤإان، 
دروش���مء ب��ؤض��وون��ان��ةوة ك��ة زورب��ةى 
خؤيانى  بؤضوونى  دروش��مء  بة  طةنجان 
لة  طةنجة،  بزووتنةوةية  ئةم  ئةوةى  دةزانن. 
تةمةنى  لة  نةك  دةردةكةوَيت،  بيروإاكانيدا 
بايةلؤجى مرؤظةكاندا. ئةوةمان لةياد نةضَيت، 
دامةزرَينةرى بزووتنةوةى طؤإان لة نةوةى 

كؤنةء زؤربةى هاوإَيكانيشى لة هةمان ئةو 
نةوةيةن، بةآلم ئةوةى دروستيانكرد شتَيكى 
لةدةورى  طةنجان  زؤرب��ةى  كة  بوو،  تازة 
ضةندين  بةثَيضةوانةشةوة،  كؤبوونةوةء 
كةسى بة تةمةن طةنجمان هةن، كة لة ثيرةكان 
كوردستان  هَيزى  كةم  بيردةكةنةوة،  ثيرتر 
هةية طةنجان رؤَلى طةورة، يان بضووكى تيا 
ئايدياء خةياَلَيكى  لة  بةرطريى  بةآلم  نةبينن، 
ثيرانة دةكةن. هةر بزووتنةوةيةك بة ئايدياء 
بيروإاكانيدا طةنجَيتىء ثَيرَيتى دةردةكةوَيت، 
نةك بة تةمةنى كةسايةتييةكان، بزووتنةوةى 
طؤإان ثيرةكان دايانمةزراند، بةآلم رؤحَيكى 
كة  هةية،  بيروإاكانياندا  لة  تازة  طةنجانةو 
لةدةورى  طةنجان  زؤرى  بإَيكى  وايكردووة 

كؤببنةوة.  
دةس��ةآلت  ضؤن  وةك  ئَيستا  رؤذن��ام��ة: 
يةكَيكة  ئؤثؤزسيؤنيش هةية، ئةمةش  هةية، 
لةسيماكانى ذيانى ديموكراسى، ئايا دةكرَيت 
لةو  جياوازة  ئَيستا  ديموكراسييةتى  بَلَيين، 
ديموكراسييةتةى ثَيشتر لةهةرَيم بانطةشةى 
بةبآ  دةسةآلتدارةكان  حيزبة  دةك��راء  بؤ 

بةرهةَلستكار ئيدارةى هةرَيميان دةكرد؟
سيستمَيكى  هةر  بؤ  شت  طرنطترين   *
ديموكراسى، بوونى فرةيي هَيزى سياسيية، 
لةيةك  دؤإان  هةإةشةى  ضوونييةك  كة 
بزووتنةوةى  بةدروستبوونى  بكةنء 
ملمالنَيكةرى  هَيزَيكى  وةك  طؤإانيش 
لةدواى  يةكةمجار  بؤ  هةَلبذاردندا،  لة  بةهَيز 
هةَلبذاردنى يةكةم ثةرلةمانى كوردستانةوة 
لةبةردةم هةَلبذاردنَيكى راستةقينةدا بووين، 
راطةياندنى  تا  كةس  كة  هةَلبذاردن  جؤرَيك 
بةدروستى  نةيدةتوانى  دةرئةنجامةكان 
ثَيشبينى ئةنجامةكانى بكات، ثاش ئةوةش كة 
ئةنجامةكان راطةيةنران، بزووتنةوةى طؤإان 
ئؤثؤزسيؤنء  ببَيتة  ل��ةوةى  بإياردان  بة 
نةريتَيكى  نةكات،  لةحكومةتدا  بةشداريى 
سياسيي تازةى بؤ كوردستان هَينا، نةريتى 
نةترسان لة ئؤثؤزسيؤنبوونء بة ثَيضةوانةوة 
هةنطاوة  ئةم  بؤى.  كاركردن  بةطوإءتينةوة 
دةهَينَيت  ناراست  بة دوو مةترسيى  كؤتايي 
كة لةثشت رَيككةوتنى ستراتيذيىء يةكليستى 

دوو هَيزةكةى ترى كوردستانةوةية.
ئؤثؤزسيؤندا  لة  هَيزَيك  بوونى  يةكةم: 
بةماناى لةناوضوونء الوازبوونى نيية، بطرة 
بةهَيزترى  لةداهاتوودا  بةثَيضةوانةوة  رةنطة 
هةَلبذاردنى  ب��ردن��ةوةى  شانسى  بكاتء 

داهاتووى طةورةتر بَيت.
دووةم: دةكرَيت بة ئاشكرا رةخنة لةيةك 
بطرينء موجامةلةى ناإاستء بَيمانا نةكةين، 
بةبآ ئةوةى تا ئاستى بة دوذمنكردنى يةكتر 

بإؤين، يان شةإ لة نَيوانماندا هةَلطيرسَيت. 
ئيرادةى  لةسةر  قسة  ئةطةر  رؤذنامة: 
رَيككةوتة،  ئةو  ثَيش  بكةين،  جةماوةر 
سيناريؤى  ئةنجامء  دي��ار  رادةي��ةك��ى  تا 
ثارتىء  ئاشكرابوونء  هةَلبذاردنةكان 
يةكَيتى بةلوتبةرزييةوة لةمتمانةى جةماوةر 
طؤإان،  ثةيدابوونى  دواى  بةآلم  دَلنيابوون، 
خةَلك  ئيرادةى  دةن��طء  بؤ  بةها  دةوت��را 
لةلوتبةرزى  دةسةآلتيش  ط��ةإاوةت��ةوةء 

بةرامبةر جةماوةر هاتة خوارةوة؟
تاقيكردنةوةى  هةَلبذاردنَيك  هةموو   *
بةرنامةكانى.  خؤىء  بؤ  سياسيية  حيزبَيكى 
حيزبة سياسييةكان لة هةَلبذاردنةوة تَيدةطةن 
كة تا ضةند لة خةَلك نزيك، يان دوورنء بةثَيي 
ئةوةش دةبَيت، يان سياسةتةكانيان بةهَيزتر 
ثةيامةء  هةَلبذاردن  بطؤإن.  يان  بكةن، 
ئةركى هَيزة سياسييةكانيشة كة ئةو ثةيامة 
بةجديى وةرطرنء بةثَيي ئةوة بةرنامةإَيذيى 
خؤيان بطؤإن. ئةوة راستة هةردوو هَيزةكة 
ضاوةإَيي ئةو دةنطة زؤرةيان بؤ بزووتنةوةى 
زؤربوو  ماوةيةكى  ئةوان  نةدةكرد،  طؤإان 
كة  نةدةبينى  ناإازيبوونةيان  ئةو  رادةى 
ذمارةى  بوو،  طةورةبووندا  لة  ب��ةردةوام 
بةيانى ناإازيبوونء مانطرتنء خؤثيشاندان 
كة بؤ هةر ضاودَيرَيكى بَياليةن ديارء ئاشكرا 
ناإازيبوون  كة  دةردةخست  ئةوةى  بوو، 
شتانة،  لةم  يةك  هيض  لةطةورةبوونداية، 
وةرنةطيرا،  بةجديى  هَيزةكةوة  دوو  لةاليةن 
بؤ  زؤرانةيان  دةنطة  ئةو  هةَلبذاردندا  لة  تا 

بزووتنةوةى طؤإان بينى.
ئَيستا  سياسييةى  دؤخة  ئةم  رؤذنامة: 
لةهةرَيمدا هةية، ض تةفسيرَيك هةَلدةطرَيتء 
ضؤن خؤى نيشانى دونياى دةرةوةء سياسةتى 

نَيودةوَلةتى دةدات؟
بةإاستى  ئةمجارة  كة  ئةزموونَيكة   *
دي��م��وك��راس��ى  سيستمى  ل��ة  خ��ةري��ك��ة 
رةخنةكردنء  بة  خةريكة  نزيكدةبَيتةوة. 
ناإازيبوون رادَيت، بةو ورياييةوة كة هَيشتا 
كةسانَيكى تاريك هةن لةناو زياد لة هَيزَيكى 
هةرس  بؤ  بارودؤخةيان  ئةم  سياسييدا، 
هةوألء  لة  شَيوةيةك  بةهةموو  ناكرَيتء 
ئَيستا  ئ��ةوةى  لةناوبردنى.  بؤ  كؤششدان 
ديموكراسييةكى  لةمسكردنى  روودةدات 
نةيارى  جياوازء  هَيزى  كة  راستةقينةية، 
كوشتارء  ش��ةإء  ب��ةآلم  تَيداية،  سياسي 

بةدوذمنكردنى يةكترى تَيدا نيية.
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8 ئةنجامى هةَلبذاردن حيزبةكاني ناضاركرد بير لة طؤإانكاريي بكةنةوة

دامةزرَينةرى بزووتنةوةى طؤإان لة نةوةى كؤنةء زؤربةى هاوإَيكانيشى لة هةمان ئةو 
نةوةيةن، بةآلم ئةوةى دروستيانكرد شتَيكى تازة بوو، كة زؤربةى طةنجان لةدةورى كؤبوونةوة

رَيبين هةردى، نووسةرء رووناكبير:

)7/25(، مَيذووى نوَيى هةرَيمى كوردستانة



)140(، لةكوَيي ئةجَينداى دانوستانى كوردداية؟

»ئيئتيالفي فراكسيؤنةكان لةسةر ئةوة كؤكن ئةطةر لة سالََيكدا 
مادةى 140 جيَبةجآ نةكرَيت لة حكومةت دةكشيَنةوة«
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ل������ةدواي 
ث�����رؤس�����ةي 
ئازاديي عَيراقةوة 
ش���ارةوان���ي���ي 
ك�����ةرك�����وك 
ب���������ةردةوام 
م�����اوةم�����اوة 
دةكةوَيتةخؤي، 
دةيةوَيت  طواية 
سيماي كةركوك 
بكاتء  ج���وان 
ل���ةو ف����ةوزاو 

بةكيداضوونةي بازاإةكان هةندَيك كةم بكاتةوة، 
ئةمة بؤخؤي هةنطاوَيكي باشة، بةآلم طرفتةكة 
لةوةداية، نة شارةوانيء نة ئيدارةي شار ثالنَيكي 
شارستانييانةو خةمخؤرانةيان بؤ خةَلكء شار 
بةهةندَيك  مةيدانيانة  ئاوإَيكي  ئةطةر  نيية، 
دةبينين  بدةينةوة،  شارةكةماندا  ب��ازاإي 
دواكةوتووترين  كة  ئةفغانستانة،  نموونةي 
فةرهةنطييء  ئابوورييء  ل��ةإووى  وآلت��ة 
شارستانييةوة، ئَيمة هةموو ئةو ملمالنَييانةي 
لةسةر كةركوك كراوةء دةكرَيت، دةخةينةالوة، 
لةطةأل  مامةَلةي  ضؤن  بةعس  دةزانين  هةموو 
كةركوكء كةركوكييةكان دةكرد، ئةمة ئةطةر 
لةو ديدطايةوة مامةَلةي لةطةَلدا بكراية، دةبوو 
خةمخؤرانةمان  شارستانيء  وَينةيكي  ئَيستا 
بطووتبا:  دنيامان  بة  هةبوايةو  كةركوك  بؤ 
هةموو  كةركوكداين،  خةمي  لة  ئَيمةين  ئةوة 
شار  بةشارستانيكردني  سيماي  دةزانين 
رووت  كاتَيك  دةطرَيت،  سةرضاوة  لةكوَيوة 
كردة هةر شارَيك ئةو شارة بة ثياوة مةزنء 
بيرمةندو كةَلةنووسةرةكانييةوة دةناسرَينةوة، 
شارةكةي  شةقامي  لة  يةك  كام  دةثرسم  من 
كةركوكي  كةسايةتييةكي  ثةيكةري  ئَيمة 
بةسياسيكردني  لة  جطة  دةكرَيت،  بةدي  تَيدا 
ئةوةمان  حاَلةتة  ئةم  ثردةكان،  شةقامةكانء 
شارةكةي  ئيدارةي  كة  رووندةكاتةوة،  بؤ 
ش��ارةوان��ي،  هةموويانةوة  لةثَيش  ئَيمة 
شار  جوانكردني  بؤ  ثالنَيكي  هيض  لةبنةإةتدا 
وَينةيةكي  بطرة  ثَيناشكَيت،  عةقَليشي  نييةء 
ناشارستانيء نةشياومان خستووةتة بةردةم 
مامةَلة  حيزبيانة  هَيند  بةوةي  نةيارةكانمان، 
طةيشتووةتة  تا  دةكةين،  كةركوكدا  لةطةأل 
ئةوةي ستراتيذييةتَيكي نيشتمانيمان نةبَيت بؤ 
كةركوك، بؤية هةميشة تةكتيكي حيزبي فةزاي 
لَيشَيواندووين،  شارستانييةتي  نيشتمانيء 
بؤية ئةوةي كة دةكرَيت هيض ثةيوةندييةكي بة 
مةجراي خةمخؤرييةوة نييةء تةنيا لة سياقي 
من  دةكرَيت،  ئةذمار  سةرثَييدا  كاركردنَيكي 
خةمي  لة  كةركوك  ئيدارةي  ئةطةر  دةثرسم: 
خةمي  لة  دةبَيت  خؤ  شاردابَيت،  جوانكردني 
خةَلكيش بكؤَلَيتةوة، وةرن ئةو هةموو خةَلكةي 
بكةنة  هةَليانكةنن،  شوَينة  لةو  دةتانةوَيت 
باخةوانء درةختةكاني سةرشةقامةكانيان ثَي 
دةبَيت،  دروست  ئاَلؤزيية  ئةو  بزانن  ئاوبدةن، 
بةغداوة  لة  نييةء  دامةزراندن  دةَلَين  ئةطةر 
خةَلك دانامةزرَيننء ئةوان قبووَليان نيية خةَلك 
دامةزرَينن، من دةثرسم بؤضي ئَيوة بةقسةي 
من  دةإووخَينن؟  زيادةإؤيي  دةكةنء  ئةوان 
ئةوان  كاتَيك  بةآلم  نيم،  زيادةإؤيي  لةطةأل 
ئامادةنين لة بةرامبةر ئةم ئيلتيزامةيان هةندَي 
خةَلكتان بؤ دامةزرَينن، ئةي ئَيوة بؤضي بيرَيك 
لةو وةزعةي خةَلكء شاري تَيداية، ناكةنةوة؟ 
كةمتةرخةميي  يا  ثالنة،  نةبووني  لة  ئةمة  ئايا 
تؤبَلَييت  بةرامبةر خةَلكةكةي خؤتان؟!  ئَيوةية 
خةَلكَيك هةبَيت تيربَيتء بةم قرضةي طةرماية 
ئَيوة قةت  تاأل بكات؟  ئامادةبَيت ذيان لةخؤي 
بيرتان لةوة نةكردووةتةوة ئةم شارة بؤ واي 

بةسةر هات؟!
دةس��ةآلت��ةي  ه��ةم��وو  ل��ةو  جطة  ئةمة 
خؤي  ب��ةئ��ارةزووي  هةريةك  ش��ارةدا  لةم 
دةدات،  كةركوك  تايبةتمةندي  لةسةر  بإيار 
بةداخةوة خؤتانيش باش دةزانن هؤكارةكان 
ضينء كةستان زاتي ئةوة ناكةن راستييةكان 
ن��اوة  دةستتان  ه��ةم��ووت��ان  ب��خ��ةن��ةإوو، 
بةكآلوةكةتانةوة »با« نةيباتء شارةكةتانيش 
ئَيوة  كَيشةي  دةضَي  لةوة  بَيت  بةسةر  ضي 

نةبَيت.
نؤذةن  بانةكان  شةقامء  ساَلة  شةش 
هةية  شةقام  طةإةكدا  لةهةندَي  دةكةنةوة، 
نةمانبيني  تَيكضووة،  قيرتاوكراوةو  ضوارجار 
هيض  يا  كةسَيكمان،  ميدياكانةوة  لة  رؤذَيك 
كة  ثَيبَلَين:  بةَلَيندةرَيكمان  ن��اوي  نةبَيت 
كارةكةيء  راثةإاندني  لة  كةمتةرخةمبووة 
وةزعي  ئةوة  كردبَيت،  موحاسةبةتان  ئَيوة 
كارةباكةتانة كة بةداخةوة لةإَيي ميدياكانةوة 
ئةستؤي  دةخةنة  كارةبايية  بَي  ئةم  هةموو 
كارةبادا  لة  مةسرةف  زيادة  بةوةي  خةَلك، 
ماَلي  نةبَيت  هيض  دةك��ةن  داوا  دةك��رَي��تء 
خةَلك  بَلَيي  تؤ  بكوذَينَيتةوة،  »طَلؤثَيك« 
ئةمةش  كةضي سةرةإاي  نةكردبَيت؟  ئةوةي 
ئَيوة  ئةي  باشتر،  نةك  كارةباكةتان خراثترة، 
خةَلكي  كةركوكء  وةزع��ي  لة  بيرَيك  كةي 
واي  بؤ  كةركوك  ئةرَي  دةكةنةوة؟  كةركوك 

بةسةرهات؟؟ 
danaasker@yahoo.com

راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ج��َي��ب��ةج��َي��ك��ردن��ى م�������ادةى)140(ء 
يةكالييكردنةوةى كَيشةى ناوضةجَيناكؤكةكان 
لة  يةكَيكة  دي��اري��ك��راودا،  ماوةيةكى  لة 
اليةنة  لةطةأل  كورد  سةرةكييةكانى   مةرجة 
كورد  ئَيستا  تا  بَيئةوةي  عَيراقييةكاندا، 
اليةنة  لةطةأل  لةوبارةيةوة  جديي  طفتوطؤي 

عَيراقييةكان كردبَيت.
كوردستانيية  فراكسيؤنة  رؤذى)5/4(، 
ئةنجومةنى  )3/7(ى  هةَلبذاردنى  براوةكانى 
لة  دانيشتنيان  يةكةم  عَيراق،  نوَينةرانى 
سةرؤكايةتيى هةرَيمى كوردستان سازكردو 
ناوخؤى  »ثةيإةوى  دانيشتنَيك  ضةند  دواى 
داإش��تء  فراكسيؤنةكان«يان  ئيئتيالفى 

بةرنامةى كاركردنيان لة بةغدا دانا.
وةف��دى  ئ��ةن��دام��ى  حةكيم،  محةمةد 
دانوستكارى كوردى، بة رؤذنامةى راطةياند: 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  بةرنامةى  بةثَيى 
مةرجةكانى  لة  يةكَيك  كوردستانييةكان، 
عَيراقييةكاندا،  اليةنة  لةطةأل  طفتوطؤكانمان 
ماوةيةكى  لة  م��ادةى)140(ة  جَيبةجَيكردنى 
زياتر  ساَلَيك  لة  ماوةيةش  ئةو  دياريكراودا، 
ئةو  لةسةر  ثَيداطريى  ثَيويستيشة  نةبَيت، 
خاَلة بكةينء دةبَيت زةماناتى جَيبةجَيكردنى 

مادةكة بة نوَينةرانى كورد بدرَيت.

لةسةر  اليةنةكان  »هةموو  وت:  ئةوةشى 
ئةوة كؤكين كة ئةطةر لةو ماوة دياريكراوةدا، 
لة حكومةتى  نةكرَيت،  مادةى)140( جَيبةجآ 

عَيراقدا بكشَيينةوة«.
ئيئتيالفى  ناوخؤى  ث��ةي��إةوى  بةثَيى 
لة  يةكَيك  كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة 
جَيبةجَيكردنى  بةدواداضوونى  ئةركةكان، 
ثةيإةوةكةدا  لة  هةروةك  )140(ةو  مادةى 
يةكهةَلوَيست  »ئيئتيالف،  بةوةكراوة:  ئاماذة 
ثرسة ضارةنووسسازةكان،  بةرامبةر  دةبَيت 

بةتايبةتى مادةى )140(«.
شؤإش حاجى، ئةندامى ثةرلةمانى عَيراق 
لةوةدةكات:  باس  ط��ؤإان،  فراكسيؤنى  لة 
بةرنامةى  سةرةكييةكانى  خاَلة  لة  يةكَيك 
اليةنة  لةطةأل  دانوستاندن  لة  ئَيمة  ك��ارى 
حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ  عَيراقييةكان 
طةإاندنةوةى  مادةى)140(ء  جَيبةجَيكردنى 
ماوةيةكى  لة  ناوضةدابإاوةكانة  كةركوكء 

دياريكراودا.
لةم قؤناغةدا، ثشكى كورد لة ئةنجومةنى 
بةرضاو  بةشَيوةيةكى  عَيراق  نوَينةرانى 
كؤى  لة  ثَيشتر  كة  بةجؤرَيك  كةميكردووة، 
هةبوو،  )58(كورسي  كورد  )275(كورسي، 
)325( كؤى  لة  نوَيدا  ثةرلةمانى  لة  بةآلم 

راى  بة  هةية،  )59(كورسي  تةنيا  كورسي، 
رَيذةى  كةمبوونةوةى  سياسيى،  ضاودَيرانى 

كورسييةكانى كورد، مةترسيي لةسةر ثَيطةى 
كورد لةو ئةنجومةنةو هاوكَيشة سياسييةكانى 
ديكةى عَيراق دةبَيتء ثَيدةضَيت لة ثَيكهَينانى 

حكومةتى نوَيدا سةنطى كورد كةمببَيتةوة.
نةجمةدين،  موعتةسةم  ب���إواى  ب��ة 
ضاودَيرى سياسيى لة كةركوك، ثَيطةى كورد 
ئةطةرى  ئَيستادا  لة  بةتايبةتى  الوازب��ووةو 
ياسا  دةوَلةتى  عَيراقييةو  ليستى  رَيككةوتني 
لة ئاراداية، كة ئةويش مةترسييةكى طةورةية 
بؤ سةر كوردء ثةراوَيزخستنى لة هاوكَيشة 

سياسييةكانى عَيراقدا.
هةروةك د.ساَلح عومةر عيسا، ثسثؤإي 
سةآلحةدين،  زانكؤى  مامؤستاى  سياسييء 
ئةوة دةخاتةإوو: »كورد لة ليستى دووةمةوة 
لةبةرامبةردا  ليست،  ض���وارةم  ب��وءةت��ة 
بة  سوننةكان  بةتايبةت  ديكة،  ليستةكانى 
قورساييةوة هاتوءنةتة مةيداني سياسييةوة، 
ثةرلةمانى  بضَيتة  ياسايةك  هةر  ئَيستاوة  لة 
كوردةكان،  دةنطى  بةبآ  دةتوانرَيت  عَيراق، 
دةستةى  هةروةها  تَيبثةإَينرَيت،  ئاسانى  بة 
سةرؤك  نامَينَيتء  كؤمار  سةرؤكايةتى 
مافي  كورد،  بة  بدرَيتةوة  ئةطةر  كؤماريش 
لة  ثَيشتر هةندَيك ياساى  نامَينَيت كة  ظيتؤى 

بةرذةوةنديي كورد رةتدةكردةوة«.
ع��ةالوىء  كابينةكانى  ل��ة  هةرضةند 
جةعفةريدا بةَلَينى جَيبةجَيكردنى مادةى)140( 

بة كورد درا، بةآلم تا ئَيستا جَيبةجآ نةكراوة، 
ئةوةش مةترسيى كوردةكان زياتردةكات لة 
سةرةإاى  كَيشةية،  ئةو  ضارةسةرنةكردنى 
ثَيويست  بة  بؤية  زةم��ان��ات،  وةرطرتنى 
هةإةشةى  ك��ورد  نوَينةرانى  دةزان��رَي��ت 
عَيراق  سياسيى  ثإؤسةى  شكستثَيهَينانى 

بكةن.
هةرضةندة موعتةسةم نةجمةدين ثَييواية: 
نيية،  مادةى)140(  جَيبةجَيكردنى  بؤ  زةمان 
بةآلم لةم قؤناغةدا كورد جطة لةو هةنطاوة، 
نييةء دةبَيت زؤرترين زةمانات  بةديلى ترى 
»بؤئةوةى  وةربطرَيت،  مةسةلةية  ئةو  بؤ 
حكومةتى عَيراق، ناضاربكرَيت داواكارييةكانى 
نوَينةرانى  ثَيويستة  جَيبةجَيبكات،  كورد 
ثإؤسةى  بة  شكستهَينان  هةإةشةى  كورد 
كوردستانيكردنى  بة  ع��َي��راقء  سياسيى 
لة  بكةن  ن��اوض��ةداب��إاوةك��ان  ك��ةرك��وكء 
بة  عَيراق  حكومةتى  ثابةندنةبوونى  كاتى 

جَيبةجَيكردنى مادةى)140(ةوة«.
»ئةطةر  دةَلَيت:  حاجى  شؤإش  هاوكات، 
ئةو  نةكرَيت،  جَيبةجآ  ئَيمة  بةرنامةيةى  ئةو 
بةرامبةر  دةبَيت  سياسيمان  هةَلوَيستى  كاتة 
بةو اليةنةى كة حكومةتى ثَيكهَيناوة، يةكَيكيش 
لة  بريتيية  سياسييةكانمان،  هةَلوَيستة  لة 
هاوثةيمانَيتييةكانمانء  هةَلوةشاندنةوةى 

كشانةوةمان لة حكومةتى عَيراق«.

كةركوك: ئارام جةمال

رَيطرن  نةتةوةيي،  سياسييء  ناكؤكي 
ماستةرثالني  جَيبةجَيكردني  ل��ةب��ةردةم 
رَيي  لة  ئةمريكا  حكومةتي  كة  كةركوكدا 
ئةنجاميداوةء  بةريتانييةوة  كؤمثانيايةكي 
ئةندامَيكى ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوكيش، 
طةندةأل  بة  ماستةرثالنةكة  ئامادةكارانى 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ثَييواية:  وةسفدةكاتء 
ك��ةرك��وك، ب���ةرض���اوإوون ن��ةب��ووة لة 

ماستةرثالنةكةدا.
لةساَلى)2007(داو لةسةر بودجةى تايبةتى 
وياليةتة يةكطرتووةكانى ئةمريكا، كة )تا ئَيستا 
نازانَيت  كةركوكيش  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ماستةرثالنى  بإياردرا،  ضةندة(،  بإةكةى 
كةركوك ئامادة بكرَيتء ئةركى ئامادةكردنى 
فريض  )ثَيل  بةكؤمثانياى  درا  ماستةرثالنةكة 
مةن(ى بةريتاني، دواى بإينى ضةند قؤناغَيك، 
ماستةرثالنةكة ئامادةكراو خراية بةردةستى 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، بةآلم نةضووة 
بوارى جَيبةجَيكردنةوةو تا ئَيستاش كارى ثآ 

نةكراوة.
سةرؤكى  جَيطرى  تاَلةبانى،  رَي��ب��وار 
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، بة رؤذنامةى 
ماستةرثالنةكةء  مةبةستي  »بؤ  راطةياند: 
وةفدَيكى  كؤمثانياكة،  بانطهَيشتى  لةسةر 
ئةنجومةن سةردانى بةريتانيايان كرد، دواى 
زياتر لةساَلَيك ماستةرثالنةكة ئامادةكرا، بةآلم 

تا ئَيستا نةضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة«.
نةكردنى  جَيبةجآ  هؤكارى  لةبارةى 
تاَلةبانى،  ك��ةرك��وك��ةوة،  ماستةرثالنى 
تةنيا  ناإؤشنةو  »ماستةرثالنةكة  وت��ى: 
هَيَلةطشتييةكانى نةخشةى بنةإةتيى كةركوكى 
وردةكارييةكانةوة  نةضووةتة  دياريكردووةو 

وردةكاريى  بؤ  وت،  كؤمثانياكةشمان  بة  كة 
تةنيا  بودجةى ثإؤذةكة  ثَييانوتين،  نيية،  تَيدا 

بةشى ئةوةندةى كردووة«.
ماستةرثالنى  ئ��ام��ادةك��ردن��ى  دواى 
كةركوك، لة سةرةتاى ساَلى رابردوودا خراية 
كةركوك،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  بةردةستى 
جَيبةجَيكردن،  بؤ  بدرَيت  لةسةر  دةنطى  تا 
بةآلم زؤرينةى دةنطى ئةندامانى ئةنجومةنى 

بةدةست نةهَينا.
ئةندامى  حوسَينى  نةجات  لةوبارةيةوة، 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  توركمان  كوتلةى 
»ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كةركوك، 
وةك كوتلةى توركمان، دذى ئةوة بووين كة 
ماستةرثالنةكة بضَيتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة، 
ناإؤشن  نةخشةيةكى  كة  ئةوةى  سةرةإاى 
لةدواى  ثَيمانوابوو،  ئةوةشدا  لةطةأل  بوو، 
تةجاوزاتى  بةهؤى  ئازادييةوة  ثإؤسةى 
شارةكةوة،  ديمؤطرافياى  طؤإانكاريى  زؤرو 
بخرَينة  زي��ادةإؤي��ي��ان��ة  ئ��ةو  ن��اك��رَي��ت 
ماستةرثالنةوة كة شةرعيةتدانة بةمانةوةيان، 
ثَيمانوابوو، حكومةتى بةعسيش  جطةلةوةش 
ل��ةس��ةردةم��ى دةس��ةآلت��ي��دا ط��ؤإان��ك��ارى 
كردبوو،  شارةكةدا  لةديمؤطرافياى  طةورةى 
بةجَيبةجَيكردنء دروستكردنى دةيان طةإةك 

بؤ عةرةبةهاوردةكان«.
ئةندامَيكى ليستى برايةتى كةركوك، ئاماذة 
ماستةرثالنةكة  كةموكووإيى  طةندةَليىء  بة 
دةكات، ئةندازيار ئةحمةد عةسكةرى، ئةندامى 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  برايةتى  ليستى 
كةركوك، بة رؤذنامةى وت: »ماستةرثالنةكة 
تَيدابوو،  كةموكووإيى  روويةكةوة  لةهةموو 
نوآ  شتَيكى  هونةرييةوة  رووى  لة  بةتايبةت 
كؤنةكةى  ماستةرثالنة  لةسةر  بةَلكو  نةبوو، 
كةركوك داإَيذرابوو بةدةستكارييةكى كةمةوة، 
رَيك  ئةنجومةن  ليستةكانى  جطةلةوةش 

نةكةوتن لةسةرى، بؤنموونة: طةشةى شارةكة 
كَيشةى  ياخود  بَيت،  ئاإاستةيةك  ض  بةرةو 
موَلكايةتى بةكوآ دةطات، بةطشتيى نةخشةكة 
ثإى بوو لة طةندةَليى، هؤكارةكةشى ئةوةبوو 
كة بودجةكةى لةاليةن ئةمريكييةكانةوة دياريي 
لَيكؤَلينةوةى  نةيدةتوانى  ئةنجومةن  كرابوو، 
بؤ  كةمى  زيادو  بةدواداضوونء  بكاتء  تيادا 

ماستةرثالنةكة هةبَيت«.
ب��ةردةوامء  طةشةى  لةطةأل  لةئَيستادا 
طةورةبوونى شارى كةركوكدا، بةآلم طةشةكة 
بةإَيوةبةرى  ثالنةء  بةبآ  ناسروشتىء 
شارةوانيى كةركوكيش، ئاماذة بؤ ئةوةدةكات: 
نةبوونى  شارةو  دةستوورى  ماستةرثالن، 
ماستةرثالن لة كةركوك طةورةترين كَيشةى 

بةردةم طةشةكردنى شارةكةية.
شوكور،  محةمةد  جةمال  ئ��ةن��دازي��ار 
ب��ةإَي��وةب��ةرى ش��ارةوان��ي��ى ك��ةرك��وك، بة 
)1974(ةوة  »لةساَلى  راطةياند:  رؤذنامةى 

كاتَيك كؤمثانياى دؤكساسى يؤنانى نةخشةى 
بنةإةتيى كةركوكى داإشت، دواتر ئةو نةخشةية 
تةعريب  ئامانجى  بة  بةعسدا  لةسةردةمى 
هَيَلةطشتييةكانء  زؤرب��ةى  دةستكاريكراو 
ناوضة سةوزاييةكانى تيادا دةركرانء ضةندين 
هاوردةكان  عةرةبة  بؤ  هةرةمةكى  طةإةكى 
دروستكرا،  تةعريبكردنى شارةكة  بةئامانجى 
بَي  كةركوك  هةشتاكانيشةوة،  لةسةرةتاى 
نةخشةي  بة  زؤرى  ثَيويستى  ماستةرثالنةو 

بنةإةتيية«.
نةبوو،  ئ��ةوةدا  لةطةأل  »ك��ورد  وتيشى: 
هةندَيك طةإةكى عةرةبى هاوردةى تَيدا بَيت، 
عةرةبء توركمان لةدذى بوون لةبةرئةوةى 
كورد سةرثةرشتى دةكرد، بةوجؤرة نةتوانرا 
وةربطيرَيت،  بؤ  رةزامةنديى  ماستةرثالنةكة 
لةكاتَيكدا لةهةموو شت ثَيويستتر ماستةرثالنة، 
شارى  بإؤين،  ماستةرثالن  بةبآ  ئةطةر 

كةركوك بةرةو شَيواويى زياتر دةضَيت«.

ماستةرثالنى كةركوك، بووةتة قوربانيي ملمالنَيي نةتةوةيي

كةركوكء ناوضة دابِراوةكان

كةركوك شارة،
يا طوند...؟

دانا عةسكةر



راثؤرتى: بةرهةم خاليد

لــةدواى  ثَييانوايــة:  رؤذنامةنووسان 
ــــردووةوة  راب ســاَلــى  تةمموزى  )25(ى 
رادةربإين  رؤذنامةنووسيء  كارى  ثانتايي 
هاوكات  ــووةء  ب فراوانتر  كوردستان  لة 
ثاَلثشتَيكى  بة  ئؤثؤزسيؤنيش  هاتنةكايةى 
رؤذنامةنووسيء  كــارى  بؤ  ــن  دةزان باش 
بةرطريكردن لةو توندوتيذييانةى رووبةإووى 

رؤذنامةنووسانى ئازاد ئةنجام دةدرَين.
بةسةر  رؤذ  دوو  ســاَلــَيــكء  ئــةمــإؤ 
هةرَيمى  ثةرلةمانييةكةى  هةَلبذاردنة 
بؤ  تَييدا  كة  تَيثةإدةبَيت،  كوردستاندا 
يةكةمجار ئؤثؤزسيؤنَيكى راستةقينةى هَيناية 
نيسبةت  بة   2009/7/25 ئةطةر  بؤية  كايةوة، 
خةَلكي ئاساييةوة رؤذَيكى ئاسايي بَيت، ئةوا 
هةيةء  خؤى  طرنطيي  رؤذنامةنووسان  بؤ 
هةروةك خؤيان باسيدةكةن، لَيكةوتةى زؤرى 

بةسةر ثيشةكةى ئةوانةوة جَيهَيشتووة.
ــةرى  ــووس ــةرن  شـــوان مــحــةمــةد، س
دةكات:  ئةوة  بؤ  ئاماذة  ئاوَينة  رؤذنامةى 
هةنطاوَيك  ديموكراسيةت  رؤذةدا  لــةو 
رؤذَيكى  )7/25(يش  رؤذى  ثَيشةوةء  ضووة 
نائاساييء ئاسايية لة هةمانكاتدا، بة بؤضوونى 
يةكةمجارة  بؤ  ضونكة  نائاسايية،  ــةو  ئ
دةبَيتء  دايك  لة  كوردستان  لة  ئؤثؤزسيؤن 
دةرةوةى  لة  حكومةتيش  ثَيكهَينانى  ثاش 
رووداوةكة  ئَيستاش  دةمَيننةوةء  دةسةآلت 
ضووةتةوة دؤخَيكى ئاساييء وتي: »ثَيمواية: 
ئؤثؤزسيؤن لة كوردستان نةيتوانيوة رووداو 
دروستبكاتء طؤإانء هَيزة ئؤثؤزسيؤنةكانى 
هةنطاو  ــةوة  ــان رووداوةك ــةدواى  ل ديكةش 
كوشتنى  رووداوى  ــة  ل وةك  ــن،  ــَي دةن
سةردةشتء ناردنةدةرةوةى نةوتي قاضاغدا 
بينيمان، ئةوةش يةكَيكة لة كةموكورتييةكانى 

ثَيويستة ئؤثؤزسيؤن  ئؤثؤزسيؤن، هةروةها 
بة تايبةت طؤإان تةنيا بةوةوة نةوةستَيت، كة 
دذايةتى بكاتء دةبَيت نةرمتر بَيت بؤ ئةوةى 
بتوانَيت ضةند ياسايةك لة بةرذةوةنديي خةَلك 
تَيثةإَينَيتء خؤشيان بؤ هةَلبذاردنى داهاتوو 

سوودي لَيببينن«.
ئاماذة  ئاوَينة،  سةرنووسةرى رؤذنامةى 
بؤ ئةوةش دةكات، كة بؤ كارى رؤذنامةواني 
قؤناغي  ــةردوو  ه لةنَيوان  زؤر  جياوازيى 
ثَيشء ثاش هةَلبذاردندا هةية، »ئةوةى دةَلَيت 
ببينَيتء  شتةكان  نايةوَيت  نيية،  جياوازيى 

واقيعةكة نابينَيت«.
شوان، باس لةوة دةكات: كة ثَيشتر ميدياى 
ئةهلي بة ئؤثؤزسيؤن تؤمةتبار دةكران، بةآلم 
ئةوان  ئةوساش  ئَيستاشء  كة  رةتيدةكاتةوة 
وتيشي:  هةبووبَيت،  سياسييان  بةرنامةى 
روونبوونةتةوةو  باشتر  هَيَلةكان  »ئَيستا 
لةثَيش  ئازاديي  ثانتايي  ــؤإاوةو  ط تابلؤكة 
كاتى  بؤية  فراوانترة،  باشترء  هةَلبذاردنةكة 
كة  تَيبطات  لةوة  دةسةآلت  كة  هاتووة،  ئةوة 
ئةوان  بةديلى  رةخنةدةطرينء  تةنيا  ئَيمة 
سيستمى  بة  خزمةت  زياتر  ــةوةش  ئ نين، 

ديموكراسيء كؤمةَلطةى مةدةني دةكات«.
تةمموزى  هةَلبذاردنةكةى  ئةنجامى 
)2009( دةريخست، كة لةكؤى )111( كورسي 
بةر  كورسي   )35( كوردستان،  ثةرلةمانى 
يةكطرتوو   ،25 )طؤإان  بكةوَيت  ئؤثؤزسيؤن 
6، كؤمةأل 4(، كة ئةوةش بؤ رؤذنامةنووساني 
دَلخؤشكةربوو،  مذدةيةكى  ئــازاد  مَيدياى 
راستء  زانياريى  رَيطةيةوة  لةو  بتوانن  كة 
دروست لة ثةرلةمانةوة بةدةستبهَيننء كارى 
لةسةر بكةن، ضونكة ثَيشتر دةسةآلت كةمترين 
هَيشتبووةوة،  زانياريى  ثَيدانى  بؤ  مةوداى 
ئةو  لةبةردةم  ئاستةنطَيك  ببووة  ئةوةش  كة 

ميديايانةدا.

بة بؤضوونى ئةحمةد ميرة، سةرنووسةرى 
تةمموز  )25(ى  هةَلبذاردنى  لظين  طؤظارى 
ئــازاديــى  بـــوارى  لــةســةر  تةنيا  بــة  ــةك  ن
ذيانى  تَيكإاى  لةسةر  بةَلكو  رؤذنامةطةريى، 
كاريطةريى  كوردستان  هةرَيمى  لة  سياسيى 
سثي«  »كودةتايةكي  بة  جَيهَيشتووةء  زؤرى 
كوردستان  هةرَيمى  سياسيي  سيستمى  لة 
دةزانَيت  ثَيويستي  بة  ــاتء  دةك ــاوزةدي  ن
لة  كةسانةى  ئةو  تايبةت  بة  كةس  هةموو 
بةرةى رةخنةطرتنء بةرطريكردن لة ئازاديي 
رادةربإيندان، شانازيي بةو مَيذووةوة بكةن، 
ضونكة رةخنةطرتن لةدواى )7/25(ةوة ضووة 
لة  رةخنةطرتن  بةجؤرَيك  نوَي،  قؤناغَيكى 
بووة  خزمةتطوزاريي  سياسييء  سيستمى 
واتة  طشتيى،  دياردةيةكي  ء  باو  شتَيكى 
وةك  رؤذنامةيةكةوة  ضةند  سنوورى  لة 

كودةتايةكي سثي هاتة سةرشةقام.
ميرة، ئاماذة بؤ ئةوةشدةكات: كة لةدواى 
بؤ  تايبةتمةندَيتى  هةندَيك  هةَلبذاردنةوة  ئةو 
نموونة  بؤ  زيادبوون،  رؤذنامةوانى  كارى 
ثَيشوو  خولةكانى  لة  ثةرلةمانتارانةى  ئةو 
مةكتةبي  بإيارى  بةثَيى  بوون،  ثةرلةمان  لة 
كةمتر  ــوآلنء  دةج حيزبةكانيان  سياسيي 
دةردةكةوتن بؤ رؤذنامةنووسان، بةآلم ئَيستا 
دانيشتنةكانء  ثةرلةمانء  ناو  زانيارييةكانى 
ئاسانتر  حكومةت  كارةكانى  ضاودَيريى 
بة  دةستدةكةوَيت،  سةرضاوة  زانيارييء 
تايبةت ثةرلةمانتارةكانى سةر بة ليستةكانى 
ئؤثؤزسيؤن بوونةتة سةرضاوةيةكي زانياريي 

باش بؤ رؤذنامةنووسان.
 وتيشي: »هةروةها وةك لة رووداوةكانى 
رابروودا بينيمان، كة ثةرلةمانتاران بة تايبةت 
باشيان  ئامادةيي  ئؤثؤزسيؤنن،  ئةوانةى 
هةبووةء هاتوونةتة سةر شةقامء بةشداريى 
توندوتيذييانةى  بةو  دذ  هةبووة  كارايان 

ئةوةش  كراون،  رؤذنامةنووسان  بةرامبةر 
دياردةيةكى تازةيةو ثشتطيرييةكى مةعنةويى 
رؤذنامةنووسى  كاري  ئازاديى  بؤ  طةورةية 
هةَلبذاردنةكةى  لَيكةوتةى  كة  كوردستان،  لة 

تةمموزى ساَلى رابردووة«.
ــال رةئـــوف،  ــةم لـــةالى خـــؤيـــةوة ك
ــةى هــاوآلتــي،  ــام ــةرى رؤذن ــووس ــةرن س
دةرئةنجامةكانى  كة  دةكاتةوة:  لةوة  جةخت 
كارئاسانيى  تةمموز  )25(ى  هةَلبذاردنى 
هةروةها  كردووةو  ئةهلي  ميدياي  بؤ  زؤري 
ثشتيوانييةكي  ئؤثؤزسيؤنيش  دروستبوونى 
تةنيا  ئةهلي  ميدياى  ئةوةى  بؤ  بووة  طةورة 
طةندةَلييء  رووبةإووبوونةوةى  لة  نةبَيت 
خراثيةكانى دةسةآلت، ئةطةرضي ئةركى ئةوان 

تةنيا ضاودَيريكردنة، نةك ئؤثؤزسيؤنبوون.
ــةوةى بؤ  ســةرنــووســةرى هــاوآلتــي، ئ
بةهؤى  ئَيستا  كة  خستةإوو:  رؤذنــامــة 
دةستيان  رؤذنامةوانان  ئؤثؤزسيؤنةوة 
دةطاتة كؤمةَلَيك زانياريى ورد، كة كارئاسانى 
كة  ئازاد،  رؤذنامةنووسي  كارى  بؤ  دةكات 
ئةو دةرطايانةى داخستبوو  ثَيشتر دةسةآلت 
بنةماى  لةسةر  هةشبوواية  طةر  بةإوويانداء 
بــوون،  شةخسي  مــةزاجــي  ثةيوةندييء 
زانياريى  هةية  دةزطــايــةك  ئَيستا  ــةآلم  »ب
ئازادانة  رؤذنامةنووسيش  دةبةخشَيتةوةو 

كارى لةسةر دةكةن«.
دةربارةى طرنطى بوونى ئؤثؤزسيؤنء ئةو 
هةَلبذاردنى 2009/7/25  كة  تازةيةش،  دؤخة 
لةوة  باس  ــوف،  رةئ كةمال  ــاراوة،  ئ هَيناية 
ثةرلةمانتارانى  ــإاى  وَي ئَيستا  كة  ــات:  دةك
لة  ثةرلةمان  ئةندام  كؤمةَلَيك  ئؤثؤزسيؤن، 
ئامادةن  كة  هةن،  دةسةآلتيشدا  ليستى  ناو 
بةرطريى لة ئازاديي رؤذنامةوانيء رادةربإين 
بكةن، وتيشي: »وةك رؤذنامةنووسان هةست 
دةتوانين  دةكةينء  طةورة  ثشتيوانييةكى  بة 

كةشوهةوايةكي   )7/25( دواى  قؤناغي  بَلَيين، 
مَيذووة،  ئةو  لةثَيش  ئــازادتــرة  جياوازء 
ناترسين  رؤذنامةنووسانء  بؤ  بةتايبةت 
بة  دذ  بإيارَيك  ياساو  ثةرلةمان  لة  لةوةى 
رؤذنامةنووسي  كارى  رادةربإينء  ئازاديي 

تَيثةإَينرَيت«.
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ثسثؤإانى سياسييء مامؤستايانى زانكؤ 
)25(ى  هةَلبذاردنى  دةإواننة  طرنطييةوة  بة 
تةمموزى ساَلى رابردوو و بة وةرضةرخانى 
سياسيي  مــَيــذووى  ــة  ل ــةن  ــدةك ــف وةس
كوردستاندا، بةوثَييةى يةكةم هةَلبذاردنة كة 
ضةند ليستَيكى جيا بةشدارييان تَيداكردووةو 
بؤ يةكةمجاريش لة هةناوى ئةو هةَلبذاردنةدا 
بوو،  دايك  لة  راستةقينة  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
هةروةك لَيكةوتةكانى دواى هةَلبذاردنةكةش 
بة ئيجابي وةسفدةكةن لةإووى فراوانبوونى 
ئازادييء دةستةبةربوونى مافي هاوآلتيياني 

كوردستان.
ئةنجامى هةَلبذاردنةكانى ساَلى رابردووى 
سياسيي  نةخشةيةكى  كوردستان  هةرَيمى 
نوَيي لة كوردستان هَيناية ئاراوة، بةوثَييةى 
بؤ يةكةمجارء لة دةرةوةى ليستي دةسةآلت 
ذمارةيةكى  توانييان  تر  ليستَيكي  ضةند 
باشى كورسييةكان بةدةستبهَينن بة تايبةت 
كورسي   )25( توانى  كة  ــؤإان،  ط ليستى 
كورسي   )59( بةرامبةر  لة  بةدةستبهَينَيت 
ليستى  كورسي   )13( كوردستانييء  ليستى 

خزمةتطوزارييء ضاكسازيي.

سَييةم   ،2009/7/25 هةَلبذاردنى   
بوو  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
 ،)2005( ساَلى  )1992(ء  ساَلةكانى  ثاش 
كة بة درَيذايي ئةو ماوةية جطة لة يةكَيتىء 
ثارتى، كة جطة لة هةَلبذاردنى ساَلى )1992(، 
يةك  بة  دواتردا  هةَلبذاردنةكةى  لةهةردوو 
ئةوةش  تَيدادةكرد،  بةشدارييان  ليست 
جؤرَيك لة ضةقبةستنى لة سيستمى سياسيدا 

دروستكردبوو.
د.ساَلح عومةر عيسا، مامؤستاى زانستة 
راميارييةكان لة زانكؤى سةآلحةدين ئاماذة 
بؤ ئةوة دةكات: كة هةَلبذاردنى 2009/7/25ء 
طؤإانَيكي  ليستانة  ئةو  جياى  بةشداريى 
ريشةيي لة ثرؤسةى بةإَيوةبردنء سياسيي 
ئةوةى دةرخست،  كوردستاندا دروستكردء 
بَيت،  خؤش  ثَييان  حيزبةكان  لةمةودوا  كة 
هةَلبذاردنةوة  لةإَيطةى  دةبَيت  ئةوا  نا  يان 
ئَيستا  ضونكة  بةدةستبهَينن،  ــةآلت  دةس
بؤ  نوَيدايةو  دؤخَيكى  لة  كؤمةَلطةى كوردي 
بةديدةكرا  زؤرة  ركابةريية  ئةو  جار  يةكةم 
 )35( بة  ليستةكانداء سةرةنجاميش  لةنَيوان 
كورسي ثةرلةمانةوة لة دةرةوةى دةسةآلت 

وةك ئؤثؤزسيؤن كاربكةنء وتي: »حاَلةتَيكي 
ليستى  كة  هةَلبذاردنة،  ئةو  بؤ  بوو  ئيجابي 
لةوةى  ئازادبن  هاوآلتييان  هةبَيتء  جياواز 
ض اليةنَيك هةَلدةبذَيرنء كَي دةكةنة نوَينةرى 
خؤيان، ئةوةش مانايةك دةدات بة سيستمى 

ديموكراسي«.
سياسةت  بـــوارى  ــةي  ــارةزاي ش ــةو  ئ
ئيجابي  بة  هةَلبذاردنة  ئةو  ثاشهاتةكانى 
ذيانى  ئاستى  لةسةر  هةَلدةسةنطَينَيت 
سياسييء حيزب لة كوردستانداء بة ثَيويستى 
لة  بـــةردةوام  حيزبانة  ئةو  كة  دةزانــَيــت، 
خؤنوَيكردنةوةدابن لةثَيناو ئةوةى هاوشانى 
كاروانى  لة  رَيبكةنء  سياسيي  ثرؤسةى 

ديموكراسي دانةبإَين.
مامؤستاكةى زانكؤى سةآلحةدين، ثَييواية: 
طؤإانكاريى  سةد  لةسةدا  تةمموز  )25(ى 
طرنطى  بة  بارةيةوةو  لةو  دروستكردووة 
دةزانَيت حيزبة سياسييةكان بةردةوام لة خؤ 
ملمالنَي  بتوانن  ئةوةى  بؤ  نوَيكردنةوةدابن 
لةثَيناو  بكةن  هاوآلتييان  دةنطي  لةسةر 
دةسةآلتء  بةدةستهَينانى  ياخود  مانةوة، 
حيزبةكان  لة  ــك  »زؤرَي دةَلَيت:  ــةروةك  ه

كؤنطرة  خؤيانء  كةوتوونةتة   )7/25( ثاش 
دةبةستن، طةر ئةو كؤنطرانة رووكةشيش بن، 
سةرةتايةكى باشةء جؤرَيكة لة طؤإانكاريى 
دؤخة  ئةو  ئةطةر  حيزبانةداء  لةو  هَيمن 
بةرةو  زياتر  كؤمةَلطة  ئةوا  بَيت،  بةردةوام 
ثَيضةوانةشةوة  بة  دةإوات  ديموكراسيي 
ئةوا شكستى  نةكةنةوة،  نوَي  ئةطةر خؤيان 

طةورةتر ضاوةإوانيان دةكات«.
حةمةكةريم،  ئاكؤ  ــةوة،  خــؤي ــةالى  ل
زانكؤي  لة  سياسييةكان  زانستة  مامؤستاي 
سلَيماني، ثَييواية: هةَلبذاردني ساَلى رابردوو 
بوو  مَيذوويي  ــوَيء  ن وةرضةرخانَيكي 
هاوكَيشة  ئــاراوةو  هَيناية  نوَيي  طؤإانَيكي 
بؤ  طؤإيء  كوردستاندا  لة  سياسييةكاني 
يةكةمجار لة مَيذووي كورددا ئؤثؤزسيؤنَيكي 
وايكرد  كة  دروستبوو،  راستةقينة  سياسيي 
لةناو  بةيةك  دذ  جياوازء  راوبؤضووني 
نؤي  موديلَيكي  سةرهةَلبداتء  ثةرلةماندا 
بَينَيتة  كوردستاندا  لة  سياسيي  لةكاري 

ئاراوة.
بة  سلَيمانى،  زانكؤى  مامؤستايةى  ئةو 
كارى  بؤ  زياتر  زةمينةى  دةزانَيت  ثَيويستى 
هةتا  بإةخسَينرَيت،  كوردستان  لة  سياسيي 
ثَيطةى  تةواوى  بة  ديموكراسيةت  ثايةكانى 
بؤية  هةر  بكات،  قايم  كوردستان  لة  خؤي 
هةَلبذاردنة  ئةو  طؤإانكارييةكانى  ثَييواية: 
هةروةك  نين،  ثَيويستدا  ئاستى  لة  هَيشتا 
دةَلَيت: »ئةم وةرضةرخانة لة ئاستي ثَيشبينيء 
طؤإانَيكي  نةيتواني  نةبوونء  خواستةكاندا 
سياسيي  حيزبييء  ذياني  لة  راديكاَلي 
كورددا بةرهةمبهَينَيتء هةرَيمي كوردستان 

بةدامةزراوةييء سيستماتَيكي بكات«. 
 ،2009/7/25 هةَلبذاردنةكانى  ئةنجامى 
كوردستانء  هاوآلتيياني  بؤ  تةنيا  نةك 
ضاودَيران، بةَلكو بؤ زؤرَيك لة سةركردةكانى 
دةسةآلتي سياسيش جَيطةى سةرسووإمان 
دةرةوةى  لة  كة  بوو  نامؤ  بةوثَييةى  بوو، 
ئةو  بتوانن  نوَييةكان  ليستة  دةســةآلت 
يةك  نزيكةى  كة  بةدةستبهَينن،  ئةنجامانة 
ثةرلةمانى  كورسييةكانى  سَيى  لةسةر 

كوردستانة. 
زانكؤي  مامؤستاى  بةروارى،  د.كامةران 
هةَلبذاردنى  كة  دةكــات،  لةوة  باس  دهؤك 
كوردستان  ثةرلةمانى  ــردووى  راب ساَلى 
دروستكرد،  ريشةيي  طؤإانكارييةكى 
ئؤثؤزسيؤنَيكي  يةكةمجار  بؤ  كة  بةوثَييةى 
راستةقينةو ضاالك لة كوردستان لة دايك بوو، 
حيزبيي  تةسكى  بةرذةوةنديي  لة  دوور  كة 
بة وةرضةرخانَيكى طرنط  ئةوةش  كاربكات، 
دادةنرَيت لة مَيذووى سياسيي كوردستانداء 
بوونة  هةَلبذاردنة  ئةو  »ئاكامةكانى  وتي: 
رةنطي  دةنــطء  كايةى  هاتنة  هــؤكــاري 
مرؤظء  مافةكانى  لة  داكؤكيكردن  جياوازء 
ئازاديي زياترى رادةربإينء هةروةها كارى 
زياتر  بووةء شةفافيةتى  ئةكتيظتر  ثةرلةمان 
ديكةى  مافةكانى  بودجةو  لة  دةركةوتووة 

هاوآلتيياندا«.
كة  دةكات:  ئةوةش  بؤ  ئاماذة  بةروارى، 
طؤإانكاريى  كوردستان  لة  سياسيي  ذياني 
زؤري بةخؤوة بينى، بة تايبةت، كة لة ماوةى 
)18( ساَلى ثَيش ئةو هةَلبذاردنةدا دةسةآلت 
لةاليةن يةكَيتيء ثارتييةوة قؤرغ كرابوو، بةآلم 
لةو هةَلبذاردنةدا خةَلك هؤشيارانة دةنطي داو 
دؤخي نوَيي ثاش هةَلبذاردنةكةش ئةوةى بؤ 
خةَلكي خستةإوو، كة كةسانى خاوةن تواناو 
خةَلك  نوَينةرايةتى  دةتوانن  كة  هةن  طةنج 
بكةن، وةك ئةو طةنجانةى ليستى طؤإان، كة 
ضوونة ثةرلةمان، هةرضةندة لةناو يةكَيـتيء 
ثارتيش طةنجي بة توانا هةية، بةآلم بةهؤى 
نةبوونى ئازاديي لةناو ئةو حيزبانةدا، ناهَيَلن 
خؤيان  رؤَلى  بَيشةوةء  بَينة  كةسانة  ئةو 

ببينن.
هةَلبذاردن  طؤإانكارييةى  »ئةو  وتيشي: 
هَيناية ئاراوة هيوايةكى باشي لَي بةديدةكرَيت 
بةجؤرَيك  كوردستان،  ئايندةى سياسيي  بؤ 
طؤإانى  سياسيي  حيزبييء  ذياني  ئةطةر 
مؤدَيرن  ــوَيء  ن حيزبي  بَيتء  بةسةردا 
باش  بةديلَيكى  ببنة  دةتوانن  دروستببَيت، 
دةتوانن  باشتر  ئَيستاو  حيزبانةي  ئةو  بؤ 

نوَينةرايةتى خةَلك بكةن«.

