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ذمارة  )594(  سَيشةممة 10/ 8/ 2010

ضواردة هةفتةية بكوذانى سةردةشت ناديارن

هةفتانة كؤمثانياى وشة دةريدةكات

حكومةت دوو ثرؤذةى )36( ملياريى كارةبا 
شكست ثَيديَنَيت

رؤذنامة

بازرطانَيك،  ضةند  بةرذةوةنديي  لةبةر 
وةزارةتي كارةبا وَيستطةيةكي طؤإيني كارةباي 
بؤ  دةطوازَيتةوة  بازيان  لة  كةيظي(   33  -123(
دانيشتوواني  بؤ  سوودَيكي  هيض  كة  رزطاري 

شاري سلَيماني نيية.
سةنطةسةريش  وَيستطةي  ه���ةروةك 
ئةويش  كة  ق���ةآلدزَي،  بؤ  دةط��وازرَي��ت��ةوة 
ضةندين طرفتء هةَلةي تةكنيكي بةدواي خؤيدا 

دةهَينَيت.
بة دروستنةكردني ئةو وَيستطةي طؤِرينةي 
ماس  ضيمةنتؤي  كارطةي  ئَيستا  بازيانيش 
كارةبا  )132KV(ةوة  هَيَلي  لة  راستةوخؤ 
بازيانيش  ضيمةنتؤي  كارطةي  وةردةطرَيتء 
بةو  كردووةو  كارةباي  داواي  بةهةمانشَيوة 
كارةباي  )100(مَيطاواتي  نزيكة  هؤيةشةوة 
سآ  بؤ  دةإوات  سلَيمانى  ش��ارى  خةَلكي 
يةكي(ي  )ضوار  دةكاتة  كة  ضيمةنتؤ،  كارطةي 
ثَيويستيي شاري سلَيمانيء بة طةإانةوةى ئةو 

كارةباى  سةعات   )6-4( نزيكةى  كارةباية  بإة 
سلَيمانى زياد دةكات.

لةهةمان )قؤناغ( ستةيجي ثَينجي ثإؤذةكاني 
كارةباي  وزةى  طواستنةوةى  بةإَيوةبةرَيتيي 
كارةباي  وَيستطةي  دروستكردني  سلَيمانيدا، 
سةنطةسةر بوو كة بإى )15(مليارء )614(مليؤنء 
بؤ  تةرخانكراوة،  بؤ  )44(دينارى  )475(هةزارء 
كةيظى(دواتر   11-33( بؤ   )132( هَيَلي  طؤإيني 
قةآلدزآ  لةكاتَيكدا  قةآلدزآ،  بؤ  طوازراوةتةوة 
لة  زياتر  ثَينةطةيشتووةو  كةيظي(   132( هَيَلي 
)12( كيلؤمةتر لةو هَيَلةوة دوورة، بؤية دةبَيت 
-33( دووبارة  رابكَيشرَيتء  بؤ  )132(ي  هَيَلي 

11 كةيظي(ي لَيوةربطيرَيتةوة، ئةمةش دووجار 
بةهةدةردانء بةفيإؤداني ساماني وآلتة.

دوو  ئةو  طواستنةوةي  هؤكاري  زانيني  بؤ 
وتةبَيذي  بة  ثةيوةنديكرد  رؤذنامة  وَيستطةية 
خؤي  بَيئاطايي  بةآلم  كارةباوة،  وةزارةت��ي 

لةوبارةيةوة نيشاندا. 
ل6-7دا  ل��ة  راث��ؤرت��َي��ك  ل��ةوب��ارةي��ةوة 

بآلوكراوةتةوة.
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وةزارةتى كارةبا: وةزارةتي سامانة سروشتييةكان طازؤيلمان ثيَنادات

بازطةكانى دوو ئيدارةيى ماون بودجة، نَيوان حيزبء سةرؤكى حكومةت ئالَؤز دةكات

زيندانييانى هةولَير لة مةترسيدان

هةنطاوهاشم- هةولَير

رايطةياند:  كارةبا  وةزارةت��ى  وتةبَيذى 
لة وةزارةتى  ماوةى ضوار مانطة  طازؤيلمان 
وةرن��ةط��رت��وءةء  سروشتييةكان  سامانة 
كؤرمؤر  كَيَلطةى  سروشتى  طازى  بة  ثشت 

دةبةستين.
ئةندامَيكى ليذنةى سامانة سروشتييةكانى 
ثةرلةمانى كوردستانيش ئاماذة بةوة دةكات؛ 
سامانة  وةزارةت���ى  نوءسراوَيكى  بةثَيي 
سروشتييةكان، بإي )1( ترليؤن دينار طازؤيل 
بؤ وةزارةتى كارةبا لةاليةن وةزارةتى سامانة 

سروشتييةكانةوة دابين دةكرَيت.
طشتيى  بةإَيوةبةرى  بابان،  تاهير  ديار 
لة  وتةبَيذ  كارةباو  وةزى  بةرهةمهَينانى 
رؤذنامةى  بة  هةرَيم،  كارةباي  وةزارةت��ى 
راطةياند: سةرةتاى دروستبوءنى وَيستطةكانى 
هةولَيرو ضةمضةماأل، كة سةرةتاى ساَلى ثارة 

دابينكردنى  بوء،  طازؤيل  لةسةر  يةكةكانيان 
طازؤيليش لةسةر ئةستؤى وةزارةتى سامانة 
ثَيويستيى  خشتة  بةثَيي  بوء،  سروشتييةكان 
ئةم دءو وَيستطةية لةاليةن وةزارةتى سامانة 
تةندةرةوة  رَيطةى  لة  سروشتييةكانةوة 
بةاَلم  دةكرا،  دابين  بؤ  طازؤيليان  ثَيداويستى 

ماوةى ضوار مانطة طازؤيلمان وةرنةطرتوءةو 
ءَيستطةى  هةردوو  ضونكة  ثَيناكةين،  كارى 
سروشتى  ط��ازى  بة  ضةمضةماأل  هةولَيرو 
كاردةكةن، راستةوخؤ بة بؤرى بةستراونةتةوة 

بة كَيَلطةكانى كؤرمؤرةوة لة قادر كةرةم«.
بؤ ل2

محةمةد سابير

هةرَيمى  حكومةتى  هةرضةندة 
يةكيطرتووةتةوة، بةآلم  كوردستان 
ئيدارةى  نَيوان  بازطةكانى  تائَيستا 
سلَيمانىء هةولَير النةبراونء وةك 
هةريةكةيان  جياواز  ئيدارةى  دوو 

بازطةى خؤى هةية.
نزيك  لة  هيرانء  ناحيةى  لة 
ثَيشتر  كة  )كاموسةك(،  طوندى 
بوو،  يةكَيتي  سنوورى  كؤتايى 
رةنطى  كة  لَيية،  يةكَيتى  بازطةيةكى 
وَينةى  بازطةكة  نزيك  لة  سةوزةو 
جةالل تاَلةبانىء كؤسرةت رةسوأل 
تَيثةإاندنى  ثاش  ه��ةَل��واس��راوة، 
بازطةكة بة كةمتر لة يةك كيلؤمةتر 
كة  دةبينيت،  ثارتى  بازطةيةكى 
هةركةس  زةردةو  بازطةكة  رةنطى 
بةوَيدا بإوات هةست دةكات دةضَيتة 
كة  ديكةوة،  حكومةتَيكى  سنوورى 

ثارتى حكومإانيى دةكات.

بريكارى  كةريم،  شَيخ  جةالل 
بارةيةوة  لةم  ناوخؤ،  وةزارةت��ى 
»ئةو  راطةياند؛  رؤذن��ام��ةى  بة 
هيض  ئاسايشنء  بازطةى  بازطانة 
وةزارةت��ى  بة  ثةيوةندييةكيان 

ناوخؤوة نيية.
ق��ادر  حاكم  ب��ةرام��ب��ةردا  ل��ة 
ئاسايشى  بةإَيوةبةرى  حةمةجان، 
سلَيمانى،  ه���ةرَي���م/  طشتيى 
رةتيكردةوة ئةو بازطانة ثةيوةنديى 
باسى  هةبَيت.  دووئيدارةييةوة  بة 
بازطانة  ئةو  بوونى  لةوةشكرد؛ 
ثاراستنى  لَييان  مةبةست  تةنيا 
هاوآلتييانة،  ئةمنييةتى  ئاسايشء 
هةبَيت  ب��ازط��ةش  دوو  ئ��ةط��ةر 
ئاسايية بؤ ئةوةى زياتر ئةمنييةت 

ثارَيزراو بَيت.
رةنطى  بة  سةبارةت  ناوبراو 
ئةوة  رايطةياند:  بازطةكانيش 
هةيةو  بازطةكانةوة  بة  ثةيوةنديى 

ئَيوة دةتوانن خؤيان بدوَينن.

رؤذنامة

رَيكخراوةكاندا،   سةنتةرء  فشارى  لةذَير 
سةرؤكي حكومةتي هةرَيم لةبِرياري بِريني مينحةي 
رَيكخراوةكان ثاشطةزبووةوةء بإيارةكةي طؤِري 
بةوةي بؤ هةر رَيكخراوَيك كة مينحةى لة حكومةت 
وةرطرتووة تا كؤتايى ئةمساأل )2( مليؤنء )500( 

هةزار دينار تةرخان بكات.
سةنتةرء   )1134( كوردستاندا  هةرَيمى  لة 
لةم ذمارةيةش )214(  رَيكخراءى )NGO( هةية، 
رَيكخراو بودجةيان هةبووة لة حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان، كة مانطانة دةكاتة )886( مليؤن دينار.

د.كاوة مةحمود، وتةبَيذى حكومةتى هةرَيمى 
كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند: »لة ئةنجومةنى 

وةزيران رَينمايى نوآ بؤ مينحةى رَيكخراوةكانى 
)NGO( دةرضووةء بةثَيى ئةو رَينماييانة مانطانة 
بةإَيوةبردنى  بؤ  ثَيدةدرَيت  ثارةيان  بإَيك 
ياساى  دةرضوونى  ثاش  بةآلم  ئيشوكارةكانيان، 
رَيكخراوة )NGO(كان، لةسةر بنةماى ثرؤثؤزةأل 

مينحةيان ثَيدةدرَيتء ئةوةى ئَيستا دةبإدرَيت. 
زانيارى زياتر لة ل3داية.

نووسينطةى هةولَير

ثةرلةماني  مرؤظى  مافى  ليذنةى  ئةندامَيكى 
»ضاكسازيي  زيندانيياني  رةوش��ي  كورستان، 
مرؤظ  مافى  بنةماكانى  لة  دوور  بة  ط��ةوران«، 

وةسف دةكات.
ظيان عةبدوإلةحيم، ئةندامى ليذنةى مافى مرؤظ 
لة ثةرلةمانى كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند؛ 
ثاش سةردانيكردنمان بؤ طرتووخانةى ضاكسازيى 

طةورانء فةرمانطةى طرتنء طواستنةوةى هةولَير، 
لةسةرجةم  دوورة  زيندانييان  رةوشي  دةركةوت 
بنةماكانى مافى مرؤظء زيندانييةكان لة رةوشَيكى 

مةترسيداردا دةذين.
بةندكراوان  )12(هؤَلى  طرتووخانةكةدا،  لة 
هةبوو، هةر هؤَلَيك زياتر لة )40( كةسي تَيداية، كة 
بة وتةى ظيان »ئةمة كارةساتة«، ضونكة كؤمةَلَيك 
لةسَيدارةدانيان هةيةو  لةوآ هةن، حوكمى  كةس 
تاوانبارانى بةكارهَينانى مادةى هؤشبةروكوشتنء 

دزيى لةناو هؤَلى طرتووخانةكةدا تَيكةَلكراون.
فراكسيؤنى  ئةندامى  كة  عةبدوإلةحيم  ظيان 
طؤإانة، باس لة كَيشةى زيندانييان دةكاتء دةَلَيت: 
»زيندانييان، كَيشةى دواكةوتنى دؤسييةكانيان هةية 
)18( تَيهةَلضوونةوة، زيندانى هةية،  دادطاى  لة  كة 

تَيهةَلضوونةوة  دادطاى  بإيارى  ضاوةإوانى  ساَلة 
دةكات، ئةمةش كَيشةى دةروونى دروستكردووة 

بؤ زيندانييان.
بؤ ل2



راثؤرتى: هاوإآ عةبدوَلآل

مينحةى  بإينى  بؤ  بإيارةكةى  دواى 
سةرؤكى  رَيكخراوةكان،  سةنتةرء  حيزبء 
فشارَيكى  ل��ةذَي��ر  ه��ةرَي��م  حكومةتى 
طةورةداية بؤ هةَلوةشاندنةوةى بإيارةكةى، 
مةدةنى  كؤمةَلطةى  ثشتطيريى  ب��ةآلم 

بةدةستدةهَينَيت.
حكومةتى  هةوآلنةى  لةو  بةشَيك  وةك 
كةمكردنةوةى  بؤ  كوردستان  هةرَيمى 
 ،)2010( بودجةى  لةسةر  دةيدات  خةرجى 
لة سةرةتاى ئةمساَلةوة سةرؤكى حكومةت 
بإياريدا مينحةى ئةو رَيكخراوانة ببإَيت كة 
بودجة لة حكومةت وةردةطرن، كة زياترينيان 

سةنتةرء رَيكخراوة حيزبييةكانن.
ب���ةآلم ل��ةذَي��ر ف��ش��ارى س��ةن��ت��ةرء 
هةرَيمى  حكومةتى  رَي��ك��خ��راوةك��ان��دا، 
رَيكخراوَيك  هةر  بؤ  بإياريدا  كوردستان 
تا  وةرطرتووة  حكومةت  لة  مينحةى  كة 
هةزار   )500( مليؤنء   )2( ئةمساأل  كؤتايى 
مينحة  دوات��ري��ش  بكات،  تةرخان  دينار 
بة  دةدرَيت  ثرؤذة  بةثَيى  بودجة  نامَينَيتء 

رَيكخراوةكان.
بإيارة  لة  ئ��اط��ادار  سةرضاوةيةكى 
كوردستان  هةرَيمى  حكومةتى  نوَييةكةى 
سةرؤكى  كة  ئاشكراكرد،  رؤذنامةى  بؤ 
ط��ةورةى  فشارَيكى  ل��ةذَي��ر  حكومةت 
هةردوو حيزبى دةسةآلتدارداية لةبةرامبةر 
رَيكخراءء  حيزبةكانء  بودجةى  بإينى 
بإيارَيكى  ئةمة  بةآلم  حيزب،  سةنتةرةكانى 

بوَيرانةبووةء لةاليةن رَيكخراوة ناحكوميية 
سةربةخؤكانةوة ثشتطيريى لَيكراوة.

ئةو سةرضاوةية، وتيشى: »لة دوو كاتى 
جيادا فيدراسيؤنى رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى 
رَيكخراوةكانى  لة  طرووثَيك  مةدةنىء 
سةرؤكى  بؤ  خؤيان  ثشتيوانيى  طةرميان 
ئةو  بإينى  لةبارةى  دةربإيوة،  حكومةت 

بودجةيةوة«.
لة هةرَيمى كوردستاندا )1134( سةنتةرء 
ذمارةيةش  لةم  هةية،   )NGO( رَيكخراءى 
لة  هةبووة  بودجةيان  رَيكخراو   )214(
مانطانة  كة  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 
دةكاتة )886( مليؤن دينار، ئةمةش تا كؤتايى 

لةإَيى  دةبَيت  ثاشتر  دةدرَي��ت،  ئةمساأل 
بة  ثَيشكةشبكرَيت  ثرؤذة  ثرؤثؤزةَلةوة 

حكومةتء بودجة تةنيا بة ثرؤذة دةدرَيت.
حكومةتى  وتةبَيذى  مةحمود،  د.ك��اوة 
هةرَيمى كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند: 
بؤ  نوآ  رَينمايى  وةزيران  ئةنجومةنى  »لة 
مينحةى رَيكخراوةكانى )NGO( دةرضووةء 
بةثَيى ئةو رَينماييانة مانطانة بإَيك ثارةيان 
ثَيدةدرَيت بؤ بةإَيوةبردنى ئيشوكارةكانيان، 
رَيكخراوة  ياساى  دةرضوونى  ثاش  بةآلم 
ثرؤثؤزةأل  بنةماى  لةسةر  )NGO(ك��ان، 
ئَيستا  ئ��ةوةى  ث��َي��دةدرَي��تء  مينحةيان 

دةبإدرَيت. 

هاوكات بة ثاساوى كورتهَينانى نزيكةى 
ئةمساَلى  بودجةى  لة  دينار  ترليؤن   )1(
حكومةتى  راب���ردوودا  مانطى  لة  هةرَيم، 
هةرَيم بإيارى راطرتنى بودجةى حيزبةكانى 
دا تا دةرضوونى ياساى بودجةى حيزبةكان، 
بةآلم بة فشارى حيزبةكانء خودى سةرؤكى 
حيزبةكانى  بودجةى  حكومةت  هةرَيم، 
لة  زانيارييةك  ضةند  بةثَيى  سةرفكرد، 
هةرَيمء  سةرؤكى  نَيوان  كؤبوونةوةى 
كوردستانييةكاندا،  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
بودجةى  كراوة  هةرَيم  سةرؤكى  لة  داوا 
حيزبةكان وةكو خؤى لَيبكرَيتةوةو سةرؤكى 
حكومةت  سةرؤكى  بة  ئةوةى  هةرَيميش 

راطةياندووة.
مةجيد،  عةبدولستار  بؤضوونى  بة 
كؤمةَلى  سياسيى  مةكتةبى  كارطَيإى 
حكومةتء  لةنَيوان  كَيشةكة  ئيسالميى، 
فشاردا  لةذَير  ئةوةى  لةطةأل  ثةرلةماندايةو 
سةرفكرد،  بودجةكةى  مانطة  ئةم  حكومةت 
بودجةية  ئةو  حكومةت  ثَيويستة  ب��ةآلم  
ياساى  دةرضوونى  تا  بدات  حيزبةكان  بة 

بودجةى حيزبةكان.
ئةوةية،  لةسةر  ئَيمة  »سةرنجى  وتيشى: 
دةدرَيت  ضؤن  دينارة  مليار   )90( ئةو  كة 
 )300( نزيكةى  رَيكخراوةكان،  حيزبء  بة 
وةردةط��رن،  حكومةت  لة  ث��ارة  رَيكخراو 

لةكاتَيكدا نازانرَيت ئةو رَيكخراوانة كَين«.
لة مادةى )18(ى ياساى بودجةى ساَلى 
بةوة  ئاماذة  )2010(ى هةرَيمى كوردستاندا 
كراوة »بإى )90( مليار دينار بؤ ثشتطيريى 

رَي��ك��خ��راوةك��ان  ث���رؤذةى  حيزبةكانء 
تةرخانكراوةش  ل��ةم  تةرخاندةكرَيت، 
تا  خةرجدةكرَيت  كاتيى  رَيكارَيكى  بة 
لةاليةن  وةرطيراوةكان  ثارة  كاتةى  ئةو 
ياساى  بةثَيى  رَيكخراوةكانةوة  حيزبء 
ثشتطيريى حيزبةكان لةدواى ثةسةندكردنى 
ل��ةالي��ةن ث��ةرل��ةم��ان��ى ك��وردس��ت��ان��ةوة 

يةكالييدةكرَيتةوة«.
لة خولى دووةمى ثةرلةمانى كوردستانةوة 
هةوَلى بة ياساييكردنى بودجةى حيزبةكان 
دراوة، بةآلم تائَيستا ياسايةك بؤ رَيكخستنى 

بودجةى حيزبةكان دةرنةضووة.
س����ةرةإاى ف��ش��ارةك��ان، ط��رووث��ى 
طةرميان،  لة  طةندةَليى  بةطذداضوونةوةى 
رَيكخراوةكان  سةنتةرء  مينحةى  بإينى 
وةسفدةكاتء  بوَيرانة  هةنطاوَيكى  بة 
ئ��ةوة  ط��رووث��ةك��ةدا  بةياننامةيةكى  ل��ة 
ثاَلثشتييةكى  »ه��ةم��وو  خ��راوةت��ةإوو: 
بإيارانةو  لةم  دةكةين  حكومةت  سةرؤكى 
ئامادةين لة حاَلةتى هَينانى فشارى سياسيى 
ئَيمةيش  حكومةت  س��ةرؤك��ى  س��ةر  بؤ 
هاوشان فشارى شةقام بةكاربهَينين، ضونكة 

ئةم بإيارانة لة بةرذةوةنديى طشتيداية«.
سةر  رَيكخراوةكانى  سةنتةرء  بةآلم 
لةدذى  دةس��ةآلت��دار  حيزبى  ه��ةردوو  بة 
سةرؤكى  لةاليةن  بودجةكةيان  بإينى 
حكومةتةوة، طةياندووةتة مةكتةبى سياسيى 
حيزبةكانيان، بةم هؤيةشةوة دكتؤر بةرهةم 
لةئَيستادا لةذَير فشارَيكى طةورةى ثارتىء 

يةكَيتيداية.

رؤذنامة- ئةستةنبوأل

ئةستةنبوَلى  لة  جيهان،  الوانى  كؤنطرةى 
ئةوروثا،  رؤشنبيريى  كلتوورو  ثايتةختى 
)148(دةوَل����ةت  نوَينةرى  بةشداريى  بة 
رؤذنامةش،  رؤذنامةنووسَيكي  دةستيثَيكردء 

تاكة الوي كوردة لة كؤنطرةكةدا. 
بة  ت��ةم��م��وزى)2010(ء  )31(ى  رؤذى 
جيهان،  )1000(الوى  لة  زياتر  بةشداريى 
ساأل  دوو  هةر  كة  جيهان  الوانى  كؤنطرةى 

جارَيك دةبةسترَيت، دةستيثَيكرد.
 لةم كؤنطرةيةدا، عَيراق ضوار نوَينةر )ياخود 
باَليؤزى الو(ى هةبوو، هةرَيمى كوردستانيش 
فةتاح(ى  )شاآلو  كة  هةبوو  الوى  يةك  تةنيا 

رؤذنامةنووسي رؤذنامةية. 
وآلت��ى  ن��وَي��ن��ةرى  ك��ة  بريتانيا  ري��زك��ا 
كؤنطرةكةوة  ل��ةب��ارةى  ب��وو،  ئةندةنوسيا 
يةكترناسينى  بؤ  باشة  هةلَيكى  ثَييوابوو، 

زياترى طةالنء ضاوكرانةوةيان. 
ريزكا كة هاوشانى ضةند نوَينةرى ديكةى 

خؤى  خؤشحاَليى  ب��وو،  خ��ؤى  وآلت��ةك��ةى 
ثَييوابوو،  دةرب��إىء  كؤنطرةكة  دةرب��ارةى 

كؤنطرةيةكى سةركةوتووة. 
ظَيتنامةو  وآلتى  نوَينةرى  كة  توو  دانط 
ديكةدا  جيهانيى  كؤنفرانسي  ضةند  لة  ثَيشتر 
بةشداريي كردووة، ثَييوابوو، اليةنى ثؤزةتيظى 
جيهانة،  الوانى  يةكترناسينى  كؤنفرانسةكة، 
ضونكة ئةمة رَيطردةبَيت لة بإيارى ثَيشوةختدان 

بةرامبةر يةكترى. 
لة وآلتانى  لةاليةن زؤرَيك  كؤنطرةية  ئةم 
جيهانةوة، بةشَيوةيةكى فةرميى مامةَلةى لةطةَلدا 
كراو لةاليةن نةتةوة يةكطرتووةكانيشةوة وةكو 

ضاالكييةكى فةرميى الوان لةقةَلةم دراوة. 
ئةستةنبوأل،  توركياو شارةوانيى  دةوَلةتى 
ضايَلد(و  )ثيس  رَيكخراوى  هاوكاريى  بة 
خةرجيى  ئ��ةركء  توركى،  طةنجليكى  ئي- 
كؤنطرةكةيان طرتة ئةستؤ. لةم كؤنطرةيةدا كة 
تا )13(ى ئةم مانطة بةردةوام دةبَيت، ضةندين 
باسكراون  جياواز  وؤركشؤثى  بابةتء 

دةربارةى كَيشة جيهانييةكان. 

هَيمن مةحمود- دةربةنديخان

لة  طةنجان  خؤكوشتني  حاَلةتةكاني 
بةِرَيوةبةرى  زياديكردووةء  دةربةنديخان 
دةكات،  بةوة  ئاماذة  شارةش  ئةو  ثؤليسى 

ذمارةكان مةترسيدارنين.
بةإَيوةبةري  ئةحمةد،  سةالم  موقةدةم 
دةكات:  لةوة  باس  دةربةنديخان  ثؤليسي 
حاَلةتةكانى خؤكوشتن لة قةزاكةدا نةبووةتة 
دياردةيةكي مةترسيدار تا خةَلكي بترسَينَيتء 
لة هةموو شوَينَيكء لة هةموو شارَيكدا ئةو 

حاَلةتانة هةية.
لة  خؤكوشتنيش  دي��اردةي  سةيرترين 
كة  ئةوةبوو،  رابردوودا  ساَلي  دوو  ماوةي 
ئايينيدا  مةزارطةيةكي  لة  طةنجَيك  ضةند 
خؤيان هةَلواسيء كؤتاييان بةذياني خؤيان 
هَينا، لةو كاتةشةوة تاوةكو ئَيستا سَي طةنج 
لةو شوَينةدا خؤيان خنكاندووة و سَي طةنجي 

ديكةش رزطاركراون.
كردو  ك��ارةي  ئ��ةو  كة  طةنج،  يةكةم 
ساَليدا  سي  تةمةنى  لة  لةدةستدا،  طياني 
هةندةران  لة  نةبوو  زؤر  ماوةيةكي  بوو، 
بؤ  ئاماذة  نزيكةكاني  كةسة  طةإابووةوة، 

كؤمةآليةتي  كَيشةيةكي  هيض  دةكةن،  ئةوة 
ياخود ماديي نةبووة.

هةوَليانداوة  طةنجانةي  ئةو  هةموو 
خؤيان هةَلبواسن بةو دارةدا ئاماذة بؤ ئةوة 
مادييء  لةوانة طرفتي  دةكةن، هيض كةسَيك 
هؤكاري  بةَلكو  نةبووة،  كؤمةآليةتييان 
نةزانراونء  تائَيستا  هةموويان  خؤكوشتني 

لةطةَل خؤياندا بردوويانةتة طؤإةكانيانةوة.
ب��ةث��َي��ي ئ��ام��ارةك��ان��ي ث��ؤل��ي��س لة 
 )3( ئَيستا  تاوةكو  ئةمساَلةوة  سةرةتاي 
لة  جطة  تؤماركراوة،  خؤكوشتن  حاَلةتي 

ثووضةَلكردنةوةي )3( حاَلةتي ديكة.
خؤياندا  ماَلي  لة  كة  طةنجيش  دوايةمين 
كؤتايي بةذياني خؤي هَينا، هةفتةي ثَيشوو 
بوو، طةنجَيكي تةمةن )16( ساآلن بوو بةناوى 
)ش.م( كة لة نهؤمي سةرةوةي خانووةكةي 
كةسوكارةكةي  هةَلواسيبوو،  خؤياندا خؤي 

تاوةكو ثَييان زانيبوو طياني لةدةستدابوو.
ب��ةراورد  بة  سةرنجة  جَيطةي  ئ��ةوةي 
خؤكوشتني  ثياو،  طةنجاني  خؤكوشتني  بة 
قةزايةدا،  لةم  بةديناكرَيت  ئافرةتان  ذنانء 
بؤ  دَلخؤشكةرة  ئاماذةيةكي  ئةمةش  كة 

هؤشياريي ذنان لة شارةكةدا.

راثؤرتى: سيروان عةول

ل��ةب��ةرام��ب��ةر ت��اوان��ب��ارك��ردن��ي��ان بة 
سوءتانى  رووداوى  لةكاتى  كةمتةرخةميى 
بإيارة  بةو  بةإَيوةبةر  ثَينج  سؤما،  ئوتَيل 
بؤ  ثَيداضوءنةوةى  داوادةكةن  نابنء  رازي 

بكرَيت.
دواي سوءتانى ئوتَيل سؤما لة ناوةإاستى 
حكومةتى  سةرؤكى  راب���ردوودا،  مانطى 
ثَيكهَينانى  بإياري  كوردستان  هةرَيمى 
ليذنةيةكى  ناوياندا  لة  دا،  ليذنةيةكى  ضةند 
لَيكؤَلينةوة لة هؤكارى سوءتانى ئوتَيلةكةء 

دةستنيشانكردنى كةمتةرخةمييةكان.
 2010/8/7 رؤذى  لَيكؤَلينةوةكة  ليذنةى 
لَيكؤَلينةوة لة رووداوى سوءتانى  ئةنجامى 
كارةباو  شؤرتى  بؤ  طةإاندةوة  ئوتَيلةكةى 
ثةيوةنديداريشى  بةإَيوةبةرَيتى   )5(
كة  ك��رد،  دةستنيشان  كةمتةرخةم  بة 
كارةكانيان  لة  بةإَيوةبةرةكانيان  ثَيويستة 
لةبةرامبةر  س��زاي��ةك  وةك  الب��درَي��ن، 
بةرگريی  ئةوانيش  كةمتةرخةمييةكةياندا، 
تةندروستی،  بةإَيوةبةرَيتى  شارستانی، 
هاتوضؤ، هَيزةكانی ئاسايشء ناوخؤ، جةی 

سی سی، بةإَيوةبةرَيتى ئاوء كارةبا.
طشتيى  بةإَيوةبةرى  نةجمةدين،  عةميد 

ثؤليسى سلَيمانى، لةم بارةيةوة بؤ رؤذنامة 
وتى: »ئةو ئةركةى ئةو شةوة ثؤليس بينى، 
لةوة  بةدةر  نةيبينيوة،  دامودةزطايةك  هيض 
ضةند رؤذى دواتر ثؤليسةكانمان لة ئةركدا 
شوَينةكة  ثاراستنى  ئَيمةش  ئةركى  بوونء 

بووة«.
»ئاطركوذَينةوة  وتى:  نةجمةدين،  عةميد 
ش��ارةزاش  كةسى  دةوَي���تء  ش��ارةزاي��ى 
ئةطةر  ئاطر،  كوذاندنةوةى  بة  هةَلدةستَيت 
ئاطربكوذَيننةوة،  بضن  ثؤليسةكانيشمان 
ئَيمة ناهَيَلين، لةبةرئةوةى كةسى شارةزاى 

خؤى هةية«.
ل���ةب���ارةى ت��ؤم��ةت��ب��ارك��ردن��ي��ان بة 
لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  لةاليةن  كةمتةرخةميى 
لة رووداوةكة، عةميد نةجمةدين بةثَيويستى 
تةواوى  ثَيداضوونةوةى  بإيارة  ئةو  زانى 
بكرَيت  بؤ  لَيكؤَلينةوةى  ليذنةى  بؤ بكرَيتء 

بزانن كآ بةرثرسيارة.
حةمة  رَيكةوت  دكتؤر  خؤشيةوة  الى 
بريندارَيك  هيض  بةوةكرد؛  ئاماذةى  رةشيد، 
لة رَيطادا لةو شةوةدا طيانى لةدةستنةداوة، 
هةناسةدان  تيوبى  ئةمبوآلنسةكان  لةناو 
نةك  هةروةها  دان��راوة،  نةخؤشةكان  بؤ 
شوَينى  لة  ثزيشك  بةَلكو  كارمةندةكان، 

روءداوةكة نةخؤشيان طواستووةتةوة«.
ئ��اراس  عةميد  تريشةوة،  لةاليةكى 

رةئوف بةإَيوةبةرى هاتوضؤى سلَيمانى لة 
كؤنطرةيةكى رؤذنامةوانيدا دوَينَى  2010/8/9 
طشتيى  داواكارى  راثؤرتةى  بةو  سةبارةت 
سؤماوة  ئوتَيل  رووداوةك��ةى  لةبارةى  كة 
روونكردنةوةيةكى  ضةند  كردبوو  ئامادةي 
رةتكردنةوةيةكى  وةك  ثَيشكةشكرد، 
لة  بةِرَيوةبةرايةتيةكةيان  تؤمةتباركردنى 

كةمتةرخةمييةكانى رووداوةكة.
ثَيمخؤش  »من  رايطةياند  ئاراس،  عةميد 
خةبيرى  لَيكؤَلينةوة  ليذنةى  كة  ب��وو 
بةرطريى شارستانى بانط بكرداية بؤ ئةوةى 
ئةو  طواستنةوةى  لةبةرامبةر  لَيكؤلينةوةى 

ئؤتؤمبَيالنةدا بكرداية«.
سلَيمانى،  هاتوضؤى  ب��ةإَي��وةب��ةرى 
وتيشى: »كارى كارمةندانى هاتوضؤ نيية كة 
ئؤتؤمبَيل بطوَيزَيتةوة، لةطةَل ئةوةشدا ئَيمة 
ئؤتؤمبَيلةكان  كة  دةيسةلمَينين  بةَلطةوة  بة 

كارمةندةكانى ئَيمة طواستويانةتةوة«.
لةبةرامبةردا عادل حةمة نورى داواكارى 
نيية  وةآلمَيكمان  هيض  »ئَيمة  وتى:  طشتى، 
ئةو  كة  رؤذنامةوانييةى  كؤنطرة  ئةو  بؤ 
بةإَيوةبةرايةتييانة سازيان كردووة، ئَيمة الى 
بةرزكردووةتةوة  راثؤرتةكةمان  خؤمانةوة 
وةزي��رانء  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتى  بؤ 
ئةم  كةمتةرخةمييةكانى  وت��ووم��ان��ة 

بةإَيوةبةرايةتييانة بةم شَيوةية بوون«.

بودجة، نَيوان حيزبء سةرؤكى حكومةت ئالَؤز دةكات

رؤذنامةنووسَيكى »رؤذنامة« تاكة الوى 
كوردة لة كؤنطرةى الوانى جيهاندا 

خؤ كوشتن 
لة دةربةنديخان زياد دةكات 

ئةو ليذنةيةى سةرؤكى حكومةت دروستيكرد، 
راثؤرتةكةى رةتدةكريَتةوة

3هةواألء سياسةتذمــارة )594( سَيشةممة 2010/8/10
hewal.rozhnama@gmail.com
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دلَير عةبدولخالق

ليذنةى  ئ��ةن��دام��ان��ى  س����ةرؤكء 
خولى  كانزاكانى  وزةء  ثيشةسازيىء 
كة  رايدةطةيةنن  ثةرلةمان،  دووةم��ى 
ضؤنَيتيى  ئ��اط��ادارى  نزيك،  دوورء 
طرَيبةستة نةوتييةكانء ناردنةدةرةوةى 

بةرهةمة نةوتييةكانى هةرَيم نةبوون.
طورطيس،  يوحةنا  ئ��ةن��دري��ؤس 
وزةء  ثيشةسازيىء  ليذنةى  سةرؤكى 
ئةو  راطةياند؛  رؤذنامةى  بة  كانزاكان، 
سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتى  كاتة 

ديوانى  ئ��ي��دارىء  هةيكةلى  خاوةنى 
وةزارةتء بيناى تايبةت بةخؤى نةبوو، 
بريكارى  وةزيرء  هةبوو،  ئةوةى  بةَلكو 
زؤرى  بة  وةزيريش  ب��وو،  وةزارةت 
هيض  بؤية  بوو،  هةرَيم   دةرةوةى  لة 
ناردنةدةرةوةى  لةسةر  زانيارييةكمان 
ئةو  ث��ارةى  بةرهةمةنةوتييةكانء 

بةرهةمانة نةبوو.
بةوةشكرد؛  ئاماذةى  ئةندريؤس، 
وةزارةتى  نةكردنى  هاوكاري  بةهؤى 
سامانة سروشتييةكانةوة بؤ ليذنةكةيان، 
زان��ي��اري��ي��ةك��ان  هيض  رةس��م��ي��ى  ب��ة 

زانيارييةكيشيان  هيض  ثَينةطةيشتووةء 
لةسةر سروشتى ناردنةدةرةوةى نةوت 

نةبووة.
ثيشةسازيىء  ليذنةى  ئةندامَيكى 
وزة لة خولى رابردووى ثةرلةمان، ئةوة 
بةئاشكرا  خةَلك،  وةكو  دةخ��ات��ةِروو؛ 
بةرهةمةنةوتييةكان  كة  زانيويانة 
ئاوديوى دةرةوةى هةرَيم دةكرَين، بةآلم 
وةزارةت��ى  نةدانةوةى  وةآلم  بةهؤى 
حساباتى  ئاطادارى  ثةيوةنديدارةوة، 
بةرهةمةنةوتييةكان نةبوونء نةيانزانيوة 

داهاتةكةى بؤ طيرفانى كَيية.

محةمةد رةفعةت، ئةندامى ثَيشووى 
رؤذنامةى  بة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
داواى  ليذنةكةمان  جارَيك  »ضةند  وت: 
نةوتييةكانء  طرَيبةستة  وردةكاريى 
ك��ردووة،  ن��اردن��ةدةرةوةى  ضؤنَيتيى 
بةآلم وةزارةتى سامانة سروشتييةكان، 

وةآلميان نةداينةوة«.
ب��ة ب���إواى م��ح��ةم��ةد رةف��ع��ةت، 
نةوتييةكان  بةرهةمة  ناردنةدةرةوةى 
بةوشَيوةيةى ئَيستا هةية، سروشتى نيية، 
لة سياسةتى  ضونكة هيض شةفافييةتَيك 

نةوتى حكومةتدا نيية.

رؤذنامة

نةوت«  بةقاضاخبردنى  بؤ  »نا  كةمثةينى 
لةسةر  بةَلطةن  كؤكردنةوةى  سةرقاَلى 
خؤثيشاندانى  دواتريش  نةوتء  دؤسيةى 
دؤسيةية  ئ��ةو  ل��ةس��ةر  ج��ةم��اوةري��ى 

بةإَيوةدةبةن.
ئاكؤ خةليل، ئةندامى رَيكخةرى كةمثةينى 
»نا بؤ بةقاضاخبردنى نةوت«، بة رؤذنامةى 
كؤكردنةوةى  بؤ  ليذنةيةكمان  راطةياند: 
كؤكردنةوةى  سةرقاَلى  ثَيكهَيناوةو  بةَلطة 

بةَلطةكانين.
داه��ات��وودا  رؤذى  ضةند  لة  وتيشى: 
لة  دواتر  ئامادةدةكةينء  ياساييةكة  دؤسية 
داواكارييةكان  جةماوةريدا  خؤثيشاندانَيكى 

بؤئةوةى  طشتيى،  داواك��اري  دةطةيةنينة 
بؤ  په رله مان  دادگ��او  بخرَيته  سه ر  فشار 
ده ستگيركردنی ئه و كه سانه ی  كه  ده ستيان 
بهَينرَينه   نه وت ،  به قاچاخبردنی   له   هه يه  

به رده م دادگاو په رله مان.
)ضاالكوانى  لة  كؤمةَلَيك   )8/5( رؤذى 
رؤذن��ام��ةن��وءس،  سياسيى،  م��ةدةن��ى، 
رَيكخراوةكانى كؤمةَلطةى مةدةنى، خةَلكانى 
بةشداريىء  بة  كاسبكارء  ئازاديخوازو 
كةسايةتى  خةَلكء  ضةندين  ثشتيوانيى 
جؤراوجؤر لة ناوخؤو دةرةوةى كوردستان( 
نةوت«  بةقاضاخبردنى  بؤ  »نا  كةمثةينى 
كةمثينةكة  ئامانجى سةرةكى  كة  راطةيانرا، 
بةقاضاخبردنى  دؤسيةى  بةياساييكردنى 

نةوتة لة هةرَيمى كوردستان.

ئاوارة حةميد: هةولَير

بة  كار  حكومةت  لةوةي  نيطةرانن  سةنطةر،  كةمئةندامانى 
ياساي تايبةت بة ثَيشمةرطة كةمئةندامةكاني سةنطةر ناكاتء  

جياوازييةكي زؤر لة مووضةكانياندا هةية.
  عومةر يابة،  سةرؤكى رَيكخراوى كةمئةندامى  سةنطةر، 
بة رؤذنامةي راطةياند: سةرةإاى كةمئةندامبوونيان لة رَيطةى 
كوردستاندا، بةآلم تا ئَيستا بةرثرسان هيضيان بؤ نةكردوون، 
بةرثرسانمان  سةردانى  ضةندينجاريش  بووةو  بةَلَين  »تةنيا 
ثةرلةمانى  )34(ى  ذمارة  ياساى  جَيبةجَيكردنى  بؤ  كردووة 

كوردستانى تايبةت بة ثَيشمةرطة كةمئةندامةكانى سةنطةر«. 
مووضة  جؤرى  ضةندين  ئَيستادا،  لة  بةوةشكرد:  ئاماذةي 
بة ثَيشمةرطة كةمئةندامةكانى سةنطةر دةدرَيت، »مووضةكة لة 
تا )500( هةزار كة هةمووشيان كةمئةندامى  )75(هةزارةوةية 
سةنطةرنء لةبةرامبةريشدا  هاوسةنطةرةكانمان  مووضةيةكى 
باشء خانووى باشيان هةيةء ئةو هاوسةنطةرانةمان بة تةنيا 

جارَيكيش سةردانمان ناكةن«.
ذم���ارة  ياساى  كة  لةوةي  نيشاندا  خؤيشي  نيطةرانيي 
لة ثةرلةمانى كوردستان دةرضووة،  )34(ى ساَلى )2007( كة 
سةنطةرء  كةمئةندامةكانى  ثَيشمةرطة  مافى  ثاراستنى  بؤ 
سةرؤكى هةرَيم واذؤى لةسةر كردووة، بةآلم تا ئَيستا تةنيا 

يةك مادةش لةو ياساية نةضووةتة بوارى جَيبةجَيكردنةوة.
بة  زةوى  ثَيدانى  لة  باس  ياسايةدا،  لةم  يابة،  وتةي  بة 
كة  هاتووة  تياشيدا  ك��راوةء  كةمئةندامةكان  ثَيشمةرطة 
نةخؤشخانةكان  لة  كةمئةندامةكان  ثَيشمةرطة  ضارةسةرى 
بَيبةرامبةرة، »تا ئَيستا  ضارةسةرمان لةسةر ئةركى خؤمانةء 
ديدارى  لة  نيية،  بَيبةرامبةر  نةخؤشخانةش  يةك  لة  بةتةنها 
سةرؤكى حكومةتدا، داواى  زةويمان كردووة بؤ دروستكردنى 
وةآلممان  ئَيستا  تا  بةآلم  سةنطةر،  كةمئةندامانى  بؤ  خانوو 
وةبةرهَينانى  دةستةى  بؤ   نةدراوةتةوةء سةرؤكى حكومةت 
ثةرلةمان   لة  ياسايةو  ئةمة  كاتَيكدا  لة  رات��ان،  نووسيوة، 
زةوى  ئَيمة،  دواى  بةآلم  جَيبةجَيبكرَيت،  ثَيويستة  دةرضووةء 

بة سةرمايةداران دراوة«.
ئةوا  نةكرَيت،  جَيبةجآ  ياساكة  »ئةطةر  وت��ي:  يابة، 
ديموكراسى  رَيطايةكى  هةموو  ئامادةين  دةبَيتء  هةَلويستمان 

بطرينةبةر«.

ليذنةى ثيشةسازيىء وزةى خولى دووةمى ثةرلةمان: 

نةمانزانى داهاتى بةرهةمة نةوتييةكان بؤ طيرفانى كيَية

بؤ رَيطرتن لة بةقاضاخبردنى 
نةوت، خؤثيشاندان دةكرَيت

كةمئةنداماني 
سةنطةر، 

هةأةشة دةكةن
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ثاشماوةى... وةزارةتى 
كارةبا: وةزارةتي سامانة 

سروشتييةكان ...

ئاشكراى دةكات، ثَيشتر وةرطرتنى 
يةكةكان  كارثَيكردنى  بةثَيي  طازؤيل 
بوء، هةر يةكةيةكيش رؤذانة ثَيويستى 
هةية،  طازؤيل  ليتر  ه��ةزار   )800( بة 
ثَيبكرَيت،  ك��ارى  طازؤيل  بة  ئةطةر 
هةولَيريش  وَيستطةى  يةكةكانى  تةنيا 
ضوار يةكةية، وَيستطةى ضةمضةماَليش 

بةهةمانشَيوةية.
نيوَيكة  ساألء  »ماوةى  راشيطةياند: 
بة  ك��ار  ضةمضةماأل  وَيستطةى  لة 
طازؤيل نةكراوة، بةَلكو لة رَيطةى طازى 
كَيَلطةكانى  لة  ب��وءة،  سروشتييةوة 
ق��ادرك��ةرةم،  ن��اوض��ةي  لة  ك��ؤرم��ؤر 
سروشتييةكة  طازة  زيادبوءنى  ثاش 
ط��ازى  ب��ة  هةولَيريش  وَيستطةى 
دابينكردنى  ثَيكراء   كارى  سروشتى 
دابينكردنى  بةرثرسيارَيتى  بودجةو 
وةزارةتى سامانة  ئةستؤى  لة  طازؤيل 
ليترَيك  هةر  ب��وءة،  سروشتييةكاندا 

طازؤيليش بة )550-700( دينار حساب 
كراوة.

طازؤيل  تةنيا  ئَيستا  وتيشى: 
وةكو  بضووكى  وَيستطةيةكى  بؤضةند 
لةاليةن  مَيطاواتييةكان   )29( وَيستطة 
سروشتييةكانةوة  سامانة  وةزارةت��ى 
دابيندةكرَيت، ئةويش بة ثارة ناكإدرَيت 
راستةوخؤ  بةَلكو  كؤمثانياكان،  لة 
كة  دةكرَيت،  دابين  ثاآلوطةكانةوة  لة 

بِرَيكى زؤركةمة«.
ئةبوبةكر،  سيروان  لةوبارةيةوة، 
سامانة  وةزارةت����ى  ِراوَي���ذك���ارى 
ئَيستا  ِرايطةياند:  سروشتييةكان، 
بةرهةمة  فرؤشتنى  بؤ  زيادكردنمان 
بةرهةمة  ئةطةر  كردووة،  نةوتييةكان 
بؤ  نابَيت  طازؤيل  راطرين  نةوتييةكان 

دابينكردنى كارةبا. 
وةزارةت��ى  نوءسراوَيكى  بةثَيي 
ئ��ام��اذة  سروشتييةكان  س��ام��ان��ة 
بؤ  طازؤيل  كإينى  نرخى  بةوةدةكات، 
ساَلى )2010( بؤ بةرهةمهَينانى كارةبا 
بةآلم  دةبَيت،  دينار  ترليؤن   )1( لة  ثتر 

ئةم  سروشتييةكان  سامانة  وةزارةتى 
ثَيشتريش  دةكات.  دابين  ثَيداويستيية 
سامانة  وةزيرى  هةورامى،  د.ئاشتى 
ثةرلةمانى  ل��ة  س��روش��ت��ي��ي��ةك��ان، 
ب��ةوةداب��وء؛  ئ��ام��اذةى  كوردستان 
ثَيداويستى وةزارةتى كارةبا لة طازؤيل 

دابين دةكةين.
ليذنةى  ئةندامى  تؤفيق،  ناسك 
ثةرلةمانى  سروشتييةكانى  سامانة 
راطةياند؛   رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
سروشتييةكانء  سامانة  ليذنةى  لةناو 
لة كؤبوءنةوةى ثةرلةمانى كوردستان، 
سامانة  وةزي��رى  هةورامى،  ئاشتى 
طازؤيلى  رايطةياندبوء،  سروشتييةكان 

بؤ وةزارةتى كارةبا دابينكردءوة.
 ناسك، وتى: »بةثَيي نوءسراوَيكى 
سروشتييةكان  سامانة  وةزارةت���ى 
ذمارة )1659( لة رؤذى 2009/3/18 كة 
بؤ سةرؤكايةتى ئةنجومةنى وةزيرانى 
ناردوءة، ئاماذة بةوة دةكات، وةزارةتى 
بة  دةتوانَيت  سروشتييةكان  سامانة 
بؤ  طازؤيل  دينار  ترليؤن   )1( بةهاي 

 )2010( ساَلى  بؤ  كارةبا  وةزارةت��ى 
دابين بكات«.

ثاشماوةى... زيندانييانى 
هةولَير لة...

بةشي طرتنء طواستنةوة ثَيكهاتووة 
هؤأل  ظيان،  وتةى  بة  كة  )8(ه��ؤأل،  لة 
لةخؤطرتبوو،  زيندانيى   )124( هةبوو 

نةدةتوانرا بةئاسانى هةوا هةَلبمذرَيت.
)6( لة  زيندانيى  نابَيت  ياسا،  بةثَيي 

دادطا  بإيارى  ضاوةإوانى  زياتر  مانط 
ثةرلةمان  ئةندامةكةى  بةآلم  بكات، 
ضاكسازيى  طرتووخانةى  دةَل��َي��ت: 
هةولَير، زيندانيى هةية زياتر لة )2(ساَلة 
ضةندينيشيان  دادطاية،  ضاوةإوانى 

داواى ثزيشكى دةرونييان دةكرد.
مرؤظى  مافى  ليذنةى  بِريارواية 
لةوبارةيةوة  كوردستان،  ثةرلةمانى 
بةدوادضوون بؤ كَيشةكانء راثؤرتَيك 
ثةرلةمانء  سةرؤكايةتى  ثَيشكةشي 
رَيكخراوةكانى  هةرَيمء  سةرؤكايةتي 

كؤمةَلطةى مةدةنى بكات.

سةرنووسةر

ئةوةي ئةمإؤ لة هةرَيم بةطشتيىء لة سلَيماني بةتايبةتي 
طةورةو  رؤَلة  ئةو  ثَيدةكرَيت،  هةستي  بةزةقيي  روودةداو 
ثؤزةتيظةية كة ضةند رؤذنامةو طؤظارو قةَلةمَيك�ى ضاونةترس 

لة هةرَيمي كوردستان دةيطَيإن.
بووةتةمايةى  هةرَيم  ئةزمووني  هاوآلتييانء  بؤ  لةاليةك 
ديكةش  لةاليةكي  سةركةوتنء  دةستكةوتء  دَلخؤشىء 
بووةتة مايةي نيطةرانييء ئةستووركردني رقي دةسةآلتداران 
لةم دةسةآلتة نةبينراوة كاريطةرة كة كةموكورتي حكومةتء 
بةتاآلنبردني  بةهةدةربردنء  دةردةخ��اتء  نهَينييةكاني 
بة  ثرسيار  وةك  هاوآلتييان  وآلتء  ساماني  س��ةروةتء 

طةورةييء زيندوويى دةهَيَلَيتةوة.
رَيإةوي  هةردةب�آ  سبةى  يان  ب�َيت،  ئةمإؤ  دةسةآلت 
حيزبةكانيان  دةستكةوتي  بطؤإَيتء  خؤي  حوكمإانيي 
ئاشكراء كةم بكةنةوةء هةَلةكان راست بكةنةوة، ئةو مافةي 
كة هي هاوآلتييانةء بةهي خؤياني دةزانن دةستبةرداري ببنء 

بيدةنةوة دةست خاوةنةكانيان.
بابةتة  كةموكورتي  هةندَيك  بوونى  لةطةأل  خؤشبةختانة 
هةإةشةكاني  ضاوسووركردنةوةو  رؤذنامةوانييةكانء 
دةسةآلت، ئةزموونى ئةم ثرؤسةية لة برةودايةء رؤذ لةدواي 
رؤذ سةنطةري ئازاديخوازانء هةقخوازان لة ثتةوبووندايةو 
دةبآء  فراوانتر  ئؤثؤزسيؤن  ئازادو  ميدياي  بةرةى  تادَيت 
بة  رووناكي  دؤستانى  ئازاديىء  اليةنطرانى  هاوآلتييانء 
سةنطةري ثَيشةوةي خؤياني دةزانن، تةنانةت هةندآ ميدياي 
حيزبيش ئةمإؤ بير لةوة دةكةنةوة، ضؤن رَيضكةي ميدياي ئازاد 
بطرنء طةيشتوونةتة ئةو باوةإةي، كة ئيتر ئةو جؤرة ميدياية 
لةو  رآ  ناتوان�َيت  كةس  تازة  و  رابردوو  لة  بةشَيك  بووةتة 
شةثؤلة بةهَيزة طةردوونيية بطرَيت، كة دنياي تةنيوةو داواي 
دوورخستنةوةي  ياساء  سةروةريي  راستطؤييء  روونىء 

دةستي حيزب لة حكومةتء بازاإء بازرطانيكردن دةكات.
حكومةتي هةرَيم لةماوةي رابردووداء لة ضةندين بواردا 
ضةندين  رووبةإووي  دةركردووةو  تازةي  رَينمايي  بإيارو 
كَيشةو ثرسيار بووةتةوة، لةاليةك دةيةوَيت طؤإانَيك بةسةر 
ئةو سيستمةي ثَيشوودا بهَينآء لةاليةكي ديكة رووبةإووي 
ضةندين كَيشةو طيروطرفتي حيزبيىء ئيداريي بةهَيز بووةتةوةو 
رؤذاني داهاتووش ئةوة دةسةلمَينآ، كة ئايا ئةم هةوآلنة بؤ 
رَيطرتن لة كاري ناياساييء دةستوةرداني حيزب�يى )بةهؤي 
حكومةتى  تةواوي  قةناعةتي  ياخود  حيزبييةوة(،  ملمالنَيي 
هةرَيمةوة بة زةروورةتي طؤإانكارييء سةروةريي ياسا لة 
هةرَيمء ئةو ثرسيارةش دَيتة ثَيش، كام ئيرادة لةم ملمالنَييةدا 

سةردةكةوَيت؟
كَيشةي ناردنة دةرةوةي بةرهةمة نةوتييةكان ئاماذةيةك 
بةرثرساني  ئةوةي  لةطةأل  كة  ناكؤكيية،  ئةم جؤرة  بؤ  بوون 
حيزب�يىء حكوميى يةكَيتي نكوَليى لة بةقاضاخبردنة دةرةوةي 
نةوت دةكةن، بةآلم لةهةمان كاتدا حكومةتء بةرثرسان بة 
ئةو  ناشةفافى  ناإوونيىء  بةرامبةر  لة  دةزانن  كةمتةرخةم 
ثرؤسةيةو داوا دةكةن، كة دةب�َيت حكومةت روونكردنةوةي 

باوةإثَيكراو بدةن بة هاوآلتييان.
 )2010/8/7( رؤذي  لة   )PUKmedia( سايت�ى  هةروةك 
عيماد  كوردسات  كةناَل�ى  ديدارةكةي  لة  كة  بآلويكردةوة، 
ديفاعكردن  لة  جطة  سياسيي  مةكتةب�ى  ئةندامي  ئةحمةد، 
ئاماذةي  نةوت،  دةرةوةي  ناردنة  ثرؤسةي  لة  يةكَيتىء  لة 
بةوةشدا كة لَيثرسراواني باآلي حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
روونكردنةوةي  ثَيويستة  هاوآلتييان  بةرضاوإووني  بؤ 
بزانن  خؤيانة  مافي  هاوآلتييانيش  ضونكة  بدةن،  باوةإثَيكراو 
طومانةي  ئةو  تا  دةكرَيت،  خةرج  ضؤن  هةرَيمةكةيان  داهاتي 
اليان دروست بووة بإةوَيتةوة، بةآلم عيماد ئةحمةد، رووني 
نةكردةوة كة مةبةستي ضيية لة روونكردنةوةي باوةإثَيكراو؟.

لةاليةكي ديكةوة سةرؤكي حكومةتي هةرَيمي كوردستان، 
هةر هةمان رؤذ واتة )2010/8/7( لة كؤنطرةيةكي رؤذنامةوانيدا 
)بةثَيي  لة شاري سلَيماني جةخت�ى لةسةر ئةوة كردةوة، كة 
خاو  نةوتي  هةرَيم،  بإيارةكاني حكومةتي  دةستوورو  ياساء 

ناب�َيت بإواتة دةرةوة(.
ثاش  )دةب�َيت  وت��ي:  د.ب��ةره��ةم،  كؤنطرةيةدا  لةو  هةر 
وةآلمي  ئامار  دات��او  بة  ثةرلةمان  ثشووي  كؤتاييهاتني 
جدييء  ثرسيارانةش  لةو  هةندَيك  كة  بدينةوة،  ثرسيارةكان 
هةرَيمي  ناوي  شَيواندني  بؤ  هةندَيكيان  هةرضةندة  بةجَين، 

كوردستانة(.
كة  دَيت،  ئةوة  ثاش  حكومةت  نوَييانةي  هةَلوَيستة  ئةم 
رؤذنامةو ميدياي ئازاد بة دوورو درَيذيي باسيان لة ناردنة 
لة  زانيارييان  داواي  كردو  نةوتييةكان  بةرهةمة  دةرةوةي 
بةآلم  دةك��رد،  حكومةت  سروشتييةكانء  سامانة  وةزي��ري 
ئةوان رازي نةدةبوون تةنانةت وةآلمي ثرسياري ئةندامةكاني 
هاوآلتييان،  رؤذنامةنووسء  جاى  ض  بدةنةوة،  ثةرلةمانيش 
لَيدوانانة ثاش ئةو داوايانة دَيت بؤ  ئةمة جطة لةوةي كة ئةم 
لة ثةرلةماني  لة وةزيري سامانة سروشتييةكان  لَيثرسينةوة 

هةرَيمي كوردستان، ثاش كؤتاييهاتني ثشووي ثةرلةمان.
حيزبيي  حكوميىء  باآلي  بةرثرساني  هةَلوَيستانةي  ئةم 
بةرهةمة  بةقاضاخبردني  لة  نكوَليكردنيان  لةطةأل  يةكَيتي 
ثَيوة  جياوازيي  لة  جؤرَيك  هةرَيم،  دةرةوةي  بؤ  نةوتييةكان 
ضوارةمء  دةسةآلتي  لةطةأل  مامةَلةكردن  جؤرى  لة  ديارة 
كة  قورسةكانيان،  ثرسيارة  وةآلم��دان��ةوةي  هاوآلتييانء 
ئةوةشيان وةك عيماد ئةحمةد، دةَل�َيت: دةب�َيت الي هاوآلتييان 

باوةإثَيكراوبن.

دةسةآلتي ضوارةم،
 رؤَلى خؤي دةبينَيت

فؤتؤ: رؤذنامة
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راثؤرتى: ثشتيوان سةعدوَلآل

ثةرلةمانى  نةزاهةى  ليذنةى  مانطة  ضوار 
ك��وردس��ت��ان راس��ث��َي��ردراوة ب��ؤ ئ��ةوةى 
بةدواداضوون لةسةر ئاشكراكردنى داهاتةكانى 
نةوت بكات، بةآلم تائَيستا هيض كؤبوونةوةيةكى 

لةسةر ئةو مةسةلةية نةكردووة.
ثةرلةمانى   )2010( نيسانى  مانطى  لة 
كوردستان ضةند دانيشتنَيكى بؤ تاوءتوَيكردنء 
ثةسةندكردنى بودجةى ساَلى )2010(ى هةرَيمى 
كوردستان سازكردو لة يةكَيك لةو دانيشتنانةدا، 
هةرَيمى  سروشتييةكانى  سامانة  وةزيرى  كة 
ثةرلةمان  بوو، سةرؤكى  ئامادةي  كوردستان 
ليذنةى نةزاهةى راسثارد تا بةدواداضوون 
ب�����ك�����ات ب��ؤ 
ئ��اش��ك��راك��ردن��ى 
نى  كا تة ها ا د

نةوتى هةرَيمى كوردستان، هاوكات لة رؤذى 
ثشوودا  لة  كوردستان  ثةرلةمانى   )9/1-7/1(

دةبَيت.
دانيشتنى  دوا  كة  )6/30(دا،  دانيشتنى  لة 
بوو،  ثةرلةمان  يةكةمى  دووةمى ساَلى  خولى 
ثةرلةمانى  سةرؤكى  كةركوكى،  د.كةمال 
»لةكاتى  كة  خستةإوو،  ئةوةى  كوردستان، 
ئاسايى  دانيشتنى  تةنيا  ثةرلةماندا  ثشووى 
خؤيان  كارى  ليذنةكان  دةنا  ئةنجامنادرَيت، 

دةكةن«.
بةوثَييةى كة ليذنةى نةزاهة راسثَيردراوة 
لَيكؤَلينةوةو بةدواداضوون بؤ داهاتةكانى نةوت 
بكات، بةآلم وةكو ئةندامانى ليذنةكة ئاشكراي 
دةكةن، تائَيستا ليذنةكة هيض كؤبوونةوةيةكى 

لةسةر ئةو مةسةلةية ئةنجامنةداوة.
بإياردةرى  عةبدوإلةحمان،  د.س��ةروةر 
بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة  نةزاهة  ليذنةى 
رؤذنامةى راطةياند: ئةركى ثةرلةمانء ليذنةى 
ئةو  هةموو  بؤ  بةدواداضوون  كة  نةزاهةية 
داهاتانة بكات، كة ناإوونيى تَيداية، 
تى  يبة تا بة
نى  كا تة ها ا د

نةوت، ئَيمة لة ليذنةى نةزاهة لةسةر مةسةلةى 
بةدواداضوونَيكى  تائَيستا  نةوت  داهاتةكانى 
ليذنة  سةرؤكى  ضونكة  نةكردووة،  ئةوتؤمان 
بةَلطةيةكمان  هيض  تائَيستا  سةفةردايةء  لة 
بكةين،  لةسةر  كارى  تا  نةبووة  لةبةردةستدا 
لة ئَيستاشدا سةرقاَلى ثرؤذةياساى دةستةى 
نةزاهةين، ئَيمة ليذنةيةكى ضاودَيرينء يةكَيك 
نةزاهة  دةستةى  ئةوةية  كَيشةكانمان  لة 
موَلكى  هةرَيم  نةوتى  لةكاتَيكدا  ثَيكنةهَينراوة، 
هاوآلتييانيش  كوردستانةو  خةَلكى  سةرجةم 
مافى خؤيانة لَيكؤَلينةوةى لةسةر بكةنء بزانن 

داهاتى نةوت دةضَيتة ضى خةزَينةيةكةوة.
راث��ؤرت��ةك��ةى  ب��آوك��ردن��ةوةى  دواى 
»نيويؤرك تايمز«، رةوانةكردنى نةوتى هةرَيم 
بة قاضاخ بؤ وآلتى ئَيران بووة هةستيارترين 
حيزبيىء  حكوميىء  ئاستى  لة  كة  بابةت، 
لةسةر  قسةى  زؤرترين  راطةياندنةكاندا 
داهاتةكانى  ئاشكراكردنى  داواى  ك��راوةء 
هةرَيم  حكومةتى  تائَيستا  بةآلم  دةكرَيت، 
راستيى ئةو مةسةلةيةى بؤ خةَلكى كوردستان 
كوردستانيش،  ثةرلةمانى  ئاشكرانةكردووةء 
ك��ة ب��ةرزت��ري��ن دةس��ةآلت��ى ض��اودَي��ري��ي 
مةبةستة  ئةو  بؤ  تائَيستا  هةرَيمة، 

كؤنةبووةتةوة.

)8/8( هةرسآ  يةكشةممة  هاوكات رؤذى 
يةكطرتوو،  )طؤإان،  ئؤثؤزسيؤن  فراكسيؤنى 
بة  ثَيشكةش  داواك��اري��ي��ةك��ي��ان  ك��ؤم��ةأل( 
كة  كرد،  كوردستان  ثةرلةمانى  سةرؤكايةتى 
كؤبوونةوةيةكى  ثةرلةمان  كات  بةزووترين 
لةسةر  طفتوطؤكردن  بؤ  طرَيبدات  نائاسايى 

مةسةلةى ناردنةدةرةوةى نةوت.
سةروةر عةبدوإلةحمان وتيشى: »ثَيويستة 
نوَيى  خولى  دةستثَيكردنةوةى  ل��ةط��ةأل 
ناإوونن  شتانةى  ئةو  سةرجةم  ثةرلةماندا، 
دةرةوة،  دةبرَيتة  نةوت  ئاخؤ  ئاشكرابكرَين، 
ثَيويستة  نةوتة ض جؤرَيكة، هةروةها  ئةو  ئايا 
هةموو ئةو طرَيبةستانةى كة لة بوارى نةوتدان 
روونبكرَينةوةء داهاتى نةوت بؤ كوآ دةضَيت، 

ئَيمة لةم مةسةلةية كؤَلنادةين«.
كوردستان،  ثةرلةمانى  سَييةمى  خولى  لة 
ليذنةى نةزاهة لة )2( ثةرلةمانتارى يةكَيتى، )3( 
ثةرلةمانتارى ثارتى، )3( ثةرلةمانتارى طؤإان، 
)1( ثةرلةمانتارى يةكطرتوو، )1( ثةرلةمانتارى 
توركمان( ثَيكهَينرا، ئةو هةنطاوةش بووة جَيى 

كوردستان،  هاوآلتييانى  ئومَيدى 
ليذنة  ئةندامَيكى  وةكو  بةآلم 

دةكات،  بؤ  ئاماذةى 
ل��ة م���اوةى 

نةكردووةء  هيضى  تائَيستا  تةمةنيدا  ساَلَيكى 
نةبوونى لة بوونى باشترة. 

سةرهةنط فةرةج، ئةندامى ليذنةى نةزاهة لة 
ثةرلةمانى كوردستان، بة رؤذنامةى راطةياند: 
كؤبوونةوةيةكى  هيض  نةزاهة  ليذنةى  تائَيستا 
لةسةر داهاتى نةوت نةكردووةو قسةى لةسةر 
نةكردووة، ليذنةكة هيض ضاالكييةكى نةبووةو 
ئةم ليذنةية نةبوونى لة هةبوونى زؤر باشترة، 
دروستبووة،  ليذنةية  ئةم  ساَلَيكة  ضونكة 
نةكردووة،  كارى  بضووكترين  تائَيستا  بةآلم 
سةرؤكايةتى  تةنانةت  اليةنَيك  كةسء  هيض 

ثةرلةمان هاوكاريى ناكات.
دةزان��َي��ت،  ثَيويستيشى  ب��ة  ن��اوب��راو 
كؤبوونةوة  كات  بةزووترين  نةزاهة  ليذنةى 
مةسةلةى  لةسةر  قسةى  ئةنجامبداتء 

لَي  خةَلكى  هةبَيتء  نةوت  داهاتةكانى 
ئاطاداربكرَيتةوة. 

راثؤرتى: شارا عةبدوإلةحمان

تائَيستا نازانرَيت ثؤستى جَيطرى سةرؤكى 
هةرَيم ضى لَيبةسةرهاتووة، هةرضةندة بةثَيى 
تائَيستاش كؤسرةت  يةكَيتى  راطةياندنةكانى 
رةسوأل عةلى، لةو ثؤستةدا ماوةتةوة، بةآلم 
ثةرلةمانيش  ياسايى  ليذنةى  ئةندامَيكى 
ثَيضةوانةى  هةَلةيةو  ناوهَينانة  »ئةو  دةَلَيت: 

ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمة«.
ذمارة  ياساى  يةكةمى  هةموارى  بةثَيى 
)2(ى ساَلى )2006(ى تايبةت بة سةرؤكايةتى 
دةبَيت  جَيطرَيكى  هةرَيم  »سةرؤكى  هةرَيم، 
هاوكاريى دةكات لة راثةإاندنى ئةركةكانىء 
ئةو  جَيطةى  ئامادةنةبوونيدا  لةكاتى 
دةطرَيتةوةء هةر خؤشى جَيطرى فةرماندةى 
سةرؤكى  كة  ثَيشمةرطةية،  هَيزى  طشتيى 
دةسةآلتةكانى  ئةركء  لة  هةندَيك  هةرَيم 

خؤى بةجَيطرةكةى دةدات«.
)2006(دا كؤسرةت  لة ساَلى  بةوثَييةش 
سةرؤكى  جَيطرى  وةك  عةلى،  رةس��وأل 
بةثَيى  )كة  دان��را  ثؤستة  ئةو  بؤ  هةرَيم 
رَيكةوتنى نَيوان يةكَيتىء ثارتى ئةو ثؤستة 
)25( لة هةَلبذاردنى  بةآلم  يةكَيتيية(،  ثشكى 

ى تةمموزى ساَلى رابردوودا بة هةَلبذاردن 
لةاليةن خةَلكةوة  سةرؤكى هةرَيم دووبارة 
هةَلبذَيردرا، بةوثَييةش دةبوو جَيطرةكةشى 
دابنرَيتةوة، بةآلم تائَيستا نازانرَيت، ئايا ئةو 
بةفيعلى  ئايا  لَيبةسةرهاتووةو  ضى  ثؤستة 
كؤسرةت رةسوأل لة ثؤستةكةى ماوةتةوة، 

يان نا؟
لة  راب���ردوو  ضوارشةممةى  رؤذى 
نوَيء  كوردستانى  رؤذنامةى  ه��ةردوو 
سكرتَيرى  لة  روونكردنةوةيةك  ئاسؤوة 
هةرَيمةوة  سةرؤكى  جَيطرى  رؤذنامةوانى 
بآوكرايةوة بة وَينةى كؤسرةت رةسوَلةوة، 
ئةمةش ئةوةى دووثاتكردةوة، كة تائَيستاش 
يةكَيتى سوورة لةسةر ئةوةى كة كؤسرةت 

رةسوأل لة ثؤستةكةيدا ماوةتةوة.
بةآلم ئازاد عيزةدين، راوَيذكارى ياسايى 
سةرؤكى هةرَيم، لةوبارةيةوة بة رؤذنامةى 

وةك  نييةو  مةسةلةية  لةو  ئاطام  راطةياند: 
يان  ئةو جَيطرى سةرؤكة،  كة  دةزانم،  ئَيوة 
نا، ئةوة ئيشَيكى ئيداريية من ياساييمء هيض 

زانيارييةكم لةوبارةيةوة نيية.
راوَي��ذك��ارى  بَيئاطابوونى  مةسةلةى 
دانانةوةى  لة  هةرَيم  سةرؤكى  ياسايى 
جَيطرى سةرؤكى هةرَيم، طومان دةخاتة سةر 
مانةوةى كؤسرةت رةسوأل لة ثؤستةكةيدا، 
بةوثَييةى لة خولى رابردووى سةرؤكايةتى 
سةرؤكى  لةاليةن  جَيطرة  ئةو  هةرَيمدا، 
بؤ  هةرَيميش  سةرؤكى  دانراء  هةرَيمةوة 
راوَيذكارةكانى  بة  ثرس  ياسايى  كاروبارى 

دةكات.
ب��ةآلم س��ةرض��اوةي��ةك��ى ئ��اط��ادار لة 
رؤذنامة  بؤ  ئةوةى  هةرَيم  سةرؤكايةتى 
ئاشكراكرد، كة كؤسرةت رةسوأل تائَيستاش 
وةك جَيطرى سةرؤكى هةرَيم دةستبةكارةو 
هةيبووة  كة  سةآلحيةتانةى  ئةو  هةموو 
هةر ماويةتىء نووسينطةو فةرمانبةرةكانى 
وةك جاران كاردةكةن، ئاماذةشى بةوةكرد 
كةهةر نوسراوَيك كة بويسترَيت وَينةيةكى 
بؤ جَيطرى سةرؤكى هةرَيم رةوانة بكرَيت، 
ئةو  رةس��وأل،  كؤسرةت  بؤ  دةنَيردرَيت 
بؤ  طةإاندةوة  هؤكارةكةى  سةرضاوةية 
الستيكيى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيم كة لة 
لةكاتى  باس  جؤرَيك  بةهيض  هةموارةكةيدا 
دياريكراوى جَيطرى سةرؤكى هةرَيم ناكات.

جَيطرى  دانانى  ثرسى  بة  سةبارةت 
ئةندامى  رةئوف،  د.زانا  هةرَيم،  سةرؤكى 
بؤ  كوردستان  ثةرلةمانى  ياسايى  ليذنةى 
رؤذنامة وتى: »لة هةموارى يةكةمى ياساى 
سةرؤكايةتى هةرَيمدا، كة جَيطرى ثَي دانراوة 
وردةكاريى باسنةكراوة، ئايا ئةو جَيطرة كَي 
هةربؤية  دادةنرَيت؟  ضؤن  هةَليدةبذَيرَيتء 
لة  بَيئاطابَيت  ثةرلةمان  ئةمجارة  بؤ  رةنطة 

دانانةوةى«.
سةرؤكايةتى  راب���ردووى  خولى  لة 
دواى  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى  هةرَيمدا، 
دانانى لةاليةن سةرؤكى هةرَيمةوة لةبةردةم 
بة  كة  خوارد،  ياسايى  سوَيندى  ثةرلةماندا 

ضونكة  نةبوو،  ياسايى  ئةمة  د.زان��ا،  وتةى 
لة  بكاتء  ديارى  ئةوة  نيية  ياسايةك  »هيض 
ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمء هةموارةكةشيدا 
بة  بةخشين  متمانة  بةناوى  نيية  شتَيكمان 
جَيطرى سةرؤكى هةرَيم، هيض دةقَيكمان نيية 
كة باس لةوة بكات بة هةَلبذاردن بَيت، يان 
ئةمةش  ثَيببةخشَيت، كة  ثةرلةمان متمانةى 

كةموكووإيية لة ياساكةدا«.
سةرؤكايةتى  ياساى  كةموكوإييةكانى 
ساَلى  ضوار  لة  باس  كة  بةجؤرَيكة،  هةرَيم 
جَيطرى  جَيطرايةتى  ب��ةردةوام��ب��وون��ى 
سةرؤكى هةرَيميش نةكراوة، بةآلم بة وتةى 
ياساكةوة  راظةكردنى  لةإَيى  ئةمة  د.زان��ا، 
جَيطرى  بوونى  »بةجؤرَيك  هاتووةتةدى 
سةرؤكى  بوونى  بة  ثةيوةستة  س��ةرؤك 
هةرَيمةوة، هةَلبذاردنى 2009/7/25 سةرؤك 
جَيطريش  دةبَيت  بؤية  هةَلبذَيردراوةتةوة، 
ناكرَيت  ضونكة  دابنرَيتةوة،  دووب���ارة 
جَيطرةكةى  بَيتء  ساأل  ضوار  بؤ  سةرؤك 
لةطةأل  هاوكاتة  جَيطريش  ساأل،  شةش  بؤ 
ئةو كاتة ياساييةى كة سةرؤكى هةرَيم تَييدا 

سةرؤكايةتى هةرَيم دةكات«.
رةسوأل  كؤسرةت  ناوهَينانى  هاوكات 

لةاليةن  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى  بة  عةلى، 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  راطةياندنةكانى 
»هةَلةيةء  د.زانا،  بإواى  بة  كوردستانةوة، 

ثَيضةوانةى ياساى سةرؤكايةتى هةرَيمة«.
لةاليةكى ترةوة بةثَيى روونكردنةوةكةى 
سةرؤكى  جَيطرى  رؤذنامةوانى  سكرتَيرى 
هةرَيم، كة سةبارةت بة مووضةو ميزانييةى 
بآوكراوةتةوة،  هةرَيم  سةرؤكى  جَيطرى 
دؤالر  هةزار   )100( كة  كراوة،  بةوة  ئاماذة 
سةرؤكى  جَيطرى  سةرفى  سةآلحيةتى 
ياساو  ب��ةط��وَي��رةى  ئ��ةوي��ش  ه��ةرَي��م��ة، 
موستةنةداتى بةشى ذمَيرياريى نووسينطةى 
جَيطرى سةرؤكى هةرَيم بة ثسوَلةى جَيطر 

سةرف دةكرَيت.
هةرَيمدا  سةرؤكايةتى  ياساى  لة  بةآلم 
لة سةآلحيةتى سةرفى  هيض بإطةيةك باس 
كة  بةوثَييةش  نةكراوة،  ثارةيةك  بإة  هيض 
ئامادةنةبوونى  حاَلةتى  لة  جَيطرى سةرؤك 
كةواتة  دةكات،  ثيادة  هةمان شت  سةرؤكدا 
سةرفى  سةآلحيةتى  ياساكة  بةثَيى  ئةويش 

هيض بإة ثارةيةكى نابَيت.
ياساي  لة   )11( م��ادةي  ب��ةث�َي��ي 
سةرؤكايةتي  )2005(ي  ساَلي  )1(ي  ذمارة 

سةرؤكي  دةرماَلةي  مووضةو  هةرَيميش، 
هةرَيم بة ياسايةك دةردةكرَيت، بةآلم دواي 
)5( ساأل تائَيستا بة ياسا مووضةو دةرماَلةء 

بودجةي سةرؤكي هةرَيم رَيكنةخراوة.
هةربؤية ثةرلةمانتارةكةى طؤإان، ئاماذة 
بةوة دةكات: ئةمانة هةموويان كةموكووإين، 
هةم لة ياساكةو هةم لة سيستمة ئيدارييةكةش، 
كؤتايى  لة  فراكسيؤنةكةيان  هةربؤية 
بؤ  ثإؤذةيةكيان  رابردوودا  نيسانى  مانطى 
هةرَيمء  سةرؤكى  جَيطرى  هةَلوةشانةوةى 
وةزي��ران  ئةنجومةنى  سةرؤكى  جَيطرى 
»ضونكة  ك��ردووة،  ثةرلةمان  ثَيشكةشى 
جَيطرانة  ئةو  بةردةوامبوونى  ثَيمانواية، 
قؤناغى دووئيدارةيى دةطةيةنَيت لة هةرَيمى 
ثةرلةمان  تائَيستا  ب��ةآلم  كوردستاندا، 
بةرنامةى  نةخستووةتة  ثإؤذةكةمانى 

كارةوة بؤ طفتوطؤكردن لةبارةيةوة«.
بة  كرد  ثةيوةنديى  ضةندينجار  رؤذنامة 
سةرؤكى  جَيطرى  رؤذنامةوانى  سكرتَيرى 
لة  كة  ثرسانةى  ب��ةو  س��ةب��ارةت  هةرَيم 
مةريوان  بةآلم  ورووذَينراون،  راثؤرتةكةدا 
مةسعود، وتى: »ئامادةنيم لةوبارةيةوة هيض 

لَيدوانَيك بدةم«.

ليذنةى نةزاهة خؤى لة لَيكؤلَينةوة لة داهاتى نةوت دةشاريَتةوة

راوَيذكارى ياسايى سةرؤكى هةرَيم: ئاطام لةو مةسةلةية نيية

كَي جَيطري سةرؤكي هةرَيمة؟



دلَير عةبدولخالق
ئاوارة حةميد

دكتؤراى  تَيزى  لة  بةشَيك  بآلوكردنةوةى 
بارزانى،  مستةفاى  مةال  لةسةر  فةرد،  قانعى 
هَيرشى  ت��رسء  دووض��ارى  لظينى  طؤظارى 
بةرفراوانى ثارتى دةكاتةوة، بةشَيوةك الوانى 
مَيذووى  طؤظارة  »ئةو  رايدةطةيةنن:  ثارتيش 
ضةواشة كردووةء مةال مستةفا هَيَلى سوورة 
طؤظارى  سةرنووسةرى  ئةوانةوة«،  بةالى 
مةسعود  لةسةر  ياسايى  سكاآلى  لظينيش 

بازرانى، سةرؤكى ثارتى تؤمار دةكات. 
ذمارة )134(ى طؤظارى لظين، كة لة رؤذى 
ضاوثَيكةوتنَيكى  بآلوكرايةوة،   )2010/8/1(
لةطةأل عيرفان قانعى فةرد، خوَيندكارى دكتؤرا 
ئةنجامداوة،  ئةمريكى  هارظاردى  زانكؤى  لة 
تَييدا باسى بةشَيك لةتَيزى دكتؤراكةى، تايبةت 
لةو  دةكاتء  كورد  هاوضةرخى  مَيذووى  بة 
سياسييةكانى  سةركردة  لةسةر  ناوةشدا 
كوردء بةتايبةت رؤَلى مةال مستةفاى بارزانى 

وةستاوة.
ضاوثَيكةوتنة  ئةو  مَيذووييةكانى  رووداوة 
ديموكراتى  ثارتى  لةاليةن  رؤذنامةوانيية، 
بةرامبةر  سوكايةتى  بة  كوردستانةوة 
رةم��زة  سةركردةيةء  ئ��ةو  ثيرؤزييةكانى 
جطةلةوةى  تةماشاكراوةء  سياسييةكانى 
ثارَيزطاكانى  سنوورى  ئايينى  مامؤستايانى 
كردة  تونديان  هَيرشَيكى  دهؤك  هةولَيرء 
سةر طؤظارى لظين، لة ذمارة )3542(ى رؤذى 
ئؤرطانى  خةباتى  رؤذنامةى   )2010/8/5(
طةنجانى  بةناوى  بةياننامةيةكى  ثارتيش 
ثيرؤزييةكانى  سةروةريىء  لة  داكؤكيكار 
»ضيتر  دةَلَين:  بآلوكردووةتةوةء  كوردستان 

ضاوةإوان نابن«.
هاتووة:  بةياننامةدا  ئ��ةو  بةشَيكى  لة 
هاوبيرمان  هاوخةباتء  طةنجانى  لة  »داوا 

رَيطة  ضيتر  رابطرنء  بةرز  دةنطيان  دةكةين 
شةهيدانء  خوَينى  بة  طاَلتة  ياريىء  نةدةن 
محةمةدء  قازى  ثَيشةوا  وةك  سةركردةكانى 
ذةنةراأل مستةفا بارزانى بكرَيتء ئةو خةَلكانةى 
بةو كارة هةَلدةستن ريسواء شةرمةزار بكرَين، 
الى خؤشمانةوة بة هةموو شَيوازَيك ئامادةين 
طيانفيدا بكةينء دةست لة هيض كةس ناثارَيزين، 
كة سنوورى رَيزء ئازاديى خؤيء خةَلكى ديكة 

نةزانَيت«. 
رابردوو  شةوى  باسة،  بةم  هاوثةيوةند 
هةولَير  شارى  طةإةكةكانى  لة  هةندَيك  لة 
زؤربةى  خراوةتة  »هؤشدارينامة«  بةياننامةى 
دةَلَين،  خؤيان  هاوآلتييان  وةك  ماَلةكانةوةء 

لةناو خَيزانةكانى هةولَيردا  ترسء دَلةإاوكَيى 
دروستكردووة.

دانيشتووانى  لة  يةكَيك  سلَيمان،  محةمةد 
ئةو  شةو  »بة  وت:  رؤذنامةى  بة  هةولَير، 
ماَلةكةمانةوةء  هؤشدارينامةيةيان خستووةتة 
طيراوة،  لظين  طؤظارى  لة  توند  رةخنةى  تَيدا 
مةال  كةسايةتى  ثةيوةنديى  لة  باسى  كة 
ك��ردووة،  محةمةد  قازى  بارزانىء  مستةفا 
بؤ  سنوورَيك  ئةطةر  هاتووة  تَيدا  هةإةشةى 
كةس  لة  دةست  دانةنرَيت،  ئةم سووكايةتيانة 

ناثارَيزين«.
بؤ وةرطرتنى زانياريى لةسةر ئةو كةسانةى 
ئةو بةياننامةيان بة هةولَيردا بآلوكردووةتةوة، 

ئاسايشى  ب��ة  ثةيوةنديكرد  »رؤذن��ام��ة« 
هةولَيرةوة، بةآلم ئامادة نةبوون هيض لَيدوانَيك 

لةوبارةيةوة بدةن.
دوَينَى  بةياننامانةدا،  ئةو  كاردانةوةى  لة 
طؤظارى لظين لة بةياننامةيةكدا مةترسى ذيانى 
نَيودةوَلةتييةكانء  رَيكخراوة  بؤ  خؤيانى 
بةرثرسةكانى  اليةنة  ميدياييةكانء  ناوةندة 
بةشَيكيدا  لة  كة  روو،  خستووةتة  هةرَيم 
ديموكراتى  ثارتى  رؤذَيكة  »ضةند  هاتووة: 
كوردستان بة سةرؤكايةتى مةسعود بارزانى، 
هةَلمةتَيكى  كوردستان  هةرَيمى  سةرؤكى 
تؤقاندنيان  تةشهيرء  توندوتيذيىء  لة  ثإ 
دةستيثَيكردووةء  لظين  طؤظارى  بة  بةرامبةر 
بة ضةند شَيوازى جياواز هةإةشةى كوشتنء 

تؤَلةكردنةوة دةكةن«.
لظين، هؤشيارى ئةوةشدةدات بةهؤى ئةو 
بارودؤخةى ثارتى دروستى كردووة ئازاديى 
رادةربإينء راطةياندنى ئازاد لة مةترسيدايةو 
رؤذنامةنووسانى لظينيش لةبةردةم هةإةشةى 

ئةو هةَلمةتة ناديموكراتييةى ثارتيدان.
لةو بارةيةوة، ئةحمةد ميرة سةرنووسةرى 
»ئَيمة  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  لظين  طؤظارى 
مامةَلةيةكى رؤذنامةوانيمان لةطةأل ئةو بابةتة 
رَيطة  ديموكراسيدا  كؤمةَلطةى  لة  كردووةء 
بكات،  خؤى  قسةى  دةدرَيت  كةس  بةهةموو 
هةموو  لة  دوورة  ثارتى  كاردانةوةى  بةآلم 
بةناوى  ياسايى  رؤذنامةوانىء  بنةمايةكى 
ثةالمارى  نةتةوةوة  نيشتمانء  ثيرؤزييةكانى 

طؤظارى لظين دةدةن«.
 سةرنووسةرى لظين، ئاماذةى بةوةشكرد: 
هةإةشةئامَيز  بةياننامةى  بآلوبوونةوةى 
ثارتى  زمانحاَلى  )خةبات(ى  رؤذنامةى  لة 
ئةو هةإةشانةوةية،  لةثشت  ثارتى  سةلماندى 
هةربؤية رؤذى )8(ى مانط بةتؤمةتى هاندانى 
ثؤليسى  بنكةى  لة  تيرؤركردنمان  بؤ  خةَلك 
سةرا داواى ياسايمان لةسةر سةرؤكى ثارتى 

تؤمار كردووة. 
مةترسيدايةء  ل��ة  »ذي��ان��م��ان  وتيشى: 
ثاراستنمان لة ئةستؤى حكومةتء ئاسايشداية، 
ضونكة حيزبَيك هانى مامؤستايانى ئايينى بدات 
لة مزطةوتةكان هَيرش بكرَيتة سةرمان، دةبَيت 
ئةوانيش  دادطا،  ياساو  بةر  بةرينة  ثةنا  ئَيمة 

شتى ناياساييء تيرؤر«. 
ميرةدا،  ئةحمةد  قسةكانى  لةبةرامبةر 
ئاماذةى  ثارتى  الوان��ى  يةكَيتى  بةرثرسى 
مَيذوو  ئاسايية  الى  لظين  وةكضؤن  بةوةكرد: 
رةمزةكانى  بة  سوكايةتى  بكاتء  ضةواشة 
كورد بكات، دةبَيت ضاوةإَيى هةَلوَيستى توندى 

كاديرانى طةنجء الوى ثارتيش بكات.
الوانى  يةكَيتى  بةرثرسى  خؤشناو،  ئومَيد 
سةر  رَيكخراوَيكى  كة  كوردستان  ديموكراتى 
بة ثارتيية، بة رؤذنامةى وت: »ئةو بةياننامةى 
بآلوكراوةتةوة ثةيوةنديى بةخودى رَيكخراوى 
كوردستانةوة  ديموكراتى  الوان��ى  يةكَيتى 
لة  ئَيستا  كة  ديارة  هةَلويستمان  بةآلم  نيية، 
طةورة  ئيعالميى  فةوزايةكى  كوردستاندا 
هةية، ئةوانةى دةست دةبةن بؤ ثيرؤزييةكانى 
ميللةت، دةبَيت ضاوةإَيى كاردانةوةى كؤمةَلَيك 

طةنجيش بكةن«.
بةرثرسى الوانى ثارتى ئاماذةى بةوةشكرد: 
ناإةواء مةبةستدارء  هَيرشَيكى  لظين  طؤظارى 
بةرامبةر  ضةواشةكارييانةى  ئاراستةكراوء 

ثارتى كردووة.
لة بةرامبةر بآلوبوونةوةى بةياننامةى ئةو 
كؤمةَلة الوة لة ئؤرطانى فةرميى ثارتيدا، ئومَيد 
شَيوازة  بةو  »طؤظارَيك  رايطةياند:  خؤشناو 
مَيذوو ضةواشة بكاتء خةباتى ثإ سةروةريى 
سةركردةيةكى وةك بارزانى، كة هَيَلى سوورة 
دةبَيت  بكاتةوة،  ئاوةذوو  ثارتى،  كاديرانى  بؤ 
ناخى  رةنطدانةوةى  بةياننامةية  ئةو  بزانَيت 
تةواوى كاديرانى ثارتيء لةناويشياندا كاديرانى 

طةنجء الوى ئةو ثارتةية«.

راثؤرتى: سيروان عةول 

بنكةكانى  ك��ارم��ةن��دان��ى  زؤرب�����ةى 
بةرامبةر  ل��ة  ب��َي��زاري��ى  ئ��اط��رك��وذَي��ن��ةوة 
دةردةب��إنء  خزمةتطوزارييةكانيان  كةميى 
لَيدةكات  وايان  ثَيداويستييةكانيان  نةبوءنى 

دةستلةكاربكَيشنةوة.
بنكةكان،  بة  تايبةت  بيناى  نةبوونى 
نةبوونى ثةيذة، كةميى بتَلى ئؤكسجين، جزمةو 
ئاطركوذاندنةوة،  جلوبةرطى  دةستكَيشء 
لةو  ئاطركوذَينةوة،  بة  تايبةت  طلؤثى  كآلوى 
سةرنةكةوتنى  هؤى  بوءنةتة  كة  كةلوثةالنةن 
لة  ئاطركوذاندنةوة  تيمةكانى  لة  بةشَيك 

كؤنترؤَلكردنى ئاطرةكاندا.
بنكةى  ك��ارم��ةن��دةك��ان��ى  ل��ة  ي��ةك��َي��ك 
نةيويست  كة  بةختيارى  ئاطركوذَينةوةى 
ناوى بهَينرَيت بؤ رؤذنامة وتى: »كَيشةكانمان 
بةآلم  نابينَيتةوة،  رووةوة خؤى  يةك  لة  تةنيا 
بؤ  بينايةكة  نةبوونى  ئَيمة  سةرةكى  كَيشةى 
بنكةكانى  هةموو  كَيشةى  ئةمةش  بنكةكة، 

ئاطركوذاندنةوةية«.
بةختيارى  ئاطركوذاندنةوةى  بنكةى  بيناى 
لة ئَيستادا دةكةوَيتة طةإةكى رزطارييةوةء بة 
وتةى ئةو كارمةندة: »لةتةنيشت دوو موةليدةى 
باشى  تةوالَيتَيكى  طةإةكةوةيةء  ئةو  كارةباى 
هةَلكةندووةء  بيريان  زَيراب  لةبرى  نيية،  تَيدا 
ئاوةإؤى ئةو بيرةش دةضَيتة بةردةم ماَلةكانى 

ئةو طةإةكةوة«.
طرتنةوةى  »لةكاتى  وتى:  كارمةندة،  ئةو 

فؤمةكان دةبَيت ئاو لة ماَلةكانةوة بهَينين«.
سوءتانى ئوتَيل سؤما لة ناوةإاستى مانطى 
ئاشكراي  تر  جارَيكى  راب��ردوودا،  تةمموزى 
كةمترين  ئاطركوذاندنةوة  تيمةكانى  كة  كرد 
لةو كةرةستانةيان لةبةردةستداية كة ثَيويستن 
راستييةش  ئةم  ئاطرةكان،  كؤنترؤَلكردنى  بؤ 
هةرَيمدا  دارستانةكانى  ئاطرى  كةوتنةوةى  لة 

زياتر روءنبووةوة.
زؤر  ئاطركوذاندنةوة  ديكةى  كارمةندَيكى 

بة راشكاويى ئاشكراى دةكات: تةنيا دوو بنكة 
سةرةإاى  هةية،  ئاوى  تانكةرى  سلَيمانيدا  لة 
ئؤتؤمبَيلى  يةك  بنكةكان  هةموو  بة  ئةوةى 

ثةيذةيان هةية.
كارمةندانى  ئةوةية،  طرنطتر  هةمووى  لة 
ئاطركوذاندنةوة هيض زةمانةتَيكى ذيانيان نيية، 
نةبَيت،  تةنيا خانةنشينىء دةرماَلةى مةترسى 
كارمةندانة  ئةو  ذيانى  ناتوانَيت  ئةمةش  كة 
جةستةيان  كة  لةكاتَيكدا  بكات،  مسؤطةر 

دةسوءتَيتء لة كاركردن دةكةون.
ئاطركوذاندنةوةى  بنكةى  كارمةندَيكى 
ضوارباخ، كة نةيويست ناوى بهَينرَيت بؤ رؤذنامة 
بةإَيوةبةرَيتى  رةسميى  نوءسراوى  »بة  وتى: 
هةموو  بؤ  نَيردراوة  كة  شارستانى،  بةرطريى 
ئاطاداركراونةتةوة  ئاطركوذاندنةوة،  بنكةكانى 
لةكاتى رووبةإءوبوءنةوةى هةر رووداوَيكى 
ئؤتؤمبَيلةكانى  رووب���ةإووى  كة  ئ��اط��ردا، 
ئةو  زيانةكانى  دةبَيتةوة،  ئاطركوذاندنةوة 

ئؤتؤمبَيلة بة شؤفَيرةكةى دةبذَيردرَيت«.
ئةو كارمةندة ئةوةشى بة نموونة هَينايةوة، 
يةكَيك لة شؤفَيرى بنكةكةيان لةكاتى ضوونى 
لة  ئاطرَيك  كوذاندنةوةى  بؤ 

لةثاشاندا  دةدات،  ئؤثأل  جؤرى  ئؤتؤمبَيلَيكى 
ضاكى  خؤى  ئؤتؤمبَيلة  ئةو  لَيكراوة  داواى 

بكاتةوة. 
خستةإوو؛  ئ��ةوةش��ى  ك��ارم��ةن��دة  ئ��ةو 
هةر  رووبةإءوبوءنةوةى  لة  كارمةندةكانيان 
لةاليةن  ئاطركةوتنةوةكاندا  لةكاتى  سوءتانَيك 
ثزيشكةوة مؤَلةتى رةسمييان ثَيدةدرَيت، بةآلم 
ضاك  تا  كردووة  مؤَلةتى  رؤذةى  ضةند  ئةو 
دةبَيتةوة غةرامة دةكرَيت، واتة لةو دةرماَلةيةى 
كة بؤى سةرف دةكرَيت بؤ هةر رؤذَيك بإى 

)12( هةزار دينارى لَيدةبإدرَيت. 
خزمةتطوزارييةكانيان،  كةميى  سةرةإاى 
كارمةندانى بةرطريى شارستانيى جةخت لةوة 
دةكةنةوة، كة لةمانطَيكدا )360( سةعات دةوام 
دةكةن، ئةمةش دوو هَيندةى دةوامى ثؤليسى 
شارةوانىء  ثؤليسى  سنوورو  ثاسةوانى 
لةماوةى  كة  فرياكةوتن،  بةرطريى  ثؤليسى 
مانطَيكدا ئةوان كةمترين مووضةيان لة )500( 

هةزار دينار كةمتر نيية، بةآلم كارمةندانى 
شارستانى  ب��ةرط��ري��ى 

كةمترين 

دةطاتة  ئينجا  دةرماَلةشةوة  بة  مووضةمان 
)450( هةزار دينار.

كارمةندانى بنكةكانى ئاطركوذَينةوة داوا لة 
وةزارةتى ناوخؤ دةكةن تا ئةوان جيابكةنةوة 
لة بةإَيوةبةرَيتيى ثؤليسء ئاسايشى ناوخؤء 
بة  ثةيوةنديى  شارستاني  »بةرطريى  دةَلَين: 
ضةكء تةقةمةنييةوة نيية، ئَيمة لةبرى ئةوةى 
شارستانيمان  بةرطريى  بة  تايبةت  دةوراتى 
خولى  فةرماندةيى  لة  دةمانبةن  ثَيبكرَيت، 
كآلشينكؤف  تةقاندنء  دةمانضة  شَيوازى 

تةقاندنمان ثَي دةبينن«.
هةموو  ئةو  لةبةرامبةر 
تيمةكانى  كةموكوءإييانةى 
ئاطركوذاندنةوة، بةإَيوةبةرى 

طشتيى بةرطريى 

ئامادةنةبوو  هةَلبذاردو  بَيدةنطيى  شارستانى، 
»لة  وتى:  رؤذنامةء  بؤ  بدات  لَيدوانَيك  هيض 
هيض  كة  ثَيمإاطةيةندراوة  خؤمةوة  سةرووى 
لَيدوانَيك سةبارةت بةو كةموكورتييانةى هةية، 

نةَلَيم«.
ليذنةى ناوخؤ  نةريمان عةبدوَلآل، ئةندامى 
لةوةدةكات،  باس  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
سةرؤكايةتى  بؤ  راثؤرتَيكى  ليذنةكةيان 
بةرزكردووةتةوةء  كوردستان  ثةرلةمانى 
بةإَيوةبةرَيتيى  ك���ردووة،  داواي���ان  تيايدا 
بةرطريى شارستانَيتى بكرَيت بة بةإَيوةبةرَيتيى 
بدرَيت  ه��ةوَل  ئ��ةوةى  بؤ  ه��ةرَي��م،  طشتيى 
دابينبكرَيتء  بؤ  ثَيداويستييةكانيان  هةموو 
بكرَيت  سةرتاسةريى  ثَيداضوونةوةيةكى 
لةبةرئةوةى  ئاطركوذَينةوةدا،  سيستمى  بة 
لة  دةكرَيت،  جَيبةجَي  ئَيستا  ئةوسيستمةى 
ئاستى ئةم وآلتةى ئَيمةدا نييةء زيانى طةورةى 

لَيدةكةوَيتةوة.
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طؤظارى لظين: هةإةشةمان لةسةرة

ئومَيد خؤشناو: بةياننامةكةى )خةبات( رةنطدانةوةى ناخى الوانء كاديرانى ثارتيية

كارمةندةكانيان فَيرى تةقةكردن دةكرَين

بـةرطـريـى شـارستـانـى بـآ كـةلـوثـةلـن

ئةحمةد ميرةمةسعود بارزانى



هةن  شةقامةكة  لـــةسةر  محةويالنةي 
هةموويان )11kv(ن، بؤية دةبَيت سةرجةم 
تؤإو محةويلةكاني ئةو شةقامة كة دوو ساَلة 
نوَيكراونةتةوة، دووبارة دةبَيت بطؤإرَينةوة 
بة )33kv(، كة ئةويش زؤرترين زياني هةية، 
ضونكة ناكرَيت كارةباي ئةو هَيَلة ثاَلةثةستؤ 
بطوازرَيتةوةء  تاوةر  عةمودو  بة  بةرزة 
هةموو  رابكَيشرَيتء  زةويدا  بةذَير  دةبَيت 
هــةروةك  هةَلبكةنرَيت،  سالم  شةقامي 
ئةوةش  دةوَيتء  زؤري  زؤر  بودجةيةكي 

لةئَيستادا لة تواناي حكومةتدا نيية«.
بإيارة  كة  بازيان  طؤإيني  وَيستطةي 
 33( فيدةري   )24( تةنيا  رزطــاري،  ببرَيتة 
كةيظى( هةيةو بةهيض شَيوةيةك هاوآلتييان 
وَيستطةي  لةكاتَيكدا  نابن،  سوودمةند  لَيي 
)4( خــؤي  ـــاري،  رزط كــارةبــاي  طؤإيني 

يةدةطي  كةيظى(ي   33( بةتاَلي  فيدةري 
دةتوانرَيت  نةهاتوونء  بةكار  كة  هةية 

هةموو  بةشي  لَيدةربكرَيتء  )33(ي  هَيَلي 
شةقامي سالم دةكات كة ثَيويستي بة )100(

بةإَيوةبةرَيتيى  ثَيشتريش  هةية،  مَيطاوات 
سلَيماني،  كارةباي  وزةى  طواستنةوةى 
رزطاري  وَيستطةي  نوَيكردنةوةي  داواي 
بيانووي  بة  وةزارةت  ــةآلم  ب كــردبــوو، 
ثيشان  رةزامةنديي  بودجةوة،  نةبووني 
نةداوةو ئَيستا هَيناني ئةو وَيستطةية دةكةنة 
وَيستطةكاني  لة  هةريةك  هةروةك  بيانوو، 
شاري  لة  زةرطةتة  ئةزمةإو  باشوورو 
هةيةء  بةتاَليان  كةيظى(   33( هَيَلي  سلَيماني 

دةتوانرَيت بةكاربهَينرَين.

وَيستطةكةي بازيان
)21( بإي  بازيان،  طؤإيني  وَيستطةي 
)804( )709(هةزارو  )346(مليؤنء  مليارو 

ديناري بؤ تةرخانكراوة.
كارةباي  وَيستطةي  دروستكردني  بؤ 

ـــي  وةزارةت رَيــطــاي  لة  ثَيشتر  ــان،  ــازي ب
بازيانةوة،  ناحيةي  كارةباء  كشتوكاألء 
هةموو رَيوشوَينة ياساييةكان تةواوكراونء 
كارةباي  بةإَيوةبةرَيتيي  بؤ  زةوييةكةي 
طرَيبةستي  تةنانةت  وةرطيراوةو  سلَيماني 
قةرةبوو  لةسةربووةء  جوتياري  دوو 

كراونةتةوة.
كةرتي  دةكةوَيتة  زةوييةكةي  ثارضة 
 )813( ذمارة  بإياري  بة  بازيانةوةو  )8(ي 
بةإَيوةبةرَيتيي  )2010/1/19(ي  رؤذى  لة 
ئاإاستةي  كــة  طــةشــتــوطــوزار  طشتيي 
سلَيماني  كشتوكاَلي  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتيي 
نيشانداوة  لةسةر  رةزامةندييان  كــراوة، 
)17/19(دؤنم  رووبةري  تةرخانكردني  بؤ 
زةوي لةسةر ثارضة زةويي ذمارة )6/1( بؤ 
بةإَيوةبةرَيتيي طشتيي كارةباي سلَيماني بة 
مةبةستي وَيستطةي طؤإيني كارةبا لة )132 
كةيظي(يةوة بؤ )33 كةيظي(، ئةمةش لة وةآلمي 
 )2010/1/12( لة   )374( ذمارة  نووسراوي 
كشتوكاَلي  طشتيي  بةإَيوةبةرَيتيي  كة 
كشتوكاألء  وةزارةتي  ئاإاستةي  سلَيماني 
سةرضاوةكاني ئاوء بةإَيوةبةرَيتيي طشتيي 

زةويوزاري كردووة.
دواتر بةإَيوةبةرَيتيي طشتيي كشتوكاَلي 
)933(لة  ذمارة  نووسراوي  بة  سلَيماني، 
بةإَيوةبةرَيتيي  ئاإاستةي   )2010/1/27(
ميري  خانووبةرةي  باجةكان/  طشتيي 
نةخشةو  نووسراوةكةدا  لةطةأل  كــردووة 
ئاإاستة  بةراييةكانيان  طشت  كؤنووسء 
ثارضة  نيشانداوةو  رةزامةنديي  كردوون، 
بةإَيوةبةرَيتيى  بؤ  وةرطيراوة  زةوييةكة 
بة  سلَيماني  كارةباي  وزةى  طواستنةوةى 

مةبةستي دروستكردني وَيستطةكة.

وَيستطةكةي سةنطةسةريش، 
ئيفليجكرا

ثَينجي  ستةيجي  ــاغ(  )قــؤن لةهةمان 
طواستنةوةى  بةإَيوةبةرَيتيي  ثإؤذةكاني 
دروستكردني  سلَيمانيدا،  كارةباي  وزةى 
كة  بوو  سةنطةسةر  كارةباي  وَيستطةي 
)475( )614(مــلــيــؤنء  )15(مليارء  بــإى 

بؤ  تةرخانكراوة،  بؤ  )44(دينارى  هةزارء 
)33-11كةيظى( بؤ   )132( هَيَلي  طؤإيني 

لةكاتَيكدا  قةآلدزآ،  بؤ  طوازراوةتةوة  دواتر 
قةآلدزآ هَيَلي )132كةيظي( ثَينةطةيشتووةو 
زياتر لة )12( كيلؤمةتر لةو هَيَلةوة دوورة، 
رابكَيشرَيتء  بؤ  )132(ي  هَيَلي  دةبَيت  بؤية 
دووبارة )33-11كةيظي( لَيوةربطيردرَيتةوة، 
بةفيإؤداني  بةهةدةردانء  دووجار  ئةمةش 

ساماني وآلتة.
كابينةي  لة  كارةباش  ثَيشووي  وةزيري 
طؤإين  وَيستطةي  كة  بإياريدابوو  ثَينجةم، 
كة  ناكرَيت  ــت  دروس شوَينَيك  هيض  لة 
بةطوَيرةي  نةبَيتء  كةيظى(   132( هَيَلي 
لةطواستنةوةي  رؤذنامة،  سةرضاوةكةي 
نة  ــةآلدزآ،  ق بؤ  سةنطةسةر  وَيستطةي 
ثالندانان،  نة  كراوة،  بودجة  ثارةو  حسابي 
وَيستطةية  ئةو  بةدروستكردني  لةكاتَيكدا 
ناوضةي  كَيشةي  هةموو  سةنطةسةر،  لة 
ــةآلم لة  ثــشــدةري ضــارةســةر دةكـــرد، ب
سوودَيكي  قـــةآلدزآ  بؤ  طواستنةوةي 
ثَيشتر  لةبةرئةوةي  بةآلم  نابَيت،  ئةوتؤي 
دروستكردني  بةَلَيني  حكومةت  سةرؤكي 
ئَيستا  دابوو،  قةآلدزآ  بة  وَيستطةيةي  ئةو 

وَيستطةكةي سةنطةسةر طوازراوةتةوة.
كة  بودجةيةى  ئةو  ئةوانةش  سةرةإاى 
)ستةيج5(  ثَينجةم  قؤناغي  ثإؤذةكانى  بؤ 
 )76( دةطاتة  بةهاكةى  كة  تةرخانكراوة، 
ــةزارء  ه  )733( مليؤنء   )197( مليارء 
سَثيرثارت  بؤ  ثارةيةك  هيض  دينار،   )234(
دةبواية  كة  دانةنراوة،  يةدةط(  )كةلوثةلي 
يةدةط  مةوادي  بؤ  بودجةيةي  ئةو  20%ى 
كارةبا  ــى  وةزارةت بةآلم  بكراية،  تةرخان 
فةرامؤشكردووةو  طرنطةشي  مةسةلة  ئةم 
هةر  ئايندةدا  لة  ئةطةر  هؤيةشةوة  بةو 
لة  ببَيت،  وَيستطانة  ئةو  تووشي  كَيشةيةك 
بة  بؤية  ناكرَين،  ضارةسةر  كاردةوةستنء 
لة  وةزيران  ئةنجومةنى  دةزانرَيت  ثَيويست 
كؤبوونةوةكانيدا ئةو بابةتة باس بكاتء لة 
راستيء دروستي ئةو زانيارييانة بكؤَلنةوةء 
ئةو  بؤ  بةدواداضوون  طشتيش  داواكــارى 

مةسةلةية بكات.
رؤذن���ام���ة س���ةرج���ةم ب��ةَل��ط��ةو 
بابةتةى  بةم  ثةيوةست  دؤكيؤمَينتةكانى 

لةالية.
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بةدواداضووني: رؤذنامة

ل��ةب��ةر ب��ةرذةوةن��دي��ي دووك��ارط��ةي 
وَيستطةيةكي  كارةبا،  وةزارةتي  ضيمةنتؤ، 
لة  كةيظي(   33-123( كارةباي  طؤإيني 
هيض  كة  رزطاري،  بؤ  دةطوازَيتةوة  بازيان 
سوودَيكي بؤ دانيشتوواني شاري سلَيماني 
ئةو  نةكردني  دروس���ت  ب��ةه��ؤي  نييةء 
ضيمةنتؤي  كارطةكاني  وَيستطةيةشةوة، 
 132( هَيَلي  لة  راستةوخؤ  ماس،  بازيانء 
كةيظي(يةوة كارةبا وةردةطرن بةبآ ئةوةي 
بةسةر  كؤنترؤَلَيكي  هيض  كارةبا  وةزارةتي 
كارطةكان  كة  هةبَيت  كارةبايةدا  بإة  ئةو 
)100(مَيطاواتةو  نزيكةي  كة  بةكاريدةهَينن، 

دةكاتة )4/1(ي بةشة كارةباي سلَيماني.
كة  بازيان  كارةباي  طؤإيني  وَيستطةي 
بة  دروستبكرَيت   )2009( ساَلي  بإياربوو 
بإي زياتر لة )21(مليار دينار، بؤ دابينكردني 
بازيان،  سنووري  كارطةكاني  بؤ  كارةبا 
بؤ  دةط��وازرَي��ت��ةوة  كتوثإ  بإيارَيكي  بة 
وَيستطةي رزطاري لة سلَيماني، بةبآ ئةوةي 
هيض سوودَيكي راستةوخؤي بؤ هاوآلتييان 

هةبَيت.
ياسين  ثَينجشةممة)2010/8/5(،  رؤذى 
حكومةتى  كارةباى  وةزي��رى  ئةبوبةكر، 
كؤنطرةيةكي  لة  كوردستان،  هةرَيمى 
رايطةياند:  سلَيمانى  لة  رؤذنامةوانيدا 
ضيمةنتؤ  كارطةكانى  لؤدى  ئةوةى  بةهؤى 
بةرزدةبَيتةوة، بإياريانداوة كة كارةباى ئةو 

كارطانة لة هَيَلي )132 كةيظي( ببةستن.
ئةوة  ئةطةر  كاتَيكداية،  لة  ئ��ةوةش 
دانانى  بة  دةتوانرَيت  بَيت،  بيانووةكة 
كَيشةية  ئةو  كةيظى(   33( ديكةى  فيدةرَيكى 
خاترى  لةبةر  ب��ةآلم  بكرَيت،  ضارةسةر 
هَيَلي  لةكاتَيكدا  ناكرَيت،  ئةوة  كارطةكان، 
كارةبا  طواستنةوةى  بؤ  تةنيا  كةيظى(   132(
بةو  نةك  بةكاردَيت،  شارةكاندا  نَيوان  لة 
ديكة،  شوَينى  كارطةو  بة  بدرَيت  شَيوةية 
ضونكة هَيَلى )33 كةيظى( تايبةتة بة كارطةو 
ماآلن  كارةباى  بؤ  كةيظي(يش   11( هَيَلى 

بةكاردَيت.
وةزيرى كارةبا، ئاماذةى بؤ ئةوةشكرد: 
ورد،  ديراسةكردنى  لَيكؤَلينةوةو  ثاش 
)24(فيدةرى  وَيستطةيةكى  كة  بإياريانداوة 
لة تةنيشت وَيستطةى رزطارى  )33 كةيظي( 
)7( ماوةى  بؤ  ئةوةى  بؤ  دةكةن،  دروست 

شةقامي  بيناكانى  كارةباي  داهاتوو  ساَلى 
سالم دابين بكةن.

ب���ةط���وَي���رةي س���ةرض���اوةي���ةك���ي 
لة  سلَيمانيش،  كارةباي  بةإَيوةبةرَيتيي 
)9(فيدةرى  رزطارى،  وَيستطةى  لة  ئَيستادا 
تةنيا  بةآلم  هةية،  كةيظي(   33( كارةباى 
فيدةرةكةى   )4( ك��اردانء  لة  )5(فيدةريان 
ديكةى يةدةطةء دةتوانرَيت بؤ ئةو شةقامة 
ئةو  تواناى  كةمترين  ضونكة  بةكاربهَينرَين، 
بإى  لة  بريتيية  كةيظي(ية   33( )4(فيدةرة 
دةتوانن  ئاسانى  بة  كارةباء  )100(مَيطاوات 
ئةو ثَيداويستييانةى شةقامي سالم بؤ ضةند 
ساَلَيك دابين بكةن كة وةزير باسي دةكات، 
ضونكة وةك سةرضاوةكةى رؤذنامة باسي 
ئةو  ثَيداويستيى  هةموو  ئَيستادا  لة  دةكات، 
شةقامة، لة )15(مَيطاوات تَيثةإ ناكاتء بةم 

ذمارةى  وَيستطةية  ئةو  هَينانى  بة  ثَييةش، 
كارثَينةكراوةكانى  كةيظي(ية   33( فيدةرة 
)28(فيدةري  دةبنة  رزط��ارى  وَيستطةى 
سوودَيكيان  هيض  ئ��ةوةى  بةبآ  ي��ةدةط 

لَيوةربطيرَيت.

كارطةكاني ضيمةنتؤ، 
بةبآ كؤنترؤأل كارةبا وةردةطرن

ئةو سةرضاوةية زياتر روونى كردةوة كة 
هَيَلي )132 كةيظي( بؤ ئةو كارطانة سوودي 
كوذاندنةوةو  ثَييةى  بةو  هةية،  زؤرى 
وَيستطةكانى  كؤنترؤَلى  لةذَير  ئيشثَيكردنى 
دةسةآلتى  لة  دوور  خؤياندايةء  بة  تايبةت 
درَيذايي  بة  هةمانكاتدا  لة  حكومةتء 
دةبَيت،  كارةبايان  ئةوان  كارةبا،  هةبوونى 
ئةوةش بة زيان بؤ سةر بةشة بإى كارةباى 
ثارَيزطاى سلَيمانى كؤتايي دَيت، بؤية دانانى 
زؤري  سوودى  بازيان،  لة  وَيستطةية  ئةو 
رَيطةش  هاوآلتييانء  حكومةتء  بؤ  دةبَيت 
دةطرَيت  كارةباية  بإة  ئةو  بةهةدةردانى  لة 
كة ئةو كارطانة بؤ بةرذةوةنديي خؤيان بة 
شَيوةيةكى بةردةوام بةكاريدةهَينن، ضونكة 
ئةوة  بةرةو  ناوضةية)بازيان(  ئةو  ئَيستا 
ثيشةسازيى،  ناوضةيةكي  ببَيتة  كة  دةضَيت 
ضيمةنتؤء  كارطةى  ذمارةيةك  بةوثَييةى 
كارطةى ديكةى تَيدايةء لة ئايندةشدا كارطةى 

ئاسن تواندنةوةى لَيدروست دةكرَيت.
بؤية، طواستنةوةى ئةو وَيستطةية زيانى 
كارطةكانى  يةكةم،  سوودمةندي  دةبَيتء 
ضيمةنتؤي ماسء بازيانن، نةك هاوآلتييان، 
بؤية دانانى وَيستطةكة لة بازيان، ئةو كارطانة 
وَيستطةيةوة  لةو  كارةبا  كة  دةكات  ناضار 
بةإَيوةبةرَيتيى  حكومةتء  وةربطرنء 
كارةباش، دةسةآلتى كؤنترؤألء ئيشثَيكردنى 
ئةو كارةبايةيان دةبَيتء بة ثَيضةوانةشةوة 
هَينانى وَيستطةكة بؤ رزطارى هيض سوودَيكى 

ئابووريى نابَيت.
سةرضاوةيةك لة بةإَيوةبةرَيتيي كارةباي 
دؤسيةكة،  هةستياريي  لةبةر  كة  سلَيماني 
رؤذنامةي  بة  بهَينرَيت،  ناوي  نةيويست 
لةكارةباي  داوا   ،)2008( »ساَلي  راطةياند: 
بؤ  ئامادةبكةن  ليستَيك  كة  كراوة  سلَيماني 
ثَيويستيان  ئةولةويةتنء  كة  ثإؤذانةي  ئةو 
ئامادةكردني  دواي  جَيبةجَيكردنة،  بة 
وةزارةتي  لةطةأل  طفتوطؤكردن  ثإؤذةكةو 
)8( كة  ئ��ةوةي  لةسةر  رَيكةوتن  كارةبا، 
وَيستطةي نوآ دابنرَيتء نوَيكردنةوة لة )2(

وَيستطةي تردا بكرَيتء ئةو ثإؤذانة خرانة 
قؤناغي )5(ةوة«.

يةكَيك لةو ثإؤذة طرنطانة، دروستكردني 
كةيظى(ي   33  -132( طؤإين  وَيستطةي 
وَيستطةيةكي  محةويلة  بة سآ  بوو،  بازيان 
ئةو  ئ��ةوةي  بؤ  كةيظى(،   11-33-132(
وَيستطةية سوودي بؤ كارطةكانء ماآلنيش 
ئةوةي  كارةبا  وةزارةت��ي  دواتر  هةبَيتء 
فةرزكرد كة ئةو وَيستطةية تةنيا )33-132( 
بوو  لَيدةركاتء  كةيظى(يةكةي   11( بَيتء 
هةريةكَيكيان  تواناي  كة  محةويلة  سآ  بة 
هةرسَيكيان  ب��ة  وات��ة  )125mva(ي�����ة، 
دةبَيتة  ناوضةية  ئةو  ثَيية  بةو  )375mva(ة، 
ناوضةيةكي ثيشةسازييء ضةندين كارطةي 

تَيدا دروستدةكرَيت.

ث��إؤذةي��ة،  ل��ةو  ب��إي��اري��ان��دا  كاتَيك 
كؤمثانياي ضيمةنتؤي ماس تةواو نةكرابوو، 
موةليدة  بة  بازيانيش  ضيمةنتؤي  كارطةي 
كارةبايان بؤ خؤيان دابين دةكردء لة رؤذي 
قؤناغ  ثإؤذةكاني  هةموو  )2009/10/5(ةوة 
)ستةيجي5( دةستبةكاربوون، بةآلم تائَيستا 
هيض كارَيك لةسةر وَيستطةي بازيان نةكراوة، 
لةبةرئةوةي وةزارةتي كارةبا دةيةوَيت ئةو 
دروست  بةهؤي  بطوازَيتةوةء  وَيستطةية 
طؤإينةوة،  وَيستطةيةكي  هيض  نةكردني 
ئَيستا راستةوخؤ لة هَيَلي )132(ةوة كارةبا 
دةدرَيتة كارطةي ضيمةنتؤي ماسء كارطةكة 
وَيستطةيةكي طؤإين )132-33 كةيظى( لةناو 
كارطةكةي داناوةء بة بةردةوامي كارةبا لةو 

هَيَلةوة وةردةطرَيت.

)132( بؤ دابةشكردن نيية
بؤ  تةنيا  كةيظى(   132( هَيَلي  لةكاتَيكدا   
طواستنةوةي كارةباية بؤ شوَينة دوورةكان 
كةمترين  ئةوةي  بؤ  بةرز،  ظؤَلتيةيةكي  بة 
دابةشكردن،  بؤ  نةك  لةدةستضوون هةبَيت، 
طواستنةوةي  هَيآلنة  ئ��ةو  ك��اري  وات��ة 
كارةباية لة سةرضاوةي بةرهةمهَينانةوة بؤ 
وَيستطةكانى طؤإينء ئَيستا ئةو كارةبايةي 
لةذَير  ماس،  ضيمةنتؤي  كارطةي  دةدرَيتة 
خؤي  نييةء  سلَيمانيدا  كارةباي  كؤنترؤَلي 
ئةو  لةكاتَيكدا  دةك��ات،  ثَيوة  مامةَلةي 
وَيستطةي  هي  وةريدةطرَيت،  كارةبايةى 
)750(مَيطاواتي ضةمضةماَلة كة موَلكي هةمان 
كيلؤواتَيك،  هةر  بؤ  خؤي  وةبةرهَينةرةو 
لةكاتَيكدا  حكومةت،  دةداتة  )20(دينار  تةنيا 
هةر  ضةمضةماَلةوة  كارةباي  وَيستطةي  لة 
كيلؤواتَيك كارةبا بة )35(دينار دةفرؤشَيتةوة 
بة حكومةتء لةطةَلئةوةي حكومةتي هةرَيم 
وَيستطةكاني  بؤ  سووتةمةنى  بةرامبةر  بَي 

بةرهةمهَيناني كارةبا دابين دةكات.
ضيمةنتؤي  كؤمثانياي  لةئَيستادا 
بازيانيش، داواي كارةبا دةكات، راستةوخؤ 
لة هَيَلي ثاَلةثةستؤ بةرزي )132 كةيظى(يةوة، 
كردةوة:  جةختي  رؤذنامة  سةرضاوةكةي 
مامةَلةكاني  هةموو  كارطةيةش،  »ئ��ةو 
ت���ةواوك���ردووةء وةزارةت����ي ك��ارةب��اش 
رةزامةنديي لةسةر ئةوة نيشانداوة كة كارةبا 
ضيمةنتؤي  كارطةي  بدرَيتة  شَيوة  بةهةمان 
لةو  كة  تريش  كارطةيةكي  هةر  بؤ  بازيانء 
بكرَيت، وةزارةتي كارةبا  ناوضةية دروست 
ثَيبداتء  كارةبايان  بةهةمانشَيوة  ناضارة 
بازيان  كارةباي  وَيستطةي  بةطواستنةوةي 
بؤ رزطاري، حكومةت دةيةوَيت ئةو هةَلةيةي 

خؤي بة هةَلةيةكى طةورةتر ثينة بكات«.
)100(مَيطاواتي  نزيكةى  بإيارةش،  بةو 
دةإوات  سلَيمانى  شارى  خةَلكي  كارةباي 
ضيمةنتؤ)ماس-بازيان- كارطةي  سآ  بؤ 

ثَيويستيي  )4/1(ي  دةكاتة  كة  تاسَلوجة(، 
بإة  ئةو  طةإانةوةى  بة  سلَيمانيء  شاري 
كارةباى  سةعات   6-4 نزيكةى  كارةباية 
هةموو  كاتَيكدا  لة  دةك��ات،  زياد  سلَيمانى 
شاري سلَيماني ثَيويستي بة )400(مَيطاوات 
ئةو  دةدرَيتة  كارةبايةشي  ئةو  كارةبايةء 
كارطانة، لةذَير كؤنترؤَلي كارةباي سلَيمانيدا 
ضةند  لة  جطة  كارطانة  ئةو  هةروةك  نيية، 
دةبوو  نييةء  كةس  بؤ  بازرطانَيك، سوودي 

خؤيان  بؤ  كارةبا  خؤيان  كارطانة  ئ��ةو 
دةدرَيتة  كارةبايةي  ئةو  ضونكة  دابينبكةن، 
كارطةكانيش  هاوآلتييانةء  بةشي  لة  ئةوان، 

خاوةندارَيتي ئةهليين.
طواستنةوةي  زانيارييانةش  ئةو  بةثَيى 
كةيظى(   33-132( طؤإيني  وَيستطةي 
بةدواي  طرفت  بؤ رزطاري، ضةندين  بازيان 
تةنيا  دووريي  لة  لةوانة:  دةهَينَيت،  خؤيدا 
طؤإين  تري  وَيستطةيةكي  )300مةترةوة( 

هةية لة طةإةكي رزطاري شاري سلَيماني.