كـودةتـا سـثـيـيـةكـة 
ئؤثؤزسيؤن بووة ثاَلثشتى ئازادى سياسييء رؤذنامةوانيي

ساَلَيك بةر لة ئَيستا وةرضةرخانَيكي مَيذوويي لة ذياني سياسي كوردستاندا روويدا

ئةنجامى هةلَبذاردن حيزبةكانى ناضاركرد بير لة طؤأانكاريي بكةنةوة
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بةرذةوةنديى  بؤ  حكومةت  سةرؤكى 
دياريكراو  كؤمثانيايةكى  بةَلَيندةرء  ضةند 
زةوى  ب���ةوةى  ثَيشَيلدةكات،  ياسا 
بةناوى  دةكات  راستةوخؤ  وةبةرهَينان 
ب��ةدةر  بةَلَيندةرةكةوة  ي��ان  كؤمثانيا 

رَينماييةكان. لةياساو 
دةست  كة  بةَلطةنامةيةكدا  ضةند  لة 
رؤذن��ام��ة ك��ةوت��وون، ي��اس��اى ذم��ارة 
وةبةرهَينان     )2006( ساَلى  )4(ى 
ثَيشَيلدةكرَيت، يةكَيك لة بةَلطةكان بريتيية 
رَيكةوتى  لة  كة   ،)70( ذمارة  بإيارى  لة: 
ئيمزاى  دةرض���ووةء  2010/5/10-دا 
سةرؤكى  س��اَل��ح،  ئةحمةد  د.ب��ةره��ةم 
لةسةرةء  باآلى وةبةرهَينانى  ئةنجومةنى 
وةبةرهَينانى  دةستةى  مؤرى  هاوكات 
ثَيوةية، كة نهَينييةء ذمارة )43(ى رؤذى 
2010/5/10-ى لةسةرة، كة وةك  كاروان 
ئاوةدانكردنةوةو  ليذنةى  ئةندامى  ساَلح، 
»كارى  دةَلَيت:  ثةرلةمان،  نيشتةجَيكردنى 
ناكاتء  نهَينيبوون  بة  ثَيويست  حكومةت 
ثةردةثؤشكردنى  بؤ  تةنيا  نهَينيية  ئةو 
ئةمنيى  اليةنى  ئةطةر  ضونكة  طةندةَليية، 
اليةنى  ئةوا  بَيت،  نهَينيبوون  بة  ثَيويستى 
الدانى  ئيستسناء  ئةطةر  وةبةرهَينان 
مؤرى  وةبةرهَينان  دةستةى  بؤ  تَيدانيية 

لَيدةدات«. نهَينيى 
ئةحمةد  ب��ةره��ةم  د.  ه��ةرض��ةن��دة 
هاوكات  كة  حكومةت  سةرؤكى  ساَلح 
سةرؤكى دةستةى بااَلى وةبةرهَينانيشة، 
رؤذنامةى  لةطةَل  ضاوثَيكةوتنَيكدا  لة 
بةرثرسان  هاوبةشي    « دةَلَيت  هاواَلتى  
بةثَيضةوانةي   وةبةرهَينان  لةثرؤذةكاني  
ياسا و رَينماييةكان و ثَيضةوانةي  ئةخالق« 
لةوةدةكاتةوة،  جةخت  وةسفدةكاتء 
يان  بَيت  لةدةسةالتدا  هةركةسَيك  كة 
لةمةوقعي  بةرثرسيارَيتيدابَيت و هاوبةشي  
وةبةرهَيناندا،  لةثِرؤذةكاني   هةبَيت 

واتايةكي  تري  نيية بَيجطة لةدزي .
دوو  بانَيكةو  دةَلَين  ئةمة وةك  بةاَلم، 
هاتووة:  بإيارةكةدا  لة  ضونكة  ه��ةوا، 
مادةى  ل��ة   )3( ب��إط��ةى  بة  ثاَلثشت 
)4(ى  ذمارة  وةب�ةرهَينان  ياساى  )4(ى 
كؤبوءنةوةى  بة  ئاماذة  )2006(ء  ساَلى 
سيانزةيةمي ئةنجومةنى باآلى وةبةرهَينان 
لةنَيو  بإياردرا،   2010/4/25 رؤذى  لة 
ب��إي��ارةك��ةدا ه��ةش��ت خ��األ ه��ةي��ة كة 
زةوى  تؤماركردنى  لة  باس  هةريةكةيان 
سلَيمانى،  طةرميانء  لة  دةكات  ثرؤذة 
بةآلم لةنَيو ئةو زةوييانةى كة ثرؤذةيان 
تؤماركراون  ئةنجامدراوةء  لةسةر 
وةب��ةره��َي��ن��ةك��ان،  كؤمثانيا  ل��ةس��ةر 
بةإَيز كراوة، كة  ئيستيسنا بؤ كؤمثانياى 
دةكرَيت  راستةوخؤ  زةوييةكان  هةموو 
يةكة  تةنيا  )نةك  كؤمثانياكةوة،  بةناوى 
لةخاَلى  بةجؤرَيك  نيشتةجَيكردنةكان(، 
»ثاَلثشت  هاتووة:  بإيارةكةدا  حةوتةمى 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  ن��وءس��راوى  بة 

تايبةتة  كة   ،2006/7/10 )8161(لة  ذمارة 
تةرخانكراوةكان  زةويية  تؤماركردنى  بة 
لةاليةن  ك��ة  ئ��اس��وودة،  ث���رؤذةى  ب��ؤ 
دةدرَيت،  ئةنجام  بةإَيزةوة  كؤمثانياى 
ذمارة  زةوى  تؤماركردنى  بة  بإيارماندا 
كة  وَل��وءب��ة(،  )4(ى  كةرتى   20/14(
ئؤرلكء   )17( دؤنمء   )22( رووبةرةكةى 
كؤمثانياى  ناوى  بة  ضوارطؤشةية  )99(م 
بازرطانيى  بةَلَيندةرايةتىء  بؤ  بةإَيز 

سنوءردار«.
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى 

ضونكة  ياساكان،  لة  بةدةرة  ئةمة 
ئاماذة  وةبةرهَيناندا  ياساى  لة 

بؤى  »ئةنجومةن  بةوةكراوة: 
ثَيشنيازى  لةسةر  هةية 

زةوييانةى  ئةو  دةستة، 
ب��ؤ ث��رؤذةك��ان��ى 

وةب��ةره��َي��ن��ان 
تةرخانكراون، 
ئةم  بةثَيى 

بة  ي��اس��اي��ة 
هاندةر  نرخَيكى 

ثَيشنيازى  دةستة  كة 
بة  بة خؤإايى  يان  دةكات 

ناويان بكات...«.
شارةزايةكى  وتةى  بة  بةآلم 

ياساية  ئ��ةم  وةبةرهَينان،  ب��وارى 
باآلى  ئةنجومةنى  كة  هةية  رَينمايى 
بةثَيى  دةريكردووةء  خؤى  وةبةرهَينان 
رَينماييةكان تةنيا زةوييةكان كة ثرؤذةى 
ئةنجامدراوة  لةسةر  نيشتةجَيكردنةكةى 
نةك  كؤمثانياكةوة،  ناوى  بة  دةكرَيت 
بؤ  كة  دةوروب��ةري��ش��ى،  زةوييةكانى 
خوَيندنطةء باخضةء شةقام تةرخانكراوة، 
حكومةتء  بةناوى  ثَيويستة  ئةمانة  كة 

بمَينَيتةوة. شارةوانييةوة 
كاردةكةنء  كؤمثانيايانةى  ئةو  لةنَيو 
بازرطانيى  نيشتةجَيكردنء  ث��رؤذةى 
ثرؤذةكانى  نموونة  بؤ  دةدةن،  ئةنجام 
شوقةكانى  طؤيذة،  شارى  شنيار،  شارى 
ثاك ستى، ثرؤذةكانى كؤمثانياى هيرؤن 
هةية،  ناليا  كؤمثانياى  ثرؤذةكانى  بيابان، 
كة هةموويان تةنيا ئةو بةشةى زةوييةكة 
بة  دروستكراوة  لةسةر  ث��رؤذةى  كة 
ناويانةوة تؤماركراوة، جطة لة كؤمثانياى 
بؤ  ضؤنء  حكومةت  نازانرَيت  كة  بةإَيز، 
بةإَيز  كؤمثانياى  بؤ  ئيستيسنايةى  ئةو 

كردووة؟.
سةعيد،  فةقآ  ياسين  لةمبارةيةوة 
ب��ةإَي��وةب��ةرى دةس��ت��ةى ه��ان��دانء 
ئةو  بوءنى  سلَيمانى،  وةبةرهَينانى 
حكومةت  كة  نةشاردةوة  ئيستيسنايةى 
بؤ هةندَيك كؤمثانيا دةيكاتء زةوييةكان 
بةآلم   ناويانةوة،  بة  دةكات  راستةوخؤ 
ئةطةر  بةوةكرد:  ئاماذةى  )رؤذنامة(  بؤ 
ئةنجومةنى  لة  تايبةت  بإيارَيكى  بة 
كؤمثانيايةك  بؤ  ئيستيسنا  وةزيرانةوة 
يةكةمدا  قؤناغى  لة  رةنطة  ئةوا  كرابَيت، 
هةموو  لة  ب��ةآلم  ن��اوي��ةوة،  بة  بكرَيت 
رةفتارنةكردن  مافى  ديكةدا  قؤناغةكانى 
كة  دةبَيت،  بةسةرةوة  تصرف(يان  )عدم 
دواتريش  بكاتء  ثَيوة  رةفتارى  ناتوانَيت 
كة دةضَيتة تاثؤو دةستدةكرَيت بة ئيفرازى 

ئةو زةوية بؤ ضةند بةشَيك، كة بةشَيكى 
بؤ نيشتةجَيبوءن يان تةالرى بازرطانييةء 
باخضةء  شةقامء  بؤ  ديكةى  بةشةكانى 
ئةوةى  ياريطايةء  ب��ازاإء  خوَيندنطةء 
رَيطاية  شةقامء  طشتييةء  موَلكى  كة 

دةكرَيتةوة بة ناوى شارةوانييةوة.
ئةو  ئةطةر  كة  ئةوةشدا،  وةآلمى  لة 
بةناوى  ك��ران  ئ��ةوةى  دواى  زةوييانة 
دةطةإَينرَينةوة  كؤمثانياكةوة  خاوةن 
سةرةتاوة  لة  بؤ  ئ��ةوا  ش��ارةوان��ى،  بؤ 
بةإَيوةبةرى  دةكرَيت،  بؤ  ئيستيسناى 

دةس���ت���ةى ه��ان��دانء 
وتى:  وةبةرهَينان 

سةرؤكايةتى  »لة 
ح���ك���وم���ةت 

ب���ث���رس���ن 
ك����ة ب��ؤ 

ئيستيسنا 
دةك�������ةن ب��ؤ 

بةَلَيندةر  هةندَيك 
بة  دةك��ةن  زةوييةكةى 

بضَيتة  ب��ةرل��ةوةى  ن��اوةوة 
بوارى جَيبةجَيكردنةوة«.

بؤ  ئيستيسنا  حكومةت  بؤضى 
هةندَى كؤمثانياى تايبةت دةكات، بةدةر 

لةو ياساء رَينماييانةى ثةرلةمانء خودى 
حكومةت دةريدةكات، ئةمةش  بة بإواى 
ئيستيسنايانةو  ئةوجؤرة  ساَلح،  كاروان 
ناياساييةء  بةإَيز،  كؤمثانياى  ئ��ةوةى 
بَياليةنيى  لةدةستدانى  ه��ؤى  دةبَيتة 
حكومةت  دةب��َي��ت  ضونكة  حكومةت، 
هاوآلتييانء  بةرذةوةنديى  خةمى  لة 
نيشتةجَيبووندا  قةيرانى  نةهَيشتنى 
خ��اوةن  دةوَلةمةندكردنى  ن��ةك  بَيت، 

كؤمثانياكان.
ليذنةى  ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةى  ئ���ةو 
هؤكارى  نيشتةجَيكردن  ئاوةدانكردنةوةء 
كردنى ئةو ئيستيسنايانةى طةإاندةوة بؤ 
بةجؤرَيك  هةرَيم  بةرثرسانى  كة  ئةوةى 
نَيو  خستووةتة  دةستيان  جؤرةكان  لة 
خاوةنين  يان  كؤمثانيايانةوةء  ئةو  كارى 
ئةم  نا  ئةطةر  تياياندا،  هاوبةشن  يان 
بةرذةوةنديى  لة  نادادثةروةرييانة  كارة 
بةرذةوةنديى  لة  بةَلكو  نيية،  هاوآلتييان 
لة  كة  دياريكراوة،  بةرثرسَيكى  ضةند 
رَيطةيةوة سوودمةند دةبنء هاوآلتييانيش 

زةرةرمةندى يةكةم دةبن.
لةاليةكى ديكةوةء بةثَيى بإطةى نؤيةم 
لة مادةى )4(ى ياساى ذمارة )4(ى ساَلى 

ثَيويستة  وةبةرهَينان،  ياساى  )2006(ى 
وةبةرهَين طشت خزمةتطوزارييةكانى ناو 
تةنيا  حكومةت  ئةنجامبداتء  ثرؤذةكةى 
سنوءرى  دةطةيةنَيتة  خزمةتطوزاريي 
ن��وءس��راوى  بةثَيى  ب��ةآلم  ث��رؤذةك��ة، 
 ،2010/7/4 بةروارى  لة   )11177( ذمارة 
سلَيمانى،  شارةوانيى  سةرؤكايةتى 
شارةوانىء  وةزارةت��ى  ئاراستةى  كة 
طشتيى  بةإَيوةبةرَيتى  طةشتوطوزار- 
ك��ردووةء  بةدواداضوونى  ثالندانانء 
داواى دابينكردنى بإى )2( مليارء )228( 

ء  ن مليؤ
 )589 ه�����ةزارء )

 )5 0 0 وةك ) دينارى 
يةكةم  ت��ةرخ��ان��دةك��ات قؤناغى 

طةياندنى ب������ؤ ك������ارى  ث��رؤذةى 
ثرؤذةى  ه��ةردوو  بؤ  خزمةتطوزاريى 
لة  بةشَيك  ستىء  لوبنان  نيشتةجَيى 
ذمارة  مةوالنا  طةإةكى  لة  كوردستى 
 )430( مليارء   )1( بإى  هةروةها   ،)409(
قيرتاوكردنى  كارى  بؤ  ديناريشى  مليؤن 
ثشتى  دةورو  كؤآلنةكانى  ش��ةق��امء 
لوبنان  نيشتةجَيكردن  ثرؤذةى  هةردوو 
طةإةكى  لة  كوردستى  لة  بةشَيك  ستىء 
مةوالنا ذمارة )409( وةك قؤناغى دووةم، 
كردووة، كة بةثَيى وتةى سةرضاوةيةكى 
بةثَيى  وةزيران،  ئةنجومةنى  لة  ئاطادار 
حكومةت  ئةركى  وةبةرهَينان  ياساى 
ثرؤذة  بطةيةنَيتة  خزمةتطوزاريى  نيية 
سةرةوة  لة  ئةوةى  وةك  وةبةرهَينةكان، 
بطةيةنرَيتة  خزمةتطوزاريى  كة  هاتووة، 
هةردوو ثرؤذةى نيشتةجآ لوبنان ستىء 

بةشَيك لة كوردستى.
ث��رؤذةى  ك��ة  ل���ةوةى  جطة  ئ��ةم��ة 

قيرء  شةقامى  سةر  دةكةوَيتة  كوردستى 
ثَيويستة  شةقامى  ثرؤذةكة  ثشتى  تةنيا 
بة درَيذيى )600م(، كة نيوةى شةقامةكة 
ثرؤذةى  بؤ  هةية  ثرؤذةكة  بؤ  سوودى 
ئةنجامى  ناليا  كؤمثانياى  كة  كوردستى، 
دةداتء بودجةى ثَيويستيش بؤ ئةم كارة 
هةربؤية  ثَيويستة،  دينارى  مليؤن   )160(
ثرؤذةى  لةطةأل  ثرؤذةية  ئةم  ناوهَينانى 
زؤرى  دةرخستةيةكى  كة  ستى،  لوبنان 

ثَيويستة، جَيطاى ثرسيارة.
ئةنجومةنى  سةرضاوةكةى  هةروةك 

وةزي�������ران 
ئ����ام����اذةى ث���َي���ك���رد، ئ��ةو 
دةرخ��س��ت��ان��ةى ل��ة ن��وءس��راوةك��ةى 
ش��ارةوان��ي��دا ه��ات��ووة، زؤري���ى بؤ 
كؤمثانياى  كة  ستيية،  لوبنان  ث��رؤذةى 
طةياندنى  دةداتء  ئةنجامى  ب��ةإَي��ز 
خزمةتطوزاريية بؤ ناو ثرؤذةكة، كة ئةمة 
كةرتى  بؤ  طشتيية  سامانى  بةهةدةردانى 

تايبةتء كؤمثانيايةكى تايبةت.
لة  نزيك  سةرضاوةيةكى  هاوكات 
رؤذنامة  بؤ  ئ��ةوةى  بةإَيز  كؤمثانياى 
بؤ  ئيستيسنايةى  ئةو  كة  كرد،  ئاشكرا 
كؤمثانياى بةإَيز كراوة، بةتايبةت لةساَلى 
كؤمثانياى  كة  بووة  لةبةرئةوة  )2006(دا 
لةطةأل  ط��واي��ة  ب��ووة  نياز  ب��ة  ب��ةإَي��ز 
هةماهةنطى  بة  بةريتانى  كؤمثانيايةكى 
لةطةأل نوَينةرى حيزبَيكى كوردستانيى لةو 
وآلتة، )25( هةزار يةكى نيشتةجَيبوون لة 
شارى سلَيمانى بة سيستمى نوَيى جيهانيى 
تا  دَينن  بيانيى  كؤمثانياى  دروستبكةنء 
لة  بةآلم  دروستبكةن،  ئامادةكراو  بيناى 
بينا  نة  يةكةكةء  هةزار   )25( نة  ئَيستادا 
ئةو  لةسةر  دروستكران  ئامادةكراوةكان 
 )13( وةريانطرتووةء  ساَلة   )6( زةوييةى 
حكومةت  لة  قةرز  بة  دؤالريشيان  مليؤن 
كة  بووة،  لةكاتَيكدا  ئةمةش  وةرطرتووة، 
عومةر فةتاح، جَيطرى سةرؤكى حكومةت 
بووةء لةوكاتةوة تائَيستا ئةم ئيستيسناية 

بؤ كؤمثانياى بةإَيز درَيذةى هةية.
سةلمَينراوة  زانيارييانةش  ئ��ةم 
بؤ  زةويدا  تؤمارَيكى  هةموو  لة  بةوةى 
نوءسراوى  بة  ئاماذة  بةإَيز،  كؤمثانياى 
وةزيران،  ئةنجومةنى  )8161(ى  ذمارة 
كة لة 2006/7/10 دةكرَيت، كة تايبةتة بة 
بؤ  تةرخانكراوةكان  زةويية  تؤماركردنى 
ثرؤذةى ئاسوودة، كة لةاليةن كؤمثانياى 

بةإَيزةوة ئةنجامدةدرَيت. 
ح��ك��وم��ةتء  ئيستيسناكردنى 
ضةند  ب��ؤ  وةب��ةره��َي��ن��ان  دةس��ت��ةى 
شةقامء  تؤماركردنى  كؤمثانيايةكء 
يةكة  دةورى  خوَيندنطاكانى  باخضةء 
رووى  لة  دةبَيت  نيشتةجَيكردنةكان، 
و   لةاليةك  طشتيى  داواكارى  ياساييةوة 
لَيثيضينةوةى  ترةوة  لةاليةكى  ثةرلةمان 
ئةنجومةنى  سةرضاوةكةى  كة  بكات؟  لَي 
وةزيران طومانى لةوة هةبوو هيض اليةنَيك 

لَيثَيضينةوة بكات. بتوانَيت 

ئةم  بؤ  هةوَليدا  رؤذ  دوو  رؤذنامة 
لَيدوانى د.بةرهةم يان سكرتَيري  راثؤرتة 
بةآلم  وةربطرَيت،  رؤذنامةوانيةكةى 

بةردةست نةكةوتن.

حكومةت لوتفء مةرحةمةتى زياد بؤ هةندَيك كؤمثانيا دةنويَنَيت!

11راثــــــؤرتذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27
hewal.rozhnama@gmail.com

بةإَيوةبةرى وةبةرهَينانى سلَيمانى:
لة سةرؤكايةتى حكومةت بثرسن كة بؤ ئيستيسنا دةكةن بؤ هةندَيك 

بةَلَيندةر زةوييةكةى دةكةن بة ناوةوة بةرلةوةى بضَيتة بوارى 
جَيبةجَيكردنةوة



راثؤرتى: سةنطةر جةمال

ه��ةَل��ب��ذاردن��ى  يةكَيتى،  ث��ارت��ىء 
بؤ  كوردستان  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
ئةوة  دوادةخةن،  داهاتوو  ساَلى  بةهارى 
بةسةر  ساَلَيك  ئَيستا  كة  لةكاتَيكداية 

وادةى هةَلبذاردنةكةدا تَيثةإيوة.
ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ثارَيزطاكةى  هةرسآ  لة  جطة  عَيراق 
ه��ةرَي��م��ى ك��وردس��ت��انء ك��ةرك��وك لة 
ثةرلةمانى  دواتر  ئةنجامدرا،   2009/1/31
هةَلبذاردنةكة  وادةى  بإياريدا  كوردستان 
تشرينى  بؤ  كوردستان  ثارَيزطاكانى  لة 

يةكةمى ئةمساأل دوابخرَيت. 
كؤبوونةوةى  لةدوا  ديكةو  جارَيكى 
حيزبى  ه���ةردوو  سياسيي  مةكتةبى 
طفتوطؤ   )7/7( رؤذى  لة  دةس��ةآلت��داردا 
ل��ةس��ةر ئ��ةن��ج��ام��دان��ى ه��ةَل��ب��ذاردن��ى 
بِريارياندا  كراو  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
ساَلى  ب��ةه��ارى  ب��ؤ  ه��ةَل��ب��ذاردن��ة  ئ��ةو 
دواى  هةرضةندة  دواب��خ��رآ،  داهاتوو 
بةشدار  ئةندامَيكى  كؤبوونةوةية  ئةو 
سازكراو  بؤ  رؤذنامةوانيى  كؤنطرةى 
نةدركاند،  بارةيةوة  لةو  زانيارييةكى  هيض 
ئةو  ئاسؤ  رؤذنامةى  دواتر  رؤذى  بةآلم 
سةرضاوةيةكى   زارى  لة  زانيارييانةى 

بااَلى كؤبوونةوةكةوة بآلوكردةوة.
ليستى  سةرؤكى  عةبدولآل،  د.شَيركؤ 
سلَيمانى،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة   )109(
زانيارييانةو  ئ��ةو  راس��ت��ى  ل��ةب��ارةى 
بؤ  هةَلبذاردنةكة  ئةنجامدانى  دواخستنى 
ئاطاداربم  من  »ئةوةندةى  وتى:  رؤذنامة 
هةية  موبادةرة  راستنء  زانيارييانة  ئةو 
بؤ ئةو هةَلبذاردنة، سةركردايةتى يةكَيتي 
لة  كة  ئاطاداركردةوة،  )109(ى  ليستى 
هةَلبذاردنة  ئةو  داهاتوو  ساَلى  بةهارى 

ئةطةرى  خستةإوو:  ئةوةشى  دةكرَيت«، 
ياساى  بة  ماوةيةشدا  لةو  هةية  ئ��ةوة 

ئةنجومةنى ثارَيزطاكاندا بضنةوة«.
لةسةر  يةكَيتى  ثارتىء  رَيكةوتنى 
بةشَيكى  هةَلبذاردنةكة  دواخستنى 
ثةرلةمانتارانء ئؤثؤزسيؤن توإة دةكات، 
)1(ى  ذم��ارة  ب��إيارى  بةثَيى  ضونكة 
كوردستان  ثةرلةمانى   )2005( ساَلى 
بؤ  كوردستانة  هةرَيمى  مةرجةعى  تاكة 
نةتةوةييةكانء  ضارةنووسسازء  مةسةلة 
»ب��ةآلم  ه��ةَل��ب��ذاردن،  نَيويشياندا  ل��ة 
لةذَير  كؤنء  نةغمةى  هةمان  بة  ئَيستاش 
سياسيى  مةكتةبى  ستراتيذيدا،  رَيكةوتنى 

بإياردةدات«.

د.زانا رةئوف، ثةرلةمانتارى طؤإانء 
نيطةرانيى خؤى  ياسايى،  ليذنةى  ئةندامى 
دةرب��إىء  شَيوةية  ل��ةو  بإيارَيكى  لة 
حورمةتء  بمانةوَيت  »ئ��ةط��ةر  وت��ى: 
بطةإَينينةوة،  ثةرلةمان  بؤ  ضاالكيى 
كة  بطيرَيت،  ياسايانة  لةو  رَيز  ثَيويستة 
دواخستنى  دةردةك���رآ،  ثةرلةمان  لة 
ثارَيزطاكانء  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
ئةو  لةسةر  ثارتى  يةكَيتىء  رَيكةوتنى 
لةسةر  طةورةية  هةإةشةيةكى  تةوةرة، 
ديموكراسيىء بَيحورمةتكردنى ثةرلةمانة 

بةرامبةر ئةو ياسايةنةى دةريدةكات«.
قؤناغة  ئةو  دةزان��َي��ت  بةثَيويستى 
كؤبوونةوةى  كة  تَيثةإَينرَيت،  بةزوويى 

لةدةرةوة  حيزبةكان  سياسيى  مةكتةبى 
بكات،  حكومةت  ثةرلةمانء  ئاراستةى 
دامةزراوةييبوون  بة  »ثَيويستة  وتيشى: 
خؤى  وةك  دةزط��اك��ان  لةطةأل  مامةَلة 
بكةين، بةشَيويةك كة ثةرلةمان ياسايةك 
ياسايانة  ئ��ةو  حكومةت  دةردةك����ات، 
ئةوانة  بؤية  بكات،  جَيبةجَي  خؤى  وةك 
تةنيا  حكومةت،  ل��ةس��ةر  ه��ةإةش��ةن 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دواخستنى 
كة  بةهَيزة،  ثاساوَيكى  تاكة  ثارَيزطاكان 
بةوثَيية متمانة لة حكومةت بسةنرَيتةوة«، 
ئيشكاليةتى  كة  دةك��ات،  ل��ةوةش  باس 
مةرجةعى  حكومةت  ئةوةية  طةورةيان 
نَيوان  ستراتيذيى  رَيكةوتننامةى  لة  خؤى 
يةكَيتىء ثارتى دةبينَيتةوة، نةك ثةرلةمان، 
ساأل   )1( لة  زياتر  تَيثةإبوونى  بة  ئةطينا 
ئةنجومةنى  دواخستنى  وادةى  بةسةر 
نةيتوانيوة  تائَيستا  ثةرلةمان  ثارَيزطاكان، 
بكات  حكومةت  سةرؤكى  لَيثرسينةوةى 
كارة  ئةو  نةيتوانيوة  كة  ئةوةى،  لةسةر 

بكات.
ضاودَيران  ثةرلةمانتارانء  بةشَيكى 
ج��ةخ��ت ل����ةوة دةك����ةن����ةوة، ك��ة بؤ 
بإياردان  كَيشةكانء  يةكالييكردنةوةى 
ثةرلةمان  طرنطةكان،  مةسةلة  لةسةر 
هةَلبذَيردراوى  بةوثَييةى  بَيت،  مةرجةع 
اليةنة  سةرجةم  نوَينةرى  هاوآلتييانةو 

براوةكانى هةَلبذاردنى تَيداية.
»بإياردان  دةَلَيت:  لةوبارةيةوة  د.زانا، 
لة كؤبوونةوةى مةكتةبى سياسيى مايةى 
وةرطرتنى  كةم  بة  طةورةيةو  نيطةرانيى 
لةكاتَيكدا  دؤخةدا،  لةم  ثةرلةمانة  رؤَلى 
دةكةن،  لةوة  باس  فراكسيؤنةكان  هةموو 
ئةوةى  بةآلم  بَيت،  كارا  ثةرلةمان  دةبَيت 
تائَيستا بةديدةكرَيت هةمان نةغمةى كؤنة، 
روانطةى  لة  هةَلبذاردن  لةطةأل  مامةَلة 

رَيكةوتنَيكى دةرةوةو حيزبةكانة«.

رَيكخراوى  بةرثرسى  جةمال،  ئارام 
ه��ةَل��ب��ذاردن،  ب��ؤ  ك��وردى  ثةيمانطةى 
دواخستنى  دووبارة  لة  خؤى  نيطةرانيى 
وادةى هةَلبذاردنةكان دةردةبإَيتء رةخنة 
لَيدوانَيكدا  لة  دةطرَيت،  هةَلوَيستةش  لةو 
كاركردنى  »بإيارو  وت��ى:  رؤذنامة  بؤ 
طةإانةوةى   دةس��ةآلت��دارء  حيزبةكانى 
سياسيي  مةكتةبى  حيزبء  بؤ  ثةرلةمان 
لة  كة  نايةتةوة،  طؤإانكارييانة  ئةو  لةطةأل 

)7/25(ى ساَلى رابردووةوة روويداوة«.
تةواوى  لةطةأل  ئةوةى  »وةك  وتيشى: 
نةكرد،  ثارَيزطاكانمان  هةَلبذاردنى  عَيراق 
ناياسايى  يةكةميش  درَيذكردنةوةى  كة 
بوو، بةآلم دةبواية دواى ئةوة هةَلبذاردنةكة 
دوابخرَيت،  بةمشَيوةية  نةك  بكراية، 
دةردةكةوَيت هَيزَيك هةية خؤى لةسةروو 
ياساو دامودةزطا دةستووريىء شةرعىء 

دةبينَيت«. ياساييةكانةوة 
بةباشى  حيزبةكانيش  ه��اوك��ات 
خؤيدا  وادةى  لة  هةَلبذاردنةكة  دةزان��ن 
بابةكر،  س��ةآلح��ةدي��ن  وةك  ب��ك��رَي��ت، 
يةكطرتووى  سياسيي  مةكتةبي  وتةبَيذى 
رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة  ئيسالميى، 
حيزبةكةى  كة  دووثاتكردةوة،  ئ��ةوةى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دةزانَيت  بةباشى 
خؤيدا  لةكاتى  كوردستان  ثارَيزطاكانى 
ئةنجامبدرَيت، وتى: »ثَيمانواية، دواكةوتنى 
بة  خ��زم��ةت  ه��ةَل��ب��ذاردن��ة  ئ��ةو  وادةى 
هةرَيمى  ئ��ةزم��وون��ى  ديموكراسيىء 

كوردستان ناكات«.
تؤفيق،  محةمةد  ديكةشةوة  لةاليةكى 
دذايةتى  طؤإان،  بزووتنةوةى  وتةبَيذى 
خؤيانى بؤ دواخستنى وادةى هةَلبذاردنةكة 
شَيوةيةك  »بةهيض  دةَلَيت:  دةربإيوةو 
هةَلبذاردنةكانى  دواخستنى  ل��ةط��ةأل 
نين،  كوردستاندا  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 

دةبوو زووتر ئةو هةَلبذاردنة بكراية«.

راثؤرتى: سيروان عةول

ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ي��ش ه��اوش��َي��وةى 
شاردنةوةى  لة  رةخنة  رؤذنامةنوءسان 
حكومةتء  لةاليةن  دةط��رن  زانيارييةكان 
ثةرلةمانتارَيكى  دامودةزطاكانييةوةء  
دةَل��َي��ت:  كوردستانييش  فراكسيؤنى 
هةمانشَيوةي  بة  ثةرلةمانةكان  »ئ��ةن��دام 
بة  زانيارييةكانيان  دةرطاى  رؤذنامةنووسان 

روودا دادةخرَيت«.
ل���ة ك��ؤن��ف��ران��س��َي��ك��ى س��ةن��دي��ك��اى 
ليذنةى   )7/25( رؤذى  كة  رؤذنامةنوءسان، 
لة  رؤذنامةنوءسانةوة  سةنديكاى  مَيينةى 
شارى سلَيمانى سازدرابوو، تيايدا ذمارةيةك 
لة رؤذنامة سةربةخؤو حكومييةكانء ئةندام 
لة كَيشةى  ثةرلةمانةكان بةشداربوونء باس 
ثَينةدانى داتاو زانيارييةكان لةاليةن حكومةتء 
دةزطا حكومييةكانةوة كرا بة رؤذنامةنوءسان، 
كرا  ثةرلةمانتارةكان  لة  داوا  هةمانكاتدا  لة 
كَيشةى ثَينةدانى زانياريى بة رؤذنامةنووسان 

ببةنة ثةرلةمانء باسى لَيوةبكرَيت،
دةستةى  ئةندامى  م��ةح��وى،  ئةلةند 
بةإَيوةبردنى طروثى 19 بؤ مافى بةدةستهَينانى 
مافةء وتى:  ئةو  تيشكى خستة سةر  زانيارى 
»مافى زانين لة وآلتَيكدا بةرجةستة دةبَيت كة 
بإواى بة ديموكراسى هةبَيت نةك هةرَيمَيكى 

وةك كوردستان كة شةفافيةتى تَيدا نيية«.
كوردستاندا  »ل��ة  وتيشى:  م��ةح��وى 
ثةرلةمانتارانء  إؤذنامةنوسانء  لة  هيضكام 
إَيطةيان  مةدةنى  كؤمةَلطةى  إَيكخراوةكانى 
بطات،  زانياريةكان  بة  دةستيان  ثَينادرَيت 
دةبنة  دةستبكةوَيت  زانياريان  ئةطةر  ضونكة 

هةإةشة بؤ سةر مةسَلةتى طةندةَلضيةكان«.
ل��ة وةآلم���ى ث��ةرل��ةم��ان��ت��ارةك��ان��دا بؤ 
نموءنةيةكيان  ضةند  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان، 
وةك  ئةوانيش  كة  هَينايةوة،  ئةوة  لةسةر 
ثَينادرَيت  رَي��ط��ةي��ان  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 

زانيارييةكان وةك خؤى بطاتة دةستيان.
لة  ثةرلةمان  ئ��ةن��دام  رةئ���وف،  د.زان���ا 
كَيشة  لة  »يةكَيك  وتى:  طؤإان،  فراكسيؤنى 
دةستكةوتنى  كةميى  سةرةكييةكانمان 
زانيارييةكانة، بةتايبةت ليذنةكان، وةك ليذنةى 
ثةرلةمان، كة كاري ضاودَيريكردنى  نةزاهةى 
ديوةكةى  ه��ةردوو  لة  طةندةَليية  ثرسى 
كَيشةى  بةآلم  هةرَيمدا،  لة  داراييدا  ئيداريىء 
زانيارييةكانة،  دةستكةوتنى  لَيرةدا  سةرةكى 
ثةرلةمان،  سةرؤكايةتى  لةاليةن  بةشَيكى  كة 
البَيت  زانياريى  دات��او  هةندَيك  رةنطة  كة 
دةزطاكانى  هةرةوةها  ناخات،  بةدةستمان 
حكومةت بةثَيويست بة روءماندا ناكرَيتةوة«.

سةرةكى  ترسى  بةوةدا:  ئاماذةى  د.زانا 
ئةو فةرمانطة حكومييانة تَينةطةيشتنة لة كارى 
ثةرلةمانتارء كاتَيكيش باس لة ضاودَيريكردنء 

ئةو  بتوانرَيت  ضؤن  دةكرَيت،  نوَينةرايةتى 
زانياريم  من  »كة  وتيشى:  بطةيةنرَيت،  ثةيامة 
بتوانم  بنضينةيةك  ض  لةسةر  دةستنةكةوَيت، 
ثرسيار لة وةزير بكةمء لَيثرسينةوةى لةطةأل 
رؤذنامةنوءسان  بة  بةغيليى  ئَيمة  بكةم، 
ئةوان  زانياريانةى  ئةو  لةبةرئةوةى  دةبةين 
باشتر  ئَيمة  لةوةى  رةنطة  دةستياندةكةوَيت 

بَيت«.
بةردةستكةوتنى  كَيشةى  لة  يةكَيك 
زانياريى  بؤ ثةرلةمانتارةكان، ناضاركردنيانة 
كة  رةسميى،  ن��وءس��راوى  داواك��ردن��ى  بة 

زؤرجار زانياريى تةواويان ثَينادرَيت. 
ئاماذةى  ط��ؤإان  ثةرلةمانتارةى  ئةو 
بةوةشدا: ئةو فةرمانطانةى كة دةزانن سةر بة 
اليةنَيكى دياريكراويت يان لة ثةرلةماندا سةر 
بةشَيوةيةكى  دياريكراويت،  كوتلةيةكى  بة 

وتيشى:  لَيدةشاردرَيتةوة،  زانياريت  قوءَلتر 
كامةية  ئةوةى  لةسةر  رَيكبكةوين  »دةبَيت 
بيانةوَيت  هةرجارَيك  بةآلم  نهَينيى،  زانياريى 
زانياريى بشارنةوة، دةَلَين ئةمة بابةتى نهَينيية، 
راستييةوةء وشةيةكى  لة  دوورة  ئةمةش  كة 
شاردنةوةى  بؤ  ضةكَيك  وةك  التستيكيية 
تائَيستاش  بؤية  بةكاريدةهَينن،  زانيارييةكان 
ثةيوةنديى  بَيت  الواز  ئةطةر  ثةرلةمان  رؤَلى 
رَيطةى  لة  هةية  زانيارييةكانةوة  كةميى  بة 

دةسةآلتةوة وةريدةطرن«.
ئةندام  عةبدوإلةحمان،  عومةر  هاوكات   
كوردستانيى،  فراكسيؤنى  لة  ثةرلةمان 
ئ��ةوةى  ب��وو،  سيمينارةكة  ئ��ام��ادةى  ك��ة 
ثشتإاستكردةوةو وتى: »ئةندام ثةرلةمانةكان 
دةرطاى  رؤذنامةنووسان  هةمانشَيوةي  بة 

زانيارييةكانيان بة روودا دادةخرَيت«.

ثارتىء يةكيَتى، هةلَبذاردنى ثارَيزطاكان بؤ بةهارى داهاتوو دوادةخةن
 ثةرلةمانتارَيك: رَيكةوتنى يةكَيتىء ثارتى لةسةر هةَلبذاردني ثارَيزطاكان بَيحورمةتكردنى ثةرلةمانة

كةميى زانيارييةكان، رؤَلى ثةرلةمان الوازدةكات
ثةرلةمانتارَيك: »حكومةت زانيارييةكان بة ئَيمةش نادات«
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فؤتؤ: سيروان عةول كةى ثةرلةمان ياسايةك بؤ دةستكةوتنى زانياري لةاليةن رؤذنامةنووسانةوة دةردةكات؟  

فؤتؤ: رؤذنامة ئايا بةهارى داهاتووش هةَلبذاردن دةكرَيت؟ 

روونكردنةوةيةك 
لة وةزارةتي دادةوة

بةناوي  وتانةي  بةو  نيشانة 
ئةنجومةني  سةرؤكي  جَيطري 
ياسين،  سةردار  دادوةر  شورا، 
رؤذي  رؤذنامة  رؤذنامةي  لة 
 )590( ذم���ارة   2010/7/13
ب��آلوك��راوةت��ةوة، دةرب���ارةي 
ثَيكهَيناني ئةنجومةني شوراء ثاش 
ئةوةي نووسينطةي وةزيري داد 
لةمبارةيةوة لة ناوبراو زانياريي 
تةواوى وةرطرت، دةربارةي ئةو 
لةوة  تةئكيد  تَييدا  راطةياندنةء 
عموميات  وتةكاني  كة  دةك��ات، 
باس  شَيوةيةك  بةهيض  ب��ووةو 
ن��ةك��راوة،  وردةكارييانة  ل��ةو 
هاتووة  بآلوكراوةكةدا  لة  كة 
شوراو  ئةنجومةني  دةرب��ارةي 
كة  وت��راوة  هَيندة  ثَيكهاتةي، 
بؤ  بةرزكراوةتةوة  ناوَيك  ضةند 
دةرهَيناني فةرمان لة ئةنجومةني 
ثةسةندكردني  دواتر  وةزيرانء 

لة سةرؤكايةتي هةرَيم.
رؤذن��ام��ةي  لة  داوا  ئَيمة 
دةزطاكاني  هةموو  رؤذنامةو 
بآلوكردنةوة دةكةين با هةمووان 
ب��ة رؤح��ي��ةت��ي ه��اوآلت��ي��يء 
وآلتكاروباريان  ئينتيمابووني 
دةبارؤحيةتي  بكةنء  تةوجيه� 
حيزبَينةدووربخرَيتةوة  حيزب 
ئَيمة  دةوَل���ةت،  دةزطاكاني  لة 
داد  وةزي��ري  وةزارةتء  وةك 
ئةنجام  دةوَل���ةت  ك��ارن��ام��ةي 
دةدةي���ن، دةب��ا ه��ةم��وو كةس 
بَيت  دَلسؤز  خؤيةوة  لةجَيطةي 
وآلت  هةموومان  با  خاكء  بؤ 
ثةرستيش  وآلت  بينء  ثةرست 
بةشَيكة لة ئيمان بة خوداوةندي 

خال�قى هةمووان.

نووسينطةي وةزيري داد



هةستيار قادر

ثَيناضَيت كؤبوونةوةكةى ئةمإؤى 
ثةرلةمان رَيكةوتنى ثَيكهَيانى حكومةتى 

لَيبكةوَيتةوةو نوَيترين سيناريؤى 
رَيكةوتنيش لة بةغدا لةنَيوان

 كوردء عةالوىء ئيئتيالفداية، هاوكات 
عَيراقييةش داوا لة كورد دةكات 

دةستبةردارى وةزارةتى دةرةوة بَيت، وةك 
ضؤن ئةوان دةستبةردارى سةرؤك كؤمار 

بوون.

دانيشتنةكةى ئةمإؤ 
ضى لَي سةوزدةبَيت؟

بةثَيى رَيكةوتنى سةرؤكى فراكسيؤنةكان 
ئةنجام  ثةرلةمان  دانيشتنى  ئةمإؤ  بإيارة 
بدرَيتء تيايدا النيكةم دةستةى سةرؤكايةتى 
نوَيى ثةرلةمان هةَلبذَيردرَيت، بةآلم بة وتةى 
نةجيب باَلةتةيى ئةندامى شاندى دانوستكارى 
كوردستانييةكان،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
دةرئةنجامَيكى  هيض  دانيشتنة  ئةو  ثَيناضَيت 
هةبَيت لةوبارةيةوةو بة رؤذنامةى راطةياند: 
تائَيستا نةطةيشتوونةتة  »ليستة سياسييةكان 
ثؤستة  سَي  دابةشكردنى  لةسةر  رَيكةوتن 
سيادييةكة، بة تايبةت كة دانيشتنةكةى ئةمإؤ 
تةواوكةرى دانيشتنى يةكةم دةبَيـت، ثَيويستة 
جَيطرةكانيان  ثةرلةمانء  نوَيى  سةرؤكى 

هةَلبذَيردرَيت.
كة  بةوةشدا:  ئاماذةى  باَلةتةيى،  نةجيب 
ئةو دانيشتنةى ئةمإؤ لةذَير طوشارى كاتء 

تاكةى  دةثرسن  كة  بووة  جةماوةردا  داواى 
كَيشةكان بةوشَيوةية دةمَينَيتةوة؟

 دةبَيت ثةرلةمان رؤأل ببينَيت
رَيكةوتنى  بةردةواميى  سةروبةندى  لة 
دابةشكردنى  لةسةر  سياسييةكاندا  ليستة 
اليةنى  لةسةر  ثرسيار  سيادييةكان  ثؤستة 
يةكالييكردنةوةى  بؤ  دةكرَيت  بةرثرسيار 
ئةنجومةنى  لةسةروويانةوة  كَيشةكان، 

نوَينةران. 
 يونادةم كةنا، ئةندامى ثَيشووى ئةنجومةنى 
نوَينةرانى عَيراق وَيإاى ئاماذةدان بة ئاَلؤزيى 
ثَيكهاتةى تايفى عَيراق، راطرتنى هاوسةنطيى 
زؤرينةى  ضةمكى  ئاَلؤزيى  ثَيكهاتةكانء 
كَيشة  دةرةكيىء  ثةرلةمانىء دةستَيوةردانى 
رَيكنةكةوتنى  لة  كَيشةن  كة  شةخسييةكان، 
ثؤستةكان  دابةشكردنى  لةسةر  اليةنةكاندا 
بؤ رؤذنامةى روونكردةوة، كة لةم كَيشةيةدا 
شةرعيى  بةرثرسى  نوَينةران  ئةنجومةنى 
كَيشةية  ئةو  ضارةسةركردنى  لة  يةكةمة 
بةوثَييةى لة كؤمةَلَيك فراكسيؤنى ثةرلةمانى 
فراكسيؤنانة  ئةو  مةرجةعيةتى  ثَيكهاتووةو 
دةتوانن ئاماذة بة ثةرلةمانتارةكانيان بكةن بؤ 

ضارةسةركرنى ئةو كَيشةية.
ئةطةرى  بة  ئــامــاذةى  كةنا،  يــونــادةم 
كرد  ئاسايشيش  ئةنجومةنى  دةستَيوةردانى 
كة   )8/4( تا  »ئةطةر  وتى:  كَيشةيةداء  لةم 
رَيكةوتن  ئاسايشة  ئةنجومةنى  دانيشتنى 
سيادييةكان  ثؤستة  دابةشكردنى  لةسةر 
ئةنجومةنى  ئــةطــةرزؤرة  ئةوكات  نةبَيت، 
عَيراقةوة  ــارةى  ــةب ل بــإيــارَيــك  ــراو  ــاوب ن
دةربكاتء ئةوكاتةش اليةنة عَيراقييةكان بةو 
دةستَيوةردانة نيطةران دةبن، كة لة سةروةريى 

عَيراق كةمدةكاتةوة.

 نوَيترين سيناريؤ
لة  رؤذنامة  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى 
دةستى  بةغداوة  ئاطادارى  سةرضاوةيةكى 
بة  كة سةبارةت  نوَيترين سيناريؤ  كةوتووة، 
ثَيكهَينانى حكومةتء دابةشكردنى ثؤستةكان 
باسيان لَيوة دةكرَيت رَيكةوتنى ليستى عَيراقييةو 
كة  بةشَيوةيةك  نيشتمانيية،  ئيئتالفى  كوردء 
سةرؤك وةزيران بؤ عةالوىء سةرؤك كؤمار 
ئيئتيالف  بؤ  ثةرلةمان  سةرؤكى  كوردء  بؤ 

بَيت، ئةويش ثاش ئةوةى عَيراقييةو دةوَلةتى 
ياسا لةاليةكء ماليكىء ئيئتيالفيش لةاليةكى 
بة  رَيكةوتن سةبارةت  بطةنة  نةيانتوانيوة  تر 
سةرضاوةية  ئةو  وةزيران،  سةرؤك  ثؤستى 
خؤى  كورد  تائَيستا  كة  بةوةشدا:  ئاماذةى 
ئةو  نَيو  دةضَيتة  كة  نةكردووةتةوة،  يةكاليى 
سيناريؤيةوة، بةوثَييةى دةترسَيت بةرامبةر بة 
بةرةى ماليكى بووةستَيتةوة، كة سةرؤكايةتى 
 )91( خاوةنى  دةكاتء  ياسا  دةوَلةتى  ليستى 

كورسى ئةنجومةنى نوَينةرانى نوَيية.
كة  ثَييواية:  باَلةتةيى،  نةجيب  بــةآلم 
لة  جؤرَيكن  لَيكنزيكبوونةوانة  جؤرة  ئةو 
سةر  خستنة  طوشار  بؤ  سياسيى  طةمةى 
ياسا،  دةوَلةتى  ليستى  بةتايبةت  يةكترى، 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  وةك  »تائَيستا  وتيشى: 
اليةنَيك  هيض  بة  بةَلَينمان  كوردستانييةكان 

نةداوة رَيكةوتنى لةطةأل بكةين«.

سةرؤكايةتى كاتيى كؤمارء ثةرلةمان
هاوكات لةطةأل رَيكنةكةوتنى ليستة 

سياسييةكان لةسةر ثؤستى سةرؤك 
وةزيران بةتايبةت لةنَيوان هةردوو 

ــةتــى  دةوَل عَيراقييةو  ليستى 
ـــاســـا، هـــــةردوو  ي

سةرؤكى  ثؤستى 
ـــانء  ـــةم ـــةرل ث
كؤمارء  سةرؤك 
ن  نيا كا ة جَيطر
ــــى  ــــالي ــــةك ي
نــةبــووةتــةوة 

ـــــى  ـــــَي ـــــةث ب
زانــيــاريــيــةكــانــى 

ثَيشنياز  رؤذنامةش 

كراوة، كة ئةو دوو ثؤستة بةشَيوةيةكى كاتيى 
هةَلبذَيردرَيتء وةك ضارةسةرَيكى ياساييش 
سةرؤك  ثؤستى  لةسةر  رَيكةوتن  دواى 
وةزيران، دووبارة هةردوو ثؤستى سةرؤك 
دابةشبكرَيتةوةء  وةزيران  سةرؤك  كؤمارء 
دوو سةرؤكة كاتييةكة دةست لةكار بكَيشنةوة، 
نةجيب باَلةتةيى، ئةندامى شاندى دانوستكارى 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
ئةو  ثشتإاستكردنةوةى  ــإاى  وَي بةغدا،  لة 
ثَيشنيازة  ئةو  كة  روونيكردةوة،  زانيارييانة 
ناوبراو  وتةى  بة  بةوثَييةى  سةرينةطرتووة، 
زؤربةى اليةنةكان، بةتايبةت دةوَلةتى ياساو 
ثؤستى  وةرطرتنى  هةوَلى  كة  عَيراقيية، 
دوو  ئة  دةترسن  دةدةن،  وةزيران  سةرؤك 
ثؤستة بةكاتيى وةربطرنء دواتر ببَيت بةماأل 

بةسةريانةوة.

عَيراقيية دةرةوةو 
ياساش ماليكى دةوَيت

كة  عَيراقيية  ليستى  كــة  لةكاتَيكدا 
ئةياد عةالوى سةرؤكايةتى 
جةخت  دةكــــات، 
لـــــةســـــةر 

وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك وةزيران دةكاتةوة، 
ئةندامَيكى ئةو ليستة ئاماذة بة داواكارييةكانيان 
ثؤستى  نةيانتوانى  ئةطةر  لةبارَيكدا  دةكات 

سةرؤك وزيران وةربطرن.
ليستى  ئةندامى  ــى،  ــةع زةوب ــةالم  س
عَيراقيية كة ثَيشتر جَيطرى سةرؤك وةزيران 
نةيتوانى  ليستةكةم  »ئةطةر  رايطةياند:  بوو، 
حكومةت ثَيكبهَينَيت، ثَيويستة )9( وةزارةتمان 
هيواشى  ثَيبدرَيت«و  نوَيدا  حكومةتى  لة 
وةزارةتى  دةستبةردارى  كورد  كة  خواست 
دةرةوة بَيت، وةك ضؤن ئةوان دةستبةردارى 

سةرؤك كؤمار بوون«.
هاوكات ليستى دةوَلةتى ياساش سازش 
نورى  ــرانء  وةزي ســةرؤك  ثؤستى  لةسةر 
ثؤستة،  ئةو  ثاَلَيوراوى  وةك  ناكات  ماليكى 
ئةندامى  ســةراج،  عةدنان  لةوبارةيةشةوة 
»ثاَلَيوراوى  رايطةياند:  ياسا،  دةوَلةتى  ليستى 
وةزيران  سةرؤك  ثؤستى  بؤ  ئَيمة  تاهةتايى 
هةموو  ثَيويستة  نايطؤإَينء  ماليكييةو 
خؤى  راى  كةسانَيك  لَيبطرنء  رَيزى  اليةك 

بةسةردا نةسةثَينَيت«ء جةختى لةسةر 
ثؤستى  نابَيت  كة  ئةوةشكردةوة، 

دوو  لةنَيوان  وةزيــران  سةرؤك 
ليستة شيعةكةدا دةربضَيت.
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شاندى  ئةندامى  حةكيم،  محةمةد   
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دانوستكارى 
»لةدوايين  دةَلَيت:  كوردستانييةكان، 
هةرَيم،  لةطةأل سةرؤكى  كؤبوونةوةماندا 
ثشت  لة  كة  كردووينةتةوة  دَلنياى 
ناكرَيت«و  رَيككةوتن  ئيئتيالفةكةوة 
ئاشكراشي دةكات كة لةو كؤبوونةوةيةدا، 
هةرَيم  لة  ضاكسازيى  ثإؤذةى  لة  باس 

كراوة.
ئةطةرَيك  بة  ئاماذة  حةكيم،  محةمةد 
دةكات بؤ ثةراوَيزخستنى كورد لة بةغداو 
ئةمجارةى كورد،  بةهَيزى  »خاَلى  دةَلَيت: 
ثاراستنيشى  كوردييةكةيةء  ئيئتيالفة 

زياتر لة ئةستؤى ثارتيداية«.
شاندى  مانطءنيوَيكة،  لــة  ــاد  زي

فكراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دانوستكارى 
غيابى  لة  بةغدايةء  لة  كوردستانييةكان 
بؤ  اليةنةسياسييةكاندا  رَيككةوتنى 
دياريكردنى ثاَلَيوراوى سةرؤك وةزيران، 
ئةو  بةآلم  ئةنجامداوة،  ديدارَيكيان  ضةند 
ديدارانة لة ضوارضَيوةى يةكترناسيندانء 
دانوستاندنى  بــؤ  نــةثــةإيــونــةتــةوة 
محةمةد  لةوبارةيةشةوة،  راستةقينةء 
دانوستكارى  شاندى  ئةندامى  حةكيم، 
ــةوةدا:  ب ئاماذةى  نــاوبــراو،  ئيئتيالفى 
ثؤستى  بةغدا،  لة  كَيشةكان  طرَيكوَيرةى 
كآ  نيية  روون  كة  وةزيرانة  ســةرؤك 
ضارةسة  كَيشةيةش  ئةو  ئةطةر  دةبَيتء 
بكرَيت، ثؤستةكانى تر بةئاسانى يةكاليى 
دةبنةوةء بة رؤذنامةى راطةياند: »تائَيستا 

تريش،  لةاليةنةكانى  هةندَيك  كــوردء 
نةضوونةتة ناو ناوةإؤكى بابةتةكانةوة«.

شاندى كوردى لة بةغدا، بةرنامةيةكى 
لةكاتى  تا  ئامادةكردووة  )24(خاَلييان 
ليستةكانء  بةردةم  بيخةنة  طفتوطؤكاندا 
ئيئتيالفى  ــة  ل رةخــنــةش  هــاوكــات 
دةطيرَيت  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
كة دةرنط كةوتووة لة ضوون بؤ بةغداء 
وتى:  حةكيم،  محةمةد  لــةوبــارةيــةوة 
بةغداء  بؤ  ضوون  لة  »دوانةكةوتووين 
دةيخةينة  كة  دةبَيت  وةرةقةيةكمان 
سةرةكييةكانى  ــوراوة  ــَي ثــاَل بـــةردةم 
سةرؤك وةزيرانى عَيراقء كاميان نزيكتر 
ئةو  ثشتطيريى  جَيبةجَيكردنييةوة،  لة  بن 

دةكةين«.

ئةوة  بؤ  ئاماذةكان  لة  هةندَيك 
اليةنة  ـــوردةوة،  ك لةثشت  كة  دةضــن 
لةسةر  رَيكبكةون  تر  عَيراقييةكانى 
دابةشكردنى ثؤستةكان، بةوثَييةى كورد 
ثَيشووى  خولى  وةك  بةهَيزى  كارتى 
هةنطاوة  ئةو  دذى  لة  تا  نيية  ثةرلةمانى 
كة  حةكيم  محةمةد  بهَينَيت.  بةكارى 
شاندى  لة  ئيسالميية  كؤمةَلى  نوَينةرى 
وَيــإاى  بةغدا،  لة  كــورد  دانوستكارى 
تر  اليةنةكانى  كة  ــةوةى  ب ئــامــاذةدان 
كورد  دوورخستنةوةى  هةَلةى  ناتوانن 
ئةنجامبدةن،  هةستيارةكاندا  ثؤستة  لة 
بَيهَيزى  ئةطةرَيكى  بــة  بــؤ  ــامــاذة  ئ
تا  دةكات،  ماليكى  عةالوىء  رَيككةوتنى 
ثؤستةكانى سةرؤك وةزيرانء سةرؤك 
بة  كة  دابةشبكةن،  لةنَيوانياندا  كؤمار 
كوردى  ثةراوَيزخستنى  ناوبراو،  وتةى 
كارتى  بة  سةبارةت  لَيدةكةوَيتةوةء 
ثَييواية:  كورديش،  ئةمجارةى  طوشارى 
بوونى  كورد،  ئةمجارةى  بةهَيزى  خاَلى 
كوردستانييةكانة  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
ثَيكةوة  ثَيكهاتةكانى  هــةمــوو  كــة 
ئةو  »ثاراستنى  وتيشى:  بةستووةتةوة، 

يةكإيزيية طرةنتى بةهَيزبوونى كوردة لة 
بةغداو ئةو ثاراستنةش، زياتر كةتووةتة 

سةر ثارتىء دواتر يةكَيتى«.
شاندى  كــؤبــوونــةوةى  لةدوايين 
فراكسيؤنة  ئيئتيالفى  دانوستكارى 
مةسعود  لــةطــةأل  كوردستانييةكان 
رؤذى  كة  هةرَيمدا  سةرؤكى  بارزانى، 
باس  بةإَيوةضوو،  رابــردوو  شةممةى 
كة  ـــراوة،  ك طرنط  ـــةوةرى  ت دوو  لــة 
ثشت  رَيككةوتنى  لة  )رَيطرتن  ئةوانيش 
بؤ  ثإؤذةيةك  بةغداو  لة  ئيئتيالفةكة 
ضاكسازيى لة هةرَيم(دانء لةوبارةيةوة، 
»سةرؤكى  رايطةياند:  حةكيم،  محةمةد 
هيض  كة  كردووينةتةوة  دَلنياى  هةرَيم، 
رَيككةوتنَيك لة ثشتةوةء بةبآ ئاطادارى 
شاندى دانوستكارى ئيئتيالفى فراكسيؤنة 
لةو  ــتء  ــرَي ــاك ن كــوردســتــانــيــيــةكــان 
ثرؤذةيةكيش  ثَيشنيازى  كؤبوونةوةيةدا 
باسكراوةء  هةرَيمدا  لة  ضاكسازيى  بؤ 
كة  راطةياندين  ثَيى  هةرَيميش،  سةرؤكى 
سةرؤكى  لةطةأل  لةبةرنامةيداية  خؤشى 
شتَيك  كؤببَيتةوةء  فراكسيؤنةكان 

لةوبارةيةوة طةآلَلة بكات«.

دانيشتنةكةى ئةمإؤى ثةرلةمانيش هيضى لَي سةوز نابَيت

رَيكةوتنى كورد، عةالوى، ئيئتيالف نويَترين سيناريؤية بؤ ثَيكهيَنانى حكومةت

محةمةد حةكيم، ئةندامى شاندى دانوستكارى كورد: 

»ئةطةرَيك هةية بؤ ثةراوَيزخستنى كورد لة بةغدا«
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بارزانى، 
دَلنياى كردينةوة كة رَيكةوتن لة ثشتمانةوة ناكرَيت



هةستيار قادر، كاروان عومةر

لة  دةستوورييةكان  ثَيشَيلكاريية 
ثَيكهَينانى حكومةتء دانيشتنةكانى ثةرلةماندا 
ئةو  زؤربةى  لةكاتَيكداية  ئةمة  بةردةوامة، 
بةرثرسانةى كة ئَيستا بةشدارن لة ثرؤسةى 
سياسيداء »دةستوور ثَيشَيل دةكةن« ثَيشتر 

بةشداربوون لة نووسينةوةى دةستووردا.