شةقامي سالم، ئةو كارةبايةي ناوَيت
بؤ  حكومةت  بيانووي  بة  سةبارةت 
باَلةخانةكاني  ثَيداويستيي  كة  ئ��ةوةي 
سةرضاوةكةي  ث��إدةك��ات��ةوة،  سلَيمانى 
سآ  »دان��ان��ي  وت��ي:  سلَيماني،  ك��ارةب��اي 
سالم،  شةقامي  بؤ   )125mva( محةويلةي 
بإة  بةو  ثَيويستي  زؤرةو  زؤر  رَيذةيةكي 

ديراسةو  هيض  بةبآ  ئةوةش  نيية،  كارةباية 
لَيكؤَلينةوةيةك كراوةو ئَيستا بةإَيوةبةرَيتى 
طواستنةوةى وزةى كارةباي سلَيمانيش، بة 
نييةء  رازي  وَيستطةية  ئةو  طواستنةوةي 
لة شوَيني خؤي  وَيستطةكة  كة  دةكات  داوا 
لةسةر  كة  داوادةكةن  دابنرَيتء  بازيان  لة 
وَيستطةيةكي   )2011( ساَلي  بودجةي 
بازيان  لة  كةيظى(   11-33-132( طؤإيني 
سوربوو  وةزارةت  ئةطةر  دروستبكرَيتةوة 
بؤ  بازيان  وَيستطةى  طواستنةوةى  لةسةر 

رزطارى«. 
سةبارةت بة لَيدوانةكةي وةزيري كارةبا 
سالم  شةقامي  ثَيداويستيي  بة  سةبارةت 
سةرضاوةكةي  كةيظى(،   33( كارةباي  بؤ 
دةَلَين  كارةبا،  »بةرثرساني  وتي:  رؤذنامة 
 )113mva( بة  ثَيويستي  سالم  شةقامي  كة 
كارةبا هةية بةخةتي )33 كةيظى(، كة دةكاتة 
ئةو  لةكاتَيكدا هةموو  مَيطاوات،  نزيكةى 90 
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حكومةت دوو ثرؤذةى )36( ملياريي كارةبا شكست ثَيديَنَيت      طؤأانكاريى لةشويَنى هةردوو ويًَستطةى سةنطةسةرو بازيان دةكرَيت



سازدانى: ئارام جةمال

رزطار عةلى سةرؤكى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى كةركوك لة ديدارى 

رؤذنامةدا تيشك دةخاتة سةر كَيشة 
هةنووكةييةكانى ئةمإؤى ثارَيزطاى 
كةركوك، ثَييواية: »هةلَيكى زَيإين 

بةهؤى بودجةى بةشة نةوتء 
هةرَيمةكانةوة لةبةردةم ئيدارةى 

كةركوكداية، ئةطةر بة ذيرانة مامةَلةى 
لةطةَلدا بكرَيت«.

رزطار عةلى، لةطةأل ئةوةداية كة هيض 
بةرثرسَيك بؤ ماوةيةكى درَيذ لة 

ثؤستةكةيدا نةمَينَيتةوةو سةبارةت بة 
كَيشةى ئةنجومةنى ئيدارةى كةركوكيش 

دةَلَيت: »كَيشةى نَيوان ئَيمةو ئيدارةى 
كةركوك ئةوةية لة كارةكانيان رازى نين«

ثرؤسةى  دواى  ساَلى  لة حةوت  رؤذنامة: 
ثؤستى  لة  كةركوك  لة  عَيراقةوة  ئازاديى 
جياوازدا بوويت، ثَيشكةوتن لةم شارة بةدى 

دةكرَيت؟
ثؤستى  لة  من  ساَلةدا  حةوت  لةم    *
ئةنجومةنى  ئةنجومةنء سةرؤكى  ئةندامى 
بووم،  دةستبةكار  كةركوكدا  ثارَيزطاى 
حكومييةكةم  دةوامة  لةدواى  زؤركاتيش 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  كاديرى  بةوثَييةى 
خؤم  حيزبى  كارى  يان  بووم،  كوردستان 
حيزبة  هاوكاريى  بة  يان  راث��ةإان��دووة، 
بةردةوامدا  طفتوطؤى  لة  كوردستانييةكان 
بووين لةسةر كَيشةو ثَيشهاتة سياسييةكانى 
ئةم شارة، ئةوةى لةدواى ثرؤسةى ئازاديى 
طرنطترينيان  بةدةستهاتووة  كةركوك  لة 
ثَيكةوة ذيان لةم شارة ثارَيزطارى لَيكراوة، 
بوونى  سياسيى  كَيشةى  كة  ئةوةى  لةطةأل 
خزمةتطوزاريشدا  لةبوارى  هةروةها  هةية، 
ئةنجامدراون،  باش  ث��إؤذةى  كؤمةَلَيك 
ئةو  يان  هةرَيم،  حكومةتى  بودجةى  لة  ض 
بودجةيةى لة بةغداوة بؤ كةركوك هاتووة.

 رؤذنامة: بةآلم كَيشةى كةركوك بةردةوام 
بةرةو طةورةبوون ضووة؟

عَيراقدا دةستوور هةيةو كَيشةى  لة    *
مادةى  بةثَيى  ناوضةدابإاوةكان  كةركوكء 
)140( ضارةسةرى بؤ دانراوة، هةر اليةنةو 
مادةية  ئةم  بؤ  جياواز  خوَيندنةوةيةكى 
دةزطا  وةزارةتء  لة  هةندَيكيش  دةك��ات، 
جَيبةجَيكردنى  لة  خؤيان  حكومييةكان 
دةدزنةوةو كَيشةى بؤ دروستدةكةن، بةآلم 
دةرةكيش  ناوخؤييء  دةستى  بَيطومان 
كةركوك  ضونكة  هةية،  مةسةلةيةدا  لةم 
سياسيى،  لةإووى  ض  طرنطة  ناوضةيةكى 

ياخود ئابووريىء بازرطانييةوة.
لة  كورد  ثرؤسةوة  ل��ةدواى  رؤذنامة: 
كةركوكة،  طرنطةكانى  دةسةآلتة  هةإةمى 
نةدةكرا كَيشةكة بة قازانجى خؤى ضارةسةر 
دةسةآلتى  هةندَيك  كة  بةتايبةت  بكات، 

كورد بة كةمتةرخةم دةزانن؟
دةسةآلتة  هةإةمى  لة  كورد  راستة،   *
ثارَيزطار  لةم شارة، سةرؤكى ئةنجومةنء 
بةتةنيا  ك��ورد  شارةكة  ب��ةآلم  ك��وردن، 
بةإَيوةى نابات، جَيطرى ثارَيزطار عةرةبةو 
زياتر لةنيوةى فةرمانبةرانى فةرمانطةكانى 
هةموو  ديكةنء  نةتةوةكانى  لة  شارةكة 
فةرمانطةكانيش بةإةهايي لةذَير دةسةآلتى 
راستةوخؤ  نييةو  كةركوكدا  ئ��ي��دارةى 
جياوازةكانى  وةزارةت��ة  بة  ثةيوةندييان 
كورد  بةرثرسانى  راستة  هةية،  بةغداوة 
ناكرَيت  بةآلم  هةبووة،  كةموإييان  هةَلةو 
بكرَيت،  تاوانبار  بةرثرسانى  كوردو  تةنيا 
لةطةأل  بووة  باش  مامةَلةيان  ئ��ةوان  ئايا 
لةناو  بةتايبةت  هةن  اليةن  هةندَيك  كورد؟ 
كوردستاندا  هةرَيمى  بة  دان  عةرةبةكاندا 
شَيوةيةك  بةهةموو   )140( مادةى  نانَينء 
بةم  بإوايان  هةندَيكيان  رةتدةكةنةوة، 
طةإانةوةى  داواى  نييةو  هةر  دةستوورة 
ئايا  دةك���ةن،  مةركةزييةت  سيستمى 
دةكرَيت بةتةنيا تؤ مامةَلةت لةطةَليان باش 
كة  شارةكةش  بةرثرسانى  زؤربةى  بَيت، 
هةرَيمى  بةرثرسانى  لة  رَينمايي  كوردن 
بإيار  هةندَيك  وةردةطرنء  كوردستانةوة 
دةدرَي��نء  كوردستانةوة  لة  دةدرَي��ن  كة 
لة كةركوك دةسةآلتيان  بةرثرسانى كورد 

تَيدا نيية.
ئةمجارةى  هةَلبذاردنى  لة  رؤذنامة: 
عَيراقيية  ليستى  نوَينةراندا  ئةنجومةنى 
نوَيية  هاوكَيشة  ئةم  هَينا،  يةكةمى  دةنطى 
كةركوك  ئايندةى  لةسةر  كاريطةريى 

دةبَيت؟
راطةياندنةكان  بؤضى  ب��ةداخ��ةوة    *
بة  ئَيستا  بَلَين،  راستى  هةندَيك  نايانةوَيت 
ليستى  ضوارضَيوةى  لة  توركمان  عةرةبء 
خاوةنى  كوردنء  بة  بةرامبةر  عَيراقييةدا 
نةيتوانى  عَيراقيية  ليستى  كورسين،  شةش 
هيض جؤرة تةزويرَيكى ليستى هاوثةيمانيى 
لة  دةرب��خ��ات،  كةركوك  لة  كوردستان 
بةرامبةردا ليستى هاوثةيمانيى تةزويراتَيكى 
زؤرى عَيراقييةى ئاشكراكردو بةهؤى كَيشة 
لة  دةستى  هاوثةيمانيى  سياسييةكانةوة 
سكاآلكانى هةَلطرت، كة بةداخةوة نةدةبوو 
ئاستى  ب��ةراوردى  ئةطةر  ب��ةآلم  وابَيت، 
بةشداريى كورد بكةيت لة هةَلبذاردنةكاندا، بة 
بإواى من ئةطةر تةزويراتةكانى حةويجةى 
لَيدةربكةيت، بةشداريى كورد دوو هَيندةى 
بةطشتيى  ئَيستادا  لة  توركمانة،  عةرةبء 
خةَلكى لة سياسةتء دةسةآلت بَيزارةو ئةو 
بَيزاريية كورديشى طرتووةتةوة، بة بإواى 
بةثيرى  زياتر  كورد  عَيراقدا  لة  هَيشتا  من 
دةضَيتء  ضارةنووسسازةكانةوة  ثرؤسة 

زياتر درك بة مةترسييةكان دةكات.
ه��ي��وادارم رؤذن��ام��ةو دةزط��اك��ان��ى 
راطةياندن كةسانى ثسثؤإء شارةزا بنَيرن 
بؤ هةر بابةتَيك كة بةدواداضوونى بؤ دةكةن، 
بؤ نموونة رؤذنامةنووسَيك ئةندازيار بَيت 
ثإؤذةو  بؤ  بةدواداضوون  دةتوانَيت  باشتر 
ئاستى باشيىء خراثيى بكات، واتة طرنطيى 
ثيشةيي  ثإؤفيشناَلىء  ئاستى  بة  بدرَيت 
رؤذنامةنووسَيكى  نةك  رؤذنامةنووس، 
كَيشةى  ب��ؤ  ب���ةدواداض���وون  سياسيى 

خزمةتطوزاريى بكات. 
يؤنامى  ئةمريكاو  هةميشة  رؤذنامة: 
ئةوان  هةبووة،  شارة  لةم  نوَينةرايةتيان 

رؤَليان لة ضارةسةرى كَيشةكاندا ضى بووة؟
*  يؤنامىء ئةمريكا بةردةوام لةطةَلمان 
رؤَليان  كَيشةكانء  ضارةسةرى  بؤ  بوون 
ئةو  سوثاسة،  جَيطةى  ب��ووةء  ئيجابى 
نةتةوةيةكطرتووةكان  كة  راثؤرتانةش، 
ناوضةجَيناكؤكةكان  كةركوكء  لةسةر 
باشى  ثَيشنيازى  ك��ردووةت��ةوة  بآلويان 
بؤ  ئَيستاشدا  لة  ضارةسةر،  بؤ  تَيدابووة 
ضارةسةرى كَيشةى موَلكايةتى هاوكاريمان 
دةكةن، كة بةهؤى ئةو كَيشانةوة ناتوانرَيت 
لة  وةبةرهَينان  طرنطء  ث��إؤذةى  زؤر 

كةركوك ئةنجام بدرَيت.
شارة  لةم  كورد  هاوآلتييانى  رؤذنامة: 
بةوثَييةى  كوردى،  دةسةآلتى  لة  نيطةرانن 
لة  دةزان����نء  خؤيانى  دةس��ةآلت��ى  ب��ة 
ئاستى  ثةرلةماندا  ئةمجارةى  هةَلبذاردنى 
بةشداريى هاوآلتييانى كورد لة دابةزينَيكى 
مةترسيداردا بووة، ئةطةر ئةداى بةرثرسانى 

نةيةت،  ب��ةس��ةردا  طؤإانكاريى  ك��ورد 
مةترسيدارتر نابَيت؟

نيطةران  كورد  هاوآلتييانى  تةنيا  بة    *
نين، بةَلكو تةواوى طةالنى عَيراق نيطةرانن 
دؤخ��ى  ع��َي��راق،  ئَيستاى  دؤخ���ةى  ل��ةو 
حكومةت  ثَيكهَينانى  دواكةوتنى  سياسيىء 
بةسةر  هةية  خراثى  كاريطةريى  زؤر 
بة  عَيراق  ديكةى  ثارَيزطاكانى  كةركوكء 
حكومةت  كة  كوردستانيشةوة،  هةرَيمى 
ذيانى  كاتة  ئةو  نةبَيت،  ثةرلةمان  نةبَيت، 
دووض��ارى  خزمةتطوزاريى  سياسيىء 
ئاستى  وايكردووة  ئةمة  دةبَيت،  ئةستةميى 
كورد  تةنيا  نةك  هاوآلتييان،  بةشداريى 
بةَلكو نةتةوةكانى ديكة زياتر لة هةَلبذاردنى 
ثةرلةمانى عَيراقدا كةمتر بووةتةوة، بةإاى 
بةرثرسَيك  هيض  نيية  دروست  كارَيكى  من 
ثؤستَيكدا  هيض  لة  درَي��ذ  ماوةيةكى  بؤ 

بمَينَيتةوة.
لةطةأل  بةغدا  مامةَلةى  ئاستى  رؤذنامة: 
بة  لةكاتَيكدا  ضؤنة،  ثارَيزطا  ئةنجومةنى 
جياوازو  لَيدوانى  لةوَي  لَيرةو  بةردةواميى 

دذ بةيةك هةية؟
*  مامةَلةكان دوو جؤرن لةسةر ئاستى 
بةغدا بةرامبةر ئَيمة، جؤرَيكيان ئارةزووى 
بوونى هيض ثةيوةنديىء هاوكارييةك ناكةن، 
هاوكاريى  بةثَيضةوانةوة  ديكةيان  جؤرَيكى 
باشى كةركوك دةكةن، بابةتةكةش دذايةتى 
وآلتَيكى  عَيراق  وتوومة  زؤرجار  كة  نيية 

دةضنة  مامةآلنةش  ج��ؤرة  ئةو  الوازةو 
بوارى طةندةَلييةوة، كة وةزارةتَيك مامةَلةى 
تايبةت لةطةأل ثارَيزطايةكء هيض مامةَلةيةك 

لةطةأل ثارَيزطايةكى ديكة ناكات. 
هةرَيم  حكومةتى  تاضةند  رؤذنامة: 
طةياندنى  لة  دةك��ات  كةركوك  هاوكاريى 
ئةو  لةئاستى  خزمةتطوزارييةكان،  ثإؤذة 

هاوكارييانة رازين؟
هاوكارييةكى  هةرَيم  حكومةتى    *
دكتؤر  لة  هةريةك  كردووين،  زؤرباشى 
بارزانى، عومةر فةتاحء  نَيضيرظان  بةرهةم، 

ثإؤذةى  ثإؤذةكانيشيان  ئةحمةد،  عيماد 
جَيبةجَيكردنيشيان  ئاستى  ديارن  باشء 
عَيراقةوة  لةاليةن  كة  لةوةى  باشترة  زؤر 

دةكرَيت.
لة  خزمةتطوزاريى  ئاستى  رؤذنامة: 
تةنيا  خراثدايةو  ئاستَيكى  لة  كةركوك 
شةش  مانطَيكدا  لة  كةمتر  م��اوةى  لة 
بؤ  ثارةيةى  خؤثيشاندان ئةنجامدراون، ئةو 
كَيشة  ضارةسةرى  خةرجدةكرَيت  كةركوك 

سةرةتاييةكانى هاوآلتييانى ثَي ناكرَيت؟
ئاستى  لة  هةية  رةخنةمان  ئَيمةش    *
رةخنةو  ئةو  ثإؤذةكان،  جَيبةجَيكردنى 
حكومةتء  بؤ  راثؤرت  بة  نيطةرانيانةمان 
بةرزكردووةتةوة،  ثةيوةنديدارةكان  دةزطا 
ن��ادةن��ةوة،  وةآلم��م��ان  هيضيان  ب��ةآلم 
خؤثيشاندانيش كارَيكى ديموكراسييةو تكام 
بةشَيوازى  خؤثيشاندان  ئةوةية  خةَلك  لة 
شارستانى بَيتء دووربَيت لة توندوتيذيىء 
ئةو  بةردبارانكردن،  سووتاندنء  تاية 
ب��ودج��ةي��ةش��ى ك��ة ب��ؤ ك��ةرك��وك دَي��ت 
بكرَيت  لةطةأل  مامةَلةى  بةذيرانة  ئةطةر 
سةرةتاييء  كَيشة  ض��ارةس��ةرى  بةشى 

خزمةتطوزارييةكان دةكات. 
بودجةى  لة  ثارة  زؤر  بإَيكى  رؤذنامة: 
ئةمساأل بؤ ثاككردنةوةى شار تةرخانكراوة 
كة نزيكةى )12( مليار دينارة، لة كاتَيكدا زبألء 
خاشاكَيكى زؤر لة شاردا كؤبووةتةوة، بؤ ئةو 

ثإؤذةية ناخةنة بوارى جَيبةجَيكردنةوة؟
*  ساَلى رابردوو لةكاتى ثةسةندكردنى 
بودجة لة ئةنجومةن كردمانة مةرج، كة دةبَيت 
كةرتى  لةإَيطةى  كةركوك  ثاككردنةوةى 
تايبةتةوة بَيتء بؤ ماوةى يةك ساأل بدرَيت 
هةبوو  مةرجيشمان   )43( كة  كؤمثانيا،  بة 
بؤ اليةنى جَيبةجَيكار، دواى ثةسةندكردنى 
نارد  ئةنجوومةنمان  بإيارةكةى  ثإؤذةكة 
ماوةى  لة سةرةتاوة  ثارَيزطار،  جةنابى  بؤ 
بة  ثإؤذةكة  ثَيدانى  بؤ  دياريكرا  رؤذ   )45(
كؤمثانيايانةى  لةو  هيضكام  بةآلم  كؤمثانيا، 
تايبةتمةندى  ثَيشكةشكردبوو  داواكارييان 
هةندَيك  لةوةش  جطة  نةبوون،  بوارة  ئةو 
تَيدا  وةرطرتنى  بةرتيل  هةوَلى  طةندةَليىء 
دواتر  فةرمانبةرَيكةوة،  ضةند  لةاليةن  بوو 
جارَيكى ديكة لةطةأل ثارَيزطار دانيشتينةوةو 
ئَيستا تةندةر بة كؤمثانياكان دةدرَيتء من 
ئةمساأل  ثإؤذةكة  كة  دةكةمةوة،  دَلنياتان 

جَيبةجَي دةكرَيت. 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  تؤ  رؤذن��ام��ة: 
تةشريعيية،  دةزطايةكى  كة  ثارَيزطايت 
تاضةند لة ئةداى كارى دةسةآلتى جَيبةجَيكار 
خؤتان  ئةركى  بة  ئَيوةش  تاضةند  رازين، 

هةستاون؟
دةسةآلتَيكى  ئةنجومةن  راستة   *
ناكات،  ياسا  تةشريعى  بةآلم  تةشريعيية، 
هةندَيك حاَلةت هةية تةشريعى دةكات، تاكو 
جَيبةجَيى  جَيبةجَيكار  اليةنى  ثارَيزطارء 
دةركراون  ياسايانةى  ئةو  بةشَيكى  بكات، 
لة بةغداوة بَيت، لة ئةنجومةنةوة نَيردراون 

بةشَيكى  نةكراونء  جَيبةجَي  بةشَيكيان 
وتةنى:  كورد  جَيبةجَيكراون،  ديكةشيان 
ئةوةى  ترشة،  ناَلَيت  خؤى  بةدؤى  كةس 
ثَيمان كرابَيت كردوومانةو بة ئةركى خؤمان 

هةستاوين.
دذبةيةك  لَيدوانى  ناوبةناو  رؤذنامة: 
ئيدارةدا  ئةنجومةنء  بةرثرسانى  لةنَيوان 
بةدي دةكرَيت، ئةو كَيشانةى لةنَيوان ئَيوةو 

ئيدارةدا هةية ضين؟
* من لةطةأل ئةو جؤرة لَيدوانانة نيم، كة 
بةبَي بةَلطةن، بةداخةوة هةندَيك رؤذنامة كة 

بةرثرسَيكيان خؤش دةوَيت لة بةرذةوةنديى 
ئةو بةرثرسة دةنووسن، بةكورتى كَيشةى 
نَيوان ئَيمةو ئيدارة ئةوةية، وةك ثَيويست لة 

كارةكانيان رازى نين.
لة  كةركوك  راب��ردوو  ساَلى  رؤذنامة: 
هةَلبذاردنى ئةنجومةنى ثارَيزطاكانى عَيراق 
ئةنجومةنء  بة  زيانَيكى  ض  ئةمة  دابإَينرا، 

ئيدارةى كةركوك طةياندووة؟
كَيشةيةكى  هةَلبذاردن  دواخستنى   *
بةتايبةت  دروستكردووة،  ئَيمة  بؤ  زؤرى 
بة  كار  نييةو  دةستووريمان  دةسةآلتى  كة 
ثؤأل  سةردةمى  كاتى  دةسةآلتى  ياساى 
بريمةر دةكةين، زيانةكان زؤرنء بةتايبةت 
زيانى ئيداريىء سياسييء ئةو دةسةآلتةى 
بة ياسا دراوة بة )14( ثارَيزطاكةى ديكةى 
هةروةها  ن��ةدراوة،  كةركوك  بة  عَيراق، 
درَيذيى ماوةى كاركردن لة هةر دةزطايةكدا 
دروس��ت��دةك��اتء  بَيتاقةتى  س��اردي��ىء 
ئةندامانى  لةاليةن  كاركردن  ساأل  حةوت 
ك��ةرك��وك��ةوة  ث��ارَي��زط��اى  ئةنجومةنى 
بَيتاقةتىء سستيى لةاليان دروستكردووةو 
ضوستء  طةرموطوإيىء  ئةو  ثَيمواية: 
هةموو  نةماوة،  جارانيان  ضاالكييانةى 
ئةنجومةندا  كؤبوونةوةكانى  لة  جاريش 
دةبَيت  نيية  كةضارمان  دةكةينةوة،  جةخت 
وا  ئاسؤيةكى  بدةينةوةء  بةخؤمان  طوإ 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  تاكو  نيية  لةبةرضاو 
كةركوك  لة  هةَلبذاردن  بإيارى  عَيراق 
خؤى  هَيشتا  ئةنجومةنة  ئةو  ضونكة  بدات، 
جَيطرى  دوو  س��ةرؤكء  قةيراندايةو  لة 
ضةندَيك  واية  بإواشم  هةَلنةبذاردووة، 
هةَلبذاردن لة كةركوك دوا بكةوَيت، ئةوةندة 
بةر  ئابووريى  ئيداريىء  سياسيىء  زيانى 

كةركوك دةكةوَيت.
لة كةركوك  رؤذنامة: طةندةَليى ئيداريى 

لةضى ئاستَيكداية؟
ريزى  لة  طةندةَليدا  بوارى  لة  عَيراق   *
لة  عَيراقيش  جيهانة،  وآلتانى  ثَيشةوةى 
ثارَيزطاكان ثَيكدَيت، من ثَيمواية: لةو ئاستةى 
كةركوكيش  طةندةَليدا  لة  هةيةتى  عَيراق 

بَيبةش نيية لَيي.
ياسا  كةركوك  لة  تاضةند  رؤذن��ام��ة: 

سةروةرة؟
* لةسةدا سةد نا، بةآلم ثَيمواية: قؤناغى 
باش بإاوة، دةزطا ئةمنييةكان ئةركى خؤيان 
مةدةنيدا  ب��وارى  لة  بةآلم  راث��ةإان��دووة، 
بةسةر  زاَلبَيت  توانيبَيتى  ياسا  ثَيموانيية 

كَيشةكاندا. 
رؤذنامة: ثَيشبينى دةكةن كَيشة سياسيىء 
ساَلى  ضةند  كةركوك  خزمةتطوزارييةكانى 

ديكةى بوَيت تا ضارةسةر دةبن؟
ك��َي��ش��ة  ض�����ارةس�����ةرى  ب����ؤ   *
كةركوك  ثَيمواية  خزمةتطوزارييةكان، 
بودجةى  لةبةردةستداية،  زَيإينى  هةلى 
بةشة  بودجةى  هةرَيمةكان،  طةشةثَيدانى 
ئاستى  ئةطةر  ب��ةآلم  ش��ارةك��ة،  نةوتى 
بن،  ئَيستا  وةك  ثإؤذةكان  جَيبةجَيكردنى 

بودجة  دوو  لةو  سوود  ناتوانين  ثَيمواية 
طرنطة وةربطرين.

رؤذنامة: لة بةرنامةتدا هةية بؤ خولَيكى 
خؤت  كةركوك  لة  ه��ةَل��ب��ذاردن  ديكةى 
ثؤستى  بةنيازى  هةية  قسة  هةَلبذَيريتةوة، 

ثارَيزطاريت تا ضةند راستة؟
ثارَيزطا  ئةنجومةنى  ئةندامَيتى  بؤ   *
بؤ  بكةمةوة،  كانديد  خ��ؤم  نيم  بةنياز 
يةكَيتيمء  كاديرى  من  ثؤستيش  وةرطرتنى 
حيزبيى،  ثؤستى  من  دةدات  بإيار  يةكَيتى 

يان حكوميم ثَي بدرَيت.

كةركوكء ناوضة دابِراوةكان

رزطار عةلى: هةندَيك بأيار لة بةرثرسانى هةرَيمةوة 

دةدرَينء بةرثرسانى كورد لة كةركوك دةسةآلتيان تيايدا نيية
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ثةيوةنديدارةكان بةرزكردووةتةوة، بةآلم هيضيان وةآلممان نادةنةوة



فةيلييةكان داواى طةرةنتى دةستووريى دةكةن
لَيكؤَلةر، رياز جاسم فةيلي: ثرؤذةي دةستوءري هةرَيم خؤي لة مافى كوردة فةيلييةكان دزيوةتةوة

سازداني: رؤذنامة

رؤذن��ام��ة: ل��ة س��ةرةت��ادا دةك��رَي��ت 
كوردة  راطواستني  لةسةر  كورتةيةكمان 
دةرةوةي  بؤ  دوءرخستنةوةيان  فةيلييةكانء 
عَيراقي  ناسنامةي  لة  بَيبةشكردنيان  وآلتء 

ثَيبَلَييت؟
لة  فةيلييةكان  ك��وردة  مةينةتيي   *
رابردووةوة  سةدةي  بيستةكاني  سةرةتاي 
بةردةوامة،  تائَيستاش  دةستيثَيكردووةو 
 )1991-1940( لةساآلني  راطواستنيان 
بةشداريي  بةهؤي  ئةويش  دةستثَيكردو 
كوردي  عَيراقيء  بزوءتنةوةي  لة  كارايان 
نوآء  دةوَلةتي  دروستبووني  سةرةتاي  لة 
ئينتيدابي  لةذَير  شَيواو  لةدايكبوونَيكي 

بةريتانيادا. 
ياساي رةطةزنامةي عَيراقي ذمارة )42( 
لةساَلي )1924( بة ضوونة نَيو رَيكةوتننامةي 
وةك  كةوتةكار،   1924/8/6 لة  ل��ؤزان، 
نَيودةوَلةتي  بةرذةوةنديي  بةهةندوةرطرتني 
مافي  بة  دذ  بةشَيوةيةكي  ئةوكاتةء  باوي 
سةردةمي  دةستوءري  لة  كة  هاوآلتيبوون، 
بووة  ئةمةش  هاتووة،  )1925(دا  ثاشايةتي 
جياوازيي  تةفرةقةو  رةخساندني  هؤي 
وةك  عَيراقدا،  طةلي  ثَيكهاتةكاني  لةنَيوان 
بياني،  رةسةني  يان  بياني،  )دواكةتةيي 
رةطةزنامةي عوسماني(، ئةمةش بووة هؤي 
دابةشكردنَيكي رةطةزثةرستانةي هاوآلتييان 

بؤ ثلة يةكء ثلة دوو.
لة  عَيراقي  رةطةزنامةي  لَيسةندنةوةي 
فةيلييةكان بة ناهةقء لةبةر هؤكاري سياسي، 
نةتةوةيي، رةطةزثةرستي، ئيتني، مةزهةبيء 
ل��ةدواي  يةك  حكومةتة  لةاليةن  تايفيي، 
رَيطةي  لة  كة  دةس��ةآلت،  سةر  يةكةكاني 
مةرسومء بإيارة فةرمييةكانيانةوة، كة هَيزي 
ياسايي هةبوو، ئةطةرضي دذ بة مافي مرؤظي 
نَيو دةستوءرةكاني عَيراقء بنةماكاني ياساي 
بة  هةستيان  فةيلييةكان  بوون،  نَيودةوَلةتي 
لة  ئازادييء سوءككردني واقيعي جياكاريي 
دياركراوي  لةماوةيةكي  تةنيا  نةكرد،  دذيان 
لةدايكبووي  كؤماريي  يةكةمي  سةردةمي 
دةستوءرة   )1958 )14/تةمموزي  شؤإشي 
لةسةر  جةختي  كة  نةبَيت،  كاتييةكةي 
شةراكةتي راستةقينةي نَيوان كوردو عةرةب 
نةخاياند  زؤري  ئ��ةوة  ب��ةآلم  دةك���ردةوة، 
طةورةية  ئةو شؤإشة  تيرؤركردني  بةهؤي 
لةسةر دةستي ثيالني رةشي 1963/2/8، كة 
فةيلييةكان بوَيرانة بةرةوإووي وةستانةوةو 
تا  لَيكرد  خؤكوذييانةيان  بةرطرييةكي 
)باباشَيخء  وةكو  ناوضةكانياندا  لة  دواسات 

كازميةو نةهزةو عقةدو ئةكراد(.
ياساي رةطةزنامةي عَيراقي ذمارة )43(، 
كة لة ياساكاني ثَيشتر قورسترو توندتر بوو 
بؤ تؤَلةكردنةوة لة فةيلييةكانء سةرةتايةك 
ياساي  لة  زنجيرةيةك  دةركردني  بؤ  بوو 

رةطةزنامة  لَيسةندنةوةي  بؤ  نةشياو 
ضاودَيريي  بآ  هةإةمةكيء  بةشَيوةيةكي 
بةرفراوانكردني  فةيلييةكانء  لة  دادط��ا 
بؤ  زؤرةم��ل��َي  دةرك��ردن��ي  ضوارضَيوةي 
دةرةوةي وآلت، كة بووة بةشَيك لة تاواني 
طةيشتني  لةطةأل  بةتايبةت  نَيودةوَلةتي، 
بةهؤي  دةس���ةآلتء  بة  بةعس  حيزبي 
كودةتاي )17ي تةموزي 1968(، كة بناغةي 
ترسَينةري  خوَيناوييء  ثاكتاوي  دةستثَيكي 

ركةبةرو ئؤثؤزسيؤن بوو.
فةيلييةكان  بةرطريي  بةعس  حيزبي 
لةيادنةكردو  )1963(ى  كودةتاي  دذي  لة 
بؤ  طرتةبةر  رَيكخراوي  بةرنامةيةكي 
-1970-1969( ساَلةكاني  لة  دةركردنيان 

كةس  )70(ه��ةزار  هؤيةوة  بة  كة   ،)1971
ئيمزاكردني  س��ةرةإاي  قوربانيي،  بوونة 
لةنَيوان  ئ���ازاري1970(  )11ي  رَيكةوتني 

بزءوتنةوةي كورديء حكومةتي بةعس.
ثةلي  دوواليةنة  ئةم  نَيوان  دانءستاني 
نةكَيشا بؤ ضارةسةركردني دؤسيةي كوردة 
بزوءتنةوةي  هةرةسي  لةدواي  فةيلييةكان، 
كوردي )1975( بةهؤي رَيكةوتنامةي جةزائير 
حيزبي  رذَيمي  ئَيراندا،  عَيراقء  لةنَيوان 
ناوضةكانيان  لة  فةيلييةكاني  كوردة  بةعس، 
وةك  ناوخؤيي(،  )راطواستني  دةرك��رد 
عَيراقء  باشوءري  بؤ  بةكؤمةأل  سزايةكي 
خؤرئاوا، بةهؤي ثشتطيرييء قوربانيدانيان 
بؤ شؤإشي ئةيلولي )1961(، ئةم هةنطاوةى 
طؤإيني  ئامانجي  بة  بةعسيش  حيزبي 
سروشتي ديمؤطرافي دانيشتووانء ثارَيزطا 
هاوسنوءرةكاني ناوضة كوردييةكانء هَيَلي 
بؤ  ئامادةكارييةك  وةك  ئَيران،  سنوءريي 
كة  ئَيران،  دذي  لة  شةإَيك  بةرثاكردني 
بةرفراوانةكي  ثرؤسة  سوءتةمةنييةكةي 
ساَلي )1980( بوو، كة بةهؤيةوة بة يةكجار 
فةيلي  كوردي  هةزار   )500( لة  رةطةزنامة 
وةرطيرايةوة بآ هيض ثاَلثشتَيكي ياساييء بة 
ثاساوي ئةوةي رةطةزيان بيانيية، سةرجةم 
ماألء موَلكة طواستراوو نةطواستراوةكانيان 
دةستي بةسةردا طيرا بآ قةرةبووكردنةوةو 
رةسمييةكانيان  بةَلطةنامة  س��ةرج��ةم 
طةنجيشيان  هةزار   )20-15( لةناوبرانء 
تائَيستاش  كة  طرتووخانةكانةوة،  برانة 
ضارةنوءسيان ناديارة، ثرؤسةي دةركردني 
تا  نةوةستا  فةيلييةكان  كوردة  زؤرةملَيي 
دواي داطيركردني كوةيت لةاليةن عَيراقةوة 
بإياري  دةرك��ردن��ي  )1991(ء  لةساَلي 
)688(ي  ذم�ارة  نةتةوةيةكطرتووةكاني 
ساَلي )1991( تايبةت بة بارودؤخي مرؤيي 
لة عَيراقدا، طوشاري كؤمةَلطةي نَيودةوَلةتي 
لةاليةن  فةيلييةكاني  زؤرةملَيي  راطواستني 
بةشَيوةيةكي  ب��ةآلم  كؤتكرد،  بةعسةوة 
رءوخاني  لةدواي  راينةطرت،  يةكجارةكي 
حةوت  ئةوا   ،2003/4/9 لة  بةعس  رذَيمي 
كةَلةكةبووي  ستةمكاريي  تَيثةإيوةو  ساأل 
)80( ساَلة لةسةر كوردة فةيلييةكان تائَيستا 

النةبراوة.
التانة،  ئامارانةي  ئةو  بةثَيي  رؤذنامة: 
لةعَيراقدا  فةيلييةكان  ك��وردة  ذم��ارةي 

ضةندن؟
بؤ  نيية  لةبةردةستدا  ورد  ئامارَيكي   *
زانيني ذمارةي كوردة فةيلييةكان لة عَيراقدا، 
مَيذووييةكان  راستيية  شاردنةوةي  بةهؤي 
لةاليةن رذَيمي بةعسةوة، بةآلم دةتوانرَيت 

فةيلييةكان  كوردة  قةبارةى  لةسةر  بةَلطة 
بهَينرَيتةوة لة رَيطةي ئةو رؤَلة كاريطةرةيان 
ئابوءريي  طةشةكردني  لة  هةيانبووة  كة 
خؤرهةآلتي  لة  ضإوثإييان  بوءني  عَيراقء 
ثارَيزطاكاني  درَيذايي  بة  ديجلة  روءباري 
عةمارة،  واست،  ديالة،  )كةركوك، سلَيماني، 
بةسرةو بةغدا(، هةروةها بوءنيان لة ناوضةي 
بةشَيوةيةكي  باشوءر  ناوةإاستء  فوراتي 
كةربةال،  )بابل،  ثارَيزطاكاني  لة  جياواز 

ئةو  زؤربةي  ناسريية(،  ديوانييةو  نةجةف، 
ياسايانةي كة رذَيمي ثَيشوو بؤ ثاكتاوكردني 
زياتر  كة  دةريكردبوون،  فةيلييةكان  كوردة 
سةركردايةتي  ئةنجومةني  بإياري   )30( لة 
ثَيدةكرَيت،  كاري  تائَيستا  بةعسة،  حيزبي 
فةيلييةكان  قةبارةي كوردة  بإيارانةش  ئةو 
كةمبوءناية  بضووكء  ئةطةر  دةسةلمَينَيت، 
ئةو  نةدةكرد  ثَيويستي  بةعس  حكومةتى 
دةرب��ك��ات،  بؤ  ب��إي��ارةي  ياساو  هةموو 
بؤ  بةرزيانكردووةتةوة  داوايةي  ئةو  بةثَيي 
عَيراقء  تاوانةكاني  باآلي  دادطاي  بةردةم 
تؤماركردني قوربانيي كوردة فةيلييةكان لة 
زيندانيية  شةهيدانء  دامةزراوةي  هةردوو 
سياسييةكانء وةزارةتي كؤضء كؤضبةرانء 
بؤ  راط��وَي��زاراوةك��ان  عَيراقيية  رَي��ذةي 
فةيلين  ك��وردى  زؤرب��ةي��ان  كة  ئ��َي��ران، 
بةثَيي   )1990/5/11 )1980/4/4بؤ  لةنَيوان 
نَيودةوَلةتيء  سوءري  خاضي  ئامارةكاني 
ثةنابةراني  كؤمسيؤني  س��وءرو  مانطي 

جيهانيي طةيشتووةتة )1( مليؤن كةس. 
ليستة  ناو  نةضوونة  بؤضي  رؤذنامة: 
ثارَيزطايانةي  ئةو  بةغداو  لة  كوردييةكان 
هةية  قسةيةك  تَيداية،  فةيلي  كوردي  كة 
لةسةر ئةوةي كة كوردة فةيلييةكان ئينتيماي 
بةهَيزترة،  نةتةوةييان  لة  مةزهةبييان 

تَيإوانينت لةوبارةيةوة؟
كة  رءونبكةمةوة،  ئةوة  دةمةوَيت   *
لة  فةرامؤشبكرَين  فةيلييةكان  ناتوانرَيت 
هؤكاري  يةك  لةبةر  سياسيي  ثرؤسةي 
ئةمإؤ  عَيراقي  كة  ئةوةية  ئةويش  ئاسان، 
وآلتي هةموءانء فرةييء فيدراَلييةء موَلكي 
تاكةكةسَيك نيية، ئةو فةرامؤشكردنة دةبَيتة 
سيستمي  بونيادي  لة  ق��وءأل  كَيشةيةكي 

سياسيي نوَيدا.
كوردة  جوطرافي  ثَيطةي  كة  بةوثَييةي 
فةيلييةكان لة دةرةوةي كوردستانة، ثَيويستة 
طةشةكردوو  رةهةندَيكي سياسيي  هةَلطري 
بن، كة طوتاري ثَيكهاتةكاني ديكةي عَيراقيش 

فرة  ناوضة  لة  بةوثَييةي  لةخؤبطرَيت، 
ئيتنييةكاني ناوةإاستء باشوءري عَيراقدان، 
كوردستانةوة،  هةرَيمي  بةثَيضةوانةي 
كةمينة  سةرةكيء  نةتةوةي  يةك  لة  كة 
بةوثَييةش  ثَيكهاتوونء  ديني  نةتةوةييء 
لة  بريتيية  ئةوان  كاري سياسيي  طؤإةثاني 
ديني،  نةتةوةيي،  حيزبي  لة  بةشداريكردن 

عةلمانييء تَيإوانيني سةربةخؤدا.
فةيلييةكان بةجياوازي تيإوانينةكانيانةوة 

بةدرَيذايي مَيذووي خةباتيان سةلماندوءيانة 
كة خيانةتيان لة دؤسيةي كورد نةكردووة، 
طةواهييان  هةرَيميش  باآلي  سةركردايةتي 
ئةو  بةثَيضةوانةي  داوة  ئ��ةوة  لةسةر 
هةندَيكةوة  لةاليةن  كة  ثإوثاطةندانةوةى 
بؤيان هةَلدةبةسترَيت، كة ئةوةيان لةبيرضوو 
يان دةيانةوَيت لة بيري خؤياني بةرنةوة، كة 
هةرَيمي  دةرةوةي  كوردةكاني  لة  هةندَيك 
هةندَيكي  نةبوونء  فةيلي  كة  كوردستان 
ديكة لة كوردةكاني ناو هةرَيمي كوردستان 
لةسةر بنةماي مةزهةبةكةيان دةنطيان داوة، 
لؤمةيان  بؤ  ئةي  نةتةوةييان،  بنةماي  نةك 

دةكةن.
كة  بكةين  ناضار  فةيلييةكان  ناكرَيت 
بة  بدات  حيزبَيك  بةرذةوةنديي  بؤ  دةنط 
نةتةوةيي  ئينتيماي  سةلماندني  ئامانجي 
ستاليني  مةبدةئي  بؤ  جَيبةجَيكردنَيك  وةك 
بؤ  دذمانة(،  نةبَيت  ئَيمة  لةطةأل  )ئ��ةوةي 
ثوءضةَلة،  تؤمةتة  ئةو  بةرثةرضدانةوةي 
ثرؤذةي  كة  طرةنتيانةي  ئةو  كوا  دةثرسم 
دزيوةتةوة،  لَي  خؤي  هةرَيم  دةستوءري 
بة  تايبةت  كؤمسيؤني  سإينةوةي  لةوانة 
مافي كوردة فةيلييةكان لة دوا رةشنوءسي 
لة  نين  بةشَيك  فةيلييةكان  ئايا  ثرؤذةكةدا، 
بة  دان  النيكةم  دةبَيت  كة  كورد،  نةتةوةي 
جوطرافيةكانياندا  مةزهةبيء  تايبةتمةنديية 
نةتةوةييةوة  روءي  لة  بؤ  ئةي  بنرَيت، 
ئايا  مةزهةبيان،  ثَيش  ثشتطوَيخراون 
ثةرلةمانء  كورسي  ذمارةيةك  دابينكردني 
ثؤستي وةزاريي بؤ فةيلييةكان لة حكومةتي 
ثَيداني  ئةستةمة،  كَيشةيةكي  هةرَيمدا 
نيشتةجَيبوونء  يةكةي  زةويء  ثارضة 
هاندانيان بؤ ثةيوةنديكردنيان بة زانكؤكاني 
خوَيندنء  زةمالةي  دابينكردني  هةرَيمةوةو 
ب��واري  ل��ة  دةرف���ةت  دةستةبةركردني 
ثيشةسازييء  بازرطانيء  وةبةرهَينانء 
مومارةسةكردني هةمان مافي هاوآلتييةكي 
كوردستاني ئةستةمة، يان تةنيا زيادكردني 
ئةي  هةَلبذاردنةكاندا،  لةكاتي  ذمارةيةك 

رؤَليان لة ثرؤسةي سياسيدا ضيية؟
ئةمة لةكاتَيكداية كة نوَينةرايةتي كوردي 
ئةوانة  تةنيا  نةتةوةييةوة  رءوي  لة  فةيلي 
كوردستان،  هاوثةيمانيي  لةسةر  ب��وءن 
شةخسيء  بةرذةوةنديي  نوَينةرايةتي  كة 
بَيهَيزيشيان  تيشكي  دةك��رد،  حيزبييان 
لةسةربوو، ئةم ذمارانةش شرؤظةي دؤخي 
دةكات،  بةغدا  لة  كوردستان  هاوثةيمانيي 
 )45(  2005/1/30 هةَلبذاردني  لة  بةوثَييةي 
رَيذةيةش  ئةو  بةدةستهَينا،  دةنطيان  هةزار 
لة هةَلبذاردني 2005/12/15 بؤ )23( هةزار 
هةَلبذاردني  لة  زياتريش  ك��ةم�بووةوةو 
هاوثةيمانيي  ليستي  دةنطةكاني  )3/7(دا 
جطة  )20(ه��ةزار،  بؤ  كةمبووةوة  بةغدا  لة 
2009/1/31ي  هةَلبذاردني  لة  ل��ةوةي 
ثارَيزطاكاندا  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
بةدةستهَينا،  دةنطيان  هةزار   )18( تةنيا  
كورد  دةنطي  رَيذةى  دابةزيني  ئاماذةكاني 

لة بةغدا، ئاوَينةي شكستء ثشتطوَيخستني 
بةدةستهَيناني دةنطء قاعيدةي جةماوةريية، 
كةمتةرخةميية؟،  لةم  بةرثرسة  كآ  باشة 
كوردي فةيليية، كة ماندووبووة لة ثاكتاوي 
وةالئي  كة  لَيدةكرَيت  داواشي  رةطةزييء 
خؤي بسةلمَينَيت يان ئةو هَيزة سياسييانةو 
رَيكخستنةكانيان بةرثرسن، كة بة دانثَيداناني 
فةيلي  كوردي  بؤ  هيضيان  بةرثرسةكانيان 

نةكردووة؟
متمانةو  ثردي  بونيادناني  لةثَيناو  بؤية 
هاوةآليةتي دوور لة موزايةداتء دروشمء 
طرةو، ثَيويستة كوردة فةيلييةكان هةست بة 
هاوآلتيبووني راستةقينةي خؤيان بكةن، كة 
هةموواليةك  بةدينةكراوة،  تائَيستا  ئةمةش 
ل��ةدواي  كةمتةرخةمن،  ج��ي��اوازي  بةبآ 
هةَلبذاردني ئةمجارةش يةك كوردي فةيلي 
نةيتوانيوة بضَيتة ناو ثةرلةمانةوة، لةكاتَيكدا 
كة )200( ثاَلَيوراوي كوردي فةيلي لة بةغدا 
ليستي هاوثةيمانييء  لة   )132( هةبووة، كة 
ديكة،  ليستةكاني  لة  جطة  طؤإان،  لة   )68(
ثةرتةوازةبووني  لة  طَيإا  رؤَلي  ئةمةش  كة 
ئةو  ك��ة  فةيلييةكان،  ك���وردة  دةن��ط��ي 
ئةستؤدةطرن،  لة  بةرثرسيارَيتي  ليستانة 
نادرَيت،  وةردةطيرَيتء  ماف  لةكؤتاييدا 
رابردوويان  تةمومذي  فةيلييةكان  ئةطةر 
كارة  ئةو  كةس  النةبةن،  خؤيان  بةدةستي 
لةبري ئةوان ناكات، لة هةرَيمي كوردستان 
كةسوكاري  ئيمتيازاتي  م��افء  ياساي 
ئاماذةي  تةنيا  ئةنفالكراوةكان  شةهيدانء 
كة  ك��ردووة  كؤمةَلكوذييانة  تاوانة  بةو 
ئةوةي  وةك  ئةنجامدراون،  هةرَيمدا  لة 
بزءوتنةوةي  لةثَيناو  قوربانييان  فةيلييةكان 
لة  نةدابَيت  كوردستاندا  رزطاريخوازي 

سةرةتاي دةستثَيكردنييةوة.
كوردستانييةكان  حيزبة  رؤَلي  رؤذنامة: 
لة يةكخستني كورد لة بةغداو ثارَيزطاكاني 

ديكةي عَيراق ضؤن بووة؟
بةغدا  لة  كوردييةكان  حيزبة  رؤَلي   *
رةوتء  ئ��ةو  يةكخستني  س��ن��وءري  لة 
دواكةءتةي  اليةنطرء  كة  بوو،  بزءوتنةوانة 
ئةو حيزبانة بوون، بؤية زؤرجار ئةم هةوآلنة 
دوورخستنةوةي  بةهؤي  شكستدةهَينَيت، 
سةربةخؤو  كاديري  كاريطةرو  رةط��ةزي 
نوخبةي رؤشنبيرو كةساني ئةكاديمي، جطة 
ضارةسةركردني  بؤ  هةوآلنة  ئةو  لةوةي 
لة سوءضَيكي  نين، كة  كَيشة كوردي فةيلي 
رةفةكاندا هةَلطيراون، ئةطةر كَيشةي كوردة 
فةيلييةكان وةكو مادةي )140(ء دابةشكردني 
نةوتء  بودجةو  فيدراَلييةكانء  داهاتة 
حكومييةكانء  ثؤستة  دابةشكردني  طازو 
كوردييةكانةوة  حيزبة  ب��ةالي  ه��ت��د... 
ئةولةويات نةبَيت، لَيرةدا ثرسيارَيكي طرنط 
دَيتةثَيشةوة، ئايا ثرسي كوردة فةيلييةكان لة 
ريزبةندي كاري ثرسة هةَلثةسَيردراوةكاني 
هةية؟،  بوءنيان  ناوةنددا  هةرَيمء  نَيوان 
فةيلييةكان  كوردة  ثرسي  كاتَيك  هةميشة 
هةَلبذاردن  ركةبةري  كة  دةورووذَينرَيت، 
بة  كة  هةيةء  سياسييةكاندا  ليستة  لةنَيوان 
نيازثاكي  ئيديعاي  بةرنامةكانياندا  دروشمء 
ئةمةش  دةك��ةن،  فةيلييةكان  بة  بةرامبةر 
خؤي لة خؤيدا ئيدانةى ئةو اليةنانة دةكات، 
بوون  طةورة  توءشي شكستَيكي  بةوثَييةي 
فةيلييةكانء  كوردة  مافي  بةديهَيناني  لة 
ثاكتاوي  قوربانييانى  بؤ  بةها  طةإاندنةوةي 
فةيلييةكان،  لةسةر  بةتايبةت  بةعس،  حزبي 
باشترين نموءنةش لةسةر ئةوة، كؤنطرةي 
كوردة فةيلييةكان بوو لة شاري هةولَير بةر 
لة )9( رؤذ لة هةَلبذاردني 2005/12/15، كة 
ثشت  روءني  راستةقينةو  ئامانجي  ئةمةش 
روءنكردةوة،  كؤنطرةيةي  ئةم  ئةنجامداني 
رؤشنبيرو  فةيليية  كوردة  لة  زؤرَي��ك  كة 
ضةند  كة  بَيبةشكرابوو،  لَي  سةربةخؤكاني 
مةرةكةبي  تةنيا  لَيدةرضوو  راسثاردةيةكي 
بة  كؤنطرةيةش  ئ��ةو  كاغةزبوو،  س��ةر 
سةرنج  كة  ئةوةش  لةدايكبوو،  مردوويي 
رادةكَيشَيت لة دوا بإطةي ئةو راسثاردةيةدا 
هاتووة: )داوا لة فةيلييةكان دةكات لة بةغداو 
ليستي  ثشتي  هةرَيم  دةرةوةي  ناوضةكاني 
هاوثةيمانيي بطرنء دةنطي ثَيبدةن(، ئةمةش 
ئاماذةيةكة بؤ ئةوةي كة ئةطةر بإيارةكاني 
ئةو كؤنطرةية جَيبةجآ نةكرَيت، ئةطةر ئةو 
باسكرا،  ثَيشتر  كة  جَيبةجَيبكرَيت  مةرجة 

ئةوةش بة راستي رءويدا.
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كورد لة بةرامبةر ضي داواي ئينتيماي 
نةتةوةيي لة كوردة فةيلييةكان دةكات؟

لةثَيناو بونيادناني 
ثردي متمانةو 

هاوةآليةتي دوور 
لةموزايةداتء دروشمء 
طرةو، ثَيويستة كوردة 

فةيلييةكان هةست 
بة هاوآلتيبووني 

راستةقينةي خؤيان 
بكةن، كة ئةمةش 

تائَيستا بةدينةكراوة



رؤذنامة 

شاندى كوردى لة بةغدا دانوستان 
ئةنجامدةدات  ثاَلَيوراوانة  ئةو  لةطةأل 
ثؤستى  بةدةستهَينانى  ضانسى  كة 
هاوكات  هةية،  وةزيرانيان  س��ةرؤك 
بة  ئاماذة  عَيراقيية  ليستى  ئةندامَيكى 
دةك��اتء  ليستةكةى  ك��وردء  نزيكى 
لةو  ثَييواية:  كورديش  ثةرلةمانتارَيكى 
مادةى  هةن  ك��ةس��انَيك  ليستةدا 

)140( يان ثَي مردووة«.
راب��ردوو  هةفتةى  ئ��ةوةى  ث��اش 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
سةرؤكايةتييةكةى  هةرسَي  لةطةأل 
كة  ب��إي��اردرا  كؤبوونةوة،  هةرَيمدا 
رةوانةى  خؤيان  دانوستكارى  شاندى 
هةفتةيةوة  ل��ةم  تا  بكةنةوة  بةغدا 
خاَلى   )16( ليستَيكى  رؤشنايى  لةبةر 
عةرةبةكان  اليةنة  لةطةأل  دانوستان 
دةست ثَيبكةنء بةثَيى ئةو زانيارييانةى 
ئيئتيالفى  قؤناغةدا  ل��ةم  رؤذن��ام��ة، 
فراكسيؤنة كوردستانييةكان لةطةأل ئةو 
ضانسى  كة  دةكةن  طفتوطؤ  ثاَلَيوراوانة 
وةرطرتنى ثؤستى سةرؤك وةزيرانيان 

زؤرة.
عةبدوَلآل،  نةجيب  لةوبارةيةوة 
ئيئتيالفى  دانوستكارى  ئةندامى شاندى 
وَيإاى  كوردستانييةكان  فراكسيؤنة 
زانيارييانة،  ئةو  ثشتإاستكردنةوةى 
ضةند  »لةم  راطةياند:  رؤذنامةى  بة 
لة  شاندةكةمان  داه��ات��وودا  رؤذةى 
دةداتء  ئةنجام  كؤبوونةوةيةك  بةغدا 
لةطةأل  طفتوطؤ  لةثَيشدا  دةدرَيت  بإيار 

كام ثاَلَيوراودا ئةنجام بدرَيت«.
ئةمة لةكاتَيكداية ثَيشتر دوو قؤناغى 

كورد  سةرةتا  ئةنجامدرا،  طفتوطؤ 
لةسةر ئاستى شاندةكةى طفتوطؤيكردء 
قؤناغى دووةميش لةسةر ئاستى ليذنة 
ئةنجامداء  دانوستانيان  الوةكييةكان 
دانوستان  قؤناغي  بةرةو  ئَيستاشدا  لة 
خاوةن  ثاَلَيوراوى  لةطةأل  دةإوات 
ضانسةكانى ثؤستى سةرؤك وةزيران، 
ئةياد  لةنَيوان  تَيإوانينةكان  بةثَيى  كة 
عَيراقييةو  ليستى  سةرؤكى  عةالوى، 
نورى ماليكى، سةرؤكى دةوَلةتى ياسا 

دةرناضَيت.
 )16( طشتيى  ض��وارض��َي��وةى 
ب��ةردةم  بؤ  ك��ورد  داواك��اري��ي��ةك��ةى 
س��ةرؤك  ثؤستى  ث��اَل��َي��وراوةك��ان��ى 
ثَيكدَيت،  ت��ةوةر  دوو  لة  وةزي���ران 
داواكارييةكانى  بة  تايبةتة  يةكةميان: 
جَيبةجَيكردنى  ل��ةوان��ة،  ك���وردةوة، 
ضارةسةركردنى  )140(ء  م��ادةى 
ناوةندء  حكومةتى  هةرَيمء  كَيشةكانى 
ثةيوةستة  دووةميشيان:  ت��ةوةرى 
دةوَلةتى  بةإَيوةبردنى  سيستمى  بة 
بة  ثابةندبوون  لةوانة،  عَيراقييةوة، 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  دةس��ت��وورء 
بنكةفراوانء طةإانةوة بؤ دةستوور لة 

كَيشةكاندا. ضارةسةركردنى 
دانوستكارى  شاندى  ئةندامةكةى 
كوردستانييةكان  فراكسيؤنة  ئيئتيالفى 
دانوستانياندا  »ل��ة  ئاشكرايكرد: 
هةَلوَيستى  داواى  اليةنةكان  لةطةأل 
 )16( ئةو  لةسةر  لَيدةكةين  روونيان 
هةَلوَيستى  ئ��ةوك��ات  داواك��اري��ي��ة، 
لةو  ثشتطيريى  وةردةطرينء  خؤمان 
داوايانة  ئةو  كة  دةكةين،  ثاَلَيوراوةش 

جَيبةجَي دةكات«.
عوسمان،  د.مةحمود  ه��اوك��ات 

ثَييواية:  بةغدا  لة  كورد  ثةرلةمانتارى 
نوَينةرايةتى  ثاَلَيوراوةكان  لة  هيضكام 
ليستةكانيان ناكةنء بؤ رؤذنامة وتى: 
»ئةياد عةالوى، نوَينةرايةتى ليستةكةى 
ثَيكهاتوونء  اليةنَيك  ضةند  لة  ناكاتء 
ليستةش  ئةو  ئةندامانى  لة  هةندَيك 
مادةى )140(يان ثَي مردووةو بإوايان 

ثَيى نيية«.
لةطةأل  زانى  طرنطى  بة  د.مةحمود، 
بكرَيت،  طفتوطؤ  ثاَلَيوراوةكاندا  ليستى 
ن��ووس��راو  ئيمزاكراء  رَيكةوتنى 
جَيبةجَيكردنى  بؤ  لةنَيوياندا  هةبَيت 
بةو  كاميان  كوردء  داواكارييةكانى 
بةالى  كورد  بوون  رازى  داواكارييانة 
ئةودا بكةوَيتء ثَيوثيستة ئةم شتة لةم 

قؤناغةدا ساغبكرَيتةوة«.
قؤناغة  ئةم  هاتنةكايةى  لةطةأل 
ن��وَي��ي��ة ل��ة دان��وس��ت��ان، ل��ةم��اوةى 
لة  ه��ةري��ةك  راب����ردوودا  هةفتةى 
هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود 
ك��وردس��ت��انء ج���ةالل ت��اَل��ةب��ان��ى، 
كؤبوونةوةى  دوو  لة  كؤمار  سةرؤك 
ئةوةيان  ماليكى،  نورى  لةطةأل  جيادا 
س��ووري��ان  هَيَلى  ك��ة  رةت��ك��ردةوة 
بةرامبةر بة ماليكى هةبَيت، كة ئةمةش 
ناوبراو  ثشتطيريكردنى  لة  جؤرَيك  بة 
ئةندامَيكى  بةإاى  بةآلم  لَيكدرايةوة، 
لةنَيوان  نزيكى  هَيشتا  عَيراقيية  ليستى 

كوردء عَيراقييةدا هةية.
ليستى  ئةندامى  بةتيخ،  جةمال 
راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة  عَيراقيية 
ك��ورددا  لةطةأل  »ثةيوةندييةكانمان 
باشةو لَيكطةيشتنيش لةنَيوان عَيراقييةو 
لة  بةآلم  هةية،  كوردييةكاندا  هَيزة 

سياسةتدا هةموو شتَيك روودةدات«.

راثؤرتى: كاروان عومةر

س���وءرب���وون���ى م��ال��ي��ك��ى ل��ةس��ةر 
س��ةرؤك  ثؤستى  بؤ  خؤكانديدكردنةوة 
شيعةكاندا  لةنَيون  ناكؤكيى  وةزي���ران، 
بةرةو  هاوثةيمانَيتييةكةيان  قوءَلتردةكاتء 
هةَلوةشاندنةوة دةبات. ثسثؤإَيكى ئيسالمى 
بةناوي  نيية  »شتَيك  دةَل��َي��ت:  سياسيش 
ثَيكهاتةكاني  نيشتمانييةوةء  هاوثةيمانيي 
ديكة  اليةنةكانى  لةطةأل  دانوءستان  بةجيا 

ئةنجامدةدةن«.
راب���ردوو  هةفتةى  ئ���ةوةى  ل��ةث��اش 
ئيئتيالفى نيشتيمانيى دانوءستانةكانى لةطةأل 
ليستى دةوَلةتى ياسا راطرت، تا ئةو ليستة لة 
بؤ  ماليكى  نورى  كانديدكردنةوةى  دووبارة 

ثؤستى سةرؤك وةزيران وازبهَينَيت.
 بة راى ضاودَيران بةهؤى سوءربوءنى 
ماليكي لة وةرطرتنةوةى ثؤستةكةى ئةطةرى 
نيشتمانيى  هاوثةيمانيى  هةَلوةشاندنةوةى 
وةك  ليستةكة  هةردوو  كة  لَيدةكةوَيتةوة، 
ثةرلةمان  نَيو  هاوثةيمانَيتى  طةورةترين 
اليةنانة  ئ��ةو  هَيشتا  ب��ةآلم  ثَيكيانهَينا، 
شيعةكان  هاوثةيمانَيتى  هةَلوةشاندنةوةى 

رةتدةكةنةوة. 
ئيئتيالفي  سةركردةي  ئةسةدي،  خاليد 
هاوثةيمانيي  تائَيستا  ثَييواية:  ياسا،  دةوَلةتي 
بةو  ثابةندن  ئ���ةوان  م���اوةء  نيشتماني 

هاوثةيمانَيتييةء رَيطا نادةن هةَلبوةشَيتةوة.
راطةياند؛  رؤذن��ام��ةى  ب��ة  ئ��ةس��ةدي 
ئةو  ثَيكهاتةكاني  نَيوان  ثةيوةندييةكاني 
بووني  بةهَيزة،  ستراتيذييء  هاوثةيمانَيتيية 
الوازي��ي  نيشانةى  لةنَيوانياندا  ناكؤكيي 

هاوثةيمانَيتييةكة نيية«. 
  ناوبراو بوءنى كَيشةى نَيو هاوثةيمانيي 
نيشتيمانيى نةشاردةوةو وتى: »جَيطاي داخة 
لةسةر  الي��ةن  هةندَيك  سووربووني  كة 
بووةتة هؤي دروستبووني  داخوازييةكانيان 
ئةو  كانديدي  ثرسي  ل��ةس��ةر  ناكؤكيي 
س��ةرؤك  ثؤستي  ب��ؤ  هاوثةيمانَيتيية 

وةزيران«.

ئ��ةوةى  ئ��ةس��ةدى  خاليد  هةرضةندة 
لةذَير  هاوثةيمانَيتيية  ئةو  كة  رةتكردةوة، 
بةتايبةت  دراوس��آ،  وآلتانى  كاريطةريى 
ئَيران، ثَيكهَينرابَيت، بةآلم زؤربةى ئاماذةكان 
هةَلبذاردنى  يةكةم  لة  كة  دةضن  ئةوة  بؤ 
دواى روءخاندنى رذَيمى بةعسةوة ئيئتيالفى 
شيعةكان بةجؤرَيك لة كاريطةريىء فشارى 
ريزى  بةهَيزكردنى  بؤ  ثَيكهَينرا  ئَيران 
شيعةكانء طرتنةدةستى دةسةآلتى سياسيى 
لة عَيراق، كة بةدرَيذايى مَيذووى نوَيى عَيراق 

لَيى بَيبةشبوون.
نَيو  كَيشةكانى  سةرةكيى  هؤكارى 
سةرؤك  ثؤستى  شيعةكان  هاوثةيمانَيتيى 
سوءرة  ياسا  دةوَلةتى  لةاليةك  وةزيرانة؛ 
ئةو  بؤ  ماليكى  كانديدكردنةوةى  لةسةر 
ثؤستة، ئيئتيالفى نيشتمانيى داوا دةكات ئةو 
خؤيان  لةهةمانكاتيشدا  بطؤإن.  ثاَلَيوراوة 
عادل  لة  بريتين  كة  هةية،  ثاَلَيوراويان  دوو 

عةبدولمةهدىء بةيان جةبر.

سةغير،  جةاللةدين  لةوبارةيةشةوة 
ئيسالميى،  باآلى  ئةنجومةني  سةركردةي 
»هاوثةيمانَيتيية  رايطةياند:  رؤذنامةى  بة 
شيعةكة شكستي نةهَيناوةء تةنيا ثَيكهاتةكاني 
كانديدَيك  نةيانتوانيوة  هاوثةيمانَيتيية  ئةو 
س��ةرؤك  ثؤستي  بؤ  بكةن  دةستنيشان 

وةزيران«.
بة   ئ��ام��اذة  ئ��ةس��ةدى،  خاليد  ب��ةآلم 
لةسةر  رَيكنةكةوتنيان  دواى  كَيشةكانى 
دةكاتء  ثؤستى سةرؤك وةزيران  كانديدى 
دةَلَيت: »ئةو كَيشةية ئةنجامداني دانوءستاني 
نيشتمانيي  هاوثةيمانيي  بةناوي  هاوبةش 

زةحمةت دةكات«. 
لة  شيعةكان  نيشتمانيى  هاوثةيمانَيتيي 
كة  ثَيكهَينرا،  راب��ردوو  حوزةيرانى  مانطى 
خاوةن  ياسا،  دةوَلةتي  ئيئتيالفي  لة  ثَيكدَيت 
اليةن  حيزبء   )50( لة  كة  )91(ك��ورس��ي، 
)70( كة  نيشتمانيش  ئيئتيالفي  ثَيكدَيتء 

سةدرييةكانء  لة  بةدةستهَيناوة،  كورسي 

رةوتي  سةربةخؤكانء  فةزيلةء  حيزبي 
ضاكسازييء رَيكخراوي بةدر بة ئةنجومةني 

باآلء كؤنطرةي نيشتمانيى ثَيكدَين.
حيزبي  وت��ةب��َي��ذي  ش��ةري��ف،  باسم 
كة  دةكاتةوة،  ئةوة  لةسةر  جةخت  فةزيلة، 
بووةتة  ماليكي  كانديدكردنةوةى  كَيشةي 
لةنَيوان  دووبةرةكيي  دروستبووني  هؤي 
بةآلم  نيشتمانيدا،  هاوثةيمانيى  ثَيكهاتةكاني 
ئةو  مانةوةي  لةسةر  سوورن  ثَيكهاتةكاني 

هاوثةيمانَيتيية.
راطةياند؛  رؤذن��ام��ةى  بة  شةريف   
هاوثةيمانَيتييةكة  ثَيكهَيناني  ثَيش  دةبواية 
كانديدةكان  لةسةر  هةبوواية  رَيكةوتنَيك 
ء  ثةيإةو  وةزي��رانء  سةرؤك  ثؤستي  بؤ 
بةشَيوةيةكي  ثَيكهَيناني  ثَيش  ثرؤطرامةكاني 

روون دابنراية«.
كَيشةى  دةرهاويشتةكانى  لة  يةكَيك 
ئةنجامدانى  شيعةكان،  هاوثةيمانَيتيى  نَيو 
كة  بةجيا،  ديكة  لةطةأل اليةنةكانى  دانوستانة 

هةر اليةنَيك بةناوى خؤيةوة دانوستان ئةنجام 
دةدات بةبآ طةإانةوة بؤ هاوثةيمانَيتييةكة.

ئةنجامدانى  شةريف  باسم  هةرضةندة 
ئاسايى  كارَيكى  بة  دانوءستانانة  جؤرة  ئةو 
ئةو  »دةب��َي��ت  ثَييواية؛  ب��ةآلم  دةزان��َي��ت، 
ئيئتيالفةكةياندا  لة بةرذةوةنديي  دانوءستانة 

بَيت«.
كة  س��ةدري��ش،  رةوت���ى  ئةندامَيكى 
بة  دان  ن��اس��راون،  )ئ��ةح��رار(  كوتلةى  بة 
شيعةكاندا  هاوثةيمانَيتيى  الوازب��وءن��ى 
ديكةى  هؤكارَيكى  ضةند  بة  ئاماذة  دةنَيتء 

ئةو الوازبوونة دةكات. 
ئةحرار،  ثةرلةمانتاري  ناجي،  موشريق 
بة رؤذنامةى راطةياند؛ هؤكاري الوازبووني 
ئةوةي  بؤ  دةطةإَيتةوة  هاوثةيمانَيتيية  ئةو 
رَيكنةكةوتوون  ثَيكهاتةكاني  تائَيستا 
سةرجةم  ك��ارء  بةرنامةيةكي  ل��ةس��ةر 
بةرنامةكاني  لةسةر  نَيوانيان  دانوستانةكاني 
لةسةر  »بةَلكو  نةبووة،  هاوثةيمانَيتيية  ئةو 
سةرؤكَيك  تائَيستا  بووةء  كةسايةتييةكان 
بؤ ئةو هاوثةيمانَيتيية دةستنيشان نةكراوةء 

ثةيإةوو ثرؤطراميشى نيية«.
بةوةشدا:  ئاماذةى  ناجي،  موشريق 
ئةو  هةَلنةوةشاندنةوةي  بؤ  ك��اردةك��ةن 
كَيشةكاني  ئةطةر  بةآلم  هاوثةيمانَيتيية، 
ئةوا  بإوات،  بةوشَيوةية  ثَيكهاتةكان  نَيوان 

هةَلدةوةشَيتةوة«.
مامؤستاي  ف��ازأل،  د.حةميد  هاوكات 
كؤلَيذي زانستة راميارييةكان، كة ثسثؤإة لة 
بوارى  ئيسالمى سياسيى، ثَييواية؛ كانديدي 
ئةو هاوثمانَيتيية بؤ ثؤستي سةرؤك وةزيران 
لةمثةرَيكي طةورةية لةبةردةم بةردةوامبووني 
هاوبةشةكاني  خاَلة  هاوثةيمانَيتييةء  ئةو 
زاَل  هاوثةيمانَيتيية  ئةو  ثَيكهاتةكاني  نَيوان 

نةبووة بةسةر ئةو ثرسةدا.
د.حةميد بة رؤذنامةى راطةياند؛ »شتَيك 
هةية بة ناوي هاوثةيماني نيشتمانيي، بةآلم لة 
ثَيكهاتةكاني  نييةء  بووني  واقيعييةوة  رووي 
اليةنةكانى  ل��ةط��ةأل  دان��وءس��ت��ان  بةجيا 
بؤضوءنةكانيشيان  دةدةنء  ئةنجام  ديكة 

جياوازة«.

ئيئتيالفى فراكسيؤنة كوردستانييةكان 
دانوستان دةباتة قؤناغَيكي ترةوة

ئةندامَيكى سةدرييةكان: كار وابإوات هةَلدةوةشَيينةوة

و شيــعةكـانةوة ثـؤست، نـاكـؤكيى دةخـــاتة نـيـَ
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سازدانى: هةستيار قادر

 
د. نيعمة عةبادى، بةإَيوةبةرى ناوةندى 

عَيراقى بؤ لَيكؤَلينةوة، ثَييواية: هةر 
ئاماذةيةكى كورد بؤ جيابوونةوة، 

بارودؤخى نَيوان هةولَيرء بةغدا ئاَلؤزتر 
دةكاتء بة طرنطى دةزانَيت، كورد باز 

بةسةر هيض ئةزموونَيكى سةركةوتووى 
ديموكراسيدا نةنَيت كة بةغدا دةيبَيتء 

دةَلَيت: »كار طةيشتووةتة ئةوةى كة 
ناوةند وا سةيرى هةرَيم بكات، سةرجةم 
مافةكانى دةباتء بةبآ ئةوةى ثةيوةست 
بة ياساكانى عَيراق بَيتء سةركردايةتي 

هةرَيميش رَييان نةداوة، وةزارةتة 
سيادييةكان لة هةرَيمدا بونياديان 

هةبَيت«.
 عةبادى، لة ديمانةيةكى رؤذنامةدا، 

رةخنة لة سةركردايةتى سياسيي 
كورد دةطرَيتء ثَييواية: »كارَيكى 

باشيان نةكردووة بؤ فةراهةمكردنى 
ثةيوةندييةكى روونء ئاشكرا لة نَيوان 

ناوةندء هةرَيمدا«.

رؤذنامة: سةرةتا لة كَيشةى ثَيكنةهَينانى 
دةستثَيدةكةين،  عَيراقييةوة  حكومةتى 
سياسييةكاندا  اليةنة  لةنَيوان  كة  ضيية 
روودةداتء رَيك ناكةون لةسةر ثَيكهَينانى 

حكومةت؟ 
عَيراقء  ب��ارودؤخ��ى  طؤإانكاريى   *
ثإؤسةى  كة  ثَيشوو  سيستمى  ثاشماوةى 
وش��ك��ك��ردةوةء  دةوَل��ةت��ى  بونيادنانى 
بةسةر  باَلى  كة  متمانةييش  بَي  كةشوهةواى 
لة دواى ساَلى)2003(  ئةو ثإؤسةيةدا كَيشا، 
هاتةكايةوةء دةرةنجامى ئةمةش، كاردانةوةى 
لةسةر دةستوورء بونيادنانى دامةزراوةكانى 
نَيوياندا  لة  هةبوو،  ياساكان  دةوَل���ةتء 
كة  دةستانةش  ئةو  هةَلبذاردنء  ياساى 
ئةمة  دةك��رد،  هةَلبذاردنديان  سةرثةرشتى 
الوةك��ى  ناسنامةى  دةركةوتنى  لة  جطة 
وةالئى مةزهةبىء نةتةوةيى لة غيابى طةآلَلة 
ئةمةش  نيشتيماندا،  ناسنامةى  نةبوونى 
هةَلبذاردنةكانيش  دةرةنجامى  كة  وايكرد 
ثَيكهاتةكةى  سآ  بنةماى  لةسةر  ببن  دابةش 
سايةى  لة  سوننة(،  شيعةء  )كورد،  عَيراقدا 
دةرنجامةكانء  روانطةى  لة  نزيكةكان  ليستة 
كاركردنى  الستيكييةكانىء  مادةدةستووريية 
بةرذةوةنديى  بؤ  سياسييةكان  سةركردة 

سلبيى  دةستَيوةردانى  حيزبىء  طرووثىء 
عَيراق  لة  كَيشةدار  بارودؤخَيكى  دةرةكيى، 
ثَيكهَينانى  ثإؤسةى  وايكرد  كة  هاتةكايةوة، 
شوَينى  لة  مانط  ضوار  ماوةى  بؤ  حكومةت 
خوى بخولَيتةوةء طرَيى سةرةكى ئةم كَيشةية 
سةرجةم  كة  وةزيرانة  سةرؤك  دياريكردنى 
دةدةن،  بةدةستهَينانى  هةوَلى  اليةنةكان 
قورسايى  ثَيشوو  ئةزموونى  كة  بةوثَييةى 
سةرةكيى  ميحوةرى  ثؤستةء  بةو  دا  زؤري 
ثَيكهاتة  سةرجةم  ء  بوو  دةوَل��ةت  ضاالكى 
ك��ردةوة،  بضووك  ترى  دةستوورييةكانى 
لة  بير  اليةنةكان  هةموو  كة  وايكرد  ئةمةش 
وةك  بكةنةوة،  وةزي��ران  س��ةرؤك  ثؤستى 
ئةوةى كة تاكة كليلى دةسةآلتى راستةقينةى 

سياسيية لة عَيراقدا.
طةمةى دووإوويى سياسيىء طاَلتةكردن 
ثَيداويستييةكانيانء  خةَلكء  خةمى  بة 
كةسىء  ويستى  لة  كؤنكرَيتى  هةَلوَيستى 
هاوآلتييانء  لةنَيو  متمانةى  حيزبيدا، 
لة  نوَينةرةكانيان  هةَلبذاردنء  ليستةكانى 
طةيشتة  كَيشةكة  نةهَيشتووةء  ثةرلةمان 
ئةوةى كة بير لة بَيهودةيى خودى ثةرلةمانيش 
بكرَيتةوة، بةتايبةت لة باسكردنى ئةَلتةرناتيظى 
نَيودةوَلةتى بؤ ضارةسةركردنى ئةو كَيشةية، 
عَيراقء  سياسيى  ئةزموونى  هةربؤية 
مةحةكء  سةنطى  لة  كارةكتةرةكانيشى 
لةبةرضاوى  بَيبةهابوونيانن  مةترسي  لَيوارى 
ئةداو  سنوورى  ئةوةية  طرنط  جةماوةر. 
دياريبكرَيتء  وةزيران  سيفةتةكانى سةرؤك 
كةسايةتييةك  لة  زياد  بؤ  زياتر  دةرفةتى 
بإةخسَينرَيت كة ئةو سيفةتانةى تيايةء رَيطة 
بابةتييانة  بَياليةنانةء  بة ثةرلةمان بدرَيت كة 
بة  شياوترينة،  كة  دياريبكات  كةسة  ئةو 
دواتر  عَيراقء  بةرذةوةنديى  لةبةرضاوطرتنى 
دةتوانين لةم تونَيلة بةرتةسكةء ئةم ديالؤطة 
ثَيشَيلكردنى  ئةطةرنا  دةربضين،  بَيهودةية 
دامودةزطاكانى  دةبَيتء  بةردةوام  دةستوور 
لةسةر  كاريطةريى  ثةكدةخاتء  دةوَل��ةت 
ئةمةش  كة  دةبَيت،  ئاسايشيش  بارودؤخى 
عَيراق  هاوآلتييانى  كة  رووداوَيكن  كؤمةَلة 

ناتوانن بةرطةى بطرن.
عَيراق  ئايا  روانطةيةوة،  لةو  رؤذنامة: 
بةرةو  يان  دةإوات،  ديموكراسي  بةرةو 
لة  كةسانَيك  كة  شةرعى،  ديكتاتؤرييةتى 
رَيطةى هةَلبذاردنةوة دةسةآلت وةردةطرن، 

بةآلم ديكتاتؤرانة مامةَلة دةكةن؟ 
* ضةند بونيادَيكى ياسايىء دةستووريى 
بونياد  لةسةر  ديموكراسييةتيان  كة  هةن 
)جياكردنةوةى  ئةوانيش  كة  دةن��رَي��ت، 
دادطاى  خولىء  هةَلبذاردنى  دةسةآلتةكانء 
جياوازييةكان(ن،  بَي  ياساى  سةربةخؤء 
ئةمانة لة عَيراقدا هةن، بةآلم كَيشةى سةرةكى 
لة ناوةإؤكى كلتووريية كة ئةو ضوارضَيوةية 
دةدات.  جَيبةجَيكردنى  هانى  ثإدةكاتةوةو 
ضوارضَيوةى  بة  ثَيويستى  ديموكراسى 
سيستمى ياساييء كلتوورَيكى بإوا هةبووة بة 
ديموكراسى، حيزبةكان ثاشماوةيىء تاكإةويى 
سةركردايةتينء سةركردةكانيشمان ئالودةى 
هَيشتا  طشتيش  راي  دةسةآلتنء  تاكإةويى 
ثةيوةستة بة سيمبولء ثةروةردة، رؤشنبيريي 
ديكتاتؤرييةتء  توندوتيذيىء  طشتيش 
هةر  بؤية  ه��ان��دةدات،  هةيمةنة  روح��ى 
مومارةسةكردنَيكى ديكتاتؤريى لة عَيراقدا، بة 
خَيرايى سةركةوتن بةدةستدةهَينَيتء هاوكات 
ئاكارى ديموكراسيش رَييةكى دوورودرَيذى 
لة  بةتايبةت  طؤإانكاريى  لة  بةردةمداية  لة 
سيستمى بةهاى حاكمَيتى ئاكارى سياسيىء 
ئةمانةش،  سةرةإاى  بةطشتيى،  كؤمةآليةتى 
ديموكراسى  بةرةو  هةنطاونان  دةرفتةكانى 
بوونى  لةطةأل  بةتايبةت  هةية،  بوونيان 
نوَيبوونةوة  سةرهةَلدانى  خةَلكء  طوشارى 
دةركةوتنى  سياسيىء  ذيانى  لة  جَيطؤإكآ 

سةركردةى طةنج. 
ثَييانواية كة كورد  رؤذنامة: هةندَيك 
وةك ساآلنى ثَيشوو، رؤَليان نةماوة، رات لةو 

بارةيةوة ضيية؟
يةكطرتوونء  هَيشتا  كورد  ثَيمواية،    *
ثَيطةشيان لة ثإؤسةى سياسيدا بةهَيزة، بةآلم 
ئةم قؤناغة ئيستيحقاقى تايبةتى خؤى هةيةء 

يةكالييكةرةوةن  هةَلبذاردنةكان  دةرةنجامى 
ثَيكهاتةيةكء  هةر  رؤَل��ى  دياريكردنى  بؤ 
ئةوةش كة ثَيويستة كورد لةم قؤناغةدا بيكات، 
ثإؤسةى  طؤإانطارييةكى  هةر  كة  ئةوةية 
سياسيىء بونيادنانى دةوَلةت، لةسةر بنةماى 
رَيكوإةوانى خؤى لة عَيراقدا دةبَيتة ثشتيطريى 
بؤ ثَيكهاتةى كوردء دةرفةت دةداتة طةلى كورد 
ئةم  هةميشة  مافةكانيان،  بةدةستهَينانى  بؤ 
هاوكَيشةية راستة كة بةهَيزكردنى عَيراقَيكى 
سةربةخؤء سةقامطير، ماناى بةهَيزيىء رؤَلى 

كاريطةرى سةرجةم ثَيكهاتةكانَيتى. 
ساَلى  ض��وار  ل��ةم��اوةى  رؤذن��ام��ة: 
هةرَيمء  لةنَيوان  زؤر  كَيشةى  رابردوودا، 
ضينء  كَيشانة  ئةو  هؤى  هةبوون،  بةغدا 
هةَلةكانى كورد لةبةردةوامى ئةو كَيشانةدا 

ضي بوون؟
لة  كَيشةيى  قورسى  ثاشماوةيةكى   *
بةجَيماوةو  ناوةندا  دةسةآلتى  كوردء  نَيوان 
دروستكردةوةء  بَيمتمانةيى  ب��ارةش  ئةم 
هةستكردنيشى بة هاوبةشى راستةقينة لةالى 
كورد بَيهَيزكردووةء لةبةرامبةريشدا مةترسيى 
الى حكومةتى ناوةندى بةرامبةر بة نييةتةكانى 
هةردووال  ثَيويستة  دروستكردووة،  كورد 

ئةوة  بيربكةنةوة،  واقيعييانة  تَيبطةنء  لةوة 
هَيناون  بةدةستي  كة  كورد  دةستكةوتانةى 
بةآلم  ناوةإاستدا،  خؤرهةآلتى  لة  بَيوَينةن 
هةر ئاماذةيةك بؤ جيابوونةوةء بةركاهَينانى 
طوشار، بارودؤخةكة بة ئاَلؤزيى دةهَيَلَيتةوة، 
ك��ورد  سياسيى  س��ةرك��رداي��ةت��ي  ث��اش��ان 
كارَيكى باشيان نةكردووة بؤ فةراهةمكردنى 
ثةيوةندييةكى روونء ئاشكرا لةنَيوان ناوةندء 
هةرَيمدا لةسةر بنةماى دواكةوتةيى ياسايىء 
رةسميىء كار طةيشتووةتة ئةوةى كة ناوةند 
هةرَيم سةرجةم  كة  بكات  هةرَيم  وا سةيرى 

بة  ثةيوةست  ئةوةى  بةبآ  دةباتء  مافةكانى 
ياساكانى عَيراق بَيتء سةركردايةتى هةرَيميش 
عَيراق  سيادييةكانى  وةزارةتة  نةداوة،  رَييان 
سروشتييان  ياسايىء  بونيادى  هةرَيمدا  لة 
هةبَيت تا متمانةء دَلنيايى لةنَيوان هةردووالدا 
دروستبكات، ثَيويستة كورد طوتارى سياسيى 
خؤي بطؤإَيت كة سنووردارة لة ضوارضَيوةى 
ثيوَيستة  ناوةندء  لةطةأل  خاَلةكَيشةدارةكان 
رووى  لة  هةرَيمدا  لةطةأل  ناوةند  ثةيوةنديى 
دةسةآلتى  تا  ثَيبدرَيت  برةوى  عةمةلييةوة 
سياسيى لةبةغدا هةست بةوةبكات كة هةرَيمى 
لة ذَير  لة خاكى عَيراقء  كوردستان بةشَيكة 
كليكى  ئةمةش  ئةوداية،  ياسايى  دةسةآلتى 
طؤإانكاريي هةَلوَيستة توندةكانة بةرامبةر بة 
داواكارييةكانى كوردء ثَيويستيشة كورد ضاو 
بخشَينَيتةوة  داواكارييةكانيدا  لة  هةندَيك  بة 
هَيناوَيتيية  واقيع  كة  ئةوةى  بنةماى  لةسةر 
كايةوةء ئاستى تواناى ضارةسةركردنى هةية 

لة ثَيش هةمووشيانةوة، كَيشةى كةركوك. 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  رؤذنامة:    
فيدراَلى،  ضيية؟  عَيراقدا  لة  ك��ورد، 

كؤنفيدراَلى، يان سةربةخؤيى؟
بةهَيزيان  هيوايةكى  كورد  ثَيمواية،   *
بة  تايبةت  كيانَيكى  ثَيكهَينانى  بؤ  ناخداية  لة 
بارودؤخى  بةآلم  مافى خؤشيانة،  كة  خؤيان 
بؤ  نيية  هاوكاريان  سياسيى  جوطرافىء 
لةم  النيكةم  ثإؤذةية،  ئةو  جَيبةجَيكردنى 
كة  دةذى  كوردى ضؤن  دةوَلةتَيكى  قؤناغةدا 
رووى  لة  كة  ضواراليةن  بة  ئابَلوقةدرابَيت  

مَيذووييةوة دوذمنى بووبن؟
لة  كورد  كة  ثَيمواية  كؤنفيدراَليش،  بؤ 
قةبارةى  دووردةخاتةوةء  عةرةب  نةتةوةى 
زياد  ناوةنددا  لةطةأل  نَيوانيشيان  كَيشةكانى 
دةكات، هةربؤية فيدراَلييةكى رَيكوثَيك لةسةر 
ثةيوةستبوون  مافء  بةدةستهَينانى  بنةماى 
كوردةكانة  راستى  رَيطاى  ئةركةكانييةوة،  بة 
كة  ثَيمواية  سةربةخؤييش،  بؤ  عَيراقدا.  لة 
عَيراقيبوونيان،  بة  كورد  نةبوونى  ثةيوةست 
زياتر  بةَلكو  ناكات،  كَيشةكان  ضارةسةرى 
هةرَيمى  لةطةأل  زياتر  ثَيويستة  ل��ةوةش 
لة  بةتايبةت  ببَيتةوة،  نزيك  عَيراق  عةرةبى 
سةركردة  لةنَيو  ئةطةر  كلتوورييةوة،  رووى 
تَيإوانينَيكى  هةبن  هةندَيك  سياسييةكاندا 
هةبَيت،  كورد  مافى  بة  بةرامبةر  سلبييان 
مَيذوو،  بةدرَيذايى  عَيراق  طةلى  كة  ثَيمواية 

ثشتطيريى كوردء خواستةكانيان كردووة. 
رذَيم،  رووخاندنى  دواى  رؤذنامة: 
ضاوةإوان دةكرا لة زؤر باردا، بةغدا ضاو 
لَيوةربطرَيت،  ئةزموونى  بكاتء  هةرَيم  لة 
ضةند  لة  دةكرَيت  ب��ةدى  ئ��ةوةى  ب��ةآلم 
ليستى  نةزاهةو  دةستةى  وةك  ثرسَيكى 
كةوت،  بةغدا  ثاش  هةرَيم  كراوة....هتد، 

هاوكَيشةكة بةو شَيوةيةية؟
س��وودم��ةن��دب��وونء  ث���إؤس���ةى   *
دةوَلةتء  لةنَيوان  يةكترى  رؤشنبيركردنى 
ثيكهاتةكاندا، ئاَلؤزء ثَيكداضووة، جياكردنةوةى 

تؤإة كاريطةرةكانى ئاسان نييةء طومانى تَيدا 
ئاَلوطؤإى  ناوةنددا،  هةرَيمء  لةنَيوان  كة  نيية 
بوارى  هةية،  ئيجابيش  سلبيىء  ئةزموونى 
خزمةتطوزاريى لة هةرَيمدا جَيطةى تَيإوانينى 
ناوةندة، ئةوةش كة ثةيوةنديى بة ئةزموونى 
ديموكراسى هةرَيمةوة هةية، هَيشتا لة هةرَيمء 
ناوةنددا كةموكورتةء ثَيويستى بةطةآلَلةكردنى 
بةسةر  باز  هةرَيم  ثَيويستة  زياترةء  ياساي 
هيض ئةزموونَيكى سةركةوتووى ديموكراسي 
ناوةندا نةنَيتء ئةو دامةزراوة ضاودَيرييانةى 
هةرَيم  لة  ثَيويستة  هةن،  ناوةنديش  لة  كة 

بكرَينةوة تا رؤَلى خؤيان ببينن لة بونيادنانى 
ديموكراسىء دةوَلةتى ياساييدا لة هةرَيم.

 رؤذنامة: كَيشةى ناوضةدابإاوةكان، لة 
دةكرَيت،  قةتيس  دةستووريدا  مادةيةكى 
دةبَيت كورد ضى بكات، ئةو ناوضانة بخاتة 
سةر هةرَيم، يان ببنة هةرَيمَيكى سةربةخؤ، 

يان وةك خؤيان بيانهَيَلَيتةوة؟
لة سنوورى  * ثرسى ناوضةدابإاوةكان، 
جَيبةجَيكردنى  ط��ةورةت��رةء  م���ادةى)140( 
كَيشةكان  كوردةوة  تَيإوانينى  لة  مادةية  ئةم 
ناوةندء  تَيإوانينى  لة  بةآلم  دةكات،  ضارةسة 
اليةنةكانى ترى غةيرة كوردةوة، ئةو ناوضانة 
دووب��ارة  دةبَيت  هةربؤية  دةبَيت،  ئاَلؤز 
هةرَيمء  لةنَيوان  هاوبةشى  بة  ثرسة  ئةو 
تاوتوآ  بابةتييانة  شَيوةيةكى  بة  ناوةند 
بؤ  هةبَيت  راستطؤيانة  ويستَيكى  بكرَيتةوةء 
ناوضةويةكيش  هةموو  ضارةسةركردنىء 
بكرَيتء  ضارةسةر  خؤى  تايبةتمةندى  وةك 
لة  ثشتطيريى  بةغداش  هةرَيمء  ثَيويستة 
سةقامطيريىء فةراهةمكردنى خزمةتطوزاريى 
ثَيويستة  بكةنء  ناوضةكَيشةدارةكان 
وةآلم��ى  كَيشةية  ئ��ةو  ض��ارةس��ةرك��ردن��ى 
كة  ئةوةية  ئةويش  بَيت،  طرنط  ثرسيارَيكى 
ئايا بارودؤخء بارى هاوآلتييانى ئةو ناوضانة 
ضين لة رووى خؤشطوزةرانىء ئازادييةوةء 
كة  بكرَيتةو  دَلنيا  لةوة  ناوةنديش  ثَيويستة 
ماناى  هةرَيم،  سةر  ضووة  ناوضةيةك  هةر 
ئةم  نا  ئةطةر  لة دةسةآلتى،  نيية  دةروضوون 
توند  ناوةند  هةَلوَيستى  تر  ئةوةندةى  هةستة 

دةكات بةرامبةر بة داواكاريى كورد. 
كة  ثَيمواية  كةركوكيش،  بة  سةبارةت 
دةسةآلتى  ئ��ةوةي��ة،  ض��ارةس��ةر  باشترين 
كةركوكيية راستةقينةكان بةهَيز بكرَيت لةسةر 
ثشتطيريى  ضارةنووسيانء  شارةكةيانء 
بونيادنانى بكرَيت لة اليةن هةولَيرء بةغداوة. 

ساَلَيك،  لة  زي��اد  لة  بةر  رؤذنامة: 
لة هةرَيم سةريهةَلداء  طؤإان  بزووتنةوى 
تؤ،  راى  بة  كرد،  هةَلبذاردنى  بةشداريى 
بزووتنةوةية  ئةو  وايكرد  بارودؤخ  كام 

لةدايكبَيت؟
* دوو حيزبة سةرةكييةكةى كوردستان، 
نوَينةرايةتى خةباتى كورديان كردووة، بةآلم 
دةرةنجامَيكى سروشتيية كة رةخنة لة ئةداى 
ئؤثؤزسيؤنةوة  لة  كاتَيك  هةبَيت،  حيزب 
طةلى  تَيإوانينى  دةس���ةآلتء  بة  دةب��َي��ت 
شةإء  سنوورى  لة  دةستكةوت  بؤ  كورد 
رووبةإووبوونةوةى ضةكداريدا نةماوة، بةَلكو 
تَيإوانينيان بةرةو دادثةروةريى دةسةآلتدارَيتى 
بونيادنانى  لة  ئةدايان  حيزبةء  دوو  ئةو 
حزمةتطوزاييةكان،  بةجَيطةياندنى  دةوَلةتداو 
بونيادنانى  لة  كورد  سةركةوتنى  سةرةإاى 
ساَلى  دواى  لة  ح��كومإانى  ئةزموونى 
)1991(ةوة، بةآلم ذيانى حيزبيى باَلى بةسةر 
بووة  حيزب  لَيهات،  واى  تا  كَيشا  دةوَلةتدا 
دةوَلةتء لةسةر ئةو بنةمايةش دةستكةوتء 
ثلةكانى هاوآلتيبوونيش دابةشكران، لةاليةكى 

تريشةوة، ضةندين طرووثء كؤمةَلة هةن كة 
دوو  تَيإوانينى  لة  كة  هةية  خواستيان  هيواو 
جَيطةيان  هةرَيمدا،  دسةآلتدارةكةى  حيزبة 
نيية، هةربؤية رةوتى نوَيى وةك بزووتنةوى 
طؤإان  بزووتنةوةى  بوو.  دروست  طؤإان 
بؤ  هةبَيت  سةرنجإاكَيشى  طوتارَيكى  تواني 
دةرفتى  بةآلم  زؤر،  جةماوةرَيكى  راكَيشانى 
بةدةستهَيناني كورسى لة ثةرلةمانى ئَيستادا، 
قورسى  تاقيكردنةوةى  نييةو  بةس  تةنيا  بة 
لة  ثارَيزطاريكردنة  بزووتنةوةية  ئةو  بةردةم 

جةماوةرةكةى كة ئَيستا هةيةتى. 

بةإَيوةبةرى ناوةندى عَيراقى بؤ لَيكؤَلينةوة:

دةبَيت كورد، باز نةدات بةسةر هيض ئةزموونَيكى 
سةركةوتووى ديموكراسي ناوةنددا

ذمــارة )594( سَيشةممة 2010/8/10 10
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بزووتنةوةى طؤإان تواني طوتارَيكى سةرنجإاكَيشى هةبَيت بؤ راكَيشانى جةماوةرَيكى 
زؤر، بةآلم دةرفةتى بةدةستهَيناني كورسى لة ثةرلةمانى ئَيستادا، بة تةنيا بةس نيية

عَيراقـــى



ئؤثؤزسيؤنبوون

ثَيش كؤتايى

دواى ئةوةى لة هةَلبذاردنى )25ى 
تةمموزى 2009(دا، بزووتنةوةى طؤإانء 
هةندَى اليةنى تر نةيانتوانى زؤرينة بؤ 

ثَيكهَينانى حكومةت بةدةستبهَينن، ئةركى 
ئؤثؤزسيؤنبوونيان خستة ئةستؤى خؤيان، 

بةآلم ئؤثؤزسيؤن لةاليةن دةسةآلتى 
كوردييةوة واقيعَيكى نوَى بوو، بة ئاسانى 
قبووأل نةكراء ئةوانةى كة فةرمانإةوان 

لة هةرَيمى كوردستان بةو ئاسانيية دانيان 
بة بوونى »ئؤثؤزسيؤن«دا نةنا.

ئؤثؤزسيؤن  كة  ئ��ةوةش  دواى  ه��ةر 
كوردستاندا  لة  رةسميى  بةشَيوةيةكى 
بة  خؤيةوة  الى  اليةنَيك  هةر  سةلمَينرا، 
هةَلوَيستةكانيدا«  »رةخ��ن��ةء  م��َي��ذووى 

ض�����ووةوةء دةي��وي��س��ت ج��اإدان��ى 
لة هةرَيمى كوردستاندا  ئؤثؤزسيؤنبوون 

لةخؤيةوة دةستثَيبكات.
ئةوةى كة ئَيستا لة كوردستاندا 
ثةرلةماندا  لة  ئؤثؤزسيؤن  وةك 

ض��االك��ي��ى ئ��ةن��ج��ام��دةدةن، 
هةريةك لة »فراكسيؤنى طؤإان 

خاوةنى )25( كورسى، 
ي��ةك��ط��رت��ووى 
ئ��ي��س��ام��ي��ى 
 )6( خ���اوةن���ى 

كؤمةَلى  كورسى، 
 )4( خاوةنى  ئيساميى 

كورسى«ن.
ئؤثؤزسيؤن  ئةركى 

وةك  نةهاتووة،  كؤتايى  لَيرةدا  بوون 
دؤسيةيةدا  ئةم  راب��ردووى  ئةَلقةكانى  لة 

ئاماذةمان ثَيكردووة، هَيشتا لة قؤناغى 
سةرةتاداية، بؤية ثَيويستة طفتوطؤ 

طةشةكردنء  بة  لةبارةى 
مبوونى  بةردةوا

ب���ك���رَي���ت، 
ئايا  ي��ان 
ى  ينطة ذ

س��ي��اس��ي��ىء كؤمةآليةتىء 
هةرَيمى  ضةند ئابووريى  ك��وردس��ت��ان 

ئؤثؤزسيؤن،  طةشةكردنى  بؤ  رَيخؤشكةرن 
هةرَيمى  ل��ة  حيزبايةتى  ك��ةل��ت��وورى 
ئةم  ضةند  تا  ئاستَيكداية،  ض  لة  كوردستاندا 
هَيزة ئؤثؤزسيؤنانة دةتوانن جةماوةر رازى 
ئؤثؤزسيؤنى  دروستبوونى  ئةطةرى  بكةن؟ 

نوَى تاضةند لة ئاراداية؟ 
ثَيويستيى ناسيؤناليزم

باشوورى  تائَيستا  ئ��ةوةى  بةهؤى 
نةتةوةيى  جوغرافيىء  ناكؤكيى  كوردستان 
لةطةأل حكومةتى بةغدا هةية، هيض حيزبَيكى 
دةسةآلتةوة(  )ئؤثؤزسيؤنء  بة  كورديى 
دروشمي  كؤمةَلَيك  بةبَي  بتوانَيت  نيية 
ناسيؤناليستيء بةبآ دواندنء بانطهَيشتكردني 

هةستي ناسيوناليستي لة كوردستاندا بذي. 
بةثَيى وتةى ضاودَيرانى سياسيى،  بةآلم 
ناكؤكء  بوونَيكى  كوردي  ناسيوناليزمي 
طةشةنةكردووة،  ناكامألء  هةية،  الوازي 
ضوارضَيوةى  لة  نةتوانراوة  تائَيستا  ضونكة 
تةنيا  بةَلكو  دابإَيذرَيت،  سياسيى  فيكرَيكى 
فيكريى  ناوةإؤكى  بَى  دروشمَيكى  وةك 
بةدةستى حيزبةكانةوة ماوةتةوةء بةطوَيرةى 
لةبةرئةوة  بةكاردةهَينرَيت،  بةرذةوةنديي 
ناتوانَيت ببَيتة ئةو مةرجةعةي كة كؤنترؤَلي 
ئةوة وادةكات  بكات،  ذياني سياسيي خةَلك 

»ثةيوةنديي حيزبي كوردي بة خالقء بزوَينء 
ناكؤكء  ثةيوةندييةكي  دروستكةرةكةيةوة، 

ثإ طرفتء ثإ طةمة بَيت«.
لةبةرئةوةى ثَيكهاتةى حيزبة كوردييةكان 
هةمووانةوة  بةناوى  ستالينييةء  شَيوة 
هةمووانيشةوة  بةناوى  ب��إي��اردةدةنء 
فاروق  دةكةن، وةك  قةدةغة  لَى  شتةكانمان 
رةفيق دةَلَيت: »حيزبى ئاظانطاردين«، هةروةك 
بنةماى  لةسةر  رابردوودا  لة  دامةزراندنيان 
بةرامبةرء  قبووَلكردنى  بووة،  شؤإشطيإيى 
كة  بةتايبةت،  ن��وَى  هَيزى  دروستبوونى 
قبووأل  درةنط  بَيت  ناسيؤناليستى  هَيزَيكى 

دةكةن.
كةلتوورى يةكتر قبووَلنةكردن

ل���ة ض���وارض���َي���وة ك���ةل���ت���وور 
ء  ا يد كة ك���ةل���ت���وورى طشتيية

وةك  سياسيش 
سياسيي،  دياردةيةكى 

البردني  دةضةسثَيت  كة 
بة  ثَيويستى  واتة  نيية،  ئاسان 

ثرؤسةيةكي طةورةي الدانء 
ئةطةرضى  هةية،  الب��ردن 
بةرامبةر،  نةكردني  قبووأل 

طشتييةء  زاراوةي��ةك��ي 
هةموو كةس بةجؤرَيك 

ل��ة ج���ؤرةك���ان لة 
م����ةوداي����ةك����ى 

دي��اري��ك��راوي 
ج���ي���اوازي���دا 
بةرامبةرى ثَي 
تة قبووأل ناكرَيت،  ا و

هةموو  نيية  جؤرة مةرج 
قبووأل نةكردنَيكي سياسيي هةَلةبَيت.

بةآلم ئايا ئةو رَيسايانةي سياسييةكان لة 
ضيين؟  دةكةن  لةسةر  طةمةي  ئَيمةدا  وآلتي 
واتة، حيزبَيكي سياسيي ضؤن شوناسي خؤي 
دروستدةكاتء ضي ثَيوةرَيك بةكاردةهَينَيت 
ثةيوةنديي  ئةويديدا؟  لةطةأل  مامةَلةكردن  بؤ 
عةسكةرييةكانةوة  دةزطا  بازاإء  بة  حيزب 

ضيية؟
طرفتى ثَيشكةوتن

هَيشتا  كوردي  كؤمةَلطةي  لةبةرئةوةي 
بؤية  نابينَيت،  خؤي  كَيشةكاني  بةإووني 
دةوَي��ت  ماوةيةكمان  ن��ا،  ي��ان  بمانةوَيت 
سيستمةمان  ئةم  ئةلتةرناتيظي  بؤئةوةي 
دةست بكةوَيت، لةبةرئةوةش كة »جورئةتي 
بيركردنةوة بة خَيرايي تةرجةمة ناكرَيت بؤ 

جورئةتي سياسيي«.

طةشةكردنى  طةورةى  طرفتى  ثَيدةضَيت 
كورد  تاكى  كة  بَيت،  ئ��ةوة  ئؤثؤزسيؤن 
لة  نيية  ض��االك  بوونةوةرَيكي  هةميشة 
كاتَيك  بؤية  ئةلتةرناتيظدا،  دروستكردني 
مرؤظ بؤ ئةلتةرناتيظ دةطةإَيت، ئةوا وةك 
دةَلَيت:  رؤشنبير  نووسةرء  عةلى،  بةختيار 
بةبَي  واتة  ئةلتةرناتيظ،  بؤ  طةإان  بةبَي 
طةإان بؤ سَيوي سَييةم، سياسةت دروست 
نابَيت، ئةو دةَلَيت: ئَيمة لة دونيايةكدا دةذين 
ثإة لة ئةطةري سياسيي درؤزن، واتة ئَيمة 
كرمَيكةي  سَيوة  دوو  ب��ةردةوام  ئامادةين 
بةبَي  بخؤينةوة،  بخؤينء  دووةم  يةكةمء 

ئةوةي بؤ ئةلتةرناتيظي سَييةم بطةإَيين.
هَيزَيكى جودا

»ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن��ى 
ك���وردي���ى ت���ا ئ��ةو 
ك���ة ج��َي��ط��ةي��ة ط��رن��ط��ة، 
ك���ة شتَيك ثَيشكةش بكات 
يةكَيتي  ثارتيء  لة 

ن��ةض��َي��ت، ل��َي��ك 
نابَيت  ن��ةض��وون 
لةسةر ثرؤسةي 

ني  د ستكر و ر د
سةتحي  ج��ي��اوازي��ي 

طؤإانى  ببَيت«ء  دروست 
دةموضاوةكان بَيت. 

لة  هةرضةند  ئؤثؤزسيؤن 
ثَيويستة  بَيت،  ن��وَى  كوردستاندا 

نوَيبوونةوةى  ثرؤسةى  ب���ةردةوام 
راستةقينة لة خؤيدا ئةنجام بدات، ئةطةرنا 

ئؤرطانَيكي  هةر  وةك  زوو  يان  »درةن��ط 
ياساكاني  ملمانَيى  بيةوَيت  كة  كؤمةآليةتي 
زةمةنء طؤإاني سةردةمةكان بكات زياترء 

زووتر ثيردةبَيت«.
ل��ةوةدا  ئؤثؤزسيؤن  ج��وداى  هَيزى 
دةبَيت، كة هةَلطري ثإؤذةي ثاشةإؤذ بَيت، 
واتة بةإاستي بتوانَيت لةو مؤدَيلة سياسيية 
دةشَيت  دةربضَيت،  هةية  ئَيستا  ب��اوةى 
كة  بَيت،  نهَينييةية  دةرطا  ئةو  ئؤثؤزسيؤن 
طرنطةكاندا  قةيراناويية  ساتة  لة  كؤمةَلطة 
طؤإانء  بة  ئومَيدَيكي  ثَييةتىء  ثَيويستى 

نةخنكانء دةربازبوون هةية.
دةكرَيت سةرنج بدةينة ئةو هَيزانةى كة 
مةيدانى  لة  ئؤثؤزسيؤنةوة  بةناوى  ئَيستا 
تاضةند  كاردةكةن،  كورستاندا  سياسيى 
هَيزة  لة  جودا  هَيزَيكى  سثَيدةى  توانيويانة 
بكةن؟  ثَيشكةش  تةقليدييةكان  سياسيية 
لةء  جودا  رَيكخراوَيكى  توانيويانة  تاضةند 
رَيكخراوانةى لة ضوارضَيوةي ياساى حيزبة 

ستالينييةكان خؤيان دةرباز بكةن؟
كارةساتي  ئؤثؤزسيؤن  ك��ؤن��دا  ل��ة 
توندء  زؤر  شؤإشي  يان  كؤمةآليةتي، 
كؤنترؤأل نةكراوي لَيدةكةوتةوة، بةآلم ئَيستا 

هيض كؤمةَلطةيةك ئةطةر ناوى ديموكراسى 
ئؤثؤزسيؤن  بَى  ناتوانَيت  نابَيت،  لةخؤى 

بةرةوثَيشضوون بةخؤيةوة ببينَيت.
طؤإان لة ضييدا؟

هةموو دةسةآلتدارَيك حةز دةكات واى 
سيستمى  لة  كةموكوإيي  كة  بدات  نيشان 
ذيانى  واقيعى  بةآلم  نيية،  حوكمإانيةكةيدا 
ثَيضةوانة  ئ��ةوة  كؤمةَلطةكان  هةموو 

دةكةنةوة.
لةدواى  بوو  كاتَيك  طؤإان  ضةكةرةى 
)17( ساأل حوكمإانيى )سةرةتاى 2007(، كة 
كارةباى  سةعاتَيك  تةنيا  رؤذانة  حكومةت 
دابين دةكردء ئةوانةي  توانايان هةبوو )8-7( 
موةليدةكان  خاوةن  لة  كارةباى  سةعات 

بةهؤى  ئةو ثةتاي  كؤلَيرايةي  دةكإى، 
لةو  هةر  سلَيماني  كة  لة  ساَلةدا 

ب����آوب����ووةوة، 
ئ����اوي����ش دةرك��ةوت 

كَيشةيةكي  
ط����ةورة 
ب�������وو 
ن  لةهةما

ك��ات��دا 

كَيشةي  
ن  و جَيبو نيشتة

خانوو  كرَي  هةبوو، 
بةخَيرايي   ب���ةإؤذ  رؤذ 

موشةك بؤ ئاسمان بةرز دةبووة 
بةئَيستاشةوة، ئةوكات سةرةتاى 
دةرك��ةوت��ن��ى ط����ؤإان ب��وو، 
حكومةت وا بانطةشةى دةكرد 
كة هيض كةموكوإييةك نيية.

داواى  ئؤثؤزسيؤن 
لة  دةك�����ات  ط�����ؤإان 
ج��ي��اوازي��ي  ن��َي��وان 
مووضة و  بةرزترين 
ن���زم���ت���ري���ن 
م�����ووض�����ةي  
دةبَيت  حكوميدا، 
هةوَلى نةهَيشتنى 
ج���ي���اوازي���ى ب���دات 
كؤمةَلطةى  ئَيستا  ضينةى  دوو  ئةو  لةنَيوان 
ضينَيكي   بؤ  دابةشبووة،  بةسةردا  كورديى 

زؤر دةوَلةمةندء ضينَيكي  زؤر هةذار.

ثَيش طؤإان
»طؤإان  وتارى  لة  مستةفا  نةوشيروان 
لَيرةوة دةستثَيدةكات، جياكردنةوةى حيزب 
لة حكومةت«، كة لة مانطى كانوونى دووةمى 
نووسيويةتى:  بآويكردةوة،  )2009(دا 
دةسةآلت:  سَي  هةر  كوردستان  لة  ئَيستا 
دام��ةزراوة،  قةزائي،  تةنفيزي،  تةشريعي، 
دةوام  رؤذان���ة  ه��ةن ء  دةسةآلتانة  ئ��ةم 
ئةكةن، بةآلم هةرسَيكيان لة اليةن حيزبةوة 
ئةكاتء  ئاراستةيان  حيزب  دروستكراونء 
ئامؤذطاري  رَينماييء  فةرمانء  بةثَيي 
س��ن��ووردارةدا  ضوارضَيوة  لةو  حيزبء 

كردوون،  دياري  بؤي  حيزب  كة  ئةجوَلَين، 
شةرقي  ئةوروثاي  وةكو  كوردستان،  لة 
جاران، حيزب زاَلة بةسةر هةموو دامودةزطا 
نةك  حيزب،  بؤ  دَلسؤزيي  دةوَلةتيةكاندا، 
دةوري  لَيهاتوويي،  نيشتمانثةروةرييء 
بإيادةري هةية لة دامةزراندني فةرمانبةرء 
مجةوري  لة  هةر  حكومةتدا  كارمةندةكاني 
تةندروستيء  بنكةي  فةإاشي  مزطةوتء 
تا  ثؤليسي دارستانةوة،  خوَيندنطةي طوندء 
ئةطاتة سةر بةإَيوةبةري طشتييء جةنةرالء 
وةزيرء سةفير، حيزب، ئةمانة بةكار ئةهَينَي 
بؤ فراوانكردني نفوزء دةسةآلتي خؤي، بة 

تايبةتي هي سةركردةكاني.
ئايا طؤإان وةك هَيزَيكى ئؤثؤزسيؤن كة 
لة 2009/7/25ةوة بةشَيوةيةكى رةسميى لة 
لةسةر  كارى  تاضةند  ناسراوة،  كودستاندا 
ئةم كةموكوإييانة كردووة؟ء ثإؤذةكانى بؤ 
ضارةسةركردنى ئةو ئاريشانةى نةوشيروان 

مستةفا باسيكردوون ضين؟

زةلكاوى سياسةت
تَيرسن لة شانؤطةري )ئةستَيلكة 
مةزنةكة(دا، باس لةدوو كةس دةكات 
ط��ةورة  بةنداوَيكي  ل��ةب��ةردةم 
راوةستاون، يةكَيكيان رؤشنبيرةو 
خزمةتكاري  ئةويتريشيان 
 . ية كة ستَيلكة ئة
رةون�����ةق�����ي 
كة  ستَيلكة ئة
تيشكي  ل���ةب���ةر 
مةلةكرن  ح��ةزي  مانط، 
خزمةتكاري  بةآلم  دةبزوَينَيت، 
ب��ةن��داوةك��ة، ئ��ةوةي 

ه��ةم��وو 
ئةستَيَلكة  ل��ةط��ةأل  ت��ةم��ةن��ي 

لةثشت  دةزانَيت  بةسةربردووة،  مةزنةكة 
بةنداوةكة ،  جواني  روونيء  رةونةقء 
نةبينراو   كوشندةي  توخمَيكي 
خ��ؤي ش���اردووةت���ةوة، 
كوشندة  توخمَيكي 
 هةموو ئةوانة بؤ 
قووآليي  نَيو 

ب���ؤ ئ��ةب��ةد خ��ؤي، 
نةك ث��ةل��ك��َي��ش  دةكات، 

بةَلكو  ئةوة،   ب��ةإؤذ هةر  رؤذ 
درزي تَيدةكةوَيت، بةنداوةكة لةماو لةوال 

كوشندةيية  ئةو  دةتةقَيت  دَي��ت،  رؤذَي��ك 
دنيا  هةموو  خؤيء  دةرةوةي  ثةلدةهاوَيتة 

وَيراندةكات.
نووسةر  حةمةئةمينى  ئيسماعيل  وةك 
دةَلَيت: لة وآلتى ئَيمةدا ذمارةيةك زةلكاوى 
ئؤثؤزسيؤن  ئةطةر  هةية،  شَيوةية  لةو 
ثؤزةتيظ  روونء  ضارةنووسَيكى  بةرةو 
بةو  بةربطرَيت  ناتوانَيت  ئ��ةوا،  ن��ةإوات 
هةية،  ئَيمةدا  وآلتةى  لةو  كة  زةلكاوانةى 
وشككردنى  زةلكاوةكانء  خاوَينكردنةوةى 
لة  زةلكاودروستكردن  سةرضاوةكانى 

ئةستؤى ئؤثؤزسيؤنداية. 
 )20( ل��ةم��اوةى  سياسةت  زةل��ك��اوى 
ئابووريى،  كاية  زؤربةى  رابردوودا  ساَلى 
اليةنة  رؤش��ن��ب��ي��ري��ىء  ك��ؤم��ةآلي��ةت��ى، 
سياسييةكةشى  كاية  خودى  جوانةكانى 
خةركيى  جؤرةكان  لة  بةجؤرَيك  قووتدا، 
جةستةى  ئةندامانى  هةرسكردنى  قوتدانء 
خؤشيةتى، ئةطةر ئؤثؤزسيؤن ضارةنووسى 
دةبَيت  ئ��ةوا  طرنطة،  ال  خؤى  كؤمةَلطةء 
بكاتء  قوتار  خؤى  دوودَليى  راإاي��ىء  لة 
لة  ئةطةرنا  روو،  بخاتة  جوداى  ث��إؤذةى 
طةإى داهاتوودا زةلكاوى سياسةت سةرى 

ئؤثؤزسيؤنيش قوت دةدات.

ضارةنووسى ئؤثؤزسيؤن 

13ذمــارة )594( سَيشةممة 2010/8/10
hewal.rozhnama@gmail.com

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؟، 
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فةريد ئةسةسةرد، لةو بإوايةداية كة 
هةميشة ثةيوةنديى نَيوان ئؤثؤزسيؤنء 

دةسةآلت، طرذةء طرذييةكة بنةماية، 
نةك ثةيوةنديية دؤستانةكةى نَيوان 

هةردووال. بةإَيوةبةرى سةنتةرى 
لَيكؤَلينةوةى ستراتيذيى، لةم 

ضاوثَيكةوتنةدا، ئةوة رةتدةكاتةوة كة 
ئؤثؤزسيؤنى سلبىء ئيجابى هةبَيتء 

دةَلَيت: هةَلويستى ئيجابىء سلبى هةيةء 
بةثَيى كاتء مةسةلةكانيش دةطؤإَيت. 

هةروةك طةشبينة بة بةرةوثَيشضوونى 
ديموكراسى لة هةرَيمدا كة ثَيشكةوتنى 
ئؤثؤزسيؤنيش لةو روانطةيةوة تةماشا 

دةكات.