ثَيشَيلكاريية دةستوورييةكان 
 لةدواى راطةياندنى كؤتايى دةرئةنجامى 
عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
فيدراَلييةوة،  دادطاى  لةاليةن  ثةسندكردنى 
بةثَيى دةستوورى هةميشةيى عَيراق، دةبوو 
لةدواى )15( رؤذ، ثةرلةمان يةكةم دانيشتن 
بكاتء سةرؤكء دووجَيطرةكةى هةَلبذَيرَيتء 
دانيشتنى  يةكةم  دواى  رؤذيش   )30( دواى 
هةَلبذَيردرَيتء  كؤمار  سةرؤك  ثةرلةمان 
دواتريش بة تَيثةإبوونى )15( رؤذ سةرؤك 
طةورةترين  ثاَلَيوراوى  سةرؤكى  كؤمار 
حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ  رابسثَيرَيت  كوتلة 
وادة  ئةو  بةسةر  رؤذ   )14( تائَيستا  بةآلم 
هةنطاوة  ئةو  بووةو  تَيثةإ  دةستوورييانةدا 
هةَلبذاردن  ثرؤسةى  ثاش  دةستوورييانةى 
ئةنجام نةدراوة، كة ئةمةش بةإاى ثسثؤإانى 
جطة  ئةمة  دةستوورة،  ثَيشَيلكردنى  ياسايى 
لةوةى مافى ثَيكهَينانى حكومةت كة لة مادةى 
)76(ى دةستووردا هاتووة، دراوة بة كوتلةى 
ثةرلةمانى زؤرينةء لةاليةك ليستى عَيراقيية، 
كة )93( كورسى بةدةستهَيناوة بة مافى خؤى 
دةزانَيت وةك ئةو ليستةى زؤرترين كورسى 
حكومةت  بةدةستهَيناوة  هةَلبذاردندا  لة 

ثَيكبهَينَيت. 
ليستى  ه��ةردوو  تريشةوة  لةاليةكى 
بؤ  نيشتمانيى  ئيئتيالفى  ياساء  دةوَلةتى 
رَيطرتن لةو هةنطاوة، هاوثةيمانَيتيان راطةياند، 
زؤرينةى  خاوةنى  كوتلةى  ببنة  ئةوةى  بؤ 

كورسييةكانء بؤ ئةو مةبةستةش نامةيةكيان 
ئاراستةى دادطاى فيدراَليى كرد، تا شرؤظةى 
كة  بكات،  بؤ  ثةرلةمانيان  زؤرينةى  ضةمكى 
بةدةستهَيناوة،  دةنطى  زؤرترين  ليستة  ئةو 
زؤرترين  ثةرلةماندا  لة  كة  كوتلةية  ئةو  يان 
لة  ناوبراويش  دادط��اى  هةيةء  ئةندامى 
رةسميى  نووسراوَيكى  بة  2010/3/25دا 
دووليستة  بة  مافى  تيايدا  دان��ةوةء  وةآلمى 
كوتلةى  وةك  ناوهَينانيان  لة  داوة  شيعةكة 
ئةمةش  كة  حكومةت،  ثَيكهَينانى  بؤ  زؤرينة 
ليستى عَيراقييةى توإةكردء بة ثَيشَيلكردنى 
دةنبوس،  عةدنان  لةقةَلةمدا،  دةستووريان 
لةوبارةيةوة  عَيراقييةش  ليستى  ئةندامى 
»ليستةكةيان  بة رؤذنامةى راطةياند:  تايبةت 
طرتةي ظديؤيي هةية، كة ئاشكراي دةكات كة 
ليذنةي نووسيني دةستووريي ئاماذةيان بؤ 
لةناو  ليست  طةورةترين  كة  كردووة،  ئةوة 

ثةرلةماندا مافي ثَيكهَيناني حكومةتي هةية«.
ثةرلةمانى  دانيشتنى  يةكةم  سازدانى  لة 
عَيراقيشدا، د.فوئاد مةعسوم، سةرؤكى كاتيى 
ثةرلةمان دانيشتنةكةى بةكراوةيى هَيشتةوة، 
لةكاتَيكدا بةثَيى ثةيإةوى ناوخؤى ثةرلةمانى 
دانيشتنةكانى  هَيشتنةوةى  بةكراوةيى  مافى 
سةرثةرشتيكردنى  مافى  تةنيا  نيية، 
دانيشتنةكةو ثرؤسةى هةَلبذاردنى سةرؤكء 

دووجَيطرى ثةرلةمانى هةية.
ه���اوك���ات دةس���ةآلت���ى دةس��ت��ةى 
كؤتايى  )7/14(دا  لة  كؤمار  سةرؤكايةتى 
دةهات، بةوثَييةى يةك مانط بةسةر دانيشتنى 
يةكةمى ثةرلةماندا تَيثةإبووة سةرؤك كؤمار 
هةَلنةبذَيردراوة، كة ئةمةش بةالى ثسثؤإانى 
دةبوو  دةستوورةء  ثَيشَيلكردنى  ياساييةوة 
تا ئةوكاتة سةرؤك كؤمار هةَلبذَيردراية، بؤ 
نووسراوَيكى  بة  سةرؤك  مةبةستةش  ئةم 
رةسميى داواى شرؤظةى لة دادطاى فيدراَليى 
بةرذةوةنديى  بةناوى  وةآلم��دا  لة  ك��ردوء 
دةستةى  مانةوةى  بة  مافى  وآلتةوة  باآلى 

سةرؤكايةتى داوة.

هؤكارى ثَيشَيلكاريى دةستوور
سةرؤك  عَيراق  دةستوورى  بةثَيى 
كؤمار بة ثارَيزةرى دةستووريى دادةنرَيتء 
دةستووريشدا  ثَيشَيلكردنى  مشتومإى  لة 
كؤمار  س��ةرؤك  رؤَل��ى  لةسةر  ثرسيار 
دةكرَيت لة ثاراستنى دةستوورو رَيطرتن لة 

ثَيشَيلكردنيدا.
عَيراقيية  ليستى  لة  دةنبوس،  عةدنان 
دةسةآلتي  بةتةنيا  كؤمار  سةرؤك  ثَييواية: 
سةرؤكايةتي  دةستةي  بةَلكو  نةبووة، 
وتيشى:  دةبينىء  كؤماري  سةرؤك  رؤَلي 
دةس��ت��ووري  ثَيشيلكردنى  »ه��ؤك��اري 
كةلَيني  كة  دةطةإَيتةوة،  ئةوة  بؤ  عَيراق 
ئاسانكردووةء  ثَيشَيلكردني  كة  تياداية، 
شةست  ل��ةم��اوةي  بةثةلةو  دةس��ت��وور 
جطةلةوةى  ئةمة  نووسراوةتةوة،  رؤذدا 
سياسةتمةدارانيش طةآلَلةيان كردووة، نةك 

كةسانى ياسايي«.
ياسايى  ثسثؤإى  حةرب،  تارق  بةآلم 
دستوورى  ثَيشَيلكردنى  هؤكارى  عَيراقى 
بةستةوة بة رؤأل نةبينينى سةرؤك كؤمارء 
بة رؤذنامةى راطةياند: »هؤكاري ثَيشَيلكردني 
سياسييةكان  اليةنة  لةاليةن  دةستوور 
ئةوةية، سةرؤك كؤمار رؤَلي خؤي نةبينيوة 

لة ثاراستني دةستوور، كة بووةتة هاندةرَيك 
كة اليةنةكان دةستوور ثَيشَيل بكةن«.

ثَيشَيلكردنى  ئؤباَلى  تريش  هةندَيكى 
دةستوور دةخةنة ئةستؤى ضةند دةزطايةكى 
ليستي  سةركردةي  ئةعرةجي،  بةها  ديكة، 
سةدر بة رؤذنامةى راطةياند: »ثَيكنةهَيناني 
دادطايي دةستوورييء الوازيي ئةنجومةني 
بةرثرسيارَيتي  نةبووني  ن��وَي��ن��ةرانء 
سياسييةكانةوة،  اليةنة  لةاليةن  نيشتمانيي 

هؤكاري ثَيشَيلكردني دةستوورن«. 

ثَيشَيلكردنى دةستوور
زيان بة كورد دةطةيةنَيت

ساَلى  لة  عَيراق  دةستوورى  داإشتنى 
)2005(دا لةكاتَيكدابوو، كة بةشَيكى زؤرى 
سياسييان  ثرؤسةى  بايكؤتى  سوننةكان 
ثةسةندكرنى  ئةوكاتة  هةربؤية  كردبوو، 
شيعة  كوردء  دةستكةوتى  بة  دةستوور 
ئةندامى  ئةحمةد،  ثشتيوان  لةقةَلةمدةدرا، 
هاوإاية  نوَينةران  ئةنجومةنى  ثَيشووى 
لةطةأل ئةوةى، كة زؤربةى ئةو بةرثرسانةى 
نووسينةوةى  لة  بةشدارييان  ثَيشتر 
دةستووردا كردووة، ئَيستا ثَيشَيلى دةكةنء 
بة رؤذنامةى راطةياند: »شيعةكان بةرثرسى 

دةس��ت��وورء  ثَيشَيلكردنى  لة  يةكةمن 
زةمينة  ثَيشَيلكارييانةش  ئةو  بةردةواميى 
هةَلوةشاندنةوةى  ب��ؤ  دةك���ات  خ��ؤش 
ك��وردء شيعةش  ئ��ةوك��ات  دةس��ت��وورء 

دةكةونة ذَير مةترسييةوة. 
بةوةى  ئاماذةدان  وَي��إاى  ثشتيوان، 
دةستوورى  باردا  هةندَيك  لة  كورديش  كة 
كورد  دةزانَيت  بةثَيويستى  ثَيشَيلكردووة، 
دةستوور  جَيبةجَيكردنى  لةسةر  ثَيداطريى 
طرَيبةستة  وةك  كَيشةى  هةندَيك  بكاتء 
دةستووريي  كَيشةى  نةكاتة  نةوتييةكان 

لةطةأل ناوةنددا«.
راطري  فةياز،  حةسةن  عامر  هاوكات 
زانكؤي  سياسييةكانى  زانستة  كؤلَيذي 
ثَيشَيلكردني  ك��رد:  ئاشكراشي  بةغدا 
اليةنة  لةاليةن  دةستوورييةكان  م��ادة 
دةبَيت  خراثي  كاريطةريي  سياسييةكانةوة 
عَيراقء  سياسيي  ئةزمووني  لةسةر 
رؤذنامةى  بة  سياسييةكةىء  بارودؤخة 
راطةياند: »زؤربةي ثَيشيلكارييةكان كة دذي 
مادة دةستوورييةكان ئةنجامدةدرَين، تايبةتة 
بة وادةكانةوة، وةكو وادةي جَيبةجَيكردني 
مادةي )140(ء ئةنجامداني هةَلبذاردنةكانء 

ثَيكهَيناني حكومةت«.

رؤذنامة

ديار نيية، كام ليستة لة ثةرلةمانى نوَيدا 
لةكاتَيكدا  دةكات،  سوننةكان  نوَينةرايةتي 
كة  دةكةن  بةوة  ئاماذة  تةوافوق،  بةرةى 
ليستى  بة  دةنطيان  سوننةكان  زؤرب��ةى 
ليستةش  ئةو  وتةبَيذى  داوةء  عَيراقيية 
نوَينةرايةتي  لة  نين، خؤمان  »ئامادة  دةَلَيت: 

سوننةدا بضووك بكةينةوة«. 
هةَلبذاردنى  ئةنجامدانى  ث��اش  لة   
سةركةوتنى  عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
هةندَيكي  شكستى  نوآء  ليستى  هةندَيك 
سوننةش  عةرةبى  نوَينةرايةتيكردنى  تر، 
لةاليةن  نوَيدا  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة 
هاتووة،  بةسةردا  طؤإانكاريى  ليستَيكةوة، 
ئةمة لةكاتَيكداية كة لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
كة  عَيراقى  تةوافوقى  بةرةى  راب��ردوودا، 
نوَينةرى  بة  بوو،  )40(كورسى  خاوةنى 
لة  هةريةك  دةناسراء  سوننةكان  سةرةكى 
كؤمارء  سةرؤك  حَيطرى  هاشمى،  تاريق 
ئةياد سامةإائى، سةرؤكى ثةرلةمان لةسةر 
ئةو  سوننةكان  نوَينةرى  وةك  ليستةو  ئةو 
بوونى  لة  جطة  ئةمة  وةرطرت،  ثؤستانةيان 
ديالؤطى  بةرةى  وةك  ترى  ليستَيكى  ضةند 
نيشتمانيى بة سةرؤكايةتي ساَلح موتَلةطء 
كوتلةى عةرةبى سةربةخؤ كة ئةندامةكانيان 
لةم  بةآلم  ثَيكهاتبوون،  سوننة  عةرةبى  لة 
تووشى  تةوافوق  ب��ةرةى  هةَلبذاردنةدا، 
)6(كورسى  تةنيا  هاتء  طةورة  شكستَيكى 
اليةنة  ئةو  لةسةر  ثرسيار  بةدةستهَيناء 
ئةنجومةنى  لة  ئةمجارة  كة  ثَيشةوة  هاتة 
دةكاتء  نوَينةرايةتى سوننةكان  نوَينةراندا، 
لةو روانطةيةشةوة ئةو ثؤستانةى ثَيدةدرَيت 
كورد  بةسةر  تايفى  رَيككةوتنى  ثَيى  بة  كة 

وشيعةو سوننةدا دابةش دةكرَين.
ليستي  ثةرلةمانتاري  ئيقبالى،  محةمةد 
دةك��ات:  ب��ةوة  ئاماذة  ت��ةواف��وق،  ب��ةرةى 
عةرةبي  زؤرينةي  كة  ئ��ةوةي  س��ةرةإاي 

سوننة دةنطيان داوة بة ئةياد عةالوي، بةآلم 
ئةو ليستة خؤي بةنوَينةري عةرةبي سوننة 
نازانَيتء بة رؤذنامةى راطةياند: »لة ئيستادا 
عةرةبي سوننة نوَينةريان نيية لة حكومةتء 
ثةرلةمانء تةنيا بةرةى تةوافوقء ئيئتيالفي 
يةكَيتيي عَيراق نوَينةرايةتي عةرةبي سوننة 
دةك��ةن، س��ةرةإاي ئ��ةوةي كة ذم��ارةي 
ليستةكاني  لة  كةمترة  زؤر  كورسييةكانيان 

تر«.
ثَيشبيني  سوننةية،  ثةرلةمانتارة  ئةو 
ليستة  داه��ات��وودا  لة  كة  ك��رد،  ئةوةشي 
لَييان  طرووث  هةندَيك  ثةرتبنء  طةورةكان 
عةالوي  ليستةكةي  بةتايبةت  جياببنةوة 
ثَيطةي  هةنطاوة  ئةو  ناوبراو،  وتةى  بة  كة 

عةرةبي سوننة بةهَيز دةكات.
بة  تايبةت  ثؤستى  ثَيدانى  بة  سةبارةت 
»دةبَيت  وتي:  ئيقبال  محةمةد  سوننةكانيش، 
ثؤستةكاني عةرةبي سوننة بدرَين بة ليستى 
ئةو  ئةنداماني  )90%(ى  ضونكة  عَيراقيية، 
نا،  يان  بَيت،  ثَييان خؤش  ليستة، سوننةنء 
دةكةن  سوننة  عةرةبي  نوَينةرايةتي  ئةوان 
ئةياد  كة  عَيراقيية  ليستى  بةآلم  لةعَيراقدا«، 

ديارترين  شيعةيةو  سةرؤكى  ع��ةالوى 
هاشمى،  تاريق  سوننيةكانى،  سةركردة 
ئيسالميية،  حيزبى  ثَيشووى  سةرؤكى 
سوننةكان  نوَينةرايةتيكردنى  لة  خؤى 
هةَلطرى  ثَيشتر  ثَييةى  بةو  دةثارَيزَيت، 
ثؤستةكاندا  لةطةأل  مامةَلةكردنة  ثإؤذةى 
نةك  دةنطهَينان،  بةتوانايىء  بنةماى  لةسةر 

دابةشكردنى تايفيى.
ليستي  وتةبَيذي  م��ةوالى  ح��ةي��دةر 
»ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراقيية، 
بكةينةوةء  بضووك  خؤمان  نين،  ئامادة 
ضونكة  سوننة،  عةرةبي  نوَينةري  بة  ببين 
عَيراقييةكان  سةرجةم  بةنوَينةري  خؤمان 
شيعةء  سوننةء  عةرةبي  دةنطي  دةزانينء 
شةبةكمان  مةسيحيء  ئَيزديء  ك��وردء 

بةدةستهَيناوة«.
ئةوةش  بؤ  ئاماذةى  م��ةوال،  حةيدةر 
ثؤستةكان  رَيطانادات،  »ليستةكةيان  كرد: 
هاوشَيوةي جاري رابردوو، دووبارة لةسةر 
دابةش  نةتةوايةتي  تايفةطةرييء  بنةماي 

بكرَينةوة«.
كة  عَيراقيش  سةحوةكانى  ئةنجومةنى 
نورى  حكومةتى  دةسةآلتى  سةردةمى  لة 
ماليكيدا، وةك جؤرَيك لة ئةَلتةرناتيظى هَيزى 
سوننييةكان دةركةوتن، قايل نين لة عَيراقدا 
بكرَيتء  تايفةدا  مةزهةبء  لةطةأل  مامةَلة 
دةبَيت لةسةر بنةماى نةتةوة مامةَلة بكرَيت. 
ئ��ةح��م��ةد ئ��ةب��وإي��ش��ةى س���ةرؤك 
ثارَيزطاي  لة  سةحوة  ئةنجومةنةكاني 
ئةنبار، ثَييواية: دةبَيت عَيراق لةسةر بنةماي 
لةسةر  نةك  بكرَيت،  داب��ةش  نةتةوايةتي 
عَيراق  طةلي  ضونكة  تايفةطةريي،  بنةماي 
كة  سةرةكي  نةتةوةى  دوو  لة  ثَيكدَيت 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردنء  عةرةبء 
سةرجةم ليستةكان لة عَيراقدا بةرنامةيةكي 
جياوازيي،  بَي  هةبوو  نيشتمانثةروةرييان 
بةآلم هؤكاري مانةوةي ليستةكاني دةوَلةتي 
ياساء ئيئتيالفي نيشتماني وةكو دوو ليستي 
شيعة، ئةوة بوو كةسايةتي الوازيان كانديد 

بةآلم  نشينةكان،  سوننة  ناوضة  لة  كردبوو 
ليستي عَيراقيية كةسايةتي بةهَيزى لة ناوضة 
دةستنيشانكردووة،  سوننةكان  شيعةكانء 
لة  هةية  براوةي  كانديدي  ليستة  ئةو  بؤية 
وتيشي:  عَيراقدا،  ثارَيزطاكاني  زؤرب��ةي 
نوَينةري  ببَيتة  كة  نةداوة  هةوَلي  »سةحوة 

عةرةبي سوننة«.
ثةرتبوونى  ثَييانواية،  تر  هةندَيكى 
ليستى  بة  زؤربةيان  دةنطدانى  سوننةكانء 
عَيراقيية بؤ تَيثةإاندنى ئينتيماى تايفةطةريى 
س��ةرك��ردةي  كةريمى  ش��ةع��الن  ب���ووة، 
كة  ع��َي��راق،  يةكَيتيي  ئيئتيالفي  ليستي 
شيعة  كة  ناوخؤ  وةزيرى  ثؤآلنى،  جةواد 
جةختى  دةك��ات،  سةرؤكايةتى  مةزهةبة 

سوننة  عةرةبي  كة  ك��ردةوة  ئةوة  لةسةر 
بنةماي  ثيش  نيشتمانثةروةرييان  بنةماي 
تايفةطةريي خستووة، بة بةَلطةي ئةوةي كة 
زؤربةيان دةنطيان بة ئةياد عةالوي داوة كة 
جطةلةوةى  ئةمة  مةزهةبة،  شيعة  كةسَيكي 
عَيراق( يةكَيتيى  )ئيئتيالفى  ليستةكةيان  كة 

ناوضة  لة  براوةكانيان  كانديدة  سةرجةم  ء 
سوننة مةزهةبةكان بوون.

ثسثؤإَيكى ياسايى: »سةرؤك كؤمار رؤَلى خؤى نةبينيوة« 

ئةوانةى دةستووريان نووسيوةتةوة، ثَيشيَلى دةكةن

ديار نيية، كام ليست نويَنةرايةتي سوننة دةكات
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14 عةدنان عوسمان: دةبَيت لةمةودوا نوكي رممان روو لة حكومةت بكات

تةوافوق: 
عَيراقيية ثَييان 

خؤش بَيت يان نا، 
ئَيستا نوَينةرى 

سوننةكانن

عَيراقيية: 
ئامادة نيين 
خؤمان بؤ 

نوَينةرى سوننة 
بضوك بكةينةوة



ئؤثؤزسيؤنبوون

)6( 
لةاليةن  سَيبةر  حكومةتى  دروستكردنى 
دواى  ئةوةش  هَينا،  شكستى  ئؤثؤزسيؤنةوة 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  تةمةنى  لة  تَيثةإبوون  ساَلَيك 
ثةرلةمانى  ل��ة  ك��ورس��ى   )35( خ���اوةن 

كوردستاندا.
سَيبةرى  حكومةتى  ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر 
هةبواية، لةماوةى رابردوودا ضةند رووداوَيك 
ئةوا  رووي��ان��دا،  كوردستان  هةرَيمى  لة 
دةيتوانى هةَلوَيستى ياسايىء مةعقولى هةبَيت 
لةوبارةيةوة، بؤ نموونة ئةطةر وةزيرى سَيبةرى 
ئؤثؤزسيؤن  هةبواية،  سروشتييةكان  سامانة 
خةَلكى  بؤ  وةزيرةكةيةوة،  لةإَيطةى  دةيتوانى 
)ئؤثؤزسيؤن(  ئ��ةوان  ئةطةر  روونبكاتةوة 
سامانة  ئةو  ئةوا  بهَيناية،  ثَيك  حكومةتيان 
هةموو خةَلكة  موَلكى  كة  سروشتيية طشتيية، 
بةو شَيوةيةى ئَيستا كارى تَيدا نةدةكراء ثالنى 

ئةَلتةرناتيظى دةخستةإوو.
ئؤثؤزسيؤن،  ئةطةر  ت��رةوة  لةاليةكى 
شارةوانىء  ناوخؤء  سَيبةرى  وةزي��ران��ى 
ط��ةش��ت��وط��وزارى ه��ةب��واي��ة، ئ��ةوا ل��ةدواى 
سلَيمانى  شارى  سؤماى  ئوتَيل  رووداوةكةى 
بةهةمان شَيوة ثالنى بةديلى دةبوء، بؤ خةَلكى 
متمانةيان  خةَلك  ئةطةر  نةدةكردةوة  روون 
ثَيبداناية، ئةوا خزمةتطوزارييةكان بةم شَيوةية 

نةدةبوون.
ط��ؤإان  فراكسيؤنى  كة  يةكةمجار  بؤ 

لةاليةن  باسكرد،  سَيبةرى  حكومةتى  ضةمكى 
لَيكةوتةوة،  زؤرى  كاردانةوةى  دةسةآلتةوة 
تةنانةت وا دةبينرا هةركاتَيك حكومةتى سَيبةر 
فيعلى  حكومةتى  دةبَيت  ئيدى  بوو،  دروست 

بإووخَيت، يان لةكار بكةوَيت.
ميدياى  لة  كة  طوزارشت،  بةرضاوترين 
لةسةر  ئةوةبوو،  بآلوكرايةوة  دةسةآلتةوة 
راطةيةندرا  بةرثرسانةوة  لة  يةكَيك  زارى 
حكومةتي   نين  رازي   شَيوةيةك  »بةهيض 
سَيبةر دروستبكرَيت و دةبَيت وآلت تةنيا يةك 
حكومةت بةإَيوةي  ببات«، ئةوكات ئؤثؤزسيؤن 
ئةم وةآلمدانةوةيةى بة »ساويلكةيى« ناوبردء 
رةخنةى لة تَيطةيشتنى دةسةآلت طرت بةرامبةر 

بة حكومةتى سَيبةر.
حكومةتى سَيبةر بةو حكومةتة دةوترَيت، 
مةبةستى  بة  دروستيدةكات  ئؤثؤزسيؤن  كة 
حكومةتى  ك��ارةك��ان��ى  ض��اودَي��ري��ك��ردن��ى 
لة  ناتوانَيت  ئ��ةوةي   دواى  ئ��ةوةش  فيعلى، 
هةَلبذاردنةكاندا ئةو رَيذةي  دةنطة بهَينَيت، كة 

حكومةت ثَيكبهَينَيت.
خؤي   ماوةيةدا  لةو  ئؤثؤزسيؤن  كةواتة 
لة  خؤي   شكستي   قةرةبووي   دةكات  ئامادة 
هةل و  لة  سوود  بكاتةوة و  هةَلبذاردنةكاندا 
دةرفةتةكان ببينَيت بؤ رةخنةطرتن لة كارةكاني  
حكومةت و لة هةَلبذاردني  داهاتوودا رَيذةيةكي  
وابهَينَيت بتوانَيت كابينةي  نوَي  ثَيكبهَينَيت. بؤ 
بةجَيطةياندني  ئةو ويستةي ، ثَيكهَيناني  كابينةي  

سَيبةر ثَيكدةهَينَيت.

جديي   هاوكارَيكي   سَيبةر  حكومةتى 
نَيو  ئؤثؤزسيؤنى  فراكسيؤني   بؤ  دةبَيت 
بةرهةَلستكاريي   ياساو  داناني   بؤ  ثةرلةمان، 
ئةو  بةمةش  حكومةت،  بإيارةكاني   ياسا و 
لة فةوزةوييةت و  هةَلسوكةوتةي  ئؤثؤزسيؤن 
سيستمي   خاوةني   دةردةضَيت و  بَيبةرنامةيي  

كاركردن و بةديلي  مةنتقي  دةبَيت.
عةدنان عوسمان، ثةرلةمانتارى فراكسيؤنى 
دةَلَيت:  وتارةكانيدا  لة  يةكَيك  لة  ط��ؤإان 
لةاليةن  سَيبةر  كابينةيةكي   دروستكردني  
ليستي  طؤإانةوة، دةبَيت يةكَيك لة هةنطاوةكاني  
داهاتوومان بَيت، كة ثَيمواية: جؤرَيك لة هَيز و 
ثةرلةمانييةكةشمان  فراكسيؤنة  بة  تين  طوإ و 

بة  كوردستانيشةوة  خةَلكي   لةالي   دةدات و 
هةنطاوَيك دادةنرَيت بؤ حوكمإانيي .

فراكسيؤنةكانى  لة  كة  ئؤثؤزسيؤن، 
حكومةتى  ثَيكدَيت،  كؤمةأل  يةكطرتوو  طؤإان، 
باوة  )ئ��ةوةى  نةكرا  دروس��ت  بؤ  سَيبةريان 
كورسى  زؤرترين  خاوةن  ئؤثؤزسيؤنى  تةنيا 
بكاتء  دروست  سَيبةر  حكومةتى  دةتوانَيت 
تائَيستا حكومةتى سَيبةرى ئيئتيالفى دروست 
ضاودَيريكردنى  كاتدا  هةمان  لة  نةكراوة(، 
بة  دا  شَيريان  ثشكى  كرد،  ياد  لة  حكومةتيان 
ياساكانةوة،  دةرضوونى  بة  خؤسةرقاَلكردن 
هةوَلى  بودجةدا  بةإَيكردنى  لة  هةرضةند 
هؤكارى  ببنة  نةيانتوانى  بةآلم  دا،  زؤري��ان 

تَيثةإاندنى بودجةيةكى تةندروست.

بؤضى ئؤثؤزسيؤن حكومةتى سَيبةر، 
دروست ناكات؟ 

ئةوةى كة زؤر جةختى لةسةر دةكرَيتةوة 
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  ئؤثؤزسيؤنة  تازةيى 
ئةوةمان  ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤنةكانى  رةنطة 
سةقفى  لةذَير  يةكةمجارة  بؤ  كة  ثَيبَلَين: 
دةسةآلتء  فراكسيؤنى  هةردوو  ثةرلةماندا 
لةيةكداتدا  ناكرَيت  بؤية  هةبن،  ئؤثؤزسيؤن 
ثةنجة بخرَيتة سةر هةموو جومطةكانى مافى 

ئؤثؤزسيؤنبوون.
كة  ئةوةية،  ئؤثؤزسيؤن  ترى  بيانوويةكى 
تائَيستا لة كوردستاندا ديموكراسى بةرةوثَيش 
بؤية  نيية،  دامةزراوةيى  حكومةتى  نةضووةء 
لة  تةقينةوة  سَيبةر،  حكومةتى  ثَيكهَينانى 
روودةدات،  دةسةآلتدارةكاندا  تَيطةيشتنى 
كةضى  كرا،  باسى  تةنيا  بؤئةوة،  نموونةش 
لةاليةن دةسةآلتةوة هةإةشة لة دروستكردنى 

كراء بة هةَلة لة مةبةستةكة تَيطةيشتن.
رةنطة هؤيةكةى ئةوة بَيت، كة ئؤثؤزسيؤن 
بكات،  دروست  سَيبةر  حكومةتى  ناتوانَيت 
وةك  ئؤثؤزسيؤنيش  ئةندامانى  ضونكة 
لة  ناتَيطةيشتنيان  لة  جؤرَيك  دةس���ةآلت 

ضؤنييةتى حكومةتةكة هةية.
دروستنةكردنى  ضاودَيران  لة  هةندَيك 
حكومةى سَيبةر لةاليةن ئؤثؤزسيؤنةوة بؤئةوة 
دةطةإَيننةوة، كة بةفيعلى ئؤثؤزسيؤن تواناى 
نيية،  حكومةتى  لة  جؤرة  ئةو  دروستكردنى 
ناتوانَيت،  مؤرييةوة  تواناى  لةإووى  ضونكة 

حكومةت ثَيك بَينَيت.
بيانوويةكى ترى دروستنةكردنى حكومةتى 
كوردستاندا  هةرَيمى  لة  كة  ئةوةية،  سَيبةر 
نةخراونء  رَيك  ياسا  بة  كارةكان  زؤرينةى 
ثَيويستة ياسايةك هةبَيت بؤ مافى ئؤثؤزسيؤنء 
حيزبايةتى لة كوردستانء بة ياساش بتوانَيت 

حكومةتى سَيبةر دروست بكرَيت.

ئؤثؤزسيؤن، حكومةتى سيَبةرى بؤ دروست نةكرا
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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

حكومةتى سيَبةر لة بةريتانيا

سةرؤكى فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن، لة ساَلى )1937(ةوة مووضةى هةيةء بايةخَيكى طةورةى ثَيدةدرَيت.
لة ساَلى )1965( ياسايةك دةرضوو تايبةت بة مووضةى وةزيران، لةو ياسايةدا سةرؤكى ئؤثؤزسيؤن وةك جَيطرى 

سةرؤك وةزيران مووضةى بؤ دياريكرا.
سةرؤكى فراكسيؤنى ئؤثؤزسيؤن لة ئةنجومةنى طشتيى بةرامبةر سةرؤكى وةزيران دادةنيشَيتء دانيشتنةكانى 

رؤذانى سَيشةممةء ثَينجشةممة دةكاتةوة.
بؤ  وةزيرانيش  سةرؤك  دةكاتء  حكومةتةكان  وآلتانء  سةرؤكى  لة  ثَيشوازيى  سَيبةر،  حكومةتى  سةرؤكى 

كاروبارةكانى بةرطريىء سياسةتى دةرةوة راوَيذى ثَيدةكات.
لة ساَلى )1923(ةوة ئؤثؤزسيؤن حكومةتى سَيبةرى ثَيكهَيناوةء ضاودَيرييء كارى لَيثرسينةوة لة حكومةت دةكاتء 

بؤ هةر وةزيرَيك وةزيرَيكى سَيبةر هةية.
لة مَيذووى بةريتانيادا دوو حاَلةتى سةندنةوةى ماتمانة روويداوة: يةكةميان، لة ساَلى )1924( متمانة لة ماكدؤناأل 

وةك سةرؤك وةزيران سةندرايةوة، دووةميشيان، ساَلى )1979( متمانة لة كاال هان سةندرايةوة.

حكومةت، يان كابينةي  سيَبةر

بةو حكومةتة دةوترَيت، كة ئؤثؤزسيؤن دروستيدةكات، ثاش ئةوةي  ناتوانَيت لة هةَلبذاردنةكاندا ئةو رَيذةي  دةنطة 
مسؤطةر بكات، كة حكومةت ثَيكبهَينَيت، ديارة دواي  هةَلبذاردنةكان، سةرؤكي  وآلت، سةرؤكي  طةورةترين فراكسيؤني  
نَيو ثةرلةمان رادةسثَيرَيت بؤ ثَيكهَيناني  حكومةتي  نوَي ، ئةويش واتة سةرؤكي  طةورةترين فراكسيؤن بة طوَيرةي  رَيذةي  
كورسييةكاني  ليستةكةي،  سةربةخؤيانة كابينةي  تازة ثَيكدةهَينَيت، يان بة هاوثةيمانَيتي  لةطةأل حيزبةكاني  تردا، ئةطةر 
ناو ئةو هاوثةيمانَيتييةوة و بةشداريي   يةكَيك لةو حيزبانةي  خاوةني  رَيذةيةكي  زؤري  كورسي  ثةرلةمانيية، نةإواتة 
حكومةت نةكات، ئةوا لةو حاَلةتةدا دةبَيتة فراكسيؤني  ئؤثؤزسيؤن و ضاودَيريي  كارةكاني  حكومةت دةكات، هةموو 
دةرفةتَيكيش دةقؤزَيتةوة بؤ رةخنةطرتن لة ئةداي  حكومةتةكة و تانةدان لة كارةكاني ، كةميش نين ئةو حاَلةتانةي  كة 

ئؤثؤزسيؤن و دةسةآلتيش لة كاتَيكي  هةستياردا جؤرَيك لة هاوكاريي  و تةبايي  كاتيي  لةنَيوانياندا دروستدةبَيت.

حكومةتى سيَبةر ئةم مافانةى هةية

جَيطرَيك  وةك  ثرسيار:  مافى   -1
بكات بة مةبةستى  دةتوانَيت ثرسيار 
وةزيرَيك  هةر  لة  زانياريى  وةرطرتنى 
وةآلمى  بة  ئةطةر  حكومةتدا،  لة 
دةتوانَيت  نةبوو،  رازى  وةزيرةكةش 

لَيثرسينةوة بكات.
2- مافى لَيثرسينةوة: ئةم مافة جؤرَيكة 
لة تؤمةتباركردنى وةزير، يان حكومةت 
يان  ثشتطوَيخستن،  كةموكوإيىء  بة 
دةستوورييةكان،  بإطة  لة  دةرضوون 
سَيبةر(  )حكومةتى  ئؤثؤزسيؤن  كة 
لَيبكاتء  لَيثرسينةوةى  دةتوانَيت 
بكات،  ل��ةب��ارةوة  لَيكؤَلينةوةى 

بةمةبةستى طةيشتن بة ئةنجام.
لَيثرسينةوة بؤ ئةوةية  لَيكؤَلينةوة:   -3
لَيكؤَلينةوةى زياتر بكرَيت بة مةبةستى 
لة  زياتر  زانياريى  بةدةستهَينانى 
نةدانةوةى  وةآلم  لةكاتى  بابةتَيكدا، 
تا  بةرامبةر  رازيكردنى  بؤ  ثَيويستدا 
ئةطةرنا  ثاكة،  وةزيرةكة  بسةلمَيت 

دةتوانرَيت متانةى لَيبةسنرَيتةوة.
حكومةت:  لة  متمانة  سةندنةوةى   -4
بةدةست  ضةكة  ترسناكترين  ئةمة 
ئةندامانى  سَيبةرء  حكومةتى 
حكومةتى  بةرامبةر  لة  ئؤثؤزسيؤنةوة 
فيعليدا، ئةمةش زياتر اليةنَيكى تيؤريية 
وةك لة ثراكتيك، ضونكة حكومةت بة 
ثَيكهاتووة،  ثةرلةمان  زؤرينةى دةنطى 
دةبَيت  نوَى  حكومةتَيكى  بؤ  ئةطينا 

هةَلبذاردن بكرَيتةوة.



عةدنان عوسمان، لةوبإوايةداية، كة 
حكومةتيان فةرامؤش نةكردووة، بةآلم 
تَيطةيشتنيان بؤ ئيشكردنى ئؤثؤزسيؤن 

لة كوردستاندا رؤشن نةبووة، ئةوةش 
رووندةكاتةوة كة بزووتنةوةى طؤإان 

هاوكاريى نةكردوون، بؤية دةَلَيت: 
دةبَيت لةمةودوا ستراتيذى كاركردنمان 

بطؤإين.

دروستبوونى  سةرةتاى  لة  رؤذن��ام��ة: 
ئؤثؤزسيؤن، ئَيوة يةكَيك بوون لةوانةى باسى 
كرد،  سَيبةرتان  حكومةتى  دروستكردنى 

بؤضى نةتانتوانى دروستى بكةن؟
* لةسةرةتاوة دةمةوَيت ئةو ناإؤشنيية 
سَيبةرم  حكومةتى  باسى  كة  روونبكةمةوة، 
مةبةستم  بوو،  طشتيى  قسةكردنَيكى  كرد 

ناوةإؤكى مةسةلةكة بوو.
لة جيهاندا وابزانم تةنيا لة بةريتانيا شتَيك 
بة ناوى حكومةتى سَيبةرةوة هةية، ئةطةرنا 
بووةتةوة،  دووب��ارة  ناوةإؤكةكةيةوة  بة 
قسة  زووة  زؤر  هَيشتا  كوردستانيشدا  لة 

لةسةر ئةوة بكرَيت.
رؤذنامة: بؤضى زووة؟

* بة حوكمى ئةوةى كة جارَى ئؤثؤزسيؤن 
سياسيى  سيستمى  لة  نةريتَيك،  بة  نةبووة 
جَيطةى  ئؤثؤزسيؤن  هَيشتا  كوردستاندا. 
طومانة، اليةنى سياسيى هةية رؤذانة دةَلَيت: 
ئةوةى  وةك  دَلسؤزم«،  ئؤثؤزسيؤنى  »من 
دةسةآلت  هةبَيت،  نادَلسؤز  ئؤثؤزسيؤنى 
رةنطدانةوةى  كة  دةوَيت،  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
ئؤثؤزسيؤنى  دةس��ةآلت  تيابَيت،  خ��ؤى 
خؤى  سَيبةرى  دةيةوَيت  دةوَيت،  سَيبةرى 

بَيت.
زووة بؤئةوةى لة ضوارضَيوةى ياسايةكدا 
بإيارء  ياساء  ئةطةر  ثَيبدرَيت،  شةرعييةتى 
ضوارضَيوةى  لة  نةبَيت  دةس��ت��ووري��ش 

عورفَيكدا رَيطةى ثَيبدرَيت. 
خؤى  ئؤثؤزسيؤن  بؤضى  بةآلم  رؤذنامة: 
ثإؤذة ياساى لةوبارةيةوة ئامادة نةكردووة؟

نةكرد،  واى  كة  كرد  باشى  شتَيكى   *
نابَيت ئؤثؤزسيؤن لةسةرةتاوة ثةنا بؤ ئةوة 
بنةماكانى  شت  هةموو  ثَيش  دةبَيت  ببات، 

ديموكراتىء قبووَلكردنى يةكتر بضةسثَينين.
لة  جؤرَيك  ناضاربكةين  دةس��ةآلت  دةبَيت 
تَيطةيشتنى بؤ ئؤثؤزسيؤن هةبَيت، كة ببَيتة 
شتَيكى هةرطيز دانةبإاو لةسيستمى سياسيى 

كوردستاندا.
ضى  دةيةوَيت  طؤإان  كةواتة  رؤذنامة: 

بكات لةوبارةيةوة؟
* دةبَيت كارى ئَيمة ئةوة بَيت كة طؤإان 
ئؤثؤزسيؤنى  لة  بكات  ئةوة  سةركردايةتى 
ئؤثؤزسيؤنَيكى  رةخنةطرتنةوة  سةركاغةزء 
كة  بَيت،  دروس��ت  رةخنةطر  راستةقينةى 
طرتنة  دةس��ةآلت  نيازى  ثَيبَيتء  بةديلى 
خؤى  البداتء  دةسةآلت  هةبَيتء  دةستى 

ببَيتة دةسةآلت.
لة واقيعى كوردستاندا  حكومةتى سَيبةر 
بؤ بزووتنةوةى طؤإان لةم ضةند رستةيةدا 
ضاودَيريى  كة  ئةوةية:  ئةويش  كؤدةبَيتةوة، 
بةهةر  )جا  بكةين  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى 
ناوَيكةوة بَيت، حكومةتى سَيبةر، يان ليذنةى 
راستطؤيىء  ثيشاندانى  ئةوة  ضاودَيريى...( 
دروش��مء  لةطةأل  ئؤثؤزسيؤنة  جدياتى 
كة  ئةوةية  نيشاندانى  ج��ةم��اوةرةك��ةى، 
ئؤثؤزسيؤن لة قؤناغى كامَلبووندايةء هةست 
بة بةرثرسيارَيتى خؤى دةكاتء لة ئاراستةى 
بؤية  بةرنامةكانيداية،  ثةيامء  بةجَيطةياندنى 
بيانوويةكدا  هيض  لةذَير  نابَيت  ناكرَيتء 
كة  بكرَيت،  طرنطة  اليةنة  لةم  كةمتةرخةميى 
بةإاى من كرؤكء ناوةإؤكى بزووتنةوةكة 

ثَيكدَينَيت.
طؤإان  ثةرلةمانتارَيكى  بةآلم  رؤذنامة: 
بؤضى  كردووة،  لةياد  حكومةتمان  دةَلَيت: 

تائَيستا ئةو ضاودَيريكردنةتان نةكردووة؟
* ئةو قسةية زؤر دةقيقة، لةوانةية ئةوة 
سةرةكيى  هؤكارى  بَيت،  زؤر  هؤكارى 
بؤخؤى  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن  ك��ة  ل���ةوةداي���ة، 
ب��زووت��ن��ةوةي��ةك��ى ن��وَى ب���ووة، ئ��ةركء 
نةبووةتةوة.  رؤشن  بةتةواوى  وةزيفةكانى 
سةرةتا ضةند كةسَيك نَيردراوة بؤ ثةرلةمان، 
نوَينةران  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  دواتر 
ئةوانةش  بووين،  ئةوة  سةرطةرمى  بووة، 
سيستمَيكى  تووشى  ثةرلةمان  ضوونة  كة 

ثةرلةمانى دواكةوتوو بوون.
سةرطةرمى  طؤإانيش  بزووتنةوةى 
هةَلبذاردنء  لةبارةى  هةر  ب��ووة،  خؤى 
كَيشةكانى ناوخؤىء خؤإَيكخستنةوةء ئةو 
هاوكارييةى ثَيويست بووة بؤ فراكسيؤنةكةى 
بيكات، نةيكردووة، هةندَيك جار بة رةخنةوة 
 )25( مةفرةزةيةكى  كة  بةوةى  دةيضووَينم 
ئةوةى كة  بةآلم  بؤ جةنط،  ناردووة  كةسى 

ثَيويست بووة لة هاوكاريى، نةيكردووة.
الوازيى  بة  ثةيوةستة  بةشَيكى  ئةمةش 
خؤمان لةسةرةتاى ئيشكردنمان، بةشَيكيشى 
لة  طؤإانةوة  بزووتنةوةى  بة  ثةيوةستة 
لة  من  فراكسيؤنةكة،  بؤ  جديى  هاوكاريى 

ئاستى سفردا دةيبينم.
ليذنةكاندا،  بةسةر  دابةشبوونمان 
هؤكارى تر بوو، ئَيمة هةَلةيةكى ستراتيذيمان 
ليذنةكانمان  لة  هةندَيك  سةرؤكايةتى  كرد، 

لةدةست خؤمان دا.
وةك  ث��ةرل��ةم��ان��دا  ل��ة  ئَيمة  ت��ازةي��ى 
وايكرد،  نةبوونمان  شارةزا  ئؤثؤزسيؤنء 

لةناو ثةرلةمانيشدا مامةَلةى ئؤثؤزسيؤنبوون 
بكةين.

رؤذنامة: ئَيوة لةناو ضةند سةد كةسَيكدا 
كةسَيك  هةزار  سةد  ضةند  هةَلبذَيردراونء 
ثةرلةمانتارن   )25( ئَيوة  ثَيدوان،  دةنطى 
ئَيوة  الوازيى  كارة،  ئةو  بؤ  بوون  تةرخان 
ثةيوةنديى بة بزووتنةوةى طؤإانةوة ضيية؟

 )24( لةبيربضَيت  ئ��ةوةم��ان  نابَيت   *
ئةويتريش  بووين،  ن��وَى  ثةرلةمانتارى 
ثَيشتر لة فراكسيؤنى دةسةآلت بووة، راستة 
وةك  بةآلم  بووة،  رةخنةطر  ئازاء  كةسَيكى 

ئؤثؤزسيؤن كارى نةكردووة.
كة  الوازةى  سستء  ش��َي��وازة  ئ��ةو 
ئةو  ثَيدةكردء  كارى  لةسةرةتاوة  ثةرلةمان 
لةبارةى  كةسةش   )25( ئةو  باكطراوندةى 
ب��ووة،  هةيان  ئؤثؤزسيؤنييةوة  ك��ارى 

كاريطةريى لةسةر ئؤثؤزسيؤن هةبووة.
لة  كؤمةَلَيك  ط���ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
كةسايةتى تَيداية، كة ئةزموونى ثةرلةمانيىء 
ئيدارييان هةبووة، ئَيمةش بةشَيكين لةوانء 
ثةرلةمان  بؤ  ناردووة  خةَلكةيان  ئةم  ئةوان 
ثَيويست بووة هاوكاريمان بكةن، رةنطة ئَيمة 
ثَيويستمان  ئَيمة  بووبين،  الواز  خؤشمان 

بةهةموو ئةوانةية، كة دةنطيان بؤداوين.
بؤنموونة، ئةو طفتوطؤ سةركةوتووانةى 
بودجة،  لةسةر  كردمان  ئَيمة  بةشانازييةوة 
ثَيشتر  زانياريمان  كةمترين  ئَيمة  لةكاتَيكدا 
خؤمان  خؤمان  هةبووةء  بارةيةوة  لةو 
رؤشنبيركردووة، كةضى بةداخةوة كةمترين 
بزووتنةوةى  لةاليةن  كراين  هاوكاريى 

طؤإانةوة.
كاريطةرييةكانى  ب��ةآلم  رؤذن��ام��ة: 
كةم  ئَيوة  لةسةر  ط��ؤإان  ب��زووت��ن��ةوةى 
ئةوانتان  سياسةتى  جار  زؤر  ئَيوة  نةبوون، 

جَيبةجَيكردووة؟
لةبةرئةوةى  ط��ؤإان  بزووتنةوةى   *
سياسيى  سيستمى  بؤ  هةَلةى  تَيطةيشتنَيكى 
زؤرترى  هةبوو،  كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
ملمالنَييةكى  لة  بووة  بةشَيك  ئيشةكانى 
لة  بووة  بةشَيك  نةك  حيزبيى،  سياسيى 
)بةشَيكى  سياسيى  ئيداريىء  ملمالنَييةكى 

كةمتر  طؤإانكاريدا،  لةثَيناوى  نا(  هةمووى 
حكومةتدا  سةرؤكايةتى  لةطةأل  مامةَلةى 
كردووة، زؤرتر مامةَلةى لةطةأل سةرؤكايةتى 
وةك  ئَيمة  دةب��وو  كة  ك��ردووة،  هةرَيمدا 
ئؤثؤزسيؤن مامةَلةمان لةطةأل سةرؤكايةتى 
ناوةوةى  يان  ل��ةدةرةوة،  ض  بَيت،  حكومةت 

ثةرلةمان.
داهاتووماندا،  هةنطاوى  لة  ئَيمة  بؤية 
دةسةآلتى  بؤ  رممان  نووكى  ثَيويستة 
تةنفيزى بَيت، ثَيويستة زؤرترين كاتةكانمان 
دةسةآلتى  لة  رةخنةطرتن  ضاودَيريىء  بؤ 
جَيبةجَيكردن بَيت، ضونكة ئةمة ثةيوةستة بة 

بذَيويى خةَلكةوة.
رؤذن���ام���ة: ب��زووت��ن��ةوةى ط���ؤإان 
لةكؤَلناوةو  هاوآلتييانى  ناإةزايةتييةكانى 
خةَلكة  ئةو  ئَيستا  بةآلم  ثةرلةمان،  ضووةتة 
ئَيوة  لةكاتَيكدا  دةوَيت،  خزمةتطوزارييان 
ئةمة لةياد دةكةن، ضؤن بةَلَين بة هاوآلتييان 

دةدةن ئةمة دووبارة نةكةنةوة؟
* جارَى ثَيش هةموو شت دةبَيت لةسةر 

نةكردووة،  لةيادمان  ئَيمة  رَيكةوين،  وشةكة 
ئةوةى  ب��ةآلم  نةبووين،  كةمتةرخةميش 
ثَيويستة ئؤثؤزسيؤن بيكات، ئَيمة تَيطةيشتنى 
نةضَيت  لةبيرت  نةبووة،  ئةوة  بؤ  رؤشنمان 
ئةمسةرء  بوو،  ئَيمة  فراكسيؤنةكةى  تةنيا 
شارء  كام  ك��رد،  كوردستانى  ئةوسةرى 

دَيهات ماوة نةضووبين.
دةكرَيت  باسى  وا  ئةوة  بةآلم  رؤذنامة: 

تةنيا بؤ موزايةدةى ئيعالميى بووة؟
بةشَيك  ئةوة  وانةبووة،  هيض  نةخَير،   *

شَيوةيةك  بةهيض  ئَيمة،  قةناعةتى  لة  بووة 
ثَيويستمان بة موزايةدة نيية.

هةَلبذاردنةكانى  لةدواى  بةآلم  رؤذنامة: 
)3/7(وة ئةوةتان نةكردووة؟

ئةو  ويستوومانة  ئَيمة  لةبةرئةوةى   *
ئةوة  ضونكة  بَيت،  بةرهةمهَين  سةردانانة 
بةشَيكة لةكارى ستراتيذيمان، ئَيمة سةرةتاى 
دواى  ضؤن  نةماندةزانى  سةردانةكانمان 
شوَين  ضةندين  ئَيمة  دةكرا،  خزمةتيان  ئَيمة 
بةضةند  ئَيمة  رؤشتنى  ه��ةردواى  ضووين 
كَيشةكةيان  رؤذَيك  ضةند  يان  سةعاتَيك، 
زؤر  لَيهاتبوو  واى  ك��راوة،  بؤضارةسةر 
بة  جار  يةك  كة  لَيدةكردين،  داوايان  ناوضة 
حكومةت  بؤئةوةى  بطةإَيين،  شارةكةياندا 

كاريان بؤ كات.
شةإكردنمان  بةرةى  دةبَيت  لةمةودوا 
بكات،  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  لة  روو 
رةخنةمان  دةبَيت  وةزارةتةكاندا،  لةطةأل 
ئَيمة  ضونكة  هةبَيت،  ئةَلتةرناتيظمان  هةبَيت، 
دةسةآلتدا  لةثَيناوى  نين  بزووتنةوةيةك 

هةَلبذاردنى  لة  لةوانةية  ئَيمة  نةكةين،  كار 
داهاتوودا زؤرينةى كورسييةكانى ثةرلةمان 
حكومةت  خؤمان  بؤئةوةى  بَينين،  بةدةست 

ثَيك بهَينين.
كة  نيية،  ئةوة  لةسةر  ئَيمة  قسةى  بؤية 
ئةوةية  بةَلكو  بووين،  كةمتةرخةم  ثَيشتر 
ثإؤذةياسامان  نةبووة،  ستراتيذَيكمان  كة 
ك��ردووة،  خةَلكمان  س��ةردان��ى  ه��ةب��ووة، 
نامةمان ناردووة بؤ وةزيرةكان، بةآلم ئةوة 

هةمووشت نيية بةالمانةوة.
رؤذنامة: بةآلم ئَيستا بؤضوونَيك دروست 
ئةوةى  لةجياتى  ئؤثؤزسيؤن  دةَلَيت:  بووة، 
دذايةتى  بكات،  دةسةآلتدا  لةطةأل  ملمالنَى 
كردووة، بؤ نموونة زؤر باسى ناردنة دةرةوةى 
دذايةتى  بة  حكومةت  ب��ةآلم  ك��را،  ن��ةوت 
رؤذنامةكانى  لة  تا  دةنط  نةهاتة  وةريطرت، 

دةرةوة باسكرا، ئةمة بؤ؟
دةيةوَيت  دةس��ةآلت  زاراوان���ة  ئةو   *
هةر  بؤ  دةيةوَيت  دةسةآلت  بَينَيت،  بةكارى 
هةبَيت،  خؤى  زاراوةى  كؤمةَلَيك  بوارَيك 
لةم  ئيجابيى،  سلبيىء  ئؤثؤزسيؤنى  وةك 
بوو  سياسيى  بةإَيزَيكى  لة  طوَيم  رؤذانةدا 
وةك  دَلسؤزين،  ئؤثؤزسيؤنى  ئَيمة  دةيوت، 
ئةوةى خةَلك نادَلسؤز بَيت، ئَيمة كارةكانمان 
لةسةر دذايةتىء نا دذايةتى نيية، دةمانةوَيت 
لة كوردستاندا دامةزراوة هةبَيتء سيستمى 
لةاليةن  جارَيك  س��األ  ض��وار  حوكمإانى 

خةَلكةوة متمانة وةربطرَيت.
ئ���ةوة م��ةس��ةل��ةى رؤذن��ام��ةن��ووس��ى 
ناوخؤى بيانيى نيية، ئةوة ماناى ئةوةية كة 
رؤذنامةنووسى بيانى نزيكة لة سةرضاوةى 
شت  دةيان  هةَلآل،  دةكرَيتة  بؤية  بإيارةوة، 
بةآلم  بيانييةكاندا،  رؤذنامة  لة  باسكراوة 

رةنطدانةوةى نةبووة.
ئَيمة  بةآلم مةسةلةى نةوتةكة سياسيية، 
نةخشةيةكى  ئةطةر  نةوتيشدا  مةسةلةى  لة 
كة  بؤئةوةى  هةبَيت،  نةتةوةيى  سياسيى 
خةَلك سوودمةند بَيت، بزووتنةوةى طؤإانء 
هاوكاريى  باشةء  ثَيى  فراكسيؤنةكةشى 
بةرثرس  كةسى  كؤمةَلَيك  بؤ  بةآلم  دةكات، 
بَيتء بؤ كؤمةَلَيك مافيا بَيت، بةإاستى ئةوة 
لَيثَيضينةوةى  نييةء  قبووأل  قابيلى  ئَيمة  بؤ 
نيية،  قاضاخضَيتى  ئةوة  ضونكة  لَيدةكةين، 
ئةوة ثرؤسةى بةهةدةردانى سامانى وآلتَيكة 
بةإَيوةبةرى  تا  حكومةتةوة  لة  بةئاشكرا، 
ئةمة  بةرثرسيارن،  فةرمانطةكان  ناحيةء 
حكومةتى  سَى  بواية  تردا  وآلتَيكى  لةهةر 

لةسةر دةإووخا.
رؤذنامة: ئَيو دةتانةوَيت حكومةتى سَيبةر 

دروست بكةن؟
حكومةتى  لةسةر  جديى  كارَيكى  ئَيمة   *
بؤم  كة  ناوةإؤكةوة  بةو  دةكةين،  سَيبةر 
ثةرلةماندا  لة  جديى  ك��ارى  باسكرديت، 
دةكةين،  حكومةت  ضاودَيريى  دةكةينء 
يان  وةزارةتَيك،  ضاودَيريى  هةريةكةمان 
ضةند وةزارةتَيك دةكات، ئةطةر فراكسيؤنى 
طؤإان لة داهاتوودا ئةمة نةكات، وةك ساَلى 
ثارى لَيدَيت، بؤية دةبَيت ستراتيذى خؤمان 

بطؤإين.

ئؤثؤزسيؤنبوون
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عةدنان عوسمان: 
دةبَيت لةمةودوا نوكى رممان روو لة حكومةت بكات

ئةوةى لةبارةى نةوتةوة هةية 
لة هةر وآلتَيكدا بواية سآ حكومةتى لةسةر دةإووخا

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. 

عةدنان عوسمان
لة ساَلى )1966( لة ناوضةى شَيخ 
باوةى سةر بة ناحيةى جةلةوال 

لةدايكبووة.
ماوةيةك سةرنووسةرى 

رؤذنامةكانى هاوآلتىء رؤذنامة 
بووة.

ئَيستا ئةندامى ثةرلةمانى 
كوردستانة لةسةر فراكسيؤنى 

طؤإان



راثؤرتي: ضاوان عةلى 

دةَلَيت:  داراي��ى  وةزارةت���ى  بريكارى 
ديوانى  لةبرى  ثةرلةمان  داراي��ى  »ليذنةى 
حساباتى  لة  لَيكؤَلَينةوةى  دارايى  ضاودَيرى 
كؤتايى )2009( كردووة« شارةزايانى بوارى 

ئابووريش ئةوة رةتدةكةنةوة. 
كة   ،)2009( بودجةى  كؤتايى  حساباتى 
)6/28( لة ثةرلةمانى كوردستان بة زؤرينةى 
ضةندين  لةكاتَيكدا  ك��را،  ثةسةند  دةن��ط 
مليار   )700( لة  زياتر  تَيدابوو  كةموكوإى 
ديوانى  راثؤرتى  هةبوو،  كورتهَينانى  دينار 

ضاودَيرى داراييشي لةطةَلدا نةبوو.
رةشيد تاهير، بريكارى وةزارةتى دارايى، 
رؤذنامةى  لةطةأل  ضاوثَيكةوتنيكيدا  لة 
ديوانى  راثؤرتى  نةبوونى  هؤكارى  هةولَير، 
كؤتايى  حساباتى  لةطةأل  دارايي  ضاودَيرى 
كة  ئ��ةوةى  بؤ  دةطةإَينَيتةوة   )2009(
وةزارةتى دارايىء ديوانى ضاودَيرى دارايى 

يةكياننةطرتووةتةوة.
ئةم لَيدوانةى بريكارى وةزارةتى دارايى 
راب��ردووةوة  مانطى  لة  كة  كاتَيكداية،  لة 
لة  ثةسةندكرا  داراي��ى  وةزارةت��ى  ياساى 
د.زان��ا  بؤضوونى  بة  ئةمةش  ثةرلةمانء 
ثةرلةمان،  ياسايى  ليذنةى  ئةندامى  رةئوف، 
وةزارةت��ى  كة  حكومةتة،  كةمتةرخةميي 
خةَلكى  ناكرَيت  يةكينةطرتووةتةوةء  دارايى 

باجي يةكنةطرتنةوةكة بدةن.
رةشيد تاهير، لة ضاوثَيكةوتنةكةيدا باس 
لةوة دةكات: ليذنةى دارايى ثةرلةمان لةبرى 
لة  لَيكؤَلينةوةى  دارايى  ضاودَيرى  ديوانى 

ئةطةر  كردووة،   )2009( كؤتايى  حساباتى 
وةزارةت���ي داراي���يء دي��وان��ي ض��اودَي��ري 
ديوانيش  راثؤرتى  ئةوكات  يةكيانطرتةوة، 
ثةرلةمان  رةوانةى  كؤتايى  لةطةأل حساباتى 

دةكرَيت.
د.دلَير حةقى شاوةيس، ثسثؤإي ئابووري 
بة  ثَيداضوونةوة  دةكاتةوة:  لةوة  جةخت 
حساباتى كؤتايى بودجةدا، يةكَيكة لة ئةركة 
بةمةرجَيك  ثةرلةمان،  سةرةكييةكانى 
لةسةرةتادا ديواني ضاودَيري ثَيداضوونةوةي 

بؤبكاتء دواتر بنَيردرَيتة ثةرلةمان«.
»ليذنةى  دةَلَيت:  ئابووريية  شارةزا  ئةو 
ضاودَيرى  ديوانى  لةبرى  ناتوانَيت  دارايى 
دارايى راثؤرت بةرزبكاتةوة، ضونكة ديوانى 
ثسثؤإة  دةزطايةكى  داراي��ى  ض��اودَي��رى 
ئيشةكانى  بؤ  دةكات  كارئاسانى  بةوكارةء 
هةبَيتء  ديوان  دوو  كاتَيك  بةآلم  ثةرلةمان، 
يةكياننةطرتبَيتةوة، ئةوا دةيكةنة بةديلى ئةو«. 
لة  ك��وردس��ت��ان  ث��ةرل�ةم��ان�ى 
ياساى ذمارة )2(ى ساَلى  )2008/4/21(ةوة 

دارايى  ضاودَيرى  ديوانى  ياساى   )2008(
دةركردووة، بةآلم  تائَيستا ديواني ضاودَيريي 
دارايى هةولَيرو سلَيماني يةكياننةطرتووةتةوة، 
بودجةي  ثةسةندكردني  كاتي  لة  لةكاتَيكدا 
مانطي  تاكؤتايي  ثةرلةمان  ئةمساَليشدا 
دةستنيشان  يةكطرتنةوةيان  بؤ  حوزةيراني 

كردبوو.
كة  شاوةيس،  د.دلَير  بارةيةشةوة  لةم 
رابردووى  خولى  دارايى  ليذنةى  سةرؤكى 
ثةرلةماني كوردستان بوو، ثَييواية: »ناكرَيت 

لة حكومةتَيكدا دوو دةزطاء اليةنى جيا يةك 
يةكطنةطرتنةوةى وةزارةتى  بؤية  كار بكةن، 
دارايىء ثَيكنةهَينانى يةك ديوانى ضاودَيرى 
دارايى بؤ حكومةتى هةرَيم تائَيستا، هةَلةيةكة 
نةمانتوانى  بةداخةوة  دووةم��دا  خولى  لة 
خولةى  ئةم  بةجَييبهَينين،  ثَيويست  وةك 
يان  نةيكردووة،  هةر  تائَيستا  ثةرلةمانيش 
سلبيى  كاريطةريى  ئةمةش  كة  نةيتوانيوة، 

دةبَيت لةسةر ئايندةى وآلت«.
ديوانى  لة  سةرضاوةيةك  لةبةرامبةردا 

راطةياند:  رؤذنامةى  بة  دارايى  ضاودَيرى 
حكومةت نايةوَيت راثؤرتى ديوانى ضاودَيرى 
دارايى دةربارةى وردةكاريي خةرجييةكانى 
حكومةت رةوانةى ثةرلةمان بكرَيتء بزانرَيت 

ضؤن سةرفكراوة.
رةئوف،  د.زانا  لةاليةن  بؤضوونةش  ئةم 
ثةرلةمان،  ن��ةزاه��ةى  ليذنةى  ئةندامى 
لَيكدانةوةيةكى ديكةى هةبوو، ئةو سةرةإاى 
ئةنقةست  بة  كة  ك��ردةوة،  جةختى  ئةوةى 
دواخ��راوة،  ديوانة  دوو  ئةو  يةكطرتنةوةى 
بةم  مساوةمة  كة  هةبوو  ل��ةوةش  ترسى 

ديوانةو دةستةى نةزاهةوة بكرَيت.
لة  سياسيى  »دةسةآلتى  وتيشى:  د.زانا، 
ضاودَيرى  ديوانى  دةيانةوَيت  كوردستان 
دارايي بكرَيتة بةديلَيكى سياسييانةى دةستةى 
نةزاهة، بةجؤرَيك كة ئةطةر سةرؤكى ديوانى 
ضاودَيرى دارايى ثارتى بَيت، ئةوا سةرؤكى 
دةستةى نةزاهة يةكَيتى بَيت، كة ئةمة كارَيكى 
دةزطايةيان  دوو  ئةو  ضونكة  مةترسيدارة، 

لةنَيوان يةكَيتىء ثارتيدا دابةشكرووة«.
ئةمةش لةكاتَيكداية كة وةك ئةو ئةندامةى 
هةرَيمى  لة  ثَيدا؛  ئاماذةى  نةزاهة  ليذنةى 
لة  ئيداريى  داراي��ىء  طةندةَليى  كوردستان 
بوو  ثَيويست  مةترسيداردايةء  ئاستَيكى 
ض��اودَي��رى  دي��وان��ى  طشتيىء  داواك���ارى 
دارايىء ئةو دةستةى نةزاهةيةى كة بإيارة 
ثَيدةكرَيت  طةندةَلييان  دذايةتى  دابمةزرَيتء 
طوَيإايةَلى  ببنة  نةك  يةكتربن،  تةواوكةرى 
حيزبء بارطاوى بكرَينةوة بة كارى حيزبيى، 
ئةوكاتة دةستةى نةزاهةء ديوانى ضاودَيرى 

دارايى بة ئيفليجى لةدايك دةبن.
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ئــــابوورى

راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل

شارى  ثاككردنةوةى  ثإؤذةى  تائَيستا 
دينارى  )12(م��ل��ي��ار  ب��إى  ك��ة  ك��ةرك��وك 
ب��ؤ ت��ةرخ��ان��ك��راوة، ن��ةخ��راوةت��ة ب��وارى 
ئةندامَيكى  وت��ةى  بة  جَيبةجَيكردنةوةء 
ئةنجومةنى ثارَيزطاش، طةندةَليى ثإؤذةكةى 

دواخستووة.
ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك، لة بودجةى 
بإى  هةرَيمةكان،  ثةرةثَيدانى  ساَلى)2010(ى 
ثاككردنةوةى  بؤ ثإؤذةى  دينارى  )12(مليار 
شارى كةركوك تةرخانكردء لة مانطى ئازاردا 
ميزانيةكةى ثةسةندكرد، رؤژي)2010/4/28( 
كه مكردنه وه كه  ئه نجامدرا به  مه به ستي ئه وه ي 
شاره كه   پاككردنه وه ي  كؤمپانيايه ك  كة 
بگرَيته  ئه ستؤ، )16( كؤمپانياي بيانيء عَيراقي 
ضةند  بةثَيى  ك��ردء  پَيشكه ش  ته نده ريان 
كردنه وه ي  له  دواي  رؤذنامة،  زانيارييةكى 
ته نده ره كانةوة ده ركه وت كه  جگه  له  كؤمپانياي 
به پَيي  تر   كؤمپانياكانى  توركي،  )ئه َلتاش(ي 
داواك��راب��وون،  كه   نه بوون  مه رجانه   ئه و 
توركييةكة  كؤمثانيا  بؤ  كَيشة  دواتر  به آلم 
زه مان(،   )خيتاب  كة  ثَييةى  بةو  دروستبوو، 
واتا گره نتي خه واندني پاره كةى دواكه وتووه ء 
بةو هؤيةشةوة تا ئَيستا ثإؤذةكة نةضووةتة 

بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
به پَيي  ئه و ده رخسته يه ي   بؤ پاككردنه وه ي  
كه ركوك كراوة ، ده بَيت رؤژانه  )1000-800( 
)12(مليار  بودجه كه   كؤبكرَيته وه .  زبَل  ته ن 
خاشاكه كه   گواستنه وه ي   بؤ  مليارَيكي   بووه ، 
بؤ دوو بنكه ي  كاتي  و شوَيني  چاره سه ركردني  
زبلَ و )11(ملياره كه ي  ديكه ش بؤ پاككردنه وه ي  

ناو شار بووه .
ليذنةى  ئةندامى  عةسكةرى،  ئةحمةد 

ئةنجومةنى  لة  ثإؤذةكان  خزمةتطوزاريىء 
خستةإوو:  ئ��ةوةى  كةركوك،  ثارَيزطاى 
دواى ئةوةى ئةنجومةنى ثارَيزطاى كةركوك 
)12(مليار  بإى  تةرخانكردنى  رةزامةنديى 
دينارى بؤ ثاككردنةوةى شارى كةركوك  لة 
وةزارةتى ثالنداندان وةرطرت، ثإؤذةكة هاتة 
)عةمةليةى  لة  ئيعالنكراء  ئيحالةكردنء  سةر 
ضةند  كراء  تَيدا  زؤرى  طةندةَلييةكى  فتح(دا 

فةرمانبةرَيكى طةندةأل تَيوةطالن.
رژَي���م���ه وه،   رووخ��ان��دن��ي   دواي   ل��ه  
گرفت،  بووةته   كه ركوك  پاككردنه وه ي  
كؤمه كي   رَيگه ي   له   له  سه ره تاوه   هه رچه نده  
شاره كه   نه ته وةيه كگرتووه كانه وه   ئه مريكاو 
به كارخستني   پاش  ب��ةآلم  پاكده كرايه وه ، 
ب��ودج��ه ي  گ��ه ش��ه پ��َي��دان��ي  ه��ه رَي��م��ه ك��ان، 
شاره كه   پاككردنه وه ي   بودجه ي   بإياردراوه  
له و به شه  بودجه يه ي  كه ركوك ته رخانبكرَيت. 
هةروةك ساَلي  رابردوو ئه نجومه نى ثارَيزطا 
پاككردنه وه ي   پإؤژه ي   له سه ر  موساده قه ي  

كه ركوك كرد، بةآلم بودجه ي  بؤ دابيننه كرا.
ثارَيزطارى  ئَيستا،  لة  ب��ةر  م��اوةي��ةك 
لة  لَيكؤَلينةوة  بؤ  ليذنةيةكى  كةركوك 
بةآلم  ثَيكهَينا،  ثإؤذةكة  دواكةوتنى  هؤكارى 
لةطةأل  نةبووةء  ئةنجامى  ليذنةكة  ئَيستا  تا 
كةركوك  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  ئةوةشدا 
هةمانكاتدا  لة  نييةء  لَيكؤَلينةوةكان  ئاطادارى 
نةبوون  بَيدةنط  هةإةشةى  ئةنجومةنةكة 

دةكات.
ئةوةى  عةسكةرى  ئةحمةد  ه��ةروةك 
داواى  ئةنجومةن  لة  ئَيمة  خستةإوو: 
ليذنةيةكى  ثارَيزطار  كرد،  لَيكؤَلينةوةمان 
ليذنةكة  ئَيستا  تا  بةآلم  ثَيكهَينا،  لَيكؤَلينةوةى 
وةكو  ئَيمة  دوايدةخةن،  نةبووةو  ئةنجامى 
ثارةيةو  ئةو  لةسةر  شكاتكارين  ئةنجومةن 
كردووةو  طةندةَلكارانمان  سزادانى  داواى 

ئةو  ئةطةر  ضونكة  نابين،  بَيدةنط  لَييشى 
فةرمانبةرانة سزانةدرَينء ئةو فةوزا ئيداريية 
رَيخؤشكةر  دةبَيتة  نةكرَيت،  ضارةسةر 
لةسةر  فةرمانبةران  بةردةوامبوونى  بؤ 

طةندةَلىء دواكةوتنى ثإؤذةكان.
هاوكات رَيبوار تاَله باني،  جَيگري  سه رؤكي  
ئاماذة بةوة  پارَيزگاي  كه ركوك،  ئه نجومه ني  
پَيداچوونه وه   كَيشه و  بووني   به هؤي   دةكات؛ 
ليژنه ي   له نَيوان  كؤمپانياكان  به  دؤسيةي  
له پارَيزگاي   پإؤژه كان  شيكاري   كردنه وه و 
له به رئه وه   دروستبوو،  كَيشه   كه ركوك 
بإياري   پَيكه وه   پارَيزگا  ئه نجومه ن و 
به پَيكهَيناني   گرفته   ئه و  چاره سه ركردني  
ب��ةزووي��ى  دةب��َي��ت  ده ده نء  ليژنه يه ك 

ضارةسةربكرَيت.
ثاككردنةوةى  ثإؤذةى  جَيبةجَينةكردنى 
شارى كةركوك لةكاتَيكداية، كة كؤبوونه وه و 
بآلوبوونه وه ي خؤألو خاشاكء زبأل، كوچه و 
كؤآلنء شه قامه كاني شارةكةيان داپؤشيوه و 
نيگه رانكردووةو  هاوآلتييانى  ئ��ةوةش 
كةمتةرخةم  ب��ة  ئ��ي��داري��ي  ب��ةرث��رس��ان��ى 

وةسفدةكةن. 
عومه ر ئه حمه د كه  دانيشتووي كةركوكة، 
كه ركوك  هه يه   له وه ته ي  بةوةدةكات:  ئاماذة 
پاكوخاوَيني به خؤيه وه  نةبينيوه ء زبألء خؤألء 
خاشاكَيكي زؤر شارةكةيان داپؤشيوه و كةس 
به هؤي  كَيشه كه ،  خاوه ني  به   ناكات  خؤي 
ئه و هه موو خؤألء خاشاكه  وه،   كؤبوونه وه ي 
نه خؤشي  چه ندين  بآلوبوونه وه ي  ئه گه ري 

هةية.
هاوكات، كاميل ساَلةيى، قايمقامى كةركوك، 
زيانطةياندن  بة  ثإؤذةية  ئةو  دواكةوتنى 
ئةو  »ئةطةر  ثَييواية:  ناودةباتء  شارةكة  بة 
جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  بكةوَيتة  ثإؤذةية 

شتَيكى طةورةية«.

الظة بةشارةت، ئاريان حةسن

خانةنشينان رةخنة لة خراثيى سيستمى 
وةرطرتنى موءضةكةيان دةطرن لة رَيطةى 
بة  ئاماذة  هةندَيكيان  كاشَيرةكانةوة، 
هةندَيكى  تيايداو  دةك��ةن  ثارة  نةمانى 
ديكةش ئاماذة بة بإانى كارةباو قةرةباَلغى 

سةرةى موءضةوةرطرتنيان دةكةن.
خانةنشينى  ك��ة  م��ح��ةم��ةد،  فاتمة 
لة  طازندة  كارةباية،  بةإَيوةبةرَيتى 
مانطانةي  موءضةى  وةرطرتنى  قورسيى 
»هةموء  دةَلَيت:  كاشَيرةكانء  لة  دةكات 
ثارةى  زةحمةت  بةشَيوةيةكى  مانطَيك 
بؤ  وةردةط��ري��نء  خانةنشينييةكةمان 

ماوةيةكى كةميش ثارةى تَيدا نامَينَيت«.
كوردستان  خانةنشينانى  ثَيشتر 
موءضةيان لة بنكةى تايبةت وةردةطرتء 
لةساَلى  بةآلم  دةياندراية،  دةستيى  بة 
)2003-2004(وة  بانكى وةركا سيستمى 
ئايتى هَيناية شارى سلَيمانى، تا خانةنشينان  

بتوانن ثارة رابكَيشن.
كةسانى  خانةنشينء  ه��ةزار   )19(
بيانىء ئةوانةى ماستةركارتيان هةية لةم 

كاشَيرانة ثارة رادةكَيشن.
محةمةد عةلى ساَلح، كة خانةنشينَيكى 
ئامَيرانة  ئةم  بوءنى  وتى:  نةخوَيندةوارة 
بؤ ئَيمة بووةتة كَيشةيةكى طةورة، ضونكة 
هةَلة دةكةين لة لَيدانى ثاسؤردى حسابة 

بانكييةكةماندا«.
ط����ي����رخ����واردن����ى ك���ارت���ى 
كاشَيرةكاندا  لة  موءضةوةرطرتنةكةش 
م��وءض��ةخ��ؤران ن��اض��ار دةك���ات كة 

خانةنشينيي  سةرةكيى  بنكةى  سةردانى 
خانةنشينة  ئةم  وتةى  بة  ئةمةش  بكةن، 
سآ  بؤ  دوو  كارتةكان  »وةرطرتنةوةى 

رؤذ دةخايةنَيت«. 
موءضةى  وةرطرتنى  كاشَيرةكانى 
ئةليكترؤنى  سيستمَيكى  بة  خانةنشينان 
مانطى  بة  ثةيوةندييان  ك��اردةك��اتء 
هةندَيكجار  ه��ةي��ة،  دةس��ت��ك��ردةوة 
هؤى  دةبيتة  نامَينَيتء  ثةيوةندييةكة 
ضةندجارَيكيش  ئامَيرةكةء  وةستانى 
حاَلةتى وا رءويداوة، كة لةكاتى تَيكردنى 
كارتةكةدا تةواوى موءضةى خانةنشينةكة 
كةميى  هةبووة،  كةمى  نةهاتووةتةدةرو 
بؤ  ئامَيرةش كَيشةى دروستكردووة  ئةم 
خانةنشينان، بةتايبةتى لة سةنتةرى شاردا، 
كة بووةتة هؤى قةرةباَلغىء سةرةطرتنَيكى 
رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى  كة  درَيذ، 
كَيشةيةوة  ئةم  بةهؤى  ئامَير   )3( تائَيستا 

شكاون. 
هةَلؤ محةمةد رةشيد، بةرثرسى بةشى 
ئاماذة  سلَيمانى،   خانةنشينى  لة  ئايتي 
سةركةوتنى  سيستمة  ئةو  بةوةدةكات: 
هاوآلتييانى  كارةكانى  بةدةستهَيناوةو 
ئاسانكردووة،  بة رؤذنامةى راطةياند: »ئةم 
ئامَيرانة زؤر سادةو ساكارنء ثَيويستيان 
بة خوَيندةوارييةكى زؤر نيية«. بةآلم هةَلؤ 
محةمةد نكؤَلى لة بوءنى كَيشة نةكرد لة 
بةهؤى  هةندَيكجار  وتى:  كاشَيرةكانداو 
يان  كارةباوة  بإانى  يان  تةكنيكى  هةَلةى 
ئامَيرةكاندا كَيشة  لة  ثارة  نةمانى  بةهؤى 
دروستدةبَيت، لةطةأل  ئةوةشدا كة رؤذانة 

دووجار ثارة دةكةينة ئامَيرةكانةوة.

وةزارةتى دارايي ليذنةيةك دةكاتة بةديلي ضاودَيريى دارايي

»طةندةلَيي«، ثأؤذةيةكى )12( مليار ديناريى دوادةخات

كاشَيرةكانى موءضةوةرطرتن 
خانةنشينان طيرؤدة دةكةن

ليذنةى دارايى ثةرلةمان لةبرى ديوانى ضاودَيرى دارايى 

لَيكؤَلينةوةى لة حساباتى كؤتايى )2009( كردووة

كاشَيرَيكي ثارة وةرطرتن
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سازدانى: شاآلو فةتاح

مايكأل  ثرؤفيسؤر  ضاوثَيكةوتنةدا  لةم 
لة  زانستة سياسييةكان  مامؤستاى  طةنتةر، 
زانكؤى تَينيسى ئةمريكىء شارةزاى بوارى 
ثَييواية:  عَيراق،  توركياو  كوردى  كَيشةى 
بةقاضاخبردنى نةوت دةبَيتة هؤى نيطةرانيى 
ئةمريكا. طةنتةر ثَييواية: كوردةكان ثَيويستة 
ئاطادارى ثَيطةى نوَيى خؤيان بنء بةطوَيرةى 
ياساكانى كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتى كاربكةن. 

كَيشةكةى  دةركةوتنى  طةنتةر  مايكأل 
ئةوةى  بةآلم  ناوبرد،  »شةرمةزاركةر«  بة 
تَيكضوونى  هؤى  نابَيتة  كة  دووثاتكردةوة 
دوايين  وت��ى:  طةنتةر  ثةيوةندييةكان، 
لة  نةوت  قاضاخبردنى  بة  ئاشكرابوونى 
ئَيران هةرضةندة  بؤ  هةرَيمى كوردستانةوة 
نابَيتة  ثإ كَيشةو شةرمةزاركةر بوو، بةآلم 
نَيوان  ثةيوةندييةكانى  تَيكضوونى  هؤى 
طرنطى  لةبةر  ئةمةش  هةرَيم،  ئةمريكاو 
مَيذووى  ه��ةردووالو  بؤ  ثةيوةندييةكان 
هؤى  دةبَيتة  ب��ةآلم  ثةيوةنديية،  ئ��ةو 
لةبةرئةوةى  ئةمةش  ئةمريكا،  نيطةرانيى 
ئَيراندا  بةسةر  ئابووريى  طةمارؤى  ئةمريكا 
بة  ناضاربكات  ئَيران  بؤئةوةى  سةثاندووة 
رازي  نةتةوةيةكطرتووةكان  مةرجةكانى 
بةرهةمهَينانى  لة  رَيطرتن  دةرب��ارةى  بَيت 

ضةكى ئةتؤميى. 
دةربارةى رةطى كَيشةكة مايكأل ثَييوابوو: 
رةطةزَيكى  سنوورةكان  سةر  قاضاخضَيتيى 
ئةمةش  كوردة،  نةتةوةي  كةلتوورى  كؤنى 
بةشَيوةيةكى سةرةكى ئةوةية، كة كوردةكان 
نَيودةوَلةتييانةى  س��ن��وورة  ئ��ةو  ه��ةر 
جياياندةكاتةوة بة ناشةرعيى دادةنَين، هةر 
دةوَلةتةكان  بؤ  كة  ئةوةى  ئةمةشة  لةبةر 
كوردةكان  بؤ  ناياسايية،  قاضاخضَيتيى 

ئاَلوطؤإى بازرطانيى شةرعيية.
بة تَيإوانينى كوردةكان، رةطى كَيشةكة 
ناياساييةوة  ضاالكيى  بؤ  ئةوان  حةزى  لة 

نةتةوةي  كة  لةوةوةية  بةَلكو  نةهاتووة، 
بةسةر  ناشةرعيى  بةشَيوةيةكى  ك��ورد 
دةوَلةتى  بةسةر  دةستكرداء  بةشى  ضوار 
طةنتةر  ب��ةآلم  داب��ةش��ك��راوة،  ج��ي��اوازدا 
لةم  مادييةو  كَيشةكة  هؤكارى  ثَييوابوو 
ثَيويستة  نةوت  سوودى  دةَلَيت:  بارةيةوة 
بَيت،  هةرَيم  خؤشطوزةرانيى  مانةوةو  بؤ 

نةطةنة  بةغدا  هةرَيمء  حكومةتى  ئةطةر 
دةرب���ارةى  هةميشةيى  رَيككةوتنَيكى 
دابةشكردنى سامانى نةوت، ضؤن دةتوانين 
هةرَيم  حكومةتى  كة  بكةينةوة  لةوة  بير 
بؤ  ناطةإَيت  ديكةدا  رَيطايةكى  ب��ةدواى 

فرؤشتنى نةوت؟
مةترسيى  ب��ة  ئ���ام���اذةى  ط��ةن��ت��ةر 
كورد  ثَيطةى  بؤ  كرد  نةوت  قاضاخضَيتيى 
لة كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتيداو وتى: ئَيستا كة 
كوردةكانى عَيراق دانيان ثَيدا نراوة لةاليةن 
كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتييةوة وةك هةرَيمَيك لة 
دةوَلةتى فيدراَلي عَيراق، ئةوة هةرَيم ناضار 
نَيودةوَلةتييةكان  ياسا  بة  كار  كة  دةكات 
بةهؤى  كة  خؤيان  ياساكانى  نةك  بكةن، 
نةبوونى دةوَلةتَيكى فةرمييةوة بةسةرياندا 
نوَيية  واجبة  ئةم  هةرَيم  ئةطةر  سةثَينراوة، 
قبوءأل نةكات، كة بةهؤى ثَيطة نوَييةكةيةوة 
بةسةريدا سةثَينراوة، ناتوانَيت ضاوةإوانى 
كة  بكات  نَيودةوَلةتى  كؤمةَلطةى  لة  ئةوة 
لةم  سوود  بةردةواميى  بة  بدةن  رَيطةى 

ثَيطة نوَيية ببينَيت. 
بابةتة  ئةم  ثَييوابوو:  طةنتةر  مايكأل 
هةربؤية  خولقاندووةو  ناوخؤيي  كَيشةى 
ئامؤذطاريى حكومةتى هةرَيم دةكات هةوَلى 
لةم  بدةن،  كَيشةية  ئةم  ضارةسةركردنى 
بارةيةوة طةنتةر دةَلَيت: ئةم ئاشكرابوونةى 
ملمالنَيى  هؤى  بووة  نةوت  قاضاخضَيتيى 
رةطةزةكانى  بةغدا،  هةرَيمء  لةنَيوان  زياتر 
حكومةتى هةرَيم لةناوخؤداو تةنانةت لةناو 
يةكَيتيى نيشتمانيى كوردستان خؤياندا، هةر 
بؤية زؤر ثَيويستة لةسةر حكومةتى هةرَيم 
كة هةوَلبدات بؤ ضارةسةركردنى كَيشةكة. 

خؤى  رةشبينيى  طةنتةر  مايكأل  بةآلم 
هةرَيم  هةنطاوةكانى  بةرامبةر  ثيشاندا 
ثَييوابوو  كَيشةكةو  ضارةسةركردنى  بؤ 
بة  كَيشةيةش  ئةم  دي،  كَيشةكانى  وةك 
ضارةسةرنةكراويى دةمَينَيتةوة، لةمبارةيةوة 
مايكأل طةنتةر ئاماذةى بة كَيشةى ثةكةكةو 
كردو  سروشتييةكان  سامانة  دابةشكردنى 

تَيوةطالنى  بة  ئاماذةى  ديكةوة  لةاليةكى 
بةرثرسانى كورد كرد لةم بةقاضاخبردنةدا، 
تر  هَيندةى  كَيشةكة  ضارةسةركردنى  كة 
قورس دةكات، طةنتةر وتى: ئةطةر حكومةتى 
لة  ثةكةكة  كؤنترؤَلى  نةتوانَيت  هةرَيم 
قةنديل بكاتء نةتوانَيت بطاتة رَيككةوتنَيكى 
دةرب���ارةى  ب��ةغ��دا  ل��ةط��ةأل  هةميشةيى 
دابةشكردنى نةوتء سامانة سروشتييةكان، 
بتوانَيت  لَيبكةين  ئةوةى  ضاوةإوانى  ضؤن 
ضارةسةر  نةوت  بةقاضاخبردنى  كَيشةى 
دةردةكةوَيت  ئاشكراتر  ئةمةش  بكات؟، 

سوودى  بةقاضاخبردنة  ئةم  بزانين  ئةطةر 
هةية،  كوردةكان  لة  هةندَيك  بؤ  شةخسى 
بؤ  دةوترَيت  وةك  ناشةرعيى  سوودَيكى 
هةية،  هةرَيمدا  رذَيمى  لة  باآل  كةسانى 
نموءنةيةكى  نةوتيش  قاضاخضَيتيى  مةطةر 
ديكةى طةندةَليى بةربآلو نيية، كة سةركردة 

كوردةكانى ثآ تؤمةتبار دةكرَيت؟ 
ئةم  كة  كردةوة  دووثاتي  طةنتةر  بةآلم 
كَيشةية نابَيتة هؤى تَيكدانى ثةيوةندييةكانى 
نَيوان ئةمريكاو هةرَيم، بةَلكو هةرَيم دةبَيت 
ضارةسةركردنيدا  لة  بنَيت  جديى  هةنطاوى 

لة بةرامبةر ثشتطيريى ئةمريكا بؤ هةندَيك 
)140(ء  وةك  ديكة،  بنةإةتى  كَيشةى 

مانةوةى كيانى هةرَيم.
مايكأل طةنتةر وتى: فاكتةرى زؤر زياتر 
طرنط هةية )لة قاضاخى نةوت( وا لة ئةمريكاو 
ثةيوةندييةكانيان  نةهَيَلن  دةكات  هةرَيم 
طةمارؤكةى  ئةمةشدا  لةطةأل  تَيكبضَيت، 
ئةمريكا بؤ سةر ئَيران كَيشةى زؤر زياترى 
بةتةنيا  بَيتء  ئةمريكا  لةوةى  لةبةردةمداية 
كوردةكان تؤمةتبار بكات بة سةرنةكةوتنى 
ئةو طةمارؤية، بةآلم هَيشتاش بؤ ثاراستنى 

هةرَيم  حكومةتى  ثَيويستة  ثةيوةندييةكان 
هاوكاريى  ل��ةوةى  دَلنيابكاتةوة  ئةمريكا 
دةكات لة سةثاندنى طةمارؤ بةسةر ئَيرانداو 
هةوَلدةدات قاضاخى نةوتيش كؤنترؤَل بكات، 
يارمةتى  ئةمريكا  دةشَيت  بةرامبةردا  لة 
كَيشةى  كؤمةَلَيك  لة  ب��دات  ك��وردةك��ان 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  نموءنة  بؤ  ديكةدا، 
حكومةتى  مانةوةى  طةرةنتيكردنى  )140(و 
جَيدةهَيَلَيت،  عَيراق  ئةمريكا  كاتَيك  هةرَيم 
مانطَيكى  ضةند  لة  كَيشراوة  بؤ  ثالنى  وةك 

ديكةدا.

رؤذنامة

بؤ  مةترسيى  نةوت،  بةقاضاخبردنى 
هةرَيم  ئةمريكاو  ثةيوةندييةكانى  سةر 
ضاودَيران  بإواى  بة  ضونكة  دروستكرد، 
لة  راستةوخؤ  هةرَيم،  يةكةمجارة  بؤ 
لة  دةدات  ئةمريكا  بةرذةوةندييةكانى 
زؤر  دةنطؤيةكى  هةربؤية  ناوضةكةدا، 
دةرةوةى  لةناوخؤو  بابةتة  ئةو  لةسةر 
طشت  ئةوةى  تا  دروستبوو،  كوردستاندا 
جياواز  بةشَيوةى  هةرَيمء  بةرثرسانى 

باسيان لة كَيشةكة كرد. 
طةورةكانى  مةترسيية  لة  يةكَيك 
تَيكضوونى  لة  بريتيية  قاضاخضَيتيية،  ئةم 
بةهؤى  ئةمريكا،  هةرَيمء  ثةيوةندييةكانى 
سزاكانى  ض��وارةم��ى  خولى  سةثاندنى 
ئَيراندا.  بةسةر  نةتةوةيةكطرتووةكانةوة 
طةمارؤيةكى  ه���ةوَل���دةدات،  ئةمريكا 
وآلتةدا  ئةو  بةسةر  طشتطير  ئابووريى 
رووبةإووى  طةمارؤيةش  ئةم  بسةثَينَيت، 
لةو  يةكَيك  دةبَيتةوة،  كَيشة  ضةندين 
كوردستانةوة  هةرَيمى  لة  كَيشانةش 
بةقاضاخبردنى  كَيشةى  كة  درووستدةبَيت 
ئَيرانة،  ئابووريى  يارمةتيدانى  ن��ةوتء 
بةشَيوةيةك كة نيؤيؤرك تايمز دةنووسَيت، 

سووديان  ئ��َي��ران،  س��ةر  طةمارؤكانى 
نةوتةوة.  قاضاخبردنى  بة  بةهؤى  نابَيت 
زانستى  ن��ةوتء  ب��وارى  ش��ارةزاي��ان��ى 
سياسيى ثَييانواية، ئةم كَيشةية نابَيتة هؤى 
ثةيوةندييةكانى  يةكجارةكى  تَيكضوونى 
نَيوان هةرَيمء ئةمريكا، بةآلم دةبَيتة هؤى 
وآلتة  ئةو  فشارى  ئةمريكاو  نيطةرانيى 
ثرؤفيسؤر  كَيشةكة.  ضارةسةركردنى  بؤ 
طريطؤرى طةوس، ثسثؤإى بوارى نةوتء 
ئابووريى سياسيى، ثَييوابوو: ئةم كَيشةية 
ثةيوةندييةكان،  تَيكضوونى  هؤى  نابَيتة 
واشنتؤن  فشارى  هؤى  دةبَيتة  بةَلكو 
لةسةر حكومةتى هةرَيم. طريطؤرى طةوس 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لَيدوانَيكدا  لة 
سةرةكيى  رؤَلَيكى  كَيشةكة  »ثَيمواية، 
نابَيت لة ثةيوةندييةكانى ئةمريكاو كورددا، 
فشاردةخاتة  واشنتؤن  بةدَلنياييةوة  بةآلم 
وةستانى  بؤ  )سلَيمانيش(  هةولَيرو  سةر 
بةقاضاخبردنى نةوت، لةكاتَيكدا كة ئيدارةى 
ئؤباما دةيةوَيت فشارى زياتر بخاتة سةر 
زؤرى  كاريطةريى  ثَيمواية،  بةآلم  ئَيران، 

نابَيت لةسةر ثةيوةندييةكان«. 
زانستى  ثسثؤإَيكى  كة  طةنتةر  مايكأل 
سياسييةو شارةزاى بوارى كوردى توركياو 
رؤذنامة،  بؤ  ضاوثَيكةوتنَيكيدا  لة  عَيراقة، 
واشنتؤن  كة  دووث��ات��ك��ردةوة،  ئ��ةوةى 

كارةكةشى  كارةء  لةم  دةبَيت  نيطةران 
بةهةمان  بةآلم  ناوبرد،  شةرمةزاركةر  بة 
ثَييوابوو  ط��ةوس  طريطؤرى،  شَيوةى 
ثةيوةندييةكان.  تَيكدانى  هؤى  نابَيتة  كة 
دةَلَيت:  ضاوثَيكةوتنةدا،  لةو  طةنتةر  مايكأل 
قاضاخضَيتيى  ئاشكرابوونى  »دواي��ي��ن 
نةوت لة هةرَيمى كوردستانةوة بؤ ئَيران، 
شةرمةزاركةر  ثإكَيشةو  هةرضةندة 
تَيكضوونى  ه��ؤى  نابَيتة  ب��ةآلم  ب��وو، 
هةرَيم،  ئةمريكاو  نَيوان  ثةيوةندييةكانى 
بؤ  ثةيوةندييةكان  طرنطى  لةبةر  ئةمةش 

ثةيوةندييانة،  ئةو  مَيذووى  ه��ةردووالو 
ئةمريكا،  نيطةرانيى  هؤى  دةبَيتة  بةآلم 
ئةمةش لةبةرئةوةى كة ئةمريكا طةمارؤى 
بؤ  سةثاندووة  ئَيراندا  بةسةر  ئابووريى 
مةرجةكانى  بة  ناضاربكات  ئَيران  ئةوةى 
نةتةوةيةكطرتووةكان رازيبَيت، دةربارةى 
رَيطرتن لة بةرهةمهَينانى ضةكى ئةتؤمى«. 
ثاراستنى  »بؤ  وت��ى:  طةنتةر  مايكأل 
حكومةتى  ثَيويستة  ثةيوةندييةكان، 
كة  لةوةى  دَلنيابكاتةوة  ئةمريكا  هةرَيم، 
طةمارؤ  سةثاندنى  لة  دةكات  هاوكاريى 
نةوتى  ه��ةوَل��دةدات  ئَيرانداو  بةسةر 
بةرامبةردا،  لة  بكات.  كؤنترؤأل  قاضاخيش 
كوردةكان  يامةرتى  ئةمريكا  دةشَيت 
بؤ  ديكةدا،  كَيشةى  كؤمةَلَيك  لة  بدات 
)140(و  م��ادةى  جَيبةجَيكردنى  نموونة 
طةرةنتيكردنى مانةوةى حكومةتى هةرَيم، 
وةك  جَيدةهَيَلَيت،  عَيراق  ئةمريكا  كاتَيك 
مانطَيكى  ضةند  لة  كَيشراوة  بؤ  ثالنى 

ديكةدا«.
ثَيشووى  ئةندامى  حةسةن،  د.بايةزيد 
ثةرلةمانى  ل��ة  ط��از  ن���ةوتء  ليذنةى 
ثَييوابوو:  نوآ،  ثةرلةمانتارى  عَيراقء 
لةسةر  سلبى  كاريطةرييةكى  كَيشةية  ئةم 
كوردستانء  هةرَيمى  ثةيوةندييةكانى 

كاتةدا،  »ل��ةم  دروستدةكات،  ئةمريكا 
بةسةر  ئابووريى  طةمارؤى  ئةمريكا 
بة  ثَيويستى  ئَيران  سةثاندووةء  ئَيراندا 
حكومةتى  ئةطةر  طازة،  نةوتء  بةرهةمى 
هةرَيم ئةم ثَيويستيية بؤ ئَيران ثإبكاتةوة، 
لةسةر  دةبَيت  سلبى  كاريطةريى  ئةوة 

ثةيوةندييةكان«. 
»ب���ةرذةوةن���دي���ى ك���ورد ل��ةط��ةأل 
هةربؤية  ئةمريكاداية،  بةرذةوةنديى 
ثَيويستة كورد بةرذةوةندييةكانى ئةمريكا 
لةبةرضاو بطرَيتء دذى بةرذةوةندييةكانى 
ئةمريكاش  ئ��ةوةى  بؤ  نةوةستَيت،  ئةو 
لة  ك��ورد  ب��ةرذةوةن��دي��ى  ثشتطيريى 
ثَييوابوو:  بايةزيد،  بكات«.  ناوضةكةدا 
بةقاضاخبردنى نةوت، لة ناوخؤشدا دةبَيتة 
بةرامبةر  كورد  كارتى  الوازبوونى  هؤى 

بةغداء تؤمةتباركرنى بة طةندةَليى. 
لةدواى  نةوت،  بةقاضاخبردنى  كَيشةى 
تايمزى  نيويؤرك  رؤذنامةى  راثؤرتَيكى 
راثؤرتةدا  لةو  ورووذَينرا،  ئةمريكييةوة 
باس لةوة كرا كة رؤذانة ضةندين تةنكةر 
كوردستانةوة  هةرَيمى  لة  خاو  نةوتى 
بووة  ئةمةش  ئَيران،  بؤ  دةطوَيزرَينةوة 
لة  زؤر  دةنطؤيةكى  دروستكردنى  هؤى 

ناوخؤو دةرةوةدا.

ثرؤفيسؤر مايكأل طةنتةر: قاضاخضيَتيى نةوت بةرامبةر )140(ة

نةوتى قاضاخ، دةبيَتة هؤى نيطةرانيىء فشارى ئةمريكا بؤ سةر هةرَيم

كوردةكانى عَيراق دانيان ثَيدا نراوة لةاليةن 
كؤمةَلطةى نَيودةوَلةتييةوة وةك هةرَيمَيك لةدةوَلةتى 
فيدراَلي عَيراق، ئةوة واجبى دةكات لةسةر هةرَيم 

كة كار بة ياسا نَيودةوَلةتييةكان بكةن

نابَيت  سةرةكيى  رؤَلَيكى  كَيشةكة  ثَيمواية،  طةوس:  طريطؤرى 
بةدَلنياييةوة  بةآلم  كورددا،  ئةمريكاو  ثةيوةندييةكانى  لة 
وةستانى  بؤ  سلَيمانيش  هةولَيرو  سةر  دةخاتة  فشار  واشنتؤن 

بةقاضاخبردنى نةوت

بايةزيد حةسةن: 
لةسةر  دةبَيت  سلبى  كاريطةريى  قاضاخ،  نةوتى 

ثةيوةندييةكانى نَيوان هةرَيمء ئةمريكا
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رؤذنامةنووس،  شةهيدى  خانةوادةى 
لة  نيطةرانن  عوسمان،  س��ةردةش��ت 
لَيكؤَلينةوة لة تيرؤركردنى  ئةنجامةكانى 
براى  عوسمانى  بةكر  ك��وإةك��ةي��انء 
سةردةشت، لةم ديدارةى رؤذنامةدا، ئاماذة 
بةوة دةكات: بة كردةوة ليذنةيةك نابينن، 

كار لةسةر كةيسي سةردةشت بكات. 

بةسةر  هةفتة  دوازدة  رؤذن��ام��ة: 
سةردةشت  رؤذن��ام��ةن��ووس،  تيرؤكردنى 
عوسماندا تَيدةثةإَيت، بةآلم تا ئَيستا بكوذانى 
لةم  ضيية  هةَلوَيستان  ئَيوة  نةدؤزراونةتةوة، 

بارةيةوة؟
* زؤر بةداخةوة، دواي ئةوةى كة زياتر 
سةردةشتدا  تيرؤري  بةسةر  دوومانط  لة 

دةبيستين،  بةَلَين  وةعدء  تةنيا  تَيثةإيوة، 
ئةو  نابينين .  شتَيك  هيض  كردةوة  بة  بةآلم 
دةزطا  بَيدةربةستييةي  كةمتةرخةميء 
دؤسيةي  بة  بةرامبةر  ثةيوةنديدارةكان 
نيطةرانيي  رةخنةء  جَيطةي  سةردةشت، 

زؤري ئَيمةية. 
هاوكات، ئةو حيزبء هَيزة سياسييانةي 
كوردستان ، تا ئَيستا بة هةَلوَيستي رؤشنء 
ثَيويست  وةك  بةرثرسيارانه،  ئاشكراء 
هةَلوَيستيان وةرنةطرتووةء جَيطةي رةخنةية. 
خةَلكي  مةسةلةي  سةردةشت،  مةسةلةي 
بة  كوردستان  خةَلكي  زؤربةي  كوردستانة، 
ناإةزايةتي فراوانء سةراسةريي،  ئةو تاوانة 
ئيدانة  دإندانةيةيان  خوَينإَيذيية  طةورةء 

كرد. 
سةرؤكايةتيى  ثَيشنيازى  لةسةر  رؤذنامة: 
لة  لَيكؤَلَينةوة  بؤ  ليذنةيةك  ه��ةرَي��م، 
ثَيكهَينرا،  عوسمان  سةردةشت  تيرؤكردنى 
ناوخؤء  ليذنةى  ثةرلةمان،  سةرؤكايةتيى 
ئاسايشء ئةنجومةنة خؤجَييةكانى راسثارد بؤ 
لَيكؤَلينةوة، ئايا ئةم ليذنانة هيض سةردانَيكيان 

كردوون بؤ زانياريى وةر طرتن؟
ليذنانةي  لةو  ليذنةيةك  هيض  نةخَير،   *
هيض  نةكردووينء  سةردانيان  هَينان  ناوتان 
ن��ةداوة،  ئَيمة  بة  زانيارييةكي  كةسَيكيش 
كار  نابينين،  ليذنةيةك  كردةوة  بة  ئةمإؤش 

لةسةر كةيسي سةردةشت بكات. 
برايةكتان  كة  كراوة  لةوة  باس  رؤذنامة: 
ئةندامة لة ليذنةى لَيكؤَلينةوةدا، ئَيوة بةشدارن 

لة ليذنةى لَيكؤَلينةوة؟
* لةماوةي رابردوودا، لة هةندَيك شوَينء 

كةناَلي راطةياندن، ئةوةندةي  طرنطي بةباسي 
بة  بايةخ  ئةوةندة  دراوة ،  مةسةلةية  ئةو 
سةردةشتء  كوشتني  تيرؤرء  مةسةلةي  
دادطايي  بة  بؤ  بةدواداضوون  لَيكؤَلينةوةء 
طةياندني تاوانباران نةدراوة ، نازانم، ئامانجي 
طرنطيدانء بايةخي ئةم مةسةلةية ضيية؟ بؤية 
بة  شتةكان  كة  دةزانم  ثَيويستي  به  لَيرةدا 

راستيء وةكو خؤي بة هةمووان بطةيةنم.  
ئةندامي  كةسَيكي  هيض  ن��ةخ��َي��ر، 
ناوبراو  ليذنةي  ئةندامي  خَيزانةكةمان، 
لَيكؤَلينةوة  ليذنةي  ثَيكهاتني  دواي  نيية، 
خراية  برايةم  ئةو  سةردةشت،  كةيسي  لة 
داواي  رؤذدا،  يةكةم  لة  ليذنةكةوة،   نَيو 
هَينانةدةرةوةي ئةو برايةمان لةنَيو ليذنةكة 
لة  برايةم  ئةو  كاتةدا،  لةو  كرا.  قبوأل  كردء 
باري روحيء عاتيفيء دةرونييدا، لة بارَيكي 
نَيو  لة  بةشداربووني  بوو،  خراثدا  زؤر 
دةبوو  خراثتري  زؤر  كاريطةريي  ليذنةكة، 
لةسةرى، هةروةها داناني ئةو برايةم بؤ نَيو 
نووسراوى  رةسمييء  داواي  بة  ليذنةكة، 
بووة.  ئاسايش  ئةفسةري  وةك  رةسميي ، 
سةردةشت  خَيزاني  نوَينةرايةتي  ثرسي 
بؤ نَيو ليذنةي لَيكؤَلينةوة لةطةأل ئَيمة باس 
بة  ثةيوةندييةكي  هيض  كارة  ئةو  نةكراوة، 
سةردةشتةوة  خانةوادةي  نوَينةرايةتيي 
نةبوو، هاوكات ثَيكهاتةي ليذنةي لَيكؤَلينةوة، 
ليذنةيةكي تةواو ئةمنيية، لة نَيو ليذنةيةكي 
نوَينةرايةتيي  بؤ  جَيطةيةك  ئةمنيدا،  تةواو 

خانةوادةييء عاتيفي نامَينَيتةوة. 
هةَلوةشاندنةوةى  داواى  بؤضى  رؤذنامة: 

ليذنةى لَيكؤَلينةوةتان كرد؟

لة  ليذنةية  ئ��ةو  كة  ل��ةب��ةرئ��ةوةي   *
شتَيكي  ك��ارء  هيض  ئَيستا  تا  سةرةتاوة 
هاوإَيياني  خانةوادةء  راطرتني  نيية.  ديار 
سةردةشت لةم ئازارةدا، بَيئامانء بَيئاكامة، 
درةنطكةوتني  ناخؤشة،  سةختء  زؤر 
دؤسيةية  ئةو  لةسةر  كاركردن  ئةنجامي 
ئ��ازاري  ناخؤشترء  رؤذ  ل��ةدواي   رؤذ 
داواكارين  ئَيمة  بؤية  بؤمان،  هةية  زياتري 
داواي  ئَيستا  لَيكؤَلينةوة،  ليذنةي  جياتي  لة 
كة  دةكةين  نوآ  ليذنةيةكي  ثَيكهَيناني 
رَيكخراوةكاني  رؤذنامةنووسان و  لة 
سياسييةكاني  اليةنة  مةدةني ء  كؤمةَلطةي 
نَيونةتةوةييةكان،  رَيكخراوة  كوردستانء 
دةكةن  دةربإين  ئازاديي  لة  بةرطريي  كة 
جؤرةدا،  لةو  ليذنةيةكي  لة  ديارة  ثَيكبَيت. 
كةسوكاري  وةك  ئَيمةش  نوَينةرايةتيي 

سةردةشت ماناي دةبَيت.
تا  دةَلَيت،  هةولَير  ثارَيزطارى  رؤذنامة: 
ضى  لةسةر  سةردةشت  كة  نازانرَيت  ئَيستا 
كوذراوة، بؤية نابَيت لة ئَيستادا ثةيكةرى بؤ 

دروستبكرَيت؟
* داناني »ثةيكةري ئازاديي بؤ سةردةشت 
عوسمان« لة نَيو شاري هةولَيردا، ثإؤسةي 
بكوذاني  ت��اوان��ب��ارانء  دادطاييكردني 
بةئةنجامي  ثَيويستي  تا  نيية،  سةردةشت 

لَيكؤَلينةوة  بَيت.  
س��ةب��ارةت ب��ة ه��ؤك��اري ت��ي��رؤري 
خةَلكي  هةموو  بؤ  ئ��ةوة  س��ةردةش��ت، 
كوردستانء دونيا رؤشنة،  كة سةردةشت 
تةسليمي  بوَير  رؤذنامةنووسَيكي  وةك 

هةإةشةء سةركوتكردن نةبوو.

سازدانى: سةنطةر جةمال

ليذنةى  ئةندامى  تؤفيق،  ثَيشةوا 
ثةرلةمانى  لة  ئاودَيريى  كشتوكاألء 
كوردستان، لة ديدارَيكى رؤذنامةدا باس لة 
الوازيى كةرتى كشتوكاأل دةكاتء ثَييواية: 
حكومةت وةك ثَيويست طرنطيى بةو كةرتة 

نةداوة.
بؤ  طرنطة  كةرتَيكى  كشتوكاأل  رؤذنامة: 
الدَيكانء  بووذاندنةوةى  وآلتء  ثَيشخستنى 
زيادكردنى بةرهةم، بةآلم باس لةوة دةكرَيت 
ثَينةداوةو  طرنطيى  ثَيويست  وةك  حكومةت 
كةرتَيكى الوازة، ئةو كةرتة لة كوردستان لة 

ض ئاستَيكداية؟ 
زؤرةء  طرنطييان  ئ��او  كشتوكاألء   *
ثَيشخستني  بؤ  طرنطن  ئابووريي  ثايةيةكي 
وآلتء كاريطةريي هةية بؤ ئاوةدانكردنةوةي 
زيادكردني  بووذاندنةوةيانء  طوندةكانء 
كوردستان  هةرَيمي  جوتياران،  بةرهةمي 
زةوىءزاري  ئ��اوو  سةرضاوةي  ل��ةإووي 
دةوَلةمةندةو  هةرَيمَيكي  كشتوكاَلييةوة 
بةداخةوة  بةآلم  كشتوكاَلكردن،  بؤ  طونجاوة 

ثَيويست  جدييء  ئاوإنةدانةوةي  بةهؤي 
كة  بةوةي  حكومةتةوة،  لةاليةن  كةرتة  لةو 
رابردوو  لة  نةبووة  بةهَيز  تؤكمةو  ثالنَيكي 
لة  كشتوكاأل  كةرتي  ب��ووذان��دن��ةوةي  بؤ 
كوردستان، بؤية رؤذ لةدواي رؤذ ئةو كةرتة 

لة ثاشةكشةدا بووةء بووةتة كةرتَيكي الواز.
خؤماَليىء  بةرهةمى  كةميى  رؤذنامة: 
لةدةرةوة  خؤراكةكان  زؤربةى  هاوردةكردنى 
ضيية؟  لةسةرى  راتان  دةطةإَيتةوة؟  بؤضى 
بووذاندنةوةى  بؤ  بكرَيت  ضى  ثَيويستة 

كشتوكاألء زيادكردنى بةرهةمى ناوخؤ؟ 
* ثشتطوَيخستني وةزارةتي كشتوكاأل بؤ 
زيادكردني بةرهةمي خؤماَلي�ىء رَيطةطرتن لة 
هاوردةكردني زؤربةي خؤراكةكان لةدةرةوةء 
بؤ  ثَيويست  وةكو  جوتياران  يارمةتينةداني 
خؤماَلييةكانيانء  بةرهةمة  ساغكردنةوةي 
هاوكارينةكردنيان بؤ بةرهةمهَيناني بةرهةمي 
خؤماَليى  بةرهةمي  وايانكردووة  خؤماَليى، 
ه��اوردةك��راو،  بةرهةمي  لةضاو  بَيت  كةم 
بؤية دةبَيت حكومةت طرنطيي زياتر بدات بة 

بةرهةمي خؤماَليىء وةزارةتي تايبةتمةند بؤ 
ئةم مةبةستة ساآلنة ثالنى هةبَيت.