رؤذنامة: هةَلسةنطاندنى بةإَيزتان، بؤ 
دةسةآلت  ئؤثؤزسيؤنء  نَيوان  ثةيوةنديى 

ضيية؟
* زؤرج���ار ب��اس ل��ةوة دةك��رَي��ت كة 
ن��َي��وان  ل��ة  ن��ادروس��ت  ثةيوةندييةكى 
جؤرَيك  هةية،  دةسةآلتدا  ئؤثؤزسيؤنء 
كة  نابَيت  بةوة  لَيدةطيرَيت،  رةخنةشى  لة 
دةمةوَيت  من  هةبَيت،  نَيوانياندا  لة  طرذى 
بَلَيم، لة سةرانسةرى دنيادا ثةيوةنديى نَيوان 
طرذييةكة  طرذةء  دةسةآلت،  ئؤثؤزسيؤنء 
بنةماية، نةك ثةيوةنديية دؤستانةكةى نَيوان 

هةردووال.
هةبوو،  ديموكراسى  وآلتَيكدا  هةر  لة 
دةرفةتَيكى زؤر بؤ ئةو ثةيوةنديية دروست 
دؤستانة،  ثةيوةندييةكى  نةك  بةآلم  دةبَيت، 
مةسةلةى  ديموكراسيدا،  سايةى  لة  ضونكة 
ثَيش  دَيتة  دةسةآلت  دةستاودةستكردنى 
ئؤثؤزسيؤنء  نَيوان  ثةيوةنديى  بة  ئةمة  كة 

دةسةآلت دروست دةبَيت. 
هةرَيمى  لة  كة  دابنَيين  واى  ئَيمة  ئةطةر 
نَيوان  لة  طرذ  ثةيوةندييةكى  كوردستاندا، 
دةسةآلتء ئؤثؤزسيؤندا هةية، ئةوا هةمان 
ئةمريكاء  لة  تةنانةت  وآلتان،  لة  ثةيوةنديي 
بةريتانياء فةإةنساش هةية كة ئةم سآ وآلتة 

لة رووى ديموكراسييةوة ثَيشكةوتوون.
طرذيية  ئةو  دةتوانيت،  رؤذنامة: 

روونتر بكةيتةوة؟
* نزيكتر دةبمةوة بؤ وآلتانى ناوضةكةء 
دراوسَيمان، ثةيوةنديى نَيوان ئؤثؤزسيؤنء 
ئَيران، ئوردن، كوةيت  لة توركيا،  دةسةآلت 

كة ضوار وآلتن تا ئةندازةيةك ديموكراسييان 
تَيداية، لة هةر ضوار وآلتةكةدا ثةيوةندييةكى 
طرذ لةنَيوان ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتدا هةية، 
ئيتر بة ثَيى وآلتةكان، طرذييةكة كةمء زياد 
بةهةمان شَيوةية،  لة كوردستانيش  دةكات، 
باسى  كة  سةيرة  الم  زؤرجار  لةبةرئةوة، 
ناتةندروست  ثةيوةندييةكى  دةكةن،  ئةوة 
لة  ضونكة  هةية،  اليةنةدا  دوو  ئةم  لةنَيوان 
بنةمادا ثةيوةندييةكة لةسةر بنةماى طرذيى 

دادةمةزرَيت.
بةو  بةرامبةر  بؤضوونت  رؤذنامة: 
دةستةواذةية ضيية، كة دةَلَيت: ئؤثؤزسيؤن 

دان بة هيضى خَيرى دةسةآلتدا نانَيت؟
ض��وارض��َي��وة  ل��ة  بةشَيكة  ئ��ةم��ة   *
طشتييةكةى نَيوانيان كة لة ناوةإؤكدا طرذة، 
رؤَلة  ئةو  ئؤثؤزسيؤن  وآلتان،  زؤربةى  لة 
لة  رةخنةى  هةميشة  طَيإاوةء  نَيطةتيظةى 
لةهةمانكاتيشدا،  بةآلم  طرتووة،  حكومةت 
بة  ثةيوةندييان  ك��ة  م��ةس��ةالن��ةى  ل��ةو 
ئاسايشى نةتةوةييةوة هةبووة، ئؤثؤزسيؤن 
توانيويةتى بؤضوونَيك طةآلَلة بكات كة زؤر 

نزيكبووة لة بؤضوونى دةسةآلتةوة. 
رؤذنامة: كةواتة طرذييةكة حاَلةتَيكى 

تةندروستة؟
بة  ثشت  طشتييةكة  ضةمكة  ثَيمواية،   *
دؤستايةتيى  بة  نةك  دةبةستَيت،  طرذيى 

هةردووال.
رؤذنامة: لة وآلتَيكى وةك ئةمريكادا، 
ثشتبةستوون  طشتييةكان  بةرذةوةنديية 
بة دةستوورى نووسراو، بةآلم لة هةرَيمدا 
خوَيندنةوةى  نييةء  دةس��ت��وورم��ان 
طشتيى  بةرذةوةنديى  بؤ  جياوازيش 

دةكرَيت.
سياسةتى  واية،  شوَينَيك  هةموو  لة   *
دةستوورى  ياساء  بة  ثشت  حكومةت 
ئ��ةوةش  ب��ةآلم  دةبةستَيت،  ن��ووس��راو 
هةَلدةطرَيت،  جياواز  دي��دى  ب��ؤض��وونء 
ه��ةري��ةك ل��ة ط��ؤش��ةن��ي��ط��اى خ��ؤي��ةوة 

بةرذةوةندييةكان دةخوَيننةوة.
بؤ  خؤى  ديدى  حكومةت  ئةمريكا،  لة 
كة  دةبينَيت  لةوةدا  طشتيى  بةرذةوةنديى 
ظَيتنام  لة  خؤى  دؤستةكانى  ثشتطيريى 
ظَيتنام  كة  بكات  ئةوة  لةسةر  كار  بكاتء 

بةهؤى  كؤمؤنيستةكان،  دةست  نةكةوَيتة 
ئةوة قةيرانى طةورة رووى لة حكومةتى ئةو 
زؤر  بةرةيةكى  كرد،  ئةمريكا  سةردةمةى 
دةستةبذَيرى  لةناو  بةهَيز  بةرهةَلستكارى 
سياسيىء رؤشنبيريىء شةقام هاتة كايةوة، 
كة  بووة  ئةوة  حكومةت  بؤضوونى  بةآلم 
ناتوانَيت  نةتةوةييةء  بةرذةوةنديى  ئةمة 

دةستبةردارى ئةوة ببَيت.
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  رؤذنامة: 
بؤ  ك���ردووة  دابةشكاريى  دةس���ةآلت 
ئؤثؤزسيؤنء ناوى سلبىء ئيجابى لَيناوة، 

ئةو دووجؤرة لة ئؤثؤزسيؤن، هةن؟
ناكرَيت  داب���ةش  ئ��ؤث��ؤزس��ي��ؤن،   *
ئؤثؤزسيؤن،  ئيجابيداء  سلبىء  بةسةر 
دةتوانَيت  دياريكراودا،  هةلومةرجَيكى  لة 
لة  بنوَينَيتء  ئيجابى  زؤر  هةَلوَيستى 
سلبى  هةَلوَيستَيكى  تردا  هةلومةرجَيكى 

هةبَيت سةبارةت بة مةسةلةيةكى تر.
ه��ةل��وم��ةرج��ةك��ة، ه��ةَل��وَي��س��ت��ةك��ة 
دةسةآلت،  سةر  دةمَينَيتةوة  دياريدةكاتء 
يان  دادةنَيت،  ئيجابى  بة  ئةم هةَلوَيستة  ئايا 
ماف  ئؤثؤزسيؤن  ئةوةم،  لةطةأل  سلبى.  بة 
هةبَيت،  دي��دةى  ئةم  كة  دةس��ةآلت  بداتة 
ضونكة ئةمة بةشَيكة لة ديدى دةسةآلت بؤ 
ئةو  دةسةآلتيش  دةبَيت  بةآلم  مةسةلةكة، 
جياوازى  ديدى  كة  ئؤثؤزسيؤن  بداتة  مافة 

هةبَيت.
لةوبإوايةدام، الى ئَيمة لَيك تَينةطةيشتنَيك 
ثَييواية  دةس��ةآلت  هةية،  مةسةلةكان  بؤ 
ئازاديى  بؤ  ضوارضَيوةيةك  دةبَيت  كة 
ثَييواية،  ئؤثؤزسيؤنيش  هةبَيت،  رادةربإين 

ثَيطةى خؤى ئةو دةرفةتةى دةداتآ كة هيض 
نةبَيتء  ئازاد  بيروإاى  بؤ  ضوارضَيوةيةك 
بؤضوونةدا،  دوو  ئةم  لةنَيوان  نةتوانراوة 

هاوسةنطييةك دروست بكرَيت.
سياسيىء  ذي��ن��ط��ةى  رؤذن���ام���ة: 
كؤمةآليةتىء ئابووريى هةرَيم، طونجاوة 
بؤئةوةى ئؤثؤزسيؤن تَييدا طةشة بكات؟

ثَيشينةيةكى  سةر  ئةمانباتةوة  ئةمة   *
ئؤثؤزسيؤنمان  ئةزموونى  ئَيمة  مَيذوويى، 
كورد  ئةوةش  ضةكدارانةية،  بةآلم  هةية، 
ئةو  زؤرب��ةى  دذى  لة  ب��ردووة  بؤ  هاناى 
ئةم  بةآلم  بوون،  ديكتاتؤر  حكومةتانةى 
ئةزموونة ئةوةندة طةشةى نةكردووة كة لة 
ثَيشكةش  ثَيشكةوتووتر  دؤخَيكى  كؤتاييدا 

بكات.
كة  ضةكدار  هَيزَيكى  هةر  بؤنموونة، 
سةرةنجامة  بةو  كؤتاييدا  لة  ثَيكهاتووة، 

بكاتء  بةغدا  لةطةأل  وتوءَيذ  كة  طةيشتووة 
لة  بهَينَيتء  ضةكدار  ئؤثؤزسيؤنى  لة  واز 
بةدةستهَينانى  بؤ  هةوَلدانى  ضوارضَيوةى 
هةندَيك  نةتةوةيةكانيدا،  مافة  لة  هةندَيك 
حكومإان  سياسيى  رذَي��م��ى  لة  ثؤست 
رذَيمة،  لةو  بةشَيك  بة  ببَيت  وةربطرَيتء 
لةسةر  نةيتوانيوة  كة  وايكردووة  ئةوةش 
بةرامبةر  ئؤثؤزسيؤن  ببَيتة  عَيراق  ئاستى 
بةغدا، لة سةر ئاستى ناوخؤش، لةبةرئةوةى 
يةك حيزب زاَلبوو بةسةر ئاستى سياسيدا، 
لةئارادا  ئؤثؤزسيؤن  بؤ  كارا  دةرفةتَيكى 

نةبوو.
لة رووى ئةو سةردةمةوة، ديموكراسى 
كة  ئةوةية  ثَيشكةوتووةكاندا  وآلت��ة  لة 
هاوآلتى داهاتَيكى جَيطيرء دياريكراوى هةية، 
سةربةخؤيى  توانيويةتى  هؤيةشةوة  بةو 
ئابووريى بؤخؤى دابين بكات، ئةو وآلتانةش 
نييةء  سةقامطيرى  داهاتى  هاوآلتيى  كة 
ئةو  هةإةشةداية،  لةذَير  هةميشة  داهاتةكة 
هاوآلتيية ناتوانَيت بةشداريى كاراى هةبَيت 

لة دروستكردنى ديموكراسى لة وآلتةدا.
هاوآلتى  كوردستاندا  هةرَيمى  لة  تا 
نةبَيت،  سةبةرخؤى  جَيطيرء  داهاتَيكى 
لة  هةبَيت  ثؤزةتيظى  رؤَل��ى  ناتوانَيت 

ثَيشخستنى ديموكراسى لة وآلتةكةماندا.
رؤذنامة: بةشَيكى زؤر لة حيزبةكانى 
ضةكداريى  بنضينةى  لةسةر  ئَيمة، 
خةَلكةوة  بةناوى  ئَيستاش  دامةزراونء 
دةكةن،  قةدةغة  شتةكان  بإياردةدةنء 
حيزبى  كة  حيزبييةدا  ذينطة  لةم  ئايا 
رؤَلى  دةتوانَيت  ئؤثؤزسيؤن  هةية،  قائيد 

هةبَيت؟
* ئةو حيزبانةى كة ئَيستا لة كوردستاندا 
هةن، هةميشة رووخسارَيكى ثؤثؤليستييان 
لة  يان  فةنزويال،  لة  كة  لةوانةن  هةيةء 
بةوانةى  بةراورد  بة  بةآلم  هةن،  نيكاراطوا 
ضونكة  ثَيشكةوتووترن،  ئ��ةوان  ئَيمة، 
لةئاراداية،  دةسةآلت  دةستاودةستكردنى 
هةية  دةرفةتَيك  ئَيستاش  ثَيمواية،  بةآلم 
ئةركةكانى  بتوانَيت  ئؤثؤزسيؤن  بؤئةوةى 
خؤى جَيبةجَيبكات، لةإاستيشدا ئؤثؤزسيؤن 
لة  جَيبةجَيكردووة،  خ��ؤى  ئةركةكانى 
راى  دةربإينى  حكومةتء  لة  رةخنةطرتن 

خؤى، ئةوة بةشَيكة لة ئةركةكانى.
كوردستاندا،  هةرَيمى  لة  رؤذنامة: 
قبووَلكردن  يةكتر  كلتوورى  ضةند  تا 

ثَيشكةوتووة؟
بة  ث��ةي��وةن��دي��ى  مةسةلةية  ئ��ةم   *
زياتر  هةية،  كؤمةآليةتييةوة  طةشةكردنى 
ثةيوةنديى بةوةوة هةية كة ئةو كؤمةَلطايةى 
ئةوةى  عةسكةرتارة.  يان  مةدةنيية  ئَيمة، 
من دةيبينم، لة كؤمةَلطةى ئَيمةدا بنةماكانى 
ك��ردووة،  طةشةيان  مةدةنى  كؤمةَلطةى 
بةآلم ئةو شَيوةيةي نيية كة زاَلبَيت بةسةر 

بنةماكانى كؤمةَلطةى عةسكةرتارييدا.
طواستنةوةداين،  قؤناغَيكى  لة  ئَيستا، 
عةسكةرتاريىء  ضةمكة  بةهاو  لةنَيوان 
بؤضوونة  نَيوان  لة  مةدةنييةكاندا،  ضةمكة 
ثَيمواية،  كؤنةكاندا.  بؤضوونة  تازةكانء 

ئايندة ئةم مةسةلةية روون دةكاتةوة.
دةرنط  ضةسثا،  كة  كلتوور  رؤذنامة: 
بكةين  ضي  دَي��ت،  بةسةردا  طؤإانى 

بؤئةوةى طؤإانةكة خَيراتر بكةين؟
* بؤضوونم ئةوةية كة لةمبارةيةوة هيض 
ثةيوةندييان  شتانة  ئةم  ضونكة  ناكرَيت، 
ئةمة  نيية،  تاكةوة  ئيرادةى  سياسةتء  بة 
هةية،  كؤمةَلطةكةوة  هةموو  بة  ثةيوةنديى 
بؤنموونة،  كة  لة كؤمةَلطةيةكدا دةذين  ئَيمة 
زؤر  ثياو  بة  بةرامبةر  ذن  بةشداريى 
لةدواوةية، ئَيمة هةرضةند هةوَلى ثشتطيريى 
كؤمةَلطة  تا  ثَيشةوة،  بضَيتة  كة  بدةين  ذن 

قؤناغَيك نةبإَيت، هيضمان ثَيناكرَيت.
واي��ة،  ديموكراسيشدا  مةسةلةى  لة 
لةناو  هاوضةرخةكان  بةها  ب��ؤض��وونء 

بة  سةبارةت  ك��وردةواري��دا  كؤمةَلطةى 
مرؤظء  مافى  ديموكراسى،  مةسةلةى 
)20(س��األ  لةضاو  رادةرب��إي��ن،  ئ��ازادي��ى 
لةمةوبةر طةشةكردووترة، بةرةو ثَيشتريش 
تازةكانةء  بةها  بؤ  ئايندة  بؤية  دةإوات، 

لةناوضوونيش بؤ بةها كؤنةكانة.
رؤذنامة: وةك كةسَيك كة حيزبةكةى 
بةإَيزتان بةشدارة لة دةسةآلتدا، ثَيتواية، 
ئؤثؤزسيؤن لةسةر بةرنامة ئيش دةكات؟

بةرنامةيةكى  ئؤثؤزسيؤن  ثَيمواية،   *
ف��ةوزاء  لة  جؤرَيك  نييةء  دياريكراوى 
هةَلةشةيى بة هةَلوَيستييةوة ديارةء هؤكةشى 
لة  ئؤثؤزسيؤن  كة  دةطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ 
شةقامةوة نزيكترة تا لة دةسةآلتء يةكَيك 
ئةوةية  شةقاميش  رووخسارةكانى  لة 
شَيواويى  ثاشاطةردانىء  هةميشة  كة 
ئؤثؤزسيؤن  لةبةرئةوة  بةسةريدا،  زاَل��ة 
ئةوةى  جياتى  لة  كةوتووة  شةقام  دواى 
بة  كردووة  شةقامى  شةقام،  رابةرى  بَيتة 
ئةو  كة  وايكردووة  ئةمةش  خؤى،  رابةرى 
دياريكردبوو،  لةسةرةتاوة  بةرنامةيةى 

نةيتوانوة جَيبةجَيى بكات.
بة  طةشبينيت  ضةند  تا  رؤذنامة: 
هةرَيمى  لة  ئؤثؤزسيؤن  طةشةكردنى 

كورستاندا؟
* طةشبينم بة طةشةكردنى ديموكراسى 
مةسةلة  ك��ة  ك��وردس��ت��ان  ه��ةرَي��م��ى  ل��ة 
ئؤثؤزسيؤنيش  وةك  ثةيوةنديدارةكانى 

دةطرَيتةوة.
لة  ك��رد،  باست  ئ��ةوةى  رؤذن��ام��ة: 
كة  دةردةك��ةوَي��ت  ئةهليدا  رؤذنامةى 
دةنطى  نزيكةء  شةقامةوة  لة  هةميشة 
لةسةر  رات  لَيرةوة  دةطةيةنَيت،  شةقام 
ثةيوةنديى رؤذنامةى ئةهلىء ئؤثؤزسيؤن 

ضيية؟
* جياوازيى هةية لةنَيوان ئةو دووانةدا، 
بؤضوونى  لة  طوزارشت  ئةهلى  رؤذنامةى 
بؤضوونةكان  زؤرج��ار  دةك��ات،  شةقام 
ديدى سياسييان ثَيوة ديار نيية، ناشيةوَيت 
سياسيى  بؤضوونَيكى  ل��ة  ط��وزارش��ت 

دياريكراو بكات.
ئامانجى  بةبآ  ناتوانَيت  ئؤثؤزسيؤن، 
رؤذنامةى  لةكاتَيكدا  كاربكات،  سياسيى 
سياسيى  ئامانجى  بةبآ  دةتوانَيت  ئةهلى 
كاربكات، ئةوةى بةسةر رؤذنامةى ئةهليدا 
زاَلة، ثةيوةنديى بة هةندَيك مةسةلةوة هةية، 
لةوانةش ثةيداكردنى داهاتء ريكالم، بةآلم 
بةسةردا  ئةوةى  ئؤثؤزسيؤن  نيية  مةرج 
ئؤثؤزسيؤن  ئامانجى  ضونكة  بَيت،  زاأل 
بةو  دةس��ةآلت  بة  طةيشتن  بة  هةوَلدانة 
دةزانَيت،  ثةسةندى  بة  خؤى  كة  شَيوازةى 
زؤر  سوودى  دةتوانَيت  ئؤثؤزسيؤن  بةآلم 

لة رؤذنامةى ئةهلى ببَينَيت.
ئ��ةو ث��ةي��وةن��دي��ي��ةى ك��ة ل��ة ن��َي��وان 
هةية،  ئةهليدا  رؤذنامةى  ئؤثؤزسيؤنء 
ئةهلىء  رؤذن��ام��ةى  لةنَيوان  ثتةوترةء 
زؤرج��ار  ل��ةب��ةرئ��ةوة  نيية،  دةس��ةآلت��دا 
مةبةست  بةبآ  مةبةستء  بة  هةماهةنطى 
ئؤثؤزسيؤندا  ئةهلىء  رؤذنامةى  نَيوان  لة 

دروستدةبَيت.

ئؤثؤزسيؤنبوون
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فةريد ئةسةسةرد: شـةقـام رابـةرايـةتـى ئـؤثـؤزسـيـؤن دةكـات

لة سةرانسةرى دنيادا ثةيوةنديى نَيوان 
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت، طرذةء طرذييةكة 

بنةماية، نةك ثةيوةنديية دؤستانةكةى نَيوان 
هةردووال

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. 

فةريد ئةسةسةرد
لةدايكبووى ساَلى )1956(ة 

لةهةولَير.
بةإَيوةبةرى سةنتةرى 

ستراتيذيى  لَيكؤَلينةوةى 
كوردستانة.

سةرنووسةرى طؤظارى سةنتةرى 
ستراتيذيية. لَيكؤَلينةوةى 

ضةندين كتَيبى هةية، لةوانة:
البارزاني. الثقافة  -اصول 

بعد  الكردية  السياسة  -اجتاهات 
حرب العاملية الثانية.
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ئــــابوورى

راثؤرتى: خاليد مةحمود 

ثةرلةمانتارانء رؤشنبيران، داواى 
راطرتنى ناردنة دةرةوةى ناياسايى 
نةوتء روونكردنةوةى داهاتةكةى 

دةكةن.

 )24( تةمةن  مةحمود،  عومةر  سيروان 
ساأل طةنجَيكى رؤشنبيرى قةزاى ثَينجوَين، 
بة  رؤيشتنى  لة  زؤرةوة  نيطةرانييةكى  بة 
لَيشاوى نةوت ئاماذةى بةوةدا: كة مةرزى 
باشماخ هةر لة سةرةتاوة جطة لة تةثوتؤزء 
سوودَيكى  هيض  رووداو  لَيكةوتنةوةى 
ثَينجوَين،  دانيشووانى  بؤ  نيية  ئةوتؤى 

س����ةرةإاى ئ���ةوةى ك��ة زؤرج���ار 
ميللةت  س��ام��ان��ى 

دةكرَيت،  تاآلنفرؤش  ناشةرعيى  بة  لَيرةوة 
ضيدى  ثَينجوَين  خةَلكى  »ثَيويستة  وتيشى: 
رَيطةنةدةن كة لةناو ماَلياندا دزى لة ميللةت 

بكرَيت!«.
نةدرَيت  رَيطة  طرنطيزانى  بة  سيروان، 
ثَينجوَيندا  بةناو  ثَيكهاتةكانى  نةوتء  كة 
»هةر  وتى:  دةرةوة،  ببرَيتة  بةناياسايى 
كة  دةكةينةوة،  ئاطادار  حكومةت  لَيرةوة 
بؤ  مةرزة  ئةو  داهاتى  لة  رَيذةيةك  دةبَيت 
رَيطةى  كات  بةزووترين  بَيتء  ثَينجوَين 
بكرَيت،  دووسايد  سيدسادق(   - )باشماخ 
دةبَيتء  ترمان  هةَلوَيستى  بةثَيضةوانةوة 

رَيطة نادةين مافمان بخورَيت«.
هاوكات كاميل قادر، ئةندامى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى سلَيمانى، كة خؤى 
خةَلكى ثَينجوَينة 

رؤشنبيرانء  لةإَيطةى  زانى  ثَيويستى  بة 
كةسايةتيية بةناوبانطةكانى كوردستان راى 
داهاتى  بزانرَيت  تا  دروستبكرَيت،  طشتيى 

ئةم نةوتة بؤكَى؟ بؤضى؟ بةكاردَيت«.
رؤذنامة  بؤ  ئةنجومةن  ئةندامةى  ئةو 
زةرةرمةندترين  كة  لةوةشكرد:  باسى 
زةرةرمةند  لَيى  ئةوةندةى  ثَينجوَينة،  شار 
تَيكضوونى  لة  نابن،  سوودمةند  لَيى  دةبن، 
تانكةرانةوة  ئةو  كَيشى  بةهؤى  رَيطاوبان 
كة دروستبوونى رووداوى مرؤيىء ماديى 
»داوامان  وتى:  رؤذنامة  بؤ  لَيدةكةوَيتةوة، 
روونكردنةوةمان  دةس��ةآلت  كة  ئةوةية 
ثرؤسةية  ئةو  داهاتى  لة  كَى  بزانين  بداتَى، 
وةك  ئَيمة  كاتَيكدا  لة  بووة؟  سوودمةند 
بؤية  نةبووين،  سوودمةند  لَيى  هاوآلتى 
ب��دةن  ب��إي��ارَي��ك  ه��ةر  خةَلكين  ل��ةط��ةأل 
سةرضاوةى  ئاشكراكردنى  بة  سةبارةت 
راطرتنى  يان  نةوت،  داهاتى 
دةرةوةى  ناردنة 

ئةو نةوتة«. 

الى خؤشيةوة سةرهةنط فةرةج محةمةد، 
لةسةر  كوردستان  ثةرلةمانى  ئةندامى 
فراكسيؤنى )طؤإان( ئاماذة بةوة دةكات: كة 
ئةو نةوتة موَلكى هةموو خةَلكى كوردستانة، 
واتة موَلكى طشتيية، بؤية فرؤشتنء ناردنة 
خةَلكء  بةئاطاداريى  ثَيويستة  دةرةوةى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  بَيتء  نوَينةرةكانى 
»ئَيمة وةك ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان 
ئاطامان لة ضؤنَيتى فرؤشتنى نيية، لةكاتَيكدا 
مةسةلةيةكى  ناياساييبوونى  ياسايىء 
ديكةية، كة دةفرؤشرَيت داهاتةكةى لةكوَيية؟ 

ئةمة ثرسيارى سةرةكيية«.
 قةزاى ثَينجوَين، بةهؤى بة ناياسايى بردنة 
ثَيدةطاتء  زيانى  هةرَيم  نةوتى  دةرةوةى 
هاتوضؤى  بةهؤى  رَيطةوبانةكانى  زؤربةى 
تانكةرة نةوت طوَيزةرةوةكانةوة تَيكضوون، 
ثةرلةمانتاريش جةخت  فةرةجى  سةرهةنط 
لةسةر ئةوة دةكاتةوة، كة ناردنة دةرةوةى 
بؤ  طرفتى زؤرى  كَيشةو  بةوشَيوةية  نةوت 

دروستكردووة،  رَيطةوبانةكانى  هاتوضؤو 
ل��ةك��ات��َي��ك��دا ئ���ةو ن��اوض��ةي��ة ل���ةإووى 
خزمةتطوزارييةوة زؤر لةدواوةية، كة تائَيستا 
ساآلنى  كاتى  كةالوةى  دووهةزار  نزيكةى 
ضاكنةكراونةتةوة،  كة  م��اوة  هةشتاكان 
حكومةتى  بةرثرسارَيتى  »ئ��ةوة  وتيشى: 
خزمةتطوزاريى  زؤرترين  كة  هةرَيمة، 
ناوضةية،  ئةو  بةخةَلكى  بكات  ثَيشكةش 
قاضاخ  نةوتى  دةرةوةى  ناردنة  بة  نةك 
بكاتء  وَيران  تر  ئةوةندةى  رَيطةوبانيان 
لةكاتَيكدا  بن،  هةراسان  بةتةواويى  خةَلكى 
ثارةى ئةو نةوتة نة بؤ ئةوانء نة بؤ خةَلكى 

كوردستانة«.
بؤ هةمان مةبةست رؤذنامة ثةيوةنديى 
قةزاى  قايمقامى  محةمةد،  رةزا  بة  كرد 
ئيداريى  يةكةى  ثَينجوَينةوة وةك سةرؤكى 
ئةو  لةسةر  نةبوو  ئامادة  بةآلم  قةزاية،  ئةو 

ثرسة قسة بؤ رؤذنامة بكات«.

سازداني: 
كؤسار جةالل 

مةريوان مةال حةسةن 

زياتر لة )800( كَيَلطةى بةخَيوكردنى 
ثةلةوةر لة كوردستاندا هةيةء بةثَيي 

راثؤرتَيكى بةإَيوةبةرَيتى طشتيى سامانى 
ئاذةألء بةيتةرة لةطةأل هةبوونى ئةو 

ذمارة كَيَلطةية، تائَيستا هةرَيمى كوردستان 
نةطةيشتووةتة قؤناغى بةرهةمهَينانى 

تةواوى خؤماَليىء جوتياران رَينماييةكانى 
وةزارةتى كشتوكاأل جَيبةجَى ناكةنء 

ئةوةش وايكردووة رَيذةى بةرزبوونةوةى 
مرداربوونةوةى مريشك لة كَيَلطةكان 

زيادبَيت.
رةفعةت هيدايةت، بةإَيوةبةرى طشتيى 

سامانى ئاذةألء بةيتةرة لة وةزارةتي 
كشتوكاألء سةرضاوةكاني ئاو هؤكارةكاني 

دواكةوتني ثيشةسازيي ثةلةوةر لة 
كوردستان بؤ رؤذنامة رووندةكاتةوة.

رؤذنامة: كةرتى ثيشةسازيى ثةلةوةر لة 
هةرَيمى كوردستان لة ض قؤناغَيكداية؟

ئةو  لة ساآلني حةفتاكان  لة سةرةتادا   *
ضونكة  بوو،  هةَلكشان  بةرةو  ثيشةسازيية 
دةك��ردنء  هاوكاريي  عَيراقي  حكومةتي 
دةكران،  دارايي  هاوكاريى  كارطةي عةلةفء 
بةهؤي  هةشتاكان  ساآلني  لة  دواترو  بةآلم 
ثةلةوةر  ثيشةسازيي  عَيراق  ئَيرانء  شةإي 
كوةيتةوة  شةإي  بةهؤي  دواتر  دواكةوتء 
لَيرةدا  ب��وونء  وَي��ران  عَيراق  طوندةكاني 
ثيشةسازييةكة طةيشتة سفر، ثاشان بإياري 
كة  خ���ؤراك(،  بةرامبةر  )ن���ةوت-   )986(
دووبارة  دةكرد،  ثشتطيريي  فاو  رَيكخراوي 
بووذانةوةي بةخؤيةوة بيني، دواي رووخاني 
جوتيارةكان  عَيراق  ئازاديي  بةعسء  رذَيمي 
بةخؤيان  ثشت  ئ��ةوةي  سةر  نةكةوتنةوة 

ببةستنء جوتيارةكان وا راهاتوون، كة هةر 
دواي  حكومةتء  لة  بكةن  ثشتطيريي  داواي 
ئةوةي هيض رَيكخراوَيك نةما، حكومةت بووة 

بةرثرسيار لةم ثيشةسازيية.
ك��ردووة  ضي  حكومةت  رؤذن��ام��ة: 
هةرَيمي  لة  كةرتة  ئةو  ثَيشخستني  بؤ 

كوردستان؟
نةيانتوانيوة  طرووثانة  ئةو  ئَيستا   *
بةرةوثَيش بضن لةطةَل ئةوةى حكومةت بإى 
بؤ  تةرخانكردوون،  بؤ  دؤالرى  مليؤن   )12(
ئةوةى جوتياران دووضارى قةرزَيكى طةورة 
رَينماييةكانى  طؤإينى  بة  هةستاين  نةبنةوة، 
ئةو  سةرجةميان  خةريكة  ئَيستا  بانكء 
دوو  بة  ثارةيةش  ئةو  وةردةط��رن،  ثارةية 
زياتر  ئَيمةو طرووثةكان  قيست وةريدةطرن، 
كردو  سيمينارمان  كؤبوونةوةو   )26( لة 
ضواردة طرووث لة كوردستان دروستكراوة، 
حكومةت  كة  كرد  داوايةكيان  طرووثانة  ئةو 
كة  جوجةَلةيةك،  هةر  تَيضووى  ضارةكَيكى 
بةخَيوى دةكةن تا دةيفرؤشن بدةنَي، تا بتوانن 
دةرةوة  لة  ثَيداويستى  دةرم��انء  عةلةفء 

بَيننء ئةمة ببَيتة هاوكارييةك بؤ ئةوان. 
رؤذنامة: هةوَلةكان توانيويانة كَيشةكان 

ضارةسةر بكةن؟
* تائَيستاش كَيشةو طرفتمان هةية، ضونكة 
كاردةكةن  لةوبوارةدا  ثيشةوةرانةى  ئةو 
لةطةأل يةكتر رَيكناكةون، جارى وا هةية نرخى 
كردووة،  دةستنيشان  جوجةَلةمان  هَيلكةو 
باشوور  لة  كَيشةيةك روودةدات  بةآلم هةر 
هَيلكةو  هةرضى  سةعات   )24( م��اوةى  بة 
دةينَيرن  هةية  كوردستان  هةرَيمى  مريشكى 
بؤ ناوةإاستء خوارووى عَيراق، بةمشَيوةية 
)دة  سةعاتَيك  بة  دةك��ةن،  دروس��ت  ئةزمة 

هةزار( دينار نرخةكان بةرز دةبنةوة. 
ض  مريشك،  هاوردةكردنى  رؤذنامة: 
لةسةر بةرهةمى خؤماَليى  كاريطةرييةكى 

دةبَيت؟
بؤ  ل��ةدةرةوة  مريشك  هاتنى  بؤ  ئَيمة   *
بؤ  داناوة،  طومرطيمان  رسوماتى  هةرَيم  ناو 
دينارمان  هةر كيلؤيةك مريشك بإى )300( 

 )350( هَيلكة  تةبةقَيك  هةر  لةسةر  دان��اوة 
بةرزبوونةوةى  بؤ  ئةوةش  داناوة،  دينارمان 
نرخى ئةو بةروبوومةية كة هاوردة دةكرَين 
ئَيمة  بفرؤشرَيت،  ناوخؤيي  بةرووبوومى  تا 
بة  قةدةغةية  هاوردةكردن  بَلَيين،  ناتوانين 
شتى  بةدواى  هاوآلتييانش  ضونكة  جارَيك، 
ئَيمة  ئةوة  لةبةر  هةر  دةطةإَين،  هةرزاندا 
ليذنةيةكمان دروستكرد لة هةر ثارَيزطايةك 
خؤيان  ثَيداويستى  كؤدةبنةوة  مانطانة  كة 
تؤمار دةكةنء دةيهَينن بؤ وةزارةت، ئَيمةش 
لَيي  هةية  ضةند  خؤمان  بةرهةمى  لةطةأل 
دةردةكةين بؤ ئةوةى بزانين تاكة كةسى ئَيمة 
ضةند طؤشت دةخواتء ضةند هَيلكةي دةوَيت، 
بةآلم  رابطرين،  هاوسةنطيى  دةمانةوَيت 
ناو  دَيتة  بةداخةوة بةإَيطةى قاضاخ مريشك 
هةرَيمء ناتوانين رَيطةى قاضاخ بطرين، بةآلم 
توانيومانة كؤنترؤَلى سنوورى ئَيرانء توركيا 
بكةين، بةآلم قاضاخةكة لة حكومةتى عَيراقةوة 
دَيت، ئَيمة ئةطةر بازطة بؤ ئةو شتة دابنَيين لة 

عَيراق دةَلَين خؤتان جيادةكةنةوة.
هَيناني  كَيشةكة  كةواتة  رؤذنامة: 

مريشكة لة ثارَيزطاكاني تري عَيراقةوة؟
* لةطةَل ئةوةي هةوَلَيكى زؤرمانداوة كة 
بةرهةمى  بفرؤشرَيتء  خؤماَليى  مريشكى 
فشارَيكى  ب��ةآلم  بكرَيت،  زياتر  ناوخؤيى 
مريشكى  ئ���ةوةي  ب��ؤ  ل��ةس��ةرة  زؤرم���ان 
تةنانةت  كوردستان،  هةرَيمى  بَيتة  هاوردة 
ثةرلةمانى  ئةندامى  ئةوةى  طةيشتووةتة  كار 
مريشكى  كة  بكات،  ئةوة  داواى  كوردستان 
هاوردة بهَينرَيت بؤ هةرَيم، حكومةتى عَيراق 
لة رةبيعةوة مريشك دةهَينَيت بةبَي كواليتى 
ئةوةش  دةبَيت،  عَيراق  داخَلى  كؤنترؤأل 
دَيت  مريشكةى  ئةو  نةزانرَيت  وايكردووة 
كواليتى بةرزة، يان نا؟ لة دوايين كؤبوونةوةى 
كوردستان  هةرَيمى  وةزيرانى  ئةنجومةنى 
عَيراق  لةطةأل  سنوورانةى  لةو  بإياردراوة 
بازرطانى  بازطةى  دةبةستنةوة  بةيةكمان 
دابنرَين، بؤئةوةي بزانين ئةو خواردنانةى دَين 
عَيراقةوة  لةإَيطةى  كوردستان  هةرَيمى  بؤ 
بةرزة،  كوالَيتييان  تةندروستىء  مةرجةكانى 
نةبَيت  مةرجانة  ئةو  بةثَيى  ئةطةر  نا؟  يان 

رةتيدةكةينةوة.

ثيَنجوَين داواى ثشكى خؤي لة ناردنة دةرةوةى نةوت دةكات

بةإَيوةبةرى طشتيى سامانى ئاذةألء بةيتةرة: 

مريشكي قاضاخ لة سنووري حكومةتى عَيراقةوة ديَتة هةرَيمى كوردستانةوة
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راثؤرتي: فرمان عةبدوإلةحمان

دروستكرد،  وياليةتةى  ئةم  »خ��ةون 
لة  لَيوانلَيو  جوانتر،  دونيايةكى  بة  خةون 
يةكسان  هةلى  دادث��ةروةري��ىء  ئازاديىء 
بةشوَين  ئازادانة  ئةوةى  بؤ  مرؤظةكان،  بؤ 

بةختةوةريدا بطةإَين«.
كة  ئادامزة،  تراسلو  جيمس  وتةى  ئةمة 
لةساَلى )1931( لة ضوارضَيوةى نوءسينَيكدا 

بة ناوى خةونى ئةمريكى بآلويكردةوة.
م��ان��ط��ى راب�������ردوو ذم���ارةي���ةك 
رؤذنامةنوءسى عَيراقى، كة ئامادةكارى ئةم 
وةفدةكة،  ئةندامانى  لة  بوو  يةكَيك  راثؤرتة 
لة  كرد  )IVLP(ي��ان  ثرؤطرامي  بةشداريى 
ئةمريكا، وةفدةكة  يةكطرتوءةكانى  وياليةتة 
هَيشتا لة فإؤكةخانةى جؤن كينيدى بوون لة 
نيويؤرك، كاتَيك روءخسارى درةوشاوةى 
دامةزرَينةرانى  كة  دةبينران،  خةونانة  ئةو 
لة  لةمةوثَيش  ساأل   )200( ثَيش  ئةمريكا 

خةياَلياندا ذياوةو بيريان لَيكردوءةتةوة.
ثَييدةوترَيت  كة  جوطرافيايةى  ل��ةو 
هةموو  ئةمريكا  يةكطرتوءةكانى  وياليةتة 
ئاماذةى  ئاماذةن،  يةك  هةَلطرى  شتةكان 
لةو  جوانتر  جوان،  خةياَلَيكى  يان  خةون 
ثرؤسانةى كة رةهةندى )ئَيستا( كاريطةريى 
شارستانييةتى  خةونانةى  ئةو  هةية،  تَييدا 
دووةم  لة  ك��راوة  بينا  لةسةر  ئةمريكاى 
راطةياندنى سةربةخؤيي  بةَلطةنامةى  دَيإى 
دةنوءسرَيت:  كاتَيك  بةيانكراوة  ئةمريكادا 
»هةموو مرؤظَيك بة يةكسانى دروستكراونء 
هةمووشيان ضةند مافَيكيان هةية، كة قابيلى 
لة  بريتين  ئةوانيش  نين،  دةستكاريكردن 
بةشوَين  ط��ةإان  ئازاديىء  ذي��انء  مافى 

بةختةوةريىء بةدةستهَيناني«.
»ئةمريكا  دةَلَيت:  ئادامز  تراسلو  جيمس 
ئةو وياليةتةية كة ضانسى مرؤظ لة ذيانيدا 
ثةيوةستة بة تواناو بةهرةو زانينةكانييةوة، 
نةوةك خَيزانء ئايينء نةتةوةو بيروباوةإى 

سياسيى«.
هةموو  كة  وآلتَيك  دامةزراندنى  خةونى 
سياسيى  فيكرى  فةلسةفةو  جوانييةكانى 
ئةوروثاى تَيدا بةرجةستة بوءبَيت، خةونَيك 
بووة لةاليةن دامةزرَينةرانى ئةمريكاوة هيض 
ئاشكرا  بة  ئةمةش  نيية،  كؤتاييةكى  ئاستء 
لة مؤنؤمَينتى واشنتؤندا طوزارشتى لَيكراوة، 
بؤ  درَيذكراوة  هةإةمَيكى  لة  بريتيية  كة 
ئاسمان، كة لة ناوةإاستى شارى واشنتؤنى 
ثايتةختى ئةمريكاداية، بةآلم ئةم هةإةمة لة 
لةبرى  نةكراوةو  تةواو  لوتكةكةى  راستيدا 
بةو  تَيداية،  كراوةى  ضاوَيكى  وَينةى  ئةوة 
ئةمريكا  شارستانييةتى  هةإةمى  مانايةى 
هةميشةش  هةَلكشاندايةو  لة  ب��ةردةوام 
هةإةمةش  ئةم  شَيوةى  ئايندةية،  لة  ضاوى 
يةك  جؤرى  لة  وياليةتةكةياندا  دراوى  لة 

دؤالريى بة ئاشكرا ئاماذةى بؤ كراوة.
راطةياندنى  بةَلطةنامةى  هةرضةندة 
ئةمريكا  دةستوءرى  دواتر  سةربةخؤيىء 
ثتةوى  بناغةى  طرنطةكانى  هةمواركردنة 
ئةو خةونء خةياَلة سياسييةى دروستكرد، 
خةياَلَيكى  ل��ةس��ةرةت��ادا  خ��ةون��ة  ئ��ةم 
لَيشاوى  ب��ةردةوام  بةآلم  بوو،  خاكييانة 
بَيئومَيديىء  لة  مرؤظانةى  ئ��ةو  كؤضى 
ناوضة  لة  هةذاريى  ستةمكاريىء  ترسء 
دةهاتنة  هةَلدةهاتنء  دونيا  جياوازةكانى 
ئةمريكا ثةرةيان بة فراوانكردنى ئةو خةونة 
داو لةو ثَيناوةشدا هةميشة ثشتيان بة دووةم 
راطةياندنى سةربةخؤيي  بةَلطةنامةى  دَيإى 
ئةمريكا دةبةست، كة ضةسثاندبووى هةموو 
هةر  دروستكراوة،  يةكسانى  بة  كةسَيك 
توانييان  فَيمينيستةكان  بزءوتنةوةى  بؤية 
لة ساآلنى )1920( مافى دةنطدان بؤ ئافرةت 
سةدةى  شةستةكانى  لة  بكةن،  مسؤطةر 
مةدةنييةكان  بزءوتنةوة  راب��ردووش��دا 
توانييان مافى رةشثَيستةكان بضةسثَينن، ئةم 
ئةزموءنء خةونةى ئةمريكييةكان ئَيستا لة 
سةدةى سَييةمى تةمةنيدايةو ثةرةسةندنء 
طةشةكردنيشى هةر بةردةوامة، بةشَيوةيةك 
سةرؤكى  ضلءضوارةمين  هةَلبذاردنى  لة 
ئةو  بووة سةرؤكى  ئةمريكادا رةشثَيستَيك 

وياليةتة.

دامةزرَينةرانى ئةمريكا
ئةمريكا  يةكطرتوءةكانى  وياليةتة 
لة  فيدإاَلييةو  دةس��ت��وءرى  طؤكارَيكى 

وياليةتيان   )48( ثَيكهاتووة،  وياليةت   )50(
زةري��اى  لةنَيوان  ثَيكةوةية  سنوءريان 
وياليةتى  هَيمندا،  زةري��اى  ئةتَلةسىء 
ئاالسكاش لة باكوءرى خؤرئاواى كيشوةرى 
وياليةتى  ه��ةروةك  باكوورة،  ئةمريكاى 
هاواى، كة لة ذمارةيةك دوورطة ثَيكهاتووة 

كةوتوءةتة ناوةإاستى زةرياى هَيمنةوة.
سةرةتا وياليةتة يةكطرتوءةكانى ئةمريكا 
دواى  ثَيكهات،  وياليةتى سةربةخؤ   )13( لة 
بةدةستبهَينن  سةربةخؤيى  توانييان  ئةوةى 
بة سةركردايةتى جؤرج واشنتؤن لة دةستى 
بةريتانييةكان، لةساَلى )1776(دا بةَلطةنامةى 
كة  راطةيةندرا،  سةربةخؤيى  راطةياندنى 
تؤماس  لةاليةن  سةرةكى  بةشَيوةيةكى 
وياليةتة  سةرؤكى  سَييةم  جيفةرسؤن، 

يةكطرتوءةكانى ئةمريكا داإَيذرا.
باوكانى  بة  كة  ئةمريكا،  دامةزرَينةرانى 
دامةزرَينةر ناسراون، بريتيبوءن لة كؤمةَلَيك 
كاريطةريى  ذَي��ر  لة  زؤر  كة  سياسيى، 
بوءن،  ئةوروثادا  رؤشنطةريى  فةلسةفةى 
خودى خؤشيان بةشَيك بوءن لة ثَيكهَينةرانى 
برتين  طرنطترينيان  رؤشنطةريى.  بيرى 
سةربةخؤيى  رابةرى  واشنتؤن،  جؤرج  لة: 
لة  ئةمريكا  يةكطرتوءةكانى  وياليةتة 
جيفةرسؤن،  تؤماس  بةريتانيا،  دةستى 
راطةياندنى  بةَلطةنامةى  داإَي����ذةرى 
باوةإبوءنى  ئةمريكاو  سةربةخؤيى 

»حكومةت  بنةماى  بة  ل����ة ت��ةواوى 
طةلةوة بؤ طةل«، هةروةها ئيبراهام 

تةواوى  باوةإى  كة  لينكؤَلن، 
هةبووةو  مرؤظ  يةكسانى  بة 

سيستمى  نةهَيشتنى  لةثَيناو 
لةو  ه��ةر  جةنطاوةو  كؤياليةتيدا 

ثَيناوةشدا بوءة قوربانيى.
دةيظيد طرين، سةرؤكى ثرؤذةى 

كة  يةكةم،  دةستثَيشخةريى 
بة  ناحكوميية  رَيكخراوَيكى 
باوكانى  راطةياند:  رؤذنامةى 

َينةرى  مةزر ا د
ئ��ةم��ري��ك��ا 
نَيكى  سا كة

لةخؤبوردوو 
خاوةنى  بوءنء 

م��ةزن  خةياَلَيكى 
بوءن بؤ دامةزراندنى 

ديموكراسى.  وآلتَيكى 
جؤرج  نموءنةى  دةيظيد 
دةهَينَيتةوة،  واشنتؤن 
خةباتى  طةورةترين  كة 
كرد  ئ��ازادي��خ��وازان��ةى 
دذى هَيزةكانى بةريتانيا، 
خولى  دوو  تةنيا  بةآلم 

ئةمريكاى  سةرؤكايةتى 
-1789( دةس��ت  طرتة 

شةرعييةتى   ،)1797
سةرؤكيشى  بة  ب��وءن 
ل���ة خ��ةب��ات��ةك��ةي��ةوة 

بة  بةَلكو  بةدةستنةهَينا، 
يةكةم  ب��وءة  هةَلبذاردن 

سةرؤكى ئةمريكا.
راطةياندنى  دواى 
س���ةرب���ةخ���ؤي���ى، 

فيدإاَليى  حكومةتَيكى 
 )13( ل��ةو  ثَيكهَينرا 
وي��الي��ةت��ة، دوات���ر 

ل���ةس���اَل���ى 
ا  د )1 7 8 7 (
رَيكةوتننامةى 
ف��ي��الدل��ف��ي��ا 

دةس����ت����وءرى 
ئ���ةم���ري���ك���ى 

ثةسةندكرد، ثاشان 
)1791( لةساَلى 
بةَلطةنامةى  دا 
م����اف����ةك����ان 
كة  ثةسةندكرا، 
 )10( لة  بريتيبوو 
هةمواركردنةوة 
دةس��ت��وءرى  بؤ 

ئةمريكىء تيايدا 
يةكى  بةشَيوة

مرؤظى  ئازادييةكانى  هةموو  دةستوءريى 
قسةكردن،  ئايين،  ئازاديى  لة  ضةسثاند، 
كؤبوءنةوةو  رؤذنامةطةريى،  رةخنةطرتن، 
خاوةن  مرؤظَيكى  كة  ئازادييةك  هةموو 

كةرامةت ثَيويستييةتى.
ناوخؤى  جةنطى  )1961(دا  لةساَلى 
لةنَيوان  ئةويش  هةَلطيرسا،  ئةمريكا 
وياليةتةكانى باشوءرو حكومةتى فيدإاَليدا، 
بةهَيزبوو،  باكوءردا  وياليةتةكانى  لة  كة 
وياليةتةكانى  كة  هات  ئةوة  دواى  ئةويش 
فيدإاَلى  حكومةتى  بإيارَيكى  لة  باشوءر 
سيستمى  قةدةغةكردنى  بة  بوون،  ياخي 
كؤياليةتى، ئةوةبوو جةنطةكة ساَلى )1965( 
نةمانى  لة  داكؤكيكاران  سةركةوتنى  بة 

سيستمى كؤياليةتى كؤتاييهات.
لة سةدةى )19(دا وياليةتة يةكطرتوءةكانى 
لة  زؤر  بةشَيكى  ئةمريكا 
ئَيستاى  زةوييةكانى 
لة  بةدةستهَينايةوة 
ئيسثانياو  فةرةنساو 
روسياو  مةكسيكء 
هةندَيكيان  بةريتانيا، 
بة جةنطء هةندَيكيشيان 
لة  جطة  كإينةوة،  بة 
ت��ةك��س��اسء ه���اواى، 
ك���ؤم���ارى  دوو  ك���ة 
س���ةرب���ةخ���ؤ ب����وءن، 
بةشَيوةيةكى رةزامةندانة 
وياليةتة  بة  ثةيوةندييان 
ي��ةك��ط��رت��وءةك��ان��ى 

ئةمريكاوة كرد.
ئَيستا ئةمريكا سَييةم 
وآلتى جيهانة لة رووى 
رووب����ةرو ذم��ارةى 
دان��ي��ش��ت��وءان��ةوة، 
ب����ةش����َي����وةي����ةك 
دةطاتة  روءب��ةرةك��ةى 
هةزار   )830( مليؤنء   )9(
ضوارطؤشةو  كيلؤمةتر 
ذمارةى دانيشتوءانةكةشى 
بةثَيى ئامارى )2008(، )307( 
مليؤن كةسة، هةر لة هةمان 
ساَلدا كؤى طشتيى داهاتى 
طةيشتة  ن��ةت��ةوةي��ي��ان 

)14.3( ترليؤن دؤالر.

دةستوءرى 
ئةمريكى

)1789(دا  ل��ةس��اَل��ى 
يةكةم  فيالدلفيا  كؤنطرةى 
ئةمريكى  دةس���ت���وءرى 
نوَينةرانى  ثةسةندكردو 
لة  كة  وياليةتانةى  ئ��ةو 
ئامادةبوءن  كؤنطرةكةدا 
دامةزرَينةرى  باوكانى  بة 

ئةمريكا دةناسرَين.
وياليةتة  دةستوءرى 
يةكطرتوءةكانى ئةمريكا لة 
ديباجةيةكى سآ دَيإيىء 
)7( مادة ثَيكهاتووة، بةآلم 
تاوةكو ساَلى )1992(، 
تَيدا  هةموارى   )27(

ضةسثَينراوة.
ي�����ةك�����ةم 
ه��ةم��وارك��ردن 
)1791( لةساَلى 

دا ئةنجامدرا، 
ك����������ة 
و  يتيبو بر
ل����������ة 

نى  دكرد يا ز
بةَلطةنامةى 
م��اف��ةك��ان 
 bill of(
كة   ،)rights
و  تبو ثَيكها
 )10( ل���ة 

هةموارى  طرنطترينيان  لة  هةمواركردن، 
دةستةبةركردنى  لة  بريتيية  كة  يةكةمة، 
ئازادييةكان، تَييدا هاتووة: »كؤنطرَيس نابَيت 
هيض ياسايةكى تايبةت دةربكات، كة ئايينَيك 
ئازاديى  ياخود  بضةسثَينَيت،  ئايينةكان  لة 
قسةكردنء  ئازاديى  يان  بكات،  بةند  كؤتء 
لة  رَيطة  ياخود  دياريبكات،  رؤذنامةطةريى 
بطرَيت،  خةَلك  ئاشتييانةى  كؤبوءنةوةى 
داواى  بطرَيت  هاوآلتييان  لة  رَيطة  ياخود 

مافةكانيان لة حكومةت بكةن«.
كة  ثاض،  رَيكخراوى  لة  سؤطلين،  ئارى 
نةويستة،  قازانج  رؤشنبيريى  رَيكخراوَيكى 
لة لَيدوانَيكدا بؤ رؤذنامة وتى: »دةستوءرى 
بنةماى  مافةكان  بةَلطةنامةى  ئةمريكىء 
كة  بوو  خةونة  ئةو  دامةزراندنى  سةرةكى 
لَيدةكردةوة«،  بيريان  دامةزرَينةر  باوكانى 
ه����ةروةك ئ��ام��اذةى ب��ؤ ئ��ةوةش��ك��رد: 
ثاَلثشتى  بوءةتة  كة  ئةمريكى،  دةستوءرى 
سةرةكى ئازادييةكان لة ئةمريكادا، لةكاتَيكدا 
زؤر  قؤناغَيكى  بة  ئةمريكا  كة  داإَي��ذرا 
تاريكدا دةإؤيشت، بةآلم بة بإواى سؤطلين 
ئةوان ويستيان شتَيك بؤ ئايندةو نةوةكانى 

داهاتوو دروستبكةن، نةك بؤ خؤيان.
ب��ةوةك��رد:  ئ��ام��اذةى  سؤطلين  ئ��ارى 
مادةكانى دةستوءرى ئةمريكا بةشَيوةيةكى 
فةيلةسوفى  سآ  هةر  فيكرى  لة  سةرةكى 
جان  لؤطء  جؤن  هؤبزو  تؤماس  ئةوروثى 
ئةو  بةوثَييةى  وةرطيراون،  رؤسؤ  جاك 
كة  هةبووة  ب��ةوة  ب��اوةإي��ان  بيرمةندانة 
كؤمةَلطةدا  لة  مرؤظ  سياسيى  ئيلتيزامى 
لةسةر بنةماى بةرذةوةنديى خودىء لؤذيك 
ضوارضَيوةكانى  ه��ةروةك  رادةوةستَيت، 
ئاشكرا  بةشَيوةيةكى  مةدةنييان  كؤمةَلطةى 

دياريكردووة.  
دةستوءرَيكى  ئةمريكى،  دةستوءرى 
بؤ  نيية،  ئاسان  نةطؤإةو هةمواركردنةوةى 
هةر هةموارَيك ثَيويستة سآ لةسةر ضوارى 
وياليةتةكان رازى بن، دواى ئةوةى لةاليةن 

سآ يةكى كؤنطرَيسةوة ثَيشكةشدةكرَيت.

سيستمى سياسيى
ئةمريكادا  ل��ة  سياسيى  سيستمى 
زؤر  خاَلَيكى  عةلمانييةو  سيستمَيكى 
بريتيية  ئةمريكيدا  دةستوءرى  لة  رؤشن 
لة  دةسةآلتةكة  هةرسآ  جياكردنةوةى  لة 
دةسةآلتى  لة  هةريةكة  بةشَيوةيةك  يةكتر، 
دادوةري��ى  ياسادانانء  جَيبةجَيكردنء 
بإواى  بة  ج��ودان،  لةيةكتر  سةربةخؤنء 
ئةو  سةربةخؤيى  سياسيش،  ضاودَيرانى 
دةسةآلتانة ماكى سةركةوتنء بةردةواميى 
بنةماى  ه���ةروةك  ئةمريكيية،  خةونى 
لةو  ديكةية  يةكَيكى  ياسا  س��ةروةري��ى 
وياليةتة  لة  راطرتوءة  ذيانى  كؤَلةكانةى 
بةشَيوةيةك  ئةمريكادا،  يةكطرتوءةكانى 
يةكسانة  ياسادا  لةبةردةم  كةسَيك  هةموو 

دةطاتة  تا  س��ادةوة  هاوآلتييةكى  لة  هةر 
كةسَيكيش  هةموو  وياليةتةكة،  سةرؤكى 
لةبةردةم  هةية  لةخؤكردنى  بةرطريى  مافى 

دادطادا.
بة  ئةمريكا  يةكطرتوءةكانى  وياليةتة 
بةشَيوةيةكى  كة  دادةنرَيت  وآلت  كؤنترين 
بيناكردبَيت،  فيدإاَلى  سيستمى  مؤدَيرن 
ئاستى  سآ  لةبةردةم  هاوآلتييان  تيايدا  كة 
فيدإاَلى، حكومةتى  حكومةتيدان، حكومةتى 
هةريةك  ناوضةيى،  حكومةتى  وياليةتةكان، 
تايبةتى  دةسةآلتى  خاوةنى  ئاستة  لةم سآ 
دةسةآلتى  بةرثرسانى  تيايدا  كة  خؤيانن، 
تةنفيزيىء تةشريعى لة رَيطاى هةَلبذاردنةوة 
ئةنجامدةدرَيت، كة بوءةتة هؤكارَيكى ديكةى 

ثةرةسةندنى ئةزموءنى ئةمريكى. 

راطةياندن
يةكطرتوءةكانى  وياليةتة  لة  راطةياندن 
دةبينَيت،  كاريطةر  رؤَلَيكى  ئةمريكادا 
هاوكارى  بة  ثراكتيكى  بةشَيوةيةكى 
داواكارى طشتيى بوءةتة دةسةآلتى ضوارةم، 
رؤذنامةوانيى  بابةتَيكى  هيض  بةشَيوةيةك 
بةدواداضوءنى  طشتيى  داواك���ارى  نيية 
ئةو  ي��ان  رؤذنامةكة  ئةطةر  نةكات،  بؤ 
دةزطاى راطةياندنة دةزطايةكى لؤكاَلى زؤر 

بضوءكيش بَيت.
تةواوةتى  بة  راطةياندن  ئةمريكادا  لة 
سةربةخؤو ئازادة، ض لة رووى داراييةوة ض 
لة رووى سياسةتى تةحريرييةوة، بةطشتيش 
تةبةإوعاتى  ث��ارةى  ريكالمء  بة  ثشت 

هاوآلتييان دةبةستَيت.
ث��رؤس��ةى ت��ةب��ةإوع��ك��ردنء ك��ارى 
كؤمةآليةتيية  سيما  لة  يةكَيكة  خؤبةخش 

طةشاوةكانى كؤمةَلطةى ئةمريكى.
ذوورى  سةرنوءسةرى  ليكاليةر،  ميشا 
كةناَلَيكى  كة   ،KTVU كةناَلى  لة  ه��ةواأل 
فرانسيسكؤ،  سان  شارى  لة  تةلةفزيؤنيية 
كةناَلةكةيان  راطةياند:  رؤذن��ام��ةى  بة 
تةبةإوعاتى  بة  ثشت  طشتيى  بةشَيوةيةكى 
هاوآلتييان دةبةستَيتء ساآلنة دوو ئاهةنطى 

تةبةإوعكردن ئةنجام دةدةن.
فيدإاَلى  طشتيى حكومةتى  بةشَيوةيةكى 
ثَينج دامةزراوةى راطةياندنة،  خاوةنى تةنيا 
ئةو  ثةخشى  نابَيت  ياسا  بةثَيى  ب��ةآلم 
بؤ  ئةمريكى  حكومةتى  راطةياندنانةى 
كاريطةريى  نةوةك  بَيت،  ئةمريكا  ناوخؤى 
بةَلكو  بكات،  دروست  طشتيى  راى  لةسةر 
ئةمريكا  دةرةوةى  بؤ  ثةخشةكةى  دةبَيت 
دةنطى  لة:  بريتين  دامةزراوانةش  ئةو  بَيت، 
هةية،  ثةخشى  زمان   )44( بة  كة  ئةمريكا، 
وآلتى  بؤ  كة  مارتى،  تةلةفزيؤنى  رادي��ؤو 
راديؤى  ئازاد،  ئةوروثاى  راديؤى  كوباية، 
ئاسياى ئازاد، تؤإى MBN، كة هةريةكة لة 
تةلةفزيؤنى حوإةو راديؤى سةواو راديؤى 

عَيراقى ئازاد دةطرَيتةوة.

ئـةمـريـكـا، وآلتَيك لة خةونى مرؤظةكان
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طةشتى زانستيى خوَيندكارانى 
كؤلَيذةكانى زانكؤى سةآلحةدين 
بةهؤى كةميى ئةو ثارةيةى كة 
بؤيان تةرخاندةكرَيت، كَيشةى 

تَيدةكةوَيتء خوَيندكارانى ئةو 
زانكؤية نيطةران دةكات.

بةشَيك  راب���ردوو  هةفتةى 
قؤناغى  خ��وَي��ن��دك��اران��ى  ل��ة 
ض����وارةم����ى ك��ؤل��َي��ذةك��ان��ى 
طةشتة  س��ةآلح��ةدي��ن  زان��ك��ؤى 
كة  دةستيثَيكرد،  زانستييةكانيان 
زانكؤكان  خوَيندكارانى  ساآلنة 
ل��ة ش��ارةك��ان��ى خ��ؤي��ان��ةوة ئةم 
بؤ  ئ��ةن��ج��ام��دةدةن  ط��ةش��ت��ة 
بةشَيكى  ب��ةآلم  ديكة،  شارَيكى 
لةسةر  خؤيان  نيطةرانيى  زؤر 
طةشتةكة  بةإَيوةضوءنى  ضؤنَيتى 

دةردةبإن.
خوَيندكارى  عومةر،  ب��ارزان 
ئابوءريى  بةإَيوةبردنء  كؤلَيذى 
باس  س��ةآلح��ةدي��ن،  زان��ك��ؤى 
ب��ردءوة  ئةوانيان  ل��ةوةدةك��ات: 
جَيطاى  ذوورةكانى  هؤتَيلَيك  بؤ 
كةسيان  هةشت  كةسة،  ض��وار 
ل��ةن��او دان���اوة، ل��ةط��ةأل ئ��ةوةى 
ئةوان  كة  خواردنطةكانى  جؤرى 
نةبوءن،  شياو  دةض��وون  ب��ؤي 
رؤذى  سَييةم  لة  لةهةمانكاتدا 
طةشتةكةياندا ثارةى نانى نيوةإؤو 
بووة،  خؤياندا  ئةستؤى  لة  ئَيوارة 
هةر  خةرجيى  دةبَيت  لةكاتَيكدا 
ئةستؤى  لة  طةشتةكة  رؤذى  سآ 

حكومةت بَيت.   
ئ��ةو خ��وَي��ن��دك��ارة ئ��ةوةش 

لةنيوةى  زي��ات��ر  دةخ��ات��ةإوو: 
طةشتة  ئ��ام��ادةى  خوَيندكاران 
زانستييةكان نةبوءن، نوَينةرايةتى 
سةرثةرشتى  قوتابييان  يةكَيتى 
خؤى  بةآلم  دةك��رد،  طةشتةكةى 

بَيبةريى دةكات لة كَيشةكان.
يةكَيكى  عةبدوإلةحمان،  هانا 
ئاماذة  خ��وَي��ن��دك��ارانء  لة  ت��رة 
ئ��اط��ادار  ثَيشتر  ب���ةوةدةك���ات: 
كرابوءينةوة طةشتى زانستيى دوو 
لةسةر  شةو و سآ رؤذ خةرجى 
خوَيندنى  وةزارةت���ى  ئةستؤى 
باآلية، بةآلم خةرجيى دوو شةوو 

دوو رؤذيان بؤ كردين.
هانا ئةوةش دةَليت: »مامؤستاى 
بإى  ثَييوتوءين  سةرثةرشتيار 
خةرجكراوة،  بؤ  هةزارتان   )100(
ثارةية  ئةم  نازانَيت  كةس  بةآلم 

ضؤن خةرجكراوة.
زانستييةوة  طةشتى  ناوى  بة 
خوَيندنى  وةزارةت����ى  س��اآلن��ة 
طةشتى  بؤ  زؤر  ثارةيةكى  باآل 
خوَيندكاران بؤ شارة جياوازةكانى 

هةرَيم تةرخاندةكات، بةآلم هيضكام 
لةو طةشتانة ناضنة خانةى طةشتى 
كة  ثارةيةش  ئةو  زانستييةوةء 
بةشَيوةيةكى  تةرخانكراوة  بؤيان 

تةندروست خةرجناكرَيت. 
ل���ةوب���ارةي���ةوة ف��ةري��دون 
وةزارةتى  راطةياندنى  لة  عارف 
وتى:  لَيدوانَيكيدا  لة  باآل،  خوَيندنى 
بإَيك  باآل  خوَيندنى  وةزارةت��ى 
هةر  بؤ  تةرخانكردءوة  ث��ارةى 
لة  بَيت  بةشدار  كة  خوَيندكارَيك 
طةشتى زانستيى، كة بإةكةى )100( 
جَيبةجَيكردنةكةى  دينارة،  هةزار 
زانكؤكان،  خودى  بؤ  دةطةإَيتةوة 
هةبَيت  ناياساييةكيش  ه��ةر 

بةدواداضوءنى بؤ دةكةين.    
سةرؤكى  دزةي��ي،  د.ئةحمةد 
زانكؤى سةآلحةدين، بة رؤذنامةى 
راثؤرتمان  تائَيستا  راطةياند: 
زانستييةكانى  طةشتة  دةربارةى 
بةآلم  ثَينةطةيشتووة،  خوَيندكاران 
طةشتةكان  ئاطاداربين  ئةوةندةى 

زؤر بة رَيكوثَيكى ئةنجامدراون.

راثؤرتي: زمناكؤ ئيسماعيل

بةإَيوةبةرَيتيى ذينطةى سلَيمانى تائَيستا 
تاقيطةى نيية، بؤئةوةى ثشكنينى ذينطةى شارى 

ثآ بكاتء ئاستى مةترسى ثيسبوءنى ذينطةى 
ثآ بثَيوَيت.

ذينطةى  بةإَيوةبةرى  مةحوى،  محةمةد  ئةندازيار   
سلَيمانى، دةَلَيت: »ذينطة بةبآ تاقيطة ناتوانَيت كارةكانى 
هؤَلَيكمان  بةإَيوةبةرَيتييةكةماندا  لة  ئَيمة  بكات،  رايى 
ئامادةكردووة بؤئةوةى بيكةين بة تاقيطة، بةآلم تا ئَيستا 
تاقيطةمان بؤ دانةنراوة، بة نةبوءنيشي نازانين ذينطةى 

ئةم شارة طونجاوة يان نا«. 
نموءنةيى  وةرط��رى  ئامَيرى  »دةبَيت  وتيشى: 
هةواييمان هةبَيت، تا شيكارى هةوا بكةينء لة ئةنجامى 
لة  ذةهراويى  طازى  دةردةكةوَيت  بؤمان  شيكاركردندا 
هةواى شاردا بوءنى هةية يان نا، لةوةشةوة دةزانين كة 
ذينطةى شار لة ئاستى مةترسيداية يان لة خوار ئاستى 
مةترسييةوةية، تةنانةت تاقيطةى شيكاريى ئاومان نيية، 
تا بزانين ئةو سةرضاوانةى كة ئَيمة هةمانة طونجاوة بؤ 
خواردنةوة يان نا، بة نةبوونى تاقيطةى ذينطة، ئاستى 
تاقيطةش  نازانين،  شارةكةمان  ذينطةى  طوزةرانى 
فيزياء  كيمياء  ئامَيرةكانى  هةبوءنى  بة  ثَيويستى 
بةئةنجام  تيايدا  ثشكنيني  بؤئةوةى  هةية،  بايؤلؤجى 
بطةيةنرَيت، لةمةشةوة دةرئةنجامى ثشكنينةكان بإيارى 

شياو يان نةشياويى ذينطةى ئةم شارة دةدةن«. 
هةرَيمي  حكومةتي  نوَيي  كابينةي  لة  هةرضةندة 
لة  هةَلوةشايةوةو  ذينطة  وةزارةت���ي  كوردستاندا 
ضاككردني  ثاراستنء  ياساي  كوردستان  ثةرلةماني 
ذينطةي ثةسةندكرد، تائَيستا بةإَيوةبةرَيتييةكاني ذينطة 

نةضوونةتة سةر دةستةي ذينطة.
بةإَيوةبةرَيتيى  لة  تاقيطة  نةبوونى  دةرب��ارةى 
ذينطةى سلَيمانى، ئةندازيار فةرةيدون محمةد محَيدين، 
ذينطةى  بةإَيوةبةرَيتيى  لة  ئةندازياران  سةرؤكي 
تائَيستا  كرَيضينء  »ئَيمة  وتى:  رؤذنامة  بؤ  سلَيمانى، 
ذينطةى  نيية،  سةربةخؤمان  بةإَيوةبةرَيتييةكى  بيناى 
بةإَيوةبةرَيتييةكةمان ذينطةيةكى طونجاو نيية، هةموو 
رؤذَيكيش بطوَيزينةوة، لةوانةية نةتوانين تاقيطة دابنَيين، 

دةتوانرَيت  جَيطيرة،  هةية،  تاقيطة  ثارضةى  هةندَيك 
ئةمة  بجوَلَينرَيت،  ئةوة  دواى  نابَيت  دابنرَيت،  يةكجار 
هؤكارة بؤ ئةوةى كة تائَيستا تاقيطةمان بؤ نةكإدراوة«. 
هةية،  تاقيطةيان  هةية  ديكة  شوَينى  »دوو  وتيشى: 
تاقيطةى  سلَيمانىء  تةندروستى  بةإَيوةبةرَيتيى 
ئةوانة  ئةركى  تائَيستا  سلَيمانى،  ئاوى  بةإَيوةبةرَيتيى 
ثشكنينى ئاوى ماآلن بووة، بةآلم ئةركى ئَيمة جياوازة، 
ئاوى خامى سةرضاوةكان بثشكنينء ثشكنينى  دةبَيت 

ذينطةيى بكةين«.
نةبوءنى تاقيطةى سلَيمانى واتاى ئةوة دةطةيةنَيت 
ض  لة  شار  ذينطةى  ثيسبوءنى  ئاستى  نازانرَيت  كة 
بان موسا رةشيد، مامؤستاى  بؤ ئةوةش  ئاستَيكداية، 
زانكؤء شارةزا لة بوارى كيمياى ذيانيى، بؤ رؤذنامة 
وتى: »هةركارَيك لة ذينطةدا كؤنترؤأل نةبَيتء نةزانرَيت 
رَيذةكةى ضةندة، ئةوة جَيطةى مةترسيية، بة نةبوءنى 
ضونكة  دةبَيت،  زياتر  مةترسيية  ئةو  تاقيطةيةش  ئةو 
نازانرَيت نةخؤشيى سىء هةناسةء شَيرثةنجةء زؤر 

نةخؤشيى ديكة رَيذةى ثيسبوءنى لة هةوادا ضةندة«. 
سلَيماني  ثارَيزطاي  ئةنجومةني  ئةوةي  سةرةإاي 
ثارَيزطاكان  ثةرةثَيداني  بودجةي  لةسةر  بإياريداوة 
ذينطةي  بةإَيوةبةرَيتيي  تاقيطةي  ثَيداويستييةكاني 
ثَيداويستيء  تائَيستا  ب��ةآلم  دابينبكات،  سلَيماني 

ئامَيرةكاني ئةو تاقيطةية دابيننةكراون.
ثرؤذةكانى  لَيثرسراوى  عةبدولكةريم،  دان��ا 
»ثارَيزطاى  وتى:  سلَيمانى،  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
داوة  ئةوةمان  بةَلَينى  ثارَيزطا  ئةنجومةنى  سلَيمانىء 
كة تاقيطة بؤ بةإَيوةبةرَيتيى ذينطةى سلَيمانى بكإينء 
خستوءمانةتة بةرنامةى خؤمانةوة، ئَيستا ئةو تاقيطةية 
وةرطرتووةء  تةندةرةكانى  بةَلَيندةر  تةندةركراوة، 
ئَيستا ضاوةإَيي  ليذنة،  بةردةم  طةإاوةتةوةء ضووةتة 
ليذنةى سثاردنين تاوةكو ئةو تاقيطةيةمان بؤ بنَيرَيت 
ئةو  تاوةكو  دةطونجَيت،  لةطةَليدا  كؤمثانيايةى  ئةو  بؤ 

تاقيطة جَيطيرة دابينبكات«.
ثشكنينى  بؤ  بةتةنيا  تاقيطةية  »ئ��ةو  وتيشى: 
سةرضاوةكانى ئاوة، واتة هةوايى نيية، ضونكة تاقيطةى 
هةوايى بودجةى ديكةى دةوَيت، ئةوةى ئَيمة دةيهَينين 
بؤ  دينارمان  مليؤن   )100( تا  بإى  جَيطيرةء  تاقيطةى 

دابينكردووة«.