بدرَيتء  جوتياران  يارمةتي  ثَيويستة 
كارئاسانييان بؤ بكرَيت لةكاتي ساغكردنةوةي 
لةاليةن  ب���ازاإدا،  لة  بةروبوومةكانيان 
بة  بكرَيت  راهَينان  ساآلنة  حكومةتةوة 
بكرَيت،  جوتيارانة  ئةو  ثاداشتي  جوتيارانء 
ضؤنَيتىء  ل��ةإووي  شَيوة  بةباشترين  كة 

ضةندايةتي بةرهةميي كشتوكاَليي هةبووة.
حكومةت  هاوكاريى  ئاستى  ئايا  رؤذنامة: 
ضؤنة بؤ جوتياران؟ لةكاتَيكدا ئَيستا زؤربةى 
طوندةكان بةرةو ضؤَلبوون دةضنء كشتوكاَليان 

تَيدا ناكرَيت؟
هاوكاريي  حكومةت  ه��ةرض��ةن��دة   *
ب��ةوةى  دةك���ات،  كوردستان  جوتياراني 
سولفةيان  كشتوكاَلييةوة  بانكي  لةإَيطةي 
كيميايي  ثةيني  ء  ت��ؤو  ساآلنة  دةدات���آء 
دةدرَيت ثَييان لةكاتي كشتوكاَلكردن بةتايبةت 
خانووي  ثَيداني  هةروةها  دانةوَيَلة،  ضاندني 
ناوخؤء  بةرهةمي  زيادكردني  بؤ  ثالستيكي 
ثَيداني طازوايل لةكاتي ضاندنء هةَلطرتنةوةي 
بةتةنيا  ئةمانة  بةآلم  جوتياران،  بة  دانةوَيَلة 
جوتياران،  هاوكاريكردني  بؤ  نابن  ثَيويست 
بةوةي  طوندةكان  بة  طرنطينةدان  ضونكة 
ثإؤذة  جَيبةجَيي  لة  ثشتطوَيخراونء  كة 
ثإؤذةيان  كةمترين  خزمةتطوزارييةكانء 
بؤ  هؤكارَيك  بووةتة  جَيبةجَيكراوة،  بؤ 
دةكةنء  ضؤَلبوون  لة  روو  بةرةبةرة  ئةوةي 

كشتوكاَليان تَيدا ناكرَيت.
وةرطرتنى  وةرزى  ئَيستا  رؤذن��ام��ة: 
رةخنةيةكى  بةآلم  جوتياران،  لة  دانةوَيَلةية 
دةطيرَيت،  سايلؤ  كةميى  نرخء  كةميى  لة  زؤر 
ئةوةش جوتيارانى تووشى طرفت كردووة، راى 

ئَيوة لةسةر ئةوة ضيية؟
لةاليةكء  دانةوَيَلة  نرخي  دياريكردني   *
لةاليةكي  سايلؤ  كةميي  سايلؤو  نةبووني 
رووب���ةإووي  ساآلنة  طرفتَيكة  دي��ك��ةوة 
دةبَيتةوةء  كوردستان  هةرَيمي  جوتياراني 
لةكاتي  ك��ردوون  طرفتي  تووشي  ئةمةش 
وةرزي  لة  دانةوَيَلةكانيان  هةَلطرتنةوةي 
دروَينةدا، نرخي دانةوَيَلة لةمساَلدا جياوازيي 
هةية بةراورد بة ساَلى رابردوو بةشَيوةيةك 
تةن  يةك  نرخى  ئةمساأل  كة  كردووة،  كةمي 
دينارة،  هةزار   )650( يةك  دةرةج��ة  طةنمي 
دينار  ه��ةزار   )850( نرخةكةي  ثار  ب��ةآلم 
 )550( دوو  دةرةجة  طةنمي  هةروةها  بووة، 

 )750( ثار  بةآلم  ئةمساأل،  بووة  دينار  هةزار 
هةزار دينار بووة، ئةمةش هؤكارَيكة جوتيار 
بةثيشةكةي،  طرنطيدان  لة  دةكاتةوة  سارد 
شَيوازي وةرطرتني دانةوَيَلة طرفتَيكي ديكةية 
كةميي  دةبَيتةوة،  جوتياران  رووب��ةإووي 
سايلؤ وايكردووة ضةند ناوةندَيك بكرَيتةوة بؤ 
وةرطرتني دانةوَيَلةي جوتياران، بةآلم ئاليةتي 
بةسستي  زؤر  تَيياندا  دانةوَيَلة  وةرطرتني 
ناإةحةت  جوتياراني  ب��ةإَي��وةدةض��َي��تء 
كردووة، ئَيمة لة ليذنةكةمان داوامان كردووة 
دانةوَيَلة  لة حكومةت ضارةسةري وةرطرتني 

بكات.
دةكرَيت،  بةوة  طرفتةش  ئةم  ضارةسةري 
ثيشةسازي  بازرطانييء  وةزارةت���ي  كة 
كوردستان ضةند سايلؤيةك دروست بكات لة 
نرخء  دياريكردني  جياواز،  ناوضةيةكي  ضةند 
بازرطانييء  وةزارةت��ي  دانةوَيَلة  وةرطرتني 
ثيشةسازي كوردستان جَيبةجَيي بكات، لةكاتي 
وةرطرتني دانةوَيَلة هاوكاريي جوتياران بكرَيت 
بةكةمترين  دانةوَيَلةكانيان  طواستنةوةي  بؤ 

تَيضوو بؤ سايلؤ يان ناوةندي وةرطرتن.
وةزارةتى  ياساى  رابردوو  ماوةى  رؤذنامة: 
ثةرلةمانتارانى  زؤرينةى  دةنطى  بة  كشتوكاأل 
ئَيوة  تَيبينيةكانى  ثةسةندكرا،  دةس��ةآلت 
ضيبوون لةسةرى؟ بؤضى ئةوانةى ئَيوة بةهةند 

وةرنةطيرا؟ 
كشتوكاألء  وةزارةت��ي  ثإؤذةياساي   *
كة  ه��ات،  ئ��ةوة  دواي  ئاو  سةرضاوةكاني 
بةيةك  بوون  ناوبراو  وةزارةت��ي  ه��ةردوو 

وةزارةت بؤ تةرشيقكردني حكومةت.
ئَيمة تَيبينييةكاني خؤمان )ئةندامانى طؤإان 
سةرؤكايةتي  داية  بةنووسراو  ليذنةكة(  لة 
تَيبينييةكاني  ثإؤذةياساكة،  لةسةر  ليذنة 
بةوةي  بوو،  وةزارةت  هةيكةلى  لةسةر  ئَيمة 
لة  بوو  طةورةتر  هةيكةلةكةي  وةزارةت  كة 
ئةركء ئامانجةكاني، بؤ نموونة دوو بريكاري 
يةكيان  ثإؤذةياساكةدا  لة  هةبوو،  وةزارةت 
بؤ كاري وةزارةت بؤ كشتوكاألء ئةوي ديكة 
ئاو،  سةرضاوةكاني  بؤ  وةزارةت  بريكاري 
تايبةتي  نووسينطةيةكي  لةمانةش  هةريةكة 
هةبوو، داوامان كرد يةك بريكاري وةزارةت 
هةبَيتء يةك نووسينطةي بريكاري وةزارةت 

هةبَيت.
 )12( لةطةأل  وةزارةت  بؤ  راوَيذكار   )4(
بةإَيوةبةرَيتي طشتيي كة سةر بة وةزارةت بن 
ثَيشنيازمان كرد، كة ذمارةي بةإَيوةبةرَيتيية 

زؤرنء  ضونكة  كةمبكرَيتةوة،  طشتييةكان 
بةإَيوةبةرَيتىء  بكرَينة  هةندَيكيان  دةكرَيت 
سةر بة بةإَيوةبةرَيتي طشتيي ديوان بن. بؤية 
بةمشَيوةيةى  وةزارةت  هةيكةلى  ثَيمانوابوو: 
لةاليةن  ثؤستانةية  ئةو  بةشكردني  دانرابوو 
بةتايبةت  حكومةت  بةشداربووةكاني  حيزبة 
نةك  خؤياندا،  لةنَيوان  يةكَيتي  ثارتىء 
طرنطيدان بة كةرتي كشتوكاأل، ثَيشنيازةكانمان 
دةنطدانةوة،  خراية  ثةرلةمان  هؤَلى  لةناو 
بةآلم بةداخةوة بةزؤرينةي دةنطي ئةنداماني 
ثةرلةمانتاراني  كة  ئ��ةوان��ةى  ثةرلةمان، 

دةسةآلتن رةتكرايةوة.
رؤذنامة: ضةندين ناوضة هةية كشتوكاَلينء 
دروستكردنى  بة  دةشَيت  كة  فةرامؤشكراون، 
لَيببينرَيت  سووديان  ببووذَينرَينةوةو  كارطة 
لَي  كارطةيان  بؤ  دةرةوةش،  ناوخؤو  بؤ 

دروستناكرَيت؟
طرنط  كشتوكاَليى  ناوضةي  ضةندين   *
ئاوإيان  كة  كوردستان،  لة  هةية  بووني 
وةك  فةرامؤشكراونء  ن��ةدراوةت��ةوةو  لَى 
ثَيويستة  بؤية  ثَينةدراوة،  طرنطييان  ثَيويست 
ثالني  ثيشةسازيي  بازرطانييء  وةزارةت��ي 
ناوضانة  لةم  كارطة  دروستكردني  بؤ  هةبَيت 
كشتوكاألء  وةزارةتي  لةطةأل  بةهةماهةنطيي 

سةرضاوةكاني ئاو.
طةشة  دةتوانَيت  ضؤن  حكومةت  رؤذنامة: 
بة كةرتى كشتوكاأل بدات؟ ئَيوة ضؤن حكومةت 

ناضار دةكةن بةجديىء كارى زياتر بكات؟
* بة تةرخانكردني بإَيكي زياتري بودجة 
بؤ  كوردستان  هةرَيمي  بودجةي  لة  ساآلنة 
كشتوكاألء طرنطيدان بؤ جَيبةجَيكردني ثالني 

ستراتيذيي )5( ساَلةي وةزارةتي كشتوكاأل.
هاوكارييء يارمةتيداني جوتياران بةثَيداني 
ثَيشكةوتوو،  كشتوكاَليى  ئامَيري  سلفةء 
ئاوةدانكردنةوةي  بؤيانء  خول  كردنةوةي 
طةياندني  لةإَيطةي  كوردستان  طوندةكاني 
ثإؤذةي خزمةتطوزاريي بؤيانء طرنطيدان بة 
كةرتي ئاذةَلداريىء باخدارييء ساغكردنةوةي 
ب��ازاإدا،  لة  جوتياران  ساآلنةي  بةرهةمي 
حكومةت  ديكة  هؤكاري  ضةندين  ئةمانةء 

دةتوانَيت كةرتي كشتوكاَل�ى طةشةثَيبدات.
بإياري  ثإؤذةياساء  ثةسةندكردني  بة 
طرنط بؤ خزمةتكردني كشتوكاألء طوندنشينان 
حكومةت  دةتوانرَيت  ليذنةكةمانةوة  لةاليةن 
بؤ  بكات  جديي  زياترء  كاري  بكرَيت  ناضار 

بووذاندنةوةي كةرتي كشتوكاأل.

19ذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27
nawxo.rozhnama@yahoo.com
بــةدواداضــــوون

بةكر عوسمان: مةسةلةي سةردةشت، مةسةلةي خةلَكي كوردستانة

بة كردةوة ليذنةيةك نابينين، كار لةسةر كةيسي سةردةشت بكات

ثَيشةوا تؤفيق، ئةندامى ليذنةى كشتوكاأل لة ثةرلةمانى كوردستان: 

حكومةت كشتوكاَلى كردووةتة كةرتَيكي الواز



إاثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ذمارةيةك ثةرلةمانتار ثرؤذةبإيارَيك بؤ 
زمانى  زاراوةيةكى  يةكخستنى ضةند وشةو 
كوردستان،  ثةرلةمانى  دةدةن��ة  كورديى 
زمانى  شارةزايانى  وت��ةى  بة  لةكاتَيكدا 
نيية،  ثةرلةمان  كارى  هةنطاوة  ئةو  كورديى 
دةَلَيت:  سلَيمانى  زانكؤى  مامؤستايةكى 
زمانى  بة  بةرامبةر  طةورةية  تاوانَيكى  ئةوة 

كورديى.
ئيسالميى  بزووتنةوةى  فراكسيؤنى 
ثَيناوى  »ل��ة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
ئيدارةى  هةردوو  تةواوةتى  يةكطرتنةوةى 
هيض  نةهَيشتنى  ه��ةرَي��مء  حكومةتى 
)ث��إؤذةى  دووئيدارةيى«  شوَينةوارَيكى 
ب�����إي�����اري 

لة  زاراوةي���ةك  وش��ةء  ضةند  يةكخستنى 
هةرَيمى كوردستان(ى ئامادةكردووةو إؤذى 
ثةرلةمانتار   )15( واذؤى  بة   2010/6/27
لة  كردء  كوردستانى  ثةرلةمانى  ثَيشكةشى 
خوَيندنةوةى  ثةرلةماندا  ى   6/29 دانيشتنى 
يةكةمى بؤ كراو دواتر ئاراستةى ليذنةكانى 
باآلء  خوَيندنى  ث����ةروةردةو  ياسايىء 

ثةرلةمانتاران كرا.
ليذنةى  ئ��ةن��دام��ى  س��َل��َي��م��ان،  ب��ي��الل 
إاطةياندن  إؤشنبيرىء  ثةيوةندييةكانء 
لةو  يةكَيكة  كوردستان  ثةرلةمانى  لة 
لةسةر  واذؤى  ك��ة  ث��ةرل��ةم��ان��ت��اران��ةى 
لة  ئاماذةبةوةدةكات،  ك��ردووة،  ثرؤذةكة 
إؤذشنبيرىء  ثةيوةندييةكانء  ليذنةى 
ئةو  تايبةتدا  كؤبوونةوةيةكى  لة  إاطةياندن 
ثَيمانباشبوو  تاوتوَيكردء  ثرؤذةبِريارةمان 
ئاراستةى دةزطاى زمانةوانيى بكرَيت، ضونكة 
كارى  ئ��ةوة  ثَيمانواية 
ثةرلةمانتار  ثةرلةمانء 
ناكات  ثَيويست  نييةء 
ثةرلةماندا  هؤَلى  ناو  لة 

طفتوطؤى لةسةر بكرَيت.
ئ���ام���ادةك���ردن���ى 
يةكخستنى  بؤ  ثِرؤذةيةك 
كورديى  زاراوةى  وشةء 
ل��ةالي��ةن ذم��ارةي��ةك لة 
لةكاتَيكداية  ثةرلةمانتاران 
كة لة  هةرَيمى كوردستاندا 
طةورة  ثاشةطةردانييةكى 
زمانى كورديى  بة  بةرامبةر 
ه��ةي��ة، ب���ةإادةي���ةك كة 
دووئيدارةيى زمانى دوولةت 
ضةندين  ئ��ةوةش  ك��ردووةء 
دامودةزطاكانى  لة  كَيشةى 
حكومةتى هةرَيمء نووسراوة 
ِرةسمييةكاندا دروستكردووة.

سةرؤكى  وةرتى،  ئةحمةد 
ب��زووت��ن��ةوةى  فراكسيؤنى 
فراكسيؤنةكةى  كة  ئيسالمى، 
ث����رؤذةب����ِري����ارةك����ةى 
ثَيضةوانةوة  بة  ئامادةكردووة، 
مةسةلةية  ئ���ةو  ث��َي��ي��واي��ة، 
دةزط��اي��ةك��ى  ئ��ةرك��ى  تةنها 
ئةركى  بةَلكو  نيية،  زمانةوانيى 
»ئةو  وتيشى:  ثةرلةمانيشةء 

طرفتى  كَيشةو  كؤمةَلَيك  مةسةلةية 
دامودةزطاكانى  ناو  لة  دروستكردووة 
زاراوان��ة  وشةء  ئةو  هةرَيمدا،  حكومةتى 
بة  تائَيستا  دةستنيشانمانكردوون،  ئَيمة  كة 
بة  ثَيويستى  دةخوَينرَينةوةء  شَيوة  دوو 
بؤئةوةى  طرنطة  هةيةء  بةثةلة  بِريارَيكى 
نةهَيَلدرَيت.  دووئيدارةيى  شوَينةوارى 
مافى  مةرجةعةء  كوردستان  ثةرلةمانى 
خؤيةتى كة بِريارَيك دةربكات بؤ يةكخستنى 
ئةو وشةو زاراوانة، هةر لة خؤشمانةوة ئةو 
كارةمان نةكردووة، بةَلكو ثرسء راوَيذمان 

بة خةَلكانى شارةزا كردووة«. 
زانكؤى  مامؤستاى  مةحمود،  هؤطر  د. 
سلَيمانى هةرضةند كارى ئةو ثةرلةمانتارانة 
لةطةأل  ب��ةآلم  وةسفدةكات،  دَلسؤزي  بة 
دةزطا  خؤزطة  لةوةدةكات،  باس  ئةوةشدا 
ل��ةوب��ارةي��ةوة  ك��اري��ان  ئةكاديمييةكان 
بكرداية، بؤئةوةى كار نةطةيشتايةتة ئةوةى 
كؤمةَلَيك ئةندامى ثةرلةمان كة لة ثةرؤشيء 
كةلَينطةلَيكى  كة  وةى  بة  هةستكردنيان 
قسةى  دروستكراوة،  زمانةكةماندا  لة  زؤر 
ئةوان  كارى  ئةوة  ضونكة  بكةن،  لةبارةوة 
نيية، خؤزطة ثةرلةمان ياسايةكى دةربكرداية 
نةك  كارابكرَين،  دةزطايانة  ئةو  بؤئةوةى 

وةكو دةزطايةكى بَيناوةإؤك.
بةرةو  ثرسانة  ئةو  »ثَيويستة  وتيشى: 
إووى كةسانى ثسثؤِر بكرَيتةوة، مةبةستم 
ئةكاديمياى  دةزط��اى  يان  زمانة،  زان��اى 
ئةطةر  كوردؤلؤجى.  مةَلبةندى  كورديىء 
ئةو  ئ��ةوا  بووناية  ك��ارا  دةزطايانة  ئ��ةو 
ثَيشَيلكارييانةى بةرامبةر بة زمانى كورديىء 
شَيوةية  بةو  دةكرَيت  زاراوةكانى  وشةو 
لةبارة  ضى  ئةوانة  كارى  ئةوة  نةدةبوو، 
بةكاربهَينرَيت، ضى لةبارنيية بةكارنةهَينرَيت، 
لةو  ثشتطيرى  ياسا  بة  ثةرلةمان  دواجار 
دامودةزطاكانى  بؤئةوةى  بكات،  دةزطايانة 
دةزطا  ئةو  بإيارى  ملكةضى  بةإَيوةبردن 

ئةكاديماييانة ببَيت«.
لةو  ب��اش��وورى ك��وردس��ت��ان��داو  ل��ة 
حكومةتيىء  دوو  إاب���ردوودا  ساَلى   20
كاريكردووةتة  بةشَيوةيةك  دووئيدارةيى 
لة  ئَيستاش  تا  كة  كورديى  زمانى  سةر 
وشةطةلَيكى  حكومةتدا  دامودةزطاكانى 
قوتابى،   ( نمونة  بؤ  بةكاردةهَينرَين،  جياواز 
ئافرةت،  قوتابخانة،  خوَيندنطة،  خوَيندنكار، 

ذن هتد...( تةنانةت دوو ئةلفوبَيى جياواز لة 
هةولَيرء سلَيمانى دةخوَينرَيت.

ئةمإؤ  ه��ؤط��ر،  د.  ب��ؤض��وون��ى  ب��ة   
زاراوةى  وشةو  لة  زؤر  ثاشةطةردانييةكى 
ئةوةى  شَيوةيةك  بة  هةية،  زمانةكةماندا 
ثَيِرةوبةندانةترء كورددانةتر  إاثةإين  ثَيش 
بؤئةوة  ئ��ةم��ةش  ئَيستا،  ل���ةوةى  ب��وو 
هةر  كوردزمانَيكء  هةر  كة  دةطةإَيتةوة 
خوَيندةوارَيكى كورد خؤى بةوة دةزانَيت كة 
يارمةتى  بة  ثَيويستى  شارةزايةو  زماندا  لة 
كةس نيية، هةروةها خةمسارى بةرثرسانى 
هةلومةرجةى  ئةو  بة زمان  بةرامبةر  كورد 
رذدى  بة  هةرَيم  حكومةتى  خوَلقاندووةء 
اليةنى زمانى نةطرتووة، ئةو هةلومةرجةى 
بازاإى  لة  كة  وايكردووة  ِرةخساوة  كة 
نامؤ  زؤر  شتى  ئَيمةدا  نووسينى  ئةمِرؤى 
هةلومةرجة  ئةو  دةبينرَيت،  زماندا  لةاليةنى 
س���ةدان إؤذن��ام��ةء ط��ؤظ��ارء إادي���ؤء 
وايكردووة  كة  هَيناوةتةكايةوة،  تةلةفزيؤنى 
خةَلكَيك خؤى زمانزان نييةء بووةتة بَيذةرى 
زؤرة،  نووسةر  هَيندةى  كةناآلنة،  ئةو 
شةشى  ئ��ةوةى  زؤرنيية،  خوَينةر  هَيندة 
خولَيكى  ئةوةى  تةواوكردووةو  سةرةتايى 
خؤى  بينيوة  نةخوَيندةواري  قةآلضؤكردنى 

بة نووسةر دةزانَيت.
ئ��ةوةي��ش��ى خ��س��ت��ةإوو، ئ��ةو ج��ؤرة 
شةِرى  ئةو  دةيكاتء  كورد  سياسةتةى 
دووئ��ي��دارةي��ي��ة،  دواج���ار  خؤكوذييةء 
كردنةوةى  هةموويشيانةوة  لةسةروو 
لة  كوردييانة  بةشة  كؤليذء  هةموو  ئةو 
قةزاوناحييةكانداء دروستكردنى ئةو هةموو 
بة ناو ئةكاديمييانة، كة ئةمانة بةرذةوةندى 
حيزب ثَيش بةرذةوةندى تر دةخةن، هؤكارى 
كورد  ئةكاديميى  ثاشةطةردانييةن،  ئةو 
حيزبةكةى  بةرثرسانى  حةزى  إةض��اوى 
دةكات، نةك إةضاوى بةرذةوةندى طشتيى، 
نينء  زمانزان  خؤيان  ئةكاديمييانة  ئةو 

خؤيان بة زمانزان دةزانن.
هاوكات د. محةمةد مةحوى، مامؤستاى 
بة  سلَيمانى  زانكؤى  لة  ك��وردى  بةشى 
هةر  دةستكاريكردنى  إاطةياند:  إؤذنامةى 
وةكو  تر  وشةيةكى  داتاشينى  وشةيةكء 
كارى ئةو ئةندام ثةرلةمانانة دةستتَيوةردانة 
لة ضؤنَيتى داإشتنى زمان لة مَيشكى مرؤظى 

كوردداء خراثكردنى بةكارهَينانى زمان.

وتيشى: »دةستكاريكردنى زمان نة كارى 
ئةوة  ثةرلةمانتارة،  كارى  نة  ثةرلةمانةء 
بة  بةرامبةر  طةورةية  تاوانَيكى  كارةساتء 
دةكرَيت،  كورد  مرؤظى  كورديىء  زمانى 
هةروةك كورد دةَلَيت »نان بؤ نانةوا، طؤشت 
بؤ قةساب« ، ئةو كارةى ئةندامانى ثةرلةمان 
نةشتةرطةري  دارتاشَيك  واية  ئةوة  وةكو 
مَيشكى مرؤظى كورد بكات، بة ثَيضةوانةوة 
ئةكاديمى  زانستيىء  دةزطايةكى  ثَيويستة 
دروستبكرَيت،  كوردستاندا  خوارووى  لة 
زمانى  ئاخاوتنء  زمانى  بةرثرسيارى  كة 
ئَيمة  بةداخةوة  بَيت،  ك��وردى  نووسينى 
تائَيستا  بةآلم  داوامانكردووة،  ضةندجارَيك 

ئةو دةزطايةمان نيية«.
ب��ةردةوام��ب��وون��ى ث��اش��ةط��ةردان��ىء 
اليةن  لة  كورديى  زمانى  ثشتطوَيخستنى 
طةورة  زيانى  هةرَيمةوة  دةسةآلتدارانى 
كاتَيكدا  لة  دةطةيةنَيت،  كورديى  زمانى  بة 
»ضةندين  ئاشكرايدةكات  هؤطر  د.  وةكو 
بةردةوامبوونى  هاواردةكةين  ئَيمة  ساَلة 
نةتةوةكةمان  زيانى  بة  ثاشةطةردانيية  ئةو 
نةطرتووة،  طوَيى  كةس  بةآلم  دةكةوَيتةوة، 
خؤزطة بةرثرسانى كورد بيرَيكيان لة اليةنى 

زمان بكردايةتةوة«.

شاراو هاوإآ

بةرهةم  د.  زانيارييةك  ضةند  بةثَيى 
حكومةتى  س��ةرؤك��ى  س��اَل��ح،  ئةحمةد 
وةزارةتى  ميالكى  لةسةر  لةمساَلدا  هةرَيم 
شَيوةيةكى  بة  كةسى   )172( ث��ةروةردة 
ناياسايى دامةزراندووة، لة كاتَيكدا تائَيستا بة 

رةسميى هيض فةرمانبةرَيك دانةمةزراوة.
ثةرلةمان  ت��ةالرى  لة   )7/12( إؤذى 
لة  باآل  فَيركردنى  ث���ةروةردةو  ليذنةى 
ثةرلةمانى كوردستان لةطةأل سةفين دزةيى، 
كوردستاندا  هةرَيمى  ثةروةردةى  وةزيرى 
رؤذنامة،  زانيارييةكانى  بةثَيى  كؤبووةوةو 
ك��ة ل��ة س��ةرض��اوةي��ةك��ى ئ���اط���ادارةوة 
لةو  ث��ةروةردة  وةزيرى  دةستيكةوتوون، 
ئاشكراكردووة،  ئةوةى  كؤبوونةوةيةدا 
سةرؤكى  ساَلح،  ئةحمةد  بةرهةم  د.  كة  
لةسةر  كةسى   )172( هةرَيم  حكومةتى 
ميالكى وةزارةتى ثةروةردة دامةزراندووة، 

كة ئةوة بة كارَيكى ناياسايي دادةنرَيت.
هةستياريى  )ل��ةب��ةر  س��ةرض��اوةك��ة 
شوَينةكةى نةيويست ناوى بنووسرَيت(، بة 
رؤذنامةى راطةياند: ئةو ذمارةيةى كة 

داي��م��ةزران��دوون  حكومةت  س��ةرؤك��ى 
هاوآلتييانةو  وةزارةتء  »ح��ص��ة«ى 
بةشَيوةيةكى  كةسَيك  هةر  دامةزراندنى 
مافى  رَينماييةكان  لة  ب��ةدةر  ناياسايىء 
ضونكة  دةخ��ورَي��ت،  ت��ر  هاوآلتييةكى 
سةرؤكى  بة  رَيطا  نيية  ياسايةك  هيض 
ناياسايية خةَلك  بةو شَيوة  بدات  حكومةت 

دابمةزرَينَيت.
ثةرلةمانى  نيساندا  مانطى  كؤتايى  لة 
كوردستان ياساى بودجةى ساَلى 2010ى 
بة  ثةسةندكردو  كوردستانى  هةرَيمى 
 )1500( 2010دا  ساَلى  لة  ياساكة  ثَيى 
ثةروةردة  وةزارةتى  ميالكى  لةسةر  كةس 
دادةمةزرَينرَين، لةو ذمارةية )172( كةسيان 
بة ناإةسمى دامةزرَينراون، هةرضةند زياتر 
لة 4 هةزار دةرضووى زانكؤء ثةيمانطاكان 
فؤرمى  2009وة  ئةيلولى  مانطى  ل��ة 
بةآلم  ث��إك��ردووةتةوة،  دامةزراندنيان 
وةزارةتى  تائَيستا  كةسة  لةو)172(  جطة 
ثةروةردة بة رةسمى هيض دةرضوويةكى 
سةرةتاى  لة  بإيارة  دانةمةزراندووةو 
-2010 خوَيندنى  ساَلى  دةستثَيكردنى 

2011  دا دامةزراندن دةستثَيبكاتةوة.
بةإَيوةبةرى  بةرزنجى،  ئيسماعيل 
ث��ةروةردةى  وةزارةت��ى  ِراطةياندنى 
ه��ةرَي��م��ى 

ك��وردس��ت��ان 
رؤذنامةى  بة 
راط���ةي���ان���د: 
ئاطادارى  ئَيمة 
دام��ةزران��دن��ى 
ئةو ذمارةيةينء 
ذم��ارةي��ةك��ى 

تايبةتى  بة  مامؤستايان  لة  زؤر 
لة  تايبةتى  بة  دام��ةزراون،  طةرميان،  لة 
بؤ  حكومةت  سةرؤكى  سةردانى  كاتى 
ئةيلولدا  مانطى  لة  هةروةها  ناوضانة،  ئةو 
كؤليذى  دةرضووانى  لة  زؤر  ذمارةيةكى 
ثةروةردةو كؤليذى بنيات دادةمةزرَينرَين.

لة  ه������ةروةك س���ةرض���اوةي���ةك 

طشتيى  ب��ةإَي��وةب��ةرَي��ت��ى 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  سلَيمانى  ثةروةردةى 
فةرمانَيكى  هيض  تائَيستا  كة  خستةإوو، 
دام��ةزران��دن��ي دةرض���ووان���ى زان��ك��ؤء 

ثةيمانطاكانيان بؤ نةهاتووة. 
لة تةنيشت ذوورى بةشى »ميالكات«ى 

طشتى  بةإَيوةبةرَيتى 
ثةروةردةى سلَيمانى ضةند ليستَيكى جياواز 
هةَلواسراون كة زؤربةيان ئةو ناوانةن كة  
بة واسيتةو بة ناياسايى دامةزراون، وةك 

لةو وَينانةدا دةبينرَيت.
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20 تاقيطةى بةشى كيمياى زانكؤى سلَيمانى ذينطة ثيس دةكات

ذمارةيةك ثةرلةمانتار ثإؤذةيةك بؤ يةكخستنى وشةو زاراوةى كوردى ئامادةدةكةن

» ئةو كارة تاوانَيكى طةورةية بةرامبةر بة زمانى كورديىء مرؤظى كورد«

سةرؤكى حكومةت 172 كةس بة »ناياسايى« لة وةزارةتى ثةروةردة دادةمةزريَنَيت

ثإؤذةكة لة ضوار مادة ثَيكهاتووة، 
بةمشَيوةية، يةكةم: ئةو وشةو زاراوانةى 

خوارةوة بةكارهَينانى إةسمييان لة 
دامودةزطاكانى هةرَيمى كوردستان لة 
نَيوان دوو بةكارهَيناندا بةمشَيوةيةى 
خوارةوة دةبَيت )لة نَيوان خوَيندنطاو 

قوتابخانة خوَيندنطا بةكاردةهَينرَيت، 
لة نَيوان قوتابىء خوَيندنكار قوتابى 

بةكاردةهَينرَيت، لة نَيوان ئافرةتء 
ذن ئافرةت بةكاردةهَينرَيت، لة نَيوان 

بةِرَيوةبةرايةتىء بةِرَيوةبةرَيتى 
بةِرَيوةبةرايةتى بةكاردةهَينرَيت، لة 
نَيوان ثةرلةمانء ثارلةمان ثةرلةمان 

بةكاردةهَينرَيت، لة نَيوان ثةيوةندىء 
ثَيوةندى ثةيوةندى بةكاردةهَينرَيت(.



شاسوار مامة

هةرَيم  حكومةتى  سةرؤكى  بةَلَينةكانى 
جيا  ثرؤذةيةكى  ئةنجامدانى ضةند  بة  سةبارةت 
وةستاونء  بناغةدا  دانانى  لة  رانية  دةظةرى  لة 
»ئةطةر  دةَلَيت:  دةظةرةش  ئةو  رووناكبيرَيكى 
جَيبةجَيكردنى  تواناى  حكومةت  سةرؤكى 

بةَلَينةكانى نيية، با بةَلَينى بريقةدار نةدات«.
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بانطةشةى  لةماوةى 
سةرؤكى  س��ةردان��ى  لة  ع��َي��راقء  نوَينةرانى 
ضةندين  راثةإين،  دةظةرى  بؤ  هةرَيم  حكومةتى 
سةربةخؤى  ئيدارةى  ثَيكهَينانى  وةكو:  بةَلَينى 

راثةإين، زانكؤى راثةإين، مؤنؤمَينتى راثةإين، 
نةخؤشخانةى )200( قةرةوَيَلةيىء ثاركى رانيةء 
شارةكة  دانيشتووانى  بة  ديكة  بةَلَينى  ضةندين 
دانراون،  ثرؤذةكانيش  بناغةى  بةردى  دراوةء 
جَيبةجَينةكراونء  بةَلَينانة  ئةو  تائَيستا  بةآلم 
بةردةكانيش هةر لة شوَينةكانيان ماونء نةبوون 

بة بناغة.
رؤذنامةى  بة  روءناكبير،  عةلى،  خةليل 
بةَلَينانة  لةو  يةكَيك  هيض  تائَيستا  راطةياند: 
تواناى  حكومةت  ئةطةر  جَيبةجَينةكراون، 
جَيبةجَيكردنى ئةو بةَلَينانةى نيية، ثَيويست ناكات 

بةَلَينى بريقةدار بة هاوآلتييان بدات. 

دةظةرة  ئةو  ئيدارةى  بةرثرسانى  هاوكات 
دةبةستنةوة  ثرؤذانة   ئةو  جَيبةجَينةكردنى 
لة  ب��ودج��ةوة  ثةسةندكردنى  دواكةوتنى  بة 

ثةرلةمان.
لة  رانية،  قايمقامى  وس��وو،  حةمةد  عةلى 
دواكةوتنى  بةهؤى  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانَيكدا 
جَيبةجَيكردنى  ب��ودج��ةوة،  ثةسةندكردنى 
نزيكدا  ئايندةيةكى  لة  دواكةوتوونء  ثرؤذةكان 
ثرؤذانة  ئةو  بةشَيكى  جَيبةجَيكردنى  بة  دةست 
زانكؤى  بةَلَينى  »بإيارة  وتيشى:  دةك��رَي��ت، 
بكرَيتء  جَيبةجآ  راثةإين  مؤنؤمَينتى  راثةإين، 

ثرؤذةكانى ديكةش ثَيدةضَيت دوابكةون«.

بابةت/ثَيشنياز

من كة ناوم الي خوارةوة هاتووة هاوآلتييةكي 
هةست  ك��وردَي��ك  وةك  سلَيمانيم،  ش��اري 
دةزانم  ب��ةزةرووري  دةك��ةمء  بةلَيثرسراوي 
ثَيش بةو ئاطرة بطرن كة زؤري لَي سوتاندينء 

ئةطةريش هةية زؤري ديكة بسووتَينَيت.
من ثَيش س�آ ساأل لةمةوبةر هاوثَيض لةطةأل 
ضةند  دروستكردني  دؤكيؤمَينتء  ضةندين 
تاقيكردنةوةي  شاهيدي  كة  جياجيا  ليذنةيةكي 
ثإؤذةكةي من بوون كة هةستام بةدروستكردني 
ئامَيرَيكي ئاطركوذَينةوة كة لةإَيطاي هةستياري 
ئةم  دوكةَلدا  بووني  لةكاتي  كاردةكات  دوكةأل 

ئامَيرة هةَلدةستَيت بةضةند كاردانةوةيةك:
1- زةنط لَيدان لةهةموو بيناكةدا.

لةطةأل  دةبةستَيت  تةلةفؤن  ثةيوةندي   -2
ضوار شوَيني جياوازدا بؤ نموونة:

أ- بنكةي ئاطركوذَينةرةوة. ب-نةخؤشخانة. 
ج-ثؤليسي ناوضةكة. د-ئيدارةي بيناكة.

لةشوَيني  ك��ارةب��ا  ت���ةزووي  بإيني   -3
لةإَيي  تا  شوَينةكة  ضواردةوري  رووداوةكةء 

ئاطرةكةوة كَيشةي كارةبا دروست  نةبَيت.
م��اددةي  بة  ئاطرةكة  ك��وذان��دن��ةوةي   -4

ثَيويستء تايبةت بةشوَينةكة.
رةنط  دةن��طء  ف��ةرارةي  كارثَيكردني   -5

لةديارترين شوَيني بيناكة.
دؤكيؤمَينتةكان:

روون����ك����ردن����ةوةي ئ���ةم ث���إؤذةي���ة 
لةضاوثَيكةوتنَيكي وةزيري ناوخؤ.

داهَينراو  ئامَيري  تاقيكردنةوةي   -2
بةئامادةبووني بةإَيوةبةرايةتي ئاطركوذَينةوةي 

سلَيماني.
3- ثةسةندكردنء ثاَلثشتي كردني ثإؤذةكة 
شارستاني  بةرطري  بةإَيوةبةرايةتي  لةاليةن 

هةولَير، سلَيماني، طةرميان.
ئاسماني  لةكةناَل�ى  ثإؤذةكة  ثيشانداني   -4

كوردساتء لؤكاَل�ى خاكء طةلي كوردستان.
5- بآلوكردنةوةي هةزاران ثؤستةرو دةليل 

لةهةموو شارةكاني كوردستان.
نيطةرانيية  ج��َي��ط��ةي  ئ����ةوةي  ب���ةآلم 
هةموواليةكي  ثشتطوَيخستني  كةمتةرخةمىء 
طرتةوة نةك حكومةت تةنانةت رَيكخراوةكانء 
خاوةن باَلةخانةو تةواوي شوَينة طشتييةكانيش 

خةمساردانة سةيري بابةتةكةيان كرد.
هةوَل�ى  خؤشبةختانة  ئةمانةشدا  لةطةأل 
درَيذةثَيدانء  بوونء  بةردةوام  بؤ  داوة  جديم 

وةك  ئيشكردنم  كارو  هةمان  دةوَلةمةندكردني 
لةطةأل  ئاطركوذَينةوة  راهَينةري  ياريدةدةري 
بإوانامةم  ضةندين  بيانىء  ثسثؤإي  كةساني 

وةرطرتووة لةسةر هةمان كار لةوانة:
هةناسةدان  ئ��ام��رازي  بةكارهَيناني   -1

.)Breathing Apparatus(
هةموو  ثشكنيني  بةكارهَينانء  2- ضؤنيةتي 
 Extinguisher( جؤرة بتَلةكاني ئاطركوذَينةوة

)Fire
لَيخوإينء  خول�ى  ت��ةواوك��ردن��ي   -3
ئاطركوذَينةوة  ئؤتؤمبيل�ى  ثةمث�ى  بةكارهَيناني 

.)Driver is Pump Operation(
 Train( 4- كؤرسي تيؤري بوون بةإاهَينةر

.)The Trainer Course
ماوةتةوة بَلَيم بؤ دواين هةنطاو بؤ ثَيشخستني 
هةموو تواناكانم دروستكردني ديدارَيكة لةطةأل 
جةناب�ى سةرؤكي حكومةتء هةماهةنطى كردن 

لةطةأل اليةني ثةيوةنديدار.

هةردي وةهبى 
ياريدةدةري راهَينةري ئاطركوذَينةوة

فاخير تةالنى

رؤذانة  خةلةكان  دانيشتوءانى 
لة قةزاى دوكانةوة بة تانكةر ئاوى 
وةك  دةضَيت،  بؤ  خواردنةوةيان 
خؤشيان دةلَين هةفتةى دوو بةرميل 
ضةندينجاريش  ثَيدةرَيت،  ئاويان 
بةَلَينى ضارةسةركردنى كَيشةكةيان 

ثَيدراوة، بةآلم جَيبةجآ ناكرَيت.
ث��َي��ش ه��ةَل��ب��ذاردن��ةك��ان��ى 
سةرؤكى  جَيطرى  2009/7/25دا 
حكومةت، بإيارى ضارةسةركردنى 
ث��رؤذةك��ة  داء  كَيشةيةى  ئ��ةو 
 )4( بإى  زارةكيى  بةشَيوةيةكى 
تةرخانكراء  بؤ  دي��ن��ارى  مليار 
دةسةآلتةوة  راطةياندنةكانى  لة 
ثرؤذةكة  بةمزووانة  كة  راطةيةنرا 
جَيبةجَيكردنةوة،  بوارى  دةكةوَيتة 
بةآلم يةك ساأل بةسةر ئةو بةَلَينةدا 
دةإواتء هيض ئةنجامَيكى ديارنيية.

 )26( عةبدوَلآل،  ئةحمةد  رَيباز 
خةلةكان،  دانيشتوءى  س���األ،  
راي��ط��ةي��ان��د: »ن��ةب��وون��ى ئ��او 
ئاو  ئةطةر  كَيشةية،  سةرةكيترين 
نةبَيت، ئاوةدانيش بةردةوام نابَيت«.

 )51( ماوةى  خةلةكان  ناحيةى 
كَيشةى  نةتوانراوة  ناحيةيةء  ساَلة 

بَيئاويى بؤ ضارةسةر بكرَيت.
دةك��ات:  ب��ةوة  ئاماذة  رَي��ب��از، 
بة  ماَليى   )600( شارؤضكةيةكى 
وتيشى:  ناكرَيت،  تَيرئاو  تانكةر 
جةختيان  ب��ةردةوام  »بةرثرسان 
ئاو  كَيشةى  ضارةسةركردنى  لة 

دةكردةوة، بةآلم هيضمان نةبينى«.
ئ��اس��ؤ ب��ةك��ر، ب��ةإَي��وةب��ةرى 
ناحيةى خةلةكان، بؤ رؤذنامة وتى: 
»بإياربوو ساَلى ثار ثرؤذةى ئاوى 
خةلةكان دةستثَيبكرَيت لة دوكانةوة 
ناحيةكة،  بطةيةنرَيتة  ئاو  بؤريى  بة 
كةموكوإييةكى  ب��ةه��ؤى  ب��ةآلم 
ثرؤذةكة  دةرخستةكةدا،  لة  زؤر 
بةإَيوةبةرَيتى  ئَيستاش  دواكةوت، 
 )300( سلَيمانى  دةوروبةرى  ئاوى 
بؤ  تةرخانكردءوة  ديناريان  مليؤن 

ديزاينَيكى نوآ«.
بة  س��ةر  خةلةكانى  ناحيةى 
ساَلة   )51( ماوةى  دوكان  قةزاى 
ناحيةيةو لة ئَيستادا نزيكةى )600( 
ماَلةو نزيكةى )3( هةزار كةس لةم 

شارؤضكةيةدا دةذين.

سآلوي باوكَيك بؤ بةإَيزتان

وةك بةإَيزتان ئاطادارن تةنهاو 
تةنها  لةزانكؤ  وةرطرتن  بؤ  تةنها 

بةرزيي نمرةية؟؟
حكومةتي  كوردستانء  لة  ئَيمة 
ه��ةرَي��م وةزارةت����ي ث���ةروةردة 
طشتي  ب��ةإَي��وةب��ةراي��ةت��ي��ي��ةك��ي 
تاقيكردنةوةكانمان هةيةو كارةكةيان 
ثرسياري  رَينماييء  بإوانامةو 
تاقيكردنةوة طشتييةكانةء ليذنةيةكي 
باآلي تاقيكردنةوة طشتييةكان هةية 
)باثيرة(  مامؤستا  سةرؤكةكةي  كة 
كاريان  طشتي،  بةإَيوةبةري  وةك 
طشت  بؤ  ثرسيار  وةرطرتني  ضيية 
وةك  هةَلبذاردني  قؤناغةكانء 
بةآلم  وردبينيكردنى،  باسدةكرَيتء 
ئاطابن  ب�آ  لةوةدةضَيت  ئةمساأل 
ئينطليزىء  زماني  لةثرسيارةكاني 
كة  بازرطاني  قؤناغي  مراسةالتى 
بةزماني ئينطليزية )وةك باثير دةَلَيت 

هةَلةي هونةريية؟؟؟!!(
لة رؤذنامةدا  باثير  مامؤستا  أ- 
لة  تةنها  بضوكنء  هةَلةكان  دةَلَيت 
)دةنطةكان(دا كة وانييةو ئةوة وةآلم 
كة  طشتييةوة  بةإَيوةبةرة  لةو  نيية 

تةنها  تةنهاو  دةك��ات،  ثةردةثؤش 
ثارةيةي  ئةو  كورسيةكةىء  بؤ 
باآل  ليذنةي  خؤيء  وةريدةطرَيت 
هةذارو  فةقيرو  حيساب�ى  لةسةر 

قوتاب�ىء خوَيندكار.
ئ��ةي  ل���ةالي���ةك،  ئ���ةوة  ب- 
وةآلم  وا  ض��ي  ب��ؤ  م��وراس��ةالت 
دابةشبكرَيتء شَيخ حسَين بَلَيت تةنها 
يةزدان هةَلة ناكات، ئةي ليذنةي باآل 
طشت  ضارةنووسي  لةكوَييتء  تؤ 
زانستيء  وَيذةيىء  خوَيندكاراني 

بازرطاني ضؤن دةبَيت.
ج- مامؤستا شَيخ حسَين دةَلَيت 
لةبةرذةوةنديي قوتاب�ىء خوَيندكار 
دةكرَيت  وردبين�ى  م��وراس��ةالت 
دراوة  وةآلم  ئاطايية  ب�آ  لةو  ئاي 

بةقوتاب�ى.
ليذنةيةكي  بةإَيز  جةناب�ى  د- 
وةزارةت  ل����ةدةرةوةي  ياسايي 
دابن�آ  جةنابت  بةسةرؤكايةتي 
ثارة  بؤ  تةنها  ئةوانةي  سزاي  با 
قوتاب�ىء  ضارةنووسي  بة  ياريي 

خوَيندكاران دةكةن، بدةن.
ضاوةإواني هيممةتي جةنابتينء 
وةك مامؤستاء باوكء خةمخؤر با 

ئةم ب�آ سةروبةريية كؤتايي بَيت.

21ذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27
nawxo.rozhnama@yahoo.com

رؤذنـامة ضـات

شةوي ١٦/١5ي  ئةم مانطة لة كارةساتَيكي ئاطركةوتنةوةدا زياتر لة50 هاوآلتى بيانىء 
اليةنةوة  لةزؤر  كةمتةرخةميى  زانيارييةكان  بةثَيى  قوربانيى،  بوونة  ناوخؤيى 

هةبووة.
تةالرةكاندا  دروستكردنى  كةموكوإيى  لة  حكومةت  تاضةند   .١ تؤ:   راى  بة 
كةمتةرخةمة؟ 2. بؤضى طرنطيى بة سيستمى ئاطركوذاندنةوة نةدراوة؟ 3. تاضةند  
حكومةت دةتوانَيت بةر بةكارةساتى لةناكاء و سروشتى بطرَيت؟ 4. هةر بؤضوونَيكى 

تر.

زةردةشت
بةنرخترين  تةنها  هةية  نرخي خؤي  ئَيمةدا هةمووشتيك  هةرَيمةي  لةم 
حكومةتي  ئةم  سةيرتر  هةمووي  لة  مرؤظة،  كة  نةبَيت  ذيان  سةرمايةي 
ئاستي  خؤي  بةخةياَلي  ئةزاني  موهيم  بة  خؤي  زؤر  خؤمان  هةرَيمةي 
ثَيشكةوتني خؤي لةئاستي وآلتاني ثيشةسازيء نيمضة ثيشةسازيدا ئةبينَيت 

بةآلم تواناي رووبةإووبوونةوةي بضووكترين كارةساتي نيية.

شةثؤل-بةريتانيا
 Health( ثاراستن  تةندروستيء  مةرجةكاني  بووني  بَي  بةإَيزان...... 
and Safty( لة دروستكردني بيناو باَلةخانةو شوَيني طةشتوطوزاردا، هةر 
إؤذَي روداوَيك إووبدات لةو شوَينانةي كة ئةم مةرجانةي تيا نةبَيت، ئةوة 

دَلنيابن كة زؤر لةم جارة جةرطبإتر دةبَيت.

دية
بةشَيكي  بَلَيين   حكومةت  ئةتوانين  لةم جؤرةدا  لةإوداوي  من  بةبإواي 
مةرجي  إةضاوي  ضونكة  ئةستؤ  دةكةوَيتة  بةرثرسيارَيتيةكةي  زؤري 
ئةو  ثَيويستة  كة  إةضاونةكردوة  سةرمايةداراني  و  بازرطان  شارةزايي 
شارةزابن  ثسثؤإو  كةساني  ئةدةن  ئةنجام  كارانة  ئةمجؤرة  كةسانةي 
لةو بوارةدا ضونكة ثةيوةندي إاستةوخؤي هةية بة سةالمةتي هاوالتياني 

هةرَيمء بَيطانةوة.

شيالن
بة بيروإاي من كارةساتَيكي  خةمبار بوو وة كؤمةَلَيك هؤكار هةبوون 
بآ ثالني  ئةندازيار لةم بوارةدا ئةبواية حسابي  رووداوي بكرداية هةروةها 

بةرثرسي ئوتيلةكةش كةمتةرخةم بوو لةداناني ثَيويستي سةالمةتي.

نَيرطز
 هةموو ئةم رووداوانة هةَلةي حكومةتة. لةبةرئةوةي ضاودَيري وردي 
بةئةنجام  ثرؤذةكان  كة  )مقاولةكان(  ئةوانةي  ناكرَيت،  ثرؤذةيةك  هيض 
دةطةيةنن يان كةسوكاري مةسئولن يان بةبةرتيل و طةندةَلي ثرؤذةكانيان 

بؤ دةرضووة. 

كوردستان
هةبووة  كةمتةرخةمي   كةموكوإييء  كة  بكةم  ئةوة  باسي   نامةوآ  من 
لَيبطرم،  تانةو رةخنةي   تا  نيية  لة حكومةتدا ضونكة ئةسَلةن حكومةت هةر 
بةس ئةوةندة ئةَلَيم لةكوَيية خاوةني  هؤتيل سؤما؟!! بؤ بةتةنها جارَيك هةر 
دواي  ئةو كارةساتة جةرطبإة ثرسةو سةرةخؤشي  نةنارد بؤ كةسوكاري  

قوربانيان؟!! 

بؤ ذمارةى داهاتوو:

دواي  بةشداريكردني  بة ليستَيكي  سةربةخؤ لة هةَلبذاردني  ثةرلةماني  كوردستان، 
يةك ساَل لةمةوبةرو لة 2009/7/25 بزوتنةوةي  طؤإان وةك بزوتنةوةيةكي  سياسي  
دةركةوت، لةو بةروارةوة تائَيستا طؤإان وةك ئؤثؤزسيؤن لةناو ثةرلةماني  كوردستاندا 

كاردةكات.

بةإاي  تؤ:
١- ساَلَيك لةتةمةني  طؤإان ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟ 2- لةخؤ راطةياندنييةوة تائَيستا 
بزوتنةوةي   كاركردني     -3 بوة؟  ضي   طؤإان  بزووتنةوةي   كةموكوإيةكاني   هةَلةو 
ثةيوةنديية  بون،  ئؤثؤزسيؤن  راطةياندن، كؤمةاَليةتي ،  لةبوارةكاني ، سياسي ،  طؤإان 
ناوخؤيي  و دةرةكيةكان، لة رابردوودا ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟ 4- طؤإان لةداهاتودا 

ضي  بكات؟

راو بؤضوونةكانتان لةإَيي ئةم ناونيشانانةوةبةرؤذنامةدةطات: 
)www.sbeiy.com( 1. دوانطةى سبةى

nawxo.rozhnama@yahoo.com :2. ئيمةيلى

روداوةكةى ئوتَيل سؤما

بةَلَينةكانى سةرؤكى حكومةت بؤ دةظةرى رانية، جَيبةجَينةكراون

بؤ بةإَيز/د.بةرهةم ئةحمةد ساَلح  سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان

خةلةكان داواى جَيبةجَيكردنى 
بةَلَينةكةى حكومةت دةكات

نامةيةكي كراوة بؤ بةإَيز وةزيري 
ثةروةردةي هةرَيمي كوردستان

روونكردنةوة بؤ رؤذنامةى رؤذنامة 
لة ذمارة )591(ي رؤذى سَيشةممة 2010/7/20 لة الثةإة )17(ي رؤذنامة بةِرَيزةكةتان بابةتَيك بةناوى 

)بازرطانيى بة تةندروستى خةَلكةوة دةكرَيت، ريكالمكردن بؤ دكتؤرو دةرمان دةبَيتة دياردة(. 
بآلوكراوةتةوة كةتيايدا هاتووة: )وةزارةتى تةندروستى بة بِريارَيك شةرعييةت بة سازدانى ئةو ريكالمانة دةداتء …….( 

بةداخةوة لة بةشى يةكةمى بابةتةكةدا لةطةأل ئةوةى ئاماذة كراوة بة نووسراوى ذمارة )6495(ى وةزارةتى تةندروستيى هةرَيمى 
هةمان  ديكةى  خاَلةكةى  دوو  وةردةطرَيتء  نووسراوة  ئةو  يةكةمى  خاَلى  تةنيا  بةآلم  دةرضووة،  2010/6/9-دا  لة  كة  كوردستان، 
نووسراو جيادةكاتةوة لة نووسراوةكة، وةك ياسايةكى سةربةخؤ كة ئَيمة ئاطامان لَيى نةبَيت دةيخاتةإوو، كة ئةمةش ناوردبينيية 
لة طواستنةوةى هةواألء زانيارييةكانء لَيَلكردنى بةرضاوإوونيى هاوآلتييانة لة راستييةكان، بؤية لَيرةدا بةثَيويستي دةزانين هةمان 
نوءسراوى ئاماذةبؤكراو بؤتان رةوانة بكةين بؤ بآلوكردنةوةى، ضونكة هةرسآ بإطةى ناو نوءسراوةكة بةيةكةوة بةستراون، ديارة 
رةزامةنديي وةزارةتى تةندروستى لةسةر ريكالمكردن بةبآ رةضاوكردنى دوو بإطةكةى ديكةى نووسراوةكة نادرَيت، كة ئةمةش 
شةرعييةتدان نيية بة ريكالمكردن، بةَلكو جةختكردنةوةية لةسةر قةدةغةبوونى ئةو جؤرى ريكالمكردنانة، كة لة كةناَلةكانى راطةياندن 

دةكرَيت بؤ دةرمانء دروستكراوة ثزيشكييةكان. لةطةأل رَيزدا
د.خالص قادر ئةحمةد

بةإَيوةبةرى راطةياندنى وةزارةتى تةندروستى



هةولَير- هةنطاوهاشم

ثارَيزطارى هةولَيرو رؤشنبيريي هةولَير 
داوا لة ضةند سةنتةرَيك دةكةن مؤَلةتةكانيان 
ضاالكييةكانيان  ك��ارو  يان  نوَيبكةنةوة، 
داواكردنى  لةكاتَيكدا  سلَيمانى،  بطوازنةوة 
ناوخؤوة  وةزارةتى  رَيطةى  لة  تةنيا  مؤَلةت 

دةبَيت.
دارايي  بةرثرسي  ئةحمةد،  مةهداوى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  داهين،  سةنتةرى 
ل��ةط��ةأل ئ���ةوةى م���اوةى دووس���األ بوء 
رؤشنبيريىء  وةزارةت���ى  لة  ثاداشتمان 
دواتر  وةردةطرت،  هةرَيم  حكومةتى  الوانى 
بةستنى  بؤ  كرانةوة  ئاطادار  سةنتةرةكان 
خؤمان  مةبةستةش  ئةم  بؤ  كؤنفرانس، 

لةاليةن  بةآلم  كؤنفرانس،  بؤ  ئامادةكرد 
ثَيمان وترا  ثارَيزطارى هةولَيرةوة  نوَينةرى 
ناوتان تؤمار نةكراوة، ئةمةش واتة ثَيويستة 
بةثَيي  لةكاتَيكدا  بكةينةوة،  نوآ  مؤَلةت 
وةزارةتى  نة  ثارَيزطاو  نوَينةرى  نة  ياسا 
بة  مؤَلةت  نيية  بؤي  الوان  رؤشنبيريىء 
سةنتةر نوآ بكاتةوة، تةنيا وةزارةتى ناوخؤ 

نةبَيت.
سةنتةرى  بةرثرسي  ناميق،  شةهرام 
ئةدةبىء  كاروبارى  بؤ  هونةريى  دةنطى 
ثَيويستة  ب��ةوةك��رد:  ئاماذةى  هونةريى، 
سةنتةرة  ج��ارَي��ك  دوءس����األ  م���اوةى 
هةَلبذاردن  كؤنفرانسء  رؤشنبيرييةكان 

بكةن، بةآلم وةزارةتى رؤشنبيريى بؤي نيية 
مؤَلةت وةربطرَيتةوة، كة لة ئَيستادا بإيارى 
هةَلوةشاندنةوةى ضةند مؤَلةتَيكى سةنتةرى 

رؤشنبيريى داوة.
وتيشي: لةساَلى )2006( سةنتةرةكةمان لة 
سلَيمانى مؤَلةتى وةرطرتوءة، دواتر لةساَلى 
ثاداشتمان  دا  بإياريان  هةولَير  لة   )2007(
دواتر  بةآلم   ،)2008( ساَلى  تاوةكو  ثَيبدةن، 
ئةم ثاداشتةمان لَي بإدرا لةاليةن وةزارةتى  

رؤشنبيرييةوة.
شةهرام ئاماذةى بةوةدا: »بةثَيي ئةوةى 
مؤَلةتى سةنتةرةكةم لة سلَيمانى وةرطيراوة، 
هةولَير  لة  نةدا  رَيطةى  هةولَير  ثارَيزطارى 

نوآ  مؤَلةت  دةبواية  ببةستين،  كؤنفرانس 
ياساية،  ثَيضةوانةى  ئةمةش  كة  بكةينةوة، 
لة  سلَيمانييةوة،  ثارَيزطارى  لةاليةن  بؤية 

كؤية كؤنفرانسمان بةست«.
كؤمةَلطةي  رَيكخراوةكاني  ضاالكواناني 
ياسا  بةثَيي  ب��ةوةدةدةن:  ئاماذة  مةدةني 
ناتوانرَيت مؤَلةتي هيض سةنتةرَيك رابطيرَيتء 
ئةوةبكرَيت،  ثَيضةوانةي  ك��ارَي��ك  ه��ةر 

ناياساييةء كارَيكي سياسيية. 
لة  ضاالكوان  ياساناسء  ضةتؤ،  هؤطر 
مةدةنى،  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى  بوارى 
نابَيت  ياسا  بةثَيي  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
يان  رابطيرَيت،  سةنتةرَيك  هيض  مؤَلةتى 

ئةو  لَيبكرَيت،  نوَيكردنةوةيان  مؤَلةت  داواى 
مؤَلةتيان  سلَيمانى  ئيدارةى  لة  سةنتةرانةى 
داواي��ان  هةولَير  لة  ئَيستا  وةرط��رت��وءة، 
كارَيكى  بكةنةوة،  نوآ  مؤَلةت  لَيدةكرَيت 
ناياساييةو بابةتَيكى سياسيية. وتيشي: »ئةو 
الوان  رؤشنبيريىء  وةزارةتى  رَينماييانةى 
بةشَيكى  سةنتةرةكان،  بؤ  دةري��ك��ردءوة 

ناياسايية«.
رؤشنبيريش  وةزارةت���ي  بةرثرساني 
مؤَلةت  ئةوان  كة  دةكةنةوة،  لةوة  جةخت 
لةاليةن  تةنيا  بةَلكو  نادةن،  سةنتةرةكان  بة 
وةزارةتي ناوخؤوة ثرسء رايان ثَيدةكرَيت.

د.ش���ةم���األ ح���ةوَي���زى، ب��ةرث��رس��ي 
بةإَيوةبةرَيتى رؤشنبيريىء هونةريى هةولَير، 
بة رؤذنامةى راطةياند: مؤَلةتى سةنتةرةكان 
ل��ةالي��ةن وةزارةت���ى ن��اوخ��ؤوة دةدرَي���ت، 
دةستثَيدةكات،  ثارَيزطاوة  لة  سةرةتا  كة 
وةزارةتى ناوخؤش ثرس بة ئَيمة دةكات بؤ 
واتة وةزارةتى رؤشنبيريىء  ثَيدانى مؤَلةت، 

الوان مؤَلةت ناداتء مؤَلةت وةرناطرَيتةوة.
 )34( ثاداشتى  ئةمساأل  راشيطةياند: 
سةنتةرى رؤشنبيرييان بإيوة، هؤكارةكةشي 
لة  هةية  بوءة، سةنتةريش  نةبوءنى ضاالكى 
)3( مليؤن زياتر وةردةطرَيت، ضونكة ضاالكى 

هةية.
د.شةماأل ئةوةشى خستةإءو: نة نوَينةرى 
رؤشنبيريىءالوان  وةزارةتى  نة  ثارَيزطاو 
بؤيان نيية مؤَلةت رابطرن، هةر كارَيكى لةم 
سةنتةرانةى  ئةو  بةآلم  ناياسايية،  جؤرةش 
تَيبينيمان  هةية،  سلَيمانييان  مؤَلةتى  كة 

لةسةريان هةية.

راثؤرتي: سيروان عةول

ئاوي  ت��ؤإي  بؤرييةكاني  )50%(ي  تةنيا 
بة  ط��ؤإدراوة  سلَيماني  شاري  ناو  خواردنةوةي 
ئاسنء  بؤري  ثَيشتر  كة  ئةسيلين،  ثؤلي  بؤري 

حةوت جؤش بؤ ئةو مةبةستة بةكارهَينراوة.
لةطةأل  تَيكةَلبووني  تؤإةكانء  خراثيي  بةهؤي 
زَيرابء كارلَيكي بؤرييةكان لةطةأل كلؤرو مادةكاني 
سلَيماني  ئاوي  تؤإي  زؤرب��ةري  زةوي��دا،  ذَير 

ثَيويستي بة طؤإينة.
كة  ئاسنيى،  بؤريى  راب���ردوودا  ساآلنى  لة 
يان  )ئةزبَيز(  بؤريى  )طةَلظةنايس(يان  ثَييدةوترَيت 
ئاوي  تؤإي  بؤ  حةوجؤش(  )بؤريى  )ثالستيك( 
وتةي  بة  بةكارهاتووةء  طةإةكان  خواردنةوةي 
ئةندازيارييان  بؤرييانة مةرجي  ئةو  شارةزايانيش 

تَيدا نةبووة.
لةطةأل  كات  تَيثةإبووني  بة  ئاسن  بؤريى 
هؤي  دةبَيتة  دةكاتء  كارلَيك  زةويدا  ناو  ترشي 
بة  ناسكةو  زؤر  ئةزبَيز  بؤريى  ذةنطهةَلهَينانء 

كةمترين فشار لةسةري تووشى شكان دةبَيت.
ميكانيكء  ئةندازيارى  عةلى،  محةمةد  ئامانج 
بؤ  سلَيمانى،  ئاوي  ضاككردنى  بةشى  لَيثرسراوي 
ئاوي  تؤإي  بؤرييةكاني  »طؤإينى  وتى:  رؤذنامة 
خواردنةوة، زياتر بةهؤى خراثيى  بؤرييةكانةوةيةء 
لةئَيستادا ض جؤرة بؤرييةك لة بازاإدا هةبَيت ئةو 

جؤرة بؤ تؤإي ئاو دادةنرَيت«.
وتيشى: ئَيستا بؤري )ثؤلى ئةسلين( دادةنرَيت، 
بؤ  عةكسى  بَيئةوةى  ئاسانة  جوءآلندنى  ضونكة 
لة  نييةء  ذةنطهةَلهَينانيشى  رزان��دنء  دابنرَيتء 
رووى تةندروستييةوة ئةو بؤرييانة زؤر باشة، ئةو 
)ئاى  ئةلمانى  كؤمثانياي  دةكإين  لَيي  كة  اليةنةي 

زؤ(ية.
ئاوي  تؤإةكاني  طؤإيني  )1990(ةوة  لةساَلي 
ئةو  بةشَيكي  ساآلنة  ب��ةردةوام��ةو  خواردنةوة 

بؤرييانة دةطؤإدرَينء هةندَيكجاريش تؤإي ئاوي 
نوَيدةكرَيتةوة،  جارَيك  ساأل  ضةند  خواردنةوة 
بَيئةوةي بؤرييةكي ئةوتؤ بةكاربهَينرَيت كة تواناي 

بةرطةطرتني ماوةيةكي زؤري هةبَيت.
سلَيمانى  ئاوي  بةإَيوةبةرى  محةمةد،  فةرهاد 
ئاماذةي بةوةكرد: بة بةردةواميي تؤإةكاني ئاويان 
نوَيكردووةتةوة، مةرجيش نيية بة تةنيا بة بؤريى 
دةيطؤإين  هةندَيكجار  بطؤإدرَيت،  ئةسلين  ثؤلي 
ثؤلى  بؤريى  )دةكتايةأل(، ضاكء خراثيى  بة بؤري 
كة  شوَينانةى  ئةو  بؤئةوةى  دةطةإَيتةوة  ئةسلين 
تيرةكانى كةمترة باشترةء جؤينى كةم تَيدةكةوَيت، 
مةعدةنن،  بؤرييانةى  ئةو  نييةء  مةعدةن  ضونكة 
وةك: حةوجؤشء ئاسن لةطةأل كلؤردا يةكدةطرَيتء 

زووتر دةبَيتة هؤى ذةنطهةَلهَيناني.
لةماوةي ضةند ساَلي رابردوودا سلَيماني توءشي 
طةإةكةكانيش  لة  بةشَيك  بوو،  كةمئاويي  كَيشةي 
خواردنةوةيان  ئاوي  تؤإي  ئ��ةوةي  س��ةرةإاي 
دابين  بؤ  ئاويان  باش  بةشَيوةيةكي  بةآلم  هةبوو، 

نةدةكراء بةدةست كةمئاوييةوة دةيانناآلند.
فةرهاد محةمةد ئاماذةي بةوةشكرد: »لةساَلى 
طؤإينى  بة  ك���ردووة  دةستمان  )2003(ةوة 
نيية  مةرجيش  سلَيمانى،  ئاوى  تؤإى  بؤرييةكاني 
لةسةر ضاكء خراثيى بؤرييةكان بيانطؤإين، بةآلم 
ماَلةكانء  زؤربةى  طرنطة  ئَيمةوة  بةالى  ئةوةى 

طةإةكةكان ئاويان بؤ ناضَيت«.
سةرةإاي ئةوةي لةساَلي )2003(ةوة دةست بة 
نوَيكردنةوةي تؤإي ئاو كراوة، بةآلم تائَيستا تةنيا 

)50%(ى بؤرييةكانى شارى سلَيماني طؤإدراوة.
لةوبارةيةوة فةرهاد محةمةد وتي: »بودجةيةك 
بؤ طؤإيني تؤإي ئاو دانراوة لةسةر بودجةى قةرزى 
ثرؤذةيةكى  ضةند  ئَيستاش  عَيراقء  بؤ  ذاثؤنى 
رةزامةنديمان  كة  بةردةستداية  لة  ديكةمان 
دينارةو  مليار   )20( بةبإى  ئةويش  وةرطرتووة، 

بةوةش ضةند طةإةكَيكى ديكة دةطؤإدرَيت«.

راثؤرتى: زمناكؤ ئيسماعيل

بةشى  تاقيطةى  ئ��اوةإؤى  ب��ؤرى 
زانكؤى  لة  زانست  كؤلَيذى  كيمياى 
دةبَيت  بؤرى  هةمان  تَيكةَلى  سلَيمانى 
لةكاتَيكدا  كة ئاوةإؤى طشتيى لةسةرة، 
مادةى  دةيان  تاقيطةية  ئةم  ئ��اوةإؤى 

زيانبةخشى تَيدايةء ذينطة ثيس دةكات.
محةمةد  ف��ةرةي��دون  ئ��ةن��دازي��ار 
لة  ئ��ةن��دازي��اران  سةرؤكى  محَيدين، 
سلَيمانى،  ذينطةى  بةإَيوةبةرَيتى 
جةخت لةوةدةكاتةوة، كة ئةو شوَينانةى 
تاقيطةيان هةية، وةك تاقيطةكانى زانكؤء 
تاقيطةكانى تةندروستى طشتيىء ئةهليى 
دةطةيةنن  طةورة  زيانَيكى  سةرجةميان 
تَيكةأل  كة  لةكاتَيكدا  شار،  ذينطةى  بة 
بكرَين،  شارةكان  طشتيى  ئاوةإؤى  بة 
ضونكة هةندَيك مةواد لة ئاوةإؤكةياندا 

هةية ذةهرى كوشندةية.
بؤ حاَلةتَيكى لةمجؤرة ئةندازيار 
فةرةيدون محةمةد وتى: ثَيويستة 
تاقيطةيان  كة  دةزطايانةى  ئةو 
ثاآلوتنء  بة  تايبةت  يةكةى  هةية 
ض��ارةس��ةرك��ردن��ى ئ��اوةإؤي��ان 
هةبَيت، كة بةداخةوة ئةم خاَلة لة 
هةرَيمى كوردستان رةضاوناكرَيت، 
لةسةر  مةترسيدارة  ئ��ةم��ةش 

ذينطة.
تاقيطةى بةشى كيمياى كؤلَيذى 
زانست لة زانكؤى سلَيمانى، ماوةى 
تاقيكردنةوةى  وانةى  ساَلة   )14(
دةدرَيت،  ئةنجام  تيادا  بةشةكةى 
تَيكةَلى  ئ��اوةإؤك��ةى  لةكاتَيكدا 
سلَيمانى  طشتى  ئ����اوةإؤى 
حكومةتى  ئةطةرضى  دةبَيتةوة، 
طواستنةوةى  بإيارى  هةرَيم 
زانكؤى سلَيماني داوة بؤ طةإةكى 
قلياسانى شارى سلَيمانىء ئَيستا 
زانكؤى  كيمياى  بةشى  تاقيطةى 
ت��ةواوب��وءن��داي��ة  ل��ة  سلَيمانى 
لةو  ب��ةآلم  نوَييةدا،  كةمثة  لةو 
بةهةمانشَيوةى  تاقيطةيةشدا، 
تاقيطة كؤنةكةيان، بؤريى ئاوةإؤى 
تاقيطةكة خراوةتةوة سةر بؤريى 

طشتيى. 
»زانكؤ  محةمةد  ف��ةرةي��دون 
تاقيطةكانيدا  لةنَيو  مادانةى  ئةو 
لة رَيطةى ليستى  بةكاريدةهَينَيت، 

بة  بكات  ثَيشكةشى  خؤيانةوة  تايبةتى 
بةإَيوةبةرَيتى ذينطةى سلَيمانى، ضونكة 
لةوانةية هةندَيك مةوادى رَيطةثَينةدراوى 
زَيرابى  نَيو  بإذَينة  نابَيت  كة  تَيدابَيت، 

طشتييةوة«.
زانكؤى  نوَيى  بةكةمثى  سةبارةت 
سلَيمانى، كة دةكةوَيتة طةإةكى قلياسان، 
كيمياى  بةشى  لة  مامؤستا  د.ب���ارام، 
زانكؤى سلَيمانى، دةَلَيت: »ئَيمة سةردانى 
كةسانةى  ئةو  ك��ردووة،  كةمثةكةمان 
تيايدابوون كةسانَيك بوون لة دةرةوةى 
دروستكردنىء  بؤ  هاتوءن  وآلت��ةوة 
طرنطييةكى زؤر دةدرَيت بة جياكردنةوةى 
مادةكان لة تاقيطةكان،بةآلم طرنط ئةوةية 
بةكاردَينن،  مادانة  ئةو  كةسانةى  ئةو 
ثاشةإؤكةى نةكةنة ناو ئةو ئاوةإؤيةوة، 

كة دةزانن طشتيية«.
ئةطةر  كة  دةردةخات،  ئةوة  ئةمةش 
كارمةندةكانى تاقيطةكة ئةو مادانة بكةنة 

حاَلةتى  هةمان  طشتييةوة  ئ��اوةِرؤى 
ثَيشووى كةمثى كؤنى زانكؤى سلَيمانى 
دووبارةدةبَيتةوة، بةآلم د.بارام جةختيش 
ثإؤثؤزةَليان  ئةوان  كة  دةكاتةوة،  لةوة 
سةرثةرشتى  كة  ليذنةيةى  بةو  داوة 
ئةو كةمثة دةكاتء داوايان كردووة كة 
زَيرابةكانى  تَيكةآلوى  كيميا  ئاوةِرؤى 

ديكة نةكةن.
كيمياى  بةشى  بةرنامةكانى  بةثَيى 
سلَيمانى  زانكؤى  لة  زانست  كؤلَيذى 
بَيت، لة كةمثى نوَيى زانكؤكةياندا خؤيان 
بةكاردةهَيننةوة  تر  جارَيكى  مادانة  ئةو 
)ريسايكلين(، كة دةضَيتة ئاوةإؤكةيانةوة، 
اليةنى  ك��ة  ئ���ةوةى  دواى  ئ��ةم��ةش 
ئاوةإؤيةكى  كةمثةكة  جَيبةجَيكارى 
تايبةتيان بؤ دروستدةكاتء ئاوةإؤكةيان 

تَيكةَلى ئاوةإؤى طشتيى نابَيت. 
»ئَيمة  وتيشى:  لةمبارةيةوة،  د.بارام 
لة كيميا ئةو مادانةى زؤر مةترسيدارن 
نايدةين بة خوَيندكاران، تةجروبةى 
بة  بةآلم  كيميايية،  هةية  ئةوةمان 
خؤشمان  دةيخوَينين،  نةزةريى 
تةنانةت  دةكةين،  ئةوة  ئاطاداريى 
هةموو  كة  خوَيندكارةكان،  بة 

مةوادَيك بةكارنةهَينن.
زان��ك��ؤى  ل��ة  كيميا  ب��ةش��ى 
مادةكانى  رؤذان���ة  سلَيمانى 
بةيس،  ئةسيدء  )سؤَلفَلدةكان 
مةوادى ئؤرطانييةكانة( بة رَيذةى 
نزيكةى دوو كيلؤ بؤ مادةى رةقء 
مادةى شل  بؤ  ليتر  دوو  نزيكةى 

بةتَيكةَليى بةكاردةهَينَيت.
مامؤستاى  رةش��ي��د،  موسا 
زانكؤء شارةزا لة بوارى كيميايى، 
تَيكةَلكردنى  دةكات:  بةوة  ئاماذة 
ئةو مةوادانة بة ئاوةِرؤى طشتيى 
مةترسي هةية لةسةر تةندروستى 
تَيكدانى  ذينطةء  هاوآلتييانء 
ضارةسةرى  ناوضةكة،  سروشتى 
جياكردنةوةى  بة  حاَلةتةش  ئةم 
ئاوةإؤى ئةو تاقيطانة لة تاقيطةى 

طشتيى دادةنَيت.
بة  رةشيد،  موسا  ه��ةروةك 
ثَيويستى دةزانَيت ئةو مةوادانةى 
تاقيطانةدا  لةو  دةردةض��َي��ت  كة 
ذوورى تايبةتى بؤ بكرَيتء لةوَيوة 
تَيدابكرَيتء ئةو مادة  ضاكسازيى 
كة  كةمبكرَينةوة  ذةهراوييانةش 

لةو تاقيطةيانةدا بةكاردَين.

ذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27بةدواداضوون 20
nawxo.rozhnama@yahoo.com
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راثؤرتى: سيروان عةول

ت��ةث��وت��ؤزء ب����ؤنء ب��ةرام��ةى 
بنكةى  نةبوونى  ئاوء  كةميى  زَيرابء 
لة  باخضة  ياريطاو  تةندروستىء 
هاوآلتييانى  لة  واى  ناوضةكةيان 
طةإةكى راثةإين كردوءة كة ناإةزايى 

دةرببإن.
ماوةي )6( ساَلة خةَلكى طةإةكةكانى 
ئةحمةدئاوا،  ئازاديى،  سؤران،  )زانكؤ، 
بةري  دوو،  بروسكى  يةك،  بروسكى 
ف��إؤك��ةخ��ان��ة(ى راث��ةإي��ن��ى ش��ارى 
سلَيمانى، كة زياتر لة )40( هةزار كةس 
لةم طةإةكانة نيشتةجَين، تائَيستا بةثَيى 
بؤ  خزمةتطوزارييةكانيان  ثَيويست 

جَيبةجَينةكراوة.
م��ح��ةم��ةد ئ��ةح��م��ةد، خ��اوةن��ى 
نوءسينطةى بة كرَيدانى زةوى، خةَلكى 
بةوةدةكات:  ئاماذة  بروسك،  طةإةكى 
ماوةى دووساأل دةبَيت لةم طةإةكةدانء 
خزمةتطوزارييةكان  زؤرب���ةى  ل��ة 
ضةوإَيذ  تةنيا  طةإةكةكان  بَيبةشنء 
ئاويان  كة  جاريش  رؤذ  ضوار  كراوةو 
ماَلةكةيان  تانكي  تةواوةتى  بة  دَيت  بؤ 
ئاوإى  شارةوانيش  تائَيستا  ثإناكاتء 
طةإةكةكةيان  كؤآلنةكانى  رَيطةء  لة 

نةداوةتةوة.
م��ح��ةم��ةد ئ��ةح��م��ةد وت���ى: »ن��ة 
منداآلنمان  كة  هةية  خوَيندطةيةكمان 
تةندروستى،  بنكةى  نة  بخوَيننء  تَييدا 
دةبَيت  ئؤتؤمبَيليش  هاتوضؤكردنى  بؤ 
بطةينة  تا  ببإين  رَيطة  كيلؤمةتر  دوو 
رَيطةى  هيض  ثاسةكانء  مةوقيفى 
ثةإينةوةيةكيش لةسةر رَيطةى طشتيى 
بؤئةوةى  نيية  تاسَلوجة  راث��ةإي��ن 

خؤمانء منداَلمان لَيى بثةإينةوة«.
رةخنةى  نوءسينطةية  ئةو  خاوةنى 
سةرؤكى  بةَلَينى  جَيبةجَينةكردنى  لة 
بانطةشةى  لةكاتى  ط��رت  حكومةت 
هةَلبذاردنداء وتى: »سةرؤكى حكومةت 

كَيشةكانمانى  ضارةسةرى  دةبواية 
هةَلبذادندا  ثرؤسةي  لةكاتى  بكرداية، 
بؤ  ثةإينةوةمان  ثردَيكى  كة  دا  بةَلَيني 
هةر  تائَيستاش  بةآلم  درءستبكرَيت، 

بةَلَينةكةين«. ضاوةإوانى 
ساَلةء   )12( تةمةنى  محةمةد  رةوا 
خوَينكارة لة ثؤلى هةشت، طازندةى ئةوة 
كردوون،  بؤ  بينايان  هةرضةندة  دةكات 
ماَلدايةء  لة  خوَيندطةكةيان  ب��ةآلم 
ياريطايةكمان  »ئَيمة بؤ خؤمان  وتيشى: 
 )10( هةريةكَيكمان  كة  دروستكردوءة، 
ك��ؤك��ردووةت��ةوةء  دينارمان  ه��ةزار 
طرَيدةرَيكمان هَينا بؤئةوةى ئةو ثارضة 
زةوييةمان بؤ ياريطا رَيكبخات، كة بإى 

)175( هةزار دينارى تَيضوو«.
هاتنةكةى  »لة  وتى:  خوَيندكارة  ئةو 
لَيكردء  داوام��ان  حكومةتدا  سةرؤكى 
وتى ياريطايةكتان بؤ دروست دةكةين، 

بةآلم بةدةم داواكةمانةوة نةهات«.
لة  ي��ةك��َي��ك  ب����ةإَي����وةب����ةرى 
راثةإينيش  طةإةكى  خوَيندنطةكانى 
كَيشةى  زياترى  وردةكاريى  بة  ئاماذة 

خوَيندن لةو طةإةكةدا دةكات. 
بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  هؤشيار   
قوتابخانةى رؤذى نوَيى بنةإةتى، وتى: 
»ماوةى )6( ساَلة ئَيمة لةناو خانوءيةكدا 
كة  كردءوة،  ثةروةردة  خوَيندكارانمان 
لةخؤطرتوءةء  بنةإةتى  ثؤلى  شةش 
كة  داوام��ان��ك��ردءوة  ضةندينجار  
بةآلم   بكةنةوة،  بؤ  خوَيندطةيةكمان 
ثؤلييان  دوان��زة  بينايةكي  هةرضةندة 
ئةمةش  هَيشتا  كردووينةتةوة،  بؤ 
ض��ارةس��ةرى  ئ��ةوت��ؤ  بةشَيوةيةكى 

كَيشةى خوَيندكاران ناكات«.
دانانى  رءوى  لة  كة  ئاشكراشيكرد 
هةية،  كةموكورتييان  مامؤستاشةوة 
مامؤستايان   )2( رابردوودا  لةساَلى  كة 
دوو  مامؤستايةك  دةبواية  كةمبوو 

ئةوةش  كة  بَلَيتةوة،  جياواز  وان��ةي 
»لة  وتيشى:  ن��ةب��وو،  خ��ؤى  وان���ةى 
لةبةر  بكةين  هاتوضؤ  ناتوانين  زستاندا 
قوإاوء ضةندين مارو دووثشك رووى 

لةم ناوضةية كردءوة«.
ئيدارييةكانى  بةرثرسة  هاوكات 
دانيشتوانى  داواى  راثةإينيش  طةإةكى 

ئةو طةإةكة بة رةوا دةزانَيت.
ناحيةى  بةإَيوةبةرى  لةتيف،  ئومَيد 
بةوةدا:  ئاماذةى  راثةإين،  بةكرةجؤء 
داواكارييان  هاوآلتييانء  كَيشةى 
رةواية، وتيشى: »لة )18(ى ئةم مانطةدا 
ئاوى  فةرمانطةى  بةإَيوةبةرى   لةطةأل 
كَيشةمان  كة  كردءوة،  قسةم  راثةإيندا 
هةبوو بة رةبتكردنى بؤرى  كة بة )22( 
رةزامةنديى  ثارَيزطاوة  لة  دينار  مليؤن 
بة  دةس��ت��دةك��ةي��ن  دراوةء  ل��ةس��ةر 
بةإَيوةبةرى  وتةى  بة  جَيبةجَيكردنى. 
رؤذدا   )20( لةماوةى  راثةإين  ئاوى 

ضارةسةرى ئةوكَيشةية دةكةن.
»هةوَلمانداوة  وتيشى:  لةتيف  ئومَيد 
كة )2( ثردى ثةإينةوة لةسةر شةقامى 
بؤئةوةى  دابنرَيت  راثةإين  طشتيى 
كة  بثةإنةوة،  لَيى  بتوانن  هاوآلتييان 
ئةم  لةماوةى  جَيةبةجَيكراوةء  ئةوةش 
ثردانة  ئةو  دانانى  بة  دةست  مانطةدا 

دةكةين«.
ب�����ةإَي�����وةب�����ةرى ن��اح��ي��ةى 
نةبوءنى  ب��ة  س��ةب��ارةت  بةكرةجؤ 
وتى:  ديكةش،  خومةتطوزارييةكانى 
لةمساَلدا  ه��ةم��ووى  بَلَيم  »ناتوانم 
توانا  بةثَيى  بةآلم  جَيبةجَيدةكرَيت، 

جَيبةجَييان دةكةين«.
شارةوانيى  سةرؤكى  تؤفيق،  ئاوات 
ثرؤذةى   )10( بة  ئاماذةى  راثةإين، 
خزمةتطوزاريى ديكة كرد، كة خراوةتة 
»ضةندجارَيك  وتيشى:  ب��ةردةس��ت، 
كردءوةو  لةوبارةيةوة  نوءسراومان 

حكومةتيشدا  سةرؤكى  سةردانَيكى  لة 
بةَلينى ثَيداين كة بؤمان جَيبةجآ بكاتء 
حكومةت  سةرؤكى  نوءسينطةى  لة 
تائَيستا  بةآلم  هةية،  نوءسراوةكةمان 
دةستنةكراوة  هَيشتا  دابينكراوة  ئةوةى 
لة  هةندَيك  ل��ةس��ةرى،  ك��ارك��ردن  بة 
ضةندجارَيك  كة  ديكةش  داواك��اري��ى 
سةرؤكى  نوءسينطةى  ضوءينةتة 
دةَلَين  داوام��ان��ك��ردءوة،  حكومةتء 

بودجةمان نيية«.
سةرؤكى شارةوانيى راثةإين وتي: 
»ئَيمةش لةطةأل راى ئةو هاوآلتييانةداين، 
هةرضةندة ئةو ثرؤذانةش ثَيش ئةوةى 
شارةوانى  سةرؤكى  ببمة  لَيرة  من 
بةردةزَينء  كؤمثانياكانى  رَيطةى  لة 
ع����ةواألء س��ةرم��ؤد ه��ةس��ت��اون بة 
بةآلم  كارةكانيان،  جَيبةجَيكردنى 
كة  ئةوةية  ئةويش  تَيداية،  كَيشةى 
تَيكةَلةإَيذكردنى  ب��ة  زستاندا  ل��ة 
دةستكراوة، كة ئةمةش بةهيض شَيوازيك 
لة بنةماى ياسايى ناطونجَيتء )15(سم 

تَيكةَلةإَيذكراوةء ئةمةش كةمة.
هةَلةى  ن��ةزان��ىء  تؤفيق  ئ���اوات 
دانانى  بؤ  ط��ةإان��دةوة  ثرؤذةكانى 
ئةو  وةرطرتنى  نةشارةزاء  ئةندازيارى 
بَيئةوةى  تازةثَيطةيشتوانة  ئةندازيارة 
هيض تةجروبةيةكيان هةبَيت راستةوخؤ 
دةخرَينةسةر ثرؤذةكان، وتيشى: »ئَيمة 
ناتوانين غةرامةى ئةو كؤثانيانة بكةين، 
رَيثَيوانيان  هاوآلتييان  هةرضةندة 
ئةو  كةموكورتيانةى  ئ��ةو  ل��ةس��ةر 
كؤمثانياية كردءوة لةسةر تَيكةَلةكردنى 
بةشَيوةيةكى  ك��ة  ئ��ةوك��ؤآلن��ان��ة، 
لةسةر  ئَيمة  ب��ةآلم  ن��ةك��راوة،  ب��اش 
لة  كة  مةرجانةى  ئةو  جَيبةجَينةكردنى 
لَيثرسينةوة  هةية  تةندةرَيندا  بإطةي 
دةكةين بةثَيى ئةو رَينماييانة لَيثَيضينةوة 

دةكةين«.

پزيشکء
نهيَنييةکاني نةخؤش

ل��ة س��ةردان��ي 
ئ��ةم ج��ارةم��دا بؤ 
کوردستان، بة هؤي 
ک��ةس��وک��ارم��ةوة 
کلينيکي  رَيمکةوتة 
پزيشکى،  ئَيواراني 
ک���ة ب���ة ک����وردي 
عيادة  ب��ة  خ��ؤم��ان 
چةند  ن���اس���راوة، 
سةرنجي  شتَيک 
هةم  کة  راکَيشام، 

شايةني پَيکةنينةء هةم شايةني گريان، کة لة 
لةو  خاوةني  بيستويةکدا  سةدةي  سةرةتاي 
نامؤدَيرنة  شَيوة  بةو  بينء  دکتؤرانة  جؤرة 

مامةَلة لةگةأل نةخؤشء نهَينييةکانيدا بکرَيت.
دةستپَيبکةم  ل��ةوةوة  يةکةمجار  دةبَيت 
خاوةني  کة  بةتايبةتي  پزيشکي  پيشةي  کة 
پيشةکاني  هةموو  لةگةأل  بَيت،  خؤي  عيادةي 
هةية،  جياوازيي  کوردي  کؤمةَلگةي  ناو  تري 
نَيوان زةمينء ئاسمانة،  جياوازييةک هَيندةي 
بَيإةحمانةي  نادادپةروةرييةکي  ئةمةش  کة 
بةدبةختييةکاني  لة  يةکَيکة  ئةمة  پَيوةديارة، 
لة  جياوازيية  ئةم  بةداخةوة،  ئَيمة.  ميللةتي 
دکتؤرةکان  لة  زؤر  کة  وايکردووة  دةرامةت 
دکتؤرةکان،  هةموو  بؤ  زؤرم  رَيزي  )لةگةأل 
دةنا  باسدةکرَيت،  حةقيقةت  وةک  تةنيا  ئةمة 
لةگةَلياندا(  نيية  شةخسيمان  شتَيکي  هيچ 
سآلويشت  کة  پَيوةديارةء  لوتبةرزييان 
بة  هَيندة  دةکةن،  لةگةأل  تةوقةت  لَيدةکةنء 
کة  ئاواتةخوازة  مرؤڤ  خؤبةزلزانينةوةية، 

مةرگي خؤي ببينَيت.
نةخؤشة  کاتي  رَيزنةگرتني  شت،  دووةم 
بليتي  کة  لةکاتَيکدا  دکتؤرةکانةوة،  لةاليةن 
کاتژمَير  فآلن  کة  پَيتدةَلَين  دةبإيت،  عيادة 
ئامادةبة، کةچي زياتر لة دوو سةعات بةسةر 
ئةوةي  بةبآ  دةإوات،  دي��ارک��راودا  کاتي 
ئةمة  ئايا  ئامادةبَيت،  دکتؤر  جةنابي  کة 
بَيإَيزيکردن نيية بة کاتي نةخؤشء )موراجيع( 
دکتؤر واتةني، ديارة بة هؤي نةبووني ياساء 
ئيدارةي  ياسايي  سياسيء  بَيسةروبةرةيي 
بةرامبةر  لَيپرسينةوةيةک  هيچ  کوردييةوة، 

ئةو دکتؤرة بةإَيزانة ناکرَيت.
ئةو  بةسوَيتر،  ناخؤشترء  هةمووي  لة 
کاتةية کة دکتؤر دَيتء سآ سآء چوار چوار 
نةخؤش دةکرَيتة ژوورةوة بؤ الي دکتؤر، ئةم 
کردنة ژوورةوة جةماعيية بووةتة کلتورَيکي 
نهَينييةکاني  وادةکات  کة  قَيزةون،  ناشيرينء 
نةخؤشَيک  کاتَيک  نةپارَيزرَيت.  نةخؤش 
نهَينييةکاني  پَيويستة  دکتؤر،  الي  دةچَيتة 
دکتؤردا  نةخؤشء  لةنَيوان  تةنيا  نةخؤش 
يان  نةخؤشةکة،  رةزامةنديي  بة  مةگةر  بَيت، 
کةسَيکي نزيک لة نةخؤشةکة، يان پزيشکَيکي 
نةخؤش،  نهَينيي  زانيني  دةنا  بن،  ئاگادار  تر 
بة  ت��رةوة،  نةخؤشي  لةاليةن  بةتايبةتيش 
تاوانةء  دونيايي  دينيء  پَيوةرَيکي  هةموو 
زينداني  حوکمي  پَيشکةوتوودا  وآلتاني  لة 
الي  کةچي  لةسةرة،  سةري  ب��ةرةو  ساألء 
دکتؤرة لوتبةرزةکاني کورد، زؤر بة ئاسايي 

وةردةگيرَيت.
نةخؤشييةکي  خاوةني  مرؤڤ  ئةگةر  خؤ 
قةباعةتدار بَيت، يان دةبَيت بة خةجاَلةتييةوة 
بکات،  باسي  تردا  ئةو نةخؤشانةي  لةبةردةم 
دةبَيتة  تا  بدات  گَيلي  لة  خؤى  دةبَيت  يان 
ئومَيدي  بة  خؤى،  وةجبةکةي  دوانةفةري 
دةست  نةکةونة  نهَينييةکانى  کة  ئ��ةوةي 
لة  نيية  مةهزةلة  ئةمة  ئايا  تر.  نةخؤشةکاني 
وآلتي ئَيمةدا؟ ئايا ئةو دکتؤرانة چي بةرامبةر 
خواء  بةرامبةر  چي  دةَلَين؟  خؤيان  ويژداني 
پارة  لة  جؤرة  بةو  کة  دةَلَين،  ماَلءمنداَليان 
ئايا کاتي ئةوة  پةيداکردن بةخَيويان دةکةن؟ 
سيستمي  بة  بخشَينين  چاوَيک  کة  نةهاتووة 
کة  لةکاتَيکدا  عيادةکاندا؟  تةندروستيء 
مرؤڤ ئةو پارة زؤرة بة مؤَلي دةکاتة دةست 
لةسةر  يةک  ئةندازةي  بة  کةچي  دکتؤرةوة، 
دةي ئةو پارةية کاتيان پَيوة سةرف ناکرَيت؟

حکومةت،  پةرلةمان،  دةبَيت  لةإاستيدا 
سةنديکاي پزيشکانء سةنديکاي نةخؤشةکان 
)ئةگةر هةبَيت( چارةيةک بؤ ئةمة بدؤزنةوةء 
پزيشک  نةخؤشء  نَيوان  پةيوةنديي  ياسا  بة 
بؤ  دياريبکةن،  بؤ  چوارچَيوةي  رَيکبخةنء 
گاَلتةجاإيية  شَيوة  بةو  چيدي  کة  ئ��ةوةي 
ياري بة نةخؤشء پارةکةي نةکرَيت، ئيهانةي 
ئةوةي  بؤ  نةکرَيت،  نهَينييةکاني  کةسَيتيء 
يةکةم  ببَيتة  نهَينييةکاني  نةخؤشء  رَيزي 

پَيوةري پزيشکي.
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ضاوان عةلى

)5( كة  بازيان  دةربةندى  ش��ووراى 
هةنطاوةكانى  ثشكنينء  بة  دةست  ساَلة 
ئَيستا  ت��ا  ك����راوة،  دروس��ت��ك��ردن��ى 
بةإَيوةبةرى  وت��ةى  بة  تةواونةبووةء 
ضاوةإوانى  سلَيمانيش،  شوَينةوارى 
بكةوَيتةوة  كة  )2010(دةك��ةن  بودجةى 

بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
قؤناغَيكدا  ضةند  بة  ث��إؤذةي��ة  ئ��ةو 
بؤ  دينارى  )964(مليؤن  كة  تَيثةإدةبَيت، 
تةرخانكراوة، قؤناغى يةكةم كة كارى كنةء 
كؤنةكة  شوورا  دةرخستنى  ثشكنينةكةو  
دووةم   قؤناغى   ،)2006-2005( لة  بوو، 

لة)2007 -2008( دروستكردنى شووراكة 
لةسةر هةمان ئةندازةء وردةكاريى شوورا 
كؤنةكة، قؤناغى سَييةم )2008-2009 ( كة 

دةبوو ثإؤذةكة تيايدا تةواوببَيت.
عةبدوإلةقيب يوسف، سةرثةرشتيارى 
دواى  خستةإوو:  ئ��ةوةى  ث��إؤذةك��ة، 
ثإؤذةكةء  قؤناغَيكى  ضةند  تةواوكردنى 
كة  دةركةوتووة  بؤيان  دةرطاكة،  دانانى 
دةرطاكة بضووكة، هةربؤية داواى طؤإينى 

دةرطاكةيان كردووة.
ب��ة وت���ةى ئ��ةو ش��وَي��ن��ةوارن��اس��ة، 
وةآلمى  لة  شوَينةوار  بةإَيوةبةرَيتيى 
طؤإينى  بة  ئاماذةيان  نووسراوةكةياندا 
كة  ك��ردووة،  شووراكة  ديزاينى  طشت 

هةربؤية  بكرَيت،  طةورة  دةرطاكة  ئةطةر 
كَيشةكة طةيشتووةتة هةولَير.

بازيان  دةربةندى  ش��ووراى  دةبوو   
تةواوبكرَيت،  بَيتء  كؤتايى  ل��ة)2009(دا 
بةآلم تا ئَيستا بة تةواونةكراوى ماوةتةوةء 
يوسف،  عةبدولرةقيب  بؤضوونى  بة 
لة هةولَير كة  هؤكارةكةى ضةند كةسَيكن 
ثلةى حكومييان هةيةء دذى شوَينةوارنء 
زياتر لة ساَلَيكة بة ئانقةست ثإؤذةكةيان 
دواخستووةء بؤئةو مةبةستةش سةرؤكى 
لَيكؤَلينةوةى  ليذنةيةكى  حكومةت 

ثَيكهَيناوة.
ب��ةإَي��وةب��ةرى  دي��ك��ةوة،  لةاليةكى 
ه��ؤك��ارى  سلَيمانى،  ش��وَي��ن��ةوارى 

تةواونةكردنى ثإؤذةكةى بؤ كةموكووإيى 
بودجة طةإاندةوة، كة تا ئَيستا نةكةوتووةتة 

بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
ئاماذةى  رؤذنامة  بؤ  رةشيد  كةمال 
ل���ة  ش��ووراك��ة  دةب���وو  ب��ةوةك��رد: 
مانطى   لة  بةآلم  بكراية،  تةواو  )2009(دا 
تا  راطيرابوو  بودجةكة  ئ��اب��ى)2009(وة 
دواى  لة  بوو،  دةستبةكار  نوآ  كابينةى 
لةبةرئةوةى  شةشةميشةوةء  كابينةى 
بؤ  دان��ةب��ةزي��وة  بودجةكة  ئَيستا   تا 
ثةسةندكراويى  بة  بةإَيوةبةرَيتييةكانء 
)264(مليؤن  ئةو  تا  بؤمان،  نةهاتووة 
دينارة سةرفبكرَيت، كة بؤ قؤناغى كؤتايى 

ثإؤذةكة ثَيويستة.

سةرثةرشتيارى ثرؤذةكة: كةسانَيكى حكوميى  لة هةولَير دذى 

شويَنةوارنء هؤكارن بؤ دواكةوتنى شووراى دةربةندى بازيان

زياتر لة )40( هةزار هاوآلتى راثةأين داواى خزمةتطوزاريى دةكةن

طةإةكي راثةإين بة نةبووني خزمةتطوزاريدا بناسنةوة
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راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

ثةنابةرانى  سةرتاسةريى  فيدراسيؤنى 
دؤكيؤمَينتةكانى  بةَلطةو  سةرجةم  عَيراقى، 
ه��ةردوو  رَيكةوتننامةكانى  بة  سةبارةت 
وآلتانى  لةطةأل  عَيراق  هةرَيمء  حكومةتى 
رةوانةى  ثةنابةران  ناردنةوةى  بؤ  ئةوروثا 
ليذنةى مافى مرؤظى ثةرلةمان كردووة، بةآلم 
نزيكةى دوو مانطة هيض طفتوطؤيةكى ليذنةكةى 

لةبارةوة نةكراوة. 
دواى ئةوةى كة لة سةرةتاى مانطى نيسانى 
ئةمساَلدا، نوَينةرى فيدراسيؤنى سةرتاسةريى 
ثةنابةرانى عَيراقى لةطةأل ليذنةى مافى مرؤظى 
لةاليةن  كؤبوونةوة،  كوردستان  ثةرلةمانى 
دؤكيؤمَينتةكانى  بةَلطةو  داواى  ليذنةكةوة 
كة  لَيكرا،  ثةنابةرانيان  بةناردنةوةى  تايبةت 
عَيراقء  هةرَيمء  حكومةتى  هةردوو  لةنَيوان 
ئةو  بؤ  ك��راوة،  ئيمزا  ئةوروثيدا  وآلتانى 
لةإَيطةى  مةبةستةش فيدراسيؤنى ثةنابةران 
سةفارةتى  فإؤكةوانييةكانء  كؤمثانيا 
وآلتانء ثةنابةران خؤيانةوة، ضةندين بةَلطةو 

دؤكيؤمَينتى كؤكردووةتةوة.
ئامانج عةبدوَلآل، بةثرسى لقى كوردستانى 
فيدراسيؤنى ثةنابةرانى عَيراقى بة رؤذنامةى 
بةَلطةكانمان  خستنةإووى  دواى  راطةياند: 
ثةرلةمان  مرؤظى  مافى  ليذنةى  لة  داوام��ان 
كرد، كة فشار بخاتة سةر حكومةتى هةرَيم بؤ 
كؤتاييهَينان بة سةرجةم ئةو رَيكةوتننامانةى 
كة لةطةأل وآلتانى ئةوروثادا ئيمزاى كردووة 
ضونكة  ثةنابةران،  ناردنةوةى  بة  سةبارةت 
بةآلم  م��رؤظ��ة،  مافى  ثَيشَيلكردنى  ئةمة 
وةآلمَيكمان  هيض  ليذنةكةوة  لةاليةن  تائَيستا 

نةدراوةتةوة.
كوردستانى  لقى  بةرثرسى  وت��ةى  بة 
طرتنء  عَيراقى،  ثةنابةرانى  فيدراسيؤنى 
دثيؤرتكردنةوةى ثةنابةرانى كورد لة وآلتانى 

ئةوروثى بةردةوامةو لةإَيطةى كةمثء شوَينى 
ئيشةكانيانةوة خةبةر لة ثةنابةران دةدرَيتء 
لة  هَيشتنةوةيان  دةستطيركردنيانء  دواى 

زينداندا، دةياننَيرنةوة بؤ كوردستان.
مانطى  س���ةرةت���اى  ل��ة  ه��ةرض��ةن��دة 
بةَلطةو  ثةنابةران  فيدراسيؤنى  حوزةيرانةوة 
دؤكيؤمَينتةكانى رةوانةى ليذنةى مافى مرؤظى 
ثةرلةمان كردووة، بةآلم تائَيستا ئةو ليذنةية 
هاوكات  نةداوةتةوة،  فيدراسيؤنى  وةآلمى 
بةَلطانة  ئةو  ئاطادارى  ليذنةكةش  ئةندامانى 

نينء نةيانبينيوة.
هاذة سلَيمان، ئةندامى ليذنة ثةرلةمانييةكة 
سةردانى  لة  كة  روونكردةوة:  رؤذنامةى  بؤ 
بةَلطةو  داواى  ثةنابةراندا  فيدراسيؤنى 
بة وتةى  بةآلم  لَيكردوون،  دؤكيؤمَينتةكانيان 
ئةو ئةندامة ئاطادارنيية لة ناردنى ئةو بةَلطانة 
بؤ ليذنةكةيان، وتيشى: »)7/19( من لة ليذنةى 
مافى مرؤظ بووم باسى هيض كام لةو بةَلطانة 
نةكراوةو نازانم ئةطةر هاتبَيت بؤ سةرؤكايةتى 

ليذنةكة«.

ئةو  ليذنةكةش  ترى  ئةندامَيكى  هاوكات 
ثةيمان  دةكاتةوة،  ثشتإاست  هاذة،  وتانةى 
كؤبوونةوةى  دوايةمين  »لة  وتى:  عيزةدين، 
كرد،  ليذنة  سةرؤكى  لة  ثرسيارم  ليذنةكةدا 
سةبارةت بةو بةَلطانة، بةآلم بةإَيزيان ثَييوتم: 
تائَيستا نةيانناردووةو رةنطة ئةو بةَلطانة هةر 

قسةبَيت«.
بةَلطانة  ئةو  طةيشتنى  ويستى  رؤذنامة 
سةرؤكى  زارى  لة  ثةرلةمانييةكة  ليذنة  بة 
بةآلم  بطوازَيتةوة،  خوَينةران  بؤ  ليذنةكةوة 
سةرؤكى  مةحمود،  ساالر  ئ��ةوةى  بةهؤى 
هيضى  ب��وو،  وآلت  دةرةوةى  لة  ليذنةكة 

لةوبارةيةوة دةستنةكةوت. 
بةزؤر  ثةنابةر   )4000( لة  زياتر  تائَيستا 
هيض  كراونةتةوةو  كوردستان  رةوان���ةى 
جَيبةجَينةكراون،  داواكارييةكانيان  لة  كام 
بةردةست  خراوةتة  ياداشت  بةشَيوةى  كة 
ثةرلةمانى كوردستانء سةرؤكى حكومةتء 
سةرؤك كؤمارى عَيراق هاوكات وةجبةيةكى 
لة  كوردستان  بؤ  ثةنابةران  ن��اردن��ةوةى 
وةفدى  كة  ب��وو،  لةكاتَيكدا  2010/3/28دا 
بةسةردانَيك  ك��وردس��ت��ان  ثةرلةمانى 
ثرسة  بةو  سةبارةت  بةريتانياء  طةيشتبووة 
كؤبوونةوة،  ثةيوةنديدارةكاندا  اليةنة  لةطةأل 
ثةرلةمانى  وةفدةكةى  كؤبوونةوةى  بةآلم 
بة  لةوبارةيةوة  خزمةتَيكى  هيض  كوردستان 
ثةنابةران نةطةياندء لَيشاوى دةستطيركردنء 

ناردنةوةيان بةردةوامة.

رَيكةوتننامةكانى حكومةتى هةرَيم
ثةنابةرانى  سةرتاسةريى  فيدراسيؤنى 
ليذنةى  بؤ  نووسراوَيكياندا  لة  عَيراقى 
ئةو  س��ةرج��ةم  ث��ةرل��ةم��ان،  مرؤظى  مافى 
وآلتانى  هةرَيمء  حكومةتى  رَيكةوتننامانةى 
مةبةستى  بة  كة  خستووةتةإوو  ئةوروثى 
هاوكات  ئيمزاكراون،  ثةنابةران  ناردنةوةى 

لةطةَلدا  دؤكيؤمَينتى  بةَلطةنامةو  ضةندين 
لةو  ذم��ارةي��ةك  ئةمةش  هاوثَيضكراوة، 

رَيكةوتننامانةية:
رَيكةوتننامةيةك   )2005( ساَلى   -1
هةرَيمء  حكومةتى  لةنَيوان  ئيمزاكراوة 
حكومةتى عَيراقدا لةسةر رازيبوونء هاوكاريى 
ناوةإؤكى  ثةنابةران،  ناردنةوةى  بؤ  ئةوان 
رَيكةوتنةكة بةثَيى ئيعترافى حكومةتى بةريتانيا 
كة لة كؤبوونةوةى 2006/11/27دا وةزارةتى 
بةرثرسيارانى  لةطةأل  بةريتانيا  ناوخؤى 
عَيراقييةكان  ك��وردىء  كؤميتة  و  رَيكخراو 
بةسترا، دانيان بةم رَيكةوتنةدا ناو بة ئاشكرا بة 
نوَينةرانى رَيكخراوةكانيان راطةياند: حكومةتى 

بةريتانيا بةبَي رةزامةنديى 
ب�����وون�����ى 

لة  هةر  ناكةن،  كارة  ئةم  هةرَيم  حكومةتى 
حكومةتى  نوَينةرانى  كؤبوونةوةكةشدا 
ئامادةبوون،  كوردستان  هةرَيمى  عَيراقىء 
عةلى  ئةحمةد،  ئيبراهيم  )شاناز  لةوانة: 

بةياتى(.
يان  دوو،  دوو  ثةنابةران  ناردنةوةى   -2
مةلةكى  ئاسمانى  هَيَلى  لةإَيطةى  سَي  سَي 
ئةهلى  فإؤكةى  بة  عةمانةوة  لة  ئةردةنى 
هةولَير  نَيودةوَلةتى  فإؤكةخانةى  ديثؤرتى 
هيض  كاربةدةستان  ئةوةى  بةبَي  كراونةتةوة، 

كاردانةوةيةكى راستةوخؤ نيشان بدةن.
 2007/2/12 رؤژی  سةرلةبةيانی   -3
عَيراقى   ثةنابةرانى  فيدراسيؤنى  له كاتَيكدا 
له به رده م فإؤكه خانه ی سه ربازيی برايزنؤرتن 
له  شاری ئؤكسفؤرد له  حاَله تی خؤپيشانداندا 
كه   په نابه ران  وه جبه يه ی  ئه و  كه   ب��وون، 
پَيكهاتبوو له  )38( په نابه ر به  فإؤكه ی سه ربازيی 
سةرؤكى  ده كرانه وه ،  كوردستان  ديپؤرتی 
له  شاری  نوَينه ريان  له إَيگةی  فيدراسيؤن 
نووسينگه ی  له   عوسمان  د.نوری  به   هه ولَير 
سكرتاريةتی سه رؤك وه زيرانيان راگه ياندووة:  
به إَيده كه وَيت  ئه مإؤ  سه ربازيی  فإؤكه يه كی 
ئه گه ر  ده نيشَيته وه،   هه ولَير  فإؤكه خانه ی  له  
حكومه ت  وه زي��ران و  ئه نجومه نی  به إاستی 
نين،  په نابه ران  به زؤری  ناردنه وه ی  له گه أل 
ئه وا ئه و په نابه رانه  وه رمه گرنه وه،  له  وه آلمدا 
راگه ياندبوو،  فيدراسيؤنى   نوَينه رةكةى  به  
ئ��ه وه   نييةو    ئ��ةوان��ةوة  به   په يوه نديی  كه  
فيدراسيؤنى  هةربؤية  ئةهليية،  كؤمثانياى 
كة  ك��ردووة،  د.ن��ورى  لة  داواي��ان  ثةنابةران 
خؤى بَيتة فإؤكةخانةى هةولَير، لةو كاتةشدا 
رةوان��ةى  رؤذنامةنووسيان  كؤمةَلَيك 
بة  ثةيوةنديى  بةآلم  ك��ردووة،  فإؤكةخانة 
فيدراسيؤنء  نوَينةرانى  كرابوو  ئاسايشةوة 
دةستطيركردبوو،  رؤذنامةنووسةكانيان 
تةلةفزيؤنةكانى فإؤكةخانةشيان كوذاندبووةو 
فإؤكةخانةكة  مةخزةنى  ل��ة  فإؤكةكة 
لة  تايبةتى  هَيزةكانى  هاوكات  نيشتبووةوة، 
فإؤكةخانةى نَيودةوَلةتى هةولَير ئامادةبوون، 

تا ئةم راستيية بشارنةوة.
4- بة بةَلطةو لةإَيطةى ثارَيزةرةكانى ئةو 
ثةنابةرانةى كة فيدراسيؤن كاريان بؤ كردوون، 
رزطاريان  ديثؤرتكردنةوة  مةترسيى  لة  كة 
ثَيش  ثةنابةران  كة  ئاطاداركراونةتةوة  بكةن، 
ئاراستةى  ناوةكانيان  ليست  بة  ناردنةوةيان 
حكومةتى هةرَيم كراوة، ئةوانيش رةزامةندييان 

نيشانداوة تا وةريانبطرنةوة.
5- هَيَلى ئاسمانى زاطرؤس، كة هَيَلى ثارتى 
شارى  لة  بةردةوام  كوردستانة  ديموكراتى 
حكومةتى  بة  فرؤشتووة  تيكتى  فرانكفؤرت 
كة  ثةنابةرانةى  ئةو  ناردنةوةى  بؤ  ئةَلمانيا 
كاتييان  وةآلمى  يان  وةرطرتووة،  رةفزيان 
لَيسةندراوةتةوة، ئةمانةش بةَلطةى ثَيويستيان 
مرؤظى  مافى  ليذنةى  رةوان���ةى  لةطةَلدا 

ثةرلةمان كراوة.
6- رؤذى 2009/5/14 سةرجةم دةزطاكانى 
نَيوان  رَيكةوتننامةى  دانيماركى،  راطةياندنى 
زَيبارى(ء  )وشيار  عَيراق  دةرةوةى  وةزيرى 

حكومةتى  عَيراق سةفيرى  لة  دانيمارك 
ويبةر( بآلوكردةوة )بؤريك  يان 
ن��اردن��ةوةى س��ةب��ارةت بة 
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كوردنء  زؤربةيان  كة  عَيراقى  ثةنابةرى 
خَيزانء منداَليان هةية.

رَيكةوتننامةى  )2008(دا  شوباتى  لة   -7
بةغداو  لة  نوَينةرى حكومةتى سويدى  نَيوان 
بة  سةبارةت  ئيمزاكراوة  زَيبارى،  وشيار 
داواى  كة  ثةنابةرانةى  ئ��ةو  ن��اردن��ةوةى 
ثةنابةريان رةتكراوةتةوة، يان ئيقامةى كاتييان 
ثةنابةرى   )1400( هؤيةشةوة،  بةو  هةية، 
كوردى عَيراقى دواى )8( ساأل ذيان لة سويد، 
هةموويان بة بإيارَيك ئيقامةى كاتييان بؤ تازة 
نةكرايةوةو دةستطيركرانء نَيردرانةوة بةغدا 

لةوَيشةوة ديثؤرتى هةولَير كرانةوة.
رَيكةوتننامة  هةمان  2009/5/14دا  لة   -8
حكومةتى  عَيراقىء  حكومةتى  لةنَيوان 

ذمارةيةكى  بةهؤيةوة  ئيمزاكراوة،  نةرويجى 
لةإَيطةى  ديثؤرتكراونةتةوة،  ثةنابةر  زؤر 
ستؤكهؤَلمةوة، ثةنابةران شاهيدى ئةوةن كة 
فإؤكةخانةى  لة  هةرَيم  حكومةتى  نوَينةرى 
ليستى  وةرطرتنى  بؤ  ئامادةبوون  سويد 

ثةنابةرة نَيردراوةكان.
ئةو  طةيشتنةوةى  ثَيش  ب��ةردةوام   -9
نَيردراوةيان  ب��ةزؤر  ثةنابةرى  فإؤكانةى 
وةخت  ثَيش  كوردستان  هةرَيمى  لة  ثَيية، 
فإؤكةخانةى  لة  ئامادةكراوة  تايبةت  هَيزى 
نَيودةوَلةتى هةولَيرو سلَيمانى بة جلء بةرطى 
ئةو  دواتريش  تايبةتةوةو  ضةكى  تايبةتء 
يان  دةربإيبَيت،  ناإةزايةتيان  ثةنابةرانةى 
دانةبةزيبَيت لة فإؤكةكة، ئةوا بةزةبرو لةذَير 

هةإةشةء شةقكاريىء لَيداندا دابةزَينراون.
وةرطرتنةوةى  زياتر  بةَلطانةش  لةم   -10
هةردوو  لة  نَيردراوةكان  بةزؤر  ثةنابةرة 
سلَيمانى  هةولَيرو  نَيودةوَلةتى  فإؤكةخانةى 
ناإةزايةتى  بضووكترين  نيشاندانى  بةبَي 
بةثَيضةوانةوة  هةرَيمةوة،  حكومةتى  لةاليةن 
ضةوتة  سياسةتة  ئةم  هاوكاريى  ب��ةردةوام 

كراوة.
بةَلطةكانى فيدراسيؤنى ثةنابةران هاوكاتة 
ب��ةدواى  م��اوةي��ةدا  ل��ةم  كة  ئ��ةوةى  لةطةأل 
كورد  ثةنابةرى   )70( ناردنةوةى  شكستى 
حكومةتةكانى  سلَيمانى،  فإؤكةخانةى  بؤ 
سياسةتَيكى  بةريتانيا  بةتايبةتى  ئةوروثا، 
تريان طرتةبةر، ئةويش لةإَيطةى بردنى وةفدى 
سةردانى  بؤ  بةغداوة  لة  عَيراقى  حكومةتى 
ئةو  ب��ةدواى  دةستبةسةرةكان  طرتووخانة 
سةردانةشدا لة )9-6/16( دوو وةجبةى ديكة، 

ب����وون ب���ةزؤر كة )100( ثةنابةر 
كرانةوةو دواى رةوانةى بةغدا 
ذمارةيةكيان زيندانيكردنى 

رةوان������ةى 
ه��ةرَي��م��ى 

هيض  راستييةش  ئةم  كرانةوة،  كوردستان 
طومانَيك ناهَيَلَيتةوة لة رَيكةوتننامةو تةوافوقء 
ئةو  بؤ  هةرَيم  عَيراقء  حكومةتى  هاوكاريى 

سياسةتة ضةوتة. 
داواكارييةكانى فيدراسيؤن:

لة  داوا  عَيراقى  ثةنابةرانى  فيدراسيؤنى 
كوردستان  ثةرلةمانى  مرؤظى  مافى  ليذنةى 
ئةو  لةسةر  تايبةت  كؤبوونةوةى  كة  دةكةن 
بةَلطانة ئةنجام بدةن، بة بةشداريى نوَينةرى 
فيدراسيؤنى  نوَينةرى  هةرَيمء  حكومةتى 
بإيارَيكى  بة  طةيشتن  بؤ  عَيراقى  ثةنابةرانى 
ئةو  بؤ  مةسةلةية،  ئةو  لةسةر  دروس��ت 
دةكات،  ثَيشنياز  فيدراسيؤن  مةبةستةش 
كؤبوونةوةكةدا  لة  ثرسَيك  ضةند  باسى  كة 

بكرَيت، لةوانةش:
كة  ك���وردان���ةى  ث��ةن��اب��ةرة  ئ��ةو   _1
دةكرَينةوة  كوردستان  رةوانةى  بةزؤرةملَي 
كوردستانةوة  فإؤكةخانةكانى  لةاليةن 

وةرنةطيرَينةوة.
ئ��ةو  دةس��ت��ب��ةج��َي��ي  راط��رت��ن��ى   -2
حكومةتى  لةاليةن  كة  رَيكةوتننامانةى 
وآلتانى  لةطةأل  ئةنجامدراوة  هةرَيمةوة 
ثةنابةران،  ناردنةوةى  دةربارةى  ئةوروثادا 

ئةمةش بةإةسميى رابطةيةنرَيت.
وآلتانى  لة  ثةنابةران  رةوشةى  ئةم   -3
ناردنةوةى  سياسةتى  بةتايبةتى  ئةوروثاء 
ثةنابةران ئيدانةو سةركؤنة بكةنء بةإةسميى 
مرؤظى  مافى  ثَيشَيلكارييةكانى  بةحاَلةتى 

لةقةَلةم بدةن.
بكرَيت،  عَيراقى  حكومةتى  لة  داوا   -4
ئاشكراو  رَي��ك��ةوت��ن��ة  ئ��ةو  ت���ةواوى  ك��ة 
كراون  ثةنابةران  حسابى  لةسةر  نهَينيانةى 
لة  ثةنابةرَيك  هيض  هةَلبووةشَينرَينةوةو 

فإؤكةخانةى بةغدا وةرنةطيرَيتةوة.
ب��ةزؤرةم��ل��َي  ث��ةن��اب��ةران��ةى  ئ��ةو   -5
قةرةبوو  كراونةتةوة  كوردستان  ديثؤرتى 
بؤ  طونجاويان  كارى  يان  بيمة،  بكرَينةوة، 
دابين بكرَيت، وةآلم بةخواستةكانى ثةنابةرة 
بةشَيوةى  كة  بدةنةوة،  ديثؤرتكراوةكان 
سةرؤكى  ثةرلةمانء  ئاراستةى  ياداشت 

حكومةت كراوة.

6- فيدراسيؤن داوا 
قةرةبووى  دةك��ات، 
ئةو  ك��ةس��وك��ارى 
بكرَيتةوة  ثةنابةرانة 
منداَلةكانيان  ك��ة 
ثةنابةريدا  لةإَيطةى 

تياضوون.