17ذمــارة )594( سَيشةممة 2010/8/10
nawxo.rozhnama@yahoo.com
بــةدواداضــــوون

طةشتى زانستيى خويَندكارانى زانكؤى 
سةآلحةدين كَيشةى تَيدةكةوَيت 

كةس نازانَيت 
ذينطةي سلَيماني لة ض دؤخَيكداية

هةنطاو هاشم - هةولَير

تا ئَيستا خزمةتطوزاريى لة 
نةخؤشخانةكانى هةرَيمى كوردستان 

هيض ثَيوةرَيكى نييةو بةثَيي 
ستانداردة جيهانييةكان نيية، هةروةك 
شارةزايانى تةندروستيش ئاماذة بةوة 

دةكةن، ضاودَيريى نيية لةسةر ئةو 
خزمةتطوزارييانةى كة لة هةرَيمى 

كوردستان ثَيشكةشى نةخؤش دةكرَيت.
 

بإوانامةى  خاوةنى  عةبدوَلآل،  د.طؤران 
ماستةر لة سياسةتى تةندروستى، ثَييواية: لة 
كوردستاندا  هةرَيمى  تةندروستى  سيستمى 
»ثَيشكةشكردنى  وتيشى:  ونكراوة،  نةخؤش 
ئاستَيكى  لة  تةندروستى  خزمةتطوزاريى 
كَيشةكانى  وةآلم��دةرةوةى  نزمداية،  زؤر 
راى  كةمترين  ضونكة  نيية،  هاوآلتييان 

هاوآلتيى وةردةطيرَيت«.
سيستمة  س��ةرج��ةم  هةَلسةنطاندنى 
تةندروستييةكان لةبةر رؤشنايى ستانداردى 
جيهانييةوةن، كة ئاستى ئيجابىء سلبيى ئةو 

سيستمة دياريدةكات. 
د.طؤران عةبدوَلآل، ئاماذة بةوةشدةكات: 
نةخؤشخانة  لة  خزمةتطوزارييانةى  ئةو 
لةخوار  دةكرَيت  ثَيشكةش  حكومييةكان 
هيض  جيهانييةكانةوةن،  س��ت��ان��داردة 
ئةو  دةرب��ارةى  ناكرَيت  بةدواداضوونَيك 
كاريطةريى  ضةند  تا  كة  خزمةتطوزارييانة 
نةخؤش،  ض��ارةس��ةرى  لةسةر  ه��ةب��ووة 
نةخؤش  دكتؤر  تا  وآلت��ان  »ل��ة  وتيشى: 
ضارةسةرنةكات، ثاداشتى ثزيشك نادرَيتةوة، 

بةآلم لة هةرَيمى كوردستان تاكإةوانة بإيار 
لةوةى  وةرناطيرَيت  نةخؤش  راى  دةدرَيت، 

تاوةكو ضةند ضارةسةر كراوة«.
»تَيكةآلوييةكى  ناوبراويش،  وتةى  بة 
تايبةتء  كةرتى  لةنَيوان  هةية  قَيزةون« 
طشتيى  كةرتى  بةجؤرَيك  طشتيى،  كةرتى 
بةكاردةهَيندرَيت بؤ كةرتى تايبةت، بةجؤرَيك 
نةخؤشخانة  لة  توانايان  هَيزو  ثزيشكةكان 
نةخؤش  بةَلكو  ناهَينن،  بةكار  حكومييةكان 

رةوانةى عيادة تايبةتييةكان دةكةن.

بةإَيوةبةرى  عةلى  رزطار  د.  هاوكات 
سلَيمانى  نةخؤشخانةى  خؤثاراستنى 
ضةندين  لة  تةندروستى  سيستمى  ثَييواية، 
تَيداية،  كةموكورتى  بؤشاييء  اليةنةوة 
خزمةتطوزاريى  نيية  ستانداردَيك  تائَيستا 
هةَلبسةنطَينَيتء  ن��ةخ��ؤش��خ��ان��ةك��ان 
رَينيشاندةرَيك، يان نووسراوَيك نيية جؤرى 
بؤ  نووسرابَيت،  تَيدا  خزمةتطوزارييةكانى 
نةخؤشخانةكان  لة  »راستة  وتى:  رؤذنامة 
دةك��رَي��ت،  ثَيشكةش  خزمةتطوزاريى 

ستانداردَيك  هيض  بنةماى  لةسةر  ب��ةآلم 
لةمبارةيةوة،  نيية  ضاودَيرييةكيش  نيية، 
خزمةتطوزارييةكان  ج��ؤرى  ئ��ةوةى  بؤ 

هةَلبسةنطَينرَيت«.
وتةبَيذى  قادر،  د.خاَلس  ترةوة  لةاليةكى 
بةثَيويستى  هةرَيم،  تةندروستى  وةزارةتى 
بةثَيي  نةخؤشخانةيةك  ه��ةر  دةزان��َي��ت، 
ستانداردة جيهانييةكان بَيت، ئةوجا متمانةى 
ناوبراو  وتةى  بة  ئةمةش  كة  ثَيببةخشرَيت، 
تائَيستا لة هةرَيمى كوردستاندا نيية، وتيشى: 
نةخؤشخانةيةكيش  هةر  ه��اتء  »ئةطةر 
لةئاستى  بةجؤرَيك  ثَيببةخشرَيت  متمانةى 
وادةك��ات  بَيت،  جيهانييةكان  ستانداردة 
كوردستان،  هةرَيمى  ل��ةدةرةوةى  نةخؤش 
هةرَيمى  نةخؤشخانةكانى  س��ةردان��ى 
زياتر  ناوخؤش  خةَلكى  بكات،  كوردستان 

رازى دةبن لة نةخؤشخانةكان«.
د.خ��اَل��س ئ���ةوةش ن��اش��ارَي��ت��ةوة، كة 
ثَيشكةشكردنى خزمةتطوزاريى تةندروستى 
لة ئاستَيكى مامناوةند داية، هيض ثَيوةرَيك بؤ 

ضؤنَيتىء جؤرى ئامَيرء بيناكان نيية.
ساَلى  بإيارة  كة  كاتَيكداية،  لة  ئةمة 
بةو  س��ةب��ارةت  كؤنفرانسَيك  داه��ات��وو 
تةوةرةكانى  لة  يةكَيك  ببةسترَيت،  ثرسة 
كةرتى  لة  تايبةتة  كةرتى  جياكردنةوةى 
طشتيي، وتةبَيذةكةى وةزارةتى تةندروستى 
ثَيكهَينانى  ك��ارى  ب��ةوةدةك��ات:  ئ��ام��اذة 
لةبةردةستداية،  تايبةتيان  نيمضة  سيستمى 
لة  بةيانيان  ثزيشكانةى  ئةو  بةجؤرَيكة 
بكةن،  دةوام  ئَيوارانيش  نةخؤشخانةكانن، 
ثارةيةكى زياتر وةربطرن لة بةيانيان، بةآلم 
دةزانَيت،  بةثَيويستي  عةبدوَلآل،  د.ط��ؤران 
كةرتى طشتيى تةندروستى لة كةرتى تايبةتى 
دروستكردووة،  كَيشةى  كة  جيابكرَيتةوة، 
لة  كةم  رؤذَيكى  ضةند  نةخؤش  بةجؤرَيك 
دةخةوَيندرَيت،  تايبةتييةكان  نةخؤشخانة 
طشتييةكان  نةخؤشخانة  رةوان��ةى  دوات��ر 
دةكرَيت، ئةمةش ديسان بةكارهَينانى كةرتى 

طشتيية بؤ كةرتى تايبةت«.

تائَيستا هيض نةخؤشخانةيةك لة كوردستاندا 
بةثَيى ستانداردة جيهانييةكان نيية



سازدانى: ثشتيوان سةعدوَلآل

كة  دةكرَيت  ئةوة  باسى  رؤذنامة: 
رَيكخراوَيكى   مامؤستايان،  يةكَيتيى 
تاضةند  ئةمة  ثيشةيى،  نةك  حيزبيية، 

راستة؟
رَيكخراوَيكى  مامؤستايان،  يةكَيتيى   *
دواى  ل��ة  ت��اي��ب��ةت��ى  ب��ة  ح��ي��زب��ي��ي��ةء 

مامؤستايانى  يةكَيتيى  يةكطرتنةوةى 
تووشى  رَيكخراوةكة  ثارتييةوة،  يةكَيتىء 
زياتر  نةماو  وجودَيكى  هيض  بوو،  شةلةل 
يةكَيتىء  هاتةناوةوةو  حيزب  دةسةآلتى 
يةكَيتيى مامؤستايانيان  ثارتى راستةوخؤ 
ئةم  بةكاردةهَينا،  مةرامةكانيان  بؤ 

واقيعةء تا ئَيستاش بةردةوامة، كارةكانى 
كارة  تَيكةآلوى  مامؤستايان،  يةكَيتيى 
هؤى  بووةتة  ئةمة  بوونء  ئيدارييةكان 
ئةوةى كة رَيخراوةكة لة ئاستى داخوازى 
رَيطةى  لة  ئَيستا  تا  نةبَيتء  مامؤستاياندا 
هيض  مامؤستايانةوة،  يةكَيتيى  رَيكخراوى 
مامؤستايان  خواستَيكى  داواك��اري��ىء 
ن��ةك��ردووة  شتَيكى  ن��ةه��ات��ووةت��ةدىء 
مامؤستاياندا  تموحى  ئاستى  لة  كة 
مامؤستايان  كاتَيكيش  ه��ةر  ب��َي��ت، 
بووبن،  طيروطرفت  كَيشةو  تووشى 
نةيتوانيوة  نةك  مامؤستايان،  يةكَيتيى 
مافة  لة  داكؤكيكردن  بؤ  بَيت  ثارَيزةرَيك 
ئيجرائاتء  بةَلكو  مامؤستايان،  رةواكانى 
مامؤستاياندا  لةطةأل  لَيثرسينةوةيان 
مامؤستايان  لة  رَيطرييان  ك���ردووةء 
كردووة. رَيكخراوةكة، سَيبةرى دةسةآلتة 
يةكَيتىء  بإيارةكانى  لةناو مامؤستايانداء 
ئَيستا  ت��ا  جَيبةجَيكردووةء  ثارتيى 
لة  مامؤستايانةوةء  ناو  بضَيتة  نةيوَيراوة 

بكؤَلَيتةوة. كَيشةكانيان 
يةكَيتيى  دةوت��رَي��ت،  رؤذن��ام��ة: 
شةرعييةتَيكى  هيض  مامؤستايان، 
تؤ  طؤإانكاريية،  بة  ثَيويستى  نةماوةو 

ضى دةَلَييت؟
* يةكَيتيى مامؤستايان كة دروستبوو، 
بةهؤى  ثَيكهاتء  ثارتى  يةكَيتىء  لة 
ثارتيدا  يةكَيتىء  بةسةر  ناوخؤوة  شةإى 
يةكطرتنةوةشدا  لةكاتى  داب��ةش��ب��وو، 
لة  ثارتى  يةكَيتىء  هةمانشَيوةبوو،  بة 
هةموو  زؤرينةنء  رَيكخراوةكةدا  ناو 
شةرعييةتَيك بة كارةكانيان دةدةن، بةآلم 
ضةندين  مامؤستايان،  يةكَيتيى  راستيدا  لة 
ئَيستادا  لة  نةكردووةو  هةَلبذاردنى  ساَلة 
نةماوةء  ياسايى  شةرعييةتَيكى  هيض 
ثيشةيى  رَيكخراوَيكى  ببَيتة  ثَيويستة 
داخ��وازي��ىء  ئاستى  لة  تا  راستةقينة، 
بَيتء  مامؤستاياندا  داواكارييةكانى 
بطؤإدرَين  دةموضاوانة  ئةو  ثَيويستة 
ب��اآلى  ثؤستى  ل��ة  س��اَل��ة  ضةندين  ك��ة 
رَيكخراوةكةدانء هيضيان بؤ مامؤستايان 
ثةيإةوى  دةبَيت  هةروةها  نةكردووة، 
بطؤإدرَيت، ضونكة  رَيكخراوةكة  ناوخؤى 
لة ساَلى )1992(ةوة ئةو ثةيإةوة دانراوة، 
)4( سلَيمانيدا  لة  ئةوكاتة  نموونة،  بؤ 

ئَيستا  ب��ةآلم  هةبوو،  مامؤستا  ه��ةزار 
ئةوان  )40(هةزار مامؤستا هةية،  نزيكةى 
)114( كة  دةك��ةن  ئةوة  باسى  هةميشة 

ئةطةر  ب��ةآلم  هةية،  ئةنداميان  ه��ةزار 
ويستء  بة  رَيكخراوةكة  لة  ئةندامبوون 
مامؤستايان  بَيتء  مامؤستا  ئارةزووى 
)14(هةزار  رزطاربكةن،  كؤتوبةندانة  لةو 

نامَينَيتةوة. ئةنداميان 
كؤنطرةى  ثَيتواية،  رؤذن��ام��ة: 
هيض  مامؤستايان،  يةكَيتيى  داهاتووى 

بهَينَيتةكايةوة؟ طؤإانكارييةك 
*  بةثَيى ئةو ميكانيزمانةى دايانناوةو 
)400(ئةندام  لة  ناياسايى،  بةشَيوةيةكى 
داناوة  كؤنطرةيان  )147(ئةندام  كؤنطرة، 
ئةوةش  ثارتين،  يةكَيتىء  زؤربةيان  كة 
جَيى  دةطؤإَيتء  ثرؤسةكة  هاوسةنطى 
قبوَلكردن نيية، يةكَيتىء ثارتى دةيانةوَيت 
بردنةوةى  سةركةوتنء  ئَيستاوة  لة 
خؤيان مسؤطةربكةن، ئةطةر ثَيداضوونةوة 
بكةنء  هةَلبذاردندا  ميكانيزمةكانى  بة 
تةزويراتء  تر  هةَلبذاردنةكانى  وةكو 
ئةم  ثَيمواية،  تَيدانةكةن،  ساختةكاريى 
داخوازييةكانى  ئاستى  لة  كؤنطرةية 
لة  جطة  ضونكة  دةبَيت،  مامؤستاياندا 

تر  )7(رَي��ك��خ��راوى  ث��ارت��ى،  يةكَيتىء 
دةيانةوَيت بةشداريى بكةن.

داواكارييةكانتان  ئةطةر  رؤذنامة: 
لة  بةشداريى  نةكرَين،  جَيبةجآ 

كؤنطرةدا دةكةن؟
ياداشتَيكى  )7(رَيكخراوة،  لةو  ئَيمة   *
سكرتاريةتى  ئاإاستةى  خاَليمان  دة 
ئةطةر  ك��ردووةو  مامؤستايان  يةكَيتيى 
نةكةن،  جَيبةجآ  داواكارييةكانمان 
بكةينء  هةَلبذاردن  بايكؤتى  ثَيدةضَيت 
فَيَلى  كة  ثإؤسةيةكةوة  ن��او  نةضينة 

تَيدابكرَيت.
مامؤستايانى  ئامانجى  رؤذنامة: 
كؤنطرةى  لة  بةشداريكردن  لة  سةردةم 

يةكَيتيى مامؤستاياندا، ضيية؟
لةو  طؤإانكاريية  ئامانجمان،   *
رزطاربوون  بؤ  ثيشةييةدا  رَيكخراوة 
بيكةين  حيزبييةء  بة  بوون  شَيوة  لةو 
داكؤكى  كة  ثيشةيى  رَيكخراوَيكى  بة 
ئةطةر  بكاتء  مامؤستايان  مافةكانى  لة 
لةذَير  رَيكخراوةكة  هةبَيت،  دةسةآلتمان 
دةستى حيزب دةردةهَينين، ثَيشبينى ئةوة 
دةكةين، ئةطةر بةشداريبكةين، رَيذةيةكى 
لة  بةتايبةتى  بةدةستدةهَينين،  ب��اش 

سنوورى ثارَيزطاى سلَيمانيدا.

يةكَيتيى مامؤستايان، لة ساَلى )1992( 
كؤنطرةى طشتيى بةست كة لة ضوار 
بازنة ثَيكهاتبوو، مامؤستايانى ثارتى 
بة ناوى يةكَيتيى مامؤستايانى 
كوردستانء مامؤستايانى يةكَيتى 
بة ناوى سكرتاريةتى مامؤستايان 
بةشدارييانكرد. لة ساَلى)1994( 
بوو بة دوو بةشةوةء دواى ئةوة 
هةردووال هةريةكةو دوو كؤنطرةيان 
بةست،  لة ساَلى )2004(دا هةردووال 
يةكيانطرتةوةء هةريةكةو )14(

ئةندامى سكرتاريةتى دانابوو. 
ثَيكهاتةى ئةنجومةنى تةنفيزى، )14(

ئةندامى يةكَيتىء )14(ئةندامى ثارتى، 
لة )12(سكرتَيرى لق ثَيكهاتووةء 
سةرؤكايةتيى رَيكخراوةش، بة شَيوةى 
خول، شةش مانط بؤ يةكَيتىء شةش 
مانط بؤ ثارتى دةبَيت. 

سيروان عةول
هاوإآ عةبدوَلآل 

ثةروةردة،  وةزارةتى  بإيارَيكى  بةثَيى 
وةرزدا  دوو  لة  كة  خوَيندكارانةى  ئةو 
دووةمدا  خولى  لة  دةتوانن  دةرنةضوون، 
بدةن،  ئةنجام  وةرز  يةك  تاقيكردنةوةى 
هاوكات بة وتةى مامؤستايان، مةبةست لةو 
خوَيندكارانةو  هةموو  دةرضوواندنى  بإيارة 
ئ��ةوةش زي��ان بة ث��رؤس��ةى ث���ةروةردة 

دةطةيةنَيت.
 )31581( ذم��ارة  ن��ووس��راوى  بةثَيى 
مةَلبةندى  ث���ةروةردةى  بةإَيوةبةرَيتى 
رؤذنامة  دةست  وَينةيةكى  كة  سلَيمانى، 
ن���ورى،  ك��ةم��ال  واذؤى  ك���ةوت���ووةو 
بةإَيوةبةرى ثةروةردةى سلَيمانى لةسةرةو 
خوَيندطةكانى  سةرجةم  ئاراستةى   )8/4( لة 
سلَيمانى  مةَلبةندى  ثةروةردةى  سنوورى 
بة  سةبارةت  رَينماييةكى  ضةند  ك��راوة، 
قؤناغى  دووةمى  خولى  تاقيكردنةوةكانى 
تَييدا  لةخؤطرتووةء  ئامادةيى  بنةإةتىء 
لة  خوَيندكار  قوتابىء  »ئةطةر  هاتووة: 
بؤى  مابَيتةوة  بابةتَيك  لة  وةرز  هةردوو 
وةرز  ه��ةردوو  لة  يان  وةرزَي��ك  لة  هةية 
تَيبينى  بة  هةروةك  بكاتةوة«،  تاقيكردنةوة 
وةرزةى  ئةو  »خوَيندكار  كراوة:  لةوة  باس 
دةبَيت  ئةنجامدةدات  تَيدا  تاقيكردنةوةى  كة 

ئةوةندة نمرة بةدةستبهَينَيت، كة وةرزةكةى 
ترى ثآ ثإبكاتةوة«.

بة راى مامؤستايان مةبةستى وةزارةتى 
ثةروةردة لة دةركردنى ئةو جؤرة بإيارانة 
دةربضنء  خوَيندكاران  هةموو  كة  ئةوةية، 
ئةوةش  كة  نةمَينَيتةوة،  خوَيندكارَيك  هيض 

قةيرانى ثةروةردةيى دروستدةكات.
بةإَيوةبةرى خوَيندنطةيةك كة نةيويست 
ثَييواية  هةرضةند  بنووسرَيت،  ن��اوى 
خوَيندكارانةء  س��وودى  لة  بإيارة  ئ��ةو 
بةإَيوةبةرة  ئةو  وةكو  بةآلم  كارئاسانيية، 
بؤ  كَيشة  بإيارة  ئةو  راستيدا  »لة  دةَلَيت: 
دةرضوواندنى  دروستدةكاتء  مامؤستايان 
قةيران دةزانمء  بة  خوَيندكاران بةوشَيوةية 
تةنانةت  وةزارةتء  سياسةتى  ثَيمواية 
خوَيندكاران  سةرجةم  كة  ئةوةية  حكومةت 
نةمَينَيتةوة،  خوَيندكارَيك  هيض  دةربضنء 
ئَيمة  كة  ئ��ةوةى  ه��ؤى  دةبَيتة  ئ��ةوةش 
نازيرةك  زي��رةكء  خوَيندكارى  نةتوانين 
هؤى  دةبَيتة  ه��ةروةك  لَيكجيابكةينةوة، 

دابةزينى ئاستى زانستيى خوَيندكاران«.
ئةوةشى خستةإوو: وةزارةتى ثةروةردة 
بة  ثاأل  ئامادةييدا  بنةإةتىء  قؤناغةكانى  لة 
دةرياندةضَينَيت،  دةنَيتء  خوَيندكارانةوة 
بةآلم كارةساتةكة لةوةداية كة خوَيندكاران 
شوَينَيك  هيض  لة  ت��ةواودةك��ةن  خوَيندن 
وةرناطيرَينء بة ناضاريى دةست لة خوَيندن 

هةَلدةطرن، خؤشيان نازانن ضي دةكةن. 

بةإَيوةبةرى  ئةحمةد،  بةختيار  هاوكات 
وتى:  سلَيمانى،  لة  طؤمة  كاني  خوَيندنطةى 
»ئةم بإيارة بؤ ئةوةية كة هةوَلبدرَيت كةوتن 
هيض خوَيندكارَيك  نةمَينَيتء  لةناو خوَيندندا 
سوءدمةندة  هةرضةند  نةهَيَلدرَيتةوة، 
بؤدةكات،  ئاسانكارييان  خوَينكارانء  بؤ 
تاقيكردنةوة  يةك  تاقيكردنةوة  دوو  لةبرى 
ئةنجامدةدةن، بةآلم لة هةمانكاتدا بإيارةكة 
دروستدةكاتء  خوَيندكاران  بؤ  كَيشة 
قورسدةكاتء  زؤر  مامؤستايان  ئةركي 
ضةواشةدةكات،  خوَيندكاران  مامؤستايانء 
وةرزى  لة  خوَيندكارَيك  ئةطةر  ضونكة 
وةرزى  لة  بَيتء   )%40( نمرةكةى  يةكةمدا 
تاقيكردنةوة  دةبَيت  بَيت،   )%45( دوءةمدا 
دةبَيت  ب��ةآلم  بكات،  كةمةكةدا  نمرة  لة 
ئةوةندة نمرة بهَينَيت، كة لة وةرزةكةى تردا 

دةربضَيت.
هةرضةند تاقيكردنةوةكانى خولى دووةم 
رَينمايي  ب��ةآلم  م��اوة،  رؤذى   )20( تةنيا 
تاقيكردنةوةكان بة ناإَيكوثَيكى طةيشتووةتة 
كة  خوَيندكارانيش  تةنانةت  خوَيندنطةكانء 
بؤ  ئامادةكردنن  خؤ  سةرقاَلى  ئَيستادا  لة 
لةسةر  تةواويان  زانياريي  دووةم،  خولى 

بإيارة نوَييةكة نيية.
حةنان ئةحمةد، خوَيندكار، بة رؤذنامةى 
راطةياند: تائَيستا زانياري تةواوم لةسةر ئةو 
بإيارة نييةو من كة لة دوو وانةدا كةوتووم 
نازانم ضؤن ئةو نمرانةى كة هةمةو دةيهَينم 

حسابدةكرَين.
بإيارةكة  ئ���ةوةى  ل��ةط��ةأل 

ط��ةي��ش��ت��ووةت��ة 

خوَيندنطةكانى 
ن����او ش���ارى 

بةآلم  سلَيماني، 
شوَينَيك  ضةند  لة 

ب����ة ت���ةل���ةف���ؤن 
خ��وَي��ن��دن��ط��ةك��ان 

نةتةوةو  ئاطاداركرا
تائَيستا  ت��ةن��ان��ةت 

ب������إي������ارةك������ة 
ن��ةط��ةي��ش��ت��ووةت��ة 

ث����ةروةردةك����ان����ى 
سلَيمانىء  ث��ارَي��زط��اى 

خوَيندنطةكان نازانن بة كام 
تاقيكردنةوةكان  رَينمايى 

بةإَيوةببةن.
وتى:  ئةحمةد،  بةختيار 

»لةكاتى دةركردنى بإيارةكانى 
وةزارةت��ى ث��ةروةردةدا كةس 

هةر  نييةو  تر  كةسى  لة  ئاطاى 
كاردةكات،  بإيارَيك  بة  كةسةو 

خؤشيان  ث����ةروةردة  تةنانةت 
بإيارة  ئةو  لةكوَيوة  ضؤنء  نازانن 

سةرضاوةى طرتووة، من بة تةلةفؤن 
ثَييانإاطةياندووم«. 
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18 ضيرؤكي نانبإينء دةستطيركردنم...

خاليد حةمةئةمين، هةَلسوإاوى مامؤستايانى سةردةم:

يةكيَتيى مامؤستايان، هيض شةرعييةتَيكى نةماوة

وةزارةتى ثةروةردة سةر لة خويَندكارانء مامؤستايان دةشَيويَنَيت

 ثَيدةضَيت
 بايكؤتى

 هةَلبذاردن
بكةين

م. خاليد حةمةئةمين

خاليد حةمةئةمين، هةَلسوإاوى مامؤستايانى سةردةم، ثَييواية: رَيكخراوى 
يةكَيتيى مامؤستايان، هيض شةرعييةتَيكى ياسايى نةماوةء لة ئَيستادا ثَيويستى بة 

طؤإينى ثةيإةو و بةرنامةو دةموضاوةكانى هةية.
ناوبراو كة زياتر لة )15(ساأل وةكو بةرثرسى كةرتى بازيانى رَيكخراوى يةكَيتيى 
مامؤستايان كاري كردووة، ئةوة دةخاتةإوو: يةكَيتيى مامؤستايان، رَيكخراوَيكى 

حيزبييةء يةكَيتىء ثارتى رَيكخراوةكة بؤ مةرامةكانيان بةكاردةهَيننء هيضى بؤ 
مامؤستا نةكردووة.
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بةدواداضوون

بةثَيى رَيكةوتنى ستراتيذى نَيوان يةكَيتىء ثارتى دةبَيت هةردوو حيزب لةسةر ئاستى 
ماوةيةدا  لةم  بكةن،  هةَلبذاردن  بةشدارى  تةوافوق  بة  رَيكخراوةكانيش  سةنديكاء 
كوردستان.  ثارَيزةراني   سةنديكاي   كؤنطرةي   كوردء  نوسةراني   يةكَيتي   كؤنطرةي  
ئةنجامدرا، ضاوةرَيش دةكرَيت سةنديكاي  كارمةنداني  تةندروستيء يةكَيتي  مامؤستاياني  

كوردستان كؤنطرة ئةنجامبدةن.
يةكةمء دووةميان بة ليستى داخراو ء بة تةوافوق بةشدارييان لة هةَلبذاردندا كرد، 

دووةمء سَييةميشيان هةوَلى بؤ دةدرَيت:

بة راى تؤ:
1 - ئةو سةنديكا و رَيكخراوانةي  لة كوردستاندا هةن ض رؤَلكيان هةية؟

لة كوردستاندا بونيان هةية سةربةخؤن يان وةك  2- ئةو سةنديكا و رَيكخراوانةي  
ئؤرطاني  يةكَيتي  و ثارتي  وان و جياوازييان نيية؟

3- ثارتي  و يةكَيتي  بؤ دةيانةوَيت ئةم رَيكخراوانة بة دةستةمؤيي بهَيَلنةوة؟
4- ئةم رَيكخراو و سةنديكايانة ضي بكةن بؤئةوةي  لة كؤتي  حيزب رزطاريان بَيت و 

بضنة ضوارضَيوةيي  سروشتي  خؤيانةوة؟.

رؤشنا 
بوونةتة  كوردستان  هةرَيمي   رَيكخراوةكاني   سةنديكاء  بَيت  راستي   ئةوةي  
ثاشكؤي  حيزبء كارةكاني  ثارتي ء يةكَيتي  رايي  دةكةنء بة كارةكاني  خؤيان 

هةَلناستنء هيض ضاالكييةكي  باشيان لَي  بةدي  ناكرَيت.

كاوة
ثارتي ء يةكَيتي  دامةزرَينةري  زؤرينةي  رَيكخراوةكاني  جةماوةريي ء ثيشةيي ء 
ديموكراتي  كوردستاننء ثشتطيريي  ضينء توَيذةكاننء تا ئاستَيكي  باشيش 
سياسييةوة  ئاراستةي   لةإووي   تةنيا  هتد،  رؤذانةو  كاري   لة  سةربةخؤن 
هةندَيك ثابةندن بة ثارتي ء يةكَيتي  يةوة لةبةر ئةوةي  كادراني  ثَيشكةوتووي  

ئةو رَيكخراوانة هةَلطري  بيروباوةإي  ئةو دوو ثارتةنء لةو رووةوة ئازادن.

ميران ميراودةلي
مةدةنيةت  بةرطَيكي   رَيكخراوةكانةوة  سةنديكاو  لةإَيطةي   دةيةوَيت  حيزب 
لة  هةر  مةبةستةكاني   هَينانةدي   ضةواشةكاريي ء  مةبةستي   بة  بثؤشَيت 
سةركوتكردني  دةنطي  ئازاديانء هةَلوَيستي  دذيانء طوَي نادات بة كؤ ئةنجامي  
كارةكةي،  كة دةبَيته  هؤكاريي  كؤنكرَيتي ء ثارضة ثارضةبووني  ئةو رَيكخراوء 

سةنديكايانه،  كة خزمةتطوزاريي  سظيليستي  مةدةني  ثَيشكةش دةكةن. 

هيهات – دهوك
سالف........... بةريزان ئةطةر بارتي  و يةكيتي  هندةك ريكراو ل بن دةستي  وان 

بن هةروةسا ل زير دةستي  هةمو حيزبا هةنة.

داستان عوسمان
طرنطي   )خاَلَيكي   دةَلَيت:  مستةفادا  نةوشيروان  نووسينةكاني   لة  بةشَيك  لة 
رَيككةوتنمان لةطةأل سةدام حسَين ئةوةبوو، كة نابَيت حيزبي  بةعس بةهيض 
شَيوةيةك دةست بخاتة ناو دامودةزطاء دامةزراوةكان(، كةضي  زؤر بةداخةوة 

يةكَيتي ء ثارتي  هةمان رةفتاري  بةعس ثةيإةو دةكةن.

ئاري - ئؤسلؤ – نةرويج
يةكَيتيء ثارتي، خؤيان بة خاوةني ئةوةألء ئةخيري  ئاوهايية:  راستييةكةي 

كوردستان دةزانن، هةر اليةكيان دةيانةوَيت هةموو شتةكان بؤ خؤيان بَيت.

بؤ ذمارةى داهاتوو:
بةهؤي   هةرَيم  سياسي   دةسةآلتي   ك��وردي ء  ميدياي   راب��ردوودا  هةفتةي   دوو  لة 
بوون، ضاودَيرانيش  بةريةككةوتن  تووشي   زانياري   بابةتء  بآلوكردنةوةي  ضةندين 
ثَييانواية كة ئةوة كاريطةري  دةبَيت لةسةر ئازادي  رؤذنامةطةري ، هاوكات هةندَيك اليةن 
بإوايان واية كة ذمارةيةك لة ميدياكاني  كوردستان ثَيشَيلي  سةروةري ء ياساشكَينييان 

كردووة.
نةوتي   دةرةوةي   ناردنة  لةسةر  رؤذنامة  رؤذنامةي   لة  بابةتَيك  بآلوكردنةوةي   دواي  
هةرَيم، ثارتي  ديموكراتي  كوردستان داوايةكي  ياسايي  لة سةر رؤذنامة تؤماركردووةو 

داواي  يةك مليار دؤالر قةرةبوو و داخستني  رؤذنامةو ...دةكات.
لة  فةرد(  قانعي  )عيرفان  لةطةَل  ديمانةيةك  بآلوكردنةوةي   دواي   ترةوة  لةاليةكي  
قؤناغَيكي   ثَيينابَيتة  رؤذنامةطةري   ئازادي   رةوشي   دةكرَيت  هةست  وا  لظين،  طؤظاري  
ضةندين  تائَيستا  ياسايي ،  رَيوشوَيني   طرتنةبةري   لةباتي   ضونكة  مةترسيدارةوة، 
لة  مةترسيدار  هةإةشةي   و  بآلوكراوةتةوة  نةناسراوةوة  طروثي   بةناوي   بةياننامة 
رؤذنامةنووساني  ئةو طؤظارة دةكات، هاوكات لة ذمارةيةك لة مزطةوتةكاني  هةولَيرو 

دهؤكةوة هَيرش كراية سةر طؤظاري  لظين.
دةسةآلتي  هةرَيم ثَييواية كة ميدياكاني  كوردستان )ئةهلي  و سةربةخؤ( نابةرثرسانة 
ئةهليش  ئازادو  ميدياي   هاوكات  ثَيشَيلدةكةن،  سوور  هَيَلي   سةروةري ء  كاردةكةنء 
لةطةَل  مامةَلة  رؤذنامةطةريي   ياساي   بةثَيي   دةس��ةآلت  كة  هةية  ئةوةيان  طلةيي  
لة  بير  دةسةاَلت  طرتندا  رةخنة  لةبةرامبةر  و  ناكات  رؤذنامةوانييةكانياندا  بابةتة 

بةرتةسكردنةوةي  ئازادي  دةكاتةوة.

بة راي  تؤ:
1- رةوشي  ميدياي  كوردي  لة ئَيستادا ضؤن هةَلدةسةنطَينيت؟

2- ئايا كارةكاني  ميدياي  ئةهلي ء سةربةخؤ نابةرثرسانةيةو زيان بة ئةزمووني  هةرَيم 
دةطةيةنَيت؟

3- ثَيتواية مامةَلةي  دةسةآلتء كاردانةوةكاني  بةرامبةر ميدياكان تةندروستة؟
4- رؤَلي  سةنديكاي  رؤذنامةنووسان لةم نَيوةندةدا ضيية؟

5- كَي ياساي  رؤذنامةطةري  ثَيشَيلدةكات، ميدياي  ئةهلي ء سةربةخؤ يان دةسةآلت؟
6- هةر رايةكي  تر لةو بارةيةوة..

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

nawxo.rozhnama@yahoo.com :2. ئيمةيلى

سةنديكاو رَيكخراوةكان
ضيرؤكى نانبأينء دةستطيركردنم... كةى سزاى سياسيى كــــــؤتـايـى ديَـت؟

خؤتانةء  وةزارةتى  وتى،  بةهةمانشَيوة  ئةويش 
هةبوو  ضيتان  ئةدةينةوةء  هةموو  مووضةكانتان 
وتمان،  كؤتايى،  هةتا  دةكةين  بؤتان  بَلَين،  ثَيمان 
طةورةم سوثاس، بةآلم )ع.ب( واناَلَيت ئةو دةَلَيت، 
ئةم حكومةتء مووضةو وةزارةتة، هى يةكَيتيية، 
طؤإان  تر  جارَيكى  كة  بدةن  بةَلَين  دةبَيت  بؤية 
نابنء يةكَيتى دةبن كة واموت، وةزير بةتوإةييةوة 
هاتوونةتةوة  هاتوونةتةوة،  ضؤن  ئَيوة  بؤ  وتى، 
يان  يةكَيتيية هى خؤمانة،  ئةَلَين، ئةم حكومةتء 
ئةَلَين هاتووينةوة دةواميش ئةكةينء شتى تريش 
ئَيمة  واهاتووينةوة  طةورةم  وتم،  منيش  دةبين، 
لَيرة سةرباز دةبين لةكوَى مةترسى لةسةر ئةم 
دةدةين،  بةكوشت  خؤمان  لةوَى  هةبوو،  وآلتة 
كةس  بؤ  سياسةت  ثَيشمةرطة  هَيزى  لةناو 
ئَيمة بإوامان واية، دةبَيت هَيزى  ناكةين، ضونكة 
بَيتء  سةربةخؤ  دامةزراوةيةكى  ثَيشمةرطة 
كة  نةبَيت،  رَيكخراوَيك  حيزبء  هيض  موَلكى 
واموت، ئةوةندةى تر توإة بوو، وتى، ئَيوة خؤتان 
بؤية  نةكردوون،  دةرى  كةس  راتانكردووةو 
مافى خؤتان دةدةينآء سزاى خؤشتان دةدةين، 
بةردةستى،  خستمانة  بوو  ثَى  نووسراوَيكمان 
ياسا،  بةشى  ياسا  نووسى،  لةسةرى  ئةويش 
بة  وا  وتيان  نووسراوةء  لةو  سوإما  سةريان 
بؤ  هةمووشتتان  دَينةوة  كة  ئَيوة  وتراوة،  ئَيمة 
جَيبةجآ بكرَيت، بةآلم بؤ كارةكةتان واى لَيهات 
وتيان  بةيانيش  وةرنةوةء  بةيانى  بإؤن  نازانين، 
كردء  هاتوضؤمان  رؤذَي��ك  ضةند  يةكشةممةء 
دواتر وتيان مةيةن، ناوةناوة تةلةفؤنمان بؤبكةن، 
ضونكة ئةمة لةدةسةآلتى ئَيمةدا نييةء بةو جؤرة 

هيض وةآلممان نةدرايةوةء دةركةوت 
بؤيان  نووسراوةى  ئةو 

بؤ  كردبووين 

نةبوو  ط��ةإان��ةوةم��ان 
كارةكانمان،  سةر  بؤ 
بةو  ب��وو  ب��ؤئ��ةوة 
ناضارمان  بيانووة 

بكةن، ببينةوة بة يةكَيتىء 
ماوةيةكى  ئَيمة  م��ادام  ثَييانوابوو، 

زؤرة مووضةمان وةرنةطرتووة، ئَيستا ضاوةإَيى 
فةرموويةكى ئةوان دةكةين بؤ ئةوةى بطةإَيينةوة 
دةست  وةآلممان  هيض  جؤرة  بةو  يةكَيتى،  ناو 

نةكةوتةوةو هيض لة كَيشةكة نةطؤإا.
من، رؤذى )3/4( لة دةنطدانى تايبةت نوَينةرى 
ئةو  دةنطدان،  سندوقةكانى  لةسةر  بووم  طؤإان 
بوو  كةممان  دةنطةدةنطَيكى  )ع.ب(  لةطةأل  رؤذة 
ناو  نةيةتة  ئةوةندة  لَيكرد  داوام  ئةوةى،  لةسةر 
جَيبهَيَلَيت  ئةوَى  كة  لَيكرد  داوام  وَيستطةكانء 
كة تا ئةو رؤذةش من وةك هاوإَييةك ئةذمارم 

دةكرد.
لة  تر  ئةفسةرَيكى  ضةند  لةطةأل   )3/5( رؤذى 
كةناَلى ئاسمانيى KNN ثةنجةمان بةرزكردةوةو 
وتمان دةيطؤإين، هةرضةندة بةبإواى من، درةنط 
بوو، دةبوو رؤذَيك ثَيش دةنطدانى تايبةت ئةوةمان 
بكرداية، بةآلم دةنطدانةوةيةكى زؤرباشى هةبوو، 
ورةيةكى باشى كردة بةر ئةوانةى هَيشتا ترسيان 
طؤإان  ه��ةوادارى  س��ةدان  بةجؤرَيك  هةبوو 
نةيارةكانى  دةب��وونء  ثةنجةكانمان  بةساقةى 
طؤإانيش بة ئينقالبضى تاوانباريان دةكردين بةبآ 
ئةوةى بيربكةنةوة كة ئينقالب بة ضةك دةكرَيت، 

نةوةك بة ثةنجة بةرزكردنةوة.
رؤذَيكة  ضةند  كة  لةوةى  بَيئاطابووين  ئَيمة 
لةذَير  ب���ةوردى  دراوةو  طرتنمان  ب��إي��ارى 
ضاودَيرييداين، رؤذى )2010/3/7( ضونكة من لة 
بؤ  ضووم  نةهاتبووةوة،  ناوم  تايبةت  دةنطدانى 
بدةم،   دةنط  ئةوةى  بؤ  كوردة  كانى  خوَيندنطاى 
كاتَيك دابةزيم، كةسَيك كة بة سةيارةيةكى نيسان 
وتى،  ضاكوضؤنى،  دواى  هاتء  بوو،  بةدوامةوة 
ئيشى  )ك.ح(  بوةستة  دةقة  يةك  نةبَيت  عةزيةت 
بة  ئاسايش  هَيزةكانى  قسانةدابووين  لةم  ثَيتة، 
نةجوَلَيى،  وتيان  بآلوبوونةوةو  ضواردةورمدا 
سجنى، وتم هيض نووسراوتان ثَيية وتيان، نةخَير، 
وتم، ئةى ضؤنء بؤضىء بة فةرمانى كآ، هةرضيم 
وت، وتيان نازانين بةشَيوةيةك طرتيانم كة لةطةأل 
برديانمة  سةرةتا  نةبوو،  جياوازيى  هيض  رفاندن 
سوارى  دواتر  سثيكةء  كانى  ئاسايشى  بنكةى 
)ع.س(ى  كردمء  ثةترؤَليان  نيسان  سةيارةيةكى 
ئاسايش خؤى لةثَيشةوة سوار بوو، تةلةفَونى بؤ 
)ح.ق( كردء وتى، رائد شاآلومان طرتووة ئةويش 
وتى بيبة بؤ وةزارةتى ثَيشمةرطة، ناوبراو لةناو 
سةيارةكة وتى بؤ ئيش بؤ ليستى )....( دةكةيت، 
منيش وتم، بةإَيزةوة ناوى بَينة )....( نيية طؤإانة، 
وتى قسة بكةى هةزار شةقت تَيهةَلئةدةم، منيش 
كةس  هةموو  بةستراوة،  دةستم  كة  ئَيستا  وتم 
دةتوانآ ئةوة بكات، ئةطةر راست ئةكةى دةستم 
بةشَيوةيةكى  تَيمهةَلدة،  بتوانة  ئةوكاتة  بكةرةوة، 
ئَيشكطرى  ئةفسةرى  بة  برديانمء  ناشيرين  زؤر 

وةزارةتيان سثاردم.
كة  بةندكرام  ذوورَي��ك��دا  لة  وةزارةت،  لة 
رووب��ةرةك��ةى )20(م��ةت��ر ب��وو، دوو دةرط��ام 
ذوورةكةدا  لةناو  ئاودةستَيك  داخرابوو،  لةسةر 
بؤ  هةندَيكجار  شؤرينء  دةموضاو  بؤ  كة  بوو 
ئةوآ  بةلوعةكةى  لة  سودمان  خواردنةوةش 
هؤكارَيكى  هيض  ذوورةك���ةدا  لة  وةردةط���رت، 
طةرمكردنةوةى تيانةبوو، هيضى تَيدا رانةخرا بوو، 
بوو،  كؤنكرَيت  ذوورةكة  ديوارى  ضوار  ئةرزو 
ضةند ثةنجةرةيةكى بضووك لة بةشى سةرةوةى 
لةوَيوة  سارد  رةشةباى  هةبوو،  ذوورةك��ةدا 
لورةى ئةكرد، بؤية زؤر سارد بوو 
تةنها دوو بةتانى تةنكم لةال بوو، 
شةوى يةكةم تا بةيانى لة سةرما 
لَينةكةوت.  خةوم  هةَللةرزيمء 

ماوةى  بةدرَيذايى 

لةو  سجنبوونمان 
نة  تةلةفزيؤنء  نة  ذوورةدا 

دواتر  رؤذى  النةبوو،  رؤذنامةمان  نة  راديؤو 
لةاليةن  مانط  )4(ى  رؤذى  كة  هةرَيميش  مالزم 
هَينرا  دةستطيركرابوو،  دذةتيرؤرةوة  هَيزةكانى 
بؤ ئةوآ تا ئةو كاتة نةمزانيبوو كة طيراوة، ئةوة 
بؤ من باش بوو، النيكةم لة تةنيايى رزطارم بوو، 
ئةفسةرو كارمةندانى ئةوآ بةو بارودؤخةى ئَيمة 
زؤر نيطةران بوون، بةآلم لةترسى لَيثرسينةوةو 
ضونكة  بدةن،  يارمةتيمان  نةياندةوَيرا  سزادان 
بةهيض جؤرَيك  نابَيت  كة  بوو  كرا  ثَى  فةرمانيان 
نزيك  لَيمان  كةس  نابَيت  لَيبكرَيتةوةء  دةرطامان 
رؤذيك  ضةند  دواى  بمانبينَيت.  يان  ببَيتةوة، 
هةندَيك  خؤى  مةسئوليةتى  لةسةر  هاتء  )ع.ئ�( 
يةك  ماوةى  جؤرة  بةم  كردين،  باش  طوزةرانى 
طواية،  ئ��ةوةى  بةتؤمةتى  بةندكراينء  مانط 
دادطاى  دراينة  رامانكردووة  سةربازيى  لة  ئَيمة 
دادطايى  من   )4/4( بإياربوو رؤذى  سةربازيىء 
كؤبوونةوةى   )2010/4/3( رؤذى  بةآلم  بكرَيم، 
لةطةأل سةرؤكى هةرَيم كة  ليستة براوةكان بوو 
نوَينةرانى طؤإان داوايان كردبوو، سزاى  لةوَيدا 
ئةوةشدا،  لةضوارضَيوةى  نةمَينَيتء  سياسيى 
بكرَيينء  ئازاد  ئَيمة  كردبوو،  داواي��ان  يةكةم: 
كَيشةكةمان كؤتايى بَيت، دووةم: دةست لةطرتنى 

ئةوانة هةَلبطرن كة فةرمانى طرتنيان داون. 
ئازادكراين،   )4/4( واتة  دوايى  رؤذى  بؤية 
نزيكةى ضوار  كة  تائَيستاش  كةفالةتء  بة  بةآلم 
هةرَيمء  سةرؤكى  بةَلَينةكانى  بةسةر  مانط 
سةرؤكى حكومةت تَيدةثةإَيت، ئَيمة دؤسيةكانمان 
بإيارى  لة  دةستيان  بةتةواوةتى  دانةخراوةء 
كة  نةبَيت  ئةوة  تةنها  هةَلنةطرتووة،  سزادانمان 
هةموو  مانط  سآ  ماوةى  بؤ  ثَينجةوة  لةمانطى 
ئةوانةى  ئَيمةو  بةرامبةر  ياسايى  ئيجرائاتَيكى 

فةرمانى طرتنيان دةركرابوو، راطرتووة.

 
  خوَينةرى ئازيز، تؤ بإيار بدة كة ئةمة 
تاكوآ رةواية، تؤ لةجياتى من ثرسيار لة 
دةسةآلت بكة، ئاخؤ كةى سزاى سياسيى 
كؤتايى دَيت؟ ئةو ثرسيارةش لة ئةندامانى 
فراكسيؤنى طؤإانى ثةرلةمانى كوردستان 
بكة، ئاخؤ كَيشةى نانبإاوةكانء ئةوانةى 
لةسةر بيروباوةإى جياواز سزادراون، بةقةد 
بودجة طرنطى نيية؟، ضونكة ئَيمةش دةمَيكة 
ضاوةإَيين، رؤذَيكيش بؤ ئَيمة بكَيشن بة 
مَيزةكانى بةردةميانداو تةنها جارَيك هؤَلى 
كؤبوونةوةكان جَيبهَيَلن.

دواى هةوَلَيكي زؤري ثةرلةمانتارانء سةرؤكي 
كوردستانييةكان،  ليستة  ئيئتيالفى  هةرَيمء 
بةشَيكي زؤري نانبإاوةكان بإياري طةإانةوةيان 
وةزيرانةوة  ئةنجومةنى  سةرؤكي  لةاليةن 
ضاوةإوانة،  تريش  بةشةكةي  دةرضووةو  بؤ 
نانبإاوةكانة كة  لة  يةكَيك  ئةمةش ضيرؤكي 

تائَيستا بةدةست سزاى سياسييةوة دةناَلَينَيت.



شاآلو مةحمود محةمةد 
)رائد شاآلو(

ئةوةى لَيرةدا باسيدةكةم، ضيرؤكى كةسَيك 
نيية كة لة ساآلنى هةشتاكانداء تةنيا 

لةبةرئةوةى باوكى )ث.م( بووة بةهانةى 
جؤراوجؤرى ثَيطيرابَيت، يان لةبةرئةوةى 

اليةنطرى شؤإشطَيإةكانى شاخى كردبَيت، 
لةسةر كارةكةى دةركرابَيتء زيندانى 

كرابَيت، يان كوردى فةيلى بووبَيتء نانء 
خاكى ئةم وآلتةى ثآ رةوا نةبينرابَيت. 

ضيرؤكى كةسَيكة كة زؤربةى ذيانى 
كردووةتة سووتةمةنيى هاتنةدىء 

جَيطيربوونى دةسةآلتى ئةوانةى كة 
ئةمإؤ لةوآلتى خؤيداء لة سايةى ئازاديىء 

ديموكراسيدا، لة ثاداشتى ماندووبوونى 
لةبةر بيروباوةإى جياوازى بؤ 

بةإَيوةبردنى وآلتء بةَلَيى بؤ ضاكسازييء 
طؤإانكاريى، نانبإاوكراو بةندكرا، 

ضيرؤكى منة، من )رائد شاآلو( يةكَيك لةو 
دوو ئةفسةرةى لةبةردةمى سندووقةكانى 
دةنطدان لة رؤذى )3/7( لةاليةن هَيزةكانى 

دةسةآلتةوة دةستطيركرام.  

جموجؤَلى  )ط��ردةك��ة(  ب��وو  م��اوةي��ةك 
لةشَيوازى  بوو  تَيكةوتبوو، منيش كة دةمَيك 
بةإَيوةبردنى ئةم وآلتة بَيزاربوومء ضاوةإآ 
متمانةى  كة  طؤإةثانةوة  بَيتة  هَيزَيك  بووم، 
لةسةرةتاوة  هةر  كاربكةم،  لةناويا  ثَيبكةمء 
دواتر  كة  بزووتنةوةية  ئةم  دروستبوونى  بة 

دواى ناونرا )طؤإان(  ب���وومء  خؤشحاأل 
كة  ( ئ����ةوةى  س . ك . س (
س��ةردان��ى 
ك�����ردمء 
دوات�����ر 
ل��ةط��ةأل 

كردو  نةوشيروانم  كاك  سةردانى  )د.ح.ع(، 
لةنزيكةوة طوَيم لةبةرنامةء بيرو بؤضوونةكانى 
بووم،  هاوإا  زؤريان  بةشي  لةطةأل  راطرتء 
بؤية زؤر بةدَلسؤزيىء طةرموطوإيى دةستم 
خةَلك  كؤكردنةوةى  بؤ  كرد  بةكاركردن 

لةدةورى بةرنامةكةى.
رؤذى )2009/4/21( لةاليةن 

)ع.ب(ى  ب��ةإَي��ز، 
مةسئولى كؤميتةى 

رَي��ك��خ��س��ت��ن��ى 
)ث.م(  وةزارةت����ى 

ثلةى  ئ��َي��س��ت��ا  ك��ة 
تةلةفؤن  بة  )عةميدة( 

ثَيوةكراء  ثةيوةنديم 
بةيانى  كة  لَيكردم  داواى 

وتى،  وةزارةتء  بؤ  بضم 
وةزير كارى ثَيتةء دةيةوَيت 

ئةم  كة  دةمزانى  بتبينَيت،  
بؤية  نيية،  ئاسايى  بانطهَيشتة، 

با  بةسةرضاو،  وتم،  وةآلمدا  لة 
بكةم،  طردة  برادةرانى  بة  ثرس 

ئةوسا دَيم، كاك بةختيار وتى، بؤ 
ثرس بةئةوان دةكةيت، وتم، دةزانم 

كة وةزير بؤية بانطم دةكات، ضونكة 
اليةنطرى ئةوانمء دواى ئاطاداركردنى 

وةزارةتء  بؤ  ضووم  بةيانى  طردةكة، 
سةرةتا سةردانى كاك )ب(م كردء دواى 

دةستى  لَيطرتم،  زؤرى  رَي��زى  ئ��ةوةى 
بةقسةكردن كردو وتى، هةموومان دةزانين 

بوويتء  دَلسؤز  ئ��ازاو  كةسَيكى  تؤ  كة 
زؤريش  هةيةو  بةسةرمانةوة  زؤرت  هةقى 
نةبووةء  ئَيمة  خةتاى  ب��ةآلم  م��ةغ��دورى، 
ئَيستاش ئَيمة تؤمان خؤشدةوَيتء هةق نيية 
تؤ هاتوضؤى طردةكة بكةيتء ئيش بؤ ئةوان 
طردةكة،  بؤ  بةريت  خةَلك  ثؤل  ثؤل  بكةيتء 
راستةو  كآ  كة  ئةوةى  ناوباسى  هاتة  ئيتر 
راست نييةء كؤمةَلَيك شتى تر كة مناقةشةى 
كورتء  وةآلمَيكى  دواج��ار  كردء  زؤرم��ان 
كار  طردةكة  برادةرانى  وتم،  دايةوةء  ثوختم 
بةدامةزراوةييكردنى  مةدةنيكردنء  بة  بؤ 
دةسةآلتء روونيى )شةفافييةت(ء نةهَيشتنى 
طةندةَلى دةكةن، بؤية زؤر راستة، من كاريان 
لةطةأل دةكةمء بة كؤستةر خةَلك بؤ طردةكة 
ثلةوثايةو  من  الى  مةسةلةكة  ضونكة  دةبةم، 
شتى كةسى نيية، بةَلكو بيروباوةإةء دواى ئةوة 
هاتووةتةوة  منتان  ئَيستا  الم سةيرة  ثَيموت، 
لَيكراوة،  لة رابإدوودا غةدرم  ثَيتانواية،  بيرء 
ضونكة ئةو كاتة من ماوةيةكى زؤر بوو بةبآ 
هةَلةيةكى  هيض  دياريكراوء  هؤيةكى  هيض 
سةربازيى، تةنها ئةوة نةبَيت لةبةرنامةى بآ 
لةسةر  نةوادا، راى خؤم  راديؤى  سانسؤرى 
خراثى ئةدائى ئةندامانى ثةرلةمانء ثةرلةمانى 
داوامكردبوو،  تَييدا  دةربإيبوو،  كوردستان 
بكَيشنةوةو  دةس��ت  ثةرلةمان  ئةندامانى 
بؤ  طوازرابوومةوة  هةَلبوةشَيتةوة،  ثةرلةمان 
زيادةى  ئةفسةرانء  ئيدارةى  فةرمانى  ذَير 
دةرماَلةء مةترسيم لَيبإدرابوو، تةنها مووضة 
وةردةطرتء  بانك  لة  مانطانة  ئيسمييةكةمم 
لةهيض شوَينَيك دةوامم نةبوو، ضونكة ئةوانةى 
دةخرَينة ئةو شوَينة، هيض ئةركَيكيان ناخرَيتة 
كاتى خؤى سةردانى  من  هةرضةندة  ئةستؤ، 
بؤ  بَلَيت،  ثَيم  لَيكرد،  داوام  كردو  وةزيرم 

ئةفسةرَيكى  من  ثَيموت،  طوازراومةتةوةء 
دةورةكةى  نايابى  ثلة  خؤى  كاتى  طةنجمء 

ك����ة خ���ؤم ب����وومء دةم��ةوَي��ت 
َينَيكى  شو ر هة ئ��ةم لة

ا  د نة ستا د ر كو
شوَين هةبَيت، دةوام بكةم، 
طواستنةوةت  وتى،  لةوةآلمدا  بةآلم 
لةدةسةآلتى من دانةبووةء هيض شوَينَيكيشمان 

نيية.
)ع.ب(، دواى ئةوةى زانى زؤر وتن لةطةَلم 
وةزير،  الى  بؤ  بضين  با  وتى،  نيية،  سوودى 
وةزيرى  سكرتَيرى  )ع.س(ي  بة  كردو  تَيلى 
وت، دَيين بؤ الى وةزير، بةآلم ئةو وتى، وةزير 

ئَيستا ضوو بؤ فإؤكةخانةء جارآ نايةتةوة. 
منيش وتم، ناكرَيت من لَيرة ضاوةإآ بكةم، 
ضى  ضىء  دةَلَيت  بزانة  بكةء  وةزير  بؤ  تَيل 

دةوَيت، وتى باشة.  
)ع.ب(، تَيلى بؤ وةزير كردو ثَييوت، طةورةم 
ثَيكةوة  زؤرة  ماوةيةكى  لَيرةيةو  رائد شاآلو 
باشة  وتى،  جةعفةر  شَيخ  دةكةين،  مناقةشة 
شاآلو دةَلَيت ضى، ئةويش  وتى، دةَلَيت، راستة 
كار بؤ طردةكة ئةكةمء لةسةريشى بةردةوام 
بيروباوةإة، وةزير  ئةبم، مةسةلةكة الى من 
قازانجء  وتم،  دةكات،  زةرةر  بَلَي،  ثَيى  وتى، 
زةرةرى خؤمم لَيكداوةتةوة، وتى ثَيى بَلَي با 
بإوات ئيشيان بؤ بكات، بةآلم دوايى ثةشيمان 
ثةشيمان  دَلنيابن  وت��م،  منيش  نةبَيتةوة، 
ك�اك  بة  دةرةوةمدا  هاتنة  لةكاتى  نابمةوةء 
)ب(م وت، ئةطةر فةرمانى دةركردنم دةرضوو،  
زوو وَينةيةكم بؤ بنَيرة، وتى بؤ ثَيشبينى شتى 

وادةكةيت، وتم هى شتى خراث تريش.
تازة  هيضى  رؤيشتء  مانطَيك  ضةند 
بؤ  مابوو  هيوايةكيان  هَيشتا  دياربوو  نةبوو، 
طةإانةوةمان، تا هةَلبذاردنةكانى )7/25/ 2009( 
ئةنجامدرا، لةبةردةم بنكةى دةنطدانى تايبةتةكة 
منى  كاتَيك  وةستابوو،  )ع.ب(  سةرضنار  لة 
بينى، وتى، هيوادارم دةنط بة طؤإان نةدةيت، 
طؤإان  بة  دةنط  تةنها  دَلنيابة  وتم،  منيش 
لةناوةإاستى  هةَلبذاردنةكة  دواى  دةدةمء 
بانك  لة  ضووم  كاتَيك  )ئ��اب(  مانطى 
وتيان  وةربطرم،  مووضة 
مووضةكةت 

بإيارى  نازانين،  وتيان  بؤ،  وتم  راطيراوة، 
مالزم  بؤالى  وةزارةت  بؤ  ضووم  وةزارةتة، 
ئةوةل ساَلحى بةشى مووضةء ئةويش وتى، 
كَيشةكة الى ئيدارةى ئةفسةرانة، بؤية ضووم 
مووضةكةم  بؤ  طةورةم  ثَيموت،  )ع.خ(  بؤالى 
بوويتء  غائيب  تؤ  ضونكة  وتى،  راطيراوة، 
كة  دةزانيت  ئَيرةيتء  بةرثرسى  تؤ  وت��م، 
ئةوانةى لةذَير فةرمانى ئيدارةى ئةفسةرانن، 
نيية  وا  وتى،  ببن،  غياب  هةتا  نيية  دةواميان 
دةوامء  بؤ  بَين  دةركردووة  فةرمانى  وةزير 
لةم  منتان  بؤ  بةآلم  باشة  وتم،  نةهاتوويت، 
نةكردووةتةوةء  ئاطادار  تازةية  فةرمانة 
كةس بةمنى نةوتووة،  وةآلمَيكى دامةوة كة 
لة نوكتة دةضوو، وتى، ئةم جَيطر ئةفسةرة 
كة ناوى بةختيارة، تؤى ئاطادار كردووة، 
وتم ضؤن، وتى، ضةند جارَيك تةلةفؤنى 
موبايلةكةت  تؤ  بةآلم  بؤكردوويت، 