رَيكةوتننامةكانى هةرَيم، بؤ ناردنةوةى ثةنابةران ئاشكرا دةكرَين
24 دواى ساَلَيك تةمةن: ئؤثؤزسيؤن ضي كردووة... ضي ماوة بيكا؟

ثةنابةران ثَيش ناردنةوةيان بة ليست ناوةكانيان 
ئاراستةى حكومةتى هةرَيم كراوة، ئةوانيش 

موافةتةتيان كردووة تا وةريان بطرنةوة

هَيَلى ئاسمانى زاطرؤس، كة هَيَلى ثارتى ديموكراتى 
كوردستانة بةردةوام لة شارى فرانكفؤرت تيكتى فرؤشتووة 

بة حكومةتى ئةَلمانيا بؤ ناردنةوةى ثةنابةران
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مةهدى ئةبوبةكر
بووة  هةستيارةكان،  مةسةلة  شاردنةوةى 
بة بةشَيك لة رةفتارى سياسيى دةسةآلتدارانى 
راثةإينةوة  ل��ةدواى  كوردستان،  هةرَيمى 
تا بؤيان  تاكو ئةم سةروةختة ثارتىء يةكَيتى 
طشتيى  راى  لة  طرنطةكانيان  مةسةلة  كرابَيت 

شاردووةتةوة.
هةروةك حةسةن عةلةوى، لة كتَيبى )العراق 
دولة املنظمة السرية(دا عَيراقى سةدام حسَينى بة 
رَيكخراوَيكى نهَينيى ضوواندووة، ئَيستا هةرَيمى 
عَيراقةكةى  هةمان  بة  بووة  كوردستانيش 
سةدامء بةو رَيكخراوة نهَينييةى هةرضى خؤى 
ئارةزووى بَيت دةيكات، ياساء رَيساكانيش تا 
بةرذةوةنديى  لة  كة  دةكةن،  بإ  ئةندازةية  ئةو 
لةئاستى  ياسا  سةرى  نا  ئةطةر  بَيت،  خؤياندا 

ثاذنةيان دةبينن.
تةماشاكةن؛ لةدواى راثةإينةوة كآ دةزانَيت 
ضى لة ثشتى ثةردةوة لةنَيوان ثارتىء يةكَيتيدا 

طوزةراوة؟
كآ هؤكارى راستةقينةى شةإى ناوخؤى لة 
دةمى ئةو دوو حيزبةوة بيستووة؟ ئةرآ كةس 
كوذراوةكانى  بريندارء  ذمارةى  بزانَيت  هةية 
شةإى ئةو دوو حيزبة ضةند كةس بووة، يان 
ثارتىء يةكَيتى لةو دةيان جةولةى طفتوطؤيانةى 
ياخود  وتووة؟  ضييان  شةإدا  لةكاتى  نَيوانيان 
رَيكةوتننامةكانى نَيوانيان ضى تَيدا نووسراوةء 

لةسةر ضى رَيكةوتوون؟!
بؤضى  ثارتى  يةكَيتىء  دةزانَيت  كآ  ئةى 
ئَيرانيان  كوردييةكانى  حيزبة  pkkء  شةإى 
دوو  ئةو  رَيكةوتنةكانى  ئاطادارى  كآ  كرد؟ 
ئَيران،  توركيا،  دةوَلةتةكانى  لةطةأل  حيزبةية 
دا،  حسَين  سةدام  سةردةمى  عَيراقى  سورياء 
يةكترى؟  شكاندنى  هاوكاريىء  وةرطرتنى  بؤ 
زارةكيش  ئةطةر  رَيكةوتنانة  ئةو  بةمةرجَيك 
بووبن، ئةوكات هةإةشة بوون بؤ سةر قةوارةى 

نةتةوايةتى كورد لة هةرَيمى كوردستان. 
دواى بإانةوةى شةإ، كةس هةية بةإوونى 
بنةمايةك  ضى  لةسةر  يةكَيتى  ثارتىء  بزانَيت 
حكومةتيان يةكخستةوة؟ لةسةرضى رَيكةوتن؟ 

بةرذةوةنديى  ل��ةدذى  رَيكةوتنةكةيان  ئايا 
هاوآلتييان نةبوو؟ وةك ئةوةى لة رَيكةوتننامةى 
ستراتيذيدا دواى ضةندين ساأل لة ئيمزاكردنى 

بينيمان؟
كام اليةن، يان كةسايةتى دةزانَيت، يةكَيتىء 
ثارتى لةسةر ضى بنةمايةك بةشداريى ثرؤسةى 
اليةنى  كام  لةطةأل  دةك��ةن؟  عَيراق  سياسيى 
رَيكةوتننامةيان  سوننى  يان  شيعي،  عةرةبى 
هةية؟ ئَيستاش كآ ئاطادارى كؤبوونةوةكانيانة 
ماليكيدا؟  حةكيمء  ئال  سةدر،  عةالوى،  لةطةأل 
وةفدَيكيان ناردة بةغداء لةمالشةوة بة هةوةسى 

خؤيان لةطةأل ئةمء ئةودا شةكليان كردووة.
تاسةر  يةكَيتى  ثارتىء  ماَلييةوة،  لةإووى 
ئَيسقان وآلتيان كإاندووةتةوة، ض كةسَيك، يان 
ثَيش  بكات  ئةوة  بانطةشةى  دةتوانَيت  اليةنَيك 
لة  ضةنديان  حيزبة  دوو  ئةو  ناوخؤ  شةإى 
ثارةى طومرطء داهاتةكانى ترى كوردستانء 
دةستكةوتووةء  ئاوديوكردنةكان«  »ثرؤسةى 

ضؤنيان دابةشكردووة؟
كآ جورئةت دةداتة بةرخؤى بزانَيت داهاتى 
طومرطى برايم خةليل، كة هؤكارى راستةوخؤى 
شةإى نَيوان ثارتىء يةكَيتى بوو، ضةند بووةء 

هةريةكى ضةنديان لَى دةستكةوتووة؟
دواي دةستثَيكردنى شةإيش كام رَيكخراو، 

ه��ةردوو  داراي���ي  وةزارةت���ى  تةنانةت  ي��ان 
حيزبة  دوو  ئ��ةو  دةزان��َي��ت  حكومةتةكةش 
ثارة  لةو  ضييان  دةستكةوتووةء  ضةنديان 

بَيشومارة كردووة؟
ح��ك��وم��ةتء  ي��ةك��ط��رت��ن��ةوةى  دواي 
اليةنة  عَيراقء  لة  ضةنديان  سةدام،  رووخانى 
ئ��ةوةى  وةرط��رت��ووة؟  كؤمةكبةخشةكان 
)17%(ية  لة  ئةو  تةنيا  بةرضاو  خستوويانةتة 
لة ئةنجومةنى نوَينةرانى  بووة، كة بةإةسميى 
عَيراقدا بؤ هةرَيمى كوردستان بإيارى لَيدراوة.

دوو  ئةو  كؤمثانياكانى  دةزانَيت  كآ  ئةى 
بازرطانى  بوارَيكدا  ضى  لة  ضةندن،  حيزبة 
كام  هى  كؤمثانياكان  حيزبيشدا  لةناو  دةكةن؟ 

بةرثرسء كام كوإى بةرثرسن؟ 
لة هةموو ئةوانةش هةستيار تر، كةس هةية 
بزانَيت داهاتى ثارتىء يةكَيتى لة نةوتى هةرَيمى 
كوردستان ضةندة؟ هةردووال بؤ دابةشكردنى 

داهاتةكةى ضؤن رَيكةوتوون؟ 
داهاتء  لةبارةى  ناوخؤ  ميدياكانى  ئةوةى 
بآلوى  نةوت  لة  حيزبة  دوو  ئةو  دةستكةوتى 
ضونكة  تر،  هيضى  خةمآلندنةو  تةنيا  دةكةنةوة 
ناو دوو حيزبةكة،  تةسكى  بازنةيةكى  لة  جطة 
سياسيى  مةكتةبى  ئةندامانى  تةنانةت 
نةوت  دةستكةوتةكانى  ئاطادارى  هةردووالش 

نيين؟ 
ميدياكان  ئةطةر  دةثرسين؛  لةخؤيان  باشة 
ئاطادارى هيض نةبن، هَيندةى سةرى دةرزييةك 
دةيبيستن  ئةوةى  النةبَيت،  تةواويان  زانياريى 
ئةو  يان  بةرثرس،  ئةم  لةدةمى  بةنهَينيى 
ضؤن  ئيتر  بيبيستن،  جيهانييةوة  رؤذنامةى 
بتوانن زانياريى دروست لةسةر ئةو دوو حيزبة 
داهاتى  بيسةلمَينن  بتوانن  ضؤن  بآلوبكةنةوة؟ 
نةوتى كوردستان، كة دةضَيتة طيرفانى هةردوو 

اليانةوة ضةندة؟ 
 )20( بؤضى  دةثرسين؛  لةخؤيان  ديسان 
نهَينيية،  كردارَيكتان  رةفتارء  هةموو  ساَلة 
لة  راستييةكان  شاردنةوةى  نهَينيىء  ئةطةر 
بةرذةوةنديى  دذى  خؤتانء  بةرذةوةنديى 
كورد نةبووة، بؤضى )50%(ى ئةوانةى باسكران 
ئاشكراتان نةكردووة؟ ئةطةر بةإاستى رَيز بؤ 
لة  حكومةت  بؤضى  دادةنَين،  حكومةت  ياساء 
هةندَيك رؤتينياتى رؤذانة زياتر ئاطادارى هيض 

نيية؟
لة  دةس���ةآلت  ئ��ةوةي��ة؛  راستييةكةى 
دةرةوةى  نهَينيي  رَيكخراوَيكى  كوردستاندا 
بَيت  ب��ةرذةوةن��دي��ى  ل��ة  ئ���ةوةى  ياساية، 
سةرضاوانء ئةوةشى لةدذى بَيت، مةطةر خوا 

رةحمى ثَي بكات!!!

دةسةآلتى كوردستان، يان رَيكخراوى نهيَنيى؟

كارةساتى )28(ى تةمموزى كةركوك

ضاخواردنةوةيةك 
لةطةأل سةرؤك 

مةال فرمان

که رکوک  ق��ه ده ري  ئ��ه وه ي  وه ک 
وابَيتء له  چاره يدا نووسرابَيت، له ژَير 
يان  بَيگانه،  سايه ي هه ر ده سةآلتَيکدا، 
بَيت.  تالنه وه    هه ر  به شي  خؤمانه ، 
ئه گه ر پَيشتر له  چوار الوه  پيالني دژ 
شه راکه تي  وجودء  به   ئَيستا  ده کرا، 
تر  جؤرَيکي  به   پيالنه   ئه م  خاوه نماأل، 
جاران  وه ک  ئ��ه وان  هه يه .  درَي��ژه ي 
خه مساردء  خؤيشمان  گ��وإ،  ب��ه  
چاونه ترسء  ئ��ه وان  خؤشباوه إ،  
چ��اوه خ��وار،  شه رمنؤکء  ئَيمه ش 

ئَيمه ش  ده رف��ه ت��ق��ؤزه ره  وه ء  ئ��ه وان 
شتَيکدا،  هه موو  له   جياواز  ب��ازده ر. 
خؤمان  ماَلي  ف��ه ره��ودي  له   ته نها 
دواي  هه ميشه ش  يه کينء شه ريکينء 
ته واوبووني ياري، دةَلَيين »ئاي هةَله ي 
ده رفه تي  ئاي  کرد،  گه وره مان  زؤرء 

زؤرمان له ده ستدا«.
ئَيستا،  لة  ب��ه ر  س��األ  دوو  بؤيه 
خسته وه   که رکوکيان  تر  جارَيکي 
قه يرانَيکي گه وره ء ده سةآلتي کوردي 
بينييه وه ء  خؤي  قوَلدا  بيرَيکي  نَيو  له  
هانايان  قه يرانه ،  له و  ده ربازبوون  بؤ 
)2008/7/28(داء  له    خةَلک،  بؤ  هَينا 
قسه ي  له سه ر  خؤشباوه إترء  له وان 
ئه وان، له  هه موو اليه که وه  رژاينه  سه ر 
جاده ، شارمان خرؤشاند، بةبآ ئه وه ي 
بزانين چيمان ده وَيت، له  کَيمان ده وَيت، 
چؤنمان ده وَيت؟ هاوارمان ده کرد، به  

دَلي گه وره کان قسه مان ده کرد. 
له و کاته ي گؤإه پاني پارَيزگا جمه ي 
خؤي  ناوماندا  له   خؤکوژَيک  ده هات، 
سوورهةَلگه إا،  گؤإه پان  ته قانده وه ، 
ده يان شه هيدء بريندار که وتنه  زه ويء 
خؤشباوه إييء  قوربانيي  به   بوون 

شه ر منؤکي ئَيمه ء سه رکرده کان. 
خرايه   گومان  کاره سات،  دواي 
چه ند  تورکمانيء  ب���ه ره ي  س��ه ر 

سه ر  هَينرانه   به ندکرا،  لَي  که سَيکيان 
ناء  تاواندا  به   دانيان  ته له فزيؤنء 
ئه وه ي  دواي  قوربانييان  که سوکاري 
به  بإَيك پاره ي که م قه ره بوو کرانه وه  
)500( بريندار  )1000(دؤالر،  )شه هيد 

به رپرساني  هاوکاريي  به   دؤالر( 
ب��ه ره ي  له سه ر  شکاتيان  حيزبيي 
به م  بَلَيي  تؤ  کرد،  تؤمار  تورکماني 
کاره ، به ره   به  رَيکخراوَيکي تيرؤرستي 
مانگَيکي  بةآلم چه ند  بکات؟!،  ده ر  ناو 
ئازاد  به ندکراوه کان  هه موو  نه خاياند، 
ماوه يه کي  داخرا،  که يسه   ئه م  کرانء 
داواي  فه رميي  به   ئ��ه وه ي  وه ک  تر 
به   تورکماني  به ره ي  بکرَيت،  لَيبوردن 
له  اليه ن سه رؤک  پاره يه کي زؤر  بإه  

کؤماره وه  قه ره بوو کرايه وه . 
شه هيدانء  ل��ه   رَي��زل��َي��ن��ان  ب��ؤ 
به   ک��ه رک��وکء  خ��ةَل��ک��ي  هيمه تي 
کاره ساته ،  ئه و  زيندووهَيشتنه  وه ي 
ل��ه الي��ه ن چ��ه ن��د ده وَل��ه م��ه ن��دَي��ک��ي 
ن��ي��ش��ت��م��ان��پ��ه روه رةوة پ���إؤژه ي 
ئامادةکراو  مؤنؤمَينت  دروستکردني 
)پارَيزگار،  شار  به رپرساني  به   درا 
پارَيزگاء  ئه نجومه ني  س��ه رؤک��ي 
به   به رثرسَيك  ه��ه ر  ش��اره وان��ي(ء 
جؤرَيك وةآلمي پإؤژه که يان دايه وهء 
ئه و دَلسؤزانه  به  فه رميي پإؤژه که يان 

داوه ت���ه  ده س���ت ب��ه إَي��ز س��ه رؤ ک 
پإؤژه يه   ئه و  ئَيستا  تا  بةآلم  کؤمار، 
به   جَيبه جَينه کراوه ء که يسه که ش هه ر 

داخراوي ماوه ته وه .
دووه م  يادي  له   كة  خؤيه تي  جَيي 
له   داوا  ک��اره س��ات��ه دا،  ئ��ه م  س��اَل��ي 
له م  بکه ين،  که رکوک  به رپرساني 

باره وه  ده ستبةکاربن:
به   پَيداچوونه وه   هةَلدانه وه ء   -1
 )2008/7/28( ته قينه وه که ي  که يسي 

بةشَيوه يةكى روونء ئاشکرا.
ئ��ه و  ب��ه ده ن��گ��ه وةچ��وون��ي   -2
نيشتمانپه روه رانه ء  ده وَل��ه م��ه ن��ده  
په له کردن له  دروستکردني مؤنؤمَينت 

بؤ ئه و کاره ساته . 
ئه وه ي الي خةَلکي که رکوک جَيي 
بَيده نگيء  پرسياره ،  سه رسوإمانء 
هه موو  له و  به رپرسانه   چاوپؤشيي 
که ميي  گه ندةَلييء  کاري  کاره ساتء 
کاولکارييانه ي  خزمه تگوزاريي ء 
ب��ه  ب��ه رچ��اي��ان��ه وه  ده ک��رَي��ن. ئه و 
که رکوک  خةَلکي  الي  بَيده نگييةش  
ته نها سآ هؤکاري هه يه : بَيده سةآلتي، 
ترسنؤکيء  ي��ان  ده ستَيکةَلبوون، 
سآ  ئه م  هه ر  خؤشويستنء  کورسي 
شار  دَيرزه مانه وه   له   كة  هؤکارةشن 

ده تلَيننه وه .

طشت  ك���ة  ئ�����ةوةي  ب��ةث��َي��ي 
ئازادة  كوردستانةدا  لةم  هاوآلتييةك 
لة دةربإيني بيرو بؤضوءنء خواستة 
طشت  ئةوةي  لةطةأل  شةرعييةكانيدا، 
كة  ب��ردوءة  ب��ةوة  ثةيمان  اليةكمان 
ئامادةية  ئةم هةرَيمة دةرطاي واآليةو 

باوةش بؤ ئازاديي بكاتةوة،
باشي  هؤكاري  ضةندين  لةبةر 
ديكةي بةمةدةنيبوونء طةشةسةندني 
هاوآلتييةكي  كة  منيش  وآلت��ة،  ئةم 
كوردي دانيشتوءي )ئةَلمانيا(م، كة بة 

سةردان هاتوءمةتةوة، بةوةندةي كة لة هةندةرانيش ثةيوةنديي 
توندوتؤَلم بة كوردستانةوة هةية، ئارةزوءيةكم ال دروستبوء، كة 

بة مافي خؤمي دةزانم. 
ئةوسا  )ظالتةر شتايينمايةر(، كة  بةإَيز  لة ماوةيةك كة  بةر 
وةزيري دةرةوةي ئةَلمانيا بوو بإياريدا سةردانَيكي ديبلؤماسي 
بكات بؤ كوردستان، من وةك هاوآلتييةكي ئةَلمانيء ئةندامَيكي 
ثارتي سؤسيال ديموكراتي ئةَلماني، هةروةها وةك ضاالكوان لة 
بواري تَيكةَلبوءني بَيطانةكان لةناو كؤمةَلطةي ئةَلمانيدا، ئةوسا 
لةو  زؤرَيك  وةك  كة  كرد  )شتايينمايةر(  لة  داوام  بةنامةيةك 
كةسانةي كة لةطةَليدان منيش هاوسةفةري بم، هةر هةمان رؤذ 
وةآلمي بةإَيزيانم ثَيطةيشتةوة كة تيايدا وَيإاي خؤشحاَلبوءني، 
بةآلم داواي لَيبوءردني كرد، كة لةبةرئةوةي داواكةي من ئاساييةو 
مافَيكي خؤمةء زؤر نزيكة لة وادةي سةفةرةكةي بؤ كوردستان، 
هةموءشمان دةزانين كة ئةو سةفةرة ديبلؤماسيانة ثَيشتر ثالني 
بؤ داإَيذراوة، بؤية بة وتةي بةإَيزيان داواي لَيبوءردني كرد كة 
لةم سةفةرةدا ناتوانم هاوسةفةري بم، بةآلم بؤ دَلازيكردنمء بؤ 
ئةوةي ئةو هةستةم ثَيبدات كة ئةمة مافي خؤمةو ئةويش الريي 
نيية، بةَلَيني ثَيدام كة لة نزيكترين كاتدا لة بؤنةيةكي ديكةدا لة 

ريزي ثَيشةوةي هاوسةفةرو ئامادةبوءان بم.
هةولَيري  لة  طةإانةوةي  لة  رؤذَيك  ضةند  ثاش  هةر  بةَلَي، 
ثايتةخت بؤ ئةَلمانيا، دةعوةتنامةيةكي بؤ ناردم كة هاوإَيي بم 
هةروةها  ثارتةكةماندا،  هةواداراني  طشتيي  كؤبوءنةوةيةكي  لة 
كَيكَيك  ثارضة  قاوةيةكء  ثَيكةوة  كة  رةخساند  ئةوةي  بواري 

بخؤين. 
لةو رؤذةوة زانيم قورساييء نرخي منَيكي كورد، كة ئَيستا 

هاوشاني كوردبوءنم هاوآلتييةكي ئةَلمانيشم، ضةندة. 
تاقيكردنةوةي  بؤ كوردستان خولياي  لةم سةفةرةمدا  بؤية 
نرخي هاوآلتيبوونم كةوتة مَيشكةوة، لَيرةوة خؤم لةالي يةكَيك 
لة سةرؤكة هةَلبذَيردراوةكاني كوردستان دةعوةت دةكةم، تةنيا 
بؤ ضاخواردنةوةيةكء ضةند خولةكَيك لة طفتوطؤي بآ مةرامء 

بآ داخوازيي.
لة  بة هيض جؤرَيك  داخوازييةكةم  نةكردني  يان  قبوءَلكردن 
نرخي خؤم لةالي خؤم كةمء زياد ناكات، ئةوة نةبَيت وةآلمي 
بؤ سةرؤكة  دةبَيت  بؤ من جَيي خؤشحاَليية،  ثؤزةتيظانة ضةند 

هةَلبذَيردراوةكانيشمان بةهةمان ئةندازة جَيي شادمانيي بَيت.
ضاخواردنةوةيةكي  دةعوةتنامةي  ضاوةإواني  ثَيية  بةو 

كورديم لةطةأل سةرؤكَيكي كورديدا.
ثارتَيكي  هيض  ئةندامي  من  بةإَيزتان،  بةرضاوإوءنيي  بؤ 
ئاسايي  هاوآلتييةكي  تةنيا  نيم،  بةإَيزتان  بة  سةر  سياسيي 

كوردم، هاوآلتيم!. 
Baban5@msn.com



مةحمود رةزا ئةمين
ضي کردووة؟

دا   2009/7/25 لة  يةکةمينجار  بؤ   -1
هةرَيمي  لة  رَيکخراو  سياسيي  ئؤثؤزسَيوني 
کوردستان لة دايک بوو، ثَيشتر ئةوانةي خؤيان بة 
ئؤثؤزسَيون ئةزاني، بة دةم ئؤثؤزسَيون بوونء 

بة کردةوة شةريکي دةسةآلت.
2- خةَلکي توإةو ناإازيي لة دةسةآلتي، کؤ 

کردةوة.
حيزبايةتي  سياسةتکردنء  کةَلضةري   -3
سياسيي  مَيذووي  لة  يةکةمينجارة  ط��ؤإي. 
کوردستاندا هَيزَيکي سياسيي ثَيش بوون بة حيزب 
بنکةيةکي جةماوةريي ئاوا فراواني هةبَي، ثَيشتر 
هةميشة ضةند کةسَيک حيزبيان دروستکردووةو 

خةَلکيان بانطکردووة شوَينيان کةون. 
بودجةو  باسي  بوو  ساأل   )20( نزيکةي   -4
داهاتي هةرَيم ئةکرا، هاوآلتيي ئاسايي نةيئةزاني 
بودجة ضييةو ض ثةيوةندييةکي بة ذياني ئةوةوة 
بوارةدا  لةم  راطةياندنةکةي  ئؤثؤزسَيونء  هةية، 

زةيني خةَلکيان رؤشن کرد.
دةسةآلتدارةکان  حيزبة  ئةيانزاني  خةَلک   -5
بةآلم  دةب���ةن،  ب��ةت��اآلن  نيشتماني  ساماني 
نةيانئةزاني ضؤن. ئؤثؤزسَيون بؤي شيکردنةوة 
ضؤنء بة ضةند رَيطةو بة ضةند ناوةوة ئةوكارة 

دةكةن.
6- خةَلکي سادةو ساکاري تَيطةياند، رؤشني 

)شفافيةت(ء تاريکاندن ياني ضي.
زاتي  کةناَليزةکردء،  خةَلکي  ناإةزايةتي   -7
لة  بةر  »ئؤثؤزسَيون«�ي  لة  بةشَيک  بةر  داية 
)7/25(ء بةر خةَلکيش بؤ رةخنةطرتني ئاشکرا لة 

دةسةآلتء لة دوو حيزبةکةي، بووة بةهؤي باآل 
بردني هؤشياريي خةَلک. 

8- درزي خستة ديواري ذوورة تاريکةکاني 
دروستکردني بإياري سياسيي.

ساماني  تاآلنضياني  دةستي  لةاليةک   -9
نيشتمانيي ئاشکراکرد، لةاليةکي ترةوة شةرمي 
دةسةآلتي شکاند. جاران حيزبة دةسةآلتدارةکان 
دةبرد،  بةتاآلن  نيشتمانيان  ساماني  بةدزييةوة 
شةرميان  روو،  خراية   دةستيان  کة  ئَيستا 
بةتاآلنبردني  دةبةن:  بةتاآلني  ئاشکرا  بة  شکاو 
ساماني نةوتء ئاوديوکردني بةبَي شةرمء شؤ 
نمونةيةکي رؤشنة. قازانجي ئةم حاَلةتةو ئةواني 
تريش لةوةداية کة، ئيتر خةَلک وردة وردة باشتر 
فريوي  ئاسانيي  بة  ئةکرَينةوةو  هؤشيان  ضاوو 
دةسةآلت  حيزبةکاني  بريقةدارةکاني  دروشمة 

ناخؤن.
نيشتمانيي  ئايدَيولؤذيء  دووإووي��ي   -10
روو.  خستة  دةس��ةآلت��دارةک��ان��ي  حيزبة 
دارايي  کؤمةکي  قانوني  ثإؤذة  رةدکردنةوةي 
دةسةآلتةوة  فراکسَيوني  اليةن  لة  ماأل  کاباني 
نمونةي دووإوويي ئايدَيولؤذيء رةدکردنةوةي 
باشي  زؤر  قانوني  ث��إؤذة  زؤر  ذمارةيةکي 
نيشتمانيء  دووإوويي  بؤ  نمونةن  ئؤثؤزسَيون 

نةتةوةيي.
حيزبي  ه��ةردوو  هةرَيمء  حوکمةتي   -11
دةسةآلتداري ناضارکرد بةشَيک لة بةتاآلنبردني 
بکةنةوة:  کةم  نيشتماني  ساماني  راستةوخؤي 
کةمکردنةوةي )35( ملَيون دؤالر مانطانةي هةر 
بؤ  ملَيون دؤالر   )2( بؤ  يةکَيتي  ثارتيء  لة  يةک 

هةر يةکَيکيان، نمونةيةکة.
12- دةسةآلتي ناضارکرد: نةتوانَي بودجةي 
بخا؛  دوا  رابردوو  ساآلني  وةکو   )2010( ساَلي 
جيا لة ساآلني رابردوو بودجةي هةرَيمء داهاتي 
خةمَلَينراوي ساَلي )2010(، بة کةموکورتيش بَي، 
ئاشکرا بکا؛ ناضاري کرد بؤ يةکةمينجار حساباتي 
کؤتايي ساَلي )2009( بنَيرَيتة ثةرلةمانء، لةوَيش 
رووي دةسةآلت ثةرستيي فراکسَيوني دةسةآلت 

ئاشکرا بکا.

حيزبةکاني  ناديمؤکراتيانةي  رووي   -13
دةسةآلتي بؤ طةل دةرخست: نانبإينء سزادان 
خوَيندکارو  کوشتني  جياواز،  بيروإاي  لةسةر 
عوسمانء،  سةردةشت  الو  رؤذنامةنووسي 
بايکؤتکردني راطةياندني ئازادء هي ئؤثؤزسَيون 
لةاليةن سةرؤکايةتي هةرَيمةوة، نمونةن بؤ ئةم 

راستيية.
وةکو  ناتوانن  دةس��ةآلت  حيزبةکاني   -14
نةکراوةکانيان  جَيبةجَي  زؤرو  بةَلَينة  جاران 
ئؤثؤزسَيونء  ب��ةرن��ةوة،  خ��ةَل��ک  بيري  ل��ة 
لَي  خةَلکيان  ئةخةنةوةء  بيريان  راطةياندنةکةي 

ثإتر کردوون.
15- فراکسَيونةکاني ئؤثؤزسَيون بة طشتييء، 
کوردستان  ثةرلةماني  لة  طؤإان  فراکسَيوني 
ئةندامي  خةَلکء  نَيوان  ثةيوةنديي  تايبةتي،  بة 
خؤي،  ئاسايي  سکةي  سةر  خستة  ثةرلةماني 

ثَيويستة درَيذةي هةبَي.
لة  بؤ  تةندروست  ئامرازَيکي  بة  بوو   -16

دايکبووني سيستمَيکي سياسيي تةندروست.
بةغداش،  هةرَيمء  نَيوان  ثةيوةنديي  بؤ   -17
بإياري  قؤرغکردني  بناغةي  ئؤثؤزسَيون 
فراکسَيونة  ئيئتالفي  ثَيکهَيناني  تَيکدا،  سياسيي 
دانوستانکاري  وةف��دي  کوردستانييةکانء 
بووني  ب��ةره��ةم��ي  ب��ةغ��دا  ل��ة  ک��وردس��ت��ان 

ئؤثؤزسَيونة.
ضي ماوة بيکا؟

هةرَيمء  بانطكردنى سةرؤكي حكومةتى   -1
وةزي��ري  سروشتييةكانء  سامانة  وةزي��ري 
)مساءلة( لَيثرسينةوة  ثةرلةمانء  بؤ  داراي��ي 

يان سةبارةت بةو هةموو فةشةلء طةندةَلييةى 
ديارنةمانى سامانى  بةتاآلنبردنء  لة  ئيدارةو  لة 

طشتيدا روئةدةن.
لة  ئةمالوال  بآ  ئاشكراو  ثشتيوانيي   -2
تةبةنيكردني  ء  ئةهلي  ئ��ازادء  راطةياندنى 
ئاشكرا  رؤشنء  بةرطريكردني  كَيشةكانيانء 

لَييان.
3-راكَيشانى سةرنجي راي طشتى كوردستان 
بؤ خةتةرى زةليلكردن ء كؤنترؤَلكردنى ئابورى 

كؤمثانيا  دراوسَيء  وآلتانى  لةاليةن  كوردستان 
كوردو  دةسةآلتدارانى  رَيطةى  لة  بيانييةكانةوة، 

هةندآ بإطةو مادةى ياساي وةبةرهَينانةوة.
بةكارهَينانى  بؤ  كاركردن  بيركردنةوةو   -4
بؤ  سنوردانان  بؤ  كاركردن  ترى  شَيوازى 
فراكسيؤني  ئةطةر  دةس��ةآلت،  ملهوإييةكانى 
درَيذة  حكومةتةكةيان  ثةرلةمانء  لة  دةسةآلت 
قانونةكانى  ثرؤذة  هةموو  رةفزكردني  بة  بدةن 
ناإةزايةتييةكانى  ثشتطوَيخستني  ئؤثؤزسيؤنء 

خةَلك لة دةسةآلت.
طرنطترينء  وةکو  طؤإان  بزووتنةوةي   -5
سياسيي  ئؤثؤزسَيوني  هَيزي  کاريطةرترين 
ضاالکييةکاني:  ضوارطؤشةي  نةيتوانيوة  هَيشتا 
راطةياندني  فراکسَيونةکاني؛  بزووتنةوةکة؛ 
کؤمثانياي وشةو طؤإانخوازاني دةرةوةي وآلت 

بة باشي لَيک طرَي بدات.
ثةرلةماني  لة  ط��ؤإان  فراکسَيوني   -6
بؤية  ناکا،  ک��ار  ث��الن  بة  هَيشتا  کوردستان 
نةيتوانيوة ضاالکييةکاني خؤي بة باشي بطةيةنَيتة 
ساَلةي  ضوار  ثالني  ئةبوو  کوردستان،  خةَلکي 
نةکاتء  ون  رَيطة  جةنجاَليدا  لةناو  تا  هةبواية 
فرياي ضاودَيريكردني دةسةآلتى جَيبةجَيكردنيش 
بكةوآ. هةروةها ثَيويستى بة ثَيكةوة كاركردنى 
فراكسيؤنةكةي  دوو  لةطةأل  هةية  سيستماتيك 

ترى ئؤثؤزسيؤن.
هَيشتا  بزووتنةوةکة  فراکسَيونةکةء   -7
بايةخيان بة ثةيوةندييء لؤبيکردني ناو ثةرلةماني 
بؤ  ن��ةداوة،  ثةرلةمان  دةرةوةي  کوردستانء 

سةرخستني ثإؤذة قانونةکاني.
سياسييء  موتابةعةي  فراکسَيونةکة   -8
طرنطانةي،  قانونة  ثإؤذة  ئةو  بؤ  نيية  ئيعالمي 
رةديان  ثةرلةمان  لة  دةسةآلت  فراکسَيوني  کة 

ئةکاتةوة.
کةمثةيني  سةردةمي  لة  بزووتنةوةکة   -9
بايةخي  کوردستاندا  ثةرلةماني  هةَلبذاردني 
دوايي  کةضي  دا،  سَيبةر(  )کابينةي  بة  زؤري 
خستني  ثشطوَي  خست.  ثشتطوَيي  تةواوي  بة 
هةموو  لةسةر  خةتةرة  هةَلبذاردن  بةَلَينةکاني 

هَيزَيکي ئؤثؤزسَيون.
10- بزووتنةوةکة نةيتواني بة باشي سوود 
جياواز،  بيروإاي  لةسةر  سياسيي  سزاداني  لة، 
وةربطرَي، هؤکةي ئةطةإَيتةوة بؤ فةرامؤشکردني 

خاَلي )1(ي سةرةوة.
11- رَيکنةخستنةوةي کؤميتةکاني ثشتيوانيي 
بزووتنةوةي طؤإان لة دةرةوةي وآلت بةشَيوازي 

طونجاو، خةلةلي طةورةي بزووتنةوةکةية.
دؤسييةي  ئؤثؤزسَيون  راطةياندني   -12
طةرم ئةورووذَينَي، بةآلم زوو وازي لَي ئةهَينَي: 
ئازادةکان،  ئازاو  قةَلةمة  کوشتني  دؤسييةي 
دؤسييةى داواکاري طشتييء دؤسييةى سةرؤکي 
هةرَيمء حيزبي بوون، نمونةن. هيوادارم دؤسيةى 
بةتاآلنبردني نةوتي کوردستانيش لة نيوةي رَيطة 
دانةخرَي. ورووذاندني دؤسييةکان ضةند طرنطن، 

واز لَي نةهَينانيان تا کؤتايي زؤر طرنطترة.
13- هةن لةناو بزووتنةوةکةدا، ضاويان لةوةية 
فآلنء  سةرکردايةتي  ئةندامَيکي  يان  ک��ادرَي، 
خةتةرة.  ئةقَليةتة  ئةم  ناوي،  بَينة  حيزب  فيسار 
کةَلضةري حيزبايةتي حيزبةکان ئةوةندة سةقةتة، 
زؤربووني ذمارةي کادرو سةرکردةکانيان لةناو 
لةسةري.  خةتةر  بة  ئةبَي  طؤإاندا  بزووتنةوةي 
کادرة  حيزبييةکانء  نا  طةنجةکان،  بة  بايةخدان 
طةندةَليي،  بة  حيزبةکان  نةبووةکاني  ئالودة 
بزووتنةوةکة بةهَيز ئةکةن، ئةمةوَي بَلَيم: طؤإان 
کةسي  سياسةت...  بؤ  بطَيإَيتةوة  مؤراأل  ئةبَي 
طؤإان  ناتوانَي  ثةرست  بةرذةوةند  طةندةألء 
حيزبةکان  سةرکردةکاني  زؤربةي  بخولقَينَي... 
ماکي طةندةَلين، داخستني دةرطاي بزووتنةوةکة 

لَييان ثَيويست ئةبينم.
بؤ  کانديد  دياريکردني  ش��َي��وازي   -14

هةَلبذاردنةکان ثَيويستي بة راستکردنةوة هةية.
دةرنةضووةکاني  کانديدة  زؤرب��ةي   -15
دواي  ع��َي��راق،  ک��وردس��ت��انء  ث��ةرل��ةم��ان��ي 
خ��راون،  ثشتطوَي  دةنطةکان  جياکردنةوةي 
بؤ  لَيهاتوون،  باشء  کادري  لةوانة  ذمارةيةک 
بزووتنةوةکة باشترة ئةرکي تريان بخاتة ئةستؤء 

ثةراوَيزيان نةخا.

دواي سالََيک تةمةن: ئؤثؤزسيؤن ضي کردووة... ضي ماوة بيکا؟

دةرگايةکى تر...
ئؤپؤزسيؤنى فةرميى پةرلةمانى

نةوتى قاضاخء 
ميدياى سيَبةر

شَيرکؤعادل - لةندةن
پ���إؤژةى  مادةياساييةکانى  دةرگ���اء 
پَيويستييان  کوردستان،  هةرَيمى  دةستوورى 
بة پَيداچوونةوةء وردبوونةوةى زياتر هةية بؤ 
تا  ياساکانى،  بةرفراوانکردنى  دةوَلةمةندکردنء 
لة ئاستَيکى گونجاودا لة هةموو بوارةکانى ژيانى 
کؤمةَلگادا سوودى لَيوةربگيرَيتء بةکةَلك بَيت. 
نةدراوةء  لَي  نةك  کة  دةرگايانةى  لةء  يةکَيك 
نييةء  بوونى  بنةإةتدا  لة  بةَلکو  نةکراوةتةوة، 
نةزانراوة، لة نَيو ياساء دةرگاکانى دةستوورى 
)ئؤپؤزسيؤنى  دةرگاية  ئةم  پَيشنيازکراودا، 
فةرميى پةرلةمانى(يةء مادة ياساييةکانييةتى لة 
سةر بنةماى بة فةرميى ناسينى ئؤپؤزسيؤنة لة 
پةرلةمانداء رَيکخستنء شوَينکردنةوةء گرنگى 

پَيدانييةتى.
گرنگيى  دةرگاية،  ئةم  مادةياساييةکانى 
تايبةتى خؤيان هةيةء بوونى پَيگةى دةستوورىء 
دةکاتء  بةهَيز  حکومةت  هةروةها  پةرلةمانء 
هةنگاوَيکى  دةگةيةنَيتة  ياساکانى  دةستوورء 
ديموکراسىء  جيهانى  لة  پَيشکةوتوو  نوآء 
ئازادى لة سةر بنةماکانى پَيکةوةژيانء يةکترى 
ئؤپؤزسيؤن  پَيويستة  يةکسانى،  بة  قبوَلکردن 
هةر ئايديا و رةنگء چةندايةتيةك بَيت، گرنگيى 
لة  ياساييةکان  رَيوشوَينة  پَيبدرَيتء  تايبةتى 
لَيىء  بَيتء گوَيگرتن  خزمةتء هاوکاريکردنيدا 
ئةرکَيکى  مانةوةى،  ب��وونء  لة  بةرگريکردن 
پةرلةمانى  بنةماکانى  دةستوورييةء  ياسايىء 

ديموکراتى پتةو ء راگيردةکات.

)ئؤپؤزسيؤنى  پَيشنيازکراوةکة:  دةرگا   *
فةرميى پةرلةمانى(

ئةو  پةرلةمانى،  فةرميى  ئؤپؤزسيؤنى   -
تاك،  رَيکخراوةيى  پةيکةرَيکى  لة  کة  ليستةية 
حيزبء  رَي��ک��خ��راوةء  گ���رووپء  لة  کؤ  ي��ان 
هةروةها بةرةيى خؤى تةعريف دةکات، لة پاش 
جياکردنةوةى دةنگةکانى هةَلبژاردنة گشتييةکانى 

خولى پةرلةمانى.
- لة پاش خؤناساندنى ئؤپؤزسيؤن، پَيويستة 
خولَيکى  هةموو  دانيشتنى  يةکةمين  لةاليةن 
فةرميى  بة  هةَلبژَيردراوةوة،  تازة  پةرلةمانى 

بناسرَيت.
- دانانى شوَينى تايبةت لةناو هؤَلى پةرلةمان، 
پةرلةمانى  )هؤَلى  ميدياييةوة:  پَيداويستيى  بة 
اليةنى  بؤ  بنةإةتدا  لة  کوردستان،  هةرَيمى 
دةبَيتء  دروستکراوةء  گوَيإايةأل  تاكإةوي 
روو  بةرامبةرَينء  شَيوازى  هؤألء  پَيويستة 
سيستمة  ئةو  شَيوازى  لةو  تا  هةبَيت  بةإووى 
تاكاليةنىء گوَيإايةَليية رزگارى بَيتء شَيوازى 

مؤدَيرنى هةبَيت(. 
بابةتة  داواکاريىء  داخوازيىء  هةموو   -
بة  پةرلةمانةوة  لةاليةن  پَيشنيازکراوةکانى، 
گرنگىء پَيويست بزانرَيتء پشتگوآ نةخرَيتء 

وةآلم بدرَيتةوة لة کاتى خؤيدا. 
- دةبَيتء پَيويستة هةموو دةرگاکانى ميديا 
دةرةوةى  لة  ناوةوةء  لة  ئةهليىء حکومييةکان 
پةرلةمان واآل بَيت لةسةر ئؤپؤزسيؤنى فةرميى 

پةرلةمانى.
ليستى  نوَينةرى  يان  ليستةکة،  سةرؤکى   -
دانيشتنة  لة  پةرلةمانى،  فةرميى  ئؤپؤزسيؤنى 
گرنگء تايبةتة چارةنووسسازةکانى پةرلةمانء 
هةرَيم،  سةرؤکايةتى  حکومةتء  کابينةى 
لة  بَيت  بةشدار  بکرَيتء  فةرميى  بانگهَيشتى 
هةرَيمى  پةرلةمانء  دةرةوةى  لة  ن��اوةوةء 

کوردستان. 
- پَيويستة لة هةموو بؤنةء يادء مةراسيمة 
حکومييةکاندا،  فةرميية  نةتةوةيىء  نيشتمانىء 
نوَينةرى ئؤپؤزسيؤن بة فةرميى بةشداربکرَيتء 

ئاستدا  لةيةك  براوةدا  ليستى  نوَينةرى  تةك  لة 
راوةستنء دانيشن.

ميدياى  لؤجستىء  پشتگيريى  هاوکارىء   -
ناإةزايةتييةکانى  دةربإينى  کاتى  لة  حکوميى 
ئ��ؤپ��ؤزس��ي��ؤن ل��ة ه��ةم��وو ش��َي��وازةک��ان��ى 
خؤنيشاندانء مانگرتنء کةمپةينء شَيوازةکانىء 

پارَيزگاريکردنى.
لة  پإؤتؤکؤآلنةى  بةَلَيننامةء  ئةو  هةموو   -
ناوةوةء لة دةرةوةى کوردستان لة سةر ئاستة 
گةورةکانى پإؤژهء پإؤتؤکؤَلةکان دةبةسترَين، 
ئؤپؤزسيؤنيان تَيدا بةشداربَيت، يان بة فةرميى 

ئاگاداربکرَيتةوة لة ئةنجامةکانيان.
 - لةگةأل بابةتء بؤچوونة پَيشنيازکراوةکانى 

کةسانى شارةزاء پسپؤإء پةرلةمانتاران....
نزيکةى  ماوةى  بؤ  کوردستان،  هةرَيمى  لة 
دوو دةيةية لة پاش يةکةمين هةَلبژاردنء دانيشتى 
بة  ئؤپؤزسيؤن  كة  يةکةمجارة  بؤ  پةرلةمانيدا، 
فةرميىء رَيکخراوةيى هاتووةتة ئاراوةء چاالکة، 
لة بةرامبةريشدا حکومةتى هةرَيمى کوردستان، 
نةگونجاو  خ��ةس��وو(ى  )ب��وكء  سياسةتى 
رووبةإووبوونةوةى  تواناى  دةکاتء  پةيإةو 
ئؤپؤزسيؤنء بةرامبةر بةيةك دانيشتنيان نييةء 
براوة، زؤر  ليستى گةورةء  پَيويستة  کة  الوازة 
روونى  سنگفراوانىء  بة  لةخؤبووردنةوةء  بة 
بإوانَيتة ئؤپؤزسيؤنء ليستةکانيان، لةسةر بنةما 
کاريان  قبووَلکردن  يةکترى  ديموکراتييةکانى 

لةگةَلدا بکةنء گوَييان لَيبگرن.
بؤ  فةرميى  دةستوورَيکى  ياساى  بوونى 
ئةرکى  دةوَلةمةندکردنى،  کوردستانء  هةرَيمى 
پَيگةى  شوَينء  ژيرانة  بة  پَيويستة  هةمووانةء 
ئؤپؤزسيؤنى تيا بکرَيتةوةء بکرَيتة نموونةيةکى 
لة  ديموکراتى  پةرلةمانى  دةستوورى  ياساء 
دةستووريىء  پَيشنيازى  کوردستان،  هةرَيمى 
بؤ  پةرلةمانى(  فةرميى  )ئؤپؤزسيؤنى  ياسايى 
ئةوةية كة لة پَيشبإکَيى خزمةتکردنى کؤمةَلگاء 
ئاسودةيىء  بة  زياتر  کوردستان  خةَلکى 
بنَيينء  پَيکةوةژيان هةنگاو  تةبايىء  يةکسانىء 

بةرةو پَيشةوة بإؤين.
sherkoedel@hotmail.co.uk

عةبدوَلآل ئةحمةد
ميدياكانى  راب���ردوودا  رؤذى  لةضةند 
هةرَيميان  نةوتى  ئاوديوكردنى  جيهان، 
لةاليةن دةسةآلتدارة حيزبييةكانى هةرَيمةوة 
باس  كاتَيك  لةهةمانكاتيشدا  خستةإوو، 
كة  دةك��را  نةوتة  ئ��ةو  داه��ات��ى  بردنى  لة 
ميدياكانى  لة  حيزبةوة.  خةزَينةكانى  دةضَيتة 
ئاوديوكردنى  طفتوطؤى  كوردستانيشدا 
ميدياى  حيزبيىء  ميدياى  لة  هةرَيم،  نةوتى 
سَيبةرةوة قسةوباسى لةبارةوة كرا. ئةوةى 
بؤ من طرنطة، ثةيوةنديى نَيوان ئاوديوكردنى 
قووتى  بةتاآلنبردنى  ه��ةرَي��مء  ن��ةوت��ى 
بردنى  ميللةتةو  ئةم  رةشوإووتى  مناآلنى 
سةرمايةكةيانة بؤ طيرفانى ضةند بازرطانَيكى 
سياسيىء ئةو ميديا زؤرو زةوةندةى كة لة 
ذوورةكةى ئةوديوى كؤبوونةوةى مةكتةبى 
سياسيى حيزبة باآلدةستةكانى كوردستانةوة 
لةثاأل  رؤذانة  كة  ميديايةى  ئةو  دةردةضن، 
بهَينَيتةوة  ثاساو  دةيةوَيت  سةربةخؤبووندا، 
نةبوونى  كةموكووإيىء  هةموو  ئةم  بؤ 
ئةمإؤ  كة  خزمةتطوزارييةى  سةرةتايترين 
ميديايةى  ئةو  طرتووةتةوة،  كوردستانى 
كارى  دَيتةدةرو  حيزبةوة  مناَلدانى  لة  كة 
هةموو  ئ��ةو  ئارايشتكردنى  س��ةرةك��ى، 
ناشيرينييةية كة حيزبء بةرثرسانى لةضةند 
ثرسيارةكة  ئةنجاميانداوة.  رابردوودا  ساَلى 
هةرَيمى  نةوتى  ئاوديوكردنى  لَيرةداية، 
كوردستان بؤ كَييةو ميدياى سَيبةر بؤ كَيية؟ 
بؤ  نةوتةكة  ئاوديوكردنى  كة  روونة  ديارء 
بةخَيوكردنى  حيزبء  بةرثرسانى  حيزبء 
زياتر  كة  بَيبةرهةمةية  حيزبيية  ئةولَيشاوة 
بةرةكةتى  رةحمةتء  لةذَير  هةذدةساَلة  لة 
حيزبدا )نة طةرماو نة سةرماو نة برسيبوون 
دةمَينَيتةوة،  ئةوى  بينيوة(،  تينووبوونى  نة 
بةشة هةرة زؤرةكةى كؤمةَلطاى كورديية كة 

حيزبى نييةو نايةوَيت بضَيتة ناو ئةو سيستمة 
حيزبؤكراتييةوة كة ئةوان درووستيانكردووة، 
ئةو بةشة زؤرةى كؤمةَلطاش كة بَيبةشة لة 
زؤرينةى  نةوت،  زؤرةكةى  داهاتة  نةوتء 
كؤمةَلطايةو دةتوانم بَلَيم، بةدةست كةمينةى 
رؤذانة  دةضةوسَينرَيتةوةو  نةوتفرؤشةوة 
داهاتةكةى  دنياوة  هةموو  بةرضاوى  بة 
كة  طةورةيةدا  غةدرة  ئةم  لةثاأل  دةخورَيت. 
كوردى  كؤمةَلطاى  ه��ةرةزؤرى  بةشى  لة 
دةكرَيت، مةكينةيةكى ئيعالمى مووضةخؤرى 
نةوتفرؤشة  عةقَلى  بة  كة  سَيبةر  حيزبيىء 
لةخزمةتى  بيردةكةنةوة،  سياسييةكان 
ئةطةر  كة  نيية  طومانم  نةوتفرؤشةكاندانء 
داهاتى  لة  ئيعالميية  مةكينة  ئ��ةم  بَيتء 
نةوتةكة نةبَيت، ناتوانَيت ئةولةشكرة زؤرة لة 
نانووسةرء ناإؤذنامةنووس كة ثاسةوانييان 
جَيطةى  ئةوة  بؤية  بةإَيوة،  ببات  دةك��ةن، 
لة  زؤرةى  هةآل  ئةو  دواى  كة  بوو  تَيإامان 
سةر نةوتى هةرَيم درووستبوو، وةك ميدياى 
لةبارةوة  هيضيان  حيزب  راستةوخؤكانى 
بة  كة  سَيبةرانةشى  ميديا  ئةو  ئةوا  نةوت، 
ثارةى ئةوان دةردةضنء دةيانةوَيت بيانكةنة 
طةياندنى  بؤ  سةربةخؤ،  ميدياى  دراوسَيى 
مةرامى تايبةتى خؤيان، حةرفَيكيان لةبارةى 
ب��اوةإةدام،  لةو  بؤية  نةدركاند،  ئ��ةوةوة 
ثارةى  ثشكى  حيزب،  سَيبةرةكانى  ميديا 
كةسَيكيشيان  ئةطةر  بةردةكةوَيتء  نةوتيان 
تَيدابَيت كة هةندَيك ويذدانى لةبةرامبةر ئةو 
هةرَيمةدا  ئةم  نةوتى  بةتاآلنبردنةى  هةموو 
يةكسةر  ئةوة  كردبَيت،  نقةنقَيكى  جوآلبَيتء 
ثَيى وتراوة، لةبارةى نةوتةكةوة هيض نةَلَييت، 
داهاتة  لةو  خؤشمان  رؤذنامةكةى  ضونكة 
ئةوَيية،  لةسةر  مووضةكةت  دةردةكرَيتء 
سَيبةرةكانى  ميديا  نَيوان  ثةيوةنديى  لَيرةوة 
هةرَيم،  نةوتى  ئاوديوكردنى  حيزبء 
بةبآ  كة  بوونةوةرة  دوو  نَيوان  ثةيوةنديى 
بةتاآلنبردنى  ئاوديوكردنء  ناذين.  يةكترى 
ثةردةثؤشيى  ميديايةكة  بة  ثَيويستى  نةوت، 
ثَيويستى  سَيبةريش  ميدياى  بكاتء  بؤ 
دةبَيت  كة  هةية  وا  دارايى  بةسةرضاوةيةكى 
لة ثاشةكةوتى ئةو بردنى نةوتة، بؤى دابين 

بكرَيت.

ذمــارة )592( سَيشةممة 2010/7/27 بــؤضـــوون 24
birura.rozhnama@gmail.com
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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:
طةإةكي زانكؤ - ضوارإَيياني حةمرين - تةنيشت بةإَيوةبةرَيتى ذينطة

07501177524

بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906         
hiwa.jamal@yahoo.com

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

م. سةرياس سةمين
 

كة  نيية،  ل��ةوة  طومانى  كةسَيك  هيض 
دروست  مرؤظ  كةسَيتى  بونيادى  ثةروةردة 
ئةقَليةتى  بنةماية  ئ��ةو  لةسةر  دةك���اتء 
ئَيمةى  ث��ةروةردةى  فؤرمةى  ئةو  ثَيكدَيت، 
ثةروةردةى  وةكو  كتومت  دةإوات،  لةسةر 
كة  واية،  املقصود(  غير  )التربية  مةبةست  بَى 

شَيوازَيكى تلقائية، نةك ئةوةى ثَيويست بكات 
دابمةزرَينىء  بؤ  دامودةزطايةى  هةموو  ئةو 
هةربؤية  نيية،  لةثشتةوة  ئةوتؤى  ئامانجَيكى 
حاَلى حازر طلةيى زؤر هةية لة سةرجةمى تاكى 
ئينتماى  نةبوونى  لة  هةر  كوردى  كؤمةَلطةى 
نةتةوةيى...هتد، ئةطةرضى ئةوة هؤكارى يةكةم 
نييةو مةسةلةى ناعةدالةتىء طةندةَليىء شتى 
ترى لةو بابةتةشة، هؤكارى طةورةن، كةواتة 
سيستمى  طؤإينى  لة  بكرَيت  ثةلة  هةرضى 
طةورةترين  كةمةو  هَيشتا  ئَيمة  ثةروةردةى 
بة  ديكة  كةرتَيكى  هةر  ثَيش  دةب��وو  بايةخ 

ثةروةردة بدرَيت، نةك بة شتى ديكة.
هةَلوةشاندنةوةى  واتة:  سيستم  طؤإينى 
س��ةرل��ةب��ةرى ئ��ي��دارةك��ان��ى ث��َي��ش��وو و 
بونيادنانةوةو  ثةروةردةييةكانء  ئاراستة 
كة  ن��وَى،  بةشَيوازَيكى  دام��ةزران��دن��ةوةى 
نةك  دةيانةوَيت،  نوَييةكان  طؤإانكاريية 
ماكياجكردنء شاردنةوةى رووة راستييةكةى، 
ذوورةكانيان  شوَينء  طشتييةكان  بةإَيوبةرة 

ئاخر مؤديلى ثَيويستييةكانء ئةساسى تَيدايةء 
هةرة  زؤربةى  لة  بةآلم  بةردةوام،  كارةباش 
بطرة  نيية،  كارةبا  نةك  خوَيندنطةكاندا  زؤرى 
ئاو  فَيرخواز  بةإاست  ئ��ةرَى  نيية!  ئاويش 
نيية؟  ئاو  بة  ثَيويستى  هيض  ئةى  ناخواتةوة؟ 
ئةوةية،  ماناى  سادةترين  سيستم  طؤإينى 
تاقيطةو  خوَيندن،  ناوةندةكانى  بطةيةنَيتة  ئاو 
شتى ترى لةو بابةتةش ثَيويستى بة كارةباية، 
بزانن  بكةنء  الدَيكان  خوَيندنطةى  سةيرَيكى 
ض كارةساتَيكة طوَيت لة طؤإينى سيستم بَيت، 
ذوورى  بَيت،  طرفت  بَى  زةروورة  كاميان 
منداآلنى  ذوورى  يان  ثةروةردة،  بةرثرسانى 

بةستةزمان؟! 
خستنةوةى  دوور  واتة:  سيستم  طؤإينى 
كاية  لة  نةخوَيندةوارةكان  حيزبء  دةستى 
هةستيارة ثةروةردةييةكان، ضى طؤإاوة )18( 
خوَيندنطةيةك  بةإَيوبةرى  ئَيستا  ثَيش  ساأل 
بة ئةمرى حيزب دادةنراو ئَيستاش بة هةمان 
شَيوةيةو ئةطةر ثَيشتر بة شاراوةيى كرابَيت، 

ئَيستا بة ئاشكراو لةثَيش ضاوى هةموو خةَلك 
سيستم؟!  لة  طؤإان  ئةمةية  دةكرَيت،  ئةمة 
يا  ض��وار  خوَيندنطةيةكى  ثَيشوو  ساآلنى 
شةش ثؤلى دروست دةكراو سيستمةكة واى 
ثؤليية،   )9( طؤإاوةو  ئَيستا  خؤ  دةخواست، 
كةواتة خَيرة لة )2010(دا خوَيندنطةى )4( ثؤلى 

دروستدةكرَيت؟* 
لةكاتى  ببينن  خوَيندنطةكان  ديمةنى 
منداآلن  ضؤن  ئاسايى  دةوامى  تةواوبوونى 
هةرضى  طةرةكيانة  دةنَينء  بةيةكةوة  ثاأل 
دةَلَين:  بَيت،  رزطاريان  ماَلةوةو  بطةنة  زووة 
ئةمة  بووبَيتن،  زيندان  لة  وةكو  بةربووين، 
خزمةتى  ب��َى  جطةلة  هةية  دةاللةتَيكى  ض 
هؤألء  خ��واردنء  نةبوونى  خوَيندنطةكانء 
خةمى  فَيرخواز  ئةطةر  تر؟  ثَيويستييةكانى 
نةمَينَيتء  خوَيندنطة  لة  زووتر  بَيت  ئةوةى 
رؤَلَيكى  ض  طؤإانةكة  كةواتة  بطةإَيتةوة، 
هةبووة؟ يا جطة لةوةى لةسةر كاغةز دةَلَين: 
سيستم طؤإاوة شتَيكى ديكة طؤإاوة؟ هةمان 

سةردةمانى  بيركردنةوةى  هةمان  ئةقَلييةتء 
ثةروةردةييةكاندا رؤَلى خؤى  كاية  لة  بةعس 
بنةإةتى  ثَيويستى بة ضارةسةرى  دةطَيإَيتء 
هةية، نةك موسةكينء ضارةسةرى كاتيى، بؤ 
ثةروةردة  وةزارةتى  ثَيويستة  ئةمانة  هةموو 
بةرنامةيةكى طشتطيرو هةمةاليةنةى هةبَيتء 
ثةروةردةييةكان  كَيشة  طرفتء  سةرجةم 
بكرَيتء  لةبارةوة  طفتوطؤى  بةإاشكاوانة 
لةطةأل  مامةَلة  ثةروةردةكارانة  هةستَيكى  بة 
هةموويةوة،  لةسةروو  بكرَيتء  واقيعةكةدا 
دوورخستنةوةى دةستى حيزب، بةتايبةتى لة 
بوارى ثةروةردةدا، لةإاستيدا ئةمةش ثَيويستى 
بة بإيارى بوَيرانةو بة كةسانى دَلسؤزة، كة لة 

ناخياندا خةمى ثةروةردةيى هةية. 

رابردوو  ساَلى  ملةسوورة،  خوَيندنطةى   *   
جَيبةجَيكرا، دَييةكى دةظةرى طةرميانةو دةكةوَيتة 
زؤرترين   )1988( لة  رزط��ارى،  ناحيةى  رؤذئ��اواى 

خةَلكى ناوضةكةى تَيدا ئةنفالكرا.

طؤأانكاريىء طؤأينى سيستم وانابَيت

ئَيستا زةمةني جوآلندني شةقامة...