داخراوة!
نووسينة  ئ��ةم  ك��ةس��ةى  ئ��ةو 
دةخوَينَيتةوة، با بإيار بدات،  ئةمة 
جطة لة بيانوويةكى طاَلتةجاريى، 
وت،  بةويشم  هةروةك  ضيترة، 
من كة مؤبايلةكةم داخرابَيتء 
كةس قسةى لةطةأل نةكردبم، 
زؤرم  ئاطاداركراوم،  ضؤن 
رؤذَيك  ضةند  قسةكردء 
بوو،  بَيسوود  ض��ووم��ةوة، 
ئةطةرضى من زوو تَيطةيشتم كة هؤكارةكة 
طؤإانبوونة، بةآلم دواتر )ع.خ(يش ناإاستةوخؤ 
ثَييوتم  رؤذ  دوايين  ضونكة  نا،  بةمةدا  داني 
بوون  تريش  زؤرى  نيتء  تؤ  هةر  خؤ  كاكة 
هةر  طؤإانين،  ئَيمة  وتوويانة  هاتوونء  كة 
دةبَيت،  بةاليةك  اليةك  تا  بإؤرةوة  نايكةين، 
وةزارةت  ئةفسةرى  كؤمةَلَيك  بةدواوة  لَيرة 
بؤ  كة  جياواز  بةبيانوويةكى  هةريةكةء 
وةك  سيناريؤيةكى  ج��ؤرة  هةريةكَيكيان 
ئةوةى من، سةير دروستكرابوو مووضةمان 
بإا تا هةَلبذاردنى )2010/3/7( نزيك نةبووةوة 
ثَيى  بيرنةماء  ئَيمةى  وةزارةت  لة  كةس 
وانةبوو رؤذَيك لة رؤذان لةطةأل يان لةثَيش 
لة  دةيانجار  بووينء  لةسةنطةردا  ئةوانةوة 
مردن طةإاوينةوة، لةكاتَيكدا من خؤم زؤربةى 
فةرماندةيى طشتى  بةرثرسةكانى وةزارةتء 
لةفةرماندةيى  ثَيشتر  ضونكة  دةيانناسيم، 
شَيخ  شةخسى  لةشكربوومء  جَيطر  ثشدةر، 
ساَلى  شةإةكانى  دواى  خ��ؤى  جةحفةر 
بام،  مةسئولت  من  )ئةطةر  ثَييوتم   )2000(
نةجمةيةك  بَيت،  لَى  ئاطات  خؤت  بَيئةوةى 
ئةنجومةنى  سوثاسنامةى  ثَيشخستنء  ثلة 
لةو  ضونكة  ماَلةوة(،  دةهَينايتة  بؤ  وةزيرانم 
تةنها  ثشدةر،  فةرماندةيى  لةهةموو  شةإةدا 
رةبيةكةى من نةطيراو لةيةك شةودا ضوار جار 
بةنارنجؤكء جارَيك بةفيشةك برينداربووم، 

بةجؤرَيك كة كةس بةهيواى ذيانم نةبوو. 
بؤ  )ث.م(  وةزارةتى   )2010/1/26( رؤذى 
هةموو ئةو ئةفسةرانةمان كة ثَيشتر مووضةمان 
بإدرابوو كة ذمارةمان )18(كةس بوو، سةرو 
نووسراوَيكى ناردبوو كة ناوةإؤكى هةموويان 
وةك يةك وابوو، تيايدا دواكرابوو ثةيوةنديى 
ئَيمة  ئةوةى  وةك  بكةينةوة  بةيةكةكانمانةوة 
هةبَيت،  ناكاو  حاَلةتَيكى  بووبينء  مؤَلةت  لة 
ئةم دةرطا كردنةوةية بؤ هةندَيكمان دَلخؤشى 
بة  بوو،   طومان  جَيطةى  هةندَيكيش  بؤ  بوو، 
جؤرة ثيالنَيكمان دةزانى، بةآلم دواى ئةوةى  
سةرةتا كاك )م.س.ق(و دواتر كاك )ن( داوايان 
لَيكردين بةدةم ئةو نووسراوانةوة بضين 
دةوامى  هاتووةء  بؤمان  كة 
خ����ؤم����ان ب��ة 

بةو  كؤتايى  ئ��ةوةى  بؤ  بكةين  رَيكوثَيكى 
بارودؤخة بَيت، بإيارماندا ئةطةر هةمووشمان 

بطيرَيين، بضينةوة.
رؤذي )2010/2/2( ذمارةيةكمان ضووين 
بةآلم  كردةوة،  ثةيوةنديمان  وةزارةتء  بؤ 
كة  بةيانى  وةرن��ةوة،  بةيانى  بإؤنء  وتيان 
ضووينةوة، وتيان بضن بؤ بةشى ياسا لةوآ 
بةإَيز، ليوا )ك( زؤر رَيزى طرتينء وتى، بضن 
لةطةَلتان   وةزير  لةجياتى  ئةو  )ع.ب(،  الى  بؤ 
هةمووان  لةجياتى  )ر.ع(  منء  دادةنيشَيت، 
دان�يشتنةدا  لةو  )ع.ب(ء  الى  بؤ  ضووين 
)م.ب(يش ئامادة بوو، ئَيمة وتمان طةورةم بة 
نووسراوَيك داواتان كردووة بَيينةوة بؤ سةر 
دةوامةكانى خؤمان، ئَيمةش هاتووينةوة طواية 
ثَيمان  دةتةوَيت  ثَييةء  وةزيرت  ثةيامَيكى  تؤ 
بَلَييت، ئَيمةش هةندَيك داواكاريمان هةية، وتى 
لةطةأل  قسةتان  وةزير  لةجياتى  من  )راستة 
ليذنة  ئةو  دةكةم، هاتوونةتةوة، بةخَيربَينةوة 
دروستكردبوون  لةسةرمان  ليكؤَلينةوانةى 
ماوةيةمان  ئةو  داخستوون،  هةموومان 
هةموو  ذم��اردوون،  بؤ  خزمةت  بة  هةموو 
دةك��ةي��ن��ةوة،  س��ةرف  ب��ؤ  مووضةكانتان 
ئةوانةشتان كة شايستةى ثلة بةزبوونةوةن، 
وتمان،  ئَيمةش  بةرزدةكةينةوة(  ثلةكانتان 
كةواتة سوثاس، ئَيمةش لةوة زياترمان ناوَيت، 
بكةن!  بؤ  شتَيكمان  دةبَيت  بةآلم  باشة،  وتى 
يةكَيك  هةر  دةبَيت  وتى،  بكةين،  ضى  وتمان 
لةمةودوا  كة  بنووسَيت  بةَلَيننامةيةك  لةئَيوة، 
بةهيض جؤرَيك ئيش بؤ طؤإان ناكةن، وتمان 
حكومةتء  ئةم  لةبةرئةوةى  وتى،  بؤضى، 
وةزارةتء مووضةية هةمووى هى يةكَيتييةء 
تةنانةت ئةو ضوكلَيتانةى خوارديشتان هى 
ئةوة!! ئَيمةش وتمان، ببوورة طةورةم، 
شتَيكة  ئَيمة  الى  طؤإانبوون  يةكةم: 
ئَيمة  دووةم:  ناكرَيتء  لةسةر  سازشى 
هاتووينةوة،  خؤتان  نووسراوى  لةسةر 
كوآ  لة  دةبين  وآلت  س��ةرب��ازى  ئَيمة 
وآلت  لة  بةرطريى  لةوَى  هةبَيت  مةترسى 
سةربازيشدا  كارى  لةضوارضَيوةى  دةكةين 
سياسةت بؤ كةس ناكةين، تةنانةت ئامادةين 
ئةطةر  بنووسين،  بؤ  نووسراويش  بة  ئةمةت 
ئةو  بكةيت،  لَى  داوام��ان  نووسراو  بة  تؤش 
خؤمان  هةستاينء  بؤية  نةبوو،  قبووَلى 
ضووين بؤالى  وةزيرى )ث.م( وتمان طةورةم، 
)ع.ب( لةجياتى تؤ هةندَيك قسةى ثَيوتووين، 
بيانبيستين،  خؤتةوة  لةدةمى  حةزدةكةين 
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يوسف مةنتک- ئةَلمانيا
هاو خةمي  كة  ئةوانةي   زؤرن 
کَيشةي کوردنء داکؤکي لَيدةکةنء 
ئازارو  رووبةإووي  سةرئةنجام 
دةبنةوةء  زيندان  لَيپرسينةوةو 
بيرمةندو  دي��ارت��ري��ن��ي��ش��ي��ان، 
ن��ووس��ةري ن��اس��راوي ت��ورک، 
بة هؤي  كة  بَيشکچيية  ئيسماعيل 
لة  داکؤکيکردن  هةَلوَيستةکانيء 
کةمةنةتةوةکاني  ک��وردو  گةلي 
نزيکةي  ماوةي  تورکياوة،  تري 
تووشي  ه���ةردةم  نيوسةدةية 
زيندان  دادگ��اي��يء  ه��ةإةش��ةو 
دةسةآلتداراني  لةاليةن  بووةتةوة 
تورکياوةء ژيانَيکي تراذيدييء پإ 
ئةم  سةر،  بردووةتة  لةناخؤشي 
جارةشيان بةهؤي نووسينَيکييةوة 
کة داکؤکي لة مافةکاني گةلي کورد 
کردووة کة ناکرَيت گةلَيکي بيست 
ئةو،  نةبن.  سةربةخؤ  مليؤني 
کَيشي  چارةسةري  بة  فيدراَليي 
شةإو  بة  پَييواية،  داناوةء  کورد 
توندوتيژيي ئةم کَيشةية چارةسةر 
لةسةر  واية،  بإيار  بؤية  ناکرَيت، 
بکرَيتء  دادگايي  ئةم هةَلوَيستةي 
ساأل  هةشت  سزاکةي،  لةوانةشة 

زينداني بَيت.
ئيديعاي  کة  تورک  دةوَلةتي 

ئيسالميء  خةالفةتي  ئيسالمء 
چةندين  دةکاتء  ديموکراسييةت 
بچَيتة  ئةوةية  خوازياري  ساَلة 
لةبةر  بةآلم  ئةوروپاوة،  يةکَيتيي 
وآلتة  لةم  م��رؤڤ  مافي  ئ��ةوةي 
وجودي نيية، گةلي کوردو چةندين 
ئةرمةنء  وةک:  تري  نةتةوةي 
هيچ  ع��ةرةب،  چةرکةسء  السء 
مافَيکي کلتوورييان نييةء هةردةم 
ل��ةژَي��ر ه��ةإةش��ةي  س���زادانء 
بةئةندام  کوشتندان،  زي��ن��دانء 

وةرنةطيراوة.
راب���ردووداء  ماوةيةى  لةم   
تورکيادا،  شارةکاني  لةزؤربةي 
هَيرشيان  توند إةوةکان  تورکة 
پارتة  بارةگاي  سةر  کردووةتة 
خةَلکي  وآلتةء  ئةم  کوردييةکاني 

سڤيل.
تةيموري لةنگي ئؤزبةگي، بةو 
فراوانةي  دةسةآلتة  گةورةييء 
ياساکاني،  لة  يةکَيک  خؤيةوة، 
پاراستنء رَيزگرتن بووة لة داناو 
پيشةوةران ء  شاعيرانء  زان��او 
کردبَيت،  داگير  شوَينَيکيشي  هةر 
ئةوانةي بواردووة لة هةموو سزاء 
شوَينةکانيشيان  سةرانةيةکء 
پارَيزراوبووةء ئةگةرچي لةبةرةي 
تر  دينَيکي  غةيرة  لة  دوژم��نء 
زان��اي��انء  بانگهَيشتي  ب���وون، 
گفتوگؤي  ک��ردووةو  شاعيراني 
لةگةأل کردوون. مةبةستي تةيمور 
فَيربَيتء  لَييانةوة  كة  ئةوةبووة 

دواتريش خةآلتي کردوون. )1(
بؤ  ت��ورک  بَيت،  رَي��ز  ئ��ةوةي 
نووسةرانى  بيرمةندو  کةساني 
روون��اک  رؤژي  به  دان��ةن��اوةء 
کورد،  رؤژنامةنووسي  نووسةرو 
رؤژنامةنووسي  عةنتةرو  مووسا 
کرد.  تيرؤر  هيرالديان  ئةرمةني، 
ن��ووس��ةري گ���ةورةي ت��ورک، 
مردني،  لة  ب��ةر  نةسين  عةزيز 
تيرؤري  ويستيان  توندإةوةکان 

بکةنء ئةو ئو تَيلةي ئةوي تيابوو، 
سووتانديان، کة مرديش، لةترسي 
توندإةوةکان کةس نةيزاني لةکوآ 
خؤي  کوإةکةي  تةنيا  ناشتيان، 
ناشتنةکةي  رَيورةسمي  بةنهَيني 

لةشوَينَيکي نهَينيي ئةنجامدا.
ئيسماعيل بَيشکچي، بةهؤي ئةم 
ناخؤشةي  دةرديسةريية  هةموو 
نووسينةکاني  ئةنجامي  لة  ژياني 
نةتةوةکاني  لة کوردو  داکؤکي  بؤ 
تري تورکيا، هةقي خؤيةتي بَلَيين، 
گةيشتووةتة پلةي پيرؤزيي، هَيليني 
کازانتزاکيس،  نيکؤس  خَيزاني 
دةَلَيت:  يؤناني،  نووسةري  گةورة 
ئيعتباري  رةدي  نيکؤس  کاتَيک 
گةإايةوة،  بؤ  دةوَلةتةوة  لةاليةن 
هةناسةيةکي  بوو،  نةخؤش  ئةو 
»کاتةکةي  وتي:  هةَلکَيشاو  قووَلي 
درةنگ کةوت، هيچ بةالمةوة گرنگ 
نيية«، هَيلين دةَلَيت: سوَيند دةخؤم، 
بووبووة  دواييدا،  ساآلنةي  لةم 

پَياوَيکي پيرؤز. )2(
ئ����ةوان����ةي داک��ؤک��ي��ي��ان 
ک��و رد  گ��ةل��ي  رةواي  ل��ةم��اف��ي 
كة  ب��وون  کةسانَيک  ک���ردووة، 
کؤمةآليةتيء  ب���ةرزي  پ��اي��ةي 
نةتةوةي  هةبووةء  لة  سياسييان 
س��ةردةس��ت��ي چ��ةوس��َي��ن��ةري 
شيعةکاني  راب���ةري  ک���وردن، 
سةيد  ئايةتوَلآلولعوزما،  جيهان، 
لةفةتوايةکيدا،  حةکيم،  موحسين 
ح��ةرام  ک��وردي  بة  دژ  ش��ةإي 
ميللي،  ليبياي  س��ةرؤک��ي  ک��رد، 
بؤية  دةَلَيت:  قةزافي،  موعةمةر 
ضونكة  ديکتاتؤرةکانة،  لة  رقم 
گةالني ژَيردةست دةچةوسَيننةوة، 
گرتني  لةکاتي  بوو  ئةوةش  هةر 
بؤ  بروسكةيةكى  ئ��ؤج��ةالن��دا، 
پةرؤشيي  ل��َي��داء  ک��ورد  گةلي 
خ��ؤي دةرب����إي، ب��ةس��ةدام��ي 
وت:  عَيراقي  ديکتاتؤري  گةورة 
فةلةستينييةکان  وةک  کوردةکان، 

دةوَلةتي  داواي  خؤيانة،  هةقي 
تاإادةيةکيش  بکةنء  خؤيان 
شؤإشي  پشتيواني  يارمةتيدةرو 
نوَيي گةلةکةمان بووة. بؤ ئةمةکء 
بةإَيزانة  بةم  بةرامبةر  وةفاداري 
شةقامَيک  چةند  لةکوردستان، 
کةسَيکي  چةند  ئةوانةو  بةناوي 

ترةوة کراون.
بؤ وةفاو رَيزلَينان لة بيرمةندو 
ن��ووس��ةري گ���ةورةي ت��ورک، 
دؤس��تء  بَيشکچي،  ئيسماعيل 
گةلي  مافةکاني  لة  داکؤکيکار 
ئةمإؤ  خؤيةتي  هةقي  ک��ورد، 
لةکوردستاني باشوور، لة يةکَيک لة 
زانکؤکان، بإوانامةيةکي دکتؤراي 
فةخري پَيبدرَيت، هةروةها بکرَيت 
يةکَيتيي  فةخري  ئةندامي  بة 
کؤإي  کوردستانء  نووسةراني 
شارَيک،  لةهةر  کوردء  زانياريي 
گشتي  پارکَيکي  يان  شةقامَيک، 
بکرَيت بةناوي ئةوةوةء پةيکةرَيک 
بةرچاوي  دي��ارو  شوَينَيکي  لة 
پايتةختي هةرَيمي کوردستان، يان 
لةيةکَيک  يان  تر،  هةر شارَيکي  لة 
دةستپَيشخةري  کة  لةزانکؤکان 
ئةو  بةآلم  بکرَيت،  دروست  بکةن 
پةيکةرةکاني  ب��ةدةردي  پةيکةرة 
گاد  ئةلماني،  رؤژنامةنووسي 
کوردستاني  نووسةري  گرؤسء 
نةچَيت!ء  عةنتةر  موسا  باکوور، 
اليةني  کاربةدةستاني  هيوادارين، 
پةيکةرانة  ئ��ةو  پ��ةي��وةن��دي��دار، 
خؤيان،  شوَينةکاني  بگةإَيننةوة 
بةوانةوة  ش��ار  سيماي  ضونكة 

جوانترو سةرنجإاکَيشتر دةبَيت.

تةيموري  بيرةوةرييةکاني   )1(
فارسييةوة،  لة  وةرگَيإاني  لةنگ، 

حةمةي حةمة سةعيد.
نيکؤس  سؤفيگةرَيتي،   )2(
لة  وةرگ��َي��إان��ي  کازانتزاکيس، 

عةرةبييةوة، رةئوف حةسةن.

لةتيف فاتح فةرةج
رؤذن��ام��ةن��ووس��ي ئ��اك��ارة، 
ئاكارة  بةرزيشة،  ئاكارَيكي 
لةبةرئةوةي حةقيقةت دةطةيةنَيت، 
شيرين،  ي��ان  ت��األ،  حةقيقةتي 
مَيذووي كورد ثإة لة ئةستَيرةي 
ئاكاريية،  رَيطة  ئةو  درةوشاوةي 
ب��ةدرخ��انء  م��ةدح��ةت  ميقداد 
موكريانىء  حوزني  ثيرةمَيردو 
ئاكارةيان  ئةو  ثةيإةوي  ..هتد، 
كرد، ئاكارة بؤية ئةدمؤند بؤرك، 
ثةرلةماني  لة  ج��ار  يةكةم  بؤ 
رؤذنامةنووساني  بةريتاني 
ناوبرد،  ض��وارةم  بةدةسةآلتي 
لة  )1834(ةوة  س��اَل�����ى  ل��ة 
جَيطةي  بةريتاني  ثةرلةماني 
دياريكرا،  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
بةشَيكي  بةريتانيا  درةوشاوةيي 
هةية،  مَيذووةوة  بةو  ثةيوةنديي 
)1834(ةوة  س���اَل�����ى  ل���ة 
حةقيقةتي  رؤذن��ام��ةن��ووس��ان 
بؤ خةَلك،  دةطوازنةوة  ثةرلةمان 

كةضي لَيرة نابَيت قسة لة حةقيقةت 
ئاكارة،  رؤذنامةنووسي  بكرَيت، 
ميدياكاران  رؤذان��ةدا  لةم  بؤية 
ف��ري��ادإةس  وةك  دن��ي��ادا  ل��ة 
تةماشايان دةكرَيت، ئاكارة، بؤية 
جةزيرةو  عةرةبيةكاني  كةناَلة 
عةرةبيية كورسي دةسةآلتداراني 
زةلزةلة،  هَيناوةتة  عةرةبيان 
كةناَل�ى  لة  لةمةوبةر  رؤذ  ضةند 
كة  بين�ى،  فيلمَيكم   )MBC2(
رؤذنامةنووسَيك  كضة  ض��ؤن 
راستيدا  دؤزينةوةي  لةثَيناوي 
دةدات،  ب��ةخ��ؤي  ق��ورب��ان��ي��ي 
كورد  رؤذنامةنووساني  خؤزطة 
ديبا،  فيلمةيان  ئةو  زؤرَيكيان 
خؤي  ن��ة  راس��ت��ي  ميدياكاري 
ه��ةَل��دةث��ةإَي��ت، ن��ة دةس��ةآلت 
ميدياكاري  هةَلثةإين،  دةخاتة 
مةيمونةي  لةو  جياوازة  راستي 
دةيةوَيت هةمووان ببنة مةيمون، 
بةآلم هةر خؤي مؤزةكان بخوات، 
حةقيقةت  راستي  ميدياكاري 

دةَل�َيتء هيضي ديكة.
قةبري  لينكؤَلن،  ئةبراهام 
ل���ة وآلت����ي ب�����آ رؤذن���ام���ة 
كةسَيك  ه��ةر  ث��َي��خ��ؤش��ت��رة، 
نةبَيت،  رؤذنامةي  وآلت  بيةوَيت 
كام  ب��ةآلم  هةَلبذَيرَيت،  قةبر 
رؤذنامةنووس،  كام  رؤذنامة، 
نةطوتء  حةقيقةتي  ئ���ةوةي 
رؤذنامةي هةبوو، هةموو شتَيكة 

رؤذنامةنووس نةبَيت.
بة  خزمةت  طةورةترين  ميديا 
كؤمةألء دةسةآلت دةكات، ئةطةر 
ه��ةردووال  طةرنا  بَيت،  ميديا 

ميدياكاري  دةك���ات،  وَي���ران 
بة  سووكايةتي  هةرطيز  راستي 
ميدياكاري  ناكات،  هاوثيشةكاني 
ئةهل�ى  ي��ان  حيزب�ي،  راستي 
هةميشة ئةركي رووناكردنةوةي 
دةسةآلتة.  كؤمةألء  بةرضاوي 
ت��ةن��ان��ةت ل��ةن��َي��و م��ي��دي��اي 
دةي���انء  ك��وردي��دا  حيزب�ى 
درةوش��اوة  ئةستَيرةي  سةدان 
ثةناي  لة  دي��ارة  دةرك��ةوت��وون 
ئةوةوة دإكء داَليش دةركةوتن، 
ئةوةش شتَيكي ئاسايية، بةآلم كة 
بذار نةبَيت كارةساتة، ميدياكاري 
ئاوَينةي  بَيطةردترين  راستي 
دةبَيت  بةآلم  سةردةمةكةيةتي، 
مَيذوو  بزانين،  راستيية  ئ��ةو 
بينووسنةوة  درؤزنةكان  ئةطةر 
راستطؤكان  ئةطةر  زبأل،  دةبَيتة 
عةيب  زَيإ،  دةبَيتة  بينووسنةوة 
كؤمةَلدا  تاكء  مَيذووي  لة  نيية 
ضَيَل�ي  ضةوتء  كةموكووإييء 
باس  ئةوانة  ئةوةية  عةيب  هةبن، 
ئاوَينةي  ميدياكارةكان  نةكرَين، 
سادةو ساكارو روونء بَيتةَلخ�ى 
رؤذطاري خؤيانن، دةرضوون لةو 
كاري  نة  ديكةية،  كارَيكي  رَيطةية 
ميدياشدا  دنياي  لةنَيو  ل�آ  ميديا، 

رَيكدةكةوَيت مافياكار هةبَيت.
بؤ  راستي  ميدياكارَيكي  هيض 
ثارة ئيش ناكات، لةطةأل ئةوةشدا 
بَيدةنط  خؤي  مافي  لة  كارةساتة 
بَيت، ئةوي لة مافي خؤي بَيدةنط 
بوو، ناتوانَيت داواي مافي ئةواني 
بؤية  ثَيشمةرطة  بكات،  ديكة 
ثَيشمةرطة بوو شةإي ئازاديي بؤ 

خؤيء بؤ ئةواني ديكةش دةكرد، 
لة  راستيش  ميدياكارَيكي  هيض 
ناكات، كة  داوا  زياتر  مافي خؤي 
نيية،  ميدياكار  ئةوة  كرد  ئةوةي 
بةناوي  تةن�آ  قورئاندا  لة  خودا 
هةية(  )زياتر  دةَل�َيت:  دؤزةخةوة 
رةنطة دؤزةخ بؤ ئةو جؤرة خراث 
شاعيرو  ثيرةمَيردي  نةبَيت، 
شإة  ل��ة  جطة  رؤذن���ام���ةوان 
سةروةرييةكي  كة  ضاثخانةيةك، 
حةياتةكةي  ش��ارة  ط���ةورةي 
قةلةندةرَيكي  لة  سلَيمانيية، 

رووتء رةجاأل زياتر نةبوو.
سووكايةتيكردن  ميدياكار  بؤ 
بة هةر كةسَيك سووكايةتيكردنة 
بةخؤي، دنياي باشتر بةوة دَيتةدي 
لةوةدا  راستطؤبين  كةم  الني  كة 
كة دةينووسين، نةك لةثشت هةر 
نووسينَيكمانةوة نيازَيكي قَيزةون 
راستي  ميدياكاري  ه��ةب��َي��ت، 
ئةو  نيية،  دةروَيش  بة  ثَيويستي 
قةَلةم  بةس،  طةرةكةو  قةَلةمَيكي 
ميدياكاري  ئاكاري  وي���ذدانء 
راستي  ميدياكاري  راستيية، 
خاوةني هةموو ئةو نووسينانةية، 
بارودؤخيش  با  دةينووسَيت،  كة 
محةمةد  بَيت،  بةسةردا  طؤإاني 
ط��ةورة  هةيكةل�ى،  حةسةنَين 
هةرضي  لة  ع��ةرةب  ميدياكاري 
نيية،  ثةشيمان  نووسيويةتي 
سةردةمَيكى  لة  سةردةمَيك  ل�آ 
ميدياكاري  ئةركي  جياوازة،  دى 
راستي هةوَلدانة بؤ دنياي باشتر، 
ك��آ ئ���ةوةي ن��ةك��رد ب���ةدووي 
ناسنامةكةيةكي ديكةيدا بطةإَيت.

بؤ ئيسماعيل بَيشکچي 
مرؤڤدؤست

ميدياء مةيمون

بؤضوون 21ذمــارة )594( سَيشةممة 2010/8/10
birura.rozhnama@gmail.com

وشـةو طـؤأان
تةسليم  وشة  كؤمثانياى  ئ��ةوةى  لةنَيوان 
وةك  وةي��ا  بكرَيت،  ط��ؤإان  بزووتنةوةى  بة 
سةرةتاى  بمَينَيتةوة،  سةربةخؤ  كؤمثانيايةكى 
ئيشكالييةتَيكى طةورةى تَيطةيشتن لة كؤمثانياكةو 
ثَيويستة  لَيرةدا  ثَيدةكات.  دةست  بزووتنةوةكة 
ئةو  نةك  بكرَيت،  ئيشكالييةتة  ئةو  لةسةر  قسة 

دوو ئةطةرةى سةرةوة.
لةسةر  قسة  سةرةتادا  لة  دةبَيت  ئَيمة  واتة 
خاَلة  بكةين،  دامةزراوةية  دوو  ئةو  ثةيوةنديى 
هاوبةشء جياكةرةوةكان ديارى بكةينء لةوَيوة 
قسةيةك لةسةر ضارةنووسى كؤمثانياكة بكةين. 

ثةيوةنديىء  شَيوازى  دؤزينةوةى  ضؤنيةتى  لة  كَيشة  ثَيموانية،  من 
هَيَلى تةماسى هةردووال بَيت، ضونكة لةماوةى رابردوودا هيض كَيشةيةك 
تةنانةت  سةرةكيىء  كَيشة  سادةيى  بة  ب��ارةوة،  لةو  ئارادانةبووة  لة 
شَيوةى  ك��ارء  بؤ  كالسيكيانةوةية  تَيإوانينَيكى  لة  مةترسيدارةكة 
شكَلى  ئةركء  لة  تَيطةشتنة  بزووتنةوةكةو  ئؤرطانةكانى  دروستكردنى 
بةإَيوةبردنى دةزطايةكى راطةياندن، لة ئَيستاشدا هيض لةوة مةترسيدارتر 
نيية بؤ بزووتنةوةو كؤمثانياكة ملكةضى ئةمرى واقيعى كوردستانء ئةو 

عةقَليةتة تةقليديية بين. 
كارى  لة  دةكات  مؤدَيرن  تازةو  ميكانيزمَيكى  نةريتء  لة  باس  طؤإان 
حيزبىء سياسيى، لة شَيوازى ئيدارةدانى كؤمةَلطة، لة دامةزراوة دةوَلةتىء 
حكومىء ئةهلييةكان، لة رَيزطرتن لة ئازاديىء بةتايبةت ئازاديى راطةياندن، 
من ناَلَيم النةدان لةم ثرةنسيثانة، بة تةنيا وةفاداريية بؤ دةنطدةرانء ئةو تةيفة 
بةرفراوانةى بةضاوى هيواوة بةدواى شكَلَيكى نوَيى كارى سياسييةوةن لةم 
وآلتةدا، بةَلكو طرةنتى طةشةكردنء ضوونة ثَيشةوةى خودى بزووتنةوةى 
نَيو دونيا سواوء  لة  لة وآلتدا، خوالنةوة  بةهاكانى ضاكسازيشة  طؤإانء 
هَينانة  كؤثيكردنء  هؤى  دةبَيتة  هةرَيمةدا،  لةم  حيزبايةتى  نةزؤكةكةى 

بةرهةمى ئيفليجييةكى تر بؤ دنياى حيزبايةتى ئَيمة.
راطةياندنيان  تريش  حيزبةكانى  ئةوةى  بيانووى  بة  ئَيستادا  لة  ئةطةر 
كةم  ثَيويستة النى  ئَيمةش  دةكةنء  تيذ  لَي  زمانمان  يةك  هةزارء  هةيةو 
هةبَيتء  راستييةكانمان  خستنةإووى  لةخؤكردنء  بةرطريى  ئؤرطانى 
ناضار بة دروستكردنء كؤثيكردنى شَيوازة باوةكانى ئَيستا بين لة مةكتةب 
بيانوودا  هةمان  لةذَير  تر  ماوةيةكى  دَلنياييةوة  بة  ئةوا  راطةياندنةكان، 
ناضارى ضةك ثةيداكردنء دروستكردنى ئؤرطانى نهَينيىء بةناو ثيشةيىء 
وةك  كة  دةمَينَيتةوة،  رووتةكانمان  دروشمة  تةنيا  ئةوكات  دةبينء  هتد 

طإإةى مانطى ئاب لة ناوضاومان دةدات.
ضةند  هةَلطرى  بزووتنةوةكة  بة  وشة  تةسليمكردنى  دةستةواذةى 
قسةى  كورتى  بة  مةودا  كةميى  لةبةر  كة  عةجيبة  سةيرو  ئيشكاليةتَيكى 
لةسةر دةكةم: لَيرةدا ئةو ئةطةرة لةبةرضاو طيراوة كة ئةم وشةو طؤإانة 
تةنيا  تريشدا  ديوَيكى  بة  تةريبن،  جياوازء  عةقَليةتى  دوو  جةستةو  دوو 
ميكانيزمَيك بؤ ئةو تةسليمكردنة خؤى قوت دةكاتةوة ئةوةية، كؤمثانياكة 
لةاليةن بةرثرسَيكى حيزبييةوة ئيدارةو رَينوَينى بكرَيت، بةآلم لة هةمووى 
نامؤ  جسمَيكى  وةك  وشةية  دةزطاكانى  كارمةندانى  سةيركردنى  خراثتر 
ضةمكَيكى  تةسليمكردنيشدا  ضةمكى  بةرامبةر  لة  بزووتنةوةكةدا.  لةنَيو 

نادروستى تر خؤى قوت دةكاتةوة، كة ئةويش سةربةخؤ بوونة. 
ئَيمة نابَيت خؤمان لةو راستيية بدزينةوة كة كؤمثانياى وشة بةشَيكة 
خودى  بنياتنةرى  بزووتنةوةكة  يةكةمى  كةسى  طؤإان،  بزووتنةوةى  لة 
واقيعة  ئةم  كاردةكةن  وشةدا  لة  رؤذنامةنووسانةى  ئةو  كؤمثانيةكةشة، 
بةشَيوازى  بيةوَيت  كةسَيك  هةَلةية  زؤر  بؤية  دةزانن،  رؤشنى  بة  زؤر 
دةزطا ئةهلييةكانى تر سةيرى كؤمثانياى وشة بكاتء بة دوورى بطرَيت لة 

بزووتنةوةكة، ئةمة تَيكةَلكردنَيكى سةيرة بؤ واقيعى ئَيستاى كؤمثانياكة. 
با قسةكانم كورت بكةمةوة:

1. ئةو جؤرة لة نزيكايةتييةى لةنَيوان طؤإانء ميديا ئةهلىء ئازادةكاندا 
ئةهليبوونى  ئازاديىء  لة  طؤإان  بةرطريكردنى  بة  ثةيوةستة  تةنيا  هةية، 
طؤإان  كاتَيك  سياسيمان.  ذيانى  تازةكانى  بةها  راطةياندنء  دةزطاكانى 
بة  ئةوا  دادةمةزرَينَيت،  خؤى  ئؤرطانةكانى  تر  حيزبةكانى  بةشَيوازى 
ئؤرطانة  دةبَيت  تةنيا  بة  دةداتء  لةدةست  هاوسؤزيية  ئةو  دَلنياييةوة 
رةسمييةكانمان دةربإى تَيطةشتنة سياسييةكانمان بَيت، لةم حاَلةتةشدا ئةو 

بةرة فراوانة ريفؤرمخوازة لة حيزبَيكى سياسيدا كورت دةكرَيتةوة.
2. زؤر ئاسايىء تةنانةت ثَيويستة كة بزووتنةوةى طؤإان خاوةن وَيب 
سايتى تايبةتء ذوورى ضاتَينء بآلوكراوةى هةفتانة، يا مانطانةى خؤى 
بةردةستى  بخاتة  خؤى  ضاالكييةكانى  رَينمايىء  هةواألء  تيايدا  كة  بَيت 
ضاالكوانةكانى، ئةمة مافى خؤيةتىء جياوازة لة دروستكردنى مةكتةبَيكى 

ئيعالميىء بة حيزبيكردنى وشة.
3. ئةوكةسانةى لة دةزطاكانى وشة كاردةكةن خؤيان بةشَيكء ثَيويستة 
داإَيذةرانى  لة  بزووتنةوةكة،  رابةرايةتيكردنى  ئؤرطانى  لة  بن  بةشَيك 
ستراتيذيى بزووتنةوةكةن، ئةوان سةربارى ئةوةى كةسى راطةياندكارى 
شَيوازى  هةيةء  سياسيان  ئيلتزامى  رووئياو  كاتدا  لةهةمان  ثرؤفيشناَلن، 
خؤيان هةية بؤ خستنةإووى مةسةلةكان، كة مةرج نيية دةقاودةق هاوإَيطا 
بَيت لةطةَل ديدطا سياسيية حيزبييةكان، لة هةمووشى طرنطتر زؤر ثَيويستة 
ضيتر ئةو بةدبينىء بةكةم زانينة نةمَينَيت بؤ ئةو رؤذنامةنووسانةى هةر لة 
سةرةتاوة دَلسؤزانة بؤ جوآلنةوةكةو بةهاى طؤإان لة كؤمةَلطةى كورديدا 
ثيشة  بةرامبةر  هةم  بةرثرسيارَيتيان  وردى  هةستَيكى  كردووةو  كاريان 

مةزنةكةيانء هةميش بةرامبةر جوآلنةوةكة هةبووة. 
4. كؤمثانياى وشة بةشَيكة لة بزووتنةوةى طؤإانء يةكَيكة لة ثَيكهاتةكانى، 
بةآلم وةك ئؤرطانَيكى سةربةخؤ كار دةكات، ستراتيذو شَيوةى كاركردن، 
لةاليةن  تةحريرييةكان  دارايىء  ئيداريىء  بإيارة  ثَيكهاتةكانى،  بةرنامةو 

بةرثرسانء ستافى دةزطاكانيةوة دادةنرَيت.
5. كارَيكى حةكيمانة نابَيت طةر طؤإان بير لة دروستكردنى مةكتةبى 
راطةياندنى هاوضةشنى اليةنةكانى ديكة بكاتةوةو كةسَيكى حيزبى خؤى بؤ 
ديارى بكات، لةبرى ئةوة ثَيويستة وشة لةاليةن بؤردَيك، يا ئةنجومةنَيكةوة 
راوَيذكارَيكى  ضةند  كةناَلةكانء  دةزطاو  بةرثرسى  لة  كة  بةإَيوةببرَيت، 
هةنطاوة  ستراتيذء  ئيعالميىء  سياسةتى  لةوَيدا  ثَيكبَيتء  راطةياندن 
لة  نووسةران  دةستةى  شَيوةش  هةمان  بة  بكرَيت،  ديارى  ثَيويستةكان 
ئيشء  راستةوخؤ سةرثةرشتى  كة  بكرَيت،  دروست  كةناَلةكانيدا  هةموو 

كارى خؤيان بكةن.

عةدنان عوسمان



سازدانى: 
شارا عةبدوإلةحمان

شَيخ ماجدى حةفيد، ثَيشنوَيذو 
وتارخوَينى مزطةوتى طةورةى سلَيمانى 

لة ديدارَيكدا باس لة وردةكاريى 
هةندَيك مةسةلةى تايبةت بة مانطى 

ثيرؤزى رةمةزان دةكاتء ئةو بابةتانة 
شى دةكاتةوة كة ثرسيار لة بارةيانةوة 

لةئاراداية.
لة ئايينى ثيرؤزى ئيسالمدا بةإؤذووبوون 

يةكَيكة لة روكنة سةرةكييةكان، يةكةم: 
شايةتمان، دووةم: نوَيذكردنء سَييةم: 

بةإؤذووبوون، ئةويش دياريكراوة ضةند 
رؤذَيكة، كة تةعدادةكةى لة مانطى ثيرؤزى 

رةمةزانداية.

رؤذنامة: سبةى يةكةم رؤذى مانطى ثيرؤزى 
بةإؤذووبوون  كة  بةوثَييةى  رةمةزانة، 
ئايينى  سةرةكييةكانى  روكنة  لة  يةكَيكة 
ثيرؤزى ئيسالم، ثَيويستة موسوَلمانان ضؤن 

خؤيان بؤ ئةو مانطة ئامادة بكةن؟

لةجيهاندا،  بةقوةت  هَيزَيكى  هةموو،   *
جارَيك  ساَلى  خؤى  عةسكةرى  لةشكرو 
بؤئةوةى  ثَيدةكات،  مةشقى  دةكاتء  ئامادة 
بةهةمان  توندوتؤَلبن،  بةهَيزء  نةبنء  تةمةأل 
موسوَلمانان  رةمةزاندا  مانطى  لة  شَيوةش 
روودةكةنة قورئان خوَيندنء نوَيذى زياترء 
تازة  ئيمانيان  كة  بؤئةوةى  زياتر،  عيبادةتى 
بَيتةوة، هةروةك لة فةرمودةيةكى ثَيغةمبةردا 
لة  حةجء  بؤ  حةجةوة  »لة  هاتووة:  )د.خ(دا 
نوَيذ،  بؤ  نوَيذةوة  لة  جومعة،  بؤ  جومعةوة 
تاوانء  هةموو  رةمةزان،  بؤ  رةمةزانةوة  لة 
ئةطةر  بةمةرجَيك  دةش��وات��ةوة  طوناهَيك 

تاوانء طوناهَيكى طةورةى تيادا نةبَيت«.
ئيسالميى  بانطخوازَيكى  رؤذنامة: 
طةرماى  بةهؤى  كة  بةوةدةكات،  ئاماذة 
لةطةأل  دةتوانن  موسوَلمانان  هاوينةوة، 
ئةوةى  بؤ  بخؤنةوة،  ئاو  بةإؤذووبووندا 
زيان بة تةندروستييان نةطات، بةوثَييةى 
لة قورئانى ثيرؤزدا هاتووة، كة هةر شتَيك 
لةطةأل  بطةيةنَيت  تةندروستى  بة  زيان 

ئايينى ثيرؤزى ئيسالمدا نايةتةوة، ئةمة 
تاضةند راستة؟

بانطةواز  ئةوة  نةبيستووة،  وام  شتى   *
رؤذووطرتنء  خؤى،  شوهرةتى  بؤ  دةكات 
 )33( هةموو  تازةية،  شتَيكى  ئاوخواردنةوة 
ساأل جارَيك رةمةزان دةكةوَيتةوة هةمان كاتى 
ساأل، رؤذوو ثةيوةنديى بة تواناى خةَلكةوة 
باووباثيرانمان شتى  لة  نةمانبيستووة  هةية، 
يان  دوو،  بينيوة  خةَلكمان  كردبَيت،  وايان 
سَي رةمةزانى لَي كةوتبَيتة ضلةى هاوينةوة، 
مردبَيت  رةمةزاندا  لة  نةمانبيستووة  بةآلم 
يان  نةخواردبَيتةوة،  ئاوى  ئةوةى  بةهؤى 
ضؤن  تَيناطةم  قسانة  ئةم  نةخواردبَيت،  نانى 
نةخواردنةوة  ئاو  هَيناوة؟  بؤضوونةى  ئةم 
هةية  ضى  زيانى  سةعاتَيك  ضةند  ماوةى  بؤ 
هةفتة  بة  هةية  خةَلك  تةندروستى؟  بؤ 
ناشمرَيت،  ناخواتةوةء  ئاو  ماندةطرَيتء 
ب��ةإؤذوو  ساَلة   )1400( محةمةد  ئومةتى 
دةبَيتء شتى واشى نةكردووة، هَيشتا ئَيمة لة 
هةرَيمى كوردستانء بةتايبةتيش لة سلَيمانى 
كة فَينكترين شارة لة هةموو عَيراقدا، ثاشاين 
لةضاو مةككةو ناوةإاستء باشوورى عَيراق، 
لة دوبةى ثلةى طةرما )49(ية، ئةوان تائَيستا 
فةتواى شتَيكى لةو جؤرةيان نةداوة، هةربؤية 

ئةمة قسةى موسوَلمانَيكى زانا نيية.
كة  كةسانةى  بةو  سةبارةت  رؤذنامة: 
قورسى  كارى  لةسةر  رؤذانةيان  بذَيويى 
رؤذانةية، بؤ نموونة كرَيكاريى كة رةنطة 
بكات،  كار  نةتوانَيت  بةإؤذووبَيت  ئةطةر 
بذَيويى  نةتوانَيت  نةكات  كاريش  ئةطةر 
دةتوانن  ئةمانة  بكات،  دابين  رؤذةى  ئةو 

بةإؤذوو نةبن، يان بةديليان ضيية؟
* لة ساآلنى رابردوودا خةَلك لةم وةزعة 
زياترى بينيوة، ذمارةيةكى زؤرى هاوآلتييانى 
كرَيكارييشيان  بةإؤذووبوونء  كوردستان 
بةإؤذوو  ئةطةر  لةحاَلةتَيكدا  بةآلم  كردووة، 
كاتة  ئةو  بةزةويدا،  كةوت  بورايةوةو  بوو 
رؤذوو  واتة  نامَينَيت،  لةسةر  رؤذووةكةى 
فةرزة، توانات هةية بةإؤذوو دةبيت، توانات 
نيية بةإؤذوو نابيت خؤتء خواى خؤت، بةوة 
نابَيت كة فآلنة مامؤستا، يان دكتؤر فةتواى بؤ 
داوم كة بةإؤذوو نةبم، ئةمة نَيوانى خؤتء 
ثَيغةمبةر  فةرموودةى  لة  خ��ؤت��ة،  خواى 

ثوختة  ئيمانى  كة  »ئةوةى  هاتووة:  )د.خ(دا 
بةإؤذوو دةبَيت رؤذووطرتن بؤ خةَلكي ئيمان 
الواز نيية«، نوَيذ لة إؤذوو قورسترة، رؤذوو 
لةساَلَيكدا مانطَيكة، بةآلم ساأل دوانزةى مانط 
نوَيذمان لةسةرة، ئةمانة فةرزة لةسةر خةَلكى 
ئيماندار، بةآلم كةسَيك كة ئيمانى الوازة، يان 
دادةنَيت  بؤخؤى  ثارَيزةر  يان  نيية،  ئيمانى 

حاَلةتةكةى جياوازة.
كة  كةسانةى  بةو  سةبارةت  رؤذنامة: 
خَيرى  يان  ناكةن،  نوَيذ  دةبنء  بةإؤذوو 
لةطةَلدا ناكةن، يان بةثَيضةوانةوة يةكَيك 
لةو روكنانة دةكاتء ئةوانى تر فةرامؤش 
خؤى،  بةإَيى  شتةو  هةر  دةشَلَيت  دةكات، 

ئةمة تاضةند دةطونجَيت؟
* ئَيمة دةَلَيين شتَيك لة زةرةر بطةإَيتةوة 
قازانجة، واتة كةسَيك ثارة بدزَيت دزى بكاتء 
سةروةتء سامانَيكى زؤر كؤبكاتةوة بةئيشى 
بَيتة  ئةطةر  بةآلم  ميللةت،  لة  غةش  حةرامء 
بَلَيين  ناتوانين  ئَيمة  زةكات  مةسةلةى  سةر 
زةكاتى لَيمةدة، ضونكة زةكاتدان بةرذةوةنديى 
تةنيا  من  دةَلَيت،  يان كةسَيك  تَيداية،  خةَلكى 
نوَيذو  ناخؤمةوةو  مةشروب  رةمةزاندا  لة 
تةركى  رةمةزاندا  لة  مادةم  دةطرم،  رؤذوو 
ثَيى  ناتوانين  دةكاتةوة  كةمى  يان  دةكات، 
بَليين، ئةوة مةكة، بةآلم بؤ تةواوكةرى ئيمان 
ثَيويستة نوَيذو رؤذوو بةردةوام بَيت، بةثَيى 
فةرزو سوننةت كةس ناتوانَيت بةكةس بَلَيت 

لةبةرئةوةى  نيية،  قبووأل  مةبة  ب��ةإؤذوو 
نوَيذ  يان  بةو شَيوةيةيت،  ثَيش رةمةزان  تؤ 
ناكةيت، بةآلم هةموو كةسَيك نوَيذو رؤذووى 

لةسةر فةرزة.
طواستنةوةى  مةسةلةى  ئةى  رؤذنامة: 
باشةو  دارايى  بارى  هةية  خةَلك  شوَين، 
فَينكى  وآلتَيكى  لة  دةضَيت  هةية  تواناى 
رؤذوو  سويد  لة  نموونة  بؤ  ئةوروثى، 
دةطرَيت، ئةمة تاضةند لة ئايينى ئيسالمدا 

رَيى ثَيدراوة؟
طةورة  خ��واى  ب��ؤى،  سهولةتة  ئةمة   *
ثَيى بةخشيوة، دةتوانَيت ئةوة بكات، ئةجرو 
لةو  باشتريشة  دةكةوَيت،  دةست  ثاداشتى 
نابَيت،  بةإؤذوو  دةوَلةمةندةو  كة  كةسةى 
بةآلم ئةجرو ثاداشتى وةك ئةو كةسة نابَيت 
كة كرَيكاريش دةكات لةبةر طةرما بةإؤذوو 
دةبَيت، ئةمة جيهادة خؤ جيهاد ئةوة نيية تؤ 
بةخةنجةرَيكةوة ملى خةَلك بثةإَينيت، بةَلكو 
مرؤظ  كة  جيهادة،  ئةوة  هةية  ثلةى  جيهاد 
خؤى  ئارةزووى  خؤيء  بةنةفسى  بةرامبةر 
تةحةمول بكات لةثَيناوى خواى طةورة، كةس 
فةرزى نةكردووة لةسةرى كة بضَيت سةفةر 
ناخوات  ئاو  ناخوات،  نان  ئةو  بةَلكو  بكات، 
لةخؤى  رةمةزاندا  لة  كة حةرامة  ئةو شتةى 
جا  طةورة،  خواى  لةثَيناوى  دةكات  قةدةغة 
ثلة  بةآلم  نيية،  طرنط  بَيت  شوَينَيك  لةهةر 

بةنديى هةية بؤ ثاداشتةكان.
مامؤستايةكى  وةك  كةواتة  رؤذنامة: 
بؤ موسوَلمانان  ئامؤذطاريت ضيية  ئايينى 

لةم مانطةدا؟
* رةمةزان مانطي خَيرو بةرةكةتة، خواى 
طةورة بةدةسةآلتى خؤى سزا لةسةر ئةهلى 
سزادةر رادةطرَيت، لةسةر ئةو كةسانةى كة لة 
جةهةنةمدانء لة عةزابدان، لةو كةسانةى كة 
عةزيةتى خةَلكيان داوة، جةهةننةم دادةخات، 
بؤئةوةى كة خؤشةويستىء برايةتى لةنَيوان 
دةوَلةمةند  زياتربَيتء  ثَيغةمبةراندا  ئومةتى 
لةو  هةذارداء  خةَلكى  لةطةأل  بَيت  بةبةزةيى 
عةزابَيكى  ض  لة  هةذار  كة  بزانَيت  مانطةدا 
ثيرؤزةدا  مانطة  لةم  ثَيويستة  برسَيتيداية، 
تر،  كةسانى  بة  بةرامبةر  بين  رةحم  بة  ئَيمة 
زةرةر بةكةس نةطةيةنين، بةَلكو خواى طةورة 

ميهرةبانيى زياترمان بةسةردا ببارَينَيت.
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كؤسار جةالل- هةولَير

دةرهَينةرة كوردةكان توانييان فليمةكانيان 
لة ئةوروثاء  بطةيةننة سينةما جيهانييةكانء 
كورد  بينةرى  بةآلم  بكةن،  نمايشى  ئةمريكا 
فليمانة  ئةو  ناتوانن  سينةما  نةبوونى  لةبةر 

ببينن.
شةشةمى  خويندكارى  ئ��ةن��وةر،  بنار 
ئامادةيىء دانيشتووي شاري هةولَيرةء زؤر 
بة باشى هةست بة داإووخانى سينةما دةكات 
دةَلَيت:  بؤ رؤذنامة  هةرَيمى كوردستانء  لة 
هةولَير  شاري  لة  سينةما  نةبووني  »لةبةر 
فيلمة  تةماشاي  دانيشمء  ماَلةوة  لة  ناضارم 

بيانييةكان بكةم«.
بينةرى  ه���ةزاران  بنار،  طرفتةى  ئ��ةو 
ثَيوةى  كوردستان  هةرَيمى  لة  سينةما  ترى 
فيلمء  خةَلك  وايكردووة  ئةمةش  دةناَلَينن، 
بنار  بيربضَيتةوة،  كوردةكانيان  ئةكتةرة 
فيلمة  هونةرمةندء  من  »ئَيستا  وتيشى: 
كوردييةكانء  لة  دةناسم  باشتر  بيانييةكان 
زؤر فيلمي كوردي هةية ئَيمة نايبينينء دواي 
ثَييان  ئَيمة  بةرهةمهَينانيان  لة  ساَلَيك  ضةند 

دةزانينء دةيانبينين، يان هةر نايانبينين«.
بةشداريى  كوردييةكان  فيلمة  ساآلنة 
كانء  فَيستيظاَلةكانى  بؤ  ثاآلوتن  كَيبإكَيكانى 
بةشَيكى زؤر  بةآلم  دةكةن،  فةجر  ئؤسكارء 
هةرَيمى  سينةماكانى  لة  تائَيستا  فيلمانة  لةو 

كوردستاندا نمايش نةكراون.
تائَيستا  كوردستان،  هةرَيمى  حكومةتى 

سةرفكردووة  دؤالري  مليؤن   )11( نزيكةى 
لة  بةآلم  ك��وردى،  فيلمى  بةرهةمهَيناني  بؤ 
سةرفنةكراوة  ثارةيةك  بإة  هيض  بةرامبةردا 
بؤ دروستكردني سينةما بؤ نمايشكردني ئةو 

فيلمانة لة شارةكانى كوردستان.
طشتيي  بةإَيوةبةري  حةسةن،  ناسر 
ثارةيةي  ئةو  ثَييواية:  هةولَير  سينةماى 
حكومةت خةرجي كردووة بة فيإؤ نةضووة، 
ضونكة توانيمان زؤر بةرهةمي باش بكةينء 
بةرهةمةكانمان طةيشتنة ئاستي ئةوروثاء لة 
طةورة  داهَينانَيكي  ئةمةش  باسكران،  جيهان 

بوو بؤ ئَيمة.
سينةما  نةبووني  حةسةن،  ناسر  بةإاي 

سينةماييةكان  بةرهةمة  بآلوكردنةوةي  بؤ 
يةكَيكة لة هؤكارة سةرةكييةكانى رَيطةطرتن 
لة بووذانةوةي سينةما لة كوردستان، ضونكة 
نمايشكردني ئةو فيلمة كوردييانة لة سينةما، 
دةدات��ة  ج��ؤش  كوردستان  شارةكاني  لة 
جةماوةر بؤ تةماشاكردني فيلمة كوردييةكان 

وةكو جاران.
لة ساآلني شةستةكانء حةفتاكاندا هؤَلي 
شارةكاني  سةرجةم  لة  بوون  زؤر  سينةما 
لة  هةريةك  لة  بةشَيوةيةك  كوردستاندا، 
هؤَلي  ضوار  خانةقين  سلَيمانىء  شارةكانى 
سينةما هةبوو، بةآلم ئَيستا لة خانةقين هيضيان 
كراونةتة  دوانيان  سلَيمانيش  لة  نةماونء 

شارةكانى  بؤ  ئةمةش  بازرطانيى،  سةنتةرى 
تريش هةمان شتة.

بةإَيوةبةرَيتى  ضاالكييةكانى  لة  يةكَيك 
رؤشنبيريى،  وةزارةت��ى  سينةماو  طشتيى 
رَيكخستنى هةفتةى فيلمى كورديية لة شارء 
قةزاكانى هةرَيمى كوردستان، لةم نَيوةندةشدا 
رانيةء  كؤية،  مةخمور،  زاخؤ،  لة  هةريةك 
كوردى  فليمى  هةفتةى  كةركوك  بةعشيقةء 

تَيدا سازكراوة.
لةو  كةس  »زؤر  دةَلَيت:  حةسةن،  ناسر 
بةوة  ئاماذةيان  كوردييةدا  فيلمى  هةفتةى 
دةكرد، كة يةكةم جاريان بوو فيلمى كوردى 
ناتوانين  »ئَيمة  وتيشى:  ببينن«،  سينةمايى 

ضونكة  فليم،  بة  تةنيا  بخةين،  ثَيش  سينةما 
بؤ  هةية  باش  هؤَلى  شوَينء  بة  ثَيويستمان 
رووةشةوة  لةم  فيلمانة،  ئةو  نمايشكردنى 
وةزارةتى رؤشنبيريى لة ثإؤذةيانداية بؤ دوو 
ساَلى داهاتوو سَي سينةما لة شارة طةورةكانى 
كوردستان، بةديزاينى ثإؤفيشنةألء ضةندين 
هؤَلى رؤشبيريى لة شارة بضووكةكانء قةزاو 

ناحيةكان دروست بكةن«.
حكومةتى  بةرثرسانى  بؤ  ئةطةرضى 
كة  شانازيية،  جَيطةى  كوردستان  هةرَيمى 
نزيكةى )11( مليؤن دؤالريان تةرخانكردووة 
بةشَيك  بةآلم  فيلم،  بةرهةمهَينانى  بوارى  بؤ 
لةو ثارةية بةهؤى فةشةلهَينانى فيلمةكانةوة 
بةفيإؤضووة، يان هةندَيك لة فيلمةكان بةهؤى 
الوازييانةوة بودجةكةيان خستووةتة ئاوةوة.

هونةرى  تيثى  سةرؤكى  زارين،  حسَين 
لة  هةية  »بزووتنةوةيةك  دةَلَيت:  زاري��ن، 
ناإوات،  ثإؤفيشناَلى  بة  بةآلم  كوردستان، 
لةبةر ئةوةى كارنامةيةك نيية بؤ ئةوةى فيلم 
سازان، ياخود سينةماكاران لةسةرى بإؤن«.

ئ��ةوةى بووةتة  ب��إواى واي��ة:  زاري��ن، 
هونةرمةندان،  جةماوةرو  هةموو  كَيشةى 
نةبوونى هؤَلى سينةماية، كة ئةمةش ئةركى 
وةزارةتى رؤشنبيريىء حكومةتء دةسةآلتة، 
نةيتوانيوة  هةر خؤي  نةك  ضونكة حكومةت 
بإوا  نةيتوانيوة  بةَلكو  بكات،  هاوكاريمان 
بؤ  بَينَيت،  سةرمايةدارانيش  دةوَلةمةندو  بة 
دروست  سينةما  بدةنء  يارمةتيمان  ئةوةى 

بكرَيت.

حكومةت )11( مليؤن دؤالري بؤ فيلم خةرجكردووة، 
بةآلم هيضي بؤ دروستكردنى سينةما نةكردووة
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نةمانبيستووة 
لة رةمةزاندا 

خةَلك مردبَيت 
بةهؤى ئةوةى ئاوى 

نةخواردبَيتةوة
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داواکارى گشتيى نيشتمانىء
گرَيکوَيرةى سةر دَلى خةلَکى

كردار شةرتة!

شَيرکؤ عادل - لةندةن
سفرةى  لةسةر  رؤژان���ةء  خةَلکى، 
بةيانيان،  چاخواردنةوةى  پاش  لة  ئَيواران، 
لةناو پاس، لةسةر کار، لة پشوودا، تةنانةت 
گرَيکوَيرة  باسى  باس  خةويشياندا،  لة 
بةشَيوة  کة  دَليانة  س��ةر  نةکراوةکانى 
ياساييةکةى پَيدةوترَيت: )کَيشة هةآلوساوة 
گرفتة  کَيشةء  ئةو  گشتييةکان(،  ئاَلؤزة 
گشتگيريية چارةسةرنةکراوء شاراوانةن کة 
هةمووماني ناإةحةتء بَيتاقةتء هةراسان 
وةآلمَيکى  ب��ةدواى  ب��ةردةوام  ک��ردووةء 
دةگةإَيين  داوةري��دا  ئاشکراى  گونجاوء 
هةآلوساوة  کَيشة  ئةم  سةرةداوى  بؤيان. 
گشتييانةية کة وا لة زؤربةى کؤمةَلگاکانى 
جيهاندا بوونةتة هؤکارى ئاَلؤزيى سياسيىء 
پشَيويىء خؤنيشاندانء ناإةزايةتييةکان تا 

ئاستى راپةإينء گؤإينى دةسةآلتةکان. 
زؤرء  تا  کةم  کؤمةَلگايةك،  هةموو 
سياسيىء  ئابووريىء  بارودؤخى  بةپَيى 
کؤمةآليةتى، کَيشةء گرفتى تايبةتىء گشتى 
هةية، ئةو کَيشة گشتييانةى تووشى کؤمةَلگا 
ژيانى  جؤربةجؤرةکانى  ب��وارة  لة  دةبن 
خةَلکىء اليةنة پةيوةنديدارة ياساييةکان لة 
لَيکؤَلينةوةى پؤليسء ئاسايشء لَيکؤَلةرةوة 
دةستبةستراوةيىء  بة  دادوةري��ي��ةک��ان 
ناشةفافيية تء بَيتوانايى گيردةخؤنء ناگةنة 
رَيگا چارةسةرء ئاشکراکردنء کردنةوةى 

ئةو گرَيکوَيرانةء لة الى خةَلکى دةبَيتة قسةء 
وةآلمَيکى  ب��ةدواى  گرَيکوَيرةکةء  باسى 
ئاَلؤزة  کَيشة  ئاشکراکردنى  دادوةري��ىء 
دةيان  دةتوانين  دةگةإَين.  گشتييةکاندا 
بيرةوةرييةکانى  لة  جؤربةجؤر  نموونةى 
لَيوة  باسى  ريزبکةينء  هةريةکَيکماندا 
ئاَلؤزيى  بةبآ وةآلمىء  ئَيستا  تا  بکةين کة 
کةسء  ن��ةب��وونء  ئاشکرا  ماونةتةوةء 
داواکارةگشتييةکان،  دياريکراوء  اليةنَيکى 
ئةم  ب��ةردةم  لة  ياسا  نايةنء  دةرةقةتى 
دةستةوةستان  ئاَلؤزانةدا  گشتيية  کَيشة 
وةستاوهء خراوةتة ناو کارتؤنى ئةرشيفى 
لةبيرکراوةوة، بة نموونة: لةکؤتايى ساآلنى 
هةفتاکاندا لة شارى سلَيمانى، دةيان منداأل 
دةدؤزران��ةوةء  سةربإاوى  بة  رفَينرانء 
يان  بوو،  ئاوسا  سةريان  هةموو  خةَلکى 
شارةکانداء  لة  ناوخؤ  شةإى  کةيسةکانى 
سؤرانء  کةيسةکانى  نموونةش  تازةترين 
سةردةشتن، نموونة زؤرن لة الى هةريةکَيك 
ناإؤشنىء  بة  وةآلمء  بةبآ  کة  ئَيمة  لة 
هةستى  هؤشء  لة  ماونةتةوةء  شاراوةيى 
کاتء  لة  پةنگيانخواردووةتةوةء  خةَلکيدا 
سةردةمانَيکى تردا بة تووندى ناإةزايةتيان 

لَيدةکةوَيتةوة.
ئالَيرةداية بؤ ئةوةى ئاَلؤزيىء پشَيويىء 
نةخواتء  پةنگ  خةَلکى  ناإةزايةتيى 
توندءتيژيى لَينةکةوَيتةوةء هةروةها خةَلکى 
ياساء  دادوةري���ى  بإواننة  متمانةوة  بة 
بؤ  ئازاراوييةکانيان  گرَيکوَيرة  دةسةآلتء 
ئارامىء متمانةى  بکرَيتةوةء ئاسوودةيىء 
ت���ةرازوو،  ت��اى  بگةإَيتةوة  دادوةري���ى 
ئاشکراکردنء لَيکؤَلينةوةء روونکردنةوةى 
لة  دادوةريية  سةربةخؤيى  دادوةري��ىء 
رَيگاى کؤمسيؤنَيکى سةربةخؤيى دادوةريى 
بةناوى )کؤمسيؤنى باآلى داواکارى گشتيى 
نيشتمانى( راستةوخؤ دةستبةکاردةبَيت، لةو 
بةئاَلؤزيى  ناکرَينء  چارةسةر  کةيسانةى 
گرَيکوَيرةى  بة  خةَلکى  لةالى  دةمَيننةوةء 

سةر دأل ناسراونء دةبنة مةراقيان.
گشتيى  داواک��ارى  باآلى  کؤمسيؤنى 
نيشتمانى، پَيكدَيت لة کةسايةتيية ياسايىء 
تةواو  کة  پإؤفيشناأل  دادوةرى  مافناسء 

لة  لَيپرسينةوة  لة  سةربةخؤن  ئ��ازادء 
بچووکترين کارمةند تا سةرؤك وةزيرانء 
بة  وآلت،  سةرؤکى  هةرَيمء  سةرؤکى 

هاوکارى تيمَيکى مافناسى لة نوَينةرايةتى: 
- نوَينةرى پةرلةمان لة هةردوو ليستى 

دةسةآلتء ئؤپؤزسيؤن. 
- نوَينةرى دادوةرى وةزارةتى داد. 