سالََيک رؤيشت، شةقام هةر نةجووآل

کةمال چؤماني
سةرةتاي  ک��ورد،  بؤ  راپةإين  ئةگةر 
ئةو  بؤ  بَيت  ئؤتؤنؤميي  بنياتناني هةرَيمَيکي 
 )2009/٧/2٥( ئةوا  کوردستان،  پارچةيةي 
س���ةرةت���اي ب��ةدام��ةزراوةي��ي��ک��ردنء 
کة  دةزگايانةية  ئةو  بةديموکراتيزةکردني 
وةک  سةربةخؤيةدا  نيمچة  هةرَيمة  لةو 

دةستکةوتةکاني راپةإين دةناسرَين.
ديموکراسيي  سيستمَيکي  ه���ةر 
هَيزَيکي  دونيادا،  لة  شةفاف  سةقامگيرء 
هةر  لة  لةپشتيةتي،  بةهَيزيش  ئؤپؤزسيؤني 
هةبوو،  بةهَيز  ئيدارةي  حکومةتء  شوَينَيک 
ئؤپؤزسيؤنَيکي بةهَيزء چاالکيش لة بةرامبةردا 
بووني هةية، يان دةتوانين بَلَيين، ئؤپؤزسيؤني 
هةرة  هؤکارَيکي  نةترس،  چاالکء  بةهَيزء 
حکومةتَيکي  دروستبووني  بؤ  سةرةکيية 
بؤ  يةکسان.  شةفافء  ديموکراتخوازء 
بةر  تازةپَيگةيشتوو،  وآلتاني  گةشةسةندني 
رةخنةگرء  ميديايةکي  چاک،  لة حکومةتَيکي 
لة  پَيويستة.  بوَير  ئؤپؤزسيؤني  هَيزَيکي 
پَيگةيشتووةکاندا،  ت��ازة  وآلت��ة  زؤرب��ةي 
ميديا  ئؤپؤزسيؤنء  تا  ئةزموونکراوة،  ئةوة 

پَيشنةکةوتبن، حکومةتيش پَيشنةکةوتووة. 
ئؤپؤزسيؤن  هَيزي  سآ  ئَيستادا،  لة 
ل��ة ک��وردس��ت��ان ب��وون��ي��ان ه��ةي��ة، ئةو 
زةمينةخؤشکردني  دةرئةنجامي  هَيزانة 
کة  نين  دةسةآلتة  ئةو  ديموکراسييانةي 
هةژدةساَلة حوکمي کوردستان دةکات، بةَلکو 
کة  فةوزايةية  گةندةَلييء  ئةو  دةرئةنجامي 
کوردستان  هةرَيمي  سةرةکيي  هَيزي  دوو 
دروستيانکردووة. ئةگةر يةکَيتيء پارتي دوو 
هَيزي ديموکرات بووناية، پَيويستي نةدةکرد 
هةبواية،  لةنَيوانياندا  ستراتيژي  رَيککةوتني 
س��ةروةتء  هةموو  رَيککةوتن  کة  ئ��ةوان 
ساماني کوردستان دابةشبکةنء رَيبگرن لة 
هةر دةنگَيکي جياواز، دةرفةتَيک نةما کة بير 
لة بةدامةزراوةييکردنء بةديموکراسيکردني 
دةبووا  هةر  بکرَيتةوة،  حکومةت  دةزگاکاني 
هَيزي سياسيي ديکة دروستبوونايةء دژ بةو 
دؤخة گةندةألء شلؤقة هةبووةي کوردستان 

بووةستنةوة. 

هَيند  سياسيي،  ئؤپؤزسيؤنبووني 
واية،  مرؤڤ  بؤ  ئؤکسجين  وةک  پَيويستة، 
هةرَيمي  هةَلبژاردني  يةکةم  دواي  ئةگةر 
کوردستان، يةکَيتيء پارتي بة دةرئةنجامةکان 
ئؤپؤزسيؤن،  بووبانة  يةکيان  رازيبوونايةء 
بؤئةوةي  بوو  پَيويست  ساَليان  چوار  تةنيا 
بگةنةوة دةسةآلت، بةآلم ئةگةر لةو مَيژووة 
بة  بوون  کةس  هةزار  چةندان  وردبينةوة، 
قوربانيي، کوردستان چةندان ساأل دواکةوت، 
مَيگةليي  کؤمةَلگةيةکي  کؤيلةء  تاکَيکي 
وآلتة  ئةو  ئينساني  ه��ةزاران  دروستبوو، 
بوونة  الو  چةندان  جَيهَيشت،  کوردستانيان 
خؤراکي ماسييةکاني دةرياي ئيجة، چةندان 
رؤشنبير کةوتنة تاراوگة، کورد دةستيکردةوة 
بة خيانةتي نيشتمانيء نةتةوةيي، کوردستان 
بووة پَيگةي ئيتآلعاتء ميتء ئيستيخباإاتي 
بةعس، سوپاي پاسدارانء بةعسء تورکيا لة 
کوردستان تةراتَينيان کردء هةموو ئةمانةء 
ئةو  دةرئةنجامي  ديکة،  نةهامةتيي  چةندان 
پارتيء  يةکَيتيء  قبووَلنةکردنةي  يةکتر 
ببنة  ب��ؤئ��ةوةي  ب��وو  ئامادةنةبوونيان 
ئؤپؤزسيؤن، کةواتة؛ گةورةترين سوودَيک كة 
ئَيمةي کورد لة دروستبووني ئؤپؤزسيؤنمان 
بة  بوو  کؤتاييهَينان  کوردستان،  لة  بيني 
چةمکي چةکء کؤتاييهَينان بة جياوازييةکان 
لة رَيي چةک. سةختة كة گةلَيک سةدةيةک 
حوکمي  )18(ساَلي  بووبَيتء  ژَيردةست 
بووبَيت،  ناديموکرات  گةندةألء  خؤجيَيي 
دؤخةي  بةو  کؤتاييهَينان  بؤ  بةسادةيي 
لة  روو  نةکاتةوةء  لة چةک  بير  تَييداية،  کة 
ئَيمةي  بکات.  سياسيي  ئؤپؤزسيؤنبووني 
کورد، کاتَيک هةموو دونيا دژمان بوء، تةنيا 
لةژَير  قةنديلمان  لة  شاخَيک  لوتکة  چةند 
بچووکترين  بة  کؤتاييهَينان  بؤ  بوو،  دةست 

جياوازيي، هانامان بؤ چةک دةبرد. 
مارکس دةَلَيت: »ماناي ئاشتيي بريتيية لة 
سؤشياليزم«،  بةرامبةر  ئؤپؤزسيؤن  غيابي 
بةآلم يةکَيتيء پارتي تةئويلي ئةم گوتةيةي 
سؤشياليزميان  ک���ردووةء  مارکسيان 
گؤإيووة بة )خؤيان(. ئةوةي يةکَيتيء پارتي 
تَيإوانين بوو،  لَيوةرگرت، هةمان  سووديان 
بةآلم ئةوةي ئةوان سؤشياليزم نةبوو، بةَلکو 
سةرةتادا  لة  بوون  خؤيان  بوون،  خؤيان 
حيزبي  دوو  ئينجا  بنةماَلة،  دوو  وةک 
لةو دؤخة وةستاوة  سياسيي کة سووديان 
کوردستانداء  لة  هةبوو  بووني  کة  دةبيني 
لة  رَيگرتن  بؤ  گرتةبةر  رَيگةيةکيان  هةموو 
ئةوان  کة  ئؤپؤزسيؤنةي  ئةو  دروستبووني 

لَيي دةترسان. 
نؤڤيَليستي  شاعيرء  بلةيکي  وليام 

ئينگليزي، لة گوتةيةکيدا پَييواية: »ئؤپؤزسيؤن 
يةکَيتي  الي  بةآلم  راستةقينةية«،  دؤستي 
نيية،  دؤست  هةر  نةک  ئؤپؤزسيؤن  پارتي، 
ئةمةش  مةترسيداريشة،  دوژمنَيکي  بةَلکو 
رووخساري  کوردستانء  داهاتووي  بؤ 
هةرَيم لة دةرةوة زؤر ترسناکة، ضونكة هةر 
نيشتمانء  خةمي  لة  ئينسانَيک  يان  هَيزَيک، 
دوژمن  بة چاوي  هةرگيز  بَيت،  خةَلکةکةيدا 
هَيزة  ئةوة  ناکات،  ئؤپؤزسيؤن  تةماشاي 
واية،  پَييان  كة  ناديموکراتةکانن  تةقليدييء 
دةسةآلتء  دژي  کةسانَيکن،  ئؤپؤزسيؤن 

دةستکةوتةکاني حکومةتي نيشتمانيي. 
ئ��َي��س��ت��ا، م��ي��دي��اي ئ����ازادء ب��وون��ي 
دياردةي  دوو  کوردستاندا،  لة  ئؤپؤزسيؤن 
لة  ئةگةر  ک��ورد،  ئَيمةي  پؤزةتيڤنء  زؤر 
هةبَيت  شتَيکمان  نَيودةوَلةتيي  کؤمةَلگةي 
خؤمانى پَيجيابکةينةوة لة وآلتةکاني ديکةي 
ناوةإاست،  خؤرهةآلتي  تازةپَيگةيشتووي 
تةنيا دوو شتن؛ ميدياي ئازادء ئؤپؤزسيؤن. 
دژي  زؤر  هةرچةندة  هةرَيميش،  حکومةتي 
ئةو دوو دياردة پؤزةتيڤةية، بةآلم بةرپرسان 
کة قسة بؤ ئةو دةزگاء کةسايةتييانة دةکةن 
دوو  ئةو  هةر  هةرَيمن،  دةرةوةي  هي  کة 
دياردةية زياتر باسدةکةن. زؤرجار يةکيتيء 
پارتي باس لةو بينا هةوربإء چةند پإؤژةية 
دةکةن کة لة کوردستاندا جَيبةجَيکراون، بةآلم 
کاتَيك ئةوانةش بوونيان نةبوو، ئينسانةکان 
هةر دةژيان، ئةوةي گرنگة، ئازاديي زياترء 
يةکسانيية، هةر کاتَيک ئازاديي، ديموکراسي، 
ئةوکات  نةبوو،  ئؤپؤزسيؤن  ئازادء  ميدياي 
هةإةشة جدييةکة بؤ سةر گياني هاوآلتييان 
ڤَيلالء  نةبووني  ن��ةک  دةستپَيدةکات، 

باَلةخانةي بةرز.
هَيزة  نيگةرانيية،  ج��َي��ي  ئ���ةوةي 
ئؤپؤزسيؤنةکان لة کوردستان هَيشتا ئةرکي 
خؤيان  نةتةوةيي  نيشتمانييء  سياسيي، 
جَيبةجآ نةکردووة، ئةگةر تا ئَيستا ئاسايي 
کة  ئؤپؤزسيؤنَيک  لة  رةخنةگرتن  بووبَيت 
تةنيا تةمةني ساَلَيک تةواونةبووة، ئةوا چيتر 
مةترسيشة،  جَيگةي  بگرة  نييةء  ئاسايي 
چونکة نابَيت ئؤپؤزسيؤن سستيي پَيوة ديار 

بَيت. 
كة  شتَيک  گرنگترين  ئَيستادا،  ل��ة 
شةقامة،  جووآلندني  بيکات،  ئؤپؤزسيؤن 
جوآلندني  تواناي  ئؤپؤزسيؤنةکان  هَيزة  تا 
كة  نيية  گةرةنتييةک  هيچ  نةبَيت،  شةقاميان 
چونکة  پارلةماندا،  لة  گوَيبگرَيت.  دةسةآلت 
بنةماي  لةسةر  يةکَيتى  پارتيء  عةقَلييةتي 
زؤرينة ئيشدةکات، دةتوانن هةموو پإؤژةء 
بةآلم  پةکبخةن،  ئؤپؤزسيؤن  پَيشنيازةکاني 

كة  بَيت  جديي  ئةوةندة  ئؤپؤزسيؤن  ئةگةر 
ناتوانن  ئةوان  بجوَلَينَيت،  شةقام  بتوانَيت 
زؤرينة  رةجعييةي  سةقةتة  تيؤرةية  ئةو 
ئؤپؤزسيؤنء  بة  پَيشگرتن  بؤ  بةکاربهَينن 
جوآلندني  ترسي  دةس��ةآلت  هةرکاتَيک 
ئةو  ئ���ةوة  ب���وو،  دروس���ت  ال  شةقامي 
هةبووني  بة  هةست  ئَيمة  کة  ساتةوةختةية 

ئؤپؤزسيؤنَيکي جديي دةکةين.
ئَيمة دةتوانين دوو نموونة بهَينينةوة کة 
ئةرکي  ئؤپؤزسيؤن  هَيشتا  دةردةکةوَيت 
چةندان  ئيسالمييةکان  نةزانيوة،  پآ  خؤي 
لة  هَيشتاش  لَيدةستگيرکراوةء  کةسيان 
زيندانةکاندان، کةچي تا ئَيستا نةيانتوانيووة 
اليةنگرانةي  ئةندامء  ئةو  بؤ  جارَيک  تةنيا 
شةقامةکانء  سةر  بضنة  بدةن  هان  خؤيان 

داواي ئازادکردنيان بکةن.
نانبإاواني  تَيثةإي،  ساَلَيک  نزيکةي  وا 
گؤإان نةگةإانةوة، کةچي زووزوو دةمانبيني 
کوردستان،  پارلةماني  لة  گؤإان  ليستي  كة 
داواي لة مةسعود بارزاني سةرؤکي هةرَيمي 
نانبإاوان  بؤئةوةي  دةک��رد  کوردستان 
ليستي  ئيشي  کارةکانيان.  سةر  بگةإَينةوة 
مَيزةکاني  چؤن  وةک  پارلةماندا،  لة  گؤإانة 
بؤ  بکوتَيت  مَيز  ئ��اواش  بودجة،  بؤ  کوتا 
لة  داوا  نةک  نانبإاوةکان،  گةإاندنةوةي 
هةرَيم  سةرؤکي  بکات،  هةرَيم  سةرؤکي 
نانبإاوةکاندا،  بإياري  لة  بةشَيکة  خؤي 
کوردستانةء  هةموو  سةرؤکي  ئةو  چونکة 
جَيبةجَيکردنة  يةکةمي  دةسةآلتي  خؤشي 
ئيسالمييةکان  پَيويستة  کوردستانداء  لة 
شةقام بجوَلَينن بؤ خةَلکي خؤيان کة ئَيستا 
لة زيندانةکاني يةکَيتيء پارتيدان. نابَيت چيتر 
ليژنانة  ئةو  چاوةإَيي  گؤإان  بزووتنةوةي 
بَيت کة چاوةإَيدةکرَيت نانبإاوان بگَيإَيتةوة، 
يةکتر  هاوکاريي  هةردووکيشيان  دةبَيت 
بنء ئةوة ئةو ساتةوةختةية کة کوردستان 
پَيدةنَيتة قؤناغَيکي نوَيي کاري ئؤپؤزسيؤنيء 

مةدةنييةوة.
ل��ة س���ةروب���ةن���دي ت��ي��رؤرک��ردن��ي 

رؤژنامةنووسي الو، سةردةشت عوسماندا، 
بزووتنةوةي گؤإان لةإَيي راگةياندنةکةيةوة، 
دؤسيةکةي فراوانترکرد، پارتي دةيگوت، ئةو 
رووداوة بة سياسيي دةکرَيت، هةر هَيزَيکي 
ئؤپؤزسيؤن، دةبَيت لة بچوکترين رووداوء 
بَيتة  مرؤڤدا  مافي  پَيشَيلکردني  ناعةدالةتيء 
رووداوةک��ة،  خاوةني  بکاتة  خؤي  وةآلمء 
هيواي چيم بة هَيزَيکي ئؤپؤزسيؤن بَيت کة 

لةسةر کوشتني مرؤڤَيك نةيةتة وةآلم؟
کوردستان  لة  ئؤپؤزسيؤن  لةوةتةي 
رووي  لة  هةبووة  شت  زؤر  سةريهةَلداوة، 
بة  پَيويستي  نةتةوةييةوة  نيشتمانييء 
سةدان  خؤپيشانداني  شةقامء  جوآلندني 
هةزار کةسي هةبووة، کوشتني کچَيکي )14(

ساَلةي گوندنشيني کورد بة تؤپةکاني ئَيران، 
تؤپبارانء بؤمباباران، لةسَيدارةداني کوردان 
زارؤک��ي  س��ةدان  گيراني  خ��ؤره��ةآلت،  لة 
سوريا،  لة  کورد  دةيان  کوشتني  باکوور، 
سنووربةزاندني  پةنابةران،  ناردنةوةي 
هةموو  كة  بوون  ئةوة  هي  هتد...  ئَيرانء 
کوردستانيان بؤ بجوَلَينرَيت، کةچي جگة لة 
چةند بةياننامةيةکي سادة، هيچمان نةبينيوة، 
بةياننامة  زةمةني  ئؤپؤزسيؤن  پَيويستة 
کرداريي  کاري  بؤ  هةنگاو  تَيبپةإَينَيتء 

بهاوَيژَيت.
تةواوکةري  دةس��ةآلت،  ئؤپؤزسيؤنء 
دإن��دة  ب��ة  دةس���ةآلت  نابَيت  يةکترنء 
ئَيستا  وةک  بکات  ئؤپؤزسيؤن  تةماشاي 
نةرميي  ئؤپؤزسيؤن  ناشبَيت  دةيکات، 
نةرم  لةگةَليدا  دةسةآلت  بؤئةوةي  بنوَينَيت 
بَيت  ب��ةردةوام  ئؤپؤزسيؤن  ئةگةر  بَيت. 
لة  ک��اردا،  لة  جديي  ج��وانء  بةرنامةي  لة 
دَيتة سةر  هةموو دونيادا واية، سةردةمَيک 
گةلَيک  خةوني  نةبَيت،  وا  ئةگةر  لَي  حوکم، 
كة  وادةکات  دةکات،  بَيهيوايان  دةکوژَيتء 
گةل بإواي بةوانة بَيت کة نوقمي گةندةَلييء 

ناعةدالةتييء نابةرپرسيارَيتيي بوون.

Chomani_85@yahoo.com

ونبوون
- جزدانَيكى رةش ونبووة كة مؤَلةتى شؤفَيرىء باجى زانكؤ، لةطةَل بإَيك ثارةي 
هةية  لةوبارةيةوة  زانيارى  هةركةسَيك  مةعروف(،  شةوكةت  )ذيار  بةناوى  تَيداية 

ثةيوةندى بكات بة ذمارة تةلةفؤنى )0٧٧01488081(.
كة  تَيداية  خ��وارةوةي  الي  بةَلطةنامانةي  ئةم  كة  ونبووة  طيرفان  جزدانَيكي   -
سةرجةميان بةناوي )محمد ئيبراهيم محمد(ةو هةركةس دؤزييةوة ثةيوةندي بكات بة 

ذمارة مؤبايلي )0٧٧01٥٥9334(.
2.باجَيكي زانكؤي سلَيماني.    KNN بةَلطةنامةكان: 1. ثَيناسَيكي كةناَلي ئاسمانى

3. مؤَلةتَيكي شؤفَيري.
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كامةية ئؤثؤزسيؤنى راستةقينة؟!

سةآلح مةزن
سةرهةَلدانى ئؤثؤزسيؤن لة هةر شوَينَيكدا 
سياسى،  هةلومةرجى  كؤمةَلَيك  بة  بَيت، 
سيستمى  شَيوةى  كؤمةآليةتىء  ئابوءريى، 
زةحمةتة  بؤية  بةستراوةتةوة،  وآلتةوة  ئةو 
ضوارضَيوةيةكى داتاشراو بؤ ئةو هةلومةرجة 
سةرهةَلدانى  بةطشتيى  بةآلم  وَينابكرَيت، 
وآلتَيكى  بؤ  وآلتَيكةوة  لة  ئؤثؤزسيؤن 
سيستمى  بةثَيى  وآلتة  هةر  جياوازةو  ديكة 
سياسىء  هؤشياريى  ئاستى  حوكمإانىء 
ثَيشكةوتنى شارستانىء ياسايى جؤرَيك يان 
دةهَينَيت،  بةرهةم  ئؤثؤزسيؤن  لة  شَيوازَيك 
حوكمإانيى  سيستمى  ئةطةر  نموءنة  بؤ 
بَيت،  ديكتاتؤريى  كودةتاضىء  سةربازيى، 
ئةركى  كة  سياسييية  ئؤثؤزسيؤنة  ئةو  ئةو 
نيشتمانيى  يان  نةتةوةيى  رزطاريى  خةباتى 
خةباتى  بةر  دةباتة  ثةنا  لةئةستؤدةطرَيت 
هةروا  الدَيكان،  شارو  ناو  نهَينى  سياسييى 
دةس���ةآلتء  جوطرافياى  دةرةوةى  ل��ة 
شَيوازَيك  سةربازييةكانيشةوة  دامةزراوة 
هةَلدةبذَيرَيت،  ضةكداريى  خةباتى  بؤ 
شةإى  تةنانةت  ثارتيزانىء  شةإى  وةك 
بةرةنطاربوءنةوةى  هَيرشء  ب��ةرةي��ىء 
دةسةآلتء  سةربازيى  ثَيطةكانى  فراوانى 
لةناو  دةسةآلت  بةرذةوةندييةكانى  لَيدانى 
زؤرب���ةى جاريش  وآلت��ةك��ةدا،  ق��وءآلي��ى 
دةستثَيكردنء  بنكةى  دةك��رَي��ت��ة  الدآ 
ئاواييةكان  ش��ارء  ناخى  ب��ةرةو  لةوَيوة 
شؤإدةبنةوة، خؤ ئةطةر سيستمى سياسييى 
ئةوا  بَيت،  ديموكراتيك  ثةرلةمانىء  وآلت 
شَيوازى  بة  ثشتئةستوءر  ئؤثؤزسيؤن 
رَيطاى  دةبَيتء  ئاشتيخوازانة  مةدةنىء 
خةباتى ثةرلةمانيى هةَلدةبذَيرَيت، كة هَيزى 
جةماوةر بة طشت ضينء توَيذة جياوازةكانى 
رَيكخراوةكانى  ئ��ازادء  ميدياى  كؤمةأل، 
شَيوازَيكى  وةك  م��ةدةن��ى  كؤمةَلطةى 
دةسةآلت  طوشارخستنةسةر  بؤ  كاريطةر 
ناوةإاستى  لة  نةبَيت  ئةوة  بةكاردةهَينَيت، 
شكستخواردنى  بةهؤى  رابردءودا  سةدةى 
بزءوتنةوة  طروثء  تةقليدييةكانى  شَيوازة 
ضةكدارييةكان بةتايبةتيش لة ئةمريكاى التينى 
كة بةهؤى زاَلبوءنى دةسةآلتى سةربازيىء 
كلكايةتييان بؤ بَيطانة، كة كؤمثانيا مؤنؤثؤَلة 
بةتاآلن  وآلتيان  سةرمايةدارييةكان سامانى 
لة  دانيشتوءانيش  زؤرى  زؤربةى  دةبردو 
طروثء  دةذيان،  ثاشكةوتوءيى  هةذاريىء 
شؤإشطَيريية  ضةكداريية  بزوءتنةوة 
روءب��ةإوءب��وءن��ةوةى  لة  تةقليدييةكان 
دةستةوةستان  سةركوتكةرةكان  دامودةزطا 
فيكريىء  تةوذمى  ئانةدا  ل��ةو  م��اب��وءن، 
بانطةشةى  سةريانهةَلدةداو  تازة  سياسييى 
بةرثاكردنى شؤإشء روءبةإوءبوءنةوةيان 
لة  ئةوةى  بؤ  شارةكانةوة،  لةناخى  دةكرد 
قوءآليى شارةكانةوة مةترسى بخرَيتة سةر 
كلكء  رذَيمة  بةرذةوةندييةكانى  طيانء 
كودةتاضييةكان، لةم نَيوانةدا دةتوانين هةندَيك 
تؤتاليتارىء  سيستم  ثاشكةوتوءى  وآلتى 
كودةتاضى لة ئاسيا، ئةفريقاء ئةمريكاى التين 
وآلتانى  الشةوة  لةو  وةربطرين،  نموءنة  بة 
ئةوروثا، ئةمريكاو ئوستراليا وةربطرين، كة 
لة  بةشداريى  دةستوءر  بةثَيى  ئؤثؤزسيؤن 
ذيانى سياسييى وآلت دةكات، جؤرَيكى ديكة 
كة  دةبينرَيت،  وآلتانةدا  لةو  ئؤثؤزسيؤن  لة 
سيستمى سياسييى بة دروشمةكانى وا خؤى 
ديموكراسىء  لة  ثشتطيريى  كة  دةناسَينَيت 
مافى مرؤظ دةكات، بةآلم بة كردةوة ثَيضةوانة 
دةنطة  ل��ةوةى  جطة  دةك��ات،  هةَلسوكةوت 
ئازادةكانى كؤمةَلطة دةخنكَينَيت، لةوالشةوة 
ناعةدالةتى  كؤمةَلطةء  تاكةكانى  بَيمافكردنى 
ضاالكوانانى  لةبةرامبةر  رةض��اودةك��ات، 
ميدياو بوارى مةدةنىء سياسييى، شَيوازى 

ضاودَيريى توندء تؤقاندن ثةيإةودةكات.   
بةهؤى زاَلبوءنى كلتوءرى ترسء تؤقاندن 
بةسةر تاكةكانى كؤمةَلطةى كوردستاندا، كة 

بةسةر  رةوتى سياسييى حيزبء رَيكخراوة 
سياسييىء مةدةنييةكانى كوردستانيش شكَلى 
طرتوءة، كة لة رابردوءدا رذَيمى ديكتاتؤريى 
خؤى  رةهاى  دةسةآلتى  بة  درَي��ذةدان  بؤ 
وةك  ثاشتريش  لةوساوةو  بةرهةميهَيناوة، 
نةريتَيكى داسةثاو ماوةتةوة، تةنانةت لةدواى 
راثةإينيش نةتوانرا ئةو نةريتة بإةوَينرَيتةوة، 
يان مؤدَيلَيكى جوانتر بةرهةمبهَينرَيت، بةَلكو 
وةك  ضةكداريى  شؤإشى  شاخء  كلتوءرى 
كة  سةثاند،  خؤى  نَيطةتيظ  ئةلتةرناتيظَيكى 
ئةويش بةرهةمى شةإو بةرةنطاربوءنةوةى 
بوو،  ديكتاتؤريى  توندوتيذيى  سياسةتى 
ضونكة  شاخيش  كلتوءرةى  ئةو  حةتمةن 
كةواتة  توندوتيذيية،  ث��ةرض��ةك��ردارى 
بة  توندوتيذيى  بةطذداضوءنةوةى  شَيوازى 
بة  توندوتيذ  شَيوازى  طرتنةبةرى  ئامرازء 
رةوا  بة  ئةو  دواتريش  بؤية  دةزانَيت،  رةوا 
زانينةى توندوتيذيى وةك نةريتَيك بةسةريدا 
دةسةثَيت، نموءنةش فةلةستينء باشوءرى 

كوردستانة. 
ئؤثؤزسيؤن  سةرهةَلدانى  وتمان  ثَيشتر 
بة  كة  دةوَي���ت،  هةلومةرجى  كؤمةَلَيك 
دروشمى زةقء طفت نايةتة بةرجةستةبوءن، 
هةنطاوى  ذمارةيةك  ثرؤسَيسة  ئةو  بةَلكو 
سياسييى،  ضاكسازيى   رَيطاى  لة  دةوَي��ت، 
دام��ةزراوةي��ىء...  ئابوءريى،   ، ياسايى 
كة  تةواوكاريية،  ثرؤسَيسَيكى  واتة  تاد، 
هةماهةنطى هةمةاليةنةى دةوَيت،  ديارترين 
هةنطاو لةو مةيدانةدا داإشتنى دةستوءرَيكى 
بوءنى  بآ  شارستانيانة،  دي��م��وك��راتء 
دةسةآلتةكانى  جياكردنةوةى  دةستوءر، 
ياسايى، دادوةريىء جَيبةجَيكردنء ثاراستنى 
دةبَيتة  تةنيا  ديموكراسيى  سةربةخؤييان، 
بؤ  هةَلخةَلةتَينةر،  ديماطؤطى  دروشمَيكى 
ئةوةى ضاالكييةكانى سياسييى، كؤمةآليةتى، 
داهَينان  ئ��ازادان��ة  كلتوءريى  بازرطانىء 
ئاراميى  ئ��ازادي��ى،  دةبَيت  ئةنجامبدةن، 

سةقامطيريى  ديموكرسيىء  سياسييى، 
ياسايى بَيتةدى، بؤية مةحاَلة لة سايةى شةإء 
مةدةنىء  ئؤثؤزسيؤنى  سياسييى  ئاذاوةى 
نةشونما  سةردةربَينَيتء  بتوانَيت  مؤدَيرن 
ثَيشةوةضوءن  هةرضةندى  ئةمجار  بكات، 
دةستوءريىء  سياسييى،  بارودؤخى  لة 
كؤمةآليةتى  ئابوءريىء  بوءذاندنةوةى 
هةرَيمى كوردستان بَيتةثَيشةوة، يان ئاراميى 
لة رةوشى سياسييى، دةستوءريىء ئابوءريى 
عَيراق روءبداتء كرانةوة بة رووى جيهانى 
دةرةكى هةبَيت، ديارة بؤ ئةم قؤناغةى ئةمإؤ 
ثرؤسَيسى  ثَيشةوةضوءنى  قازانجى  بة 
سياسييىء فراوانبوءنى بازنةى ديمؤكراسىء 
ديكةوة  لةاليةكى  دةبَيت،  تةواو  بنيادنانةوة 
سةرثةرشتى لة نزيكةوةى ئةمريكاء وآلتانى 
هاندةرَيكى  نةتةوةيةكطرتوءةكان  ئةوروثاء 
رَيطاى  بة  ثةلةكردن  لة  ثشتيوانيى  بؤ  باشة 
نةباداش  دام��ةزراوةي��ى،  ضاكسازيكردنى 
دامةزراوةكانى ياسايى، كارطَيإيى، هةروةها 
ديموكراسىء  ثرؤسَيسى  ثَيشخستنى 
مافةكانى  ضاودَيريى  عَيراقداء  لة  سياسييى 
مرؤظء ميدياى ئازاد، لة هةموءشى طرنطتر 
برةودان بة ضاالكى كةرتى تايبةتء سازدانى 
مةدةنى،  ضاالكيى  بؤ  طونجاو  بارودؤخى 
رةوشَيكى  لة  ئا  وةبةرهَينان،  بازرطانىء 
لةو  ئاَلوطؤإي  سَيبةرى   لةذَير  ئ��اواداء 
دروستبوءنى  بؤ  لةبار  فةزايةكى  ضةشنةدا 
ثؤزةتيظ  ئؤثؤزسيؤنَيكى  دايكبوءنى  لة  يان 
بآ  ئؤثؤزسيؤنة  ئةو  هةَلبةت  ئاراوة،  دَيتة 
ئةوة  وةنةبَيت  ضونكة  نابَيت،  كةموكورتى 
ديموكراسىء  ثَيشكةوتنى  بةرهةمى  تةنيا 
ناإةزاييةكان بَيت، بةَلكو لة كؤمةَلطةيةكى وةك 
كؤمةَلطةى كوردستانى ثإ لة كَيشةو ملمالنَيى 
كاريطةريى  دي��ارة  ديرؤكيدا،  سياسييىء 
بة  ئؤثؤزسيؤنة،  ئةو  بةسةر  راب��ردوءش 
ثؤزةتيظىء نَيطةتيظى رواَلةتء رةنطدانةوةى 

دةبَيت. 
هةنوكةو  لة  ئؤثؤزسيؤن  ئ��ةوةى  بؤ 
كاريطةر  رؤَلى  طؤإانكارييةكان  ئاييندةى 

نةكاتء  لة خةَلك  بنوَينَيتء دواتريش ثشت 
بةرنامةيةكى  ثَيويستة  بإوايان،  جَيى  ببَيتة 
هَيَلةكانى  تَييدا  كة  رابطةيةنَيت،  واقيعى 
ريشةيى  ضارةسةرى  يان  ضاكسازيكردن 
بةوشَيوةية  دي��اري��ك��راب��ن،  روون���ى  ب��ة 
هةر  دةردةك��ةوَي��ت،  زياتر  بةرضاوإءونى 
لةو بةرنامةيةدا ثَيويستة رَيزطرتن لة ياساء 
لة  داكؤكيى  وآلتء  ط��ةلء  س��ةروةري��ى 
داواكارييةكانى طةلى كوردستان بةطشتيىء 
لة  بةتايبةت  نزم  داه��ات  ه��ةذارء  خةَلكى 
لة  دابنَيت،  خؤى  ثَيشةوةى  لة  هةرة  ئةركى 
ثراكتيكيشدا وةك هَيزَيكى ئةكتيظء بزوَينةر 
لةسةر شَيوازى مةدةنىء مؤدَيرن دايةلؤطى 
راشكاوانةء  ئينجا  رابهَينَيت،  خؤى  كراوة 
دوءر لة ديماطؤطى راستييةكان بةشَيوةيةكى 
رؤشن بؤ خةَلك ثةيام بكات، لةو ثرؤسَيسة 
بة  ثشتبةستن  بة  ثَيويستة  طؤإانكارييةدا 
تاكةكانى خاوَين، بة تواناء ضاالكوانانى بوارة 
خةَلكى  وةربطيرَيتء  كؤمةَلطة  جياجياكان 
توَيذةكانى  ضينء  ت��ةواوى  بةشمةينةتء 
بةرامبةر  لة  وةربطرَيت،  ئامانج  بة  كؤمةَلطة 
بة  سياسييى  دةسةآلتى  ثَيويستة  ئةوةشدا 
دادوةريىء  ياسايى،  دامةزراوةكانى  طشت 
جَيبةجَيكردن رَيز لة ئؤثؤزسيؤن بطرنء بةثَيى 
ياساء ثرةنسيثة مةدةنىء ديموكراسييةكان 
بكةن،  ثؤثؤزسيؤن  لةطةأل  هةَلسوكةوت 
ضونكة هةر سيستمَيكى حوكمإانيى كة خؤى 
قبوءَلى  دةبَيت  بناسَينَيت،  ديموكراسى  بة 
بَيت ئؤثؤزسيؤنى ثؤزةتيظ ضاالكيى هةبَيت، 
وآلت��ةدا،  لة  ديموكراسى  ناوةإؤكى  دةنا 
مانايةكى  ب��ةدةر  روءت  بانطةشةيةكى  لة 
مافء  دةستوءر  لة  دي��ارة  نابَيت،  ديكةى 
ئةركةكانى تاكء كؤمةَلطة، هةروةها ثارتء 
طروثةكانى سياسييى، مةدةنىء كؤمةآليةتي 
ئ��ةركء  بةرامبةريشدا  لة  دي��اري��ك��راوة، 
جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  دةسةآلتةكانى 
ثَيويستة طشت  دانراوة، كة  بؤ  سنوءرَيكيان 

تايبةتيش  بة  جَيبةجَيكردن  دامةزراوةكانى 
ثؤليسء ئاسايشء دةزطا نهَينييةكانى وآلت 
رابثةإَيننء  نيشتمانيى  ئةركى  بَياليةنانة  
ياسايى  ثرةنسيثى  بةثَيى  مةدةنيانةء 
مةدةنىء  سياسييىء  ضاالكوانانى  لة  رَيز 
رؤذنامةوانء  لة سةروءيانةوة  كؤمةآليةتى 
ضاالكوانانى مةدةنىء سياسيي بطرنء دوءر 
لة ثَيشَيلكاريى بةشَيوةيةكى مةدةنىء ياسايى 
لةطةَليان بجوءَلَينةوة، ثَيويستة ئةو ثرةنسيثانة 
ياسادانانةوة  دةسةآلتى  لةاليةن  ياسا  بة 
سةربةخؤش  دادوةرى  رَيكبخرَيتء 
جَيبةجَيكردنيان  ضاودَيريى  بَياليةنانة 
كؤمةأل  تاكء  مافةكانى  ثاراستنى  بكاتء 
دةسةآلتى  ئينجا  بزانَيت،  خؤى  ئةركى  بة 
دةسةآلتانةى  ئةو  سنوءرى  لة  سياسييى 
بؤ  ئةوتؤ  بارودؤخَيكى  دياريكراوة  بؤى 
كارء ضاالكيى ئؤثؤزسيؤن بإةخسَينَيت، كة 
هاندةر بَيت بؤ ئةنجامدانى كارو ضاالكييةكان 
بةشَيوةيةكى ئاشتيانةو مةدةنيانة، هةروةك 
ثرؤذةى  فيدراألء  عَيراقى  دةستوءرى  لة 
داإشتنى  ورديى  بة  هةرَيميش  دةستوءرى 
بؤ كراوة، طرتنةبةرى شَيوازَيكى شارستانء 
ئؤثؤزسيؤنةوة،  دةسةآلتء  لةاليةن  كراوة 
ركابةريى  دايةلؤطء  بنةماى  لةسةر  كة 
ديموكراسيى بنيادنرابَيتء ئامانجى خزمةتى 
هةرَيمء  ئاستى  لةسةر  بَيت،  وآلت  طةلء 
ئةزموءنةكةمان  بؤ  سةركةوتن  ناوضةكة 
نيشانى  جوانيش  وَينةيةكى  تؤماردةكاتء 

كؤمةَلطةى نَيونةتةوةيى دةدات.
بة  تا  كة  هةية،  لة كوردستان  راستييةك 
لةبةر  كؤمةَلطة  تاكةكانى  دةطات  ئةمإؤش 
طشتيش  بةشَيوةيةكى  جياجيا  هؤكارى 
مافةكانى  سياسييىء  هؤشياريى  الوازي��ى 
مةدةنى، هاوآلتى لة بةرامبةر مافةكانى خؤى 
بَيئاطاية يان ئةطةر بةئاطاش بَيت، لَيى بَيدةنطة، 
هؤى ئةوة ضيية، ئايا هةر بة سروشت واية، 
رذَيمةكانى  توندى  طوشارى  سياسةتى  يان 
رابردوء ئةوةيان بة نةريت بؤ جَيهَيشتوءةو 
بووةتة كلتوءرى بَيدةنطيبوءن، يان سياسةتى 

حيزبء  دامةزراوةكانى  تؤقاندنى  ترسء 
هؤكاربوءة  راثةإينيش  لةدواى  دةسةآلت 
بؤ نةإةوينةوةى ئةو ثةركةمى ترسة!، بؤية 
بوءين  دوءر  هةميشة  خةَلك  تاكةكانء 
لة  هةندَيك  تةنانةت  دةستثَيشخةريى،  لة 
دةستبذَير )نوخبة(ى سياسييى، رووناكبيريى، 
هؤى  بة  ت��اد،  م��ةدةن��ىء...  كؤمةآليةتى، 
ئارةزءوةكانى  حةزو  لة  بةشَيك  تَيركردنى 
دةستةمؤء بَيدةنط كراوة، وةك ئامرازيش بؤ 
جوانكردنى روءى دةسةآلت، لةكاتى جياجيا 
ئةو  بةكارهَينراوة،  وةختَيكدا  هةموء  لة  يان 
خؤيان  كة  دةستةبذَيرانة  طرووثء  حيزبء 
نةتةوةء جةماوةر  لة  داكؤكيى  ثَيشةنطى  بة 
تةسكى  بةرذةوةنديى  بؤ  دواتريش  دةزانن، 
خةَلك  داخوازييةكانى  لة  ثشت  خؤيان 
ثَيشَيلكاريىء  بةرامبةر  لة  تةنانةت  دةكةنء 
بَيمافكردنيان بَيدةنطيى هةَلدةبذَيرن، تةنانةت 
خةَلك  بَيبإواييبوءنى  خاَلى  هةميشة  ئةوة 
بوءة بة طشت ئةو حيزبء بزوءتنةوانةى كة 
خؤيان بة ثَيشإةوى خةَلك دةناسَينن، رةنطة 
لة بةرامبةر ئؤثؤزسيؤنى نوَيش ئةو طومانء 
ثرسيارة سةرهةَلبدات، ضونكة خةَلك هةميشة 
ضونكة  دةوَي��ت،  ثرسيارةكان  بؤ  وةآلم��ى 
وروءذاندنء بانطةشةى بةجؤش بةس نيية، 

بةَلكو ضارةسةرىء بةرةنجاميشى دةوَيت.
زيانى  بة  هةميشة  كة  ديكةش  خاَلَيكى 
هةَلبذاردنةكاندا  لة  كة  طةإاوةتةوة،  خةَلك 
تاكى دةنطدةر بة هؤشياريى ئةو مافةى خؤى 
ثيادة ناكات، تا بزانَيت كام بةرنامة يان كانديد 
مافء داواكارييةكانى ئةو دةستةبةر دةكةن، 
بةَلكو هؤكارى وةك بانطةشةى وروءذَينةر، 
ناضاربوءن  دةنطدان،  كؤمةأل  بة  غةريزةى 
راستة  دةنطدةدات،  تاد،  واقيعء...  ئةمرى  بؤ 
لة هةَلبذاردنةكانى ئةو دواييةدا خةَلك زياتر 
دةنطى بؤ داواكارييةكاني دا، يان جؤرَيك لة 
ناإةزايى خؤى لة بةرامبةر دةسةآلت دةربإى 
دةرهةق بةو هةموو ثَيشَيلكاريىء ناعةدالةتىء 

بَيمافكردنةى هاوآلتىء بطرة ثةراوَيزكردنى 
لة رابردوو و ئَيستادا، كة بةشَيك لةو خةَلكة 
كةَلةكة  ال  ئَيستاى  ء  راب��ردوو  كينى  رقء 
بةرامبةر  لة  دةطةإَيت  دةرفةتَيك  لة  بوءةو 
بطرة  سةرةكىء  اليةنَيكى  يان  دةس��ةآلت 
بؤية  هةليبإَيذَيت،  دةسةآلت  لة  بةشداربوء 
لةوةش  دةدات،  ئؤثؤزسيؤن  بة  دةنط  تاك 
لةاليةك  ضاوةإوانيةتى،  ناديار  رَيطاى  دوو 
لةسةر  طوشارى  دةس��ةآلت��ةوة  لةاليةن 
الى  ديكةشةوة  لةاليةكى  دروستدةبَيت، 
دةستكةوت  ضةند  ئؤثؤزسيؤن  نيية  روون 
ئؤثؤزسيؤنة  ئةو  يان  بةدةستدةهَينَيت 
داواكاريىء  خةمى  لة  راستطؤيانة  ضةند 
خؤ  دةكات،  كار  ئةو  ذيانى  مةينةتييةكانى 
ئةوة  بَيت،  كاريطةرييةك  هةر  لةذَير  ئةطةر 
وةك  فاكتةر  دوو  دواييدا  هةَلبذاردنةى  لةو 
ثَيشوء رؤَلى خؤيان نةنواند، ئةويش ئةوةية 
بانطةشةو  كاريطةريى  بةر  نةكةوتنة  خةَلك 
لةاليةكى  ئايينييةوة،  نةتةوةيىء  فيكرى 
ديكةشةوة هَيزة ئيسالمييةكان دةنطى زؤريان 
لةوآ  لَيرةو  دةس��ةآلت  ئةطةر  دةستدا،  لة 
فراوانبوءنى  ترسى  بة  خةريكبوءن  بةهؤى 
طؤإان   بزوءتنةوةى  وةك  ئؤثؤزسيؤنى 
ديكة  بةشَيوةيةكى  يان  ثَينةدابان  دةرفةتى 
رةنطة ئةو هَيزة ئيسالمييانة خؤيان زيرةكانة 
جطة  وةرطرتبَيت،  رةوشة  لةو  دةرفةتيان 
ئيسالمييةكانء  سياسييية  اليةنة  كة  لةوةى 
بطرة مةسيحييةكانيش خؤيان بوءنيان لةنَيو 
ثرؤسةى سياسىء كؤمةآليةتى لة كؤمةَلطةى 

كوردستان كاريطةرء فراوانة.
ئةوانةى  كَين  بزانين  با  سؤنطةيةوة  لةو 
ثؤزةتيظ  بةشَيوةيةكى  كردةوةو  بة  ئةمإؤ 
ئةو  ئاخؤ  يان  دةبينن،  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى 
ئؤثؤزسيؤنةى لة هةَلبذاردنةكان دةركةوتن 
ثَيشينةيةكى مَيذوءيينء  خاوةن ض رابردوو 
ضةندة وابةستةن بة ضينء توَيذة جياجياكانى 
لة  داكؤكيى  ك��ردةوةش  بة  ئايا  كؤمةألء 
خواستء داواكارييةكانيان دةكةن، يان هةر 
ئامانجى  وروءذَينةرنء  بانطةشةى  تةنيا 

ئةوانةو  هةية،  ثشتةوةيان  لة  سياسييى 
هةَلدةطرن  ئ��ةوة  ديكة،  ثرسيارطةلَيكى 
بكرَيت،  بؤ  خوَيندنةوةيان  لَيوردبوءنةوةء 
ئاخؤ ئةوةى لةسةر ئاستى شةقامى ناإةزايى 
ثَيدةدرَيت،  طةرموطوإيى  بؤنةكان  لة  خةَلك 
ميديا  كةناَلةكانى  ثةرلةمانء  هؤَلى  لة  يان 
لة  دةربإين  ئةوةى  بؤ  بةسة  دةردةك��ةون، 
بكات،  ئؤثؤزسيؤن  راستةقينةى  ناسنامةى 
ئةطةر بةس نيية، ئةى بةدةر لة هةَلبذاردنةكان 

بةرنامة بؤ داهاتوء ضيية؟.
بةشَيوةيةكى  كة  نيية،  شاراوة  شتَيكى 
اليةنة  ط��ؤإانء  بزوءتنةوةى  سةرةكيى 
كةموكورتييان  هةموو  بة  ئيسالمييةكان 
لةوالشةوة  دةبينن،  ئؤثؤزسيؤن  رؤَل��ى 
رَيكخراوى  حيزبء  ذم��ارةي��ةك  دي��ارة 
بةآلم  ببينن،  ئةركة  ئةو  دةيانةوَيت  مةدةنى 
بةرذةوةندييةكانيانء  بة  بةهؤى دةستطرتن 
دةستةمؤبوءنى  يان  دةسةآلت  لة  نزيكييان 
هةندَيكيان، ناتوانن ئةو ئةركة لةئةستؤبطرن، 
بؤية ثَيويستة خؤيان ساغ بكةنةوة، كة ئاخؤ 
دةسةآلت،  بةرةى  لة  يان  خةَلكن  بةرةى  لة 
نةبنة  هةَلدةبذَيرن،  ناوةنديش  رَيطاى  ئةطةر 
طؤإانكاريىء  لةبةردةم  نَيطةتيظ  لةمثةرى 

ثَيشهاتة نوَييةكان.
سياسييىء  طروثة  حيزبء  ئةو  ئةطةر 
دامةزراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى بيانةوَيت 
هةر  لة  ديارة  بطَيإن،  ئؤثؤزسيؤن  رؤَلى 
قؤناغَيكدا، ئةركء ئامانجةكانى ئؤثؤزسيؤن 
نةخشةء  وَيناكردنى  لة  دةتوانن  دي��ارن، 
بةشدارييان  داه��ات��وء  ك��ارى  بةرنامةى 
خةَلك  ئامانجةكانى  دةورى  لة  هةبَيتء 
رؤَلى  حيزبانة  ئةو  ئ��ةوةى  بؤ  كؤببنةوة، 
بةرضاو و شايستةيان هةبَيت، ثَيويستيان بة 
خةَلكةو  داواكارييةكانى  لة  خؤنزيككردنةوة 
راشكاوانةيان  هةَلوَيستى  راء  بوَيرانة 
ناإةزاييةوة  ضاالكيى  رَيطاى  لة  كة  هةبَيت، 
بكةن،  بةهَيز  خةَلك  ميللى  بزوءتنةوةى 
ئازاديى  ثَيويستة  روانطةيةوة  لةو  هةر 
رَيكخراوة  ئؤرطانةكانيانء  ميدياى  بة  زياتر 
ثيشةيىء مةدةنييةكانى سةر بة خؤيان بدةن، 
ضاكسازيىء  حيزبانة  ئةو  ثَيويستة  بؤية 
دةكرَيت  دواتر  ئةنجامبدةن،  خؤنوَيكردنةوة 
لة  بةرةو  بضوءكانة  طرووثة  حيزبء  ئةو 
لةسةر  رَيككةوتن  يةكترنزيكبوءنةوةء 
بةرنامةى هاوبةشء تةنانةت يةكطرتن هةنطاو 
بنَين، ديارة ئؤثؤزسيؤنى نَيو هؤَلى ثةرلةمان، 
كة لة رابردوء و هةنوءكة رؤَلى بةرضاويان 
هةبوءة لة داكؤكيكردن لة مافةكانى خةَلكء 
مافةكانيان،  بة  هؤشياركردنةوةيان  بطرة 
شَيوازةيان  ب��ةء  ب��ةردةوام��ي��ى  دةت��وان��ن 
بكةنء  زياتر  خؤيان  يةكهةَلويستيى  بدةنء 
ثرؤذةى خزمةت بة خةَلك ثشتيوانى لَيبكةن، 
مةدةنى  سياسييىء  شةقامى  ئاستى  لةسةر 
مةدةنىء  سياسىء  اليةنة  هَيزء  طشت 
رؤذنامةوانييةكان دةتوانن لةسةر بةرنامةى 
هاوبةشى هةَلبذاردنء بةرنامةى داكؤكيى لة 
ثَيشَيلكارييةكانى  خةَلكء  داواكاريى  مافء 
بكةن،  رَيككةوتن  هةماهةنطىء  دةس��ةآلت 
طرنطترين خاأل كة ئؤثؤزسيؤن كؤدةكاتةوة، 
ميدياى  داواكارييةكانيانة،  خةَلكء  ناإةزايى 
كاريطةريى  راب��ردوء  لة  ه��ةروةك  ئ��ازاد 
طؤإانكارييةكان  ثَيشةوةضوءنء  لةسةر 
رؤذنامةوانة  داه��ات��وءش��دا  لة  ه��ةب��وءة، 
زياترء  ئةركيان  سةربةخؤكان  ئ��ازادء 
ئاشكراكردنى  بؤ  دةبَيت  مةترسيدارتر 
راستييةكانء هؤشياركردنى راى طشتيى بة 
ثَيويستة  هةروةها  روءداوةكانةوة،  راستى 
ضوار  لة  مةدةنى  كؤمةَلطةى  رَيكخراوةكانى 
ديوارى هؤَلةكان بَينةدةرء بثإذَينة نَيو ناخى 
روءداوةكانى ذيانء داكؤكيى لة ضينء توَيذة 
فةرامؤشكراوةكانى كؤمةَلطة بكةن، ثرؤذةى 
بة كردةوةش  بكةن،  ثَيشكةش  فرياطوزاريى 
ديموكراسىء  طؤإانكاريى  لة  ثشتطيريى 

ضاكسازيى بكةن. 
ض��وارض��َي��وةى  ثَيويستة  دواج����ار 
بة  ثشت  بكرَيتء  فراوانتر  ئؤثؤزسيؤن 
ببةستَيت،  دام��ةزراوةي��ى  ك��ارى  شَيوازى 
بةربةرينى  هةمةإةنطء  ئؤثؤزسيؤنَيكى 
ئامانجةكانى  بة  طةلةكةمان  زءوتر  خةَلكى، 
اليةنةكانى  ثَيويستة طشت  بؤية  دةطةيةنَيت، 
بةرنامةى  خؤيان  لةنَيوان  ئؤثؤزسيؤن 
رَيزطرتن  رةضاوى  تَييدا  داإَيذنء  هاوبةش 
لة بيرء بؤضوءنى جياوازء دايةلؤطى كراوة 
بةثَيى ميتؤدى ديموكراسى  بطرن، هةروةها 
ثَيناوةدا  لةو  دةكرَيت  هةَلسوإَينن،  كارةكان 
بؤ  خةَلكى  فراوانى  ب��ةرةى  بزءوتنةوةء 

ئاَلوطؤإى طةورة ثَيكبهَينرَيت.

مةحاَلة لة سايةى شةإء ئاذاوةى سياسيى، ئؤثؤزسيؤنى مةدةنىء 
مؤدَيرن بتوانَيت سةردةربَينَيتء نةشونما بكات



ضاث: ضاثخانةى زةرطةتة  07480412369 - 07480412368 - 3190519

فةزيحةى نيشتمانيى
لةکوردستان  كة  ئةوةکردووة  لةسةر  کارمان  زؤر شوَين  لة  ئَيمة،  پَيشتر 
بةتايبةت  دةسةآلتنء  پياواني  دةدزَيت،  نةوتةکةش  ئةوةي  دةدزرَيتء  نةوت 
دةسةآلتداراني پارتيء يةکَيتي. دياربوو، لةوکاتةدا هَيزةکاني ئةمريکا بةاليانةوة 
گرنگ نةبوو، پارتيء يةکَيتي بةبةر چاويانةوة نةوت بة ئَيراني نةياري ئةمريکا 
بفرؤشن، ضونکة ئةمريکا ئةو فشارةي هةَلگرتبوو بؤ ئةو ضرکةساتةي پَيويستة 
بةکاريانبهَينَيت کة ئَيستاية، وةلَي ئَيستا بؤ ئةمريکاو کوتلةکاني تري ناو پةرلةماني 
مةرکةز گرنگة، بؤية فشارةکانيان چإکردووةتةوة، تا ئاستَيک كة هةردوو حيزب 

حاشا لةو راستيية دةکةن کة لةپَيش چاوي هةموومانةوة رؤژانة رووي دةدا. 
رؤژ  پار، شةش  ساَلي  قةَلةمإةوي خؤيء  لةسنووري  پارتيم  بةرثرسي  هةندَيك  نةوتبردني  من، شاهيدي 
لة زاخؤوة بؤ  حاجي ئؤمةران لةگةأل تةنکةرةکان رؤيشتمء ئةوکات دةقي راپؤرتةکةم لة رؤذنامةى هاوآلتي 
لةاليةن  دا  نةوتي  وةستاندني  بإياري  حاَلةتة،  ئةو   بؤ چاککردني  هةرَيم  کاتيش سةرؤکي  ئةو  هةر  دابةزاندء 
ئةو دوو کؤمپانيايةوة کة هي براو خزمةکاني بوونء نةوتيان بةقاجاخ دةبرد، بةآلم بإيارةکةي کاري پآ نةکرا. 

خوَينةران دةتوانن بگةإَينةوة سةر ئةرشيفي هاوآلتي.
دةقي وَينةو بةَلگةکانء ناوي سايةق تةنکةرةکانيشم الماوة بؤ ئةوةي حيزبي ناوبراو روونکردنةوة نةداتء 
بَيمنةتيي خؤي رانةگةيةنَيت، چونکة ئةو تيمةي ئَيمة کة کةوتينة شوَين تةنکةرةکان، هةموو ئةو بةَلگانةمان ال هةن 

بؤ سةلماندني بردنةدةرةوةي نةوت لةاليةن بةرپرساني پارتيء خانةوادةي بارزانييةوة.
روونکردنةوةکةي پارتي بؤ منء خةَلکي سةر رَيگةکاني حاجي ئؤمةران، هةم جَيگةي سةرسوإمانةو هةم 
جَيگةي کؤميدياية، ضونکة بردنةدةرةوةي نةوت لةسنووري پارتي، شتَيکي نهَيني نةبوو، بةَلکو رووداويکي ئاساييء 

ئاشکرابوو کة خةَلکي سةر رَيگةکانء رؤژنامةنووساني دةرةوةو ناوخؤ رؤژانة بة ضاوي خؤمان دةمانبيني.
بةرگريي  هةية،  کة  دةکات  بووني شتَيک  لة  داکؤکي  بوو، ضونكة  بةياننامةيةکي الواز  پارتي،  بةياننامةکةي 

لةنةبووني شتَيک دةکات كة بةرگريي لَيناکرَيت.
لةگةأل  دةبرا،  کوَيش  تا  دةردةهاتء  لةکوآ  كة  ئةوةشين  شاهيدي  بةَلکو  نةوتدزينين،  شاهيدي  نةک  ئَيمة، 

شؤفَيرةئازيزةکان لةبيرة نةوتةکاني زاخؤوة تا حاجي ئؤمةران، رَيگةمان بإيوة.
کَيشةي من ئةوة نيية كة پارتي بةرگريي لة ناإاستييةک دةکات، کَيشةي من ئةوةية كة نةوت ضةند بووةتة 
پةتَيکي سَيدارة بؤ کوردةکاني کةرکوک، ئةوةندةش دةبَيتة کيشة بؤ هةرَيمةکةي ئَيمة، ضونکة کةسانَيک ئةم هةرَيمة 
بةإَيوةدةبةن، ئةوةندةى بير لةخؤيانء حيزبةکةيان دةکةنةوة، بير لةخةَلکةکةو نيشتمانةکةى ناکةنةوة، بؤية لة 
ناسکترين ضرکةساتي سياسييدا کَيشةي نةوت بؤ هةرَيم زيندووبووةوةء هةَلةى ئةوانةن كة حوکمإاني وآلت 

دةکةن بةخراپترين شَيوة.
ئةگةر بةياننامةکةي پارتيء يةكَيتى بؤ بَيگانةکان راستي تَيدابَيت، بؤ ئَيمة تَييدا نيية، وةلَي لةم نَيوانةدا ئةوةي 
گورزي بةردةکةوَيت، کوردة، نةک ئةوانةي نةوتةکةيان دزيء ئَيستا حاشاي لَيدةکةن، ضونکة فشارةکان بؤسةر 
ضيتر  تا  حيزبة  دوو  ئةو  بؤسةر  فشار  کارتَيکي  ببَيتة  ئةمة  ئةگةر  بةآلم  نةوتخؤرةکان،  بؤسةر  نةک  کوردن، 
دةستدرَيژيي نةکةنة سةر ساماني نيشتمان، کارَيکي باشة، وةلَي ئةگةر بؤ ئةوةبَيت، ئاستي کورد لة ناوةند الواز 
بکرَيت، بؤ ئَيمة خراپةء لةهةموو حاَلةتَيکدا باجي هةَلةخراپةکاني پارتيء يةکَيتي، خةَلک دةيدات، بةآلم شاردنةوةي 

راستييةکان لةبةر هةستي ناسيوناليستي کوردبوون، هَيندةي دي کارةکان بؤ ئَيمة سةخت دةکات.
لةهةر  بخةينةسةرء  دةستي  هةبوو  خاَلَيکي رةش  لةهةر شوَينَيك  بيربکةينةوةء  رؤژنامةنووسييانة  دةبَيت 
شوَينَيکيش راستييةک پَيضةوانة کرايةوة بةناوي هةستي ناسيوناليستييةوة، بَيدةنگ نةبين لَيي، بَيدةنگبووني ئَيمة 
لة دةستدرَيژيي کؤمةَليک کةس  بَيدةنگبوونمانة  لةاليةن حيزبةکانةوة،  لةدزيني نةوت  لةم فةزيحة نيشتمانييةو 
بةناوي دةسةآلتةوة بؤ سةر نيشتمان، دةبَيت شاهيدة راستةقينةکة ئَيمةبين، تا خةَلکيش تَيبگات كة ناإاستييةکان 
لة وآلتدا روودةدةن.  گةندةَلييانةي  لةو  دةمبةستكردنمان  نةبنة هؤي  لةگةأل هةرَيم  ناوةند  کَيشةکاني  لةکوَينء 
بةَلَي، لة هةرَيمةکةي ئَيمة نةوت دةدزرَيت، ئةوةي نةوتةکةش دةدزَيت خةَلک نيية، دةسةآلتة، ئةوةي دةشيةوَيت 
بةرگريي لةم دزيية بکات، خؤي بةشَيکي گةورةي ئةو دزييةيةء وَينةکان، راپؤرتةکانء شاهيدةکان، هةموو بةَلگةن 

لةسةر ئةم بةتاآلنبردنة.
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