- نوَينةرى رَيکخراوةکانى مافى مرؤظ 
)حکومىء ئةهلى(. 

- نوَينةرى کؤمسيؤنى راگةياندنةکان.
لة  نوَينةرايةتييانة  ئةم  هةموو  دةبَيت 

رووى ياسايىء ئاستى مافناسييةوة بَيت.
باآلدةستء  هةيئةتة  کؤمسيؤنء  ئةم 
دةکاتء  کار  بةإاشکاوانة  زؤر  بةتواناية، 
ن��اک��ات��ةوةء  دةس��ةآلت��َي��ک  هيچ  ل��ة  س��أ 
شتة  ل��ة  هةية  لَيکؤَلينةوةى  ت��وان��اى 
دةوَلةتىء  کةسايةتى  تايبةتمةندييةکانى 
لَيکؤَلينةوةى  ئةرکةکانيانء  لَيپرسينةوةى 
بة  رووداءة  شيکردنةوةى  ياسايىء 
تةواو  ليژنةکانيانةوةء  تَيبينييةکانى  هةموو 
سةربةخؤو بَياليةن دةبن، لة لَيکؤَلينةوةيان 
لة کَيشة جؤربةجؤرةکان، بةتايبةت لة کَيشة 

ئاَلؤزةکانى:
سياسيىء  گشتيية  گ��ةورة  کَيشة   -

ئابووريىء کؤمةآليةتييةکان. 
لة  ترسناکةکان  گ���ةورةء  ت��اوان��ة   -

کوشتنء خيانةتء گةندةَليى.
- شةإى خؤکوژيىء ناوخؤييةکان.

- لةپاش هةموو شةإء کَيشةيةك لةگةأل 
سنوورى دراوسَيکاندا. 

نةخؤشيية  سروشتىء  کارةساتة   -
قإکةرةکان. 

لةسةر  گةورةکان  ئةخالقيية  کَيشة   -
ئاستة گةورةکان.

- لةگةأل بابةتةکانى تردا... .
پةنجة  کةيسَيکدا  هةموو  لة  نيية  مةرج 
دادگاييکردنيانء  تاوانبارانء  سةر  بخرَيتة 
لةم  مةبةستة  جَيگاى  گرنگةء  ئ��ةوةى 
ئةو  کردنةوةى  لة  بريتيية  پإؤسةيةدا، 
تَيبإيونء  چاوى  خةَلکى  کة  گرَيکوَيرانة 
ب���ةدواى روون��ک��ردن��ةوةء دادوةري���ىء 
سةروةريى ياساء تَيگةيشتنيانة لة کَيشةکة، 

دادوةري��ى  لَيکؤَلينةوةى  لة  نموونة:  بؤ 
کةيسةکةى دايانا لة ئينگلتةرا، بؤ ئةوة نةبوو 
بکرَيت،  دادگايى  بدؤزرَيتةوةء  تاوانبار 
پياکَيشانى  رووداوى سةرخؤشىء  چونکة 
ئؤتؤمبَيل بوو، بةآلم گومانَيکى زؤرى لةالى 
لَيکؤَلينةوةى  تةنيا  خةَلکى دروستکرد بوو، 
خؤى  ئةمةش  رووداوةکة،  لة  بوو  ياسايى 
ياساء  سةروةريى  تاإادةيةك  خؤى  بؤ 

دادوةرَيتى دةخوَلقَينَيت. 
کوردستانى  ناوچةکانى  هةموو  لة 
کؤنء  کةيسى  چةندين  بةگشتيى،  خواروو 
خةَلکى  گرَيکوَيرةء  بوونةتة  کة  هةن  نوآ 
اليةنة  دةکاتء  لةسةر  قسةيان  ب��ةردةوام 
ياساييةکانيش دةرةقةتيان نايةنء لة ئاست 
بَيدةسةآلتنء  رووداوان���ةدا  کَيشةء  ئةو 
لَيکؤَلينةوةى پؤليسء ئاسايشء دادوةرةکان 
لة کؤآلنَيکى تةسکى داخراودا ماونةتةوةء تا 
سةروةريى  نةبوونى  هؤى  بة  رادةيةکيش 
دادوةريىء ياساوة پشتگوَيخراونء لة الى 
خةَلکى زؤر بةترسء ناإةحةتى ماونةتةوةء 
کاردانةوةکانيان  تردا  رؤژةکانى  بؤنةء  لة 
گةورةء  کَيشةى  هةمان  بةدةردةکةونء 
گشتيى پةيوةنديداريش بة عَيراقةوة دةمان 
بةستَيتةوةء قسةو باسء کَيشةى تر لة خؤ 

دةگرَيت. 
بؤ ئةوةى ياسا سةروةر بَيتء دادوةريى 
بَيتةوةء  راس��ت  ت��ةرازوةک��ةم��ان  ت��اى 
بکرَيتةوةء  خةَلکى  دَلى  سةر  گرَيکوَيرةى 
کؤمةَلگا  ن��او  بؤ  ئاسوودةيى  ئ��ارام��ىء 
بگةإَيتةوةء متمانةى دادوةريى لةناو خةَلکيدا 
بةشاراوةيى  کَيشةيةك  هيچ  بةرقةرابَيتء 
لَينةکةوَيتةوة،  توندوتيژيى  نةمَينَيتةوةء 
پَيويستييةکى زؤر راستگؤيانةمان هةية بة 
بوونى کؤمسيؤنَيکى سةربةخؤى دادوةريى 
بتوانَيت  کة  ب��ةرف��راوان  هةمةاليةنةى 
لَيکؤَلينةوة لة گةورةترين دةسةآلتء اليةنء 
هَيز بکات، تا بة سةروةريىء دادپةروةرييانة، 
نةوةکانى داهاتوومان پةروةردة بکةينء لة 
بؤ  بين  دادوةر  راستگؤو  مَيژوودا  بةردةم 

کؤمةَلگاکةمان.

 sherkoedel@hotmail.co.uk

ئاوارة حةميد
هةرَيمى  حكومةتى  رؤذى)7/19(، 
درةنطكةوتوو،  بإيارَيكى  بة  كوردستان 
بةقاضاخبردنى  ساأل  سآ  لة  زياتر  دواى 
نةوتى خاوى كوردستان، بإيارى راطرتنى 
ئةو بةقاضاخبردنةى راطةياند. بإيارةكةى 
ميديا  لة  كة  هات  ئةوة  دواى  حكومةت 
دةنطؤى  نَيوةندة سياسييةكاندا،  جيهانىء 
كوردستان،  ن��ةوت��ى  بةقاضاخبردنى 

ثةرةيسةند.
كؤبوونةوةى  حكومةتء  بإيارةكةى 
ئةنجومةنى  لةطةأل  هةرَيم  سةرؤكى 
دانثيانانَيكى  مةبةستة،  ئةو  بؤ  وةزيراندا 

نةوت  كة  ب��ةوةى  ب��وو،  ثةنا  بَيثَيضء 
بةشَيوةي قاضاخ ئاوديوى ئَيران دةكرَيت.

ب��إي��ارةك��ةى ح��ك��وم��ةت، ج��ؤرَي��ك 
ل��ة ث��ةل��ةث��ةل��يء ت��رس ل��ةك��اردان��ةوة 
نَيودةوَلةتييةكانى ثَيوة ديارة بةتايبةتى كة 
نَيودةوَلةتى  ئابَلوقةيةكى  ئَيران،  دةوَلةتى 

لةسةرة.
لة  كوردستانيش،  ئؤثؤزسيؤنى 
سامانى  ضيتر  ئ���ةوةى  ب��ؤ  ه��ةوَل��داي��ة 
نةكرَيتء  ه��ةرزان��ف��رؤش  نيشتمانى 
بةتاآلن  داه��ات��ةك��ةش��ى  س��ةرض��اوةى 
لة  حكومةت  سةرؤكى  هاوكات،  نةبرَيت. 
كة  هاوآلتيدا  رؤذنامةى  ضاوثَيكةوتنَيكى 
نايشارَيتةوة كة  ئةنجامدراوة،  دوايية  بةم 
كاريطةريى  حيزب  دةسةآلتى  ئَيستا  تا 
بإيارةكانى  ضاالكىء  رةوت��ى  بةسةر 
كةركوكى،  كةمال  هةيةء  حكومةتةوة 
راى  كوردستانيش  ثةرلةمانى  سةرؤكى 
طةياندبوو كة حيسابى بانقى لة وةزارةتى 
ك��راوةت��ةوةء  سروشتييةكان  سامانة 
وةزيرى داراييش لة رؤذنامةى ضاودَيردا، 
نةوتى  داهاتى  كة  ئ��ةوةرةت��دةك��ات��ةوة 
ياسايي  خةزَينةى  بضَيتة  ف��رؤش��راو، 

وةزارةتةكةيةوة.

نزيكةى مانطَيك دةضَيت، حكومةت  بؤ 
بإياريداوةء جَيبةجآ نةكراوة، ئؤثؤزسيؤن 
ناإازاييةو بة بةردةوامى ثَيداطرى لةسةر 
نةوت  بةقاضاخبردنى  ثإؤسةى  راطرتنى 
طوَيى  نيطةرانةو  طشتى  راى  دةك��ات، 
لةسةر  كؤكن  اليةك  هةموو  ثَينادرَيت. 
بةآلم  ن��ةوت،  بةقاضاخبردنى  راطرتنى 

هَيشتا ناردنةدةرةوة درَيذةى هةية.
خةَلك(  ئؤثؤزسيؤن،  )حكومةت، 
لة  كة  هَيزَيكة  ض  ئةمة  بةآلم  يةكدةنطن، 
بةبآ  حكومةت،  دةسةآلتى  دةرةوةى 
ناداتء  مل  طشتى،  ناإةزايةتيى  طوَيدانة 
دةسةآلتَيكى  ض  ئ��ةوة  ناطرَيت؟  ط��وَى 
حكومةتء  س��ةرووى  لة  كة  زةبةالحة 
تَيكدةداتء  حكومةت  لة  كار  ياساوة 

بةردةواميش خةَلكى نيطةران كردووة؟ 
دةرفةتَيكى طرنطة كة ئةمجارة خةَلكى 
بةبآ  شةقامء  سةر  بَيتة  كوردستان، 
لة  ثشتيواني  سياسيى،  ئينتيماى  طوَيدانة 
بإيارة ثؤزةتيظةكةى حكومةت بؤ راطرتنى 
ئةو قاضاخضَيتييةى هَيشتا درَيذةى هةية، 
لة  دوور  ئةمجارة حكومةتةكةمان،  بكةن. 
خؤى،  ويستى  بةبآ  خؤيء  دةسةآلتى 
بَيبةهاكردنى  دؤخ��ى  لة  تةنطذةو  لة 

بإيارةكةى  كة  بةتايبةت  بإيارةكانيداية، 
لة بةرذةوةنديى خةَلكدايةء جَيبةجَيكردنى 

داواكارييةكى طةورةى ئؤثؤزسيؤنيشة.
رَيكخستنى خؤثيشاندانَيكى لةم جؤرة، 
تر،  خؤثيشاندانَيكى  هةموو  ثَيضةوانةى 
دذي حكومةت نيية، بةَلكو ثشتيوانيكردنة 
ئةوانةى  حيزبء  ميدياكانى  حكومةت،  لة 
سَيبةرةكةشي ناتوانن وةك هةموو جارَيك 
وةك دةستي دةرةكىء ئاذاوة، بيناسَيننء 
دةبَيتء  ثارَيزةرى  ئاسايش  بَيطومان، 
وةك  ن��ادات��ةوة،  وةآلم��ى  تةقةكردن  بة 
بةشَيك لة ثإؤسةى هةوَلدان بؤ ثاراستنى 

ئاسايشى ئابوورى لَيي دةإوانن.
كة  دةبَيت  ثإبايةخ  دةرفةتَيكى  ئةمة 
ثَيش  حكومةتيش،  سةرؤكى  جةنابي 
خؤثيشاندنى جةماوةر بكةوَيتء دروشمى 
حيزب(بةرزبكاتةوةء  دةسةآلتى  بؤ  )نا 
كة  تَيدةطةين  بةدَلنياييةوة،  كات  ئةو 
سةرؤك ضةند جديية لة ئاست بةجَيهَينانى 
خواستةكانى خةَلكء ئةو طومانةش كؤتايي 
ثإؤسةى  لة  بَيت  بةشَيك  خؤى  كة  دَيت 
بةقاضاخبردنى  حكومةتء  حيزباندنى 
بةكردار،  ئةو  بةَلكو  كوردستان،  نةوتى 

نةك هةر بة بإيار، لةطةأل خةَلكداية. 

ئايندةي عَيراقء 

كاريطةريي لةسةر كورد

دةوَلةتي  م��َي��ذووي 
عَيراق، هةر لةسةرةتاوة 
ثإ  ه��ةردةم  ئةمإؤ،  تا 
بووة لة كَيشةو ملمالنَيي 
لةساَل�ي  ه��ةر  زؤرء 
ب�����ةدواوة،   )1923(
بدةينة  سةرنج  ئةطةر 
بة  وآلتةء  ئةم  مَيذووي 
ل��ةدواي  يةك  وردي��يء 
لة  لَيكؤَلينةوة  ي��ةك، 
رووداوة  ثَيكهاتةكةيء 
بكةين،  سياسييةكاني 

ئةوةمان بؤ دةردةكةوَيت كة هةر لةسةرةتاوة، 
نةتةوةكانء  ثَيكهاتةي  لة  هةمةجؤر  وآلتاني 
ئةمةش  ب��ووة،  جياواز  بيروباوةإي  دي��نء 
وآلتة  ئةم  مَيذوو،  بةدرَيذايي  كة  وايكردووة 
نةبينَيت.   بةخؤيةوة  سةقامطيريي  ئاراميء 
مَيذووي  لة  باس  زياتر  لةوة  نامةوَيت  لَيرةدا 
بةَلكو  بكةم،  رابردوو  رووداوةكاني  عَيراقء 
داهاتوو  رؤذي  ضةند  لةسةر  دةمةوَيت  زياتر 
ثَيكهَيناني  مةسةلةي  بةتايبةتيش  بدوَيم، 
هةَلبذاردني  دواي  لة  عَيراقي  نوَيي  حكومةتي 
ئةو  نةتوانراوة  ئَيستا  تا  كة  )2010/3/7(وة 
حكومةت  هاتوو  ئةطةر  ثَيكبهَينرَيتء  حكومةتة 

ثَيكهَينرا، رووداوةكان بةرةو كوآ دةإؤن.
ثَيكهَينرا، بةو شَيوانةي كة  ئةطةر حكومةت 
ئةمريكاو ضةند  دراوسآء  وآلتاني  اليةنةكانء 
كورد  ثَيطةي  ئاخؤ  دةخوازن،  ديكة  اليةنَيكي 
وةك  ئايا  دةبَيت؟  ضؤن  نوَييةدا  حكومةتة  لةو 
ئةوةي كة هةموو ئةوانةي بة ورديي ضاودَيريي 
بارودؤخةكة دةكةن، كة بيروإاي زؤريان لةسةر 
ئةوة كؤكة كة كورد ثَيطةيةكي الوازتري دةبَيت 
لة رابردوو، ئةويش بةهؤي هاتنةناوةوةي ضةند 
كيانء اليةنَيكي ديكةي عةرةبي بؤ ناو ثإؤسةي 
سياسيي عَيراق، لةم حاَلةتةدا ئايا كورد دةبَيت 
يان  حكومةتة،  ئةم  بةثَيكهاتني  بَيت  خؤشحاأل 
نا؟. ئَيمةي كورد، هةرطيز حةز بة نةهامةتي هيض 
كردووة،  نةمان  ناكةينء  نةتةوةيةك  كةسء 
بةآلم خؤ ئةطةر لةترسي دووبارةنةبوونةوةي 
رووداوةكاني رابردوو، واش بيربكةينةوة، لةو 
نةطيرَيت،  ل�آ  زؤرمان  رةخنةي  كة  باوةإةدام 
خؤ ئةطةر ثَيكهَيناني حكومةتي عَيراق لة ئاست 
ثَيكنةهاتني  ئةوا  نةبَيت،  كورددا  ئاواتةكاني 
باشترة، بؤضوونَيكي ديكة هةية كة ئةطةر اليةنة 
ثَيكبهَينن،  حكومةت  نةيانتواني  عَيراقييةكان 
رؤشنايي  لةسةر  نةتةوةيةكطرتووةكان  ئةوا 
داناني  بة  هةَلدةستَيت  نَيردراوةكةي،  راثؤرتي 
حاكمَيك بؤ عَيراق، ئةويش ثيشتبةستوو بةوةي 
حةوتةمداية،  بةندي  لةذَير  ئَيستا  تا  عَيراق  كة 
اليةنة  ناوضةكةء  وآلتاني  زؤربةي  الي  ئةمة 
لَيطيراوةو  زؤري  رةخنةي  عَيراقييةكانةوة 
لةم  ثَييانواية،  اليةن  هةندَيك  رةتدةكرَيتةوةء 
حاَلةتةدا، عَيراق تووشي شةإي ناوخؤ دةبَيتء 

ئاطري فيتنة زياتر وآلت دةسووتَينَيت.
كورد، لة داإشتنةوةي ثةيكةري عَيراقي نوَيدا 
لة دواي رووخاندني رذَيمي بةعس لة )2003(دا 
بةشداري كردو زؤرَيك لة مافةكاني خؤي واز 
لَيهَينا، يان دواخست تا بؤ دنياي بسةلمَينَيت كة 
تؤَلةسةندنةوة  لة  بير  ئاشتيخوازةو  ميللةتَيكي 
ناكاتةوة، كةضي بةثَيضةوانةوة، اليةنةكاني ديكة 
وايان نةبين�ىء ئةم هةنطاوةي كورديان بةهةند 
وةرنةطرتء بطرة زؤر ب�َيضاووإووانة دذايةتي 
كورد،  بة  بةرامبةر  راطةياند  ئاشكرا  بة  خؤيان 
وةك ثَيشتر باسمكرد، ئَيمة تةمةنناي نةهامةتي 
بؤ هيض كةس ناكةين، بةآلم خؤ ئةطةر خواكردي 
عَيراق بةرةو ئةم ئاقارة رؤيشت، ئةوا لةم كاتةدا 
ئةوةي  هاتوو  ئةطةر  ناكات،  لؤمةمان  كةس 
لةضةند ساَل�ى رابردوودا براكانمان ثَييان رةوا 
نةبينين، ئةم هةلة بقؤزينةوةء سوودوةربطرين 
كة  ئةوةي  بةبيانووي  وآلت  ثشَيوييةي  لةو 
لة  بةرطرتن  بؤ  ئارامةء  هةرَيمَيكي  كوردستان 
طواستنةوةي ئاطري شةإي ناوخؤ، ناوضةكاني 
خؤمان قايم بكةينء ئةوةي لةماوةي رابردوودا 
بتوانرَيت  بيانووانةوة  بةو  نةدةكرا،  بؤمان 
هةل�ي  جارَيك  ضةند  ضونكة  بهَينين،  بةدةستي 
بةداخةوة،  بةآلم  رَيككةوتووة،  كورد  بؤ  وا 
ئةم  بةَلكو  لَيوةربطرَيت،  سوودي  نةيتوانيوة 

جارة بتوانرَيت، خةونةكانمان بةدي بهَينرَين.

ئارَيز ئةنوةر

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
07701203949 - 07480121144

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

دابةشكردن:
كؤمثانياي ثةيثةر
 07504483631   
07708649210 

بةإَيوةبةرى نووسين
سيروان رةشيد              -           هيوا جةمال

07501522528
serwan_rm@yahoo.com

07701576906
hiwa.jamal@yahoo.com

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

ئازاد ضاالك

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

ئؤفيسى هةولَير:
طةإةكي زانكؤ - ضوارإَيياني حةمرين - تةنيشت بةإَيوةبةرَيتى ذينطة

07501177524
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خويَندنةوةي سياسةتي تورکيي- کورد
لةأَيطةي وةزيري دةرةوةي تورکياوة

مةحمود رةزا ئةمين
)ي.ن.ک(  زمانحاَلي  نوَي،  کوردستاني  رؤذنامةي 
)5235( ذمارة  )17-19(ي  الثـةإةکاني  لـــةســـةر 

کراوي  کوردي  بة  وتارَيکي  2010/7/21دا  رؤذي  ي 
دةرةوةي  وةزيري  ئؤغَلوي،  داود  ئةحمةد  ثإؤفيسؤر 
تورکياي بآلوکردووةتةوة )ک.ن( بابةتةکةي لة ذمارةي 

رؤذي 2010/7/8ي طؤظاري )شةرقنامة( وةرطرتووة. 
طرنطةو  طةلَيک  بابةتَيکي  ئؤغَلو،  بةإَيز  وتارةکةي 
درککردني  خوَيندنةوةو  کــورد  سياسييةکاني  بؤ 
ناوةإؤکةکةي ثَيويستء طرنطترة، ضونکة بة وردييء 
تورکياي  وآلتي  دةرةوةي  سياسةتي  وَيناي  رؤشني 

کردووة.
ناوضةکة ستراتيذيي  دنياو  ئاستي  لةسةر  وتارةکة 
ناوضه  ديبلؤماسيء  ــاري  ک ميکانيزمي  تورکيا، 
دياري  تورکياي  جَيوستراتيذييةکاني  ستراتيذييء 

کردووه.
ناونيشاني وتارةکة بريتيية لة: )سياسةتي تورکيا لة 
بة  بابةتةکةي کردووة  ئؤغَلو  ناوةإاست(،  خؤرهةآلتي 

)4( بةشةوة:
تورکيا؛  دةرةوةي  نوَيي  سياسةتي  بنةماکاني   
سياسةتي تورکيا لة خؤرهةآلتي ناوةإاستدا؛ ثةيوةنديي 

نَيوان تورکياو ميسرء، ئةنجامطيريي. 
 لةم وتارةدا هةوَلئةدةم لة باري سةرنجي خؤمةوة، 
سياسةتي  ئؤغَلووةوة،  بةإَيز  وتارةکةي  لةإَيطةي 
باشوورء  لة  کورد  کَيشةي  بةرامبةر  تورکيا  دةوَلةتي 

باکووري کوردستان بخوَينمةوة:

)1(
سياسةتي تورکيا بةرامبةر هةرَيمي کوردستان

هةرَيمي  تورکياو  نَيوان  ــي  رةوش ضاودَيراني 
کوردستان ئاسان درک ئةکةن کة لةدواي ئةوةي بةإَيز 
ئؤغَلو ثؤستي وةزيري دةرةوةي تورکياي وةرطرتووة، 
نَيوان  ثةيوةنديي  بةسةر  ئارامکردنةوة  بةرةو  طؤإان 
ئؤغَلو  ثَيش  هاتووة،  کوردستاندا  هةرَيمي  تورکياو 
هةإةشةو وتاري ئاطرين سيماي ثةيوةنديي نَيوان ئةم 

دووة بوو.
وةزيري  ذمارةيةک  ئؤغَلودا  سةردةمي  لة  هةر 
سةرداني  خؤشييةوة  ئؤغَلو  بةإَيز  بة  تورکيايي، 
لة  ثَيشوازيي  ئةنکةرة  جارَيکيش  کردووة،  هةرَيميان 

مةسعود بارزانيي سةرؤکي هةرَيم کرد.
لةم وتارةيدا دوورو نزيک باسي  لَي، بةإَيز ئؤغَلو 
ئةو  نةکردووة،  هةولَيري  ئةنکةرةو  نَيوان  ثةيوةنديي 
تةنيا باسي ثةيوةنديي نَيوان تورکياو عَيراق ئةکا، ئةو 
خؤرهةآلتي  لة  تورکيا  )سياسةتي  ناونيشاني  لةذَير 
بؤ  عَيراق  دابةشبووني  بؤضي  ئةثرسَي:  ناوةإاستدا( 
تورکيا کَيشةيةکي مةترسيدارة؟ لةذَير هةمان بابةتء 
تورکيا  ديثلؤماسيي  کاري  سَييةمي  ثرةنسيثي  لةذَير 
اقتصادي(  )تکامل  ناوةإاستدا شةرحي  رؤذهةآلتي  لة 

نَيوان وآلتاني ناوضةکة ئةکا.
بؤضوونةي  دوو  ئةو  ئةطةر  ئةخوَينمةوة،  واي  من 
ئؤغَلوء، بة دةوري خؤي، سياسةتي دةرةوةي تورکيا 
لَيک طرَي بدةين، ئةم دوو هاوکَيشةيةمان بؤ دةرئةضن: 
تورکيا دذي سةربةخؤيي هةرَيمي کوردستانه   -1
ئةم  لة سةربةخؤيي  رَيطة  ئةوةي  بؤ  بةديهةية( ،  )ئةمة 
ئةنجاميان  کة  شؤإ  شةإء  باتي  لة  بطرَي،  هةرَيمة 
ئابووريي  وةبةرهَينانةوة  لةإَيطةي  ئةيةوَي  ناديارة، 
هةرَيمي کوردستان کؤنترؤأل بکا، هةرکاتَي دةسةآلتي 
سياسيي هةرَيم ئازايةتيء تواناي جيابوونةوةي ثةيدا 
کرد، تورکيا لةإَيطةي شةلةلکردني ئابووريي هةرَيمةوة 
بايةخَيکي  تورکيا  دةسةآلتداراني  بؤية  ئةخا،  ثةکي 
دةسةآلتداراني  هةرَيم.  لة  ئةدةن  وةبةرهَينان  بة  زؤر 
بنء  نيشتمانةکةيان  طةلء  دَلسؤزي  ئةطةر  کورديش 
قازانجي ماديي کؤمثانياکاني خؤيان ئامانجي هةوةألء 
بة  نةکةن  کوردستان  بن  وريا  ئةبَي  نةبَي،  ئاخريان 

کؤَلؤنيي ئابووريي وآلتاني دةوروبةرء دنيا.
2- تورکيا بإواي بة ضارةسةري کَيشةي نةتةوةيي 
کَيشةکة  ئةداتةوة  لَيک  واي  نيية،  کــورد  نةتةوةي 
بووذاندنةوةي  لةإَيطةي  ئابوورييةء  کَيشةيةکي 
ناوضةکةوة  وآلتاني  اقتصادي(ـي  )تکامل  ئابووريء 
ئؤغَلوء  بةإَيز  بيرکردنةوةيةي  ئةم  ئةضَي.  لةبةين 
تورکيا جووتة لةطةأل طةوهةري ثإؤذةي )خؤرهةآلتي 
ئةو  کة  کوإ،  بوشي  دةبليو  جؤرج  طةورة(ـي  ناويني 

مةنزومةي  لةناو  ئيسرائيل  قةبووَلکردني  مةبةستي  بؤ 
بةنيازي  ئةميش  کرد،  تةرحي  دا  ئيسالميي  عةرةبي- 

کوشتني »خةوني شاعيرانةي کورد« تةرحي ئةکا. 
نووسيويةتي،  خؤي  وةکو  ئةطةر  ئؤغَلو،  بةإَيز 
ديالؤطء  کرانةوةو  سياسةتي  بة  جَيطيري  بــإواي 
ضارةسةري کَيشةکاني ناوضةکة هةبوايةء سةردانةکاني 
بارزاني  داوةتکردني  هةرَيمء  بؤ  تورکيا  لَيثرسراواني 
بؤ تورکيا، تاکتيک نةبووناية، ئةبوو بَي سَلةمينةوة، بة 
تورکياشي  هةرَيمء  نَيوان  ثةيوةنديي  باسي  رؤشني 

بکرداية. 
ديالؤطء  کرانةوةو  بة  تةواوم  بإواي  خؤم  بؤ  من 
لَيک تَيطةيشتنء دان بةيةکدا نانء يةکتر قةبووَلکردنء 
ثَيکةوةذيان هةية، بةآلم نابَي دةسةآلتداراني هةرَيم ئةوة 
فةرامؤش بکةن کة کرانةوةي تورکيا بةإووي هةرَيمدا 
بةَلطةکانيش  لة  يةکَيک  ستراتيذ،  نةک  تاکتيکة،  هَيشتا 
ئةوةية کة دةسةآلتداراني تورکيا وةکو سةرؤکي خَيأل 
هةرَيمي  سةرؤکي  بارزانيي  مةسعود  لة  ثَيشوازييان 
هةرَيمَيکي  سةرؤکي  وةکــو  نةک  کــرد،  کوردستان 
بةَلطةيةکي  ثيانراو،  دان  دةستووريي  شةرعيي- 
تريشيان ئةوةية کة يةکاليةنة تورکيا ئابووريي هةرَيم 

دا ئةدؤشَي.

)2(
سياسةتي تورکيا بةرامبةر

کَيشةي نةتةوةيي کورد لة تورکيا
تورکيا  لة  کورد  نةتةوةييةکاني  مافة  ثاماَلکردني 
بووة بة طةورةترين کَيشةء تةحةدي لةبةردةم تةواوي 
لة  يةکَيک  دا،  تورکيا  يةکةکاني  لةدواي  يةک  رذَيمة 
کَيشةي  تورکيا  ئابووريي  باري  خراثيي  هؤيةکاني 
لة  هؤيةکة  ثرسة  ئةم  کــوردة،  نةکراوي  ضارةسةر 
ئةوروثا،  يةکَيتيي  لة  تورکيا  وةرنةطرتني  هؤيةکاني 
بيانةوَي  طةر  ئةوروثا  ئةمريکاء  يان  دراوسَي  وآلتاني 
بؤ مةبةستَيکي دياريکراو دةست لة کاروباري ناوخؤي 
حوکمةتي  سةر  بخةنة  طوشار  يان  وةربدةن،  تورکيا 
بيانوويةکي  کورد  ضارةسةرنةکراوي  کَيشةي  تورکيا، 
بة  سةبارةت  دواييانةدا  لةم  دةستيانةوة،  بة  ئامادةية 
ثةالمارداني  لة  غةزةو  شةإي  لة  تورکيا  هةَلويستي 
ئيسرائيلييةکان  ئيسرائيلةوة،  لةاليةن  ئاشتيي  کةشتيي 
بة تورکةکانيان وت: ئةطةر ئةوةندة ديمؤکراتين بؤضي 

کَيشةي کورد لة وآلتةکةي خؤتان ضارةسةر ناکةن؟
ئينکارکردني  کوردء  ثرسي  نةکردني  ضارةسةر 
دةستووري  وةکو  کورد،  بةناوي  نةتةوةيةک  بووني 
قةيراني  دووضــاري  تورکياي  ئةکا،  ئينکاري  تورکيا 
وتارةشيدا  لةم  ئؤغَلو  بةإَيز  کــردووة،  جؤراوجؤر 

نةيوَيراوة راستةوخؤ خؤي لة قةرةي ئةم ثرسة بدات.
تَيبيني جؤراو  بةش بة حاَلي خؤم ساآلنَيکي زؤرة 
کوردستان  کرَيکاراني  ثارتي  لةسةر سياسةتي  جؤرم 
سياسةتي  لةسةر  وتارم  )1992(وةوة  ساَلي  لة  هةية 
ناجؤري ثةکةکة نووسيوة(، بةآلم ناکرَي بتةوَي کَيشةي 
ضارةسةر  لةإَيطاکان  بةإَيطةيةک  تورکيا  لة  کورد 
نةک  تورکيا  کةضي  بکةي،  فةرامؤش  ثةکةکة  بکةييء 
بة  خةت  درَيذايي  بة  بةَلکو  نانَي،  ثةکةکةدا  بة  دان 
هَيزَيکي تيرؤرستيي لةقةَلةم ئةداو ماکينةي ئيعالمييء 
بوغزاندني  هةوَلي  لة  رؤذ  شةوو  تورکي  هو نةريي 
)زنجيرة  داية  باکوور  کوردي  بوغزاندني  ثةکةکةء 
الذئابء  وادي  الطيبة،  االرض  بَيريظانء  تةلةفزَيونييةکاني 
بؤ  تورکيا  دةسةآلتداراني  کة  هةوآلنةن  لةو  هتد(    ...

بوغزاندنء دَيواندني کورد ثشتيان ثَي ئةبةستن.
تةنيا دوو  ئؤغَلو  بةإَيز  وتارة دوورودرَيــذةدا  لةم 
هةوَيني  وةکو  جارَيک  هَيناوة:  ثةکةکةي  ناوي  جار 
ناکؤکييةکاني نَيوان تورکياو سورياء، جاري دووةميش 
وةکو هةوَيني کؤکردنةوةي تورکء عةرةب بةطشتيي 
)؟!(.  ناوضةکة  لةسةر  ثةکةکة  خةتةري  بةرامبةر  لة 
داوةتة  تيرؤرستي  سيفةتي  ناوهَينان  بةبَي  جارَيکيش 
ئيرادةو هةوَلةکاني تورکيا  »...لة ساَلي )2007(دا  ثاَلي: 
تووشي  ئازادييةکان  لة  ثارَيزطاريکردن  لةثَيناوي 
لةاليةک  ضونکة  هاتن،  قــورس  تاقيکردنةوةيةکي 
تيرؤريزم  هةإةشةکاني  مةترسييء  رووبــةإووي 
ثانتايي  ئةوةبوو  ثةرؤشي  ديکةش  لةاليةکي  ببووةوة، 
ئازادييةکان بثاريزَيت، بَي ئةوةي بةرتةسک بکرَينةوة«.

سياسةتي  بنةماکاني  بة  سةبارةت  ئؤغَلو  بةإَيز 
ذماردووة،  ثرةنسيثي  شةش  تورکيا،  دةرةوةي  نوَيي 
هاوسةنطيي  )راطرتني  لة  بريتيية  يةکةم،  ثرةنسيثي 
ئازاديي(دا،  دابينکردني  ئاسايشء  دابينکردني  لةنَيوان 
شانازيش ئةکا، کة تورکيا توانيويةتي زؤر بة باشي ئةم 
هاوسةنطيية راطرَي، بةآلم دنيا ئةزانَي کة دةسةآلتداراني 
سةدان  ئةوا  هةزاران،  نةَلَيين  ئةطةر  طةشةثَيدان  دادو 
منداَلي کورديان بة بيانووي تيرؤرء تيرؤرستييةوة لة 
يان  ئؤغَلو،  ئاغاي  بةإَيز  توند کردووة، جا  زيندانةکان 
راست ناکا کة ئةَلَي توانيويانة بة باشي ئةو هاوکَيشةيةي 
نَيوان ئازادييء ئاسايش راطرن، ياخود کورد بة مرؤظ 
ثاماَلکردني  بة  زيندانيکردنيشيان  طرتنء  بؤية  نازانَي، 

ئازاديي نازانَي.
ثَيطةي  جَيطةو  بــة  ــارةت  ســةب ئؤغَلو  بــةإَيــز 

لة  تورکيا  ئةَلَي:  ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  تورکيا 
مؤدَيلَيکي  باَلکانء  بضووککراوةي  مؤدَيلَيکي  يةککاتدا 
بضووککراوةي  مؤدَيلَيکي  کافکاسء  بضووککراوةي 
خؤرهةآلتي ناوةإاستيشة. شانازيش ئةکا کة سةرةإاي 
نة-هاوسنووريي نَيوان تورکياو بؤسنةو هةرزةطؤظيناو 
کؤسؤظؤ، کةضي لَيقةوماوةکاني هةموويان لةباتي ئةوةي 
ئةدةرنةي  بةر  بردووةتة  ثةنايان  بةرلين،  بؤ  راکةن 
ناثرسَي:  لةخؤي  ئؤغَلو  ئاغاي  بةإَيز  بةآلم  تورکيا، 
لة  کوردستان  باکووري  لَيقةوماوةکاني  بؤضي  ئةي 
ثةنا  هةَلدَينء  ...هتد  عةينتابء  ماردينء  دياربةکرء 

ئةبةن بؤ بةرلينء کةمثي مةخمورء شاخةکان؟
خؤرهةآلتي  لة  تورکيا  سياسةتي  بؤ  ئؤغَلو  بةإَيز 
ناوةإاست ضوار ثرةنسيثي ذماردووة، لةذَير ثرةنسيثي 
ئاسايشء  »بةرقةرارکردني  نووسيويةتي:  يةکةمدا 
لةنَيوان  جياوازيي  بةبَي  کةسَيک  هةر  بؤ  زامنکردني 
دةوَلةتَيکء  هةر  لةنَيوان  ديکة،  طروثَيکي  طروثَيکء 
طروثء  ناوي  ئةطةرضي  ئؤغَلو  ديکةدا«.  دةوَلةتَيکي 
سياسةتي  ضاودَيراني  بةآلم  نةهَيناوة،  دةوَلةتةکاني 
لةم  ئؤغَلو  مةبةستي  کة  ئةزانن،  تورکيا  دةرةوةي 
دةستةواذةية )ئيسرائيل- عةرةبء حةماس- ئيسرائيل(

ة، لَي، تورکيا نيازي نيية، يان ئازايةتي ئةوةي تيا نيية 
دان بة بووني نةتةوةي کوردء کَيشةکةيدا بنَيء بةَلَين 

بدا مافةکانيء ئاسايشي بؤ دابين بکا.
ثرةنسيثي  ــن  ــي دووةم ئؤغَلو  ئــاغــاي  لـــةالي 
بريتيية  ناوةإاست  خؤرهةآلتي  لة  تورکيا  سياسةتي 
تا  سياسيي  ديالؤطي  ئاستي  »بــةرزکــردنــةوةي  لة: 
ثرةنسيثَيکي  تَيورييةوة  لةإووي  ئةمة  ئةوثةإةکةي«، 
ناوخؤي وآلتةکةي  لة  ئةطةر  تورکيا  ثَيويستة ،  جوانء 
قازانج  طةورةترين  بکا،  جَيبةجَي  ثرةنسيثة  ئةم  خؤيدا 
مرؤظ  کة  لَي  دةطةيةنَي،  دانيشتوانةکاني  تورکياو  بة 
دوورو  ئةخوَينَيتةوة،  ئؤغَلو  ئاغاي  مةبةستي  درَيذةي 
نزيک بةالي ديالؤطي نَيوان دوو نةتةوة سةرةکييةکةي 

تورکيا )تورک- کورد(دا ناضَي.
دةرمانساز  ئةطةر  »کةضةأل  ئةَلَي:  کوردي  ثةندَيکي 
بةإَيز  لة  منيش  ئةکرد«،  دةرماني سةري خؤي  بواية، 
ثرةنسيثي  ئةوةندة  بةإاست  ئةطةر  ئةثرسم:  ئؤغَلو 
ديالؤطتان ثَي طرنطة، ئةي بؤضي ديالؤطي ستراتيذيي، 
ئاآلي  بَي  نةتةوةي  طةورةترين  لةطةأل  تاکتيکي  نةک 
نيشتماني  دراوســَي  ماألء  دراوســَي  کة  سةرزةمين 

خؤتانة، دةست ثَي ناکةن؟
بةإَيز ئؤغَلو سةبارةت بة رؤَلي ئيجابيء ناوبذيوانيي 
تورکيا لةمةإ کَيشةکاني: )فةلةستين- ئيسرائيل، دارفور- 
ناودةوَلةتي(ء  ئَيران- کؤمةَلي  بالکان،  لوبنان،  سودان، 
هي تر، شانازيي دةرئةبإَيء ئةنووسَي: »ئةو سياسةتة 
دابينکردني  بؤ  تورکيا  دَلسؤزانةيةي  بنياتنةرانةء 
ئاشتيي نيشاني داوة بووةتة مايةي ئةوةي هةوَلةکاني 
بؤ بةرقةرارکردني ئاشتي لة ناوضةکة بةرةو ناوضةي 

ئةفرؤ- ئاسياش ثةلوثؤ بهاون«.
لةو دوو دَيإةدا دةري بإيوة،  ئةوةي بةإَيز ئؤغَلو 
فاکتة، بةآلم لَيرةدا ثةندَيکي تري کوردي بير ئةخةمةوة: 
»تا ماأل وةستابَي مزطةوت حةرامة«، ئةرَي ئةطةر ئاشتي 
تورکيا  بؤضي  ئةي  طرنطة،  کة  طرنطة،  ئةوةندة  طةالن 
لةناوخؤي وآلتةکةي خؤي نايهَينَيته  دي؟ ئاخؤ ئاشتيي 
قازانجي  دارفور  سودان-  ئيسرائيل،  عةرةب-  نَيوان 
بؤ تورکيا زياترة لة ئاشتيي نَيوان تورکء کورد؟ يان 
ئؤغَلوي  ئاغاي  قةَلةمي  زمانء  سايکؤلؤذيي،  رَيطريي 

قفَلداوة.
تورکياو  نَيوان  )ثةيوةنديي  بةشي  لة  ئؤغَلو  بةإَيز 
ئاسةواري  سإينةوةي  خَيروبَيري  باسي  ميسر(دا 
ميسرء  وآلتي  هــةردوو  نَيوان  خراثي  سايکؤلؤذيي 
تورکيا ئةکا. تورکةکان ئةطةر بيانةوَي وآلتَيکي ئارامء 
ديمؤکراتيان هةبَي، ئةبَي بة جورئةتةوة دان بة کَيشةي 
کوردء بووني کوردء بووني کوردستاندا بنَينء هةوَل 
بدةن، وةکو ضؤن هةوَليانداوة لةنَيوان ميسرو خؤياندا 
خراثي  ئاسةواري  بداية  هةوَليان  ئــاواش  نةيهَيَلن، 
سايکؤلؤذيي لة دةرووني تورکء کورددا نةهَيَلن، ضونکة 
نة-هاوسنووري  دةوَلةتي  دوو  ميسر  تورکياو  ئةطةر 
يةکتر بن، ئةوا تورکء کورد دوو نةتةوةي دراوسَين، 
قةدةر کردووني بة هاوسنووري يةکتري، تا دنيا دنيابَي 
بة دراوسَيي يةکتر ئةمَيننةوة، بؤية ئاقآلني ناو ئةم دوو 
بةيةکتردانانء  دان  لةسةر  کار  کة  ئةوانةن،  نةتةوةية 
باشء  دراوسَييةتي  هاوشانء  دؤستايةتي  ثةيوةنديي 

ثَيکةوةذياني ئاشتيانه ئةکةن.  
فارسةکان  عةرةبةکانء  هةروةکو  تورکةکان، 
ئؤغَلو  ئاغاي  هاتوون،  طةورة  ئيشکالييةتَيکي  تووشي 
لة  وآلتةکةي  سياسةتي  ضوارةمي  ثرةنسيثي  لةذَير 
کلتوورييء  فرةيي  باسي  ناوةإاست  خؤرهةآلتي 
لة  لــةوةدايــة  سةير  لــَي  ئةکا،  قةبووَلکردن  يةکتر 
ثرةنسيثة  ئةم  ثَيضةوانةي  ناوخؤي وآلتةکةي خؤياندا 
بة  تورکيا  دةسةآلتداراني  ئةطةر  ئةکةن،  هةَلسوکةوت 
دان  دةستورةوة  هةموارکردني  لةإَيطةي  رةسمييء 
ئةم  کلتووريي  جياوازيي  کورد  نةتةوةي  بووني  بة 
بضووکترين  ناتوانَي  ثرةنسيثة  ئةم  نةنَين،  نةتةوةيةدا 

خزمةت بة باري ناوخؤي تورکيا بکات.

سةرکردة مؤنؤپؤليزمةکان
هةَلة نيية  ئةگةر بَلَيين، زؤربةي 
له  حيزب  سياسييةکاني  کــردة 
هةرَيمي  کوردستان، پةيوةستن بة 
 تيوري موئامةرة لة دژي يةکدي، 
چونکة حةقيقةتي کردةي سياسيي 
هةوَلدانة  هةرَيم،  دةسةآلتةکاني 
مرؤڤء  ئازاديي  داگيرکردني  بؤ 
حيزبايةتيء  سةنتراَليزةکردني 
دروستکردني سيستمي قةيسةري، 
بةوهؤيةوة کؤمةَلگةي کوردي بة 
بندةستي  مةترسيداري  دؤخَيکي 
تاآلنچيي  ــةوتء  ن قاچاخچيي 
ساماني کوردستاندا گوزةر دةکات. لةم هةرَيمة ، مافي 
دامودةزگاکاني  گشتيء  ماَلي  نيية،  بووني  هاوآلتي 
فَيرگةکان،  زانستء  ئاسايش،  پؤليسء  حکومةت، 
کؤمپانيازةبةالحةکان،  مامؤستاکان،  زانــايــانء 
کؤمةَلگةو  بژَيويي  جومگةکاني  کؤي  تايبةتء  ژياني 
پَيآلوةکانيان،  کإيني  تا  لة سةرتاشينةوة  تاکةکانيش، 
سياسةتي  هةيمةنةي  کاردانةوةي  ژَير  کةوتوونةتة  

چةوتي شةرمئاوردةي حيزبء خَيَلةوة . 
مرؤڤ بة سانايي تَيناگات، بؤچي حيزب هةوَلدةدات 
ژياني تايبةتي خةَلک ئاوَيتةي سياسي بکات، لَي ئةوان 
بة کؤيلةو  بکةن  تاکي کورد  لةو  رَيگةيةوة  دةخوازن  
سياسةتء  فةلسةفةي  بگةيةننة  ناشيرين  وَينةيةکي 
بإواي کؤمةَلگة  لة هؤشياريي سياسيء خؤشةويستي 
سةنتراَليزةکردني  بخةنةوة.  دوور  کوردستان  بؤ 
چَلکنء  رةفــتــاري  پيادةکردني  خَيأل،  سياسةتي 
خةَلکء  ساماني  تةنيا  تاآلنکردني  زيانبةخش، 
دواتر  کة  لَيدةکةوَيتةوة  کوردستاني   کاولکردني 
بةکاردةهَينن  دزراوه  سامانة  ئةو  خودي  لة  بةشَيک 
له  بريتيية  کة  سياسةت  رةسةنةکةي  ئةوةي  مانا  بؤ 
بؤ  هؤکار  ملمالنَيي شارستاني، وةک  خؤإَيکخستنء 
گشتي،  بةرژةوةنديي  پاراستني  ئامانجء  بة  گةيشتن 
لة  بتوانن  ئةوکات  بکةن،  مايةپووچ  گةل  خودي  الي 
درَيژة  پشتاوپشت  گةوجدا،  کؤمةَلگةيةکي  سايةي 
ديکتاتؤري  قةيسةريء  تاکإةوي،  بةدةسةآلتي 
لَي  بدةن،  کوردستان  ساماني  داگيرکردني  خؤيانء 
کورديدا،  کؤمةَلگةي  رؤژانةي  ژياني  لة  تاک  هزري 
ئةو  گةيشتووةتة  ئَيستا  بَيت،  گشتي  يان  تايبةت، 
ستةمء  بؤ  تاوان  هَيماي  پةنجةکانيان،  بة  ئاستةي 
درَيژ  ئايندةمان  نةوةکاني  ساماني  ئاوديوکردني 
لةبةکارهَيناني  جگة  دةسةآلت  بةرامبةردا،  لة  بکةنء 
لؤجيکيي  ئةرجومةنتَيکي  هيچ  پوچ،  گوتةي  سزاو 
ئارامييةک  ئــةوةي  بؤ  نيية  بةدةستةوة  ئةخالقيي 
نيشتمانَيک   کؤمةَلگةي  راستييةکاني  بةخواستة 
جةنگء  )80(ساأل  لة  زياتر  پاشماوةي  کة  بگةيةنَيت 
هةراج  تاآلنء  وآلتةکةي  ناخوازَيت   لَي  ماَلوَيرانيية، 

بکرَيت.
ئايندة،  نةوةکاني  نةوتي  هةإاجکردني  باجي 
ئةوةندة گةورةيه كة  نةک تةنيا  سامانء موراَلي تاکي 
سةرجةم  بةَلکو  دةکات،  ئةنفال  هةرَيمة  لةم  کورد 
گةلي کورد دووچاري شکستي سياسيي دوورمةودا 
دةکات  . لة وآلتة شارستانييةکان، حةقيقةتي سياسةت 
رَيبازَيکة کة مرؤڤ هةم بة تيوريء هةم لة پراکتيکدا، 
وةک هؤکارَيک بؤ داإشتني نةخشةي ژياني کؤمةَلگةو 
پاراستني بةرژةوةنديي گشتيء گةيشتن بة عةدالةت، 
هةموان،  بؤ  شارستاني  ژيانَيکي  ئازاديء  يةکساني، 
مانايةکي جوان بة دةسةآلت بگةيةنَيت، لةبةر ئةوة  بؤ 
ستراتيذيء  بازرگاني،  يان  سياسي،  کردةيةکي  هةر 
گرنگ بَيت، يان پَيچةوانه،  سنوور بؤ کردةو بکةرةکة 
دواي  ساَلي)2006(ء  له  بيلد،  کارأل  دةکرَيت.  دياري 
گرتة  سوَيدي  دةرةوةي  وةزيــري  پؤستي  ئةوةي 
بفرؤشَيت  پشکانة  ئةو  سةرجةم  کرا  ناچار  دةست، 
کة پَيشتر لة لوک ئؤيلي رووسيدا کإيبووني. لؤجيکي 
لة  بريتيية  سياسيدا،   لةکردةي  سياسي  بکةري 
شةفافييةتء رةوايي هؤکارةکاني کردة سياسييةکان 
گشتيدا،  بةرژةوةنديي  لة  ئامانج   بة  گةيشتن  لةپَيناو 
کردةي  کوردستان،  مؤنؤپؤليزمةکاني  سةرکردة  لَي 
بازرگاني  گرَيبةستي  لةخزمةتي  کؤمپانياو  سياسي 

خؤياندا بةکاردةبةن.
چَلکنء  سياسي،  مؤراَلي  حةقيقةتي  دونيادا،  لة 
بة  تايبةتة  بةَلکو  نييه،   ناشيرين  يان  جوان  خاوَين، 
که  سياسةتکارةوة  کةسايةتيي  خودي  پةروةردةي 
لةوآلتة دواکةوتووةکاندا،  مؤراَلي ئةو سياسةتکارةي 
لة  زؤرَيک  هاوشَيوةي  بة دةستةوةية  ،  دةسةآلتي  کة 
کوردستان  هةرَيمي  مؤنؤپؤليزمةکاني  سياسةتکارة 
کردةيةکي  هةر  نؤرمي  حةقيقةتي  لَي   دةکةن،  حوکم 
هؤشياريي  کاردانةوةو  لةسةر  لؤجيک،  سياسيي 
سياسيي جةماوةر دامةزراوة. نةرويجييةکان، لةپَيناو 
دابينکردني گةرةنتي پَيشکةوتني نةوةکاني ئايندةياندا، 
بةلَيشاو  وآلتةکة  نةوتي  حکومةتةکةيان  نادةن  رَيگة 
دةربهَينَيت، لَي سةراني کورد لةپَيناو بإَيکي کةم لةو 
ئايندة،  نةوةکاني  چارةنووسي  گوَيدانة  بةبآ  داهاتة، 
خاَلي  نةوت  لة  کوردستان  زةويي  ژَير  دةخــوازن 
کوردستان،  خةَلکي  هاتووة،  ئةوة  کاتي  بؤية  بکةن، 
هاوشَيوةي نةرويجييةکان، کاردانةوة لة کاردانةوةدا 
حةقيقةتة  بدةن،  ئةنجام  گشتيدا  ئامانجي  خزمةتي  لة 
شاراوةکان ئاشکران، راي گشتي لة دژي دةرهَيناني 

ساماني نةوةکاني ئايندة دروست بکةن.

عوسمان عةسکةري
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بؤ ليبرالَةكاني ناو ثارتي
بةإَيز فازأل ميراني، سكرتَيري مةكتةبي سياسيي ثارتي، داوايةكي ياسايي 
لةسةر كؤمثانياي وشةو بةإَيزان )نةوشيروان مستةفا، ئازاد ضاالك، سيروان 
دؤالر  مليار  يةك  قةرةبوو  وةك  ئةوةية  ئامانجي  دةكاتء  تؤمار  رةشيد( 

بةدةستبهَينَيت، لَيرةدا هةندَيك خاأل دةخةينةإوو، كة جَيطاي تَيبينين: 
سزاداني  ياساي  بةثَيي  ثارتي  سياسيي  مةكتةبي  سكرتَيري  بةإَيز   .1
ياساي  بة  شانازييان  ثارتي  تؤماركردووة،لةكاتَيكدا  داواك��ةي  عَيراقي 
»سةرؤكي  بارزاني،  مةسعود  بةإَيز  دةيانوت  دةكردو  رؤذنامةطةرييةوة 
ثارتيء سةرؤكي هةرَيم« رؤَلي ئيجابيي هةبووة تَييدا، ئَيستا خَيرة كاك فازأل 
ميراني بةو ياسايةي كة لة ثةرلةماني كوردستان دةرضووة، كارناكات؟، ئةطةر 
حيزبةكةي سةرؤكي هةرَيم رَيز لة ياساكاني ثةرلةماني كوردستان نةطرَيتء 
كاري ثَينةكات، جَيطاي خؤيةتي بثرسين جةنابي سةرؤكي هةرَيم، ثةرلةمانء 

ياساي بؤ كآ دةوَيت؟. 
2. بةإَيز ميراني وةك قةرةبوو داواي يةك مليار دؤالر، واتة نرخي )33( هةزارء )333( سةيارةي مؤنيكاي 
ئةو  داواي  تؤماربكرَيتء  رؤذنامةنووسَيك  دذي  لة  زةويدا  لةسةر  ياسايية  داواي  يةكةمين  ئةمةش  كردووة، 
ثارة زؤرةي كردبَيت. سكرتَيرةكةي مةكتةبي سياسيي ثارتي لةوةية بيري نةكردبَيتةوة كة خةبةرَيكي لةوجؤرة 
بةرثرسة  كة  نةبووة  هيض جارَيك  ئاخر  دةكةوَيت،  لةسةر حيزبةكةي  طاَلتةجاإييء ضؤن  مايةي  دةبَيتة  ضؤن 
بآلونةكردبَيتةوة،  روونكردنةوةيةكيان  ثاشان  كردبَيتء  بيانييةكان  رؤذنامة  بؤ  قسةيان  ثارتي  طةورةكاني 
كةطواية رؤذنامةنووسةكة زانيارييةكاني بةهةَلة بآلوكردووةتةوة، خَيرة سكرتَيرةكةي مةكتةبي سياسيي تائَيستا 
نةك دةعوا، بطرة رةخنةيةكي جديشي لةو رؤذنامةنووسانة نةطرتووة، كةضي داواي ثارةي )33( هةزارو )333( 
مؤنيكا لة رؤذنامةنووساني وآلتةكةي خؤي دةكات )راستيء دروستي راثؤرتةكةي رؤذنامة شتَيكي ديكةية كة 
لَيرةدا ئاماذةم ثَينةكردووة(، ئايا فةرقةكة هةر ئةوةية كة هةركةسَيك بووة بةرثرسي كورد، بؤ خةَلكي بيانيي 
ميهرةبانء بَيدةسةآلتةو بؤ خةَلكي كوردستانيش...؟ كاتي خؤي مايكأل رؤبن وتارَيكي باَلوكردةوةء رؤذنامةي 
هاوآلتيش وةريطَيإاية سةر زماني كوردي، رؤبن هةر لةبةرئةوةي هاوآلتييةكي ئةمريكي بوو وةك بةرزةكي 
بانان بؤي دةرضوو، بةآلم بةإَيز جةالل تاَلةباني )13( مليؤن دينار، نةك بة دؤالر، غةرامةي رؤذنامةي هاوآلتي 

كرد.
بة  خؤيةتي  مافي  كورد  دةكات،  باسي  »رووداو«دا  رؤذنامةي  لة  هةورامي  ئاشتي  بةإَيز  ئةوةي  وةك   .3
ثاسكيليش بَيت نةوتي خؤي بنَيرَيتة دةرةوة. جا من هةقي دةدةمآ بة كةري شةلء دةبةش رةوانةي نةك ئَيران، 
تانكةر  هةموو جيهاني بكات، بةآلم بةمةرجَيك داهاتةكةي بخرَيتة خزمةتي خةَلكي كوردستان. ئةوةى هةزار 
دةإوات، نةك دوو هةزار، نةوتي رةشة نةك خاو، ثارةكة دةضَيتة طيرفاني دة ثانزة كةسَيكةوة، يان بةشي زؤري 
مةسئولة طةورةكاني دوو حيزب لَيي دةخؤن، ئةمانة موشتةقاتي مةسةلةكةن، ثرسياري بنةإةتي ئةوةية، داهاتي 

ئةو نةوتة بؤ كوآ دةإواتء بةثَيي ض ياساو شةريعةتء ويذدانَيك؟ 
لةماوةي رابردوودا بةإَيز بايز تاَلةباني، وةزيري دارايي، لة رؤذنامةي ضاودَيردا رايطةياندبوو، يةك عانةي 
ئةو ثارة زةبةالحة نةهاتووةتة وةزارةتةكةي، ئةي باشة ثارةي خةَلكي كوردستان نةضَيتة طيرفاني حكومةت، 
ئةي دةضَيتة كوآ؟ خؤ ثَيمان ناَلَين لةبةر بةرذةوةنديي طشتيي ديزةبةدةرخؤنةي ئةو مليارات دؤالرةيان كردووة 
تا بةإَيز، حسَين شةهرستاني ثَيينةزانَيت، وةك ضؤن ثارةي نةوتي بةسرة دةنَيرَيت بؤهةرَيم، ثارةي تةقتةقء 

تاوطيش بنَيرَيتةوة بؤ بةغدا؟
راظةي  جوانتر  باشترو  ئَيمة  لة  زؤر  دةكةين،  طفتوطؤ  ثَيكةوة  هةركات  كة  هةية  ثارتيم  دؤستَيكي  4.ضةند 
ديموكراسيء ثَيشخستني رؤذنامةطةرييء مامةَلةي مةدةني لةطةأل ثَيكهاتة ناوخؤييةكاني كوردستان دةكةن، 
من دَلنيام ئةوان راستطؤن،بةآلم كاتَيك مةكتةبي سياسيي ثارتي بةوشَيوةيةي كة لةطةأل هةستي بةرثرسيارَيتيدا 
نةدةطونجا بةياننامة لةسةر شةهيدكردني سةردةشت بآلودةكاتةوةو داواي ياسايي عةنتيكة، لةسةر رؤذنامةي 
رؤذنامة تؤمار دةكةن، جطة لة ئيحراجيي، هيضي ديكة نابةخشنة ئةو خةَلكة دَلسؤزانةيان، كة بةإاستي ئةوان 
كوردستاندا،  لة  دةزانَيت  يةكةم  حيزبي  بة  خؤى  كة  ثارتي  بؤ  نيية  سةير  ئاخر  ثارتين،  خةمخؤري  دَلسؤزو 
يةكةم حيزب بَيت لةسةر زةويدا كة دةعوايةكي يةك مليار دؤالريي لةسةر رؤذنامةي وآلتةكةي تؤماربكاتء 
لةوديوي  كة  رؤذنامةيةك،  هةر  هةركةسء  بة  بةرامبةر  بَيهةَلوَيستة  بَيدةنطء  بَيدةسةآلتء  لةهةمانكاتيشدا 

سنوورةكةيةوة راثؤرتي هةَلةيان لةسةر بآلودةكاتةوةو سوءكايةتي بة رةمزو كةسايةتييةكانيان بكات؟. 
fazilnajib@gmail.com

فازأل نةجيب

ذمــارة )594( سَيشةممة 2010/8/10

 جةمشيد خاني مامم كة هةميشة با لةطةَل خؤيدا دةيبرد
ئةم رؤمانة دواهةمين بةرهةمي رؤماننووس بةختيار عةلي-يةو هةنووكة لة كتَيبخانةكانداية.

جةمشيدخان؛ مرؤظَيكة لةنَيوان دنيا جياوازةكاندا با دةيبات، هةم لة جةنطةوة دةئاَلَيتو هةم لة ئاشتي، ئةم 
كارةكتةرة نوَييةي بةختيار عةلي هةموو ناكؤكيية طةورةكاني ناو مرؤظي تَيداية، هةم جوانييةكانو هةم 

دزَيوييةكان. جةمشيدخان؛ كةسَيكة بةشَيك لة هةمووماني تَيدايةو بةشَيكيش لة ئةو لة هةموومانداية.
 ئةم رؤمانة دواهةمين مرواريي دنيا ئةفسووناوييةكةي بةختيار عةلي-ية، قةبارةي مامناوةندييةو 
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ذمارة )7( كةوتة بازاأةوة